جامـعـــــــــة األزهــ  -غــ
عمــــاا ااسـاتــــال ااعــــ ا
ك ـــــــــة اارتب ــــــــــــة
قســـ ــم أصـــــــول اارتب ــــة

واقع التحول حنو االقتصاد املعريف يف جامعة القدس املفتوحة
وعالقته باملناخ التنظيمي
The reality of transition towards knowledge economy at AlQuds open university and its relationship with
organizational climate

إعـــداد الباحث
إياد سعدي حممد األغا

الدكتور /صهيــب كمــال األغــا

أستاذ التخطيط واإلدارة الرتبوية املساعد
جامعة األزهر  -غزة

إشـــــراف

الدكتور /حممود إبراهيم خلف اهلل

أستاذ التخطيط واإلدارة الرتبوية املساعد
جامعة األقصى  -غزة

ال ملتط بال احلصول ع ي اـجة املاجستري يف أصول اارتب ة
قسمت هذه اا تااة اتتكما ً
من ك ة اارتب ة  -جامعة األزه  -غ
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
م وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات
يَرْفَعِ اللَّه الَّذِينَ آمَنوا مِنْكُ ْ
ي
وَاللَّه بِمَا تَعْمَلُو َن خَبِ ر
(المجادلة :اآلية)11

أ

إهـــــــداء

إىل من برضامها أوفق ولغيمها بعد اهلل ال أسعى ،والدي الكرميني أبى الغايل أمي احلنونة الذين
أحاطاني بدعواهتم اخلالصة ،أطال اهلل يف عمرمها ومتعهما بالصحة والعافية.
إىل صاحبة اليد البيضاء والدعوات احلارة عميت الغالية أنعام حفظها اهلل.
إىل من تربيت معهم وسكنوا قليب ووجداني  ...إخوتي وأخواتي الذين مشلوني بالعطف واحلنان.
وأمدوني بالعون وحفزوني للتقدم باملسية التعليمية وكانوا قدوتي يف إمتام هذا العمل املتواضع رعاهم
اهلل وحفظهم من كل سوء.
إىل كل أصدقائي كلٌ بامسه ولقبه وصفته االعتبارية ،وإىل زمالئي يف الدراسة حفظهم اهلل
مجيعا.
إىل عائليت الكرمية عائلة األغا ،إىل أرض فلسطني احلبيبة.
إىل كل من علمين حرفا وسهل يل دروب العلم والنور.
إىل األسرى القابعني يف سجون االحتالل.
إىل أصحاب األيادي الطاهرة اليت انتفضت من أجل القدس وفلسطني لتقدم الغايل والنفيس من أجل الوطن.
إىل الشهداء األكرم منا مجيعا واىل روح الشهيد املؤيد حبكم اهلل خليل األغا أهدى مثرة هذه العمل
إليهم مجيعا.
سائالً اهلل عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا مبا علمنا إنه عالم الغيوب.
ااباحث
إياا تعسي األغا

ب

شكـــــر وتقديـــــر

)رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاه وَأَصْلِْْ لِي فِي
ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْت إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمسْلِمِنيَ)

(األحقاف :اآلية )15

الحمد هلل العظيم األكرم ،الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان ما لم يعلم ،عزيزز الننزا  ،يل زل الع،زا  ،رالنزا
نحصززث ننززا عليززم نززي مززا نن ززي علززث نالسززم ،لالصززخي لالسززخم علززث المعلززم

(عليه فصل الصخي لالسخم) الذي لصانا بالش ر ،لعلمنا البر لزين باإلسخم

ززر البش زريم محمززد

خقنا.

تقدم بالش ر اليزيل إلث يامعم األزهزر الرز ار ممنلزم برهيسزلا الزد تلر عبزد ال زال عبزد الزرحمن الالزرا،

لعم ززد الد ارسززاي العليززا الززد تلر مز ن تلف ز حمززد ،لناهززي عم ززد الد ارسززاي العليززا الززد تلر مززرلان سززليم
األغا ،لعم د ليم التراليم الد تلر محمد محمد عليان حتضانلا لي ،لال فتري دراستي.

ما يسعدني ليشرفني ن تقدم ببالغ ا متنان ليزيل العرفان إلث ل من ليلني ،لعلمني ،ل ذ ب دي

في إنياح هذا العمل علث كمل ليه الد تلر صل ي مال األغا ،لالد تلر محملد إبراهيم لز
المشزرف ن علززث الد ارسززم لاللززذ ن سززلما بيلززد لاضززا لصززاده ،ل كرمززاني بعلملززم اللاسز الاليززا

،،

 ،ف انززا

نع ززم المرش ززد ن لالم ززليل ن ،س ززاهخا  – ،ع ززز لي ززل – ن ززديم عل لم ززا ملف ززلر الص ززحم لالعافي ززم ل ن
يزيلما عنث

ر الي از .

ما ل تقدم بيزيل الش ر إلث الد تلرين الكريم ن عضلي لينم المناقشم.

الد تلر محمد هاشم غا لالد تلر نايث ريي س ر علي تالضللما بقبلل مناقشم الرسزالم لالح زم عليزه،
لانراهلا بمخحظاتلم السد دي .فيزاهما  ،عنث

ر الي از .

لالث الد تلر محمد عنمان األغا ( بل شري ) يزيل ش ري لامتناني لما قدمه لي من علن لتلييه.

ما تقدم بالش ر إلث األستاذ الد تلر يلاد شعبان الب،ش ناهي رهيس يامعم القدس المالتلحم لشهلن

ق،ززاغ غ ززي لالززث ززل مززن سززاعدني فززي إي ز ار اليانززي الت،بيقززي لاإلحصززاهي لخسززتبانم ل ز

بالززذ ر

األسززتاذ باسززم يززابر األغززا ( بززل حمززد) ،لاألسززتاذ عمززاد عبززد العزيزز صززبا ،لاألسززتاذ بززخل إبزراهيم لقززان،

فيزهم  ،عني ل
لاألستاذ محمد اشرف ا س،ل ا
ما نني في هذا المقام

ر.

نسي ن ش ر ستاذي الد تلر الالاضل صزالا سزعد األغزا ،الزذي زان لزه

بصمم في حياتي العلميم لدلر فعال في انياز هذا العمل المتلاض  ،فيزاه  ،عني

ر الي از .

الللم ايعل عملي هزذا الصزا لليلزم الكزريم ،لايعزل مزا رزقتنزي علنزا لزي علزث ،اعتزم ،لقزلي لبخغزا
إلث ح ن ،لايعله عمخا ياري في م زان حسناتي إلث لم الد ن ،لانال به ل من قره.
الباحث

إياد سعدي األغا
ج

ملخص الدراسة

واقع التحول نحو االقتصاد المعرفي في جامعة القدس المفتوحة وعالقته بالمناخ
التنظيمي

إعداد الباحث  :إياد سعدي األغا
إشراف:

د .صهيب كمال األغا

د .محمود إبراهيم خلف هللا

هززدفي الد ارسززم التعززرف إلززث لاقز التحززلل نحززل ا قتصززاد المعرفززي فززي يامعززم القززدس المالتلحززم لعخقتززه
بالمنززاا التنظيمززي ،للتحق ز

هززداف الد ارسززم اسززت دم الباحززم المززنلي اللصززالي التحل لززي ،ح ززم تكززلن

ميتمز ز الد ارس ززم م ززن يميز ز عض ززا ه ه ززم الت ززدريس بيامع ززم الق ززدس المالتلح ززم لالب ززالغ ع ززددهم حس ززي

السيخي الرسميم لداهري شهلن الملظال ن في اليامعم ( )391عضلا .تم ت،ب
المسززا الشززامل ،لقززام الباحززم باسززت دام اسززتبانم تتكززلن مززن قسززم نا القسززم األللا ا قتصززاد المعرفززي،
الدراسم علز لم ب،ريقزم

ليتكزلن مززن ( )4ميززا ي هزيا ميززال النقافززم الداعمزم للتحززلل نحززل ا قتصزاد المعرفززي ،لميززال ت،ززلير
الكالايم الملنيم لعضل ه هم التدريس للتحلل نحل ا قتصاد المعرفي ،لميال الت ،يط للتحلل قتصزاد

المعرفززم ،لميززال البنيززم التحتيززم لليامعززم المسززاعدي علززث التحززلل لخقتصززاد .مززا القسززم النززانيا المنززاا

التنظيمززي ليتكززلن مززن ( )5ميززا ي هززيا ميززال العخقززم ب ز ن اإلداري لالعززامل ن ،لميززال المشززار م فززي

ات اذ الق ارراي ،لميال عملياي القيادي لالتحال ز ،لميال العخقاي ا يتماعيم ،لللحصزلل علزث النتزاهي
است دم الباحم النسي المهليم ،لالتك ارراي ،لا تبار لالا رلنباا ،معامل ارتباط ب رسلن ،ا تبزار(T-

) ،Testلا تبار تحل ل التبا ن األحادي ،لا تبار شياليه للالرله النناهيم.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 .1ن دريززم تقززد ر عضززا ه هززم التززدريس بيامعززم القززدس المالتلحززم للاق ز التحززلل نحززل ا قتصززاد
المعرفي اني دريم تقد ر عاليم ح م بلغ اللزن النسبي للا (.)%82.60

 .2عدم ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مسزتل د لزم (  )   0.05بز ن متلسز،اي تقزد راي
ع نم الدراسم للاق النقافم الداعمم للتحلل نحل ا قتصزاد المعرفزي لالت ،زيط للتحزلل لخقتصزاد

المعرفي في يامعم القدس المالتلحم تعز لمتر ر الينس.

 .3عدم ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مسزتل د لزم (  )   0.05بز ن متلسز،اي تقزد راي
ع نززم الد ارسززم للاقز التحززلل نحززل ا قتصززاد المعرفززي فززي يامعززم القززدس المالتلحززم تعززز لمتر ززر

المؤهل العلمي.

 .4ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل د لم (  )   0.05ب ن متلس،اي تقزد راي ع نزم
الدراسم للاق التحلل نحل ا قتصاد المعرفي في يامعزم القزدس المالتلحزم تعزز لمتر زر سزنلاي
د

ال دمززم ،فقززد تب ز ن ن الالززرله بليززه عززام لصززالا الززذ ن سززنلاي ززدمتلم مززا ب ز ن  10إلززث 15
سنم.

 .5ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل د لم (  )   0.05ب ن متلس،اي تقزد راي ع نزم

الد ارسززم للاقز التحززلل نحززل ا قتصززاد المعرفززي فززي يامعززم القززدس المالتلحززم تعززز لمتر ززر الالززرغ

التعليمززي ،فقززد تب ز ن ن الالززرله بلي زه عززام لصززالا الالززرغ التعليمززي المليززلد فززي محافظززم ززان
لنس.

 .6ن دريم تقزد ر عضزا ه هزم التزدريس بيامعزم القزدس المالتلحزم للمنزاا التنظيمزي السزاهد انزي
دريم تقد ر عاليم ح م بلغ اللزن النسبي للا (.)%81.00

 .7عدم ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مسزتل د لزم (  )   0.05بز ن متلسز،اي تقزد راي
ع نززم الد ارسززم للعخقززم ب ز ن اإلداري لالعززامل ن ،لا نتمززا التنظيمززي فززي يامعززم القززدس المالتلحززم

تعز لمتر ر الينس.

 .8عدم ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مسزتل د لزم (  )   0.05بز ن متلسز،اي تقزد راي
ع ن ززم الد ارس ززم للمن ززاا التنظيم ززي فز زي يامع ززم الق ززدس المالتلح ززم تع ززز لمتر ززر المؤه ززل العلم ززي،

سنلاي ال دمم.

 .9ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل د لم (  )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي ع نم
الدراسم للمناا التنظيمي في يامعم القدس المالتلحم تعز لمتر ر الالرغ التعليمي ،فقد تب ن ن

الالرله بليه عام لصالا الالرغ التعليمي المليلد في محافظم ان لنس.

 .10ليلد عخقم مليبم عند مستل د لم إحصاهيم ( )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي عضا
ه هم التدريس للاق ا قتصاد المعرفي لالمناا التنظيمي الساهد في يامعم القدس المالتلحم.

وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بما يلي:
 .1تكن ز

التززدريباي لتلظ ز

عل ززث لح ززدي األم ززر سز زلا

التقنيززاي الحد نززم ،لا هتمززام بززالتيل زاي الالنيززم المسززاعدي لالت ك ززد

ززان ف ززي التنظ ززيم اإلداري ل ف ززي الممارس ززم ل ززذلم ب همي ززم مش ززار م

المرؤلس ن لبمرايعم عي العمل.

 .2زيادي مستلي الدعم القيادي للمزلظال ن مزن زخل تالزلي
العمل لاأل ذ بمبد المشار م في ات اذ الق ارراي.

 .3لض مؤشراي لاضحم لتعري

الصزخحياي المناسزبم للزم فزي ميزال

عضا ه هم التدريس ب سال ي الت ن ر ل دمم الميتم .

 .4ا هتمزام بالسزبل الكال لزم بزيززادي الرصز د المعرفزي إلداري اليامعزم باكتسززاي معزارف ي زدي يززذي
الكالا اي العلميم لال براي اإلداريم.

ه

Abstract
The reality of transition towards knowledge economy at Al-Quds open
university ، and its relationship with organizationalclimate
Researcher: Iyad Saadi A-Agha

Dr. SuhaibKamal Al-agha

Supervision
Dr. Mahmoud Ibrahim khalafallah

The study aimed to identify the reality of transition towards knowledge economy at AlQuds open university ، and its relationship to organizational climate. to achieve the
objectives of the study، the researcher used descriptive analytical approach. Where the
study population consisted of all members of the faculty at Al Quds Open University
totaling، according to official records of the Department of Personnel Management at the
university (391). the study was implemented in a manner of comprehensive survey. In this
study researcher used a questionnaire that consists of two sections; the first section :
knowledge economy، consists of four areas: area of culture that supports transformation
towards knowledge economy ، area of the development of professional competence of the
faculty member to transform towards knowledge economy، Infrastructure of the university
that help transformation towards knowledge economy. The second section consists of five
areas which are the area of the relationship between management and staff، area of
participation in decision-making، scope of leadership and motivating operations، and
scope of social relations. To get the results، the researcher used the percentages، and
duplicates، Cronbach's alpha test، Pearson correlation coefficient، one-way analysis of
variance test، Scheffe's bilateral differences test.
The study concluded the following results:
1- Appreciation degree of the faculty at Al-Quds open University to reality of transferring
towards knowledge economy was high that reached (82.60%) by relative weight
2- There were no statistically significant differences at the level of (a ≤0.05) Between the
averages of the study sample estimates of the reality of supporting culture of the shift
towards knowledge economy، and planning for the transition to the knowledge economy in
the Al Quds Open University due to the variable sex
3- There were no statistically significant differences at the level of indication (a ≤0.05)
Between the averages of the study sample estimates of the reality of supporting culture of
the shift towards knowledge-based economy، and planning for the transition to the
knowledge economy at Al Quds Open University due to scientific qualification.
و

5- There were no statistically significant differences at the level of indication (a ≤0.05)
Between the averages of the study sample evaluation to the organizational climate at AlQuds open university due to scientific qualification and years of service. These differences
in general due to those whose years of service are 10-15 years
6- Appreciation degree of the faculty at Al-Quds open University to the organizational
climate was high it reached (81.00%) by relative weight.
7- There were no statistically significant differences at the level of indication (a ≤0.05)
Between the averages of the study sample evaluation to the relation between management
and staff، and organizational affiliation in Al-Quds open university due to variable sex.
8- There were no statistically significant differences at the level of indication (a ≤0.05)
Between the averages of the study sample evaluation to the organizational climate at AlQuds open university due to scientific qualification and years of service.
9- There were statistically significant differences at the level of indication (a ≤0.05)
Between the averages of the study sample evaluation to the organizational climate at AlQuds open university due to the educational branch. In general these differences due to
scientific branch in khanyounis.
10- There were a positive relation that statistically significant differences at the level of
indication (a ≤0.05) Between the averages of the study sample evaluation of Faculty
members to the reality of the knowledge economy and the organizational climate
prevailing in the Al Quds Open University.
In the light of the results of the study، the researcher recommended the following
1-Intensifing the training and employment of modern technologies، to consider the
technical equipment assistance، and the emphasis on the unity of command، whether in
the administrative regulation or in practice، as well as the importance of the participation
of subordinates and review workload.
2- Increasing leadership support to staff level by appropriate powers delegated to them in
the workplaces and considering the principle of participation in decision-making.
3-Setting clear indicators to define the teaching staff of influence methods and community
service.
4- Paying attention to ways that increase cognitive balance to the university administration
through acquiring a good knowledge as attracting scientific efficiency and Administrative
experiences
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة

المقدمة

لعبي نلري تكنلللييا المعللماي لا تصا ي دل ار ساسيا في التليه نحل ما يسمي با قتصاد المعرفي

الذي ارتكز في نياحه علث تكنلللييا المعللماي ،لالذي حدم تر راي ب ري في اللاق ا قتصادي
ل يض ا ارتكازه علث منظلمم البحم لالت،لير التي تعد شريان الحياي للذا ا قتصاد.
فإن اقتصاد المعرفم في األساس يقصد بزه ن تكزلن المعرفزم المتيزددي هزي المحزرم الزرهيس للزتعلم فزي

اللقي الحاضر ،ليعتبر حد مصادر تعزيز التنافس الدللي اصم في ميتمز المعللمزاي ،لذلزم علزث

اعتبار ن التعلم هل مالتاح المرلر لد لل عصر المعرفزم لت،زلير الميتمعزاي مزن زخل تنميزم حقيقيزم

لرس المال البشري الذي يعتبر محلر العمليم التعليميزم ،لاد اركزا مزن الميتمعزاي العراليزم ب هميزم التعلزيم
لالتدريي لتحق

التر ر في نمط التال ر ،الذي يي ن يسزب التحزلل الم،لزلي فزي نمزط الحيزاي ،فقزد

صبحي يللد بع

الدلل العراليزم فزي فتزري الت سزيس لنظزام تعلزم معرفزي تعتمزد علزث التقنيزاي الحد نزم

اليامعزاي العراليزم اسزترات ييم

لس لم فاعلم للحصلل علث المعرفم لحالظلا لنقللا ،للزذلم تبنزي بعز

التقنيززاي الحد نززم لسز لم ساسززيم فززي نظززم الززتعلم فززي يمي ز المسززتلياي ،لاللززدف الحصززلل علززث رؤيززم
استرات ييم لتحق

الميتم المعرفي ل بد من ا نالتاح علث عصر المعللماتيم.

( الشمري ،لالل ني2008 ،ا .)9

تعتبر الت،لراي التقنيم في ميال ا تصا ي لالمعللماي ل سيما تقنيم المعللماي دي إلث تحل ي
لتر راي يذريم في ا تصا ي ،منل البريد اإللكترلني ،لاإلنترني ،لالمراسخي الاللريم ،لالالاكس،

لالمؤتمراي الخسلكيم ،لالمؤتم اري عبر الال د ل لغ رها ،ح م لر ي الحدلد الدا ليم ضمن اإلداراي،

لالحدلد ال ارييم م المنظماي األ ر لاألفراد ل لر ي ق لد الزمن لساعدي في سرعم تبادل
المعللماي لالمعرفم ،لاي ار النقاش لالحلار ب ن فراد المنظمم لتحق

التكامل لالتنس

القرراي بصلري فضل لبصلري تآزريم لتعالنيم (حريم2009 ،ا .) 279
المش خي لات اذ ا

في حل

لتعتبر الت،لراي التقنيم الحد نم من كنر العلامل تلف ار لمناا تنظيمي تخ م م األفراد لالمنظمم

علث حد سلا  ،ح م تسلم في ملر هملا بنا ميتم معرفي قادر علث رف

المنظمم من

خل تلف ر عنصر السرعم في األدا  ،لتقلي

الا ي دا األفراد في

اللدر لالضياغ في اليللد البشريم

لالماليم لالمعللماتيم ،ما يي عدم فلم تقنيم المعللماي لا تصا ي علث نلا دلاي إحخل بد ا من
،ره التدريس( .حملد2002 ،ا .)171

2

ليحت ز ززاج ت ،ز ززلير التعل ز ززيم إل ز ززث إع ز ززداد الكال ز ززا اي البشز ز زريم لتناس ز ززي عص ز ززر المعرف ز ززم لن ز ززلري المعللم ز ززاي

لا تصا ي ،لمن هم الملاراي التي يي ن يمتلكلا الالزرد فزي العصزر المقصزلدا اسزت دام الحاسزلي
في التعليم ،لاإللمام باللرم اإلنيل زيم .ما ظلر اتياه عام لخنتقال إلث ا قتصاد المعرفي ل ما يسمث
ميتم ز المعرفززم ،ممززا ت،لززي مزيززدا مززن ال ب ز ار لالمت صص ز ن فززي هززذا الميززال باعتبززارهم رس المززال

البشززري ،لتزلافر اسززترات يياي تنظيميززم ،لقلاعززد بيانززاي معرفيززم باعتبارهززا رس المززال النقززافي فززي العمزل
للس لم حتميم للمنافسم الدلليم( .الق،عان 2007 ،ا.)17

لللذا ان التليه العالمي نحل اقتصادياي المعرفم التي تعتمزد بشز ل ساسزي علزث التكنلللييزا الحد نزم

لتلظ ز

المعرفززم لاسززتنمار المزلارد المليززلدي لاإلفززادي منلززا بشز ل مززتقن باعتبززار ن ا قتصززاد المعرف زي

ر ززز علززث إداري المعرفززم ل ا قتصززاد المبنززي علززث المعرفززم ،بمعن زث اسززت دام المعرفززم إلنتززاج منززاف

اقتصاديم ،فالمعرفزم لالتعلزيم سزاس زل عمزل منزتي () 2005، Heary & Ninan، Rooney :20
ليستند ا قتصاد المعرفي في ساسه علث ر اهز ،لهيا ا بتكار (البحم لالت،لير) هل نظام فعال من

الززرلابط التياريززم مز المؤسسززاي األكاديميززم لغ رهززا مززن المؤسسززاي التززي تسززت،ي ملاكبززم نززلري المعرفززم
المتناميززم لاسززتيعابلا لتكياللززا م ز ا حتيايززاي المحليززم ،لالتعلززيما الززذي يعززد مززن ا حتيايززاي األساسززيم

لإلنتاييزم لالتنافسزيم ا قتصزاديم ،ح زم تعز ن علزث الح لمزاي ن تزلفر ال زد العاملزم المزاهري لاإلبداعيززم
ل رس المززال البشززري القززادر علززث إدمززاج التكنلللييززاي الحد نززم فززي العمززل ،لتنززامي الحايززم إلززث دمززي

تكنلللييززا المعللمززاي لا تصززا ي فضزخا عززن الملززاراي اإلبداعيززم فززي المنززاهي التعليميززم لالزرامي الززتعلم

مززد الحيززاي ،لالبنيززم التحتيززم المبنيززم علززث تكنلللييززا المعللمززاي لا تصززا ي التززي تسززلل نشززر لتيل ززز
المعللماي لالمعارف لتك

الالرد م ا حتياياي المحليم ،لدعم النشاط ا قتصادي لتحال ز المشاري

علززث إنتززاج قززيم مضززافم عالي زم ،ليمتززاز ا قتصززاد المعرفززي بإع،ززا الززدلر األساسززي للعنصززر البشززري
للتكنلللييززا ،لذل ززم لم ززا يش ززلده العص ززر م ززن ت ،ززلير لتر ززر سززري  ،ليعتم ززد عل ززث اس ززت دام المعللم ززاي
بالاعلي ز زم لبقز ززدراي تكنلللييز ززم لز ززم تكز ززن متاحز ززم فز ززي اللقز ززي السز ززاب  ،فلز ززذا العصز ززر عنلانز ززه المعللمز ززاي
ب قصززث دريززاي الكالززا ي ،لاتاحزم هززذا التقززدم لكافززم

لالتكنلللييززا لاإلبززداغ لالتيد ززد لا سززتنمار لالتلظ ز
فراد الميتمعاي (برهلم2010 ،ا.)31

ليمنزل المنزاا التنظيمزي ب هزم العمزل الدا ليزم بم تلز

متر راتلزا ل صاهصزلا لتالاعختلزا ،ح زم لعزي

المنزاا التنظيمزي دل ار ب ز ار فزي ترصز ن السزللم األ خقزي لالزلظيالي لألعضزا المزلظال ن مزن ناحيزم
تشز ل لتعزد ل لتر زر القزيم لالعزاداي لا تياهزاي لالسزللم ،ل ن المنزاا التنظيمزي يمنزل ش صزيم

اليامعم ب ل بعادهزا ،ل ن نياحلزا فزي لز المنزاا المخهزم لألعضزا مزن شز نه ن يشزي علزث لز

يلا عمل هادفم ترصن سبل النباي لا ستقرار لألعضا لالتنظيم علث حد سلا إذ ن األعضا في

الب هم التنظيميم الالاعلم يشعرلن ب هم تلم في العمل لقدرتلم علث المشار م في ات اذ القرار لاإلسلام

في رسم السياساي لال ،ط ليسلد شعلر بالنقم ب ن اإلداري لاألعضا (حملد.)16 :2002 ،
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فالمناا التنظيمي نتي عن تالاعل الالزرد بم لناتزه الش صزيم مز التر زراي التنظيميزم ،فقزد تعزددي اآل ار
زان فزي اليانزي

لاألف زار النظريزم حزلل هزذا الماللزلم تبعزا للمزد ل الزذي تنزالل هزذا الماللزلم سزلا
ا يتماعي ل النالسي فالمناا التنظيمي تكزلن مزن سزلل ياي األعضزا لسياسزاي التنظزيم لمسزتلياي
م تلالم من إدرام األعضا للذا التنظيم ،بح م تعمل علامل ضاغ،م نحل تلييه نش،م لسزلل ياي

األعضا (رسمي2005 ،ا .)8

ليعتبزر المنزاا التنظيمزي التزدعيمي لاإل يزابي ضزرلري ملحزم باعتبزار ن الب هزم هزي التزي تزؤنر علزث

الالعاليزاي لاألنشز،م اإلنسزانيم لا قتصزاديم دا زل اليامعزم ألن األعضزا ف لزا ت،لعزلن إلزث منزاا

تنظيمي داعم لمساند للم ل تم نلا من إشزباغ حايزاتلم الم تلالزم ،لفزي هزذا السزياه يسزعث الباحزم مزن

درسزته التعزرف إلزث لاقز التحزلل نحزل ا قتصزاد المعرفزي فزي يامعزم القزدس المالتلحزم لعخقتزه
زخل ا

بالمناا التنظيمي.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

يعززد ا قتصززاد المعرفززي مززن بز ن الملاضززي ذاي األهميززم البالرززم فززي اللقززي الحاضززر اصززم لفززي ظززل

التقز ززدم العلمز ززي اللاهز ززل لا ناليز ززار المعرفز ززي لالت،ز ززلير فز ززي م تل ز ز

ميا تز ززه .لتعتبز ززر اليامعز ززاي حز ززد

المؤسس ززاي الملم ززم الت ززي يقز ز عل ززث عاتقل ززا مس ززؤلليم ت ز زريي األيي ززال ال ززذ ن تعتم ززد علز ز لم ميتمع ززاتلم
إلحدام التنميم لالت،زلير ،إذ لزم يعزد دلر اليامعزم مقتصز ار علزث ت زريي فزلاج مزن ال،لبزم بت صصزاي

م تلالم ،ل لسزد الحايزم فزي سزله العمزل بزل ظلزري دلر لتحزل ي

زر لزدلر اليامعزاي فزي العمليزم

التعلميززم بع ززدا عززن الحال ز لالتلق ز ن ،ل صززبا الم،لززلي إعززداد لت ه ززل ي ززل قززادر علززث اسززت دام سززللي

التال ززر العلمززي ،للديززه الملززاري فززي الحصززلل علززث المعرفززم لتلظياللززا لتلل ززد معرفززم يد ززدي ،لرال،لززا بمززا

قادر علث اإلبداغ لا بتكار ،لهذا ت،لي العمل علث إعادي تر ر األسزال ي لا سزترات يياي
سب ي لن ا
التدريسيم المتبعم ل تعد للا لت،ليرها للقد صبحي الحايم ماسم ال لم ألعضا ه هم تدريس يمتازلن
بالملاراي لالكالا اي المناسبم ل،زره تزدريس حد نزم لعليزه ،فزإن مشز لم الد ارسزم تتمنزل فزي الكشز

لاق التحلل نحل ا قتصاد المعرفي في يامعم القدس المالتلحم لعخقته بالمناا التنظيمي.

عزن

ليتمنززل المنززاا التنظيمززي فززي ش صززيم اليامعززم لاليززل العززام الززذي يسززلدها ،ليع ززس التالززاعخي الملنيززم
لا يتماعيم بز ن األعضزا  ،لهزي اصزيم تصز

ب هزم العمزل لتم زهزا عزن غ رهزا مزن اليامعزاي ،لهزل

منززاا تح مززه ق زلان ن ل نظمززم لل زلاها لق ز ارراي إداريززم ،باإلضززافم إلززث المبززاد لاأل خقيززاي التززي تززنظم
العمززل فززي اليامعززاي ،لهززل مززا يم ززن لصززاله مززن ززخل معرفززم متلسززط الحالززم التنظيميززم لا يتماعيززم
لألعضززا فززي هززذه اليامعززم ،لقززد لمززس الباحززم مززن ززخل احتكاكززه المباشززر ب عضززا ه هززم التززدريس

باليامعم ن هنام ت،ل ار في تعزا،ي المحاضزرين مز مسزتحدناي التكنلللييزا فزي التزدريس لالزذي تز نر
نظريا بالت،لراي في ميال ا قتصاد المعرفي لهذا حالز الباحم إلث ،ره هذا الملضلغ.
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تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:

ما واقع التحول نحو االقتصاد المعرفي في جامعة القدس المفتوحة وعالقته بالمناخ التنظيمي؟

ويتفرع من السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

 .1م ززا دري ززم تق ززد ر عض ززا ه ه ززم الت ززدريس بيامع ززم الق ززدس المالتلح ززم للاقز ز التح ززلل نح ززل ا قتص ززاد

المعرفي؟

 .2هل تليد فرله ذاي د لم إحصاهيم ب ن المتلس،اي عند مستل (  )   0.05لتقد ر لاق التحلل
نحل ا قتصاد المعرفي في يامعم القدس المالتلحم لعخقته بالمناا التنظيمي تعزز لمتر زراي" اليزنس،
لالمؤهل العلمي ،عدد سنلاي ال دمم ،لالالرغ التعليمي؟

 .3ما دريم تقد ر عضا ه هم التدريس بيامعم القدس المالتلحم للمناا التنظيمي الساهد ف لا ؟

 .4هززل تليززد فززرله ذاي د لززم إحصززاهيم عنززد مسززتل الد لززم (  )   0.05ب ز ن متلسزز،اي تقززد راي
ع نززم الد ارسززم للمنززاا التنظيمززي فززي يامعززم القززدس المالتلحززم تعززز لمتر زراي الد ارسززم (اليززنس ،لالمؤهززل

العلمي ،سنلاي ال دمم ،الالرغ التعليمي).

 .5هل تليد عخقم ارتبا،يزم دالزم إحصزاهيم عنزد مسزتل د لزم (  )   0.05بز ن دريزم تقزد ر عضزا
ه هززم التززدريس للاق ز التحززلل نحززل ا قتصززاد المعرفززي فززي يامعززم القززدس المالتلحززم لال ز ن دريززم تقززد رهم

للمناا التنظيمي؟
فروض الدراسة:
.1

تليد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل الد لم (  )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي ع نم

الدراسم للاق التحلل نحل ا قتصاد المعرفي في يامعم القدس المالتلحم تعز لمتر ر الينس (ذ ر،
نني).

.2

تليد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل الد لم (  )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي ع نم

الدراسم للاق التحلل نحل ا قتصاد المعرفي في يامعم القدس المالتلحم تعز لمتر ر المؤهل العلمي
(مايست ر ،ستاذ مساعد ،ستاذ مشارم ف علث).
.3

تليد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل الد لم (  )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي ع نم

الدراسم للاق التحلل نحل ا قتصاد المعرفي في يامعم القدس المالتلحم تعز لمتر ر عدد سنلاي

ال دمم ( -1قل من 5- ،5قل من  10 -،10قل من 15 ،15ف كنر).
.4

تليد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل الد لم (  )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي ع نم

الدراسم للاق التحلل نحل ا قتصاد المعرفي في يامعم القدس المالتلحم تعز لمتر ر الالرغ التعليمي
(شمال غزي ،غزي ،اللس،ي ،ان لنس ،رفا).
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.5

تليد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل الد لم (  )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي ع نم

.6

تليد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل الد لم (  )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي ع نم

الدراسم للمناا التنظيمي في يامعم القدس المالتلحم تعز لمتر ر الينس (ذ ر ،نني).

الدراسم للمناا التنظيمي في يامعم القدس المالتلحم تعز لمتر ر المؤهل العلمي (مايست ر ،ستاذ
مساعد ،ستاذ مشارم ف علث).
.7

تليد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل الد لم (  )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي ع نم

الدراسم للمناا التنظيمي في يامعم القدس المالتلحم تعز لمتر ر عدد سنلاي ال دمم ( -1قل من،5
 5قل من  10 ،10قل من 15 ،15ف كنر).
.8

تليد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل الد لم (  )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي ع نم

الدراسم للمناا التنظيمي في يامعم القدس المالتلحم تعز لمتر ر عدد الالرغ التعليمي (شمال غزي،
غزي ،اللس،ي ،ان لنس ،رفا).
.9

تليد عخقم ارتباط دالزم إحصزاهي ا عنزد مسزتل د لزم (  )   0.05بز ن متلسزط دريزاي تقزد راي

عضا ه هم التدريس لكل من لاق التحلل نحل ا قتصاد المعرفي لالمناا التنظيمي الساهد في يامعزم

القدس المالتلحم.

أهداف الدراسة:

تتحدد أهداف الدراسة الحالية فيما يلي:

 .1تحد ززد دريززم التحززلل نحززل ا قتصززاد المعرفززي فززي يامعززم القززدس المالتلحززم مززن ليل زم نظززر عضززا
ه هم التدريس ف لا.

 .2تحد د دريم تقد ر عضا ه هم التدريس بيامعم القدس المالتلحم للمناا التنظيمي الساهد ف لا.
 .3الكش

عن د لم الالرله ب ن تقد راي عضا ه هزم التزدريس للاقز التحزلل نحزل ا قتصزاد المعرفزي

ف ززي يامع ززم الق ززدس المالتلح ززم تبعز زا للمتر ز زراي (الي ززنس ،المؤه ززل العلم ززي ،ع ززدد س ززنلاي ال دم ززم ،الال ززرغ

التعليمي).
 .4الكشز

عززن د لززم الالززرله بز ن تقززد راي عضززا ه هزم التززدريس لدريززم المنززاا التنظيمززي فززي يامعززم

القدس المالتلحم تبع ا للمتر راي (الينس ،المؤهل العلمي ،عدد سنلاي ال دمم ،الالرغ التعليمي).
 .5الكشز ز

ع ززن لي ززلد عخق ززم ارتبا،ي ززم بز ز ن دريز زاي تق ززد راي عض ززا ه ه ززم الت ززدريس لك ززل م ززن لاقز ز

ا قتصاد المعرفي لالمناا التنظيمي الساهد في يامعم القدس المالتلحم.
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أهمية الدراسة:

أوالا :من الناحية النظرية:
 .1تنب ز ز هميز ززم هزززذه الد ارسز ززم مزززن تنزززلغ الد ارسز ززاي التز ززي ت ز ز

دلر ا قتصز ززاد المعرفزززي فزززي ت،ز ززلير

استرات يياي التعليم.

 .2قد تسلم في ت،لير ا قتصاد المعرفي لتقزديم إضزافم يد زدي إلزث المعرفزم فزي هزذا الحقزل مزن زخل

ال ززدلر ال ززذي يق ززلم ب ززه ا قتص ززاد المعرف ززي ف ززي ت ،ززلير دا عض ززا الل ه ززم التدريس ززيم بيامع ززم الق ززدس

المالتلحم.

 .3تقدم الدراسم إ،ا ار نظري ا حلل مالللم ا قتصاد المعرفي لالمناا التنظيمي ،األمر الزذي زدف بعز

عضززا ه هززم التززدريس فززي اليامعززاي األ ززر إلي ز ار د ارسززاي يد ززدي فززي هززذا الملضززلغ لتر،ززي افززم

يلاني التحلل نحل ا قتصاد المعرفي لالمناا التنظيمي في عمليم التدريس.
 .4قد تض

إ،ار نظريا لدراسم يد دي تنري م تبم اليامعم.
ا

 .5قد تلقي هذه الدراسم الضل علث عناصر المناا التنظيمي في يامعم القدس المالتلحم مما يسزاعد

علث فلم اإلداري اليامعيم لتل هم اليل المناسي لألعضا ننا فتري الدلام اليامعي.

ثاني ا :من الناحية العملية (التطبيقية):

 .1تستال د اليلاي المسهللم عن ت،لير عضا ه هم التدريس في يامعم القدس المالتلحم.
 .2قد تال د عضا ه هم التدريس في اليامعم من خل العمل علث تبني بع

ا سزترات يياي لالعمزل

بلا.

 .3قززد تتززيا هززذه الد ارسززم الميززال سززتحدام ب زرامي ذاي فعالي زم فززي ميززال ا قتصززاد المعرفززي لالمنززاا

التنظيمي من قبل المسهلل ن.

 .4قد تساهم نتاهي هزذه الد ارسزم القزاهم ن علزث العمليزم الترالليزم لالبزاحن ن الترالزلي ن فزي لضز ال ،زط

اليامعيززم ،لم ارعززاي الحالززم النالسززيم لا يتماعيززم التززي ي ززلن عل لززا عضززا ه هززم التززدريس فززي اليامعززم
خل لقي الدلام اليامعي ،ل ذلم تقديم اقت ارحزاي لتلصزياي تسزاعد إداري اليامعزم علزث تحسز ن لرفز

مستل األدا التدريسي لألعضا .

حدود الدراسة:

تتمنل حدلد الدراسم في اآلتيا

 .1حد الموضوعا

اقتصززري الد ارس ززم عل ززث لاق ز التح ززلل نح ززل ا قتصززاد المعرف ززي ف ززي يامعززم الق ززدس المالتلح ززم لعخقت ززه

بالمناا التنظيمي.
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 .2الحد البشريا
اقتصززري الد ارسززم الحالي زم علززث عضززا الل هززم التدريسززيم فززي يامعززم القززدس المالتلحززم المتالززرغ ن لغ ززر
المتالرغ ن.

 .3الحد المكانيا

اقتصري الدراسم علث محافظاي غزي.
 .4الحد الزمانيا
يريي الدراسم الحاليم خل الالصل الدراسي الناني للعام الدراسي  2015-2014م.

 .5الحد المؤسساتي:

يريي الدراسم علث فرلغ يامعم القدس المالتلحم في محافظاي غزي.

مصطلحات الدراسة:

االقتصاد المعرفي:

يعز ززرف السز ززل،ري ( )2008ا قتصز ززاد الز ززذي ز ززدلر حز ززلل الحصز ززلل علز ززث المعرفز ززم ،لالمشز ززار م ف لز ززا،
لاس ززت داملا ،لتلظيالل ززا ،لابتكاره ززا ،لانتايل ززا ،بل ززدف تحس ز ز ن نلعي ززم الحي ززاي ،ليص ززبا كن ززر اسز ززتياب ام
لانسياما م تحدياي العللمم لتكنلللييا المعللمزاي لا تصزا ي لعالميزم المعرفزم ،لالتنميزم المسزتدامم
بمالللملا الشمللي التكاملي (السل،ري2008 ،ا .)13

ليحز ززدد برهز ززلم ( )2010ا قتصز ززاد المعرفز ززي علز ززث نز ززه " د ارسز ززم لفلز ززم ت ز زراكم المعرفز ززم لح ز زلافز األف ز ز ارد
كتشاف ،لتعلم المعرفم ،لالحصلل علث ما يعرفه اآل رلن (برهلم2010 ،ا.)41

االقتصاااد المعرفااي إجرائيا ا :هززل اسززتنمار المعرفززم لززد

عضززا ه هززم التززدريس بيامعززم القززدس المالتلحززم

الت،لري العالميم.
ا
لتلظياللا من يل الحصلل علث استرات يياي تدريس قادري علث ملاكبم

المناخ التنظيمي:
يعزرف مزاهر ( )2005المنزاا التنظيمزي نزه عخقزم متشزاب م بز ن زل مزن صزاه

التنظزيم ل،بيعزم

ح م نيم عن مد التالاعزل بز ن المتر زراي التنظيميزم لم لنزاي ش صزيم الملظز

فلزل رلح الاللسزالم

إدرام الالرد لميملعم من المؤنراي التنظيميزم التزي تتزد ل فزي التز ن ر علزث اتيزاه العضزل نحزل العمزل،
الساهدي في التنظيم المسهلل عن العخقاي القاهمم ب ن األعضا لالتي يش ل ميملعلا هي ل التنظيم

(ماهر2005 ،ا .)8

ليعرفه بحر (" )2005علث نه ميملعم السماي لال صاه

التي تتسم بلا ب هم المنظمم لالتزي تزؤنر

في األ،ر السلل يم لألفراد لاليماعزاي لالمنظمزاي علزث حزد سزلا لالتزي تحزدد بمقتضزاها سزبل الرضزا
لالتحال ز لالتي تؤنر علث الا ي المشرلغ لفعال ته في تحق
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األهداف" (بحر2005 ،ا .)260

ا يتماعيم لالصالاي الرهيسم التي تم ز ب هم العمزل

المناخ التنظيمي إجرائيا :ميملعم من ال صاه

لالب هززم اإلنسززانيم دا ززل اليامعززم لتززدف العززامل ن لتبنززي نمززاط سززلل يم مع نززم س زلا فززي نالززس المسززتلي

اإلداري ل ب ن المسزتلياي الم تلالزم ،لهزذه ال صزاه

يم زن التعزرف إل لزا مزن زخل تصزلراي لادرام

العززامل ن فززي المنظمززم ليست لصزلا منلززا مزلاقاللم لاتياهززاتلم لمسززاراتلم التززي تحززدد سززلل لم لتززؤنر علززث
داهه.

جامعة القدس المفتوحةا هي مؤسسم ترالليم ايتماعيم تضم يمي فهاي الميتمز الاللسز ،ني لاأللسز
انتشا ار علزث مسزتل العزالم لتعتمزد سياسزم التعلزيم المالتزلح لتقزدم فضزل ال زدماي التعليميزم لزد ال،لبزم
سلا بالحضلر عبر الصاللف ا فتراضيم لهذا ما تتم ز بلا يامعم القدس المالتلحم.
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المحور األول
االقتصاد المعرفي

مقدمة:

( )knowledge Economy

يشززلد العززالم ازديززادا مضزز،ردا لززدلر المعززارف لالمعللمززاي فززي ا قتصززاد ،لالمعرفززم صززبحي المحززرم

الزرهيس لخقتصزاد لالنمزل ا قتصزادي ،ل دي التر زراي ا قتصزاديم لا يتماعيزم لالسياسزيم التزي تيتزاح

ا قتصزاد العزالمي دل ار ساسزي ا فزي التليزه نحزل ا قتصزاد المعرفزي مزا ن التر زز علزث المعللمزاي
لالتكنلللييا في ا قتصاد صبا من األملر المسلم بلا ،فبد ي تبزغ مالزاهيم لمصز،لحاي ن زري تع زس

التليلاي المستقبليم للبحم لالت،لير لاإلبداغ.

لقززد ،لقززي تسززمياي ن زري لتززدل علززث ا قتصززاد المعرف زي منززل اقتصززاد المعللمززاي ،لاقتصززاد اإلنترنززي،
لا قتصززاد اإللكترلن ززي ،لا قتص ززاد الشززب ي ،لاقتص ززاد الخململس ززاي ،لاقتصززاد ال بززري ،لحت ززث اقتص ززاد

ا نتبززاه (لهززل الززذي نشز تحززي تز ن ر المعرفززم لالمعللمززاي لفز مقللززم هرالززري سزايملن ( )h.simonن
لفزري المعللمززاي تنشززث فقزري ا نتبززاه) ،ل ززل هززذه التسززمياي إنمززا تشز ر إلززث اقتصززاد المعرفززم لفززث الرالززي

تست دم ب،ريقم متبادلم (( (lnterchangeableاللاشمي لالعزالي2007،ا .)42

ليشز ر ب تززر ( 2002ا )، Peterإلززث ن مصزز،لا ا قتصززاد المعرفززي نبززي ليززلده فززي األدي المتنززلغ
منززذ ( )50عامزا ،ح ززم بززد عززام  1959فيمززا يسززمث بتنبزؤاي در ززر (Marks Of Tomorrow

)Landلفي بدايم الست ناي ان ماكلي ) ) Machulpلل من نظر في هميم المعرفم لالتراليم لدلرهزا
في ا قتصاد الحد م ،ما في عام  1997كد سايملن مارينسلن ( ) Simon Marginsonعلث ن
ا قتصزاد المعرفزي العززالمي يسزتند انتشزاره علززث اتصزا ي يد زدي ،باإلضززافم إلزث تكنلللييزا المعللمززاي،

لفززي التسززع ناي يض زا بززرز الالززره ب ز ن ا قتصززاد المعرفززي لا قتصززاد التقل ززدي ،ح ززم تم ززز ا قتصززاد

المعرفززي ب نززه اقتصززاد لفزري ،لرززي المسززافاي ليتيززالز الحززدلد ،ليشز ل هميززم للمعرفززم المحليززم ليسززتنمر
رس المال البشري (18ا.)،Peter2002

مفهوم االقتصاد المعرفي)knowledge Economy( :
لقزد لردي تحزي هزذا الماللزلم الكن ززر مزن اآل ار التزي تناللزي ماللزلم ا قتصززاد المعرفزي فمزنلم مزن ززر

ب ن ززه ا قتص ززاد ال ززذي ززدلر ح ززلل الحص ززلل عل ززث المعرف ززم ،لالمش ززار م ف ل ززا ،لاسز زت داملا ،لتلظيالل ززا،
لابتكارهززا ،بلززدف تحسز ن نلعيززم الحيززاي بميا تلززا اف زم ،مززن ززخل اإلفززادي مززن دمززم معللماتيززم نريززم،
لت،بيقاي تكنلللييا مت،لري ،ل است دام العقل البشر

رس للمال ،لتلظ

البحم العلمزي ،لالزبع

اآل ززر ززر ن ا قتصززاد المعرفززي هززل إحززدام ميملعززم مززن التر ز اري ا سززترات ييم فززي ،بيعززم المحززيط
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ا قتص ززادي لتنظيم ززه ليص ززبا كن ززر اس ززتياب ام لانس ززياما مز ز تح ززدياي العللم ززم لتكنللليي ززا المعللم ززاي
لا تصززا ي لعالميززم المعرفززم ،لالتنميززم المسززتدامم بمالللمززه الشززمللي التكززاملي ،فززالميتم المبنززث علززث

امتخم زمام المعرفم لعلث المساهمم لتعميقلا لت،لير فرلعلا الم تلالزم ،لي زلن مزؤهخا كنزر مزن غ زره
بلابلا (مؤتمن2003 ،ا .)2

للس ر في ر ي التقدم لد لل عالم العللمم من لس
هناك عدة تعريفات لالقتصاد المعرفي:

 .1يعرفه شقالم ( )2013ب نها "ا قتصاد الذي رتكز علث بنا المعرفم لانتايلا لتلظياللزا ،مزن زخل
ا ستنمار األمنل لإلم اناي بلدف ت،لير الملارد البشريم لتحس ن نلعيم الحياي بم تل

ميا ته"

(شقالم2013 ،ا .)28

 .2لقد عرفه عساف ( )2011ب نها "عمليم دمي التكنلللييا الحد نم في عناصر اإلنتاج لتسل ل إنتاج
لمبادلم ال دماي بش ل فضل ،لذلم باعتبار المعرفم نشا ،ا اقتصادي ا مصدره المعرفم سلعم"

(عساف2011،ا .)443

 .3لقزد عززرف برنززامي األمززم المتحززدي اإلنمززاهي ا قتصزاد المعرفززي ب نززه نشززر المعرفززم لانتايلززا لتلظياللززا
ب الايم في يمي ميا ي النشاط الميتمعي ،لا قتصاد ،لالميتم المدني ،لالسياسيم ،لالحياي ال اصم

لصل ا إلث الحالم اإلنسانيم با،راد ،ليت،لي ذلم بنا القدراي البشريم المم نم لالتلزي النايا للقزدراي

البش زريم فززي م تل ز

الق،اعززاي اإلنتاييززم فيمززا تعل ز بمحال ززاي ا قتصززاد المعرفززي فتتمن زل فززي العللمززم

لانتشار الشب اي مما د إلث زيادي المعللماي بش ل سرغ لاتاحته لليمي (المحرله2009 ،ا .)43
 .4ما الشمري ،لالل نزي ( ) 2008فقزد عرفزا ا قتصزاد المعرفزي ب نزها "ا قتصزاد القزاهم بصزلري ساسزيم

علززث عنصززر المعرفززم باسززت دام العقززل البشززري ،مززن ززخل تلظ ز

لسززاهل البحززم لالت،ززلير ،لالم زلارد

ا قتصاديم المتاحم ،باست دام الكلادر المؤهلم لالقادري علزث اسزتيعاي يميز المتر زراي التزي ت،زر علزث
ميمل النلاحي ا قتصاديم لا يتماعيم لالسياسيم" (الشمري ،لالل ني2008 ،ا .)17
 .5ل مززا ملسززث ( )2006فيشز ز ر إلززث ن" ا قتصززاد المعرف ززي هززل تلظ ز

لاس ززتنمار هززادف لل،اق ززاي

البشريم ب،ريقم فعالم قادري علث المنافسم في سله العمل" ( ملسث2006 ،ا .)112

 .6لعرف زه نيززم ( )2005ب نززها "ا قتصززاد الززذي نش زئ النززرلي مززن ززخل عمليززاي ل ززدماي المعرفززم،

اإلنشز ززا لالتحس ز ز ن لالز ززتعلم لالت،ب ز ز لا سز ززت دام األمنز ززل للمعرفز ززم ب ش ز ز اللا فزززي الق،اعز ززاي الم تلال ز زم
با عتماد علث األصلل البشريم لالخململسم لف

صاه

لقلاعد يد دي" (نيم2005،ا .)23

 .7ليعز زرف منص ززلري ( )2005ب ن ززها "نم ززط اقتص ززادي مت ،ززلر ق ززاهم عل ززث ا س ززت دام اللاسز ز الن ،ززاه
للمعرفم لشب م اإلنترني فزي م تلز ليزه النشزاط ا قتصزادي ل اصزم فزي التيزاري اإللكترلنيزم ،مرتكز از
بقلي علث المعرفم لاإلبداغ لالت،لر التكنللليي" (منصلري2005 ،ا .)69
 .8ليعرف " )2004( Forayا قتصاد المعرفيا هل ا تيار لابتكار المعارف لانتقا ما يم ن تلظياله

منلا لاست داملا في تحس ن نلعيم حياي األفراد ،لتحق
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الرفاه ا قتصادي لا يتمزاعي ،ليزتم ذلزم مزن

خل ا ستالادي مزن العقزل البشزري ،لتلظ ز

،زره البحزم العلمزي ل نمزاط التال زر الم تلالزم لتكنلللييزا

المعللماي ،إلحدام التر راي ا قتصاديم لا يتماعيم المنشلدي (2004 ،Forayا .)15

 .9ليع ززرف  )2002( Evansا قتص ززاد المعرف ززي ب ن ززه " ا قتص ززاد ال ززذي نظ ززر للال ززرد بلص ززاله ن ززرلي

لمؤن ار في اقتصاد السله لاألدا  ،لييي العمل علث تنميم هذه النرلي لت،لير ا قتصاد".
بلدف تلظياللا لنشرها )2002، Evansا .)34

ويعاااارف الباحااااث االقتصاااااد المعرفاااايا ه ززل إنت ززاج المعرف ززم لالحص ززلل عل ززث المعرف ززم لالمش ززار م بل ززا

لاست داملا لت،ليرها من خل التكنلللييا الحد نم لا ستالادي منلا ،لاستنمار الملارد المتزلفري فزي ظزل
اإلم انياي المتاحم.

نشأة االقتصاد المعرفي ومراحل تطوره :
يعلد صل نش ي ا قتصاد المعرفي إلث مراحل م تلالم فنيد ن يذلره عميقم فالي تاي  ،الكزريم نيزد
في اآليم الكريمم }قل َهل يستَ ِلي َّالِذ َن يعَلمل َن ل َّالِذ َن َ يعَلمل َن ِإَّنمزا تَز َذ َّ ر للزل األْلب ِ
زاي سزلري الزمزر
َْ
َْ
َ
َ َ
ْ ْ َْ
َ
المزدرم العاقزل
اآليم  .9تر ز اآليم الكريمم علزث يانزي المعرفزم ل اإلدرام لهنزام تالرقزم بز ن الشز
لالملززم بززاألملر لالز ن الززذي يعلززم ل يعلززم ل ززدرم شز ه ا لهززم صززحاي العقززلل لالاللززم لمززن هنززا التر ززز

علززث م زرين المعرفززم لالعقززل البشززر المززدرم إلنتززاج المعرفززم مززن اليانززي ا قتصززادي فاإلنسززان ال زذي
يسززت دم مززا منحززه  ،مززن هبززم (العقززل) ليسززتنمرها مززن يززل بنززا الميتم ز بيمي ز يلانبززه ا قتصززاديم

لا يتماعيزم لالسياسزيم فإنزه فززي النلايزم سزلف يصزل إلززث مزا لصزلي إليزه نتايززاي العقزلل العاملزم التززي
ززان مززن نمارهززا النززلري الصززناعيم لالنززلري المعللماتيززم التززي ينززث نمارهززا العززالم اآلن ،فقززد شززلدي دلل

لرلبززا الرراليززم فرنسززا لانيلتز ار ل لمانيززا ززخل القزرن ن النززامن عشززر لالتاسز عشززر نشز ي النززلري الصززناعيم
التي ارتكزي علث تحل ي علميزم لتقنيزم عميقزم بزرزي بصزلري اصزم فزي الصزناعم لالملاصزخي .لقزد
بززد ي بلادرهززا منززذ الق زرن ن النززامن عشززر لالتاس ز عشززر ،ف ان زي ا ن،خق زم الالعلي زم للنززلري الصززناعيم م ز

ا ت زراغ اآللززم الب اريززم علززث ززد (يززيمس لا،سززن) سززنم  1769العامززل فززي يامعززم يخس ز ل اإلنيل زيززم
لاسززت دمي اآللززم الب اريززم بعززد ذلززم فززي ضززا الميززاه ،مززن منززايم الالحززم الحيززري لفززث صززناعم التعززد ن

لل ززدف لسز ززاهل النق ززل البز ززر لالبح ززر لفز ززث بداي ززم التسز ززع ناي ب ززرزي مقارالز ززاي مالاده ززا ن ا قتصزززادياي

المرتك ززي علززث المعرفززم تكززلن فززي ظززاهره فرديززم تتمنززل الظززاهري األللززث فززي نزعززم ،ليلززم مرتب،ززم بزيززادي
الملارد الم صصم إلنتاج المعزارف لنقللزا (تعلزيم ،تزدريي ،بحزام ،تنميزم ،تنسز

اقتصزادي) لالظزاهري

النانيم تتمنل في حدم تكنللليي ملم يدا لهل بزرلز تكنلللييزا المعللمزاي لا تصزا ي اليد زدي للزذ ن
تم زلن بنمط يد زد لسز ر العمزل ا قتصزادي لهزل ان الزا تكزال الترم زز لنشزر المعزارف لامتخكلزا

لزيزادي التز ن راي ال ارييززم للمعرفزم ،ي انتشززار تكنلللييزا المعللمززاي لا تصزا ي اليد ززدي التزي عززززي

ازدهار النشا،اي الم نالم في ميال المعرفم من خل ت ن راتلا الرهيسيم النخنم في ا قتصادا
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 .1تسلم هذه التكنلللييا اليد دي في تحص ل رالاح ملمم في اإلنتاييم في ميال معاليم المعارف.

 .2نلز ززا تعز زززز تلل ز ززد ال،اقز ززاي لنشز ززا،اي يد ز ززدي لسز ززاهل اإلعز ززخم المتعز ززددي ،لالتيز ززاري اإللكترلنيز ززم
لالبرميياي.

 .3تشززيي قيززام الم لنززاي اإللكترلنيززم لتعمززل هززذه النشززا،اي بش ز ل ب ززر علززث تقل ززل الززرلت ن السززاهد

لزيادي فعاليم النشاط ا قتصادي (الشمري ،لالل ني2008 ،ا .)22

لعليه فإن ا قتصاد العالمي بد تحلل تحل ا ب ار إلث نظام يد د يعتمد ساسز ا علزث المعرفزم البشزريم،

فبعززد ن ززان رتكززز علززث القززلي البدنيززم لاآل ي الصززناعيم لالم زلاد ال ززام صززبا ال زلم مس ز ار بلاسزز،م
الماك نززم المعرفيززم ،ح ززم تزززداد القيمززم بالمعرفززم

باليلززد ،لاذا انززي النظريززم ا قتصززاديم فززي السززاب

تززؤمن بز ن العمززل هززل سززاس القيمززم فقززد صززبا مززن الضززرلري صززياغم نظريززم يد ززدي تعززد المعرفززم هززي
ساس للقيمم (عليان2010 ،ا .)187

لذ زر صززباغ ( )1998بز ن نشز ي "ا قتصززاد المعرفززي" تتضززا مززن ززخل نززخم تحززل ي م زززي ت،ززلراي
الميتمعاي البشريم ،فمن الميتم الزراعي إلث الميتم الصناعي لصل ا إلث الميتم المعرفي
التحول األول :المجتمع الزراعي
في هذه المرحلم اعتمد اإلنسان بش ل ساسي علث ال،بيعم بالتحلل األلل باعتبار اإلنسان لمنذ نش ته

علث ان يعتمد علث األر

لملاردها بش ل تلقاهي

لل ما بد ي هذه النلري علث ضزالاف األنلزار الكبزر فزي المن،قزم القريبزم مزن المن،قزم ا سزتلاهيم نلزر

الن ززل لديلززم لالالز زراي ح ززم الترال ززم ال صززبم لالمتي ززددي ،لالززذلم تش ز لي لززد الميتمع ززاي لض ز يمل ززد
لحززدلم تحززلل عم ز آ ززر نتقززل بلززا إلززث بدايززم الميتمعززاي الحضززاريم عبززر اقتصززاد اآللززم مززن ززخل

النلري الصناعيم.

التحول الثاني :المجتمع الصناعي "أو اقتصاد اآللة" :
ن عمليززم ا نتقززال مززن التحززلل األلل إلززث النززاني ( مززن الز ارعززم إلززث الصززناعم ) ري ز لعززدي سززباي
هملاا
 .1تض م المنا ،اآلهلم بالس ان
 .2محدلديم المصادر ال،بيعيم لعيزها عن تلف ر الكمياي الكافيم من ضرلرياي العيش.
 .3التما ز الشد د للمنا ،المؤهلم بالس ان من ح م المزايا ال،بيعيم المتلفري.
 .4تعقد نماط الحياي لالرلز رغباي

ري لم ي ن الناس عل لا من قبل.
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 .5ظللر العد د من مصادر ال،اقزم اليد زدي ف زان ضزرلريا ،الليزل إلزث عمليزم التصزني بزدل عمليزاي
الزراعم لالص د ،للذلم است دمي اآللم ،فاآللم ساس المصن لالمصزن عمزلد الصزناعم لالزذي يحتزلي
في ،ياي اقتصاده المي اني ي.
التحول الثالث :المجتمع المعرفي أو اقتصاد المعرفة:
لقد ش لي الحري العالميم النانيزم نق،زم التحزلل النالزم ،لالزذي يمنزل النزلري العلميزم ل المعرفيزم لهزم مزا

يم ز هذا التحلل عما سبقه ما ليا

 .1اندماج العللم في منظلماي اإلنتاج لتحلل المعرفم إلث قلي منتيم.
 .2تقلي

المسافم الالاصلم ب ن ميخد ا

ظللر ا

تراعاي لتيس دها علث لاق الحياي العامم للناس يحتاج إلث سن ن ،ليلم من الزمن ،صزبا

الالاره في ظل النلري المعرفيم

تراغ لت،بيقه علزث ر

اللاقز  ،فالزي حز ن زان الالزاره بز ن

تعدي ب قصث تقد ر بع

السزنلاي ،فلزم تمز

سزل

مسزم سزنلاي

علث اكتشاف الترانزسزتلر حتزث عزم اسزتعماله صزناعي ا ،مزا ن الزدلري المتكاملزم لزم تحتزاج سزل لزنخم
سنلاي لتد ل سله اإلنتاج ،ف ان متلسط ،لل المدي ب ن اكتشاف مبتكزر تكنللزليي يد زد لالز ن إدرام

إم ان ته التياريم تقريبا نخن ن عاما في الالتري ماب ن عامي 1880ل  ،1919نم ان ال
في الالتري ماب ن عام  1919ل ،1945نم إلث  9علام.

إلث  16عاما

 .3إحخل ال،اب األتلماتي ث علث لساهل لدلراي اإلنتاج ،ف خل مرحلم الزراعم اني لساهل اإلنتزاج
تتعد حدلد بع

األدلاي البسي،م.

 .4تحلل نمط اإلنتزاج العلمزي لالتقنزي ،مزن مرحلزم اإلبزداغ الالزردي زخل القزرن ن 18ل  19إلزث مرحلزم

اإلنتززاج اليمززاعي لالمؤسسززاتي ززخل القززرن العش زرينا بمعنززي نززه ززخل التحززلل ن األلل لالنززاني ززان
األفزراد هززم سززاس ا

تزراغ لا بتكززار ،مززا فززي ظززل التحززلل النالززم فقززد صززبحي المؤسسززاي لاليامعززاي

هي الراهدي في إنتاج الصناعاي ا بتكاريه لالتكنلللييا (صباغ1998 ،ا .)40

ليم ززن اإلشززاري إلززث ن ا قتصززاد المعرفززي قززاهم علززث العلززم لاإلدرام ب هميززم تحززلل الميتم ز مززن ردلد
فعال إلث الالعل ي صزن القزرار لصزناعم المسزتقبل مزا يزي ن تكزلن ،للزيس مزا يم زن لان عمليزم

التحلل تحتاج إلث ال ،لاي التاليما

 .1ل رغباي يد دي لتلف ر الملارد الكافيم.
 .2تلل د احتياياي يد دي تتص

بالتيد د.

 .3رالززط ا قتصززاد المعرفززي بآمززال ل،ملحززاي لهززداف اإلنسززان ،لالتززي ترتقززي بدريززم عاليززم مززن التال ززر
لاإلبداغ( .اللاشمي ،لالعزالي2007 ،ا .)221
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لمم ززا س ززب ف ززالعلم ص ززبا ززادم ايتم ززاعي لالتكنللليي ززا الحد ن ززم ص ززبحي داي تر ز زر الميتمز ز  ،ح ززم

تؤسززس الحاضززر ،لترسززم المسززتقبل ،لتلايززه األزمززاي لالتحززدياي المعاصزري ،ل ززتم ذلززم إ مززن ززخل
تر ر نمط التال ر التعليمي من يل ا رتقا لالنا المستقبل.
أهمية االقتصاد المعرفيا Knowledge Economy Importanceا
ن ا قتص ززاد المعرف ززي ه ززل اقتص ززاد يد ززد ذل  ،ززاب

ززا

يس ززتمد صلصز ز ته فق ززط م ززن اعتب ززاراي

الحاضر ل الماضي للكن من صلصيم دلره الذي سيقلم بلا في المستقبل لبالدلاف المحالزي للت،لير

لا بتكار لينمل بمعد ي سريعم ليتالله علث ا قتصادياي األ ر

افم بش ل غ ر مسزبله سزلا مزن

الناحي ززم الململس ززم ل غ ززر الململس ززم ،ل ن ا قتص ززاد المعرف ززي ه ززل اقتص ززاد متكام ززل ف ززي ذات ززه ليمت ززاز

نالسه بقلي لتلافقه م ا قتصادياي األ ر من نم فإن ا قتصاد لزه

بالتدا ل في ا قتصادياي ليالر

عناصز ز ز ز ز ز ز ز زره لعلام ز ز ز ز ز ز ز ززل إنتاييز ز ز ز ز ز ز ز زم لل ز ز ز ز ز ز ز ززه مؤسس ز ز ز ز ز ز ز ززاته لق ز ز ز ز ز ز ز ززلي الالع ز ز ز ز ز ز ز ززل لالمالاعل ز ز ز ز ز ز ز ززم التلازني ز ز ز ز ز ز ز ززم

(اللاشمي ،لالعزالي2007،ا .)27

إن العززالم المسززتقبلي األمري ززي لال ز ن تززلفلر صززاحي ( صززدمم المسززتقبل ) ل( المليززم النالنززم) (لتحززلل

السل،م)ا كد ن المعرفم ملرد

نضي لهي البد ل للملارد األ ر  ،لتقلل المعرفم الحايم إلث الملاد

ال ام لالعمالم لاللقي لالح ز لرس المال ،لتصبا بذلم الملرد المحلري لخقتصزاد المتقزدم ،لممزا زيزد
قيمتلا ن السل،م في ميتم المعرفم ليس مصدرها الحزي ل الدللزم ،بزل التحزلل ال الزي فزي العخقزاي

ب ن السل،م لالمعرفم ،فيما تن،ل الميتمعاي نحل صداملا م الرد ( ضر2007 ،ا .)20

لمما زاد من مبرراي التحلل لخقتصاد المعرفي لزيادي هم ته هزل النمزل السزري للمعرفزم ،لظلزلر فزرلغ
علميززم يد ززدي ،فض زخا عززن ظلززلر تكنلللييززا لمنتيززاي يد ززدي .لاتسززاغ ن،ززاه المعرفززم ،فلززم تعززد مري ززا
لالرززري يسززي،رلن فززي هززذا الميززال ،لانمززا شززار تلا دلل ن زري هملززا اليابززان لاللنززد لدلل ينززلي شززره

آسيا ،لالمعرفم مال دي لمنظمزاي األعمزال لذلزم لعزدي سزباي ،منلزا إن هزذا المليزلد يم زن بيعزه ،ليم زن

اإلبززداغ فززي منتيززاي يد ززدي ،ل تحس ز ن منززتي قززاهم ،فض زخا ن المعرفززم تلضززا للمززد رين ياليززم إداري
منظماتلم (الكبيسي2005 ،ا .)133

لالرزي هميم اقتصزاد المعرفزم مزن زخل الزدلر الزذي تؤديزه مضزام ن اقتصزاد المعرفزم لمع،ياتزه ،مزن
خل الدلر اللاضزا التزي تؤديزه المعرفزم فزي تحد زد ،بيعزم ا قتصزاد ،لنشزا،اته لمزا تالزرزه مزن تقنيزاي

متقدمم في م تلز

الميزا ي لالتزي زتم تلل زدها بشز ل متصزارغ لمت از زد ،لبالزذاي فزي الزدلل المتقدمزم،

بمززا ززنيم عنززه مززن إسززلاماي ساسززيم لملمززم فززي عمززل ا قتصززاد التززي تقززلم علززث ا سززت دام الكن ز

للمعرفم لالعلم ليم ن تحد د هميم ا قتصاد المعرفي في الاللاهد التي ذ رها ل
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()2007ا

 .1ن المعرفززم العلميززم ،لالمعرفززم العمليززم بالززذاي لالتززي تضززمنلا اقتصززاد المعرفززم تعتبززر هززي األسززاس

الملم حاليا لتلل د النرلي لزيادتلا لتراكملا.

 .2تحسز ز ن اإلداري لرفز ز اإلنتايي ززم ،لت ال ززي

لالز زم اإلنت ززاج ،لتحسز ز ن نلع ت ززه ف ززي اس ززت دام اللس ززاهل

لاألسز زال ي التقني ززم المعرف ززم الت ززي تض ززمنلا اقتص ززاد المعرف ززم ،لبال ززذاي ف ززي ززخل إنتايل ززا ع ززن ،ريز ز
تكنلللييا المعللماي لا تصا ي.

 .3زيادي اإلنتاج لالد ل القلمي ،لانتاج المشرلعاي لالد لل لالعلاهد التي تحققلزا ،لاإلسزلام فزي تلل زد

د ززلل األفزراد الززذي تززرتبط نشززا،اتلم بلززا سزلا بشز ل مباشزر ،ل غ ززر مباشززر لال اصززم فززي الميززا ي
الصناعيم لالتي ترتبط بصناعم األيلزي اإللكترلنيم ،منل الحاسلي لغ رها التي تحق في خللا زيادي

قيمم إنتاج ا قتصاد.
 .4تلل ززد فززر

عم ززل لبالززذاي فززي المي ززا ي التززي ت ززتم باسززت دام التقنيززاي المتقدم ززم التززي تض ززمنلا

ا قتصاد المعرفي ،لهث فر

عمل لاسعم لمتنلعم لمت از دي.

 .5إحدام التيد د لالتحد م لالت،زلر للنشزا،اي ا قتصزاديم لالزذلم زتم تحق ز ا سزتم ارريم فزي ت،زلير

ا قتصاد لنمله بسرعم لاضحم.

 .6تززلف ر األسززاس الملززم لالضززرلري للتحض ز ر علززث التلس ز فززي ا سززتنمار ،لبالززذاي ا سززتنمار فززي

المعرفم العلميم لالعمليم ،من يل تكلين رس مال معرفي يسلم بش ل مباشر.
 .7تحق

تر راي هي ليم لاضحم لململسم في ا قتصاد المعرفي.

 .8إن المعرفززم العلميززم لالعمليززم بالززذاي صززبحي مززلرد اقتصززادي مل زم لعنصززر ساسززي فززي عناصززر
اإلنتاج لملارده في اقتصاد المعرفم لمضام نه لمع،ياته ،لتقنياته.
 .9إ ي ززاد نم ززط يد ززد للت ص ززي

لتقس ززيم العم ززل ال ززدللي لبال ززذاي ارتبا،ل ززا بالتقني ززاي الت ززي تض ززمنلا

اقتصاد المعرفم لالتي تؤد مستقبخ إلث قيام الدلل المتقدمم ( ل 2007،ا .)22
تضززا مم زا سززب

صززبحي مضززام ن ا قتصززاد المعرف زي لتقنياتززه المتقدمززم ،لالميززا ي التززي تللززد هززذه

التقني ززاي الحد ن ززم ليس ززت دملا ه ززي المي ززا ي الالاه ززدي العملي ززم ف ززي ت ،ززلير ا قتص ززاد المعرف ززي لنم ززله،
لالمرتب،ززم بالمعرف ززم لم ززا تص ززل بلززا م ززن ن ززلري ف ززي المعللمززاي لا تص ززا ي لتقنياتلم ززا لبح ززم تمن ززل

المعرفم العلميم المحرم األساسي لعمليم نمل ا قتصاد المعرفي.
فوائد االقتصاد المعرفي:

تعتمززد قززدري ي بلززد فززي ا سززتالادي مززن ا قتصززاد المعرفزي علززث مززد السززرعم التززي مززن خللززا يم ززن ن
تح ززلل إل ززث اقتص ززاد تعليم ززي باس ززت دام تكنللليي ززا المعللم ززاي لش ززب اتلا لالت ،ززلر التكنلل ززليي السز زري

لاتس ز ززاعلا ،لزي ز ززادي ت ز ززدف المعللم ز ززاي ق ز ززد حلل ز ززي ميتمعاتن ز ززا إل ز ززث اقتص ز ززادياي مبني ز ززم عل ز ززث المعرف ز ززم
لالتكنلللييا.
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وقد عدد الهاشمي ،والعزاوي ( )2007مجموعة من الفوائد المتعلقة باالقتصاد المعرفي:
.1ا قتصاد المعرفي دعم مرحلم ال،الللم المب ري ،نظ ار للت ن ر القل لا ستعداد للتعلم منذ بدايم العمزر
ف نيم عنه تحس ن نياح المتعلم ن خل مرحلتي التعليم.

 .2تحس ن نلعيم ال دماي الضرلريم لمرحلم ال،الللم المب ري.
 .3تحق
 .4تحق

تر راي لتحس ناي ساسيم لضرلريم للمستقبل.

م رياي لنلاتي تعليميم مرغلبم ليلهريم.

 .5يع،ث المستللم نقم كبر ل ياراي لس .
 .6يحق التبادل إلكترلني ا.
 .7ير ر اللظاه

القديمم ليستحدم لظاه

 .8رغم المؤسساي علث التيد د لا بتكار.

 .10له ت ن ر في تحد د النمل لاإلنتاج لالتلظ
لمما سب

يد دي.
لالملاراي (اللاشمي ،لالعزال 2007،ا .) 34

زر الباحزم ن مزن فلاهزد ا قتصزاد المعرفزي نزه يحسزن ميزال لنلعيزم ال زدماي الضزرلريم

ل ن المعرفززم هززي مصززدر قززلي فززي الحاضززر لالمسززتقبل ،ل ن ا قتصززاد المعرفززي يحززلل الملقز

التعليمزي

التقل ززدي إل ززث التعل ززيم اإللكترلن ززي ع ززن ،ريز ز اللس ززاهل التكنللليي ززم الحد ن ززم من ززل الش ززب م العن بلتي ززم.
لاست دام الصاللف ا فتراضيم الملدل ما هل الحال في يامعم القدس المالتلحم.
ويضيف الباحث عدد من الفوائد للتحول لالقتصاد المعرفي:
 .1تحق

است دام التبادل اإللكترلني في اليامعاي الاللس ،نيم في تدريس المقرراي الدراسيم.

 .2است دام اللساهل التكنلللييم الحد نم في العمليم التعليميم.
 .3تحال ز الملاهي لد األفراد لت،ليرها.

 .4إ ياد نظام اقتصادي يحالز علث ا ست دام األمنل للمعرفم.
مستلزمات االقتصاد المعرفي:

صززبحي المعرفززم لرس المززال الال ززري هززم مسززتلزماي ا قتصززاد المعرفززي ،لالمليززلد األكنززر هميززم فززي

المنظمززاي ،ل قززلي سززخح تنافسززي للززا لالززذي يم ززن المنظمززم مززن غل ز الاليززلي ب نلززا لال ز ن المنظمززاي
السززابقم للززا فززي هززذا الميززال .فضزخا عززن المعرفززم ذاتلززا تعززد ميززا ا لاسززعا للتعززالن بز ن المنظمززاي عبززر
تبادللا ،لعليه فإن مستلزماي هذا ا قتصاد هي التاليا زين الد ن ()2004ا

لتعزيززز المعرفززم،

أوالا :إعززادي هي لززم اإلنالززاه العززام لترشز ده لايز ار زيززادي حاسززمم فززي اإلنالززاه الم صز
ابتززدا مززن المدرسززم ا بتداهيززم لصززل ا إلززث التعلززيم اليززامعي ،م ز تلييززه اهتمززام مر ززز للبحززم العلمززي
لتيززدر اإلشززاري إلززث ن إنالززاه الل يززاي المتحززدي فززي م ززدان البحززم العلمززي لا بتكززاراي تزيززد علززث إنالززاه
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الدلل المتقدمزم األ زر ميتمعزم ،ممزا يسزاهم فزي يعزل ا قتصزاد األمري زي كنزر ت،زل ار لد نامي يزم فزي

العالم.

ثانيا :العمل علث إ ياد لت،لير رس المال البشري بنلعيم عاليم ،لعلزث الدللزم تزلف ر المنزاا المناسزي

للمعرفم فالمعرفم ال لم ليسي (ترفا ف ريا) ،بل صبحي هم عنصر من عناصر اإلنتاج.

ثالث اا إدرام المستنمرين هميم ا قتصاد المعرفي في تمليل يز من تعلزيم العزامل ن لزد لا لرفز مسزتل
تدريبلم ل الا تلم ،لت صي

يزا ملما من استنماراتلا للبحم العلمي لا بتكار.
(زين الد ن2004 ،ا .)85

الركائز األساسية لالقتصاد المعرفي:
يستند ا قتصاد المعرفي في ساسه علث رال ر اهز ،األغا ،لعساف ( )2014تتمنل فيما ليا
 .1االبتكار (البحث والتطوير) :نظام فعال من الزرلابط التياريزم مز المؤسسزاي األكاديميزم لغ رهزا مزن
المنظماي التي تست،ي ملاكبم نلري المعرفم المتناميم لاستيعابلا لتك ياللا م ا حتياياي المحليم.
 .2التعلاااايم :لهز ززل مز ززن ا حتيايز ززاي األساسز ززيم لإلنتاييز ززم لالتنافسز ززيم ا قتصز ززاديم ح ز ززم تع ز ز ن علز ززث

الح لم ز ززاي ن ت ز ززلفر ال ز ز زد العامل ز ززم الم ز ززاهري لاإلبداعي ز ززم ل رس الم ز ززال البش ز ززري الق ز ززادر عل ز ززث إدم ز ززاج
التكنللليياي الحد نم في العمل لتنامي الحايم إلث دمي تكنلللييا المعللماي لا تصا ي فضزخا عزن

الملاراي اإلبداعيم في المناهي التعليميم لالرامي التعليم مد الحياي.

 .3البنية التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتا التي تسلل نشر لتيل ز المعللماي
لالمعزارف لتك يالزه مز ا حتيايزاي المحليززم لزدعم النشزاط ا قتصزادي لتحال ززز المشزاري علزث إنتزاج قززيم

مضافم عاليم.

 .4الحاكماااة الرشااايدة :لالت ززي تق ززلم عل ززث س ززس اقتص ززاديم قلي ززم تس ززت،ي ت ززلف ر ززل األ ،ززر القانلني ززم
لالسياسيم التي تلدف إلث زيادي اإلنتاييم لالنمل لتشمل هذه السياساي التي تلدف إلث يعل تكنلللييا
التعريال ززاي اليمر ي ززم عل ززث منتي ززاي تكنللليي ززا

زر ،لت الززي
المعللمززاي لا تص ززا ي كن ززر إتاحز ز ام ليس ز ا
لزيادي القدري التنافسيم للمؤسساي الصر ري لالمتلس،م (األغا ،لعساف 2014 ،ا.)148
كما حدد البنك الدولي أربع ركائز أخرى :تقرير التنميم البشريم ()2003ا

 .1اإل،ار ا قتصادي لالمؤسسيا الذي يضمن ب هم اقتصاديم ليم مستقري لمنافسم لسله عمل مرنم

لحمايزم ايتماعيزم افيززم ،ليقصزد بززه دلر الح لمزاي فزي تززلف ر اإل،زار ا قتصززادي لالحزلافز لميتمعززي
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العم ززال لغ ره ززا م ززن الش ززرلط الت ززي تعم ززل عل ززث رفز ز ا قتص ززاد المعرف ززي باإلض ززافم إل ززث األدا الالعلز زي

لخقتصاد.

 .2نظززم التعلززيما التززي تؤ ززد ن الم زلا،ن ن معززد ن لخسززتحلاذ ل الحصززلل علززث المعرفززم لاس ززت داملا
لالمشززار م فززي المعرفززم فززي قيززادي التكنلللييززا لا حتيايززاي اليد ززدي تيززه التعلززيم إلحززدام تر زراي بززر

علث ل المستلياي ،لفث ميا ي متنلعم تتضمن المنليياي لقنلاي التلزيز  ،عزخلي علزث ن التعلزيم
لالتززدريي المسززتمر المعتمززد علززث التكنلللييززا همززا مززن كنززر ال صززاه

الرهيسززيم لب هززم المعرفززم ،ح ززم

السرعم التي تت،لر عندها المعرفم لالتكنلللييا لالملاراي العاليم الم،للبم.
 .3نظم اإلبداغا التي تيم ماب ن الباحن ن ل صحاي األعمار في ت،بيقاي تياريم للعلزلم لالتكنلللييزا
التي تع،ث المنتياي لال دماي م زي تنافسيم ،مما يشزارم فزي ت،زلير لتحق ز اقتصزاد المعرفزم ،عمالزم
معرفيم تنافسيم ،تست،ي تحد م ملاراتلا دلري ا.

 .4البنيززم األساسززيم فززي ميززال ا تصززا ي لتكنلللييززا المعللمززاي لالززث ي حززد هززي متقدمززم لمنتش زري
لمتاحم لر يصزم ،للكزن فزي الماللزلم اللاسز تتضزمن زل البنزي األساسزيم التزي تزدعم ميتمز معللمزاي

فع ززال لاقتص ززاد معللم ززاي فع ززال ،لت ززلفر لك ززل الن ززاس إم اني ززم اللص ززلل بشز ز ل فع ززال لمقب ززلل اقتص ززاديا
للمعللماي لا تصا ي( .تقرير التنميم البشريم2003 ،ا .)34
لمما سب

ر الباحم ن عنصر المعللماي في لقتنا الحاضر هل يز ملم فزي حياتنزا ح زم ن مزن

يمتلززم المعرفززم يمتلززم قززلي سززخح ف ززر ل ن ا سززتنمار فززي رس المززال الال ززري ؤهززل للتالززله اقتصززاديا
لسياسيا لعس ريا ،ل ن التكنلللييا تكسر يمي الحلايز التقل ديم باست دام التقنياي الحد نم ما الحزال

في اليامعاي لالمؤسساي.

عناصر االقتصاد المعرفي:
لخقتصاد المعرفي عدي عناصر تدعمه لتنبي ليلده اقتصاد قلي لتسلم بليلده فزي ي اقتصزاد بز ن
تضزعه ضزمن ا قتصززادياي المتقدمزم مزا صززناللا الشزمري ،لالل نزي ( )2008لالتززي يم زن إيماللزا فيمززا
ليا
 .1بنيم تحتيم ميتمعيم داعمم تتمنل بالكلادر المدرالم ذاي المستل العزالي مزن الت ه زل التزي بمقتضزث
ليلدها تعتبر بمنابم الدعامم القليم لخقتصاد المعرفي.

 .2ال زرالط اللاس ز ذل الحزمززم العريضززم لالمقصززلد بززه ن ي ززلن ميززال اسززت دام اإلنترنززي يشززمل ش زراها
لاسز زعم م ززن السز ز ان لهن ززا تي ززدر اإلش ززاري إل ززث ن العام ززل األساس ززي للنال ززاذ إل ززث تكنللليي ززا المعللم ززاي
لا تصا ي هل ،لط اللات

لهث نادري نسبي ا لتتر ز ب نافم في البلدان الرنيم ل ب ن الالهاي األكنر
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نز ار مززن سز ان البلززدان الالق زري باإلضززافم إلززث تكلالززم يلززي الكمب ززلتر لنيززد ن حززلالي ززط هززات

لكل ش ص ن في الل ياي المتحدي األمري يم لا تحاد األلرلالي.

لاحززد

 .3ميتمز ز م ززتعلم له ززذا يس ززتليي التر ززز عل ززث مس ززتل التعل ززيم لالعم ززل عل ززث ت ززدعيم الت ه ززل لالتعل ززيم
بمستل الكزلادر المليزلدي لزيزادي ال بزري لزد ال،لبزم

المستمر لاقامم المراكز لالمعاهد المؤهلم للنلل

المت ري ن من يل ضمان ي ل من العامل ن من ذل ال براي العاليم التي تنل

با قتصاد في ظزل

التر راي التكنلللييم المتخحقم.

 .4عمال لصناغ معرفم لد لم معرفم لقدري علث التساؤل لاستيعاي التكنلللييا الحد نم ب ل تالاص للا،
ي ال زرالط ب ز ن البنيززم الميتمعيززم الداعمززم لالميتم ز المززتعلم لللحصززلل علززث فضززل نت يززم مززن العمززال

الملري من ذل اإلم انياي لالقدراي اللاهلم في ميال ال بري.

 .5ليلد دمم اإلنترني التي تتيا الميال من خل ال زدماي التزي تقزدملا للعزامل ن عل لزا مزن سزرعم

الحصز ززلل عل ز ززث المعللمز ززاي ل ز ززم المعللمز ززاي اللاهل ز ززم الت ز ززي تلفرهز ززا للقي ز ززام باألعمز ززال التياري ز ززم لعق ز ززد
ا يتماعززاي عبززر الشززب م باسززت دام بزرامي مع نززم تسززلم فززي ا تصززار اللقززي لاليلززد (الللتم ززل لالالززيس
بلم لالماسنير).

 .6منظلمززم بحززم لت،ززلير التكنلللييززا لإلبززداغ لا بتكززار( )Innovationلفاعلي زم هززذه المنظلمززم هززي

التززي ترتقززي با قتصززاد مززن ززخل مززا تقدمززه م زن مع،يززاي علمي زم تحتززل دلر الري زادي فززي رف ز المسززتل
ا قتصادي لالمعرفي في آن لاحد (الشمري ،لالل ني2008 ،ا .)27

لمما سب يم ن القلل ب ن ا قتصزاد المعرفزي ر زز علزث اسزتنمار التقنيزاي الحد نزم

زر اسزترخل فزي

شتث مناحي الحياي المعاصري ،ليت،لي ا رتقا بالرؤيم المستقبليم ،لاعزادي النظزر فزي سزال ي العمليزاي

القديمم علث افم األصعدي ،فقد صبحي التكنلللييا الحد نم لتكنلللييا المعللماي لا تصا ي لس لم
حياي لليسي ميرد دلاي رفاهيم مقتصري علث ميال مع ن ل ن بم ايتماعيم لهنا النظام التعليمي هم

محرم إلحدام تر ر يذري في نمط الحياي لالتال ر ،فاألييزال الصزاعدي هزي األيزدر علزث تحق ز نقلزم
نلعيم ،ما يعد التعليم بلابم المعرفم ليعتبر فضل اللسزاهل لكسزر الحزلايز التزي انزي تع ز اإل،زخغ

علث المنيزاي العلميم لالمعللماي التقنيم الحد نم.
خصائص االقتصاد المعرفي:

تم ز ا قتصاد المعرفي ب ن المعرفزم تشز ل هزم الم لنزاي األساسزيم التزي تضزمنلا ي عمزل ل نشزاط

اقتصادي ل اصم فيما تصل با قتصاد المعرفي ،لالميتم لالنقافم ل افم األنش،م اإلنسانيم األ ر

التي صبحي معتمزدي علزث تزلافر زم هاهزل مزن المعللمزاي لملاكبزم الت،زلراي التكنلللييزم الحد نزم ل ن

العصزر الززذي نعيشزه هززل عصززر النزلري التكنلللييززم ،لعصزر التر ززر المتسزارغ ،لعصزر ا نالتززاح النقززافي
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الحضززاري العززالمي لملاكبززم العصززر بمززا ت زلا م م ز مت،لبززاي العصززر لا سززتنمار الكن ز
لاستنماراها لا ستالادي منلا في ميال عمل المؤسسم.

للمعللمززاي

وقد عدد حيدر( )2009خصائص االقتصاد المعرفي المتعلقة بالتربية وتتمثل فيما يلي:

 .1ليزلد المعرفزم الت صصزيما ( )Specialized knowledgeلكزي تكزلن المعرفزم ذاي نزر إ يزابي
يي ن تكلن علث دريم عاليم من الت ص

 ،ما المعرفم الحري فخ تسمث معرفم.

 .2منظمزاي الزتعلما ( )Learning organizationsيعزرف در زر لسز ني ()Druker & senge

منظمم التعلم ب نلا عباري عن ميملعم من األفزراد تالزاعللن مز بعضزلم ،لمز العزالم ال زاريي المحزيط
بلم ،ح م يعمللن الري ضمن مؤسسزم ،ليشزعرلن با نتمزا إل لزا ،لف لزا تتزاح للزم الالزر

كتشزاف

المعرفم لانتايلا لت،بيقلا ،ليتصاللن ب ن للم قدري لدافعيم للتعلم المستمر لا نالتاح علث اآل رين.

 .3تالع ل العمل فزي فريز ا ( ) Team Workلهزذا مزا دعزي إليزه الد ارسزاي الدلليزم المقارنزم لد ارسزاي

س ززله العم ززل ،لمنل ززا التقري ززر ال ززذي نشز زرته ل ازري العم ززل األمري ي ززم (ا س ززتنمار ف ززي الن ززاسا اس ززترات ييم

لملايل ززم زم ززم الق ززل العامل ززم األمري ي ززم )1998( ،لق ززد ك ززدي الد ارس ززم عل ززث ن ض ززرلري العم ززل ف ززي

ميملعاي متعالنم ،ما كزدي علزث ضزرلري تعزد ل سزال ي الزتعلم لالتعلزيم لتتالز مز ملايلزم ريي لزا

في ملاقاللم مستقبخا.

 .4ا ستقصا ا ( )Inquiryح م تسم ميتم المعرفم ب نزه منزتي للمعرفزم لمسزت دم للزا ،ل يم زن ن

ي لن منتي ا للمعرفم بدلن تلظ

ا ستقصا تلظيال ا مح م ا.

 .5التعلم المستمرا ( )Continuous Learningح م نبي تقريزر (البنزم الزدللي )2002 ،ن هنزام

حايززم ماس ززم إل ززث تقلي ززم ب زرامي ال ززتعلم المس ززتمر بح ززم يص ززبا رديال ز ا للتعل ززيم النظ ززامي ليق ززلم بمس ززاعدي
الملن ن علث تيد د معارفلم لتحد نلا بصلري مستمري.

 .6است دام تقنياي ا تصا ي لالمعللمايا ( )ICTفمن بزرز سزماي ا قتصزاد المعرفزي التقزدم الزذي
حززدم ليحززدم فززي م ززدان ا تصززا ي لتقنيززاي المعللمززاي ،فقززد فرضززي نالسززلا بش ز ل ب زارز فززي افززم

مناحي الحياي الش صيم لا يتماعيم لالعمليم (ح در2009 ،ا .)26

العزوي ( )2007مجموعة من الخصاائص المتعلقاة بالتربياة والتاي تتمثال فيماا
وقد عدد الهاشمي ،و ا

يلي:

 .1الحايززم إلززث نظززام ترالززلي يقززلم علززث رؤيززم مسززتقبليم لتحق ز التحززلل المنشززلد لملايلززم ا حتيايززاي
المتسززارعم لتلبيززم تلززم ا حتيايززاي لتحق ز ت،ززلير المنظلمززم الترالليززم ح ززم تتر ززر الممارسززاي الترالليززم
ي تحق نتاهي تعليميم فضل ليسلد هذا العصر التعامل م ،بيعم التعلم لالتعليم.

 .2ظلزلر ا هتمزام بالمعللمزاي مزن ح زم رشززالتلا لتصزنياللا لت زينلزا لتلف رهزا ب،ريقزم ميسزري لعمليززم
للباحن ن للتلبيم احتياياي متر ري.
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 .3صززبحي الم زلارد البشزريم المؤهلززم هززي الم،للبززم فززي عصززر ا قتصززاد المعرفززي لتكزلن هززذه الم زلارد

ممتعم بالمؤهخي العالميزم لالملزاراي المتعزددي ممزا يعللزا قزادري علزث المشزار م فزي ا قتصزاد المعرفزي

بصلري فعالم.

 .4ظل ززلر ف ززي ه ززذا العص ززر لس ززاهل كن ززر ال ززا ي لت ز ززين المعللم ززاي لالبيان ززاي لا ي ززاد م ززدا ل سز زريعم

لللصزلل إل لزا ب قززل يلزد فززي التكنلللييززا الحد نززم لذلززم باعتمززاده علززث نظززام معللمززاتي لاتصزالي فززاه
السرعم لالدقم.

 .5يش ل الكتاي لالنلم المعللماي ب ش اللا التقل ديم اللرقيم لاإللكترلنيم المنلل األساسي للتعامزل مز

المعللماي لالمعارف لتنالللا.

 .6ت ،ززلير الكت ززاي ف ززي العص ززر ل س ززيما الكت ززاي اإللكترلن ززي بلر ززاي همل ززا اإلنيل زي ززم د ذل ززم إل ززث
حدلم م هاهزل مزن حيزم المعللمزاي ممزا يعزل اإلنسزان الزذي

زدرم ملزاراي ا

تصزار يضزي فزي

بحلر من المعللماي.

 .7ا هتمام بالمعللماي مزن ح زم رشزالتلا لتصزنياللا لت زينلزا بد نامي يزم للبزاحن ن لظلزلر ملاصزالاي
يد ززدي للززذا العصززر إذا تحللززي معظززم السززل للش ز ل الرقمززي م زن الكتززاي لاألبحززام لالنقززد لالتصززاميم

لاإلحصاهياي لالدراساي عبر شب م اإلنترني.

 .8صززبا الززتعلم فززي عصززر ا قتصززاد المعرفززي تعلمززا نلعي ز ا تت زلافر ف لززا ب هززاي ماديززم داعمززم للتعلززيم

النلعي لالنقافم التي تسلد عصرنا الحالي لهث نقافم داعمم لتنميم ا ستعداد للتعلم.

 .9إن الكالززا اي التززي تعمززل فززي هزذا العصززر الززا اي مت صصززم لفززث هزذا العصززر يسززلل التبززادل بز ن

المؤسساي لقضا شؤلن الملظال ن عن بعد في لقي قص ر لب قل التكال
 .10تتص

الملارد البشريم في هذا العصر بالصالاي اآلتيما

.

• إعادي التدريي لف المستيداي.

• المرلنم لالقدري علث التحلل من يلم إلث

• القدري علث المش خي لعلث ات اذ الق ارراي.
• التعامل م الحاسلي لتلظ

ر .

التقنيم.

• مستل عال من التعليم لالتدريي (اللاشمي ،لالعزلاي2007 ،ا .)31
ليزر الباحززم فززي ضزل مززا سززب إلزث ضززرلري النشززر الكامزل للتعلززيم ال ارقززي بم تلز

التعليمي زم ،لالتحززلل مززن التعلززيم التقل ززدي إلززث التعلززيم اإللكترلنززي الحززد م بم تل ز

نلاعززه فززي العمليززم

نلاع زه ،لذلززم عززن

،ري شب اي ا نترني ،لا عتماد علث الكالا اي المؤهلم لالمدرالم للقيام بعمله علث كمل ليه .ل ذلم

التر ز علث المعللماي بش ل ساسي لاستنماراها بش ل منل في العمليم التعليميم.
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ويااارى خلاااف ( ) 2007أن االقتصااااد المعرفاااي بمضاااامينه ومعطياتاااه ،وتقنياتاااه يتسااام بالعدياااد مااان

الخصائص والسمات األساسية:

 .1ا عتماد بصلري ساسيم علث استنمار المزلارد البشزريم باعتبارهزا رس المزال الال زري لالمعرفزي الزذي
يم ز ا قتصاد المعرفي ،بما ف لا است دام لاسز للبحزلم لالدارسزاي الت،بيقيزم التزي يقزلم بلزا بز ار ذل
الا اي فعالم.

 .2تالع ززل البحززم لالت،ززلير بلصززاله محززرم التر ززر لالتنميززم لمززا للززذه العمليززاي مززن صززد

الت ن ر علث ،ث التقدم في ميا ي المعرفم لالبحم عن ،ره يد دي لالد لم لس ر العملياي.
 .3تلظ ز

ب ززر فززي

تكنلللييززا المعللمززاي لا تص زا ي تلظيال زا تسززم بالالعاليززم لمززا لززه مززن ت ز ن ر علززث ميريززاي

ا قتصاد بش ل ا

لالحياي ا يتماعيم بش ل عام.

 .4اعتماد التعليم لالتدريي المستمرين ،لاعادي التدريي ل ما يسمث بإعادي الت ه ل المستمر بما يضمن

للعامل ن مستلياي عاليم من التدريي لملاكبم الت،لراي التي تحدم في مياد ن المعرفم.
 .5ا عتماد علث القل العاملم المؤهلم المت صصم لالمدرالم علث التقنياي اليد دي.
 .6ا ست دام الكن

للمعرفم العلميم ،لبالذاي المت،لري منلزا عاليزم المسزتل فزي عمزل ا قتصزاد لفزث

دا نشا،اته ،لفث تلسي نمله.

 .7ا عتماد علث اليلد الال ري بدريزم ساسزيم فزي عمزل ا قتصزاد المعرفزي لالقيزام بنشزا،اته ،لاحخلزه

محززل اليلززد العضززلي ،لا عتمززاد علززث الال ززر القززاهم علززث المعرفززم ،لهززل مززا ززدف علززث تحال ززز العززامل ن
علث ت،لير معارفلم لقدرتلم الال ريم لملارتلم العلميم.

.8إن نشاط ا قتصاد المعرفي ،لارتبا،ه بمضام نه ،لتقنياته تحق ت،لراي دا ليم ل ارييم.

 .9التسززارغ فززي حصززلل التر زراي فززي ا قتصززاد المعرفزي لمع،ياتززه باسززت دام التقنيززاي الحد نززم بسززرعم
ب ري دف ذلم تيد د النشا،اي ا قتصاديم لتحد نلا ( ل 2007 ،ا .)17

أما الخضري ( )2001فيرى أن االقتصاد المعرفي يتميز بما يلي:

.1تيدد الحايم إليه لالرغبم لال،لي علث منتياته المعرفيم التي تد ل فزي زل نشزاط ،لفزي زل عمزل،
لتد ل في ل لظيالم لبش ل متصاعد إلث دريم يم ن القلل باستحالم قيام نشاط ما بدلن المعرفم.

 .2تي ززدد المص ززادر المعرفي ززم ،لنمله ززا لازدياده ززا لع ززدم نضز زلاللا سز زلا با س ززتعمال ل با حتال ززاب ،ب ززل
بمرلر الزمن لالتعدد ا ست دام تزداد المصادر المعرفيم ،لتتراكم ميا تلا.

 .3ابتكززار مصززادر معرفيززم يد ززدي ،لت،ليرهززا لانتشززار لسززاهل تبادللززا لعززدم ليززلد ح زلايز علززث هززذا

التبادل ،لازدياد رغبم اإلتاحم المعرفيم م تنامي الحايم إلث ا ست دام المعرفي.

(ال ضري2001،ا .)48

لمم ززا س ززب

ززر الباح ززم لق ززد دي ذل ززم إل ززث ت ،ززلر نظ ززم اإلنت ززاج المعرف ززي لالمعللم ززاي ،لنظ ززم تملي ززل

األنشزز،م المعرفيززم ،لا رتقززا بملززاراي الممارسززم المعرفيززم لالتززي تحتززاج إلززث زلادر بش زريم مدرالززم قززادري
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علززث التعامززل م ز

افززم احتيايززاي الممارسززم ،فقززد صززبحي نظززم المعللمززاي المعرفيززم مززن ضززمن البنيززم

التحتيم لالمراف اللي ليم الحقيقيم ألي اقتصاد لليس فقط قتصاد المعرفم.

ويضيف الباحث إلى ما سبق ،سمات أخري لالقتصاد المعرفي:

 .1استنمار تكنلللييا المعللماي لا تصا ي بش ل امنل في ميال العمليم التعليميم.

 .2إن اقتصاد المعرفم منظم ل ن ل شي ي لن م ،ط له لف رؤيم مستقبليم مسبقم.

 .3إن ا قتصاد المعرفي مرتبط م ا قتصادياي األ ر لهل داهم الحر م لداهم البحزم عزن صزحاي
الملاهي لاألف ار لالعقلل ال خقم.

 .4يملم القدري علث ا بتكار لالتيد د لتلل د ف ار يد دي لارتبا،ه بالذ ا لبالقدري ا بتكاريم.

محاذير اقتصاد المعرفة:
هن ززام بعز ز

المح ززاذ ر الت ززي ش ززار إل لز زا علي ززان ( )2008لالت ززي ي ززي ن تؤ ززذ بعز ز ن ا عتب ززار عن ززد

الد لل في اقتصاد المعرفم لكي يحق

هدافلا.

 .1إن التليه ا قتصزادي ت،لزي (معرفزم) كنزر ممزا ت،لزي رس مزال ل زدي عاملزم ،لهزذه الحقيقزم قزد

تززرد سززلبا علززث ا قتصززاد الزرس مزالي ،ح ززم يقززل ال،لززي علززث رس المززال نت يززم للتاليززر المعرفززي فززي

ميال المعللماتيم اإللكترلنيم.

 .2إن التقنياي اليد دي يم ن ن تحل محل األ دي العاملم مما قزد ترتزي عليزه نزلغ مزن الب،الزم ،لهزذا
ليد شعل ار بعدم ا ،مهنان للمستقبل.

 .3إن هذا التقدم اللاهل في التكنلللييا ترتي عليه نمل هاهل في ا قتصزاد ،لفزث ،بيعزم حيزاي النزاس،

ح م عملي شب م المعللماي العالميزم (اإلنترنزي) علزث تعلزيم اإلنسزان لترال تزه لتدريبزه ،ل بزد ن تكزلن
هذه التراليم سليمم لا فإنلا ستقلد إلث نتاهي سلبيم.

 .4لقزد اتسززعي اللزلي بز ن الزدلل المتقدمززم لالناميززم بح زم صززبا التلاصزل ب نلمززا عسز ار ،لاللززذا تتكززرس
التبعيم التكنلللييم للدلل المنتيم.

 .5إن مززن األهميززم بم ززان التنبيززه إلززث مش ز لم رهيسززم ،قززد تحززدم لهززث تالززاقم فززي رس المززال لفززث ال زد
العاملم( .عليان2008،ا .)396-395

ليزر نيززم ( )2008ن ا قتصزاد المعرفززي ب صززلله الخململسزم لرقمياتلززا ذاي التكلالزم الحديززم الضزه لم

األقري إلث الصالر ،يقزدم م ازيزا ل صزاه

لعناصزر قزلي تعمزل علزث تر زر ا قتصزاد التقل زدي ل سسزه،

أوالا :إن ال
ال األسعار يم ن ن تؤدي إلث ال

األسزعار ،ل ن

لم ذلم فإن هنام مآ ذ علث اقتصاد المعرفم يم ن ن نليزها فيما ليا
التكلالم الحديم إلث مستلياي ضه لم يدا

تكاد تزذ ر تزؤدي إلزث الز

األرالاح في الشر اي القاهمم علث المعرفم حيانا ن ري.
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ثاني اا :إن صززلل المعرفززم القابلززم لخستنسززاا ،مززا ن المعرفززم الص زريحم لقلاعززد المعللمززاي لالرمييززاي

الت،ب

زر التشزبيم لالتكنلللييزا الرقميزم ،لاللاقز إن هزذه السزمم بزد مزن اقتصزاد
سرعان مزا تتحزلل ي ا

المعرفم سي لن كنر عرضم لتحلل المعرفم ال اصم إلث معرفم عامم تست دم في الم دان العام.

ثالثااا ا :إن قززانلن ت از ززد العلاهززد ي ز ار التكلالززم الحديززم المن الضززم التززي تقت زري مززن الصززالر تززدف شززر اي
المعرفززم الرقميززم إلززث ا تيززاه نحززل تبنززث النسزا الميانيززم ،ممززا يعنززث القالززز علززث حقززله الملكيززم الال ريززم.
لهززذا مززا دعززا إل ل زا الززبع

إلززث ضززرلري إعززادي النظززر بحقززله الملكيززم الال ريززم علززث سززاس نظززام لاحززد

لليمي غ ر مخهم ،ي إن ما ن،ب علث حقزله الملكيزم فزي العصزر الصزناعي لزم يعزد مخهمزا لعصزر

المعرفم الرقميم الشب يم.

رابع ا :تلد داي النمل ا قتصادي الذي قد يش ر إلث التلسعاي غ ر ا عتياديم فزي ا قتصزاد لاإلنتاييزم

الالاهقم في ا قتصادياي القاهمم علث المعرفم.

خامساا :إن المعرفزم فززي تلزيعاتلززا الم تلالزم مززن يلززم لالمعرفزم اليد ززد التززي تز تث بالمنتيززاي لال ززدماي
لالعملياي اليد دي من يلم

ر ستؤد إلث إنشا فر

سادساا :عززدم الززا ي سززله المعرفززم رغززم صززاه
اليد ززدي مززن يلززم
تال زلي

ززر سززتؤد إلززث إنشززا فززر

العمال بش ل ب ر.

المعرفززم التززي تز تي بالمنتيززاي لال ززدماي لالعمليززاي
األعمززال بش ز ل ب ززر ،للكنلززا لبالمقابززل ت زؤدي إلززث

الكن ززر مززن األعمززال التقل ديززم القاهمززم اسززتنماراتلا ل اصززم تلززم األعمززال التززي يم ززن ن تحززل

المعرفم الرقميم محللا( .نيم2008 ،ا .)222- 221
لممززا سززب

ززر الباحززم إن الرؤيززم المسززتقبليم للتعلززيم تتمنززل فززي زيززادي قززدرتلا علززث ملاكبززم الت،ززلراي

التكنللليي ززم بمز زا ز زتخهم مز ز متر ز زراي العص ززر الحز زالي لس ززبل ت،ليره ززا لالعم ززل عل ززث تحسز ز ن يلان ززي
ا قتصاد المعرفي أليل تنم تلا لتقدملا لتعزيزها لا رتقا بلا.
العالقة التفاعلية ما بين االقتصاد والتكنولوجيا:

إن هذه النظري قاهمم علث الرؤيم العامزم التزي تسزتند إلزث ف زري تالع زل تكنلللييزا المعللمزاي لا تصزا ي
في الق،اعاي الم تلالم با قتصاد الل،ني لمعاليم هذه الال ري رسيا ب ل ق،اغ علث حدي ،تتحزدم عزن
ا قتصززاد القززاهم علززث المعللمززاي لالمعرفززم ،لتعنززث إحززدام تر زر يززلهري فززي ب هززاي التعلززيم الم تلالززم
لنظم العمل دا ل ا قتصاد نالسه ل،ره التال ر التي تح م الملسلعاي ا قتصاديم لتتلي للعمل القزاهم

علث المعللماي لهنام مباد من يل تر ر ف ري اقتصادي يسب

المعللماي لا تصا ي ما راها األغا ،لعساف ()2014ا

ي تال ر في اسزت دام تكنلللييزا

 .1األ ذ بمبد الحريم.

 .2الشالافيم في تدالل المعللماي.
 .3سرعم ات اذ القرار.

 .4إزالم ا لتباس لتضاري المصالا ب ن من يملكلن المعللماي دا ل اليلاز اإلداري.
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 .5إعخ قيم العمل اليماعي.

 .6تالع ل نقافم اليلدي لالعمل الم ،ط ،لا نتقال من ،لر المؤسساي لالمنشآي المعتمدي علث الش
المللم إلث ،لر المؤسساي التي تال ر بمنلي علمي مستقر بع دا عن األش ا

.

(األغا ،لعساف2014 ،ا .)153

مؤشرات االقتصاد المعرفي:

لخقتصاد المعرفي مؤشراي تقرر نه النمط الساهد في اقتصزاد مزا ،لتزدل علزث مزد النيزاح فزي التليزه
نحله ،مما يم ن من إي ار المقارناي ب ن الدلل لتحد د مسزتل الت،زلر ا قتصزادي الزذي لصزلي إليزه،

لتش ززمل المؤشز زراي الت ززي تق ززيس م ززد خي المعرف ززم لم زلنل ززا لش ززب اتلا لنش ززرها لم رياتل ززا لادارتل ززا،

ولمعرفززم إم انيززم انضززمام الززدلل ضززمن هززذا ا قتصززاد اليد ززد لالززذي رتكززز بدريززم ب زري علززث النززلري
المعرفيم ،هنام عدد من المؤش اري التي يمللا تلتليان ()2006ا
 -1مؤشر البحث والتطوير:

تش ز ل بيانززاي األبحززام لالت،ززلير المؤش زراي األساسززيم قتصززاد المعرفززم ،ح ززم ززتم اسززت دام مؤش زرين
ساسز ز ن همز ززاا النالق ززاي الم صصزززم لألبح ززام لالت،زززلير لفريز ز العمز ززل المس ززت دم ألعمزززال األبحزززام

لالت،ززلير ،هززذه األبحززام ت ض ز منززذ مززدي ،ليلززم لعمليززم يم ز منظمززم لمعياريززم للبيانززاي ممززا يسززما

بإي ار تحال ل د نامي يم لمقارناي دلليم.

 -2مؤشر التعليم والتدريب:

إن للمززلارد البش زريم هميززم بززر فززي عمززل النشززا،اي ا قتصززاديم لتنم تلززا لت،ليرهززا اصززم فززي ظززل
اقتصاد المعرفم لما تضمنه من تقنياي متقدمم ،إ

ن مزن المؤشزراي المعرلفزم يزدا لد ارسزم هزذا البعزد

من اقتصاد المعرفم ما تززال قل لزم لذلزم يعزلد مزن يلزم إلزث نقز

األعمزال فزي هزذا الميزال لمزن يلزم

ر إلث صعلبم قياس الا اي األفراد مباشري للمؤشراي الملارد البشزريم مصزدران رهيسزيان علزث قزدر

ب ززر م ززن األهمي ززم له ززي البيانززاي المتعلق ززم بز زالتعليم لالت ززدريي ،لالبيانززاي المتعلق ززم بالكال ززا اي ل بمل ززن
العمال.

لتسز ززما المؤش ز زراي القاهمز ززم علز ززث البيانز ززاي المتعلقز ززم ب ز زالتعليم لالتز ززدريي بتق ز ززيم المعز ززارف لالملز ززاراي ل

(الرس ززمال البش ززري) الم تس ززبم ززخل العملي ززم الرس ززميم للتعل ززيم ،لتس ززما ه ززذه المؤشز زراي يضز زا بتق ززيم
الم زلن لا ستنمار في الرسزمال البشزري .تيمز إحصزا اي الزتعلم علزث قاعزدي دلليزم مزن قبزل منظمزم
التعززالن لالتنميززم ا قتصززاديم لال لنس ز ل لاداري اإلحصززا فززي الميملعززم األلرلاليززم ،لهززي تت زلافر عززادي
لبض ز ع زلام ،ليعززد هززذا المؤشززر علززث دريززم عاليززم مززن األهميززم لمززا لززه مززن ت ز ن ر مباشززر علززث نززلري
التكنلللييززا لالمعرفززم مززن ح ززم زيززادي نسززبم المت صصز ن فززي ميززا ي المعرفززم الم تلالززم لبالتزالي زيززادي

اإلنتاييم ،ما ن مؤشر التعليم لالتدريي يسما بتقديم الم زلن لا ستنمار في الرسمال البشري.
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 -3مؤشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
يعززد مؤشززر نشززر تكنلللييززا المعللمززاي لا تصززا ي علززث قززدر ب ززر مززن األهميززم اصززم م ز ت ززامن

اللقززاه  ،ح ززم التقززث ا قتصززاد القززاهم علززث المعرفززم بقاعززدي تكنلللييززم مخهمززم لهززذا مزا د إلززث تعزيززز
مشززترم بز ن ازدهززار النشززا،اي الم نالززم فززي المعرفززم لاإلنتززاج لنشززر التكنلللييززا اليد ززدي ،لللززذه األ زري
نخم ت ن راي في ا قتصاد ،لهيا

 .1نلا تسما بدر رالاح إنتاييم اصم في ميال المعاليم ،الت زين لتبادل المعللماي.
 .2تعزززز تكنلللييززا المعللمززاي لا تص ززا ي اليد ززدي ظلززلر لازدهززار ص ززناعاي يد ززدي منززل ،لس ززاهل
اإلعخم المتعددي ،التياري اإللكترلنيم ،اليدالل اإللكترلنيم.

 .3نلززا تحززم علززث اعتمززاد نمززاذج تنظيميززم صززليم بلززدف اسززت دام فضززل لإلم انيززاي اليد ززدي لتلزي ز

لنشر المعللماي .لقد لض مؤتمر األمم المتحدي للتيزاري لالتنميزم لتكنلللييزا المعللمزاي لا تصزا ي،

ميملعززم مززن المؤش زراي تتززيا بنززا ا الق زدراي فززي تكنلللييززا المعللمززاي لا تصززا ي ب ز ن البلززدان ،لهززذا
استنادا إلث ميملعم من المعا ر التي بمليبلا تتيا لصانعي القرار لالسياسم استنباط سياساي مناسبم
لمخهمم للض

،ط عمل مستقبليم (تلتليان2006 ،ا .)22-21

فززي ضززل مم زا سززب

ززر الباحززم ن المؤش زراي للززا دلر ساسززي فززي اسززت دام التكنلللييززا فززي شززتث

الميززا ي لت،ززلير نظززم التعلززيم الم تلالززم لالبحززم لالت،ززلير عززن فضززل السززبل الخزم زم لعمليززم التعلززيم
بلدف اقتصر اللقي ب قل يلد مم ن.

خصائص النظام التربوي في عصر االقتصاد المعرفي ا
تص ز

النظززام الترالززلي بعززدد مززن ال صززاه

ليتع ز ن عل نززا اإللمززام بلززا ،ح ززم تعتبززر د ارسززتلا لالبحززم

عنلا ملم في مرايعم المناهي الدراسيم بما تلا م م ا قتصاد المعرفي ما ذ رهزا اللاشزمي ،لالعززالي

()2007ا

 .1نافم المعرفم ذاي اليلدي العاليم.
 .2المرلنم لالقدري علث المنافسم العالميم.

 .3ا نالتاح لالقدري علث المنافسم العالميم.
 .4تلظ

مر ز التكنلللييا ،ل اصم الحاسلي ،لاإلنترني.

 .5إنتاج م رياي عاليم اليلدي ،لالتم ز (اللاشمي لالعزالي2007 ،ا .)204

المنهج واالقتصاد المعرفي:

نظر إلث المنلي علث نه ميملعم من األنش،م لالالر

التعليميم التي تتيا للمتعلم التال ر لا بتكزار

ممززا يسززلم فززي تعززد ل سززللم المززتعلم فززي الم ارحززل الم تلالززم ،للقززد صززبا المززنلي فززي عصززر ا قتصززاد
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المعرفززي حيززاي ال،لبززم القاهمززم علززث تقنيززاي الحاسززلي لاإلنترنززي لاسززترات يياي التززدريس المتمر ززي حززلل
المتعلم.

تتميااز المناااهج المبنيااة علااى االقتصاااد المعرفااي بعاادد ماان الممي ازات كمااا يراهااا الهاشاامي ،والع ازاوي

(:)2007

 .1بنا المنلي ب،ريقزم لظياليزم مز م ارعزاي ،بيعزم العلزلم فزي هزذه المرحلزم ل صزاه

في المرحلم األساسيم األللث.

المزتعلم لصزالاته

 .2تن ززالل الم ززنلي ال بز زراي اف ززم المقدم ززم للم ززتعلم دا ززل المدرس ززم ل اريل ززا ،مز ز ا هتم ززام باليان ززي

الت،بيقي العملي.

 .3اعتماد المنلي المحلري المتحلر حلل ال،الي لم لله لحاياته.
 .4تنميم ملاراي ال،لبم لاتياهاتلم لم لللم.
 .5مراعاي الالرله الالرديم ب ن ال،لبم.

 .6التنلغ في استرات يياي التعلم لالتعليم.
 .7إكساي الالرد الملاراي الضرلريم للت قلم م مت،لباي العصر.
 .8تك

المنلي لعصر نلري ا تصا ي لالمعللماي لتل هم ال،لبم للعيش في الزمن القادم لالتك

معه( .اللاشمي ،لالعزالي2007 ،ا .)164

لفززث ضززل مم زا سززب ا نتقززال إلززث ا قتصززاد العززالمي المبنززث علززث المعرفززم ،ت،ززلير الميتم ز المحلززث
بتحق

مستلياي عاليم من المعرفم ،لالكالايم ،لالملاري التكنلللييا ،لالحاسلاليم لهذا ت،لي تر زر دلر

المعلززم ،لت،ززلير ،ززره ل سززال ي التززدريس ،لالب هززم الصززاليم ،لتيل زاتلززا ،لالمنززاهي ،لالكتززي ،فلكززل نظززام
تراللي فلسالم نبن عنلا ،للكل فلسالم ترالليم غاياي تسعث إلث تحقيقلا.

التوجه نحو االقتصاد المعرفي في الدول العربيةا

تعززد السززعلديم لمصززر مززن لاهززل الززدلل العراليززم التززي حاللززي لض ز

 ،زط ل،نيززم متكاملززم تلززدف إلززث

امتخم العلم لالمعرفم ،لذلم با ستالادي من تقنياي المعللماي .فالزي عزام  1990عقزد المزؤتمر الزل،ني
الن ززاني عش ززر للحاس ززي إلل ززي ف ززي يامع ززم المل ززم س ززعلد ،لا ت ززر الملض ززلغ الرهيس ززي للم ززؤتمر بعنز زلان
"الت ،يط للميتم المعللماتي" عر

فيه العد د من الدراساي لالبحلم التي تبرز ال ،ط لالتصزلراي

المستقبليم عن الدلر المتلق لليلاي العامم لال اصم ن تقزلم بزه فزي عمليزم ا نتقزال بالمملكزم العراليزم

السعلديم إلث عصر المعللماي .لفي مصر بذلي العد د من اليللد في ذلزم ا تيزاه نزتي عنلزا لضز
اإل ،ززار الع ززام لل  ،ززم القلمي ززم للمعللم ززاي ف ززي مص ززر ال ززذي ع ززر

لن ززلِقش ف ززي ن ززدلي عق ززدي ف ززي ع ززام

 ،1997بلز ززدف الت،ز ززلير الس ز زري للم ز زلارد البش ز زريم المص ز زريم التز ززي تسز ززت،ي التعامز ززل لانتز ززاج تقنيز ززاي
المعللماي لا ستنمار ف لا ،لالنا البنيم األساسيم الخزمم لذلم ،لاعتبار بدايم األلاليم اليد زدي ن،خقزم

التليز ززه اليز ززدي للز ززدلل العراليز ززم نح ز زل لض ز ز اسز ززترات يياي ل ،ز ززط مسز ززتقبليم لخسز ززتالادي مز ززن تكنلللييز ززا
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المعللماي لالت،بيقاي المعرفيم في التنميم من خل التعالن م المنظماي الدلليم لاإلقليميزم لالل،نيزم
.فقززد يززا ي هززداف األلاليززم التززي ِ
لضززعي فززي إ،ززار األمززم المتحززدي بح ززم يززي تحقيقلززا بحلززلل عززام
 2015لالتززي التزمززي بل زا الززدلل المنضززمم إل ل زا لمززن ضززمنلا الززدلل العراليززم ،لتض ز ال ،ززلي األللززث

ا عتمززاد علززث المنتيززاي المعرفيززم ،لمززن تلززم األهززداف إقامززم ش زراكم عالميززم مززن يززل التنميززم تتضززمن
المضززي ف ززي إقام ززم نظززام تي ززاري لمز زالي تس ززم با نالتززاح ،لالتع ززالن مز ز الق،ززاغ ال ززا

إلتاحز زم فلاه ززد

تكنلللييززا المعللمززاي لا تصززا ي ،مززا تعلززدي الززدلل العراليززم بالعمززل نحززل تحق ز ميتمز المعللمززاي

مززن ززخل القمززم العالميززم لميتم ز المعللمززاي ،له زي قمززم لزعمززا العززالم بلززدف تس ز ر إم انززاي النززلري
الرقمي ززم ف ززي تكنلللييزززا المعللم ززاي لا تصز ززا ي ل دم ززم البشز زريم ،لهزززي تمن ززل عملي ززم تعددي ززم حقيقيزززم

ألصززحاي المصززلحم الززذ ن يشززمللن الح لمززاي لالمنظمززاي غ ززر الح لميززم لالق،ززاغ ال ززا

لالميتم ز

المدني ،لهدف هزذه القمزم هزل بنزا ميتمز معللمزاي يزام هدفزه اإلنسزان ليتيزه نحزل التنميزم ،ميتمز

يسززت،ي

ززل فززرد فيززه اسززت دام المعللمززاي لالمعززارف لالنالززاذ إل ل زا لاسززت داملا ،لتقاسززملا ليززتم ن فيززه
بتنم ززتلم المس ززتدامم للتحسز ز ن،

األف زراد لالميتمع ززاي لالش ززعلي م ززن تسز ز ر ام ززل إم اني ززاتلم للنل ززل

نلعيززم حيززاتلم لهززل مززا تعلززد بززه ممنلززل شززعلي العززالم فززي مرحلززم تززلنس مززن القمززم عززام  2005بززا لتزام

ببنززا ميتم ز المعللمززاي الززذي تسززنث فيززه النال زاذ للمعللمززاي لالمعززارف لليمي ز  ،لاسززتعماللا لتبادللززا،

لالعمل علث متابعم سد الاليلي الرقميم ب ن الدلل م علزث مسزتل المنظمزاي العراليزم فقزد حزددي قز ارراي
القمززم العراليززم لمززؤتمراي لز ار ا تصززا ي العززري ا سززترات ييم العراليززم العامززم لتكنلللييززا ا تصززا ي
لالمعللماي " بنا ميتم المعللماي  " 2012 -2007التي قري في قمم دمش  ،لذلم ببنا ميتم

معللمززاتي عرالززي متكامززل مززن ززخل تعظززيم ا سززتالادي مززن تكنلللييززا المعللمززاي لا تصززا ي ،لاقامززم
صناعم عراليم في هزذا الميزال لزدعم التنميزم ا يتماعيزم لا قتصزاديم المسزتديمم مزن زخل لز سزله
تنافسي لميتمز المعللمزاي العرالزي ،لت،زلير البنيزم التحتيزم لختصزا ي لتكنلللييزا المعللمزاي ،لتنميزم

صززناعم ل ززدماي المحتززل الرقمززي العرالززي ،لتحق ز النالززاذ الشززامل ،لتحسز ن يززلدي ال ززدماي باسززت دام

تكنلللييز ززا ا تصز ززا ي لالمعللمز ززاي ،لتنميز ززم ز ززدماي الح لمز ززم اإللكترلنيز ززم ،لالنز ززا القز ززدراي لتنم تلز ززا
باست دام التعليم لالتدريي اإللكترلني( .درليش2000 ،ا .)70-66

مما سب

المعرفي

زر الباحزم إن التيزاري التزي مزري بلزا بعز

مزن الزدلل العراليزم فزي التليزه نحزل ا قتصزاد

اني غنيم ،مما يالتا الميال مام المزيد من البحلم لالمقا ي المت صصم عزن تيرالزم زل

دللم ،لعن ال ،ط التي تم الس ر عل لا لخرتقا بالعلم لالمعرفم.
االقتصاد المعرفي في فلسطين:

إن بنا ميتم معللماتي فلس ،ني يقلم علث إتاحم المعرفم لليمي لاعتمزاده علزث المعللماتيزم لسز لم
رهيسززيم للنلززل

بالشززعي الاللسزز ،ني لتحق ز ت،لعاتززه فززي م تل ز

الميززاد ن لم ز م،لز األلاليززم النالنززم

تر ري مخما المدن لليدي نالسلا في ملايلم تحدياي ب ري فرزتلا التحل ي ا قتصاديم ا يتماعيم
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التي فرضتلا ال،الري التقنيم لمد العللمم التزي ايتاحزي العزالم ،لقزد ظلزري مخمحلزا مز انتشزار تقنيزاي

ا تصززا ي لالمعللمززاي الحد نززم اإلنترنززي .للقززد ززان للت،ززلراي الس زريعم لالمتخحقززم فززي هززذا الميززال
نرها العم

علث ال،ريقم التي يعمل ليتلاصل بلا الناس في شتث بقاغ األر  ،ممزا د إلزث ظلزلر

نماذج اقتصاديم يد دي برزها "ا قتصاد المعرفي" الذي يعتمد علث مالاهيم إنتاج لتبادل المعرفم منتي

اقتصادي رهيسي ،إن الم زي التنافسيم التي تلق ن يحققلا ا قتصاد المعرفي للمدن التي ساهمي في
إقامم المدن الاللس ،نيم التي تعتمزد علزث اقتصزاد المعرفزم لالتزي تلزدف إلزث تحلللزا لمزا صزبا يعزرف ب ز
"مززدن المعرفززم لهززي تلززم المززدن التززي تعتمززد علززث ا قتصززاد المعرفززي لتمتلززم اللسززاهل المت،ززلري إلتاحززم

المعرفزم لملا،ن لزا ،لالتززي زرتبط بلزا ملا،نلهززا عبزر لسززاهل ا تصزا ي لتقنيزم المعللمززاي ،لالتزي تززلفر

شزب م لاسزعم مززن الم تبزاي العامزم لالم ارفز التعليميزم لالنقافيزم لا يتماعيززم المرتب،زم ضزمن اسززترات ييم

مر زيز ززم للتعلز ززيم فز ززي اليامعز ززاي الاللسز زز ،نيم .لهز ززي التز ززي تحتز ززرم التنز ززلغ النقز ززافي ،لملا،ن لز ززا لتمز ززنحلم

اإلم انيز ززاي لاألدلاي التز ززي تم ز ززنلم مز ززن المش ز ززار م الالاعلز ززم ف ز زي بن ز ززا ميتم ز ز المعرف ز ززم فز ززي م ز ززد نتلم

).( http://www.almualem.net/tanmiya1.html

ليززر لبززد ( )2001ن هميززم ليززلد المززدن المعرفيززم الاللسزز ،نيم لالتززي تبززد مززن ززخل بنززا الميتم ز
الاللس ،ني ،للبنا "ميتم معرفي" في فلس ،ن هنام بع

الر اهز اللامم لهي التاليا

• إ،خه لضمان الحرياي الرهيسيم حريم الري لالتعب ر لالتيم من خل الح م الصالا.
• نشر نلعيم عاليم من التعليم تستلدف نتاهي التعليم لالتعلم علث المد ال،ليل.
• يعل العللم محليم لتدلين البحلم لالتنميم لملاكبم عصر المعللماتيم.
• التحلل السري إلث اإلنتاج المبني علث المعرفم.

• لضز ز نم ززلذج معرفز ززي فلس زز ،ني ع ززام ص ز ز ل لمتال ززتا اآلفز ززاه لمتعمز ز مبن ززي علزززث تق ززد ر اللض ز ز

الاللس ،ني لت،ليره (لبد2001،ا .)8

لمما سب يم ن القلل ب ن الحصلل علث رؤيم استرات ييم لتحق

الميتم المعرفي الاللس ،ني هنزام

ضززرلري إلززث ا نالتززاح علززث عصززر المعللماتيززم فززي شززتث الميززا ي مززن يززل تحق ز رليززم اسززت رات ييم
حلل ا قتصاد المعرفي من خل األدلاي التكنلللييزم الحد نزم لاسزتنمار رس المزال الال زري فزي يميز
ميا ي الحياي.

32

احملور الثاني

املناخ التنظيمي
 مقدمة
 مفهوم المناخ التنظيمي
 خصائص المناخ التنظيمي
 مداخل المناخ التنظيمي
 أهمية المناخ التنظيمي
 أبعاد المناخ التنظيمي ونماذجه
 أنواع المناخ التنظيمي
 العوامل المؤثرة في المناخ التنظيمي

33

المحور الثاني
المناخ التنظيمي

مقدمة:

يمنززل المنززاا التنظيمززي ب ه زم العمززل الدا ليززم بم تل ز
المنززاا التنظيمززي دل ار ب ز ار فززي شز

متر راتلززا ل صاهصززلا لتالاعختلززا ،ح ززم لعززي

السززللم األ خقززي لالززلظيالي لألفزراد العززامل ن مززن ناحيززم تش ز ل

لتعد ل لتر ر القيم لالعاداي لا تياهاي لالسللم ،ل ن المناا التنظيمزي يمنزل ش صزيم المنظمزم ب زل
بعادها ،لان نياحلا في ل المناا المخهم لألفراد مزن شز نه ن يشزي علزث لز

تكش

يزلا عمزل هادفزم

سبل النباي لا ستقرار لألفراد لالتنظيم علث حد سلا إذ ن األفزراد فزي الب هزم التنظيميزم الالاعلزم

يشززعرلن ب ز هم تلم فززي العمززل لقززدرتلم علززث المشززار م فززي ات ززاذ الق زرار لاإلسززلام فززي رسززم السياسززاي
لال ،ط ليسلد شعلر بالنقم ب ن اإلداري لاألفراد (حملد2002 ،ا .)166

لتعد المنظماي داي ح ليزم فزي الميتمعزاي اإلنسزانيم ،ليعزد اإلنسزان العنصزر المحزرم لالالعزال فزي هزذه

المنظمزاي ،لذلزم ان،خقز ا مزن ن المزلرد البشزري هزل هزم المزلارد فزي تحق ز
لتحززر

المنظمززاي لتحق ز

هززدافلا بززالتر ز علززث إنتاييززم الملظز

الزا ي لفعاليزم المنظمزاي.

لد ارسززم الب هززم المحي،ززم بززه بلززدف

زيادي اإلنتاييم لرف مستلي األدا ح م تسعي ل منظمم إلث بم رلح العمل في الملظ .

(الق،امنم2000 ،ا .)2

إن مشز ز لم الال ززرد ف ززي ب ه ززم العم ززل تز زرتبط بالعد ززد م ززن المتر ز زراي الت ززي ق ززد ي ززلن همل ززا مشز ز لم المن ززاا

التنظيمي الذي يعيشه بقيمه لمعتقداتزه لعاداتزه لفلسزالته لاتياهاتزه ،فملايلزم الالزرد لمنزاا تنظيمزي غ زر
متكافي م سللي حياته قد يض،ره إلث عدم القيام بعمله علث كمل ليه (الللزي1994 ،ا .)146

لتعتبر ظاهري المناا التنظيمي من الظلاهر اإلداريم التي استحلذي علث يز ب ر من يللد الباحن ن
لمززا لتلززم الظززاهري مززن عخقززم بالعناصززر التنظيميززم لاألدا  .للقززد بززاي مززن هززم لايبززاي اإلداري ن تحزلل

يلززدها المسززت،اغ لتحسز ن المنززاا التنظيمززي بشز ل يسززاهم فززي تحسز ن مسززتل األدا لالسززللم اإلداري

للعززامل ن ،لتسززعث المنظمززاي إلززث تل هززم المنززاا التنظيمززي المخهززم للعززامل ن لتم ززنلم مززن دا ملززاملم
باقتززدار ،لفززي هززذا الالصززل س ز تم اسززتع ار

البعززد النززاني مززن اإل،ززار النظززري لهززل المنززاا التنظيمززي،

ليسعث إلزث إلقزا الضزل علزث التعريالزاي الم تلالزم للمنزاا التنظيمزي لمالللمزه لمزدا ل تحد زد مالللمزه،
لمسززتلياته ،هم تززه ،بعززاده ،ل نما،ززه ،ل ياليززم قياسززه ،ليت،ززره الباحززم إلززث عمليززم لز منززاا تنظيمززي

ي د.

مفهوم المناخ التنظيمي:

زذي ف زري المنزاا التنظيمزي ،ريقلزا إلزث الظلزلر منزذ م،لز السزت نياي مزن القزرن الماضزي لمزن ذلزم

الح ن لهي تحظث باهتمام العد د من الباحن ن ،ليعد ملضزلغ المنزاا التنظيمزي مزن الملضزلعاي التزي
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ن تحد د مالللم المناا التنظيمي ما زال يعد من النقاط التي

نالي اهتماما مت از دا في المدي األ ر ،إ
ا تلز ف لزا الكتزاي لالبزاحنلن ،ليتبزا ن ملقز

الكتزاي الزذ ن تنزالللا هزذا الملضزلغ لذلزم لتبزا ن

ا تصاصاتلم لمالاهيملم الال ريم (الكبيسي1988 ،ا .) 62

يعززرف حمدلنززم ( ")2010المنززاا التنظيمززي هززل تعب ززر عززن اإلدرام لالش زعلر الحسززي لالمعنززلي لب ه ززم

العمل ح م تللد عن ذلم اإلدرام لالشعلر حالم معرفيم لنالسيم مم زي ،للا ت ن ر علث اتياهاي لدلاف
األفراد لالتي يم ن مخحظتلا لتتبعلا عبر سلل لم" (حمدلنم2010 ،ا .)12

يعرفه الكتبي (" )2005هزل ميملعزم مزن العلامزل التزي تتالاعزل سزليا دا زل المنظمزم فتزؤدي إلزث إ يزاد
ظرلف ملاتيم تساهم في تحق هداف المنظمم ب الا ي لفاعليم (مناا ي د) ل تعله تحق األهداف"

(الكتبي2005 ،ا .)96

ليعرفزه العميزان ( )2005ب نززها "الب هزم ا يتماعيزم ل النظززام ا يتمزاعي الكلزث لميملعززم العزامل ن فززي

التنظززيم اللاحززد ،لهززذا يعنززث النقافززم لالقززيم لالعززاداي لالتقال زد لاألع زراف لاألنمززاط السززلل يم لالمعتقززداي

ا يتماعيززم ل،ززره العمززل الم تلالززم ،التززي تززؤنر علززث الالعاليزاي لاألنشزز،م اإلنسززانيم لا قتصززاديم دا ززل

المنظمم"( .العميان2005 ،ا .)305
لمن المخح

ن التعري

الساب ر ز علث البعد ا يتمزاعي مزن قزيم لتقال زد لعزراف ل نمزاط سزلل يم،

تعمل لسيط ب ن مت،لباي اللظيالم لحاياي الالرد الم تلالم.

يعرفه بل ب ر ( )2005ب نه "تلم ال صاه

الالريدي لب هم العمل التزي تم زز يلزم عمزل مزا عزن غ رهزا

من اليلاي ،علث اعتبار ن المنزاا التنظيمزي هزل نتزاج التالاعزل بز ن العد زد مزن المتر زراي دا زل يلزم
العمل ل اريلا ،لالتي بدلرها تؤنر في إدراكاي لاتياهاي لسلل ياي األعضا العامل ن بلا".

( بل ب ر2005 ،ا .)424

مزا عرفزه بحزر (" )2005علزث نززه ميملعزم السزماي لال صزاه

التزي تتسززم بلزا ب هزم المنظمزم لالتززي

الرضا لالتحال ز لالتي تؤنر علث الا ي المشرلغ لفعال ته في تحق

األهداف" (بحر2005 ،ا .)260

تززؤنر فززي األ،ززر السززلل يم لألفزراد لاليماعززاي لالمنظمززاي علززث حززد سزلا لالتززي تحززدد بمقتضززاها سززبل
ليعرفه العزالي ليلاد ( )2010ب نها "ميملعم ال صاه

التي تم ز ب هم العمل في المنظمم لالمدر م

بصززلري مباش زري ل غ ززر مباش زري مززن األف زراد الززذ ن يعملززلن فززي هززذه الب هززم لالتززي تززنع س لتززؤنر علززث

دلافعلم لسلل لم" (العزالي ليلاد2010 ،ا .)410

لي ززر الزن ب ززاي ( " )1999ن المن ززاا التنظيم ززي ه ززل تعب ززر مي ززازي يس ززت دم ف ززي اإلداري للد ل ززم عل ززث
ميملعزم العلامزل التزي تززؤنر فزي سزللم العززامل ن دا زل التنظزيم زنمط القيززادي ل،بيعزم اللي زل التنظيمززي
لالتش زريعي المعمززلل بلززا لالح زلافز لالمالززاهيم اإلدراكيززم ،ل صززاه

الب هززم الدا ليززم لال ارييززم للتنظززيم

لغ رها من العلامل لاألبعاد التي تؤنر في سللم العامل ن دا ل التنظيم" (الزن باي1999 ،ا .)34
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ليعززرف 1994 ، and Slocam)،Hellpiegeا " (P. 256المنززاا التنظيمززي ب نززه ميملعززم مززن
التي يم ن إدراكلا بالنسبم لمنظمم مزا ل بالنسزبم ألنظمتلزا الالرعيزم التزي يم زن

الصالاي ل ال صاه

ا ستد ل عل لا من األسللي الذي تتعامل به المنظمم ل نظمتلا الالرعيم م عضاهلا لم الب هم".

ليع ززس ا هتمززام بالمنززاا التنظيمززي هميززم الد ارسززاي اإلنسززانيم ليلززلد المنظمززاي لتحسز ن ب هززم العمززل

الدا ليم بما يستلزم إعداد العنصر البشزري علزث سزس لقلاعزد تكزلن هزي المحزلر األساسزي فزي العمليزم
اإلنتاييم لشملل تلا ،لمن هم المخما التزي تم زز الضزرلري الملحزم إل يابيزم المنزاا التنظيمزي هزل ذلزم
ا تيززاه الززذي ززري ن المنظمززم عبززاري عززن الب هززم اللاحززدي التززي تززؤنر فززي الالعالي زاي لاألنشزز،م اإلنسززانيم

لا قتصززاديم دا ززل المنظمززم لي مززل يمي ز العززامل ن فززي التنظززيم ن ي ززلن هززذا المنززاا داعم ز ا لمسززاندا
ليسلل للعامل ن إشباغ حايتلم ا قتصاديم لا يتماعيم لالسي لللييم (الق،ان1987 ،ا .)102

ويعرف الباحث المناخ التنظيميا ب نزه ميملعزم مزن العناصزر لالسزماي لال صزاه

المم ززي للمؤسسزم

لالتي در لا العامللن من خل تالاعللم مز المتر زراي التنظيميزم فزي ب هزم العمزل الدا ليزم لمز األفزراد
بقدرتلا علث الت ن ر علث دلاف العامل ن لسلل ياتلم دا ل المؤسسم.

اآل رين ،لتتمت هذه ال صاه

لير ب،اح ( )2006ن المناا التنظيمي تعل ب ل ما دلر دا زل التنظزيم فقزط ،لبعبزاري

المناا التنظيمي تعل بال صاه
خصائص المناخ التنظيمي:

زر فزإن

لالالعالياي لاألنش،م الدا ليم في المنظمم (ب،اح.)78 :2006 ،

تكلن مناا المؤسساي من العد د من العناصر التي تتالاعل دا له لتصلرها في ش ل صزحيا ل غ زر

صززحيا لبالتزالي فزإن المنززاا يعمززل علززث ا حتالززاب بالعناصززر البشزريم الي ززدي لفززث ضززل تعب ززر المنززاا
التنظيمززي عززن افززم الظززرلف لالعناصززر التززي تحززيط بززالالرد دا ززل المؤسسززم فززي ننززا عملززه ،لعلززث مززا
تع سززه هززذه الت ز ن راي عل ززث مسززتل رضززا الع ززامل ن لمسززتل داهلززم ،تلصززل الب ززاحنلن إلززث عززدد م ززن

السماي التي تحدد صاه

المناا التنظيمي ما لردها (فليه ،لعبد المي د2005 ،ا .)295

 .1إن المناا التنظيمزي عامزل إداركزي زراه العزامللن لفز تصزلراتلم ال اصزم ،ي ن المنزاا التنظيمزي

يعبر عن صاه

المنظمم ما در لا العامللن بلا.

 .2إن المنززاا التنظيمززي يمتززاز بنلعيززم نابتززما بمعنززث ن صززاه

ا س ززتمرار النس ززبي ،إ

المنززاا التنظيمززي تمتززاز بدريززم مززن

ن ززه اضز ز للتر ززر عب ززر ال زززمن ،له ززذه ال اص ززيم مس ززتمدي م ززن ن ش ص ززيم

المؤسسم عمليم م تسزبم ،لتتز نر بزالمتر راي العد زدي ذاي العخقزم ،لفزي ذلزم إشزاري إلزث ن المنزاا التزي
تس ززعي المؤسس ززم إل ي ززاده بز ز ن عض ززاهلا ،يعتم ززد ف ززي ح ززد يلانب ززه عل ززث ص ززاه

لممارساتلم.

 .3إن المناا التنظيمي يعنث نقافم المؤسسم.

ه ززؤ

 .4إن المناا التنظيمي الناشئ في منظمم ما ؤنر بش ل مباشر في سلل ياي العامل ن.
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األعض ززا

 .5تليد عخقم ب ن الصالاي لالتصرفاي التنظيميم األ ر لال ن المناا الزذي نزتي فزي المؤسسزم ،ممزا
ي لن له ت ن ر ب ر علث سللم الملظال ن بتلم المؤسسم.

 .6المن ززاا تح ززدد يلهريز ز ا بلاس زز،م ص ززاه
لالنقافيم.

اآل ز زرين لس ززلل لم لاتياه ززاتلم لتلقع ززاتلم ،ا يتماعي ززم

 .7لما ازدادي هي ليم التنظيم منل المر زيم لالرسميم ،فإنه تلق مناا سلبي لالع س صحيا.
(الحرالي 2005 ،ا.)259

هناك خصائص أخرى للمناخ التنظيمي يلخصها تاجيوري  )1968( Tagiuriفي النقاط التالية:
 .1المناا ف ري من نس ي لاحد

تتيز منل الش صيم اإلنسانيم.

 .2المناا تيسيم مع ن لمتر راي ملضلعيم.
 .3العناصر الم لنم للمناا قد ت تل

للكن تبقث هليته ما هي داهم ا.

 .4المنزاا تحزدد بصزالم يلهريزم بلاسز،م صزاه
بلاس،م اللقاه ا يتماعيم لالنقافيم.

 .5يشترم في المناا عدي ش ا

اآل زرين لسزلل لم لاتياهزاتلم لتلقعزاتلم ،ل زذلم

في نالس اللقي.

 .6للمناا نتاهي سلل يم قليم.

 .7المنززاا محززدد للسززللم ألنززه يعمززل فززي ا تياهززاي لالتلقعززاي لحززا ي اإلنززاري التززي تعتبززر محززدداي

للسللم (نقخا ،يلهر ،لعلث2004 ،ا .)66-65
لمما سب

ر الباحم ن المناا التنظيمزي يعبزر عزن افزم الظزرلف لالعناصزر المحي،زم بزالالرد دا زل

ال صززاه

التنظيميززم لالممارسززاي لاألنمززاط السززلل يم ،ع،ززي هميززم لاسززعم ح زم تعتبززر صززاه

المؤسسززم نن زا عملززه ،لمززن ززخل ت ز ن ر الظززرلف المحي،ززم بسززللم الالززرد لاتياهاتززه نحززل عمل ززه ل ن
المناا التنظيمي حير األساس لتحق

فعاليم األنظمم الترالليم فزي اليامعزم ،ممزا يعنزث ن التر زر فزي

المناا التنظيمي ؤنر علث دا الالرد ليت نر بزه ،لت تلز

،بيعزم المنزاا التنظيمزي مزن منزاا إلزث

زر

للللصززلل إلززث ب هززم عمززل يسززلدها منززاا تنظيمززي ي زد ألن فززي ذلززم تحق ز مصززلحم مشززتر م لليمي ز
تمنل نلعا من التحدي الذي يسلم في اإلبداغ لالت،لر.
مداخل المناخ التنظيمي:
يم ن اإلشاري إلث رال مدا ل للمناا التنظيمي هي ما لردها (المررالي.) 14-15 :2007،

 .1المدخل الهيكلي:

لفقا للزذا المزد ل يعبزر المنزاا التنظيمزي عزن ميملعزم مزن ال صزاه
عن إدرام األفراد .لنيزد ن هزذا المزد ل ممانزل لمزا سزماه الزبع

المم ززي للمنظمزم ،لهزي مسزتقلم

مزد ل ال صزاه

التنظيميزم لالنزا ا

علث هذا المد ل ،فإن المناا التنظيمي نش من عدي اعتباراي تتعل باللي ل التنظيمي منلا
37

 دريم المر زيم في ات اذ الق ارراي.
 حيم المنظمم.

 عدد المستلياي اإلداريم دا ل المنظمم.

 نلعيم التكنلللييا المست دمم دا ل المنظمم.

 دريم تح م القلاعد لالسياساي في تصرفاي لسللم األفراد.
 .2المدخل اإلدراكي:
يالتر

المد ل اإلدراكي ب ن المناا التنظيمي نش من إدرام األفراد ،ح م ر ز هذا المد ل علزث ن

األفزراد زدر لن الظزرلف التنظيميزم التزي تحزدم دا ززل المنظمزم منزلا ( نمزط ا تصزا ي ،نمزط القيززادي،
ل نمززاط ات ززاذ الق زرار) ليززؤدي بزذلم إلززث تكززلين المنززاا التنظيمززي ،لالززذي

تلز

مززن فززرد آل ززر دا ززل

المنظمم تبع ا إلدرام ل فرد للظرلف التنظيميم في المنظمم ،لالش ل التالي لضا ذلما
شكل رقم ()1
الظروف

التنظيمية

 .3المدخل التفاعلي:

المناخ

إدراك األفراد

التنظيمي

مصدرا (ستلم)17 : 2011 ،

ر هذا المد ل ن األساس في تكلين المناا التنظيمي ري إلث التدا ل لالتالاعزل بز ن األفزراد ،لمزن

نم تز ن ر ذلزم علزث سزلل لم لتصزرفاتلم اتيزاه الملاقز

يم ززن تعريال زه ب نززه عبززاري عززن ت ز ن ر متيم ز مززن صززاه

الم تلالزم التزي تحزدم دا زل المنظمزم ،لبالتزاليا
الش صززيم لتالاعللززا م ز العناصززر ال اصززم

باللي ل التنظيمي ،ليم ن تلضيا هذا المد ل من خل الش ل التاليا
شكل رقم()2

إدراك الفرد

التفاعل بين األعضاء
المناخ التنظيمي
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الظروف

لضا هذا الش ل ن زل مزن إدرام الالزرد لاأللضزاغ التنظيميزم يصزبان فزي نق،زم لاحزدي لهزي المتمنلزم

فززي التالاعززل ب ز ن األف زراد دا ززل المنظمززم ل نززه نت يززم للززذا التالاعززل ب ز ن عضززا المنظمززم نززتي المنززاا
التنظيمي.

 .4المدخل الثقافي:

ر المؤيدلن للذا المد ل ن المناا التنظيمي ت نر بالنقافم التنظيميم ،لالتي تزؤنر علزث إدرام األفزراد

لالتالاعزل فيمززا ب ززنلم ،لاللزذا فزإن المززد ل النقزافي ززر ن المنززاا نشز مززن تالاعززل األفزراد الززذ ن تز نرلن
بززنالس النقافززم التنظيميززم لبالت زالي فززالتر ز لززم يعززد علززث إدرام األف زراد لانمززا علززث التالاعززل ب ززنلم ،لعلززث

ت ن ر النقافم التنظيميم في هذا التالاعل ما هل ملضا في الش ل التاليا
شكل رقم () 3

الثقافة
التنظيمية

تتأثر بــ

العـــادات

الشخصية

المعتقدات

المحتـــــوى

القيــــم

الهيكـــــــل

الطقوس
األساطير

الظروف
والخصائص التنظيمية

العمليـــــات
المناخ التنظيمي

الرمــوز

عمليات التداخل بين األفراد

><

إدراك األفراد

><

التأثير البيئي

( ستلم)18 :2011 ،
( ستلم)18 :2011 ،

أهمية المناخ التنظيمي:

استحلذ ملضلغ المناا التنظيمي حد الظلاهر اإلداريم علث يز ب ر من يللد لاهتماماي الباحن ن
في ميال اإلداري لما له من هميم ب ري في حياي المنظمزاي الم تلالزم ،لارتبا،زه بالعد زد مزن المتر زراي

التنظيمي ززم األ ززر  ،ززاألدا ال ززلظيالي لالض ززرلط الملني ززم لالص ززحم النالس ززيم للع ززامل ن س ززلب ا ل إ يابز ز ا.
لتحززر

العد ززد مززن المنظمززاي علززث التعززرف علززث نمززط المنززاا السززاهد بلززا مززن ليلززم نظززر العززامل ن

ف لا ،حتث تسنث للا تعد ل سياساتلا لهدافلا لت،لير ب هم العمل لد لا لتعزيز ش صيم المنظمزم لزد
العامل ن( .صاده ،لالمعضاد 2001 ،ا .)28

للمناا التنظيمي دلر ملم في عمليم الت،لير التنظيمي ،فلل يعتبر مؤش ار ملما يم ن من خله قيزاس
مززد رضززا األف زراد ع ززن المنظمززم .مززا ن ال ززتح م لالسززي،ري علززث بع ززاد المنززاا التنظيمززي تم ز زن إداري
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المنظمززم مززن تحال ززز األف زراد لدفعلززم نحززل تحق ز

هززداف المنظمززم لتم ززن المنظمززم مززن ضززبط السززللم

التنظيمي لألفراد لييعله يصي في مصلحم العمل (الق،امنم2000 ،ا .)28

لان حزد النزلاحي الملمززم ذاي التز ن ر علززث الززا ي القززل العاملزم فززي دا ززل المنظمزم هززي ،بيعززم المنززاا

التنظيمززي السززاهد ف لززا ،ح ززم تتلق ز

قززدري المنظمززم علززث ت ديززم الملززام المنل،ززم بلززا بدريززم ب زري علززث

الصلر التي تليد للذه المنظمم في ذهان العامل ن ف لا (بع ري1988 ،ا .)70

لان ا هتمززام بملضززلغ المنززاا التنظيمززي علززث مسززتل النظريززم لالت،ب ز نززاب مززن دلره األساسززي فززي
نيززاح المنظم ززم لتحقيقل ززا أله ززدافلا ،لتالاعلل ززا مز ز مع،ي ززاي الت،لز ز نح ززل التيد ززد لالتح ززد م لا بتك ززار
لملاكبم الت،لراي لالمتر راي المستمري لالمتسارعم للب هم (الس ران2004 ،ا .)1

ويوضح المغربي ( )2007أهمية المنااخ التنظيماي فاي كوناه أحاد أهام المتغيارات التنظيمياة المهماة
داخل المنظمة:

 .1يل العمل العام دا ل المنظمم لالذي له ت ن ر ب ر علث األفراد.
 .2دعم لمساندي األفراد علث تحس ن مستل داهلم اللظيالي.

 .3المساعدي علث فلم لتالس ر العد د من النلاحي المتعلقم بالعنصر البشر دا ل المنظمم.

 .4حلقم لصل ب ن المنظمم لالب هم ال ارييم لالتي من خللا يحدم التالاعل ب ن األفراد لال ن العلامل
األ ر .

 .5لس ز لم يم ززن للمنظمززم مززن خللززا اللصززلل إلززث حلززلل للمش ز خي لملايلززم التر زراي الس زريعم فززي

سب ل تحس ن مستل األدا بش ل متكامل.

 .6قدري اإلداري في الت ن ر علث العنصر البشر دا ل المنظمم (المررالي2007 ،ا .)17

لير الباحم في ضل ما سب

ن المناا التنظيمي يعتبر عنصز ار ساسزي ا فزي لز ب هزم عمزل مناسزبم

لألفزراد دا ززل اليامعززم ل ن ي اتيززاه لتحس ز ن لت،ززلير ال ززدماي للعززامل ن دا ززل المؤسسززم قززد

ي تززي

النيززاح للمؤسسززم إ إذا مززا تززم فززي ب هززم عمززل محب،ززم لمنززاا تنظيمززي سززلبي مززن ليلززم نظززر العززامل ن

لذلم بد من هميم الم ان قبل البد ب ي عمل ل بد مزن العمزل علزث لز منزاا تنظيمزي لألفزراد تزيا
ب هم عمل مناسبم لعمليم ت،لير المناا التنظيمي دا ل اليامعم.

أبعاد المناخ التنظيمي ونماذجه:
مما

شم فيه ن المناا التنظيمي بمالللمه ل،بيعته

تل

من مؤسسم ترالليم إلث

ر  ،ألن الب هم

الدا ليزم أليززم مؤسسززم إنسززانيم تتز نر عززادي بالتيززاري لال بزراي لالقززيم السززاهدي لززد العززامل ن لالتززي تززؤنر

ب،بيعتل ززا عل ززث ع ززاداتلم الس ززلل يم لاإلدراكي ززم ،ح ززم إن المن ززاا التنظيم ززي تض ززمن ال ،ززره لاألس ززال ي
لاألدلاي لالمعا ر لالعناصر المتالاعلم دا ل ب هم العمزل فزي المنظمزم المعنزي للزد األفزراد ف لزا ،لمزن

هنا فالمناا التنظيمي يمنل ش صيم المنظمم ب ل بعادها (حملد2002 ،ا .)166
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مززا ن ا

تخفززاي القاهمززم حززلل تحد ززد بعززاد المنززاا التنظيمززي مززر ،بيعززي ،ح ززم يصززمم البززاحنلن

نماذيلم حسي المدا ل التي نتليلنلا في دراستلم ،فإذا اعتمد الباحم علث المد ل اللي لي فس دفعه

هذا إلث الت ك د علث األبعاد التي تقيس العلامل الملضلعيم اللي ليم في التنظيم منل اللي ل التنظيمي،

دريززم التعق ززد لاألهززداف لغ رهززا ،مززا إذا انززتلي الباحززم منلي ز ا مبني ز ا علززث سززاس المززد ل الززذاتي فإنززه
س تليه إلث بعاد م تلالم لي ا عن األبعاد السابقم منل الت د لالرضا لغ رها (الشمري2001،ا .)29
لت تل

بعاد لعناصر المناا التنظيمزي بزا تخف ب هزم العمزل للمنظمزاي سزلا

انزي منظمزاي دميزم

ل صززناعيم ،مؤسسززاي عامززم ل اصززم .للززذلم هنززام مززن قسززم بعززاد المنززاا التنظيمززي إلززث سززتم ه زي

(نم ززط ا تص ززال ،ات ززاذ القز زرار ،ا هتم ززام بالع ززامل ن ،م ززد تز ز ن ر الع ززامل ن عل ززث ميري ززاي األم ززلر ف ززي

المنظمززم ،اسززت دام التكنلللييززا لالحزلافز لآ ززرلن يمللهززا فززي علامززل

ارييززم )الب هززم النقافيززم

لا يتماعيم)( ،لعلامل دا ليم( المر زيم ،التقنيم )لعلامل ش صيم( نمط القيادي ،الرقابم ،لالتحال ز فزي

ح ن اقتصر البع

في تحد ده ألبعاد المناا التنظيمي علث اللي ل التنظيمي لالتنظيم لاألهداف.

( بل ش ه 2005 ،ا.)13

ومنااذ البدايااة تجاادر اإلشااارة إلااى أن هناااك اختالف ا ا بااين الكتاااب حااول أبعاااد المناااخ التنظيمااي فقااد

حدد) :(Forehandأبعاد المناخ التنظيمي في أربعة نقاط رئيسية وهي كالتاليا

 .1الهيكل التنظيمي :ليقصد باللي زل التنظيمزي هنزا األنظمزم الالرعيزم فزي دلاي ل قسزام لدريزم تمر زز
السل،م لدريزم الرسزميم فزي ات زاذ القز ارراي لدريزم الحريزم التزي تمتز بلزا العزامللن عنزد ات زاذ القز ارراي
ذلم يقصد باللي ل التنظيمي حيم المنظمم.

 .2تعقيد التنظايم :لالتزي تتضزا مزن عزدد مزن المسزتلياي اإلداريزم لاألنظمزم الالرعيزم لتزدا ل العخقزاي
ب نلا.

 .3اتجاهات األهداف :لذلزم مزن ح زم األهميزم النسزبيم التزي تلل لزا المنظمزم لكزل مزن هي زل األهزداف
ال اصم بلا.

 .4نمط القيادة من ح م لنلا قيادي متسل،م م قيادي تعتمد علث المشار م لتبزادل الزري فزي الملاقز
ل المشاكل الم تلالم (نقخا ،الص رفي2005 ،ا .)334

وقد حدد بحر ( )2005سبعة أبعاد المناخ التنظيمي كالتالي:

 .1متطلبات األداء الاوظيفي للعمالا بح زم تكزلن قزادري علزث لز اإلبزداغ لا بتكزار فزي األدا ي ن
تكززلن بع ززدي عززن الززرلت ن لالملززل لالرقابززم التززي تعمززل علززث قتززل المبززادري لاإلبززداغ لززد العززامل ن دا ززل

المنظمم.

 .2التاادريبا ح ززم نززه لعززي دل ار ساسززيا ليلهري زا فززي تنميززم الملززاراي البش زريم التززي تعتمززد المنظمززم
عل لا في تحق

هدافلا لللذا يعتبر ا سزتنمار فزي المزلارد البشزريم مزن هزم ا سزتنماراي التزي تعتمزدها

المنظمم التي تسعث إلث تحق

األهداف في األيل ال،ليل.
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 .3أساالوب اإلدارة فااي التعاماال مااع العاااملين :بح ززم ي ززلن هززذا األسززللي معتمززدا علززث المشززار م فززي

ات اذ الق ارراي لتشييعلم علث اإل خ
لالل

للمنظمم.

لالصده في العمل لهذا له بزدلره زؤدي إلزث زيزادي ا نتمزا

 .4أنماط السلطة اإلدارية :هل الزنمط المتبز فزي المنظمزم للتعامزل مز العزامل ن ،هزل تتبز المر زيزم م
الخمر زيم ،فإتباغ المر زيم قد زؤدي إلزث الملزل لليزلد التسزلط مزن قبزل اإلداري ،هزذا علزث ع زس إتبزاغ
اإلداري الخمر زيم.

 .5المرونة في التنظيم وقدرته على التأقلم مع المتغيرات البيئية الخارجية :بح زم ي زلن هنزام تزلازن
لتك

تست،ي من خله اإلداري ن تصل إلث تحق

 .6أسااااليب التحفياااز :ي

األهداف المنشلدي.

بززد علززث اإلداري مززن اسززت دام سززال ي تحال زيززم م تلالززم ح ززم إن العامززل

عنزدما يحصزل علززث م افز ي نت يززم داهزه عمززل مزا ،فإنزه سززيحالل تكزرار هززذا السزللم فززي المزراي القادمززم
لمن نم زيادي ا نتما لالل

للمنظمم ،لييزي ن تعتمزد اإلداري اسزت دام عزدي ،زره فزي عمليزم التحال زز

منلا ما هل مادي لمنلا ما هل معنلي ،لييي ن تكلن الحلافز شاملم لكل العامل ن دا ل المنظمم.

 .7االستقرار واألمن الوظيفي :لتتمنل بم تل

بعاد الضزمان ا يتمزاعي لالصزحي لالمنزاف اللظياليزم

ح م ن هذه األملر من ش نلا ن ت ل استق ار ار نالسي ا لتساهم برف الرلح المعنليم لألفراد لتزؤدي إلزث
تحس ن األدا لزيادي اإلنتاييم (بحر 2005ا .)261-260

فقد حدد المغربي ( )1995أبعاد المناخ التنظيمي إلى ثماني أبعاد وهى كالتالي:

 .1مرونااة التنظاايم :ليقصززد بلززا قززدري التنظززيم علززث ا سززتيابم لالتك ز

لالت ز قلم مز متر زراي الظززرلف

الدا ليم لال ارييم.

 .2طبيعة العمل :إن األعمال الرلت نيم لالمتكرري تقضث إلث الس م لالملل لعدم اإلبداغ ،ب نما األعمال

الح ليم تن ر التحدي لد الالرد لتدفعه إلث التال ر لال ل لا بتكار.

 .3أهمية اإل نجاز :ل كدي المنظماي علث اإلنياز لاإلنتاييم سس للم اف ي الماديم لالمعنليم.

 .4أهمية التنمية اإلدارية والتدريب :إن التنميم اإلداريم للرؤسا لالمشرف ن لتدريي المرؤلس ن تع س

اهتمام المنظمزم بت،زلير لت ه زل لتنميزم العنصزر البشزر ف لزا مزا ي زلن للزا كنزر فزي تحق ز األهزداف
التنظيميم.

 .5أنماط السلطة :السل،م نلاغ منلا المر زيم لالخمر زيم لتعنث المر زيم تر ز السل،م ب د الرؤسا ،
لهززث تتسززم بعززدم المرلنززم لالحززد مززن اإلبززداغ لززد المرؤلس ز ن ،ب نمززا تعنززث الخمر زيززم تشززت ي السززل،م

لدفعلزا إلزث المسزتلياي األدنزث فزي السزلم اإلداري ممزا تزيا للمرؤلسز ن فزر
لالمشار م في ات اذ الق ارراي.
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ا يتلزاد لاقتزراح الحلززلل

 .6أساالوب التعاماال بااين اإلدارة والعاااملين :إن اإلداري التززي تعتمززد فززي الصززده لاإل ززخ

مز العززامل ن لتحصززل علززث تعززالن مسززتمر مززن العززامل ن لضززمان الززل

مصلحم اليامعم.

فززي تعامللززا

التنظيمززي للززم لالحززر

علززث

 .7أنماااط الث اواب والعقاااب :اللززدف مززن الم اف ز ي لالعقززاي هززل تكزرار سززللم معز ن ل تعد لززه .فالم اف ز ي
تمنا للالرد المنتي لالمبدغ لالملتزم ب دا ملام لظيالته ل لامر رؤساهه ،ب نما يق العقاي علث الالرد غ زر

المنتي لغ ر الملتزم بما هل م،للي منه.

 .8األمن الوظيفي :لهل مزنا الالزرد لظيالزم داهمزم لمسزتقري تمنحزه ا سزتقرار الال زري لتينبزه القلز علزث

مص ره اللظيالي مما ؤد إلث تحس ن األدا لضمان الل

(المررالي1995 ،ا .)304-301

أما ) (litwin and Stringerا قد حدد أبعاد المناخ التنظيمي فيما يلي:
 .1الشعلر بليلد معا ر ملضلعيم لتق يم األدا

 .2التشيي علث إبدا الري اآل ر لالكياليم التي تم بلا إداري الصراعاي التنظيميم.
 .3الشعلر با نتما للمنظمم.

 .4التشيي علث تحمل الم ا،ري لاإلبداغ.

 .5الشعلر بالمسهلليم لمد الحريم التي تم التمت بلا عند ات اذ الق ارراي.
 .6اللي ل التنظيمي بما يعني دريم المر زيم في السل،م لالمرلنم ل ار العمل.
 .7الدف في العخقاي ب ن األفراد بعضلم البع

.

 .8الت د التي يم ن ن تلقاها الالرد من رؤساهه ل من مرؤلسيه.

 .9نظم الم افآي ل سيما األسللي الذي تم به معاقبم المقصرين (نقخا ،الص رفي2005 ،ا .)335

أما كوز وتوماس ( :)koys and Thomasفقد حدد أبعاد المناخ التنظيمي فيما يلي:
 .1االستقال لية :تعني إدرام الالرد ستقخل ته فيما تعل بإي ار اي العمل.
 .2التماسك :لتعني إدرام الالرد لدريم المشار م دا ل التنظيم.

 .3الثقاااة :لتعنززي إدرام الالززرد لمززد قدرتززه علززث ا تصززال بحريززم لاللضززلح م ز عضززا التنظ زيم فززي
المستلياي العليا م ا،مهنانه ب ن ذلم لن ؤنر علث مستقبله اللظيالي.

 .4ضغط العمل :لتعني إدرام الالرد لضرط اللقي فيما تعل بإنلا الملام المل لم إليه.
 .5الدعم :لتعني إدرام الالرد لدريم تحمل سللم األفراد من قبل اإلداري.
 .6التقدير :لتعني إدرام الالرد ب ن ع،اهه محل تقد ر من قبل اإلداري.

 .7العدالااااة :لتعنز ززي إدرام الال ززرد سز ززلل ياي المنظم ززم علز ززث نل ززا عادل ززم فيم ززا تعل ز ز بنظ ززام الم افزززآي
لالترقياي.

 .8اإلبداع :ليعني دريم التشيي للتر ر اللادف لالتيد د لمد تحمل الم ا،ري.
(نقخا ،الص رفي2005 ،ا .) 336
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وقد حدد فليه ،وعبد المجيد ( )2005ثمانية أبعاد للمناخ التنظيمي تتمثل في التالي:

 .1الهيكاال التنظيمااي :لهززل الش ز ل العززام للمؤسسززم الززذي يحززدد سززملا لش ز للا لا تصاصززاتلا لميززال

عمللا لتقسيملا اإلداري لت صصاي العامل ن بلا.

 .2نظم االتصال :ح م تسلم ا تصا ي بصلري فعالم في تكلين المناا التنظيمي لتحد د صاهصه.

 .3نظم واجاراءات العمال :لهزي ميملعزم القز ارراي لاأللامزر لالتعليمزاي الداهمزم التزي تزنظم تنال زذ الملزام
الم تلالم التي تق علث عات المنظمم.

 .4طاارق صاانع الق ا اررات :ح ززم يمنززل ا هتمززام بسياسززم صززن الق ز ارراي يانب زا ح لي زا فززي تكززلين البنززا

التنظيمي ألهم ته في ت،لير المنظماي لت ك د استم ارريم نياحلا.
 .5العالقات االجتماعية :سزلا

انزي بز ن المزد ر لالعزامل ن ل بز ن العزامل ن لبعضزلم الزبع

 ،لالتزي

للا هميم بر في الت ن ر علث السللم دا ل ل ارج المنظمم ،لبالتالي تؤنر علث ن ر ممزا ت زذ مزن

ق ارراي.

 .6نظام الحوافز :لهل النظام الذي تتبعه اإلداري في تقديم الم افآي لالتشيي للعزامل ن بلزدف تحال ززهم
نحل تالع ل داهلم لاللصلل إلث قصث إنتاييم مم نم.

 .7تكنولوجيااا العماال :تعتبززر التكنلللييززا مززن العناصززر اللامززم فززي المنززاا التنظيمززي ،لقززد د لززي يميز
المنظماي الصناعيم لالتياريم لالتعليميم.

زدر ساسززيا للعد ززد مززن
 .8البيئااة الخارجيااة :تعتبززر الب هززم ال ارييززم ذاي العخقززم ب نشزز،م المؤسسززم مصز ا

المؤنراي ال اصم بالمناا التنظيمي (فليه ،لعبد المي د 2005 ،ا .)302-296
ممزا سززب نخحز

ن الكتابزاي التززي تززم عرضزلا قزد تبا نززي فزي تحد ززد بعززاد المنزاا التنظيمززي مززنلم مززن

تنالللا بشز ل ملسز لالزبع

اآل زر تناللزه مزن يلانزي محزددي ليزر الباحزم ن غلزي الدارسزاي التزي

تتززيا د ارسززم بعززاد المنززاا التنظيمززي انحصززري فززي تقززديم تالصززيخي كنززر لبعززد مززن األبعززاد ل لميملعززم

مزن األبعززاد التززي للززا عخقزم مباشزري بالمنززاا التنظيمزي .مززا تؤ ززد الد ارسززاي ن لكززل منظمززم ل مؤسسززم

س ززلا

ان ززي يامع ززم ل مستش ززالث ل مص ززن لك ززل م ززنلم منا ل ززا التنظيم ززي ال ززا

التنظيميم المعتمدي تتنلغ من دراسم إلث

بل ززا ،ل ن األبع ززاد

ري ل نه يم ن التعرف إلث المناا التنظيمي بش ل عزام ،مزن

خل معرفم إدرام الملظال ن لب هم العمل في المنظمم التي يعمللن بلا دا ل اليامعم.

نماذج المناخ التنظيميا

ليد العد د من النماذج التي حددي بعاد المناا التنظيمي لفيما لي عر

 .1نموذج )جاليمر) ):(Glimer

حدد يخيمر رالعم بعاد ساسيم للمناا التنظيمي تتمنل فيا

 .1اللي ل التنظيمي

 .3اتياهاي األهداف

 .2دريم تعقد التنظيم
 .4نمط القيادي
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لبع

هذه النماذجا

 .2نموذج )كامبل وزمالؤه) ) )Campbel. et.alا
مززن اإلسززلاماي اليززادي فززي هززذا اليانززي مززا قدمززه ( امبززل لزمززخؤه) فقززد تم ن زلا مززن تحد ززد عش زري بعززاد
ساسيم للمناا لهي صالحم لخست دام في منظماي ذاي نلعياي م تلالم ،لهذه األبعاد هيا

 .1هي ل بنا المنظمم .2 .الم اف ي لالعقاي
 .5التدريي لالت،لير
 .9التم ز لالتشيي

 .3مر زيم الق ارراي

 .6الم ا،ري لاألمان

 .4اإلنياز

 .7الصراحم لالصده  .8المعنليم لالم انم

 .10الا ي لمرلنم المنظمم بش ل عام (سليمان 1987 ،ا.)40

 .3نموذج )ستيرن) ):(Stern

ان،ل ست رن ) (Sternفي دراسته للسللم التنظيمي ،من آ ار علما الزنالس اإلنسزان ن الزذ ن نظزرلن

إلززث السززللم باعتبززاره محصززلم لتالاعززل الالززرد مز الب هززم ،لمززن نمززلذج الحايززاي الضززرط الززذي عززده م ززل

) (Millح ززم تمنززل الحايززم القززل المززؤنري فززي اإلدرام لالسززللم ،ليمنززل الضززرط األلضززاغ التززي تش ز ل
عاهقز زا م ززام الحاي ززاي ،لق ززام ببن ززا قاهم ززم المن ززاا المؤسس ززي لقي ززاس المن ززاا التنظيم ززي (المؤسس ززي) ف ززي

المؤسساي التعليميم لالصناعيم لالتدريبيم لتحتل هذه القاهمم علث بعد ن يحتل

زل منلمزا علزث عزدي

محالر ما ليا

البعاااد األول :تضززمن التر ززز علززث النمززل ليلززتم باألنشزز،م التعالنيززم ب ز ن األف زراد ليحتززل علززث رال ز
محالر هيا المناا الال ري ،لاحترام الذاي ،لمعا ر ا نياز ،لحياي اليماعم.

اهتمزام المؤسسزم بزاإلي ار اي اإلداريزم الب رلقرا،يزم

البعد الثاني :تضزمن التر زز علزث الضزبط ليصز

ليحتل علث نخم محالر هيا النظام لالترت ي ،لضبط الدافعيم ،لالعزلم ا يتماعيم.
 .4نموذج )تيم وبيترسون) ()Tim and Petersoا

(العت بث2007 ،ا .)45

لقد شار هذا النملذج إلث ستم بعاد رهيسيم يم ن تلضيحلا في اآلتي:

 .1الثقاااةا ليش ززمل ه ززذا العنص ززر النق ززم المتبادل ززم بز ز ن فز زراد التنظ ززيم سز زلا بز ز ن الال ززرد لزمخه ززه ل بز ز ن
مرؤلسيه لرؤساهه.

 .2المشاركة في الق اررات :لتم هذا العنصر بمد مشزار م عضزا التنظزيم لزإلداري فزي ات زاذ القز ارراي
للض األهداف ،لتحد د السياساي الم تلالم.

 .3الصااادق والصاااراحة :ليتن ززالل ه ززذا البع ززد م ززد ا ،ززخغ فز زراد التنظ ززيم لحص ززلللم عل ززث المعللم ززاي
ال اصم بعمللم ،لبالسياسم العامم للمنظمم ،فيما عدا الحا ي ا ستنناهيم ال اصم بسريم المعللماي.

 .4المسااااندة والتشاااجيع :ليتن زالل هززذا العنصززر مززد إدرام األف زراد لمسززاندي رؤسززاهلم لزمخهلززم للززم،
لمد تعالنلم معلم ،ل ن العخقاي المتبادلم ب ن فراد التنظيم هي عخقاي ي دي.
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 .5االتصاالت الصاعدة :ليص

هذا البعد مد إصرا إداري المنظمم لخقتراحاي ،لالتقارير ال اصم

بمشز خي المسززتلياي التنظيميزم الم تلالززم ،لمززد اهتماملززا بالمعللمززاي المقدمززم مززن ،ززرف المرؤلس ز ن
لاستالادتلا منلا لت،لير المنظمم.

 .6األداء الوظيفي :ليتنزالل مزد

الزا ي لفعاليزم األسزللي الزذي زؤدي بزه األفزراد العزامللن فزي منظمزم

األعمال الم لال ن بلا (صليحم2010 ،ا .) 24

 .5نموذج )ليتون وسترنجر) )( Litwin and Stringerا

لير ل تلن لسترنير ن للمناا التنظيمي تسعم بعاد هي التالي:
 .1اللي ل التنظيمي
 .4المسهلليم
 .7الم اف ي

 .3المعا ر

.2الم ا،ري

 .6التعار (الصراغ)

 .5الدف

 .9ا نتما ) الذن باي1999 ،ا .)34

 .8الدعم لالتشيي

( .6نموذج ليكرت) () Likertا

استحدم لي ري نملذيا للمنزاا التنظيمزي يقزلم علزث رالز اتياهزاي تسزلد المؤسسزاي لهزي علزث النحزل

التاليا

 .1الاااديكتاتوري التسااالطي المساااتغل :لهززذا النظززام

يشززي علززث العمززل اليمززاعي ،ل لززتم بتالع ززل

العخقاي اإلنسانيم ،ل لتم بحاياي العامل ن الش صيم بل ر ز علث اإلنتاييم فقط.

 .2الدكتاتوري المحسن :لهذا يمانل األلل في معظم صالاته ل صاهصه ،للكن بدريم قل مزن النظزام
األلل.

 .3التشاوري :لهزذا النظزام لزتم بتزلف ر الحزلافز لاشزاعم يزل مزن النقزم بز ن العزامل ن ،دلن ن يشزر لم

إشراك ا امخا في العمل.
 .4التشاركي :لهذا النظام يقابل النظام األلل ،فلل يشزي علزث العمزل اليمزاعي ،ليعمزل علزث تحق ز
فضززل دا للعززامل ن لالمؤسسززم مع ز ا ،ليشززي التالاعززل ب ز ن العززامل ن لالمؤسسززم بدريززم عاليززم مززن النقززم

لالحالز ليللد اهتماما للحاياي اإلنسانيم لاإلنتاييم (الحرالي2004 ،ا .)263
لاعتمد لي ري سي متر راي في تكلين مناا المؤسساي لهيا

 .1القيادي ( )Leadership

 .2الداف ) )Motivation

 .3ا تصال ))Communication

 .4الق ارراي ( )Decisions

 .5األهداف ))Goals

 .6السي،ري (( )Controlيلهر لعلث2004 ،ا .)75-69
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أنواع المناخ التنظيمي:
يشز ز ر سزززن در  Schneiderإل ززث ن تعزززدد نز زلاغ المنز ززاا دا ززل التنظ ززيم ريز ز إلزززث تع ززدد الممارسزززاي
لاإلي ز ار اي المرتب،ززم ب ززل ملق ز
لح م تنالل صاه

لظيالززي ،فالمنززاا عامززل مشززترم ب ز ن إدرام األف زراد لمتر زراي الب هززم

التنظيم لتقليمه في ضل دلاف لاتياهاي الالرد (رسمي2004 ،ا . )82

ح م ن العد د من الدراساي تش ر إلزث نزه

ليزد منزاا منزالي يصزلا للت،ب ز فزي يميز المنظمزاي

لذل ززم ريز ز إل ززث ارتب ززاط المن ززاا التنظيم ززي با ن،ب ززاغ ال ززذهني للع ززامل ن ب ززل منظم ززم باإلض ززافم إل ززث
ا

تخف لالتبا ن في ،بيعم عمل ل منظمم لملاملا لهدافلا لنلع تلا ،لبزالرغم مزن ذلزم فزإن هنزام

محززال ي لتحد زد الززنمط المن زالي للمنززاا التنظيمززي ،ليش ز ر لي ززري ب ز ن المنززاا التنظيمززي م زرتبط بدريززم
ب ري باللسالم لنمط القيادي الساهدي (الذنبياي1999 ،ا .)34

ليذ ر (حيي2001،ا  . )6ن هالبن ل رلفي قزد تنزال المنزاا المؤسسزي تزدريي متصزل بزد بالمنزاا
المالتلح منتلي ا بالمناا المرل
تختلف وتتعدد المناخات التنظيمية في المنظمات العامة والخاصة وتتمحور حول األنواع التالياة كماا

عددها البوهي ( )2001إلى ستة أنواع للمناخ التنظيمي وهى كالتالي:
 .1المناخ المفتوح :open

م ززن ال ززلا

المم ز ززي لل ززذا المن ززاا هز ززل ن األعض ززا تمتعز ززلن ب ززرلح ديمقرا،ي ززم عاليزززم ألنل ززم ليس ز زلا

مح ززلم ن ب عم ززال ل تق ززارير رلت ني ززم ،لف ززث ه ززذا المن ززاا اليميز ز

تمتع ززلن بعخق ززم تس ززلدها الص ززداقم

باإلضافم إلث ذلم يمتلزم األعضزا الرغبزم فزي الترلزي علزث المصزاعي لييعلزلن التنظزيم تحزرم كنزر

إلث األمام لي لنلن ف لرين ب نلم يعمللن في مؤسساتلم (الرلح المعنليم – الدافعيم -األلالم لالملدي).
ويتميز المناخ المفتوح بما يلي( :ال،ليل)1999 ،ا

 .تلف ر الظرلف المناسبم للعمل من الناح ت ن الماديم لالال ريم.

ي .إ ياد يل من العخقاي اإلنسانيم المناسبم.
ج .تلف ر الحلافز المناسبم لألفراد.

د .تسل ل ا تصا ي الالعالم ،لتدف البياناي لالمعللماي الخزمم.
ه .إشرام األفراد ل في مياله لت ،يط لرسم لتنظيم العمل.

ل .التدريي العملي لالنمل الملني المستمر للعامل ن.

ز .تحد د العخقاي التنظيميم بما زيل التدا ل ب ن األدلار لالتضاري لا زدلاج في اإلداري

(ال،ليل1999 ،ا .)151
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 .2المناخ الذي يحكم نفسه بنفسه (المستقل) :autonomous
لهث مزن ال زلا

المم ززي للزذا المنزاا المزنظم هزي الحريزم التامزم التزي تع،زث للمشزرف ن ل نمزلا تالزاعللم

البنززاهي حتززث يسززت،يعلا تحد ززد ال،ززره التززي تكالززث احتيايززاتلم ا يتماعيززم التززي رالم زا يالقززد لرلدهززا فززي
األهززداف ،بمعنززث نززه عنززدما يتم ز المشزرف ن علززث ملق ز

معز ن فلززم نشززرللن ب عمززاللم حتززث تمم زلا

األهداف بسرعم لسلللم بالرغم من ليلد ميملعاي قل لم مزنلم قزد تعرقزل هزذا العمزل حتزث يسز ر سزليا

فززي النلايززم .لالنق،ززم الضززرلريم فززي المنززاا ن المش زرف ن يقلمززلن ب عمززال تقريريززم حتززث نل زلا عمززاللم
التنظيميم.

 .3المناخ المسيطر :controlled
زدم العمزل كنزر ممزا

هذا المنزاا

مشرلل ن تمام ا بعمللم فلم

زدم الحايزاي ا يتماعيزم لألفزراد لفزث هزذا المنزاا ي زلن المشزرف ن

يحددلن األ ،ا ل

تلاللن علث المباد المليه للم .لفث هذا المناا

ليد ما يسمث بالعزل ا يتماعي لتليد عخقاي  ،بم قل لم ب ن المشرف ن.

لنستنتي من هزذا المنزاا ن إتمزام حايزاي العمزل ل ا للزيس تحق ز الحايزاي ا يتماعيزم التزي يسزلدها
مبد التلييه لالسزي،ري فلزل يسزما بالمرلنزم مزن زخل التنظزيم ليصزر علزث ن زل شزي يزي ن زتم

ب،ري مالردي (التباعد ،الت ك د علث اإلنتاج ،التال م).
.4المناخ المألوف familiarا

ه ززي الص ززلري الرهيس ززيم لل ززذا المن ززاا ه ززل األس ززللي الص ززدقي للمشز زرف ن ح ززم ي ززلن إرض ززا الحاي ززاي

ا يتماعي ززم عالي ززم ب نم ززا القل ززل يعم ززل للس ززي،ري ل التليي ززه له ززذا المن ززاا

يحم ززل المشز زرف ن بالتق ززارير

الرلت نيززم لييعللززا سززلل مززا يم ززن لتحق ز العمززل فالمسززاعداي العلميززم مم نززم فززي هززذا المنززاا ،ليم ننززا
القززلل ن هززذا المنززاا يعززل المش زرف ن يسززلكلن س زري لاحززدي ب سززللي م تبززي (.األلالززم لالمززلدي ،الت ك ززد
علث اإلنتاج).

.5المناخ األبوي Fatherا
هذا المناا يم ب ن محال ي التح م في المشرف ن م إرضا حايزاتلم ا يتماعيزم لالح زم علزث هزذا

المناا ليس حقيقيا فالمشرفلن

يعمللن سزليا ألن هنزام بعز

المضزايقاي التزي تزتح م فزي المشزرف ن

ليعدلا تقارير رلت نيم ل لايباي لمت،لباي ايتماعيم لألن المشرف ن تمتعلن بالصداقم فيما ب نلم.
 .6المناخ المغلق :closed

يعتمد علث إع،ا األلامر لالتلي لاي لفقا لللاها المنظمم من علث ليعتمد علث مبد لحدي األمر هزذا

المب ززد ل ززيس م ززؤن ار عل ززث تليي ززه األنش زز،م للمشز زرف ن لف ززث نال ززس اللق ززي
الش صيم لهذا المناا هل كنر المنا اي ان،خقا لتحق
لمما سب
ب نزه

يم ززل للبح ززم ع ززن رف ززاهتلم

األهداف (البلهي2001 ،ا .) 147

ر الباحم ن ل باحم لض تصل ار للمنا اي المليزلدي فزي المنظمزم ،لكزن يم زن القزلل

يم زن لنزا اللصزلل إلزث المنزاا المنزالي الززذي ي زلن صزالح ا ليميز المنظمزاي ،ألنزه
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تلز

مززن

مؤسسززم إلززث

التعليميزم

ززر  ،ل ززذلم ليززد ا ززتخف بز ن المنظمززاي فززي هززدافلا ،ح ززم ن المنززاا فززي المؤسسززم

يصزلا لمؤسسزم تياريزم ،لعلززث الزرغم مزن ا

تخفزاي فزي هززذه األنمزاط عنزد زل باحززم إ

ننززا نيززدها تززدلر فززي محززلر لاحززد لهززل تحد ززد العخقززم مززا بز ن الرؤسززا لالمرؤلسز ن عنززد القيززام بالملززام

المل لم إل لم في تحق

األهداف ،ما ن ا

تخفاي في التسميم تعلد إلث ا تخف الب هاي المدرلسم

ل ذلم ا تخفاي في دلاي القياس المست دمم في الدراسم.

العوامل المؤثرة على المناخ التنظيمي:
يم ن تصن

العلامزل المزؤنري فزي المنزاا التنظيمزي إلزث رالعزم قسزاما علامزل دا ليزم لعلامزل تنظيميزم

لعلامل ش صيم لعلامل ارييم ،لذلم علث النحل التاليا

أوالا :العوامل الشخصية:
 .1قاادرات الفااردا عززدم قززدري الالززرد علززث القيززام باألعمززال المل لززم لززه تقززلده لإلحبززاط لمززن نززم تززن ال
إنتاي ته.

 .2تناااااقض القاااايما ت،ل ززي العم ززل بعز ز
ل خقياي الملظ

إنتاي ته ل دا ه.

الس ززلل ياي الت ززي تت،لبل ززا اللظيال ززم لالت ززي

تتالز ز مز ز ق ززيم

تؤنر علث شعلره بالذني لتص به بحالم من القل لت ن ي الضم ر لهذا ؤنر علزث

 .3درجااة المخاااطرة :فالمنززاا التنظيمززي الززذي يسززما بم ززا،ري معتدلززم محسززلبم س ز دف إلززث مزيززد مززن

ا نيززاز مززا المنززاا الززذي تب ز المززنلي التحالظززي ل العش زلاهي س ز دف إلززث مزيززد مززن اإلحبززاط لضززع

الرغبم في تحس ن األدا (الص رفي2005 ،ا .)341
ثاني ا :العوامل الداخلية:

 .1الثقافة التنظيمية :ح م تعتبر نقافم المنظمم من المتر راي الرهيسيم التي تح م ياليم عمل التنظيم
ل دا ه فللا ت ن ر مباشر علث تصرفاي األفراد لللا ت ن ر علث اتياهاي القادي لاهتماماتلم.

 .2ظاااروف العمااال :لنقصززد بلززا ب هززم العمززل الماديززم (اإلضززا ي ،الضلضززا  ،األنززام ،تنظززيم الم اتززي
لالتلليم.....الا) التي يعمل بلا األفراد.

 .3البيئااة االجتماعيااة :لهززي ميملعززم العززاداي لالتقال زد لالقززيم المحليززم لا تياهززاي ح ززم تززؤنر علززث
مززدي فلززم لاسززتيعاي األف زراد لميريززاي األحززدام دا ززل التنظززيم لمززن نمززم ززنع س ذلززم علززث سززلل ياتلم
لتصرفاتلم( .الص رفي2005 ،ا .)337
ثالثا :العوامل التنظيمية:

 .1السياسات والممارسات اإلدارياة :تزرتبط بزالنمط اإلداري (القيزادي) ف لمزا انزي الممارسزاي اإلداريزم
قاهمم علث التشالر لالمشار م في صن القزرار ،لاحتزرام لتقزد ر ا عتبزاراي الذاتيزم لالش صزيم للعزامل ن
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فيه فإن شعل ار بالنقم المتبادلم لالصراحم لتحمل المسهلليم في إنياز العمل ي لن عاليا مزن األفزراد ممزا
يسلم في ت،لير اتياهاي نحل النظام لنحل العامل ن لهذا من د هل إ يابيم منا ه التنظيمي.

(حماداي 2008 ،ا.)17

 .2طبيعة العمل :تزؤنر ،بزاه األعمزال ل نزلاغ الصزناعاي لاألنشز،م التزي تزالللزا المنظمزاي فزي تل هزم
تلز

مناا تنظيمي مم ز ،فالمزارغ لصزناعاي تعل زي األغذيزم فزي الميتمعزاي الرياليزم تعمزل فزي يزل

تماما عن المناا الذي تعمل فيه البنلم لشر اي ا ستنمار المالي منخا فزي المن،قزم الحضزريم ،لح زم

تززؤدي ضززرلط اللقززي لمحاللززم ا لت ززام بتلق ززي اإلنيززاز المحززددي فززي بنززم ل شززر م  ،زران ل صززحاليم

منخا ليعل مناا لم العمل م تلال ا تمام ا عنه في دار رعايم المسن ن (مص،الي.)411: 2005 ،

 .3نظاااام االتصااااالت بالمنظماااة :يعتبززر نظ ززام ا تص ززا ي الالعززال بالمنظم ززم بمنابززم اليل ززاز العص ززبي
بالنسبم لإلنسان فبدلن اتصال فعال تصاي المنظمم باليملد لالشلل ،للذلم بد من ليلد تكامزل بز ن

نظام ا تصا ي لباقي النظم بالمنظمم ،ل ذلم بد مزن ليزلد تنسز

بز ن نظزام ا تصزا ي لم تلز

النظم في المنظمم لذلم حتث يم ن للمنظمم ن تعمل بدريم عاليم من الكالزا ي لالالاعليزم مزا ن زيزادي

فاعليم نظام ا تصا ي بالمنظمم ؤدي إلث تحس ن المناا التنظيمي (المررالي2007،ا .)23
 .4حجااام المنظماااة :تم ززل المنظم ززاي الكب زري إل ززث ن تكززلن مرن ززم

يامززدي ل كن ززر ب رلقرا،يززم لتق ززدا

باألنظمززم لالتعليمزاي ،فمززن األسززلل بنززا منززاا مززن اإلبززداغ فززي منظمززم صززر ري كنززر مززن منظمززم ب زري،
ن كنر ا

للعل من المخح

تراعاي لا كتشافاي اإلبداعيم ت رج من منظماي صر ري.

(البش ار لآ رلن 2010 ،ا .)344

 .5أهاااداف المنظماااة :تسززعي المنظمززم إلززث تحقيقلززا تحززدد ،بيعززم األنشزز،م لالتالاعززل ب ز ن األش ز ا
الخزم ن لتحق

هذه األهداف ،ل لمزا انزي هزذه األهزداف لاضزحم لمزا لضزحي األدلار لالمسزهللياي

المنا،م باألفراد ل ضع
لممززا سززب

احتمال ليلد التعارضاي لالتناقضاي في األدا .

(ال،يم لالسلاط.)257 : 2003 ،

ززر الباحززم بز ن هنززام العد ززد مززن العلامززل التززي تززؤنر فززي المنززاا التنظيمززي ،ل نززه

يم ززن

الالصززل ب ز ن هززذه العلامززل مززن ح ززم هم تلززا فززي التز ن ر علززث المنززاا التنظيمززي ألنلززا عبززاري عززن سلسززلم
متكاملم

يم ن تيزيؤها لفصللا عن بعضلا البع

لتلعززي هززذه العلامززل ميتمعززم م ز بعضززلا الززبع

لإلبداغ لا ستمرار.

 ،لهزث ليسزي قاصزري علزث علامزل محزددي بع نلزا،

ل منالززردي دل ار هام ز ا فززي ل ز منززاا تنظيمززي داعززم
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 ثالثا :األهداف العامة لجامعة القدس المفتوحة
 رابعا :رسالة جامعة القدس المفتوحة
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المحور الثالث
نشأة جامعة القدس المفتوحة
أوالا :نشأة جامعة القدس المفتوحة:
ت سسي يامعم القدس المالتلحم علث ر

فلس ،ن بقرار من منظمم التحرير الاللس ،نيم في بدايم عام

( 1991م) لالرغم ل الصعلباي لالتحدياي المانلم مام الشعي الاللس ،ني ،است،اعي اليامعم إنياز

الكن ر من ملاملا لهدافلا ،لما زالي تلاصل يللدها لخرتقا بالمستل األكاديمي لالرسالم الميتمعيم

زر للمرلنززم فززي نظاملززا التعليم زي ،فض زخا عززن يلدتززه لحدانتززه،
التززي تؤد لززا .فمنززذ إنشززا اليامعززم ،لنظز ا
تضاع عدد ال،لبم ليصل إلث ما زيد علزث ( )68لز ،الزي ل،البزم تلزعزلن علزث اننز ن لعشزرين

زز د ارس ززيا منتشز زري ف ززي ري ززا ال ززل،ن ،منل ززا مس ززم ف ززرلغ ف ززي ق ،ززاغ غز ززي ،ه ززذا إل ززث يان ززي
فرعز زا لمر ز ا
المساعي الحن نم لليامعم لتلسي إ،ار دماتلا التعليميم ارج الل،ن ،فللا حاليا مر زان دراسيان فزي

المملكم العراليم السعلديم ،لهنام نيم إلنشا مراكز

زر فزي ال زارج .هزذا لتلزدف اليامعزم مزن زخل

تبنزي فلسززالم التعلززيم المالتززلح إلززث إيصززال العلززم لالمعرفززم إلززث شزراها الميتمز

افززم ،فقززد شززرعي اليامعززم

األب زلاي مززام ال،لبززم مززن المززلظال ن لالعمززال لالم ززارع ن لرالززاي الب ززلي ،ل،لبززم النانليززم العامززم اليززدد،

لخلتح ززاه ببراميل ززا ال مس ززم له ززي ،برن ززامي الترالي ززم ،لالرن ززامي العل ززلم اإلداريز زم لا قتص ززاديم ،لالرن ززامي
الحاسز ززلي ،لالرنز ززامي التنميز ززم ا يتماعيز ززم لالرنز ززامي الز ارعز ززم ،م ز ز األمز ززل فز ززي زيز ززادي هز ززذه الب ز زرامي إلز ززث

ت صصاي

ر  ،هذا فضخا عن ليلد عدد من المراكز العلميم لالتدريبيم المت صصم التي تسلم في

تعزيززز الملززاراي التكنلللييززم لالحص ز لم المعرفيززم للدارس ز ن لالميتم ز المحلززي فززي سززب ل بنززا اإلنسززان

الاللسزز ،ني ،لتم نززه مززن بنززا مؤسسززاته الل،نيززم علززث سززس مززن الكالززا ي لاليززداري تؤهلززه لتيسز د حلمززه

بالحريم لا ستقخل لالعدالم.

ثاني ا :مراحل نشأة الجامعة التاريخية:
مز ززري نش ز ز ي يامعزززم القز ززدس المالتلحز ززم بز ززنخم م ارحز ززل هز ززيا مرحل ززم الت ،ز ززيط ،مرحلز ززم إعز ززداد المنز ززاهي
لالمقرراي ،نم مرحلم الليلد الالعلي علث ر

فلس ،ن.

المرحلة األولى :مرحلة التخطيطا
بد التال ر في إنشا اليامعم عام  1975ان،خق ا من احتياياي الشزعي الاللسز ،ني للتعلزيم العزالي فزي

ظل ظرلفه السز انيم لا يتماعيزم لا قتصزاديم تحزي ا حزتخل اإلسزراه لي لب،لزي مزن منظمزم التحريزر

الاللس ،نيم قامي منظمم إلىلنس ل بإعداد دراسم اليدل لمشزرلغ اليامعزم لالتزي اسزتكملي عزام 1980
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ل قرهززا المززؤتمر العززام لل لنس ز ل .لفززي عززام  1981قززر الميلززس الززل،ني الاللسزز ،ني المشززرلغ ،إ

ظرلف ا يتياح اإلسراه لي للبنان حال دلن المباشري في تنال ذه حتث العام 1985م.

ن

المرحلة الثانية :مرحلة إعداد المناهجا

بززد ي فززي لا ززر العززام  ،1985ح ز ن افتززتا مقززر مؤقززي لليامعززم فززي عمززان بملافقززم رسززميم مززن ل ازري

ال ارييززم األردني ززم ،لق ززد تر ززز العم ززل ززخل الالت زري بز ز ن  1991-1985عل ززث إعززداد ال  ،ززط الد ارس ززيم
لالكلياي لاعتماد الت صصاي العلميم ف لا لانتاج الملاد التعليميم ،ل اصم الم،بلعزم ،الكتزي ال،خبيزم

لاللساهط التعليميم المساندي اصم السمعيم لالبصريم.

المرحلة الثالثة :مرحلة التنفيذ:

بد ي في عزام  ،1991ح زم باشزري اليامعزم زدماتلا التعليميزم فزي فلسز ،ن مت زذي مزن مد نزم القزدس
الشري

مق ار رهيسا للا ل نش ي فرلع ا لمراكز د ارسزيم فزي المزدن الاللسز ،نيم الكبزر  ،ضزمي فزي البدايزم

المهاي من ال،لبم لالد العدد با زدياد سزنليا إلزث ن صزبا حزلالي  60،000لالزا فزي العزام  2008م.
لقزد ريزي اليامعزم الكل بزم األللززث مزن ،لبتلزا عزام  .1997انزي هززذه المرحلزم فزي غايزم الصززعلبم،
ح م شلدي منذ بدايم ميخدها علث ر

فلس ،ن تعاظم ا نتالاضزم الشزعبيم الاللسز ،نيم التزي تاليزري

ضد ا حتخل اإلسراه لي في العام  ،1987مزا عانزي مزن نزار حزري ال لز ي التزي تسزببي فزي حزدلم
زماي ماليم للا في حلم الظرلف السياسيم لا يتماعيم لا قتصاديم للشعي العرالي الاللس ،نيم.

لم ز ذل ززم ،فق زد اس ززتمري مس ززتمده عزيمتلززا م ززن عزيمززم قيادتل ززا التاري ي ززم المناضززلم ،ف ززي دا رس ززالتلا

لتحق

هدافلا لتبقث داهما مصباح نلر في ل ب ي ،ل ل ي معرفم يضئ ريا الل،ن لاألمم.

ثالثا :األهداف العامة لجامعة القدس المفتوحة:

تنبنز األهزداف المززذ لري دنزاه مززن رؤيزم اليامعززم لرسزالتلا بح زم تشز ل مشزاعل تلززدي مسز ري اليامعززم
لتش ل دل ل عمل للا .لتتنالل هزذه األهزداف نشزا،اي مسزتمري منزذ نشز ي اليامعزم فتزدعل إلزث ت،ليرهزا

لتحسز نلا مززا تتنززالل محززالر لنشززا،اي يد ززدي فتززدعل إلززث تحقيقلززا .لقززد صززيري األهززداف بشز ل عززام

ر ززز علززث تنظززيم العمززل علززث صززلري نشززا،اي نلعيززم مرغلبززم .لتسززليخا للمتابعززم قسززمي األهززداف إلززث

ميا ي تر،ي م تل

يلاني مس ري اليامعم.

 .1في مجال الفلسفة والقيم والمبادئ:

 -تعم ز ا لت ززام بالاللسززالم التززي قامززي عل لززا اليامعززم لالمتمنلززم فززي ت،ب ز نظززام التعلززيم المالتززلح م ز

المستيداي العلميم لالتكنلللييم.

 -تشززيي الحريززم األكاديميززم لحريززم التال ززر لالتعب ززر بعامززم ضززمن إ،ززار مززن المحافظززم علززث األ ززخه

الحم دي لالشريالم لاحترام اآل رين لالحر
 -تعم

علث اللحدي الل،نيم.

ا هتمام بال،الي ليعل نشا،اي اليامعم افم مليلم ل دمته لدعم تعلمه لت رييه بمستل

عال من النلعيم.
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ا هتمام بنلعيم األدا علث يمي الصع د ضمن ،م لليلدي الشاملم.

 -تعم

 .2في مجال الطلبة:

 -إعداد ال،الي لكي ت رج إنسان ا يملم المعزارف لالملزاراي الكافيزم لخسزتمرار فزي الزتعلم معتمزدا علزث

نالسه ،ليتسم برلح المبادري لالالاعليم لالتنظيم لالقدري علث ملايلم التحدياي.

 -اإلسلام في إكساي ال،الي ش صيم محليم ل عراليم ،قليم ا نتما للل،ن لاألمم.

 -زيزادي ا هتمززام بشزراها الميتمز المعاقزم ميتمعيزا ل ماليزا ل يررافيزا للحصزلل علززث التعلززيم العزالي،

لالعمل علث تحس ن لزيادي فر

إلحاقلا بالتعليم العالي لالنياح فيه.

رابع ا :رسالة جامعة القدس المفتوحة:

تعمززل اليامعززم علززث تقززديم ال ززدماي التعليميززم لالتدريبيززم لف ز فلسززالم الززتعلم المالتززلح ،لاعززداد زريي ن

م ززؤهل ن لتلبي ززم حاي ززاي الميتمز ز لس ززله العم ززل ،لق ززادرين عل ززث المنافس ززم محليز ز ا لاقليميز ز ا لفز ز

ح ززدم

المس ززتيداي العلمي ززم لالتكنللليي ززم ،لتعم ززل عل ززث تعزي ززز دلر البح ززم العلم ززي لالت ،ززلير لالتالاع ززل م ز ز
الميتم  ،مساهمم بذلم في تحق

لمما سب
لززد

التنميم المستدامم ،مراعيم اليلدي الشاملم.

تاريا ا ،خغ )http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=8) 2015/6/ 1
ر الباحم ن اليامعم مري بعزدي م ارحزل زان للزا دلر ا يزابي فزي تقزديم فضزل ال زدماي

عض زا ه هززم التززدريس لال،لبززم بيامعززم القززدس المالتلحززم لارتبا،ززه با قتصززاد المعرفززي مززن ززخل

است دام التكنلللييا الحد نم لالصاللف ا فت ارضزيم لالمزلدل الال زد ل نالزرنس زان للزا الزدلر ا يزابي

ف ززي اس ززت دام التقني ززاي الحد ن ززم ف ززي ظ ززل اإلم اني ززاي الملي ززلدي لاس ززتنمارها بشز ز ل امن ززل ف ززي العملي ززم
التعليميم.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
 مقدمة
 أوالا :دراسات تتعلق باالقتصاد المعرفي
 ثانيا :دراسات تتعلق بالمناخ التنظيمي
 ثالث ا :التعقيب العام على الدراسات السابقة

الفصل الثالث
الدراسات السابقة

مقدمة:
سيقلم الباحم بعر

الدراساي السابقم ،ذاي العخقم بملضلغ الد ارسزم الحاليزم بحسزي الترت زي الزمنزي

بززد ا باألحززدم لانتلززا باألقززدم ،لمعرفززم منززاهي الد ارسززاي السززابقم لالتززي يريززي حززلل لاقز التحززلل نحززل
ا قتص ززاد المعرف ززي ف ززي يامع ززم الق ززدس المالتلح ززم لعخقت ززه بالمن ززاا التنظيم ززي ،م ززن ززخل ا ،ززر لزلاي ززا

م تلالم ،لاألدلاي التي است دمي لالتي يم ن ن تسلم في تنميم هذه الدراسم ،لتم تقسيم الدراساي إلث

محلرين دراساي تناللي ا قتصاد المعرفي ،لدراساي تناللي المناا التنظيمي.

أوالا :دراسات تتعلق باالقتصاد المعرفي:
 .1دراس اة ج ارادات ( :)2014بعنوان"االحتياجااات التدريبيااة لمااديرات رياااض األطفااال فااي األردن فااي
ضوء مشروع التطوير التربوي نحو اقتصاد المعرفة ".

هزدفي إلززث تحد زد ا حتيايززاي التدريبيزم لمززد راي ريزا

األ،الززال فزي األردن فززي ضزل مشززرلغ التحززلل

لتك ز ززلن ميتمز ز ز الد ارس ز ززم م ز ززن يميز ز ز م ز ززد راي ري ز ززا

األ،ال ز ززال ف ز ززي محافظ ز ززم رال ز ززد للع ز ززام الد ارس ز ززي

نحزل اقتصزاد المعرفزم مزن ليلزم نظزر المززد راي نالسزلن .اسزت دمي الباحنزم المزنلي اللصزالي المسززحي،

(  )2014 2013لالبالغ عددهم ( )328ح زم تزم ا تيزار ع نزم ،بقيزم عشزلاهيم قلاملزا ( (156مزد ري،
اسززت دمي الباحنزه ا سززتبانم ز داي للد ارسززم لهززث م لنززم مززن( (44فقزري ،تززم الت كززد مززن صززدقلا لنباتلززا.
لبعد تحل ل البياناي تم يمعلا ،ما تلصلي الدراسم إلث عدد من النتاهي هملاا ليلد حاياي تدريبيم
بدريززم ب زري فززي مي زالي األداي المتعلق ز ن بالكالايززاي المعرفيززم لاألداهيززم لمززد راي ريززا

األ،الززال .عززدم

ليززلد فززرله ذاي د لززم إحصززاهيم فززي اسززتياباي ف زراد الع نززم تعززز إلززث متر ززر المؤهززل العلمززي .ب نمززا
ليدي فرله تعز إلث متر ر ملكيم الرلضم ل اني لصالا ريا
متر ر ال بري ل اني لصالا ال بري من) (10-5سنلاي.

ل لصززي الباحنززم بضززرلري عززداد برنززامي تززدريبي لمززد راي ريززا

يحتايلن في عمللن.

األ،الال ال اصم لفرله تعز إلث

األ،الززال لتزليززدهن بالكالايززاي التززي

 .2دراسة األغا ( :)2013بعنوان "متطلبات التحول نحو االقتصاد المعرفي من وجهة نظر القياادات

الجامعية في فلسطين".

هدفي التعرف إلث كنر مت،لباي التحلل نحل ا قتصاد المعرفي من ليلم نظر القياداي اليامعيم في

فلسزز ،ن .اسززت دم الباحززم المززنلي اللصززالي التحل لززي ،تكززلن ميتم ز الد ارسززم مززن يمي ز العززامل ن فززي
اإلدا اري العليزا لليامعزاي الاللسز ،نيم ،لالبزالغ عززددهم ( )44مزن العزامل ن فزي اإلداراي العليزا لليامعززاي

الاللسز ،نيم .قزام الباحزم با تيزار ع نزم عشزلاهيم اسزت،خعيم قلاملزا ( )20مزن ميتمز الد ارسزم ا صززلث
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مزن الينسز ن ،اسززت دم الباحززم ا سززتبانم ز داي للد ارسززم ،لاسززت دم األسززال ي اإلحصززاهيم التاليززما سززللي
التيزهم النصاليم لمعادلم رلنباا لالا لالمتلس،اي الحسابيم لا نحراف المعياري لاللزن النسبي.

لتلصززلي الد ارسززم إلززث عززدد مززن النتززاهي هملززاا ليززلد فززرله فززي ميززال المت،لبززاي المتعلقززم بالسياسززاي

التعليميم ،لميال المت،لباي البحنيم لالمعرفيزم ،لالدريزم الكليزم لخسزتبيان تعزز لمتر زر اليامعزاي لزد

ف زراد الع نززم ،ل انززي الالززرله لصززالا ميملعززم يامعززم القززدس المالتلحززم ،لعززدم ليززلد فززرله ذاي د لززم

إحصاهيم في يمي ميزا ي مت،لبزاي التحزلل نحزل ا قتصزاد المعرفزي فزي فلسز ،ن تبعزا لمتر زر الرتبزم

العلميم ألفراد الع نم ،ل لصي الدراسم ضرلري المساندي السياسيم لالحشزد الميتمعزي للمشزار م فزي تنال زذ
برامي التحد م تمليخا ل شراف ا لتقيم ا.
 .3دراسااة شااقفة ( :)2013بعنوان"مهااارات االقتصاااد المعرفااي المتضاامنة فااي محتااوى كتااب العلااوم

للمرحلة األساسية العليا بغزة ومدى اكتساب طلبة الصف العاشر لها".
هززدفي إلززث معرفززم ملززاراي ا قتصززاد المعرفززي المتضززمنم فززي محت زل

العليا برزي لمد اكتسزاي ،لبزم الصز
الد ارسززم مززن يميز

تززي العلززلم للمرحلززم األساسززيم

العاشزر للزا ،اسزت دم الباحزم المزنلي اللصزالي ،لتكزلن ميتمز

تززي منززاهي العلززلم الاللسزز ،نيم المقززرري علززث ،لبززم المرحلززم األساسززيم العليززا" النززامن،

لالتاسز ز  ،العاش ززر" األساس ززي بيزي ززه (األلل لالن ززاني) للع ززام الد ارس ززي ( )2013 2012تكلن ززي ع ن ززم

الد ارسززم مززن يمي ز الملضززلعاي فززي محتززل

تززاي العلززلم مززن المنلززاج الاللسزز ،ني لالبززالغ عززددهم ()6

تي ،ح م قام الباحم بإعداد قاهمم بملاراي ا قتصاد المعرفي لمحتل

تي العللم للمرحلم األساسيم

العليا ،ح م اشتملي القاهمم علث ( )60مؤش ار تلزعي علث( )11معيزا ار ،مزا تزم بنزا ا تبزار لملزاراي
ا قتصززاد المعرف ززي للص ز

العاش ززر باإلضززافم إل ززث قاهمززم تحل ززل المحتززل  ،لت ززم ا تيززار ع ن ززم الد ارس ززم
العاشززر فززي المززدارس الح لميززم

ب،ريقززم عش زلاهيم فتكلنززي مززن (، )880الب ز ا ل،البززم مززن ،لبززم الص ز
التابعم لمد رياي (رفا ،ان لنس ،اللس،ث ،شره غزي ) ،لتم ا تيار محتل

تي العلزلم الاللسز ،نيم

للصاللف (النامن ،التاس  ،العاشر) الذي ض لعمليم التحل زل ،لتحقز الباحزم مزن صزخحيم األدلاي

لخست دام بحساي معامزل النبزاي ا

تبزار باسزت دام معادلزم زلدر ريتشزا اردسزلن ح زم بلزغ (،)0.94

لاللغ معامل النباي لقاهمم تحل ل تي العللم الاللس ،نيم ( )%90.61ل خهما معامل نباته عال.

ما تلصلي الدراسم إلث عدد من النتاهي هملاا بنا قاهمم لملاراي ا قتصاد المعرفي اللايي تلافرها

في محتل

تي العلزلم للمرحلزم األساسزيم العليزا .لتليزد فزرله ذاي د لزم إحصزاهيم عنزد مسزتل د لزم

( )a=0.05في اكتساي ،لبم الص

العاشر لملاراي ا قتصاد المعرفي تعز لمتر ر اليزنس ،لذلزم

لص ززالا اإلن ززام .ل لص ززي الد ارس ززم ض ززرلري ت ،ززلير محت ززل من ززاهي العل ززلم الاللس زز ،نيم لتقليمل ززا لفز ز
ا تياهاي العالميم (معا ر ملاراي ا قتصاد المعرفي) للمرحلم األساسيم العليا التي قدمتلا الدراسم.
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 .4دراساة الخالادي ( :)2013بعنوان"درجاة اماتالك معلماي التربياة اإلساالمية ومعلماتهاا لمفااهيم

االقتصاد المعرفي".
هدفي إلث الكش

عن دريم امتخم معلمي التراليم اإلسزخميم لمعلماتلزا ،فزي ل ازري التراليزم لالتعلزيم فزي

األردن لمالززاهيم ا قتصززاد المعرفززي ،فززي ضززل بع ز

المتر زراي الديمررافيززم ،اسززت دم الباحززم المززنلي

اللصالي التحل لي تكلن ميتم الدراسم من يمي معلمي لمعلماي التراليم اإلسخميم ،لاست دم الباحم
استبانه تكلني من( )35فقري ،بعد الت كد من صاهصلا السزي لمتريم ،لتزم ت،بيقلزا علزث ع نزم الد ارسزم
لالبالغ عددهم ( )322التي شملي ( )133معلما ،ل( )189معلمم .ما تلصلي الدراسم إلزث عزدد مزن

النتززاهي هملززاا إلززث ارتالززاغ دريززم امززتخم ف زراد الع نززم لمالززاهيم ا قتصززاد المعرفززي ،فززي ززل مززن مي زالي
الت ،ززيط للتززدريس ،لتنال ززذ الت ززدريس ،لدريززم متلسزز،م فززي اإلداري الص ززاليم ،لدريززم متدنيززم فززي معظ ززم
ميا ي التقليم ،ليمي ميا ي اللساهل التعليميم ،ليلد فرله ذاي د لم إحصزاهيم ( )0.05<aعنزد

مستل امتخم فراد الع نم لمالاهيم ا قتصاد المعرفي ،با تخف المؤهزل العلمزي ،لذلزم لصزالا المؤهزل

العلمززي األعلززث ،لبززا تخف ال ب زري التدريسززيم ،لصززالا ذي ال ب زري األ،ززلل ،فيمززا لززم تظلززر فززرله دالززم
با تخف الينس ،لالمرحلم التعليميم.

ل لصي الدراسم بعقد المزيد من البرامي التدريبيم لمعلمي التراليم اإلسخميم لمعلماتلا ،لرف

الا تلم في

ميالي التقليم ،لاست دام اللساهل التعليميم لانتايلا ،لتلف ر الب هم المناسبم ستنمار ،اقاتلم في هذه

الميا ي.

 .5دراسة األغا ،وبرابح ( :)2013بعنوان "االقتصاد المعرفي بين الفرص والتحديات"
هدفي الدراسم إلث تحد د ا قتصاد المعرفي ب ن الالر

لالتحدياي ،است دم الباحنان المنلي اللصالي

التحل لي ،تكلن ميتم الدراسم من يمي مراكز التياري العالميم في اليزاهر لالعامل ن ف لا للعام

الدراسي ( )2013 2012است دم الباحنان المقابلم داي للدراسم للحصلل علث البياناي ،لقد تلصلي
الدراسم إلث ن مالللم ا قتصاد المعرفي ظاهري اقتصاديم حد نم تتم ز بتر ر س ر ا قتصادياي من
ح م النمل لتنظيم النشا،اي ا قتصاديم ،ح م اعتبر نه رقمي شب ي لافتراضي ،ل نه تم ز بسرعم

األداي لارتبا،ه بالذ ا  ،لاإلسلام في تحس ن األدا لرف اإلنتاييم ل ال

تكلالم اإلنتاج لتحس ن

النلعيم ل لصث الباحنانا علث إقامم شراكم ب ن عدي مؤسساي صناعيم تياريم في بلدان م تلالم،

تكامل مراحل صناعيم ،إتاحم الالرصم لخستنماراي التي

تمتلم رؤلس ملال هاهلم ،للكنلا تمتلم

ال بري لالقدري علث العمل في ق،اغ المعللماي ،ل ذلم لض سياسم للمعللماي علث المستلي ن

الل،ني لاإلقليمي ،لعلث افم الدلل ن تع د تق يم لمرايعم قلاعد اإلنباي لالتالتيش لالقا القب

لالتصني اإللكترلني لما شابه ذلم ،باإلضافم إلث القلان ن المخهمم لمن الملم يضا ن ت،لر
الح لماي ل يلزي ت،ب القانلن قد ارتلا علث ت،ب هذه القلان ن.
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 .6دراسااة العريض اي ( :)2012بعنوان"درجااة اسااتخدام أعضاااء هيئااة التاادريس فااي جامعااة العلااوم

اإلسالمية العالمية الستراتيجيات التدريس المبنية على االقتصاد المعرفي".
هززدفي إلززث الكش ز

عززن دريززم اسززت دام عضززا ه هززم التززدريس فززي يامعززم العلززلم اإلسززخميم العالميززم

سززتراتيياي التززدريس المبنيززم علززث ا قتصززاد المعرفززي ،اسززت دم الباحززم المززنلي المسززحي ،مززن ززخل

ت،لير داي اصم بالدراسم .تكزلن ميتمز الد ارسزم مزن يميز عضزا ه هزم التزدريس فزي يامعزم العلزلم

اإلس ززخميم العالمي ززم ،الب ززالغ عز زددهم ( )150ف ززردا ،اس ززتياي م ززنلم ( )120ف ززردا ،ي بنس ززبم ()% 80

اسز ززت دم الباحز ززم ا سز ززتبانم ز ز ز داي للد ارسز ززم لاسز ززت دم األس ز ززال ي اإلحصز ززاهيم التاليز ززما برن ز ززامي ()spss
لالمتلس،اي الحسابيم لا نح ارفاي المعياريم لتحل ل التبا ن األحادي لا تبار شياليم للمقارنزاي البعديزم،
مزا تلصزلي الد ارسززم إلزث عزدد مززن النتزاهي هملزاا دريززم اسزت دام عضزا ه هززم التزدريس سززترات يياي

التدريس المبنيم علث ا قتصاد المعرفي في يامعم العللم اإلسخميم في ميالي ،زره التزدريس لالكالايزم
الملنيم لعضل ه هم التدريس يا ي مرتالعزم ،فزي حز ن يزا فزي ميزال تق زيم ال،لبزم بدريزم قزل ،ليزلد

فرله ذاي د لم إحصزاهيم ( )a<0.05تعزز لمتر زر النزلغ ا يتمزاعي فزي ميزال تق زيم ال،لبزم لصزالا

الذ لر .لليلد فرله إحصاهيم تعز لمتر زر المؤهزل العلمزي فزي ميزالي ،زره التزدريس لتق زيم ال،لبزم
لصالا حملم المايست ر ،لليلد فرله إحصاهيم تعز لمتر ر الرتبزم األكاديميزم فزي يميز الميزا يا

 ،ززره الت ززدريس ،لتق ززيم ال،لب ززم ،لالكالاي ززم الملني ززم لعض ززل ه ه ززم الت ززدريس لص ززالا حمل ززم رتب ززم األس ززتاذ
المشززارم ،ل انززي لصززالا حملززم رتبززم األسززتاذ فززي ميززالي الكالايززم الملنيززم لعضززل ه هززم التززدريس ،لتق ززيم

ال،لب ززم ،لي ززلد ف ززرله تع ززز لمتر ززر ال بز زري ف ززي مي ززالي  ،ززره الت ززدريس ،لتق ززيم ال،لب ززم لص ززالا الاله ززم
مززن( )10-5للصززالا كنززر مززن  10سززنلاي فززي ميززالي الكالايززم الملنيززم لعضززل ه هززم التززدريس ،لليززلد
فززرله تع ززز لمتر ززر النش ززا،اي ف ززي مي ززال  ،ززره الت ززدريس لص ززالا تز ز ل

الكت ززي للص ززالا الم ززؤتمراي

العلمي ززم ف ززي مي ززال الكالاي ززم الملني ززم لعض ززل ه ه ززم الت ززدريس ،ل لص ززي الد ارس ززم إع ززداد ي ززدلل ملاص ززالاي

لخ تباراي التقليميم لاست داملا علث دني متلسط ،لذلم بد من التر ز علزث ليزلد معزا ر تتضزمن
ملاصالاي ا

تبار في ضل استرات يياي ا قتصاد المعرفي.

 .7دراسة الصمادي ( :)2012بعنوان"درجة تطبيق مبادئ االقتصاد المعرفي في جامعة األميرة نورة
بنت عبد الرحمن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس".

هدفي إلث الكش

عن دريم إم انيم ت،ب

مباد ا قتصاد المعرفي في يامعم األم ري نلري بني عبد

الززرحمن مززن ليلززم نظززر عضززا ه هززم التززدريس .اسززت دم الباحززم المززنلي اللصززالي التحل لززي ،لتكززلن
ميتم الدراسم من القزادي األكزاديم ن فزي يامعزم األم زري نزلري بنزي عبزد الزرحمن لتكلنزي ع نزم الد ارسزم

مززن ( )45قاهززدا كاديميزا ح ززم اسززت دم الباحززم ا سززتبانم ز داي للد ارسززم ،ح ززم تكلنززي مززن ( )20فقزري

بش ز للا النلززاهي ،لبعززد الت كززد مززن صززدقلا لنباتلززا ت زم ت،بيقلززا علززث ع نززم عش زلاهيم علززث ف زراد الع نززم،
لاست دم األسال ي اإلحصاهيم التاليما برنامي ( )spssالتك ارراي لالنسزي المهليزم المتلسز،اي الحسزابيم
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لا نحرافاي المعياريم تمل دا لتحل للا .ما تلصلي الدراسم إلث عدد من النتاهي هملزاا إم انيزم ت،ب ز

مبززاد ا قتصززاد المعرفززي فززي يامعززم نززلري انززي عاليززم علززث ميززالي (الت ،ززيط ،لالبنيززم التحتيززم ) فززي
ح ز ن انززي إم انيززم ت،ب ز لميززال (م ريززاي التعلززيم) متلسزز،م .لمززن يلززم

ززر  ،ليززلد فززرله ذاي

د لم إحصاهيم تعز لمتر زري اليزنس لالمؤهزل العلمزي ،فزي حز ن لزم تظلزر فزرله دالزم إحصزاهي ا تعزز

لمتر ر ال بري .لفث ضل النتاهي السابقم ،لصي الدراسم بضرلري تبنث تيرالم يامعم األم ري نلري بني
عبد الرحمن في التحلل نحزل ا قتصزاد المعرفزي ،ل لصزي الد ارسزم بضزرلري إيز ار المزيزد مزن الد ارسزاي

علززث يامعززاي سززعلديم

ززر  ،لمززن نززم مقارنتلززا بنتززاهي هززذا البحززم لللصززلل إلززث تص زلر حززلل تيرالززم

المملكم العراليم السعلديم نحل التحلل باتياه ت،ب

ا قتصاد المعرفي.

 .8دراسااة العسااالي ( :(2011بعنوان"الصااعوبات التاااي تواجااه طلباااة جامعااة القااادس المفتوحااة فاااي

استخدام التعليم اإللكتروني وفرض تنميتهم المعرفية من خالل االقتصاد المعرفي".

هززدفي إلززث التعززرف عل زث الصززعلباي التززي تلايززه ،لبززم يامعززم القززدس المالتلحززم فززي اسززت دام التعلززيم

اإللكترلنززي لفززر

تنم ززتلم المعرفيززم مززن ززخل ا قتصززاد المعرفززي ،اسززت دم الباحززم المززنلي اللصززالي،

لتكلن ميتم الدراسم لع نته من يمي دارسي يامعم القدس المالتلحزم لالبزالغ عزددهم (، )1844البزا

ل،البم ،ممن درسلا بنمط التعليم اإللكترلني .في الالصزل الد ارسزي النزاني ،للعزام (  (2011 2010فزي
يامعززم الق ززدس المالتلح ززم من،قززم ال ل ززل التعليمي ززم فززي فلس زز ،ن .للتحق زز هززدف الد ارس ززم اس ززت دمي

الباحنززم اسززتبانه ز داي للد ارسززم ،لاسززت دمي األسززال ي اإلحصززاهيم التاليززما برنززامي ( )spssلالمتلسزز،اي
الحسززابيم لا نح ارفززاي المعياريززم لا تبززار (ي) للع نززاي المسززتقلم .مززا تلصززلي الد ارسززم إلززث عززدد مززن

النت ززاهي همل ززاا إن دري ززم ا س ززتياباي ع ززن ص ززعلباي اس ززت دام التعل ززيم اإللكترلن ززي ،لف ززر

المعرفيم من ليلم نظر فراد الع نم اني بدريم متلس،م ب نما اني برز الصعلباي "ضع

الززدارس "باللرززم ا نيل زيززم" ليع ز الززنق
ل اني برز الالر

تنم ززتلم
مستل

فززي عززدد يل ززي الحاسززلي دا ززل الم تبززر مشززار م الززدارس"

لتنميم معرفم الدارس ن .ما ظلري الدراسم عدم ليلد فرله ذاي د لم إحصزاهيم

ب ن استياباي الدارس ن حلل صعلباي است دام التعلزيم اإللكترلنزي ،لاسزتياباي الدارسز ن حزلل فزر

تنم ززتلم المعرفيززم فززي المتر زراي اآلتيززما السززنم الد ارسززيم ،لاليززنس ،لامززتخم الززدارس ليلززاز حاسززلي،

لم ززد اس ززت داملا لإلنترن ززي .ل لص ززي الد ارس ززم الحاي ززم إل ززث الملاكب ززم المب ز زري لل ززد لل ف ززي ا قتص ززاد
المعرفززي ،لتنميززم الم زلارد البش زريم لإلبززداغ لا بتكززار لالملززاري المعرفيززم ،لتل هتلززا ل ل ز المنززاا العلمززي
لتحق

الت،لير.

 .9دراسااة الصاامادي ،والمهتاادي ( :)2011بعنااوان" درجااة وعااى طلبااة البلقاااء التطبيقيااة بمفاااهيم

االقتصاد المعرفي دراسة ميدانية على طلبة كلية عجلون الجامعية ".

هززدفي التع ززرف عل ززث دري ززم لعززث ،لب ززم البلق ززا الت،بيقي ززم بمالززاهيم ا قتص ززاد المعرف ززي .إلع ززادي من ززاهي
اص ززم ،تعن ززث بزي ززادي لع ززث ال،لب ززم بمال ززاهيم تعتم ززد عل ززث ا قتص ززاد المعرف ززي ب ززل يلانب ززه ،مم ززا يس ززرغ
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ا سززتالادي مززن الر ززي العززالمي بلززذا ا تيززاه ،للضززعلا مززام صززحاي الق زرار ح ززم تمنلززي مش ز لم هززذه

الد ارسز ززم بالكش ز ز عز ززن دريز ززم لعز ززث ،لبز ززم يامعز ززم البلقز ززان بمالز ززاهيم ا قتصز ززاد المعرفز ززي تبع ز زا لمتر ز ززر
الت ص  ،است دم الباحنان المنلي اللصالي التحل لي ،لتكلن ميتم الدراسم لع نتزه مزن يميز ،لبزم
لي ززم عيل ززلن اليامعي ززم لالب ززالغ ع ززددهم( ،)150لاس ززت دم األس ززال ي اإلحص ززاهيم التالي ززما المتلس زز،اي

الحسززابيم لا نح ارفززاي المعياريززم لتحل ززل التبززا ن الننززاهي ،للتحق ز هززدف الد ارسززم ،تززم اسززت دم ا سززتبانم
ز ز داي للد ارس ززم م لن ززم م ززن( )24فقز زري ملزع ززم عل ززث مس ززم .مي ززا ي ه ززيا( اس ززت دام التكنللليي ززا ف ززي

اليامعززم ،لمس ززتل بن ززا اليامع ززم اإلداري لاألك ززاديمي ،للص ز

المؤسس ززم اليامعي ززم ،لالمحالزززاي الت ززي

تسزاعد علززث التحززلل نحززل ا قتصزاد المعرفززي ،لتقززليم لاقز التحزلل نحززل ا قتصززاد المعرفززي ) ،تلصززلي

الدراسم إلث عدد من النتاهي هملاا دريم لعث متلس،م تمتلكلا ،الباي الكليم ،ما ب نزي النتزاهي عزدم
ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم تعز لمتر ر المستل الدراسي لالت ص

المزي ززد م ززن الد ارس ززاي عل ززث يامعز زاي

 ،ل لصزي الد ارسزم ،بزإي ار

ززر  ،لللص ززلل إل ززث ص ززلري متكامل ززم ع ززن دري ززم لع ززث ال،لب ززم

اليامع ن بمالاهيم ا قتصاد المعرفي ،بما يحق للم دريم فضل بتلم المالاهيم.

 .10دراسة برهوم ( :)2010بعنوان " بناء برنامج تدريبي لرفع كفاءة معلمي اإلدارة المعلوماتية في

ظل االقتصاد المعرفي".

هززدفي إلززث التلصززل إلززث بنززا برنززامي تززدريبي لرفز

الززا ي معلمززي اإلداري المعللماتيززم فززي ظززل ا قتصززاد

المعرفززي ،اسززت دم الباحززم المززنلي اللصززالي التحل لززي ،تكززلن ميتم ز الد ارسززم مززن يمي ز معلمززي اإلداري
المعللماتيم في األردن لالبالغ عددهم ( )835معلما لمعلمم للعام الدراسي ( ،)2009-2008ما ع نم

الد ارسززم ف انززي مززن األقزاليم النخنززم ،لاللاقز ( )280معلمزا لمعلمززم ا ت ززري بشز ل عشزلاهي مززن ميتمز

الدراسم .لاللدف يم المعللماي اسزت دمي اسزتبانه م لنزم مزن ( )83فقزري ،ح زم تمنزل زل فقزري الايزم
مع نم .لقد است دم تدرج لي ري ال ماسي لقياس دريم امزتخم الكالايزم .مزا تلصزلي الد ارسزم إلزث عزدد

من النتاهي هملاا الاياي معلمي اإلداري المعللماتيم التي ت،لبلا مشرلغ ا قتصاد المعرفي هي ()83
الاي ززم ملزع ززم عل ززث مي ززا ي الد ارس ززم ،لع ززدد الكالاي ززاي الت ززي تمن ززل احتياي ززاي تدريبي ززم لمعلم ززي اإلداري

المعللماتي ززم بلر ززي ( )14الاي ززم م ززن ص ززل ( )83الاي ززم لمنل ززا الكالاي ززم الش ص ززيم ،لالكالاي ززم التعليمي ززم
لالتدريسززيم ،ل الايززم

خقيززاي المعلززم لالتعلززيم ،لالكالايززم التكنلللييززم ،ل الايززم التنميززم الملنيززم المسززتدامم،

لاللرززي دريززم فعاليززم البرنززامي التززدريبي المقتززرح مززن ليلززم نظززر ذلي ا

تصززا

( )4.25دريززم مززن

صل ( )5دريزاي .لتعزد هزذه دريزم عاليزم مزن الالعاليزم ،ل لصزي الد ارسزم إلزث اإلسزلام فزي رفز

معلمي اإلداري المعللماتيم في ظل مشرلغ ا قتصاد المعرفي.
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الزا ي

 .11دراساااة النعيماااات ( :)2009بعناااوان "أثااار االقتصااااد المعرفاااي فاااي عناصااار العملياااة التعلمياااة

التعليمية في األردن".

هدفي التعرف علث نر ا قتصزاد المعرفزي فزي عناصزر العمليزم التعلميزم التعليميزم فزي األردن ،اسزت دم

الباحززم المززنلي اللصززالي ،إذ بلرززي ع نززم الد ارسززم )1542( ،معلم ز ا ل( )2530معلمززم تلزعززلن علززث

قزاليم المملكززم النخنززم (إقلززيم الشززمال ،لاقلززيم اللسززط ،لاقلززيم الينززلي) ل( )32ب ز ار ترالليز ا ،تززم ا تيززارهم

بال،ريقززم ال،بقيززم العش زلاهيم مززن ميتم ز الد ارسززم ،لتززم تصززميم دات ز ن ،همززاا ا سززتبانم ،لالمقابلززم ،مززا

تلصززلي الد ارسززم إلززث عززدد مززن النتززاهي هملززاا إن الدريززم الكليززم ألنززر ا قتصززاد المعرفززي فززي عناصززر
العمليم التعليميم التعلميم في األردن من ليلم نظر المعلمز ن يزا ي مرتالعزم ،باسزتننا ميزالي ال،الزي

لالمزنلي الد ارسزي .مزا ظلزري نتزاهي الدارسزم تنلعز ا فزي آ ار ال بز ار الترالزلي ن ألنزر ا قتصزاد المعرفززي
في عناصر العمليم التعليميم التعلميم في األردن .لفي ضل نتاهي الدراسم قدم الباحنلن ميملعم مزن
التلصياي التي ؤمل ن تال د لاضعي السياسم الترالليم فزي األردن لالمعلمز ن مزن يزل تحسز ن يلانزي

العمل في ملنم التعليم لتعري

العامل ن با قتصاد المعرفي لرف

الا اتلم.

 .12دراسة مراد ( :)2008بعنوان "تطوير التعليم العالي نحو االقتصاد المعرفي".
هدفي التعرف علزث اتياهزاي ال،لبزم اليزامع ن نحزل ت،زلير التعلزيم ،نحزل ا قتصزاد المعرفزي ،اسزت دم

الباحززم المززنلي اللصززالي المسززحي ،تكززلن ميتم ز الد ارسززم لع نتززه مززن يمي ز ،لبززم اليامعززاي األردنيززم
للعززام الد ارسززي ( )2008-2007لالبززالغ عززددهم ( )2091312ح ززم تكلنززي ع نززم الد ارسززم مززن()356
،البا ل،البم (، )188البا )، )168البم ،من ،لبم يامعم الحس ن بن ،خل ،للتحق

هدف الدراسم

اس ززت دم الباح ززم ا س ززتبانم ز ز داي للد ارس ززم ،لاس ززت دم األس ززال ي اإلحص ززاهيم التالي ززما برن ززامي ()spss

التكز ارراي لالنسززي المهليززم لالمتلسزز،اي الحسززابيم لا نح ارفززاي المعياريززم لمعامززل ارتبززاط لالززا رلنبززاا،
لمعامزل ارتبزاط ب رسزلن لا تبزار ( )t-testلتحل زل التبزا ن األحزادي شزاري النتزاهي إلزث ن داي الد ارسزم
تتمت بمؤشراي صده من،قي مقبللم ألغ ار

الدراسم ،لفيما تعلز بالنبزاي ،فقزد شزاري النتزاهي تمتز

داي الد ارسززم ززل بمؤشزراي نبززاي عاليززم نسززبيا بلرززي ( ،)87.0لذلززم باسززت دام معامززل رلنبززاا لالززا.
م ززا تلص ززلي الد ارس ززم إل ززث ع ززدد م ززن النت ززاهي همل ززاا ع ززدم لي ززلد ف ززرله يلهري ززم ف ززي اتياه ززاي ال،لب ززم

بزا تخف ينسززلم نحزل ت،ززلير التعلززيم العزالي نحززل ا قتصززاد المعرفزي ،مززا شززالي نتزاهي تحل ززل التبززا ن

األحادي عن عدم ليلد فزرله ذاي د

ي إحصزاهيم بز ن اتياهزاي ال،لبزم فزي الكليزاي الم تلالزم ،مزا

ب نززي ا رتبززاط لالتلن ز ب ز ن مشززرلغ ا قتصززاد المعرفززي لال ز ن الممارسززاي لالب زرامي الترالليززم .ل لصززي

زرغ فززي ت،ززلير التعلززيم العززالي نحززل ا قتصززاد
الد ارسززم إلززث ن يمي ز ال،لبززم كززدلا علززث ضززرلري اإلسز ا

المعرفي.
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 .13دراسة شطناوي وعليمات ( :) 2008بعنوان " معرفة مدى تحقيق برامج دبلوم التربية للكفايات
التربوية في ظل اقتصاد المعرفة من وجهة نظر طلبة دبلوم التربية في الجامعات األردنية".
هدفي إلث معرفم مد تحق

برامي دبللم التراليم للكالاياي الترالليم في ظزل اقتصزاد المعرفزم مزن ليلزم

نظززر ،لبززم دبلززلم التراليززم فززي اليامعززاي األردنيززم ،لألغ ز ار

تحق ز اللززدف قززام الباحنززان بتصززميم داي

للدراسم لهي عباري عن استبانه ،لشملي الدراسم ع نم م لنم من (، )188الب ا ل،البم في برامي دبللم
التراليم في اليامعاي األردنيم الرسميم .مزا تلصزلي الد ارسزم إلزث عزدد مزن النتزاهي هملزاا مزد تحق ز

بزرامي دبلززلم التراليززم للكالايززاي الترالليززم فزي ظززل اقتصززاد المعرفززم مززن ليلزم نظززر ،لبززم دبلززلم التراليززم فززي

اليامعززاي األردنيززم انززي بدريززم ب زري ،عززدم ليززلد فززرله ذاي د لززم إحصززاهيم سززتياباي فزراد ع نززم
الدراسم من ال،لبم تعز لمتر ر اليامعم لالقسم ،ل لصي الدراسم بضرلري مرايعم ،ط برامي الزدبللم

في اليامعاي األردنيم لتعد للا بما يحق الكالاياي لالملاراي لالمعزارف التزي ت،لبلزا اقتصزاد المعرفزم،
بح م تم إضافم معارف يد دي تحق

الاياي لملاراي متنلعم لل،لبم لمن ضمنلا الكالاياي الترالليم.

 .14دراسااة ج ارادات ( :)2007بعن اوان "واقااع مسااؤوليات المعلاام المحتاارف واسااتراتيجيات التاادريس
والتقويم في ضوء االقتصاد المعرفي في األردن من وجهة نظر مديري المدارس".

هززدفي التعززرف علززث دريززم تمنززل معلمززي لمعلمززاي المززدارس الح لميززم فززي محافظززم يززرش لمسززؤللياي

المعل ززم المحت ززرف ف ززي ض ززل ا قتص ززاد المعرف ززي ،اس ززت دم الباح ززم الم ززنلي اللص ززالي التحل ل ززي ،لتك ززلن
الدرسزي
ميتم الدراسم لع نته من يمي مد ري لمد راي المدارس الح لميزم فزي محافظزم يزرش للعزام ا

( ) 2007 2006لالبالغ عددهم ( )147مد ار لمد ري ،تكلني ع نم الدراسم من ( )74مد ار لمد ري تزم
ا تيارهم بال،ريقم العشلاهيم بنسبم ( )%50من ميتم الد ارسزم ،اسزت دم الباحزم ا سزتبانم ز داي ليمز

البياناي ،لاست دم األسال ي اإلحصاهيم التاليما المتلس،اي الحسابيم لا نحرافاي المعياريم لا تبزار(t-
 )testلا تبززار تحل زل التبززا ن األحززادي ،مززا تلصززلي الد ارسززم إلززث عززدد مززن النتززاهي هملززاا ن دريززم
تمنززل معلمززي لمعلمززاي المززدارس الح لميززم فززي محافظززم يززرش لمسززؤللياي المعلززم المحتززرف فززي ضززل

ا قتصزاد المعرفزي مززن ليلزم نظززر مزد ري لمززد راي المزدارس يززا ي مرتالعزم لكززل الالقزراي ل ن اسززت دام
المعلم المحترف في المدارس الح لميم سترات يياي التدريس لالتقزليم المخهمزم لخقتصزاد المعرفزي مزن

ليلزم نظزر مززد ري المزدارس لقعزي ضززمن التقزد راي بدريززم ب زري،

تليزد فززرله ذاي د لزم إحصززاهيم

لمسؤللياي المعلم المحترف في ضل ا قتصاد المعرفي تعز لمتر ر الينس للمتر ر ال بزري،

ف ززرله ذاي د ل ززم إحص ززاهيم للاقز ز

ليزد

اس ززت دام المعل ززم المحت ززرف ف ززي الم ززدارس الح لمي ززم س ززترات يياي

التدريس لالتقليم المخهمم لخقتصاد المعرفي تعز لمتر ر الينس لانه تليد فرله تعز لمتر زر ال بزري

لصالا صحاي ال بري األعلث.

ل لص ززي الد ارسزززم با س ززتمرار فز ززي بز زرامي تزززدريي المعلمز ز ن علزززث تحم ززل مس ززؤللياي المعل ززم المحتز ززرف

لاسترات يياي التدريس لالتقليم لت،لير البرامي التعليميم.
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 .15دراسة الخاليلة ( :)2006بعنوان"أنموذج مقتارح لصصاالح اإلداري للنظاام الترباوي األردناي فاي
ظل توجه التعليم نحو اقتصاد المعرفة".

هزدفي إلززث بنزا نمززلذج ترالززلي لللصزلل إلززث حزل منززل فززي ميزال اإلصززخح اإلداري ،لذلزم مززن ززخل

معرفم لاق الممارساي الترالليم لمعرفم ش ل األنملذج المقترح إلصخح التراللي تال لتليلزاي التعلزيم
نحززل اقتصززاد المعرفززم ،اسززت دم الباحززم المززنلي اللصززالي التحل لززي ،تكززلن ميتم ز الد ارسززم لع نتززه ،مززن

نززخم فهززاي قياديززم الالهززم األللززث ،مر ززز الززل ازري ممززنخا بززاألم ن العززام لمززد ري اإلداراي لالبززالغ عززددهم

( ،)31لرؤس ززا األقس ززام ع ززددهم ( )33لالاله ززم الناني ززم م ززد رياي الترالي ززم لالتعل ززيم ممنل ززم بم ززد ري الترالي ززم

لالتعليم لالبالغ عددهم ( )36مد ار لمد ري الشؤلن الالنيم لالتعليميم لالتابع ن للزم لالبزالغ عزددهم ()36

مد ار ،لمد ري الشؤلن الماليم لاإلداريم لالبالغ عزددهم ( )36مزد ار ،الالهزم النالنزم المستشزارلن للمشزاري

اإلصزخحيم الترالليزم لعززددهم ( )25مستشزا ار ،لتكلنزي ع نززم الد ارسزم مزن فزراد ميتمز الد ارسزم يمززيعلم

لقززام الباحززم ببنززا داتز ن ،األللززث للتعززرف لاقز الممارسززاي اإلداريزم القاهمززم فززي ل ازري التراليززم لالتعلززيم،
لالنانيم استبانه مقابلم عدي لف

سللي دلالي لتحد د القضايا األساسزيم ذاي الصزلم بملضزلغ مسزتقبل

الممارساي اإلداري المرغلبم .ما تلصلي الدراسم إلث عدد من النتزاهي هملزاا ن اتياهزاي الممارسزاي
لميال تحد د األلللياي لا سترات يياي المتكاملم انزي متلسز،م ،ن اتياهزاي الممارسزم لميزال ات زاذ

القز ارراي الترالليززم انززي متلسزز،م ،ل ن اتياهززاي الممارسززم لميززال دعززم القزرار الترالززلي انززي متلسزز،م،
ل ن اتياهزاي الممارسزم لميزال دلار السزل،اي الحاكمززم انزي إ يابيزم ،ل ن اتياهزاي الممارسزم لميززال

بنا القدراي القياديزم انزي من الضزم ،لتزم التلصزل إلزث بنزا نمزلذج مقتزرح لإلصزخح اإلداري الترالزلي
تكلن من مسم عناصرا هي "تحد د األلللياي ،لدعم القرار التراللي ،لات اذ القزرار الترالزلي ،ل دلار

السززل،اي لالحاكميززم ،لالنززا القززدراي القيادي زم لتعزيزهززا ،لقززد حظ ززي عناصززر األنمززلذج يميعلززا بدريززم
ملافقم عاليم لام انيم ت،بيقه إذ اني النسبم (.)81.16

 .16دراسة تنكو :)2004( ،Tengku ،بعنوان " حاجات القوى العاملاة المتعلماة للكفاياات المتعلقاة
باالقتصاد المعرفي في جامعة كولومبيا في الفلبين ".

Tengku studyentitled "needs of educated workforce efficiencies related to the
knowledge economy at Columbia University in the Philippines

هززدفي إلززث التعززرف علززث حايززاي القززل العاملززم المتعلمززم للكالايززاي المتعلقززم با قتصززاد المعرفززي فززي
يامعز ززم لللمبيز ززا فز ززي الاللب ز ز ن لقز ززد استقصز ززي داي الد ارسز ززم آ ار العز ززامل ن فز ززي األعمز ززال ذاي العخقز ززم

با قتصززاد المعرفززي ،لآ ار القززادي الترالززلي ن فززي دللززم الاللب ز ن ،ل ززذي هززذه الد ارسززم دللززم الاللب ز ن ع نززم

دراسم.

مززا تلصززلي الد ارسززم إلززث عززدد مززن النتززاهي هملززاا إلززث ن هنززام ضززعال ا فززي الت ،ززيط فززي مؤسسززاي

التعليم العالي لالمؤسساي التي تعتمد علث ا قتصاد المعرفزي فزي ت،زلير هزذه األعمزال ،ل ن مؤسسزاي
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التعلززيم العززالي تشززعر بززالقل علززث مسززتقبل هززذه األعمززال نت يززم ضززع

التنس ز

ب نلززا لال ز ن مؤسسززاي

ا قتصاد المعرفي ،ما ن هنام زيزادي فزي عزدد المؤسسزاي التزي تعتمزد ا قتصزاد المعرفزي ،ل ن معظزم
العامل ن الذ ن يعمللن في هذه المؤسساي هم من رييي مؤسساي التعليم العالي.

 .17دراسة يونس :)2001( ،yunus ،بعنوان" بيان إصالحات التعليم في ماليزيا ".
yunus Study entitled "Statement of education reforms in Malaysia

هززدفي إلززث بيززان إصززخحاي التعلززيم فززي مال زيززا ،لقززد تحززدني عززن يززدلل مال زيززا فززي لا ززر التسززع ناي
لضمني يعل ا نتقال من ا قتصاد الصناعي إلزث ا قتصزاد المعرفزي المبنزث علزث المعرفزم ،للزذا فزان

الرززر

األكنززر هميززم مززن التعلززيم هززل تك زلين ش صززيم المززتعلم ،لمززن الضززرلري ن ي ززلن هنززام إعززادي

تق ززيم ،لاذ صززبحي رؤيززم األمززم عززام ( )2020حقيقززم ،فزإن البرنززامي الترالززلي يحتززاج إلززث تر زر ساسززي
نحزل لز القززلي العاملززم المنقالززم لالال ززر األكنززر تقنيززم ،ل ن نقافززم التعلززيم يززي ن تنتقززل مززن نقافززم تعتمززد

علث الذاكري لالحال إلث نقافم م،لقم مال ري ،مبدعم ،لي ل ملتم

 .18دراسااة جااالبرت :)1999( ،GaIbreath ،بعن اوان معرفااة نوعيااة االقتصاااد الااذي سيسااود فااي

القرن الحادي والعشرين وهو االقتصاد المعرفي ".

"which will ،GaLbreath Study entitled "knowing the quality of the economy
is a knowledge economy،prevail in the twenty one century

هززدفي إلززث معرفززم نلعيززم ا قتصززاد الززذي سيسززلد فززي القززرن الحززادي لالعشززرين لهززل ا قتصززاد المعرفززي،
تكلني ع نم الدراسم مزن ( )20مزد ار لمؤسسزم تزم اسزت دم المزنلي اللصزالي التحل لزي .لاسزت دم الباحزم
سززللي التحل ززل الكيالي(المقابلززم ) ل ظلززري نتززاهي الد ارسززم ن ق،ززاغ ال ززدماي لززم يعتمززد علززث اللظززاه

ذاي الملاري البسي،م لاأليلر المتدنيم لان معظم اللظاه

اليد دي تعتمزد علزث الملن ز ن الزذ ن سزي تلن

من ميزاد ن العلزلم لالتسزلي لالحاسزباي لاللندسزم لاإلداري لا ستشزاراي لالتعلزيم لاإلعزخم .مزا األعمزال

التي يقلم بلا ذل الملاراي المتدنيم سلف تستبدل باألعمال التقنيم (اآل ي المال ري ) .لس تم تق يم الالرد

مستقبخ علث مقدار ما تعلم

مقدار ما يعرف ،لهذه هي السمم المم زي للقلي العاملم المعرفيزم لسزلف

تحززلل النززلغ اليد ززد مززن اللظززاه

بش ز ل س زري مززن إعززداد المنتيززاي الماديززم المحسلسززم إلززث ابتكززار

المعللماي لالمعرفم لحل المش خي.

 .19دراساة الرو  :) 1999( La Rueبعناوان " اتجاهاات المنظماات نحاو العمال والحيااة ،والتعلايم
في ضوء االقتصاد المعرفي ".

and ،La Rue Study entitled "Trends of organizations towards work and life
".education in the light of the knowledge economy

هدفي إلث التعرف علث اتياهاي المنظماي نحل العمل لالحياي ،لالتعليم في ضزل ا قتصزاد المعرفزي،
ل يريز ززي فز ززي ليز ززم تاكلمز ززا فز ززي الل يز ززاي المتحز ززدي .يريز ززي الد ارسز ززم مسز ززت دمم سز ززللي المقابلز ززم م ز ز

ا تصاصي ت،لير التعليم في ( )12منظمم من اليامعاي لالمؤسساي لالشر اي الحد نم المرتب،م م
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شر اي التكنلللييا ،ل شاري إلث ن النقلم نحل اقتصاد لم رياي يد دي لالتر ر السزري لالمسزتمر قزد

ازداد من مستل تعق د التكنلللييا لتقدملا لا بتعزاد عزن الت،بيقزاي اللظياليزم اليامزدي إلزث نظمزم كنزر
مرلنم ،لقزد بحنزي الد ارسزم فزي ا تياهزاي ا يتماعيزم لا قتصزاديم لالتكنلللييزا التزي بن زي عل لزا هزذه

النقلم الاهدي لخقتصاد المعرفي لا تياه نحل تقليم الكالايزاي لعمزل المعرفزم .ل لصزي الد ارسزم إلزث بنزا

نم ززلذج تعل ززم ز زرتبط مز ز الش ززب اي اإللكترلن ززي بن ززي عل ززث اس ززت دام شز ز ال يد ززدي م ززن التع ززالن ض ززمن

مؤسساي التعليم العاليم لالمؤسساي الحد نم.
ثانيا :دراسات تتعلق بالمناخ التنظيمي:

.1دراسة حمودة ( )2014بعنوان" :المناخ التنظيمي في المدارس الحكومية بمحافظات غزة وعالقته
بالرضا الوظيفي لدى المعلمين".

ه ززدفي إل ززث الكشز ز

ع ززن ،بيعزززم العخق ززم ا رتبا،ي ززم بز ز ن المنز ززاا التنظيم ززي ف ززي الم ززدارس الح لميزززم

بمحافظززاي غززي لمسززتل الرضززا الززلظيالي لززد المعلمز ن مززن ليلززم نظززرهم ،ل ززذلم الكشز

عززن د لززم

الالرله في متلس،اي تقد راي المعلم ن للاق المناا التنظيمي ،لمستل الرضا اللظيالي تبعا لمتر راي

الدراسما (الينس ،المؤهل العلمي ،سنلاي ال دمم ،المن،قم التعليميم) للتحق ز

هزداف الد ارسزم اسزت دم

الباحم المنلي اللصالي التحل لي ،لتكلن ميتمز الد ارسزم مزن يميز معلمزي لمعلمزاي المرحلزم النانليزم

الح لمي ززم بمحافظ ززاي غز ززي لالب ززالغ ع ززددهم ( )4977للع ززام الد ارس ززي ( ) 2014-2013للتحق ز ز ه ززذه
األهززداف ،اسززت دم الباحززم ا سززتبانم ز داي للد ارسززما مسززت دما اسززتبانت ن األللززث لتحد ززد لاق ز المنززاا
التنظيمي في المدارس الح لميم بمحافظاي غزي لاشتملي علث ( )49فقري ملزعم علث مسم ميزا ي
ه ززيا ( القز ز ارراي الالعال ززم ،ا تص ززال لالتلاص ززل ،لاقز ز العم ززل ،ال ززل

لا نتم ززا التنظيم ززي ،التكنللليي ززا

المست دمم) لا ستبانم النانيم لتحد د مستل الرضا الزلظيالي م لنزم مزن ( )38فقزري ملزعزم علزث رالعزم
مي ززا ي ه ززيا ( نم ززط القي ززادي ،العخق ززاي اإلنس ززانيم ،الت ززدريي ،الرلات ززي لالترقي ززاي) لاس ززت دم الباح ززم

األسال ي اإلحصاهيم التاليما برنامي ( .)spssما تلصزلي الد ارسزم إلزث عزدد مزن النتزاهي هملزا :تليزد
فززرله ذاي د لززم إحصززاهيم عنززد مسززتل د لززم (  )   0.05ب ز ن متلسزز،ي تقززد راي المعلم ز ن لمسززتل

المنزاا التنظيمزي تعزز لمتر زر اليزنس ( ذ زلر ،إنزام ) ل انزي الالزرله لصزالا اإلنزام ،مزا عزدا ميززال
الق ارراي الالعالم ح م لم تليد فرله ب ن الينس ن ،ل لصي الدراسم ن تم إشرام المعلم ن بش ل كبر

في ات اذ الق ارراي الدراسيم مما نمي لد لم رلح المسؤلليم لينع س علث راهلزم بصزلري ا يابيزم ليرفز
الرلح المعنليم لد لم.

 .2دراسة المطرفي ( )2013بعناوان" :المنااخ التنظيماي ودوره فاي تطبياق إدارة المعرفاة مان وجهاة
نظر العاملين في إمارة منطقة المدينة المنورة".

تلدف إلث التعرف إلث مستل بعزاد المنزاا التنظيمزي فزي إمزاري من،قزم المد نزم المنزلري ،للاقز عمليزاي

إداري المعرف ززم ف ززي إم ززاري المن،ق ززم ،ل يض ززا م ززد ليز زلد عخق ززم ذاي د ل ززم إحص ززاهيم بز ز ن بع ززاد المن ززاا
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التنظيمي لعملياي إداري المعرفم في هذا اليلاز ،لالتعرف علث مد ليلد فزرله ذاي د لزم إحصزاهيم

فززي إياب زاي المبحززلن ن تيززاه محززالر الد ارسززم تع زز لمتر زراتلم الش صززيم لاللظياليززم .اسززت دام الباحززم

المنلي اللصالي ،تكلن ميتم الدراسم من يمي العامل ن في إماري من،قم المد نم المنلري ممن يشرللن
المرتبززم السززابعم حتززث المرتبززم النانيززم عشزري البززالغ عززددهم ( )141ملظالز ا ب نمززا بلززغ حيززم ع نززم الد ارسززم

( )109مززن المززلظال ن لتكلنززي ع نززم الد ارسززم مززن يمي ز ف زراد ميتم ز الد ارسززم ،ح ززم اسززت دم الباحززم
الحصر الشامل لاست دم الباحم ا ستبانم داي ليم البياناي ،لاست دم األسزال ي اإلحصزاهيم التاليزما
برنززامي ( )spssالتك ز ارراي لالنسززي المهليززم لالمتلسزز،اي الحسززابيم لا نح زراف المعيززاري لا تبززار مرال ز
ززاي ( )chi-squareلا تبززار تحل ززل التبززا ن األحززادي ،كماات صلتاالد ا

اس ا إ ا ع ا م اان ا ج اات

أهمهت :ن فراد الدراسم ملافقزلن بدريزم متلسز،م علزث بعزاد المنزاا التنظيمزي فزي إمزاري المن،قزم بصزالم
عامم بمتلسط حسابي (2.99من.)5

ليلد عخقم ،رديم مليبم عند مستل د لم ( )0.01فاقل ب ن بعاد المنزاا التنظيمزي

زل لميمزلغ

إداري المعرف ززم فز ززي إمز ززاري من،قزززم المد نزززم المنزززلري ،ل يض ز زا ليز ززلد عخقز ززم ،رديز ززم مليبز ززم عنز ززد مسز ززتل
د لززم( )0.01ف قززل بز ن ززل بعززد مززن بعززاد المنززاا التنظيمززي لعمليززاي إداري المعرفززم .عززدم ليززلد فززرله
ذاي د لم إحصاهيم في إياباي المبحلن ن تياه محالر الدراسم تعز لمتر زراتلم الش صزيم لاللظياليزم،
الدرس ززم ا هتم ززام بالس ززبل الكال ل ززم بزي ززادي الرصز ز د المعرف ززي إلم ززاري المن،ق ززم لاكتس ززاي مع ززارف
ل لص ززي ا

يد ززدي ،يززذي الكالززا اي العلميززم لال ب زراي اإلداري زم مززن ززارج اإلمززاري ،لحضززلر منس زلال لا للملتقيززاي
العلميم ،لعقد حلراي ب ن الملظال ن لمناقشم التياري النايحم في ميال العمل.

 .3دراسة عدوان ( )2012بعنوان" :المناخ التنظيمي السائد في مدارس المرحلة الثانوية بمحافظات
غزة وعالقته بالروح المعنوية للمعلمين".

هززدفي الكش ز

عززن ،بيعززم العخقززم ا رتبا،يززم ب ز ن لاق ز المنززاا التنظيمززي السززاهد فززي مززدارس المرحلززم

النانليززم بمحافظززاي غززي لدريززم الززرلح المعنليززم لززد المعلمز ن مززن ليلززم نظززرهم ،ل ززذلم الكشز

عززن

د لم الالرله في متلسط تقد راي المعلم ن للاق المناا التنظيمي للدريم الرلح المعنليم تبعا لمتر راي
الدراسم (النلغ ،سنلاي ال دمم ،المن،قم التعليميزم ) للتحق ز

هزداف الد ارسزم اسزت دمي الباحنزم المزنلي

اللصالي التحل لي مست دمم استبانت ن األللثا لتحد د لاق المناا التنظيمي الساهد فزي مزدارس المرحلزم

النانلي ززم ،لاش ززتملي عل ززث ( )60فقز زري ملزع ززم عل ززث مس ززم مي ززا ي ه ززيا ( التنظ ززيم لاإلداري ،ا تص ززال

لالتلاصزل، ،بيعززم العمززل لعباهززه ،تعزيززز المدرسززم للقزيم الي ززدي المصززارحم النقززم التعززالن ،المشززار م فززي

ات اذ الق ارراي) ا ستبانم النانيما لتحد د دريم الزرلح المعنليزم لزد معلمزي المرحلزم النانليزم بمحافظزاي

غززي لقززد تكلنزي مززن ( )33فقزري .لتكززلن ميتمز الد ارسززم مزن يميز معلمزي لمعلمززاي المرحلزم النانليززم

في المدارس الح لميم بمحافظاي غزي لالبالغ عددهم (  )5303معلم لمعلمم للعزام الد ارسزي (-2012

 ) 2013ما ع نم الدراسم فقد تم ا تيارها ب،ريقم عشلاهيم ح م بلري ( )580معلم ا لمعلمزم يمنلزلن
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تقريبا ( )% 11من فراد ميتم الدراسم ،است دمي الباحنم ا ستبانم داي ليم البياناي ،لاسزت دمي

األس ز ززال ي اإلحص ز ززاهيم التالي ز ززما برن ز ززامي ( .)spssلالنس ز ززي المهلي ز ززم لالتكز ز زراراي لالمتلس ز ززط الحس ز ززابي
لا نحراف المعياري ،لا تبار لالا رلنبزاا ،لمعامزل ارتبزاط ب رسزلن ،لا تبزار  Tفزي حزال ع نزم لاحزدي

( )T-TesTلا تبار  Tفي حال ع نتز ن( ،)T-TesTا تبزار التحل زل األحزادي ،كمات صلتالد ا

اسا

ع م ناجت

أهمهت :نظري معلمي لمعلمزاي المرحلزم النانليزم لدريزم لاقز المنزاا التنظيمزي السزاهد

لززه (.)%68.84

تليززد فززرله ذاي د لززم إحصززاهيم عنززد مسززتلي د لززم (  )   0.05فززي متلسزز،اي

إ

في المدارس النانليم الح لميم بمحافظاي غزي هي نظري إ يابيزم بدريزم ب زري ح زم زان الزلزن النسزبي
تقززد راي ف زراد الع نززم للاق ز المنززاا التنظيمززي السززاهد فززي المززدارس الح لميززم بمحافظززاي غ ززي تعززز إلززث

متر ري النلغ لسنلاي ال دمم ل لصي الدارسم العمل علث زيادي لعي مد ري لمعلمي المدارس النانليم
بمحافظاي غزي ب هميم تبني سياساي المصارحم فيما ب نلم لالتي من ش نلا ن تزيد من فر

البنززا ب ز ن اإلداري لالمعلم ز ن بعضززلم الززبع
ّ
علميم تتنالل منل هذه الملضلعاي الملمم.

التعزالن

 ،لذلززم مززن ززخل لرشززاي عمززل لمحاض زاري لمززؤتماري

 .4دراسااة الشاالفان ( )2011بعنااوان" :دور المناااخ التنظيمااي فااي تحقيااق الرضااا الااوظيفي دراسااة
تطبيقه على موظفي الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة في مدينة الرياض".

هز ززدفي إلز ززث معرفز ززم دلر المنز ززاا التنظيمز ززي فز ززي تحق ز ز الرضز ززا الز ززلظيالي ،لمز ززلظالي الل هز ززم السز ززعلديم
للملاصالاي لالمقا يس لاليلدي فزي مد نزم الريزا

 ،لالتعزرف علزث عخقزم ال صزاه

الديملغرافيزم لزد

ملظالي الل هم السعلديم للملاصالاي لالمقا يس لاليلدي (العمر ،لسنلاي ال بري ،لمستل التعليم ،لعدد
الززدلراي التدريبيززم) مززن يلززم ،لال ز ن مسززتلياي المنززاا لرضززا مززلظالي الل هززم مززن يلززم

ززر  ،اسززت دم

المززنلي اللصززالي التحل لززي ب سززللبه المسززحي ،لتكززلن ميتم ز الد ارسززم لع نتززه مززن يميز مززلظالي الل هززم
السززعلديم للملاصززالاي لالمقززا يس لاليززلدي .لقززد تززم ت،ب ز الد ارسززم علززث يميز مالززرداي ميتمز الد ارسززم

الب ززالغ ع ززددهم ( )350ملظالز زا لاس ززت دم الباح ززم ا س ززتبانم ز ز داي ليمز ز البيان ززاي ،لاس ززت دم األس ززال ي
اإلحصز ززاهيم التاليز ززما برنز ززامي ( )spssلالمتلسز زز،اي الحسز ززابيم لا نح ارفز ززاي المعياريز ززم لتحل ز ززل التبز ززا ن

األحادي كمت صلتلد ا

اس إ

ع م ناجت

أهمهت:

فيمززا تعل ز بمسززتل المنززاا التنظيمززي ،ظلززري البيانززاي ن المتلسززط العززام لمسززتل المنززاا التنظيمززي
( )2.97لهززث قيمززم متلسزز،م .لفيمززا تعل ز بمسززتل الرضززا الززلظيالي تضززا مززن النتززاهي ن المتلسززط

العام لمستل الرضا اللظيالي ( )3011لهزث قيمزم متلسز،م بعخقزم المنزاا التنظيمزي برضزا العزامل ن،
ظلززري البيانززاي ن هنززام عخقززم ا يابيززم بز ن مسززتل المنززاا التنظيمززي مززن يلززم لرضززا العززامل ن مززن

يلم

ر  ،ل ن المناا التنظيمزي يالسزر ( )%38.4مزن التبزا ن فزي الرضزا الزلظيالي .ل لصزي الد ارسزم

تحس ن مستل الرضزا الزلظيالي لالتزي تتعلز بالمنزاا التنظيمزي ،تنميزم ماللزلم اإلداري بالمشزار م لالعمزل

برلح الالري لتبادل المعللماي الخزمم عن العمل ،لا،خغ العامل ن علث تقارير داهلم بشالافيم.
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 .5دراسة البطيخى ( )2010بعنوان" :المناخ التنظيمي وعالقته بتطاوير أداء مشارفي دوائار النشااط

الرياضي بالجامعات األردنية".

ه ززدفي إل ززث التع ززرف عل ززث المن ززاا التنظيم ززي الس ززاهد عن ززد مشز زرفي دلاه ززر النش ززاط الرياض ززي باليامع ززاي
األردنيم ،لعخقته بت،لير دا مشرفي دلاهر النشاط الرياضي ،است دمي الباحنم المنلي اللصالي ،لتم
ا تيار الع نم بال،ريقم العمديم تكلن ميتم الدراسم من المشرف ن بدلاهر النشاط الرياضي باليامعاي

األردنيز ززم ،لقز ززد بلز ززغ عز ززددهم ( )171مش ز زرفا لمش ز زرفم لاللاق ز ز

( )119مش ز زرفا )52 ( ،مش ز زرفم يمنلز ززلن

اليامعززاي األردنيززم .قامززي الباحنززم باسززت دام ا سززتبانم ز داي ليم ز البيانززاي ،تكلنززي مززن ( )7محززالر
هززيا اللي ززل التنظيمززي ،السززل،اي لالمسززؤللياي ،دعززم لمسززاندي اإلداري ،العخقززاي اإلنسززانيم ،الح زلافز

لالم افز ززآي ،تق ز زيم األدا  ،األ صز ززاه لن ،لاسز ززت دمي األسز ززال ي اإلحصز ززاهيم التاليز ززما معامز ززل ا رتبز ززاط
لالنسي المهليم لالمتلسط الحسابي،
كمت صلتلد ا

اس إ

ع م ن ا ج ات

أهمهات :ن اللي زل التنظيمزي السزاهد تم زز بتحد زد المسزؤلليم

للضززلحلا لمخمتلززا لتنال ززذ األهززداف الملضززلعم مززن قبززل دلاهززر النشززاط الرياضززي باليامعززاي األردنيززم،
ما شاري إلث ضرلري تدريي مشرفي النشاط الرياضي بصالم دلريم لعلث مد الحياي الملنيم للمشزرف

ل ن تعقد هذه الدلراي بصالم منتظمزم بلزدف تنميزم ملزاراتلم .ل لصزي الباحنزم بضزرلري اهتمزام مسزهللي
دلاهر النشاط الرياضي باليامعاي األردنيم علث ا تخف مستلياتلم اإلداريم لاللظياليم بعناصزر المنزاا

التنظيمززي دلن تم زز ب نلمززا ألن هززذه الم لنززاي يم ززن ن تزؤنر سززلبا ل إ يابزا فززي فعاليززم األدا دا ززل
دلاهر النشاط الرياضي.

 .6دراسااة الشاارمان وخليفااات ( )2009بعنااوان" :تصااورات أعضاااء الهيئااة التدريسااية اإلناااث فااي

جامعتي مؤتة واليرموك ألبعاد المناخ التنظيمي".

هدفي إلث التعزرف علزث تصزلراي عضزا الل هزم التدريسزيم اإلنزام فزي يزامعتي مؤتزم لال رمزلم ألبعزاد

المنززاا التنظيمززي ،تززم اسززت دام المززنلي اللصززالي التحل لززي ،تكززلن ميتمز الد ارسززم مززن يميز عضززا

ه هم التدريس اإلنام من حملم دريم الد تل اره لالمايست ر ليامعم ال رمزلم لذلزم زخل الالصزل النزاني

للعززام الد ارسززي(  )2008 2007لالبززالغ عززددهن ( )135لقززد تش ز لي الع نززم ب،ري ز عش زلاهيم ،لمنلززي
نسبم ( )56.2%من ميتم الدراسم لقد ت لالي ع نزم الد ارسزم مزن ( )76عضزل ه هزم تزدريس .للتحق ز

هدف الدراسم تزم اسزت دام مقيزاس المنزاا التنظيمزي ألعضزا ه هزم التزدريس فزي يامعزم ال نزل لالزذي

،ززلره ززل مززن ( ززر لاليززن ،)2006 ،بعززد ن تمززي تريمت زه لت ،زليره ل ززتخ م م ز الب هززم األردنيززم ،لاذ
ص ززبا بص ززلرته النلاهي ززم تك ززلن م ززن( )40فقز زري ملزع ززم .عل ززث بع ززاد الد ارس ززم لاألس ززال ي اإلحصزززاهيم

المسززت دمم فززي الد ارسززما المتلسزز،اي الحسززابيم لا نح ارفززاي المعياريززم لتحل ززل التبززا ن الننززاهي المتعززدد،
ما تلصلي الدراسم إلث عدد من النتاهي هملاا ن التصلراي يا ي بدريم متلس،م ،ل ان عخه في

بعززد التعامززل م ز الزززمخ  .مززا ب نززي الد ارسززم ليززلد فززرله ذاي د لززم إحصززاهيم عنززد مسززتل الد لززم
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(  )   0.05تعززز لمتر ززري اليامعززم ،لالدريززم العلميززم علززث بعززد منززاا العمززل فززي القسززم ،لقززد انززي

الالرله لصالا يامعم ال رملم ،لحملم الد تلراه ف لا.

لقززد لصززي الد ارسززم بضززرلري زيززادي عززدد اإلنززام مززن عضززا ه هززم التززدريس فززي اليامعززاي .ل ن تعمززل

اليامعززاي علززث تعزيززز اإليز ار اي المت ززذي ب صززل
هذا المناا.

لز منززاا تنظيمززي إ يززابي ،لضززمان اسززتم ارريم

 .7دراسة محمد ( )2008بعنوان" :المناخ التنظيماي الساائد فاي كلياات جامعاة أم درماان اإلساالمية
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها" ،دراسة ميدانية.

هززدفي إلززث التعززرف علززث المنززاا التنظيمززي السززاهد فززي ليززاي يامعززم م درمززان اإلسززخميم لفز محززالر

(المس ز ززتل األكز ز زاديمي ،لال ز ززدعم المعن ز ززلي لاإلداري ،لمس ز ززتل ا تص ز ززال لالتالاع ز ززل ،لالتحال ز ز زز لالرض ز ززا

الش صي ،لقيم العمل ل صاهصه) .است دم الباحم المزنلي اللصزالي التحل لزي ،تكزلن ميتمز الد ارسزم

لع نتزه مززن عضزا ه هززم التززدريس فزي ليززاي يامعزم م درمززان اإلسززخميم لالبزالغ عززددهم ( )50عضزلا

مزن ه هززم التزدريس للتحق ز هززذه األهزداف اسززت دم الباحززم ا سزتبانه ز داي ليمز البيانزاي لتكلنززي مززن

( )51فقري ،ل مسم محالر لتلصلي الدراسم إلث النتاهي التاليم ،إن مستل الحلافز ب نلاعلا في العمل

دا ززل ليززاي يززامعتي م درمززان اإلسززخميم متززدني ،لمسززتل ا تصززال لالتالاعززل دا ززل ليززاي اليامعززم
ي ززد ،ل ن المن ززاا التنظيم ززي الس ززاهد ف ززي لي ززاي يامع ززم م درم ززان اإلس ززخميم ي ززذ ص ززاه

المن ززاا

المليززه ،لالمنززاا األبززلي .ل لصززي الد ارسززم بززإي ار اي عد ززدي لتحس ز ن المنززاا التنظيمززي دا ززل ليززاي
يامعزم م درمززان اإلسززخميم منلززا (تقل ززل األعبززا اإلداريزم علززث عضززا ه هززم التززدريس ،ضززرلري تالع ززل

الحلافز ب نلاعلا ،لنشر رلح الحلار ،الملازنم ب ن المصلحم العامم لالمصلحم ال اصم).

 .8دراسة جول )2008( ،Gulبعناوان " :المنااخ التنظيماي وتصاور الماوظفين األكااديميين لعوامال
المناخ" (تركيا)".

Gul study، entitled: "The organizational climate and the perception of
")academic staff to climate factors" (Turkey

ه ززدفي إل ززث إ ي ززاد ز ز

تص ززلر الم ززد رلن لاألك ززاديم لن الع ززامللن ف ززي المؤسس ززم مؤسس ززتلم ،ل يالي ززم

استيابتلم لمتر راي المنزاا التنظيمزي فزي المؤسسزم ،لقزد يمعزي البيانزاي مزن ( )146كاديميز ا بلاسز،م

اس ز ززتبيان المن ز ززاا التنظيم ز ززي ) )KHOCDال ز ززذي يق ز ززيس مس ز ززم علام ز ززلا له ز ززي القز ز زلان ن لا نضزز ززباط
لالديملغ ارفي ززم لالعلام ززل ا يتماعي ززم لالنقافي ززم لالرؤيزززم التنظيمي ززم لاأله ززداف التنظيمي ززم .ل ز زان معامز ززل

الملنلقيم لخستبيان .97

لقد ظلري النتاهي ليلد فره يلهري في مسم بعزاد بز ن األكزاديم ن الزذ ن زانلا فزي منصزي إداري
ما األش ا

الذ ن لم ي لنلا مد ار قزد سزيللا كنزر مزن البزاق ن ،لعزخلي علزث ذلزم ظلزري النتزاهي ن

الينس لاللقي األكاديمي لم ي لنا ملم ن في تصلر المنزاا التنظيمزي ،لعنزد التق زيم بصزالم عامزم ظلزر
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بلضلح نه من الضرلري للمد رين إبخغ افم األكاديم ن بالق ارراي لاللض المؤسسم إل ياد يل من
النق ززم المتبادل ززم .لق ززد ق ززدمي اقت ارح ززاي ح ززلل م ززا ي ززي عمل ززه لتحق زز من ززاا تنظيم ززي فع ززال ،للمس ززاعدي

المززلظال ن األكززاديم ن علززث إتبززاغ نلززي إ يززابي لللصززلل إلززث منززاا تنظيمززي كنززر إ يابيززم ،لا ازلززم عززدم

التكافؤ اللظيالي ب ن المد ار لاألكاديم ن.

 .9دراسة السعودي ( )2006بعنوان":أثر مصادر ضغوط العمل ومستوى الضغط المدرك في االلتازام

التنظيمااي لاادى العاااملين فااي كليااات المجتمااع الحكوميااة التابعااة لجامعااة البلقاااء التطبيقية":دراسااة
تحليلية ميدانية".

هززدفي التعززرف علززث نززر مصززادر ضززرلط العمززل لمسززتل الضززرط المززدرم فززي ا لت ززام التنظيمززي لززد
الع ززامل ن ف ززي لي ززاي الميتمز ز الح لمي ززم التابع ززم ليامع ززم البلق ززا الت،بيقي ززم ،اس ززت دم الباح ززم الم ززنلي

اللصالي ،لتكلن ميتم الد ارسزم مزن يميز العزامل ن فزي التزدريس لم تلز

األعمزال اإلداريزم لالم تبيزم

لالالنيم ممن يحمللن شلادي ،ع نم الدراسم تزم سزحي ع نزم عشزلاهيم م لنزم مزن نمزاني ليزاي شز لي مزا

نسبته ( )%62من ميتمز الد ارسزم .للتحق ز

هزداف الد ارسزم تزم تصزميم لت،زلير اسزتبانه لرزر

يمز

البيانززاي لتلزيعلززا علززث ف زراد الع نززم بلززغ تعززدادها (  ) 236مالززردي تش ز ل مززا نسززبته ( )% 21.18مززن
ميتمز الد ارسززم البززالغ عززددهم (  ) 1114ملظالز ا ،لتززم اسززت دام األسززال ي اإلحصززاهيم التاليززما برنززامي
( )spssالمتلسزز،اي الحسززابيم ،لمعززامخي ارتبززاط ب رسززلن ،لتحل ززل ،ل مززا تلصززلي الد ارسززم إلززث عززدد
من النتاهي هملاا

لي ززلد عخق ززم ارتبا،ي ززه س ززلبيم بز ز ن مص ززادر ض ززرلط العم ززل الم تلال ززم الت ززي تش ززمللا الد ارس ززم لا لتز ززام

التنظيمي ب بعاده الم تلالم .ليلد نر هام ذل د لم إحصاهيم لمصادر ضزرلط العمزل فزي بعزاد ا لتززام
التنظيمي.

ل لصي الد ارسزم ضزرلري اهتمزام إداري اليامعزم بمصزادر ضزرلط العمزل مزن يزل مسزاعدي األفزراد علزث

ا لت ززام التنظيمززي لليامعززم .لضززرلري ن تعمززل إداري اليامعززم علززث مسززاعدي العززامل ن فززي إداري ضززرلط
العمل التي تزلايللم لذلزم عزن ،ريز اإلرشزاد النالسزي للزم مزن زخل دلراي لنزدلاي تدريبيزم تسزاعدهم

في ملايلم الضرلط لالعمل علث التقل ل من نرها.

 .10دراسااة الااداود ( )2005بعن اوان " :الرضااا الااوظيفي لاادى مشاارفي إسااكان الطااالب فااي جااامعتي

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية والملك سعود وعالقته بالمناخ التنظيمي".

هدفي الدراسم إلث التعرف علث الرضا اللظيالي لد مشرفي إس ان ال،خي في يامعتي اإلمزام محمزد

بززن سززعلد اإلسززخميم لالملززم سززعلد لعخقتززه بالمنززاا التنظيمززي فززي عمززادي شززؤلن ال،ززخي باليززامعت ن.

اسزت دم الباحزم المززنلي اللصزالي التحل لزي ،تكززلن ميتمز الد ارسززم مزن يميز مشزرفي إسز ان ال،ززخي

ف ززي الي ززامعت ن الب ززالغ ع ززددهم ( )115مشز زرف ا ،اس ززتياي م ززنلم ( )104مشز زرف ن .لاس ززت دمي الباحن ززم
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ا ستبانم داي للحصلل ليم البياناي في الحصلل علث بياناي الدراسم التي تكلني مزن نخنزم قسزام
األلل تضمن ( )20فقري ا تصي بالكش

تضززمن ( )20فق زري ا تصززي بالكش ز
فتضمن الكش

ال بري،

عن بع

عن لاق المناا التنظيمي في عمادي شؤلن ال،خي لالناني

عززن مس زتل الرضززا الززلظيالي لززد المبحززلن ن .مززا القسززم النالززم

البياناي األلليم منلا الحالم ا يتماعيم ،تصن

اللظيالم ،الد ل الشلري،

ما تلصلي الدراسم إلث عدد من النتاهي هملاا هنام ارتبزاط مليزي ذل د لزم إحصزاهيم بز ن مسزتل

الرضا الزلظيالي لالمنزاا التنظيمزي لزد

فزراد الد ارسزم بعمزادي شزؤلن ال،زخي فزي لتزا اليزامعت ن .تليزد

للدرسززم.
عخقززم ذاي د لززم إحصززاهيم ب ز ن مسززتل لاق ز المنززاا التنظيمززي لال ز ن المتر زراي الديملغرافيززم ا

ل لصززي الد ارسززم إلززث ضززرلري اهتمززام عمززادي شززؤلن ال،ززخي بززالتعرف علززث اتياهززاي لم ززلل مش زرفي

اإلس ان عن ،ري إي ار الدراساي لالمسلحاي الدلريم ،سعي ا لللصلل إلث لض فضل ل داي حسن.

 .11دراسة السكران ( )2004بعنوان" :المنااخ التنظيماي وعالقتاه بااألداء الاوظيفي :دراساة مساحية

على ضباط قطاع قوات األمن الخاصة بمدينة الرياض".

هدفي التعزرف إلزث تليلزاي ضزباط ق،زاغ قزلاي األمزن ال اصزم نحزل المنزاا التنظيمزي لمسزتل األدا

الززلظيالي مززن ليلززم نظززرهم ،باإلضززافم إلززث التعززرف علززث نززر المتر زراي الديملغرافيززم (العمززر ،سززنلاي
ال دمزم ،المؤهززل العلمزي ،الرتبززم) علزث تليلززاي الضزباط نحززل بعزاد المنززاا التنظيمزي ق ززد الد ارسزم لهززي
(اللي ززل التنظيمززي ،ا تصززا ي ،نظززم لاي ز ار اي العم ززل، ،ززره ات ززاذ الق زرار ،الح زلافز ،تنميززم المز زلارد

البشريم)،است دم الباحم المنلي اللصالي ،تكلن ميتم الدراسم من يمي ضباط قلاي األمن ال اصم
بمد نم الريا

 ،لقد تلصلي الدراسم إلث ليلد تليلاي إ يابيم مرتالعم لد

فراد الع نم نحل زل مزن

المحالر التاليم (ا تصا ي ،إي ار اي العمل ،اللي ل التنظيمي) لليلد تليلزاي محا زدي نحزل المحزالر
(الحزلافز، ،ززره ات ززاذ القزرار ،تنميززم المزلارد البشزريم) ،لبشز ل عززام انززي التليلززاي محا ززدي لززد

فزراد

الع نززم نحززل الدريززم الكليززم للمنززاا التنظيمززي ،ب نمززا انززي التليلززاي إ يابيززم مرتالعززم نحززل الدريززم الكليززم

لمستل األدا اللظيالي ألفراد الع نم .ما ظلري الدراسم ليلد عخقم مليبم ذاي د لم إحصاهيم ب ن
القززدراي لال صززاه

الالرديززم للملظ ز

لادرام الملظ ز

لززدلره الززلظيالي لالدريززم الكليززم لززألدا الززلظيالي

لالز ن محززالر المنززاا التنظيمززي ق ززد الد ارسززم .مززا ظلززري النتززاهي عززدم ليززلد ت ز ن ر دال إحصززاهي ا علززث
تليلززاي ف زراد الع نززم نحززل محززلر ا تصززا ي لالح زلافز لعززدم ليززلد ت ز ن ر ذل د لززم إحصززاهيم لسززنلاي

ال دمم الحاليم لالرتبم نحل محالر المناا التنظيمي .ل لصي الدراسم بضرلري ا هتمام بعناصر المناا
التنظيمي لضرلري اللقلف علث العلامل التي ت ل تليلاي سلبيم نحل المناا الساهد.
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 .12دراساااة الصاااغير ( )2002بعناااوان" :المنااااخ التنظيماااي وأثاااره علاااى أداء العااااملين فاااي األجهااازة

األمنية.

ه ززدفي التع ززرف إل ززث ن ززر المن ززاا التنظيم ززي عل ززث األدا ال ززلظيالي بر ززر

ا رتق ززا بمس ززتل الع ززامل ن

بالمنظماي األمنيم ،لاتب الباحم في دراسته المنلي اللصالي التحل لي الذي اعتمد علث ا ستبانم داي

للد ارسززم ،ح ززم اسززت دم الباحززم مقيززاس (ل تززلين لسززترنير) لقيززاس المنززاا التنظيمززي م ز إي ز ار بع ز
التعززديخي لفقززا لمززا ززتخ م م ز غ ز ار
إي ز ار بع ز

د ارسززته لمياللززا الت،بيقززي ،لالززذي تكززلن مززن ( )19عبززاري م ز

التعززديخي عل لززا ،لقززد قززام الباحززم با تيززار ع نززم عش زلاهيم بسززي،م مقززدارها ( )325مززن

الضباط العامل ن في شر،م مد نم الريا

 ،ما تلصزلي الد ارسزم إلزث عزدد مزن النتزاهي هملزاا ن لاقز

ززان مرتالع ز ا فززي يمي ز محززالره ،ل ن دا مالززرداي الد ارسززم ززان
المنززاا التنظيمززي فززي شززر،م الريززا
مرتالعز ز ا بالنس ززبم إل ززث مح ززلر األدا  ،باإلض ززافم إل ززث لي ززلد تز ز ن ر ي ززلهري لمح ززلري المن ززاا التنظيم ززي
(العخقاي ،سال ي تحس ن العمل علث مستل األدا اللظيالي لمالرداي الدراسم).

 .13دراسااة عاباادين وأبااو ساامرة ( )2001بعن اوان" :المناااخ التنظيمااي فااي جامعااة القاادس كمااا ي اراه
أعضاء هيئة التدريس فيها :دراسة حالة".

هدفي إلث التعرف إلث تصلراي عضا ه هم التدريس في يامعم القدس للمناا التنظيمي السزاهد ف لزا،
لالث نر متر راي الينس ،لنلغ الكليزم ،لالرتبزم األكاديميزم ،لسزنلاي ال بزري .اسزت دمي الد ارسزم المزنلي

اللص ززالي المس ززحي نظز ز ار لمخهم ززم الد ارس ززم لغ ارض ززلا تك ززلن ميتمز ز الد ارس ززم م ززن يميز ز عض ززا ه ه ززم

التززدريس النززا،ق ن بالعراليززم فززي يامعززم القززدس ممززن يحملززلن احززد الرتززي األكاديميززم التاليززم ( سززتاذ ،ل
سززتاذ مشززارم ،ل سززتاذ مسززاعد ،ل محاضززر ،ل مززدرس) لالبززالغ عززددهم ( )182عضززلا .اسززت دمي

معدل ززم م ززن داي عنامن ززم المس ززت دمم ف ززي يامع ززم ال رم ززلم ( ،)1996لع ززد تح يمل ززا،
الد ارس ززم ص ززلري ّ
ل سززت رج معامززل النبززاي باسززت دام معززادلتي ( لالززا رلنبززاا) ل(سززب رمان بزرالن)  .مزا تلصززلي الد ارسززم

إلث عدد من النتاهي هملاا تدني مستل تقزد راي عضزا ه هزم التزدريس فزي اليامعزم للمنزاا التنظيمزي
ف لا بش ل عام ،لتالالتي مستلياي التقد ر با تخف ميا ي المناا المحددي في األداي.

ل ظلري النتاهي ا زتخف تصزلراي عضزا ه هزم التزدريس للمنزاا التنظيمزي بزا تخف اليزنس (لصزالا

اإلنززام) ،لبززا تخف نززلغ الكليززم (لصززالا الكليززاي األدبيززم) ،لبززا تخف الرتبززم األكاديميززم (لصززالا رتبززم
" ستاذ") ،لبا تخف سنلاي ال بري في يامعم القدس (لصالا من تقل برته عن مس سنلاي).

ل لص ززي الد ارسز ززم بض ززرلري ا هتمز ززام بسياس ززم الح ز زلافز لالتق ززدم الملنزززي ألعض ززا ه هزززم الت ززدريس فزززي

اليامعززم ،لبالبحززم العلمززي لاي ار اتززه ،لالترش ز د اللظززاه

التنظيمي في اليامعم.
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اإلداري زم المسززاندي مززن يززل تحس ز ن المنززاا

 .14دراسة جرتوا" )2001( ،Gratto،العالقة بين المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي للقائمين علاى

إدارة مؤسسات دعم وصيانة المشاريع".

Study Gratto"the relationship between organizational climate and job
satisfaction for those in charge of managing institutions of management and
maintenance of projects".

هزدفي إلززث استكشززاف العخقززم بز ن المنززاا التنظيمززي ل بعززاد الرضززا الززلظيالي للمززد ار القززاهم ن علززث إداري
مؤسسززاي تعمززل فززي صززيانم لتشززر ل المعززداي ،لاآل ي ،فززي الل يززاي المتحززدي األمري يززم ،مززا هززدفي

الد ارسززم يضز ا إلززث تحد ززد إذا مززا ززان هنززام ا تخفززاي ذاي د لززم يلهريززم علززث الرضززا الززلظيالي تعززز
لمتر ز زراي (الي ززنس ،لالع ززره ،لتص ززن المؤسس ززم م ززن ح ززم حيمل ززا لنلعل ززا ،لس ززنلاي ال دم ززم ف ززي
المؤسسززم) .لتززم تلزيز اسززتبياناي علززث ع نززم مززن ( )602مززد ر تززم اسززترداد ( )214اسززتبيان لقززد بلرززي
نسبم ا ستيابم .%37

لقد تلصلي الد ارسزم إلزث ن (ا هتمامزاي الش صزيم ،ا تصزا ي الدا ليزم ،اللي زل التنظيمزي ،التق زيم)
هززم عناصززر المنززاا التنظيمززي التززي للززا عخقززم بمسززتل الرضززا الززلظيالي ألف زراد الع نززم .لقززد تلصززلي

الد ارس ززم إل ززث ض ززرلري تر ززز الم ززد ار عل ززث تعزي ززز ب ه ززم العم ززل لزي ززادي الرض ززا ال ززلظيالي ل ززد الع ززامل ن.
لضرلري تزلف ر فزر

التنميزم الملنيزم لنلزا عامزل ملزم لمزؤنر علزث الرضزا الزلظيالي ،ل زذلم ا هتمزام

با تصا ي الدا ليم في ت،لير العمزل المؤسسزاتي .لبضزرلري القيزام بتعريز
التنظيميم لمعرفم مد ت،اب

داهلم م هذه التلقعاي.

المزلظال ن علزث التلقعزاي

 .15دراسة بيتر" ،(2000 ) Peterالمناخ التنظيمي وأداء الشركات :بحث تجريبي".
and corporations' performance: an ، 2000 "organizational climate،Peter Study
."experimental search

هدفي إلث معرفم مد ا تخف المناا التنظيمي في شر اي تم تصزن
مرحلم النمزل لشزر اي تزم تصزنياللا بزذاي األدا المزن ال

داهلزا ب نزه فزله المتلسزط فزي

عزن المتلسزط ،لمزد ت ن رهزا علزث العزامل ن

في هذه الشر اي لمعرفم ،بيعم العخقم ب ن المناا التنظيمي لاألدا التنظيمي في هزذه الشزر اي .لتزم

تلزي ز ا سززتبياناي علززث ( )40شززر م لقززد ظلززري نتززاهي الد ارسززم ليززلد عخقززم ارتبا،يززم منتظمززم ب ز ن

المنززاا التنظيمززي لاألدا التنظيمززي فززي الشززر اي ل ن الشززر اي ذاي األدا العززالي ظلززري قززيم علززث
ألبعاد المناا التنظيمي من الشر اي ذاي األدا المن ال

للزم تسزت ،إ يزاد عخقزم سزببيم بز ن األدا

لالمناا التنظيمي ل تحد زد اتياهلزا .ل لصزي الد ارسزم بضزرلري م ارعزاي بعزاد المنزاا التنظيمزي مزن قبزل

المد ار للحصلل علث دا عال ل لصي بإي ار المزيد من الدراساي المتعمقم حلل ملضلغ الدراسم.

التعقيب العام على الدراسات السابقة:
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ليد الباحم ميملعم من الدراساي السابقم المتنلعم منلا دراساي عراليم ،لدراساي ينبيم ،لمن خل

استع ار

العد د من الدراساي السابقم تب ن هميم الدلر الذي تلعبه اليامعم فزي تحسز ن التعلزيم ،لمزن

خل استع ار

العد د من الدراساي السابقم تب ن التاليا

* اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في ما يلي:

اتالقي الدراسم الحاليم م الدراساي السابقم لنلا ر زي علث لاقز التحزلل نحزل ا قتصزاد المعرفزي فزي

يامع ززم الق ززدس المالتلح ززم لعخقت ززه بالمن ززاا التنظيم ززي .من ززل د ارس ززم األغ ززا ( )2013ف ززي التع ززرف عل ززث
مت،لباي التحلل نحل ا قتصاد المعرفي من ليلم نظر القياداي اليامعيزم فزي فلسز ،ن ،لد ارسزم شزقالم

( )2013ف ززي التع ززرف عل ززث مل ززاراي ا قتص ززاد المعرف ززي المتض ززمنم ف ززي محت ززل
األساسيم العليا برززي لمزد اكتسزاي ،لبزم الصز

ت ززي العل ززلم للمرحل ززم

العاشزر للزا ،لد ارسزم ال الزدي ( )2013فزي الكشز

عززن دريززم امززتخم معلمززي التراليززم اإلسززخميم لمعلماتلززا ،فززي ل ازري التراليززم لالتعلززيم فززي األردن ،لمالززاهيم

ا قتصاد المعرفي في ضل بع

المتر راي الديملغرافيم ،لدراسم العريضث ( )2012في الكش

عزن

دريم است دام عضا ه هم التدريس في يامعم العللم اإلسخميم العالميم ستراتيياي التدريس المبنيم
علززث ا قتصززاد المعرفززي ،لد ارسززم الصززمادي ( )2012فززي الكش ز

عززن دريززم إم انيززم ت،ب ز مبززاد

ا قتصاد المعرفي في يامعم األم ري نلري بني عبد الرحمن ،لدراسم الصمادي ،لالملتدي ( )2011فزي

التعززرف علززث دريززم لعززث ،لبززم البلقززا الت،بيقيززم بمالززاهيم ا قتصززاد المعرفززي .إلعززادي منززاهي اصززم،
تعنث بزيادي لعث ال،لبم بمالاهيم تعتمد علث ا قتصاد المعرفي ب ل يلانبه ،لدراسم النعيماي ()2009

في التعرف علث نر ا قتصاد المعرفي في عناصر العمليم التعلميم التعليميم في األردن ،لد ارسزم مزراد

( )2008فززي التعززرف علززث اتياهززاي ال،لبززم اليززامع ن نحززل ت،ززلير التعلززيم ززخل ا قتصززاد المعرفززي،
لد ارسززم تن ززل ( )2004فززي التعززرف علززث حايززاي القززل العاملززم المتعلمززم للكالايززاي المتعلقززم با قتصززاد

المعرفززي فززي يامعززم لللمبيززا فززي الاللب ز ن ،لد ارسززم حمززلدي ( )2014فززي الكش ز

عززن ،بيعززم العخقززم

ا رتبا،يم ب ن المناا التنظيمزي فزي المزدارس الح لميزم بمحافظزاي غززي لمسزتل الرضزا الزلظيالي لزد

المعلم ن من ليلم نظرهم ،لدراسم الم،رفزي ( )2013فزي التعزرف إلزث مسزتل بعزاد المنزاا التنظيمزي

ف ززي إم ززاري من،ق ززم المد ن ززم المن ززلري ،للاقز ز عملي ززاي إداري المعرف ززم ف ززي إم ززاري المن،ق ززم ،لد ارس ززم ع ززدلان
( )2012فززي الكش ز

عززن ،بيعززم العخقززم ا رتبا،يززم بز ز ن لاق ز المنززاا التنظيمززي السززاهد فززي م ززدارس

المرحلم النانليم بمحافظاي غزي لدريم الرلح المعنليم لد المعلم ن من ليلم نظرهم ،لدراسم الشلالان

( )2011ف ززي معرف ززم دلر المن ززاا التنظيم ززي ف ززي تحق ز ز الرض ززا ال ززلظيالي ،لم ززلظالي الل ه ززم الس ززعلديم
للملاصالاي لالمقزا يس لاليزلدي فزي مد نزم الريزا

 ،لد ارسزم الب ،زث ( )2010فزي التعزرف إلزث المنزاا

التنظيمي الساهد عنزد مشزرفي دلاهزر النشزاط الرياضزي باليامعزاي األردنيزم ،لعخقزم هزذا المنزاا بت،زلير
دا مش زرفي دلاهززر النشززاط الرياضززي ،لد ارسززم يززلل ( )2008فززي التعززرف علززث إ يززاد ز

تصززلر

المزد رلن لاألكزاديم لن العززامللن فزي المؤسسززم مؤسسزتلم ل ياليززم اسزتيابتلم لمتر زراي المنزاا التنظيمززي
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فززي المؤسسززم ،لد ارسززم محمززد ( )2008فززي التعززرف إلززث المنززاا التنظيمززي السززاهد فززي ليززاي يامعززم م

درم ززان اإلس ززخميم لفز ز مح ززالر (المس ززتل األكز زاديمي ،لال ززدعم المعن ززلي لاإلد اريا لمس ززتل ا تص ززال
لالتالاعل ،لالتحال ز لالرضا الش صزي ،لقزيم العمزل ل صاهصزه ) ،لد ارسزم الزدالد ( )2005فزي التعزرف

إلث الرضا اللظيالي لد مشرفي إس ان ال،خي في يامعتي اإلمام محمد بزن سزعلد اإلسزخميم لالملزم
سعلد لعخقته بالمناا التنظيمي فزي عمزادي شزؤلن ال،زخي باليزامعت ن ،لد ارسزم السز ران ( )2004فزي

التعرف إلث تليلاي ضباط ق،اغ قلاي األمن ال اصم نحل المناا التنظيمي لمسزتل األدا الزلظيالي
من ليلم نظرهم ،لدراسم الصر ر ( )2002في التعرف إلث نر المناا التنظيمي علث األدا اللظيالي
برر

ا رتقا بمستل العامل ن بالمنظماي األمنيم ،لد ارسزم عابزد ن ل بزل سزمري ( )2001فزي التعزرف

إلث تصلراي عضزا ه هزم التزدريس فزي يامعزم القزدس للمنزاا التنظيمزي السزاهد ف لزا ،لد ارسزم Gratto

( )2001فززي التع ززرف علززث استكشز زاف العخقززم بز ز ن المنززاا التنظيم ززي ل بعززاد الرض ززا الززلظيالي للم ززد ار

الق ززاهم ن عل ززث إداري مؤسس ززاي تعم ززل ف ززي ص ززيانم لتش ززر ل المع ززداي ،لاآل ي ،ف ززي الل ي ززاي المتح ززدي
األمري يم.

لمززن المخح ز

ن الد ارسززاي السززابقم تززم إيراؤهززا حتززث للعززام الد ارسززي  ،2015-2014ح ززم بلززغ العززدد

اإليم زالي الد ارسززاي السززابقم بز ز ( )34د ارسززم تنقسززم إلززث محززلري ن محززلر عززن ا قتصززاد المعرفززي ()19
دراسم ،لمحلر عن المناا التنظيمي ( )15د ارسزم ،لفزي مزا لزي عزر

من ح ما

لمزا يزا فزي الد ارسزاي السزابقم

ع ززن لاقز ز التح ززلل نح ززل ا قتص ززاد

أوالا :األهاااداف :ح ززم ن غالبي ززم الد ارس ززاي الس ززابقم ه ززدفي للكشز ز
المعرف ز ز ززي لعخقت ز ز ززه بالمن ز ز ززاا التنظيم ز ز ززي من ز ز ززل د ارس ز ز ززم ز ز ززل م ز ز ززن األغ ز ز ززا( ،)2013شز ز ز زقالم (،)2013
الصزز ززمادي( ،)2012النعيمز ز ززاي ( ،)2009م ز ز زراد ( ،)2008الم،رف ز ز زي ( ،)2013الب ،ز ز ززث(،)2010

محمد( ،)2008الدالد ( ،)2005عابد ن ل بل سمري( ،)2001يلل( .) 2008،Gul

ثانيا :المنهج :ح م است دمي غالبيم الدراساي السابقم المنلي اللصالي التحل لي للدراساي.
ثالثاا :األدوات :اعتمزدي غلززي الد ارسززاي السزابقم علززث ا سززتبانم ز داي للد ارسززم ،إ

اسزت دمي دلاي

ن بعز

الد ارسززاي

زر منززل د ارسزم يززالبري  )1999( "GaIbreathلاسزت دم الباحززم سزللي التحل ززل

الكيالي(المقابلم ) ،لدراسم األغا ،بزرابا ( )2013ح زم اسزت دم الباحنزان المقابلزم ز داي الد ارسزم ود ارسزم
رل )1999( ،مست دمم سللي المقابلم م ا تصاصي ت،لير التعليم.

رابعااااا :العينااااة :ح ززم اس ززتلدفي الد ارس ززاي الم ززلظال ن ل الع ززامل ن ف ززي المؤسس ززاي من ززل د ارس ززم ش ززقالم

( ،)2013لد ارس ززم يز زراداي ( ،)2007لد ارس ززم حمزززلدي ( ،)2014لد ارس ززم ع ززدلان ( ،)2012لد ارسزززم
السعلدي (.)2006

مززا اتالقززي الد ارسززم الحاليززم لالد ارسززاي السززابقم فززي تشززابه بع ز

اللصالي التحل لي ،لاست دام داي ا ستبانم.
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ميززا ي الد ارسززم ،لاسززت دام المززنلي

* اختلف هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في بعض الجوانب منها:
ا تلالي دراسم يراداي ( )2014في التعرف علث تحد د ا حتياياي التدريبيزم لمزد راي ريزا

األ،الزال

فززي األردن فززي ضززل مشززرلغ التحززلل نحززل اقتصززاد المعرفززم مززن ليلززم نظززر المززد راي نالسززلن ،لد ارسززم
العسلي )2011( ،في التعرف علث الصعلباي التزي تلايزه ،لبزم يامعزم القزدس المالتلحزم فزي اسزت دام
التعليم اإللكترلني لفر

تنم زتلم المعرفيزم مزن زخل ا قتصزاد المعرفزي ،لد ارسزم برهزلم ( )2010فزي

التعززرف علززث بنززا برنززامي تززدريبي لرف ز

الززا ي معلمززي اإلداري المعللماتيززم فززي ظززل ا قتصززاد المعرفززي،

لد ارسزم شزن،الي لعليمززاي ( )2008فزي معرفزم مززد تحق ز بزرامي دبلزلم التراليزم للكالايززاي الترالليزم فززي

ظ ززل اقتص ززاد المعرف ززم م ززن ليل ززم نظ ززر ،لب ززم دبل ززلم الترالي ززم ف ززي اليامع ززاي األردني ززم ،لد ارس ززم يز زراداي

( )2007ف ززي التع ززرف عل ززث دري ززم تمن ززل معلم ززي لمعلم ززاي الم ززدارس الح لمي ززم ف ززي محافظ ززم ي ززرش

لمسؤللياي المعلم المحترف في ضزل ا قتصزاد المعرفزي ،لد ارسزم ال خ لزم ( )2006فزي التعزرف علزث
بنا نملذج ترالزلي لللصزلل إلزث حزل منزل فزي ميزال اإلصزخح اإلداري ،لذلزم مزن زخل معرفزم لاقز

الممارس ززاي التراللي ززم لمعرف ززم شز ز ل األنم ززلذج المقت ززرح إلص ززخح الترال ززلي تالز ز لتليل ززاي التعل ززيم نح ززل

اقتصاد المعرفزم ،لد ارسزم  )2001( yunusفزي التعزرف علزث بيزان إصزخحاي التعلزيم فزي مال زيزا ،لقزد
تحززدني عززن يززدلل مال زيززا فززي لا ززر التسززع ناي لضززمني يعززل ا نتقززال مززن ا قتصززاد الصززناعي إلززث

ا قتصززاد المعرفززي المبنززث علززث المعرفززم ،لد ارسززم يززالبري ( )1999فززي معرفززم نلعيززم ا قتصززاد الززذي

سيسزلد فززي القزرن الحززادي لالعشزرين لهززل ا قتصززاد المعرفزي ،لد ارسززم رل ( )1999فزي التعززرف علززث
اتياهاي المنظماي نحل العمل لالحياي ،لالتعليم في ضل ا قتصاد المعرفي ،ل يريي فزي ليزم تاكلمزا

فززي الل يززاي المتحززدي ،لد ارسززم الشززرمان ل ليالززاي ( )2009فززي التعززرف علززث تصززلراي عضززا الل هززم
التدريسيم اإلنام في يزامعتي مؤتزم لال رمزلم ألبعزاد المنزاا التنظيمزي ،لد ارسزم السزعلدي ( )2006فزي

التعرف علث نر مصادر ضزرلط العمزل لمسزتل الضزرط المزدرم فزي ا لتززام التنظيمزي لزد العزامل ن
فززي ليززاي الميتم ز الح لميززم التابعززم ليامعززم البلقززا الت،بيقيززم ،لد ارسززم  )2000( Peterفززي معرفززم

مززد ا ززتخف المنززاا التنظيمززي فززي شززر اي تززم تصززن
لش ززر اي ت ززم تص ززنياللا ب ززذاي األدا الم ززن ال

داهلززا ب نززه فززله المتلسززط فززي مرحلززم النمززل

ع ززن المتلس ززط ،لم ززد ت ن ره ززا عل ززث الع ززامل ن ف ززي ه ززذه

الشزر اي .مزا ا تلالزي الد ارسزم الحاليزم لالد ارسزاي السزابقم فزي ا زتخف الب هزم التزي ،بقزي ف لزا الد ارسزم
الحاليم ،لتناللي الدراسم ميا ي في ا قتصاد المعرفي لالمناا التنظيمي لهل ملضلغ تناللته قلم من
الدراساي السابقم ،لتقديم سبل ت،لير التعليم في اليامعم.
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* وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في ما يلي:
 .1المس ززاهمم ف ززي إع ززداد ا س ززتبانم لتحد ززد داي الد ارسز ززم لانز ز ار ميا تل ززا لالنلده ززا ،لت،ب ز ز منلييزززم

الدراسم ،لال،ره اإلحصاهيم المتبعم.

 .2صياغم األسهلم لاألهداف للدراسم.

 .3ا سززتالادي مززن النتززاهي التززي تلصززلي للززا الد ارسززاي السززابقم ،ممززا سيسززاعد فززي تالس ز ر النتززاهي التززي
سلف تم التلصل إل لا.

 .4إن ار اإل،ار النظري للدراسم.
 .5تلضيا نقاط الضع

لالقصلر التي يم ن تعد للا لالتر ز عل لا.

 .6الريلغ إلث المصادر لالمراي في بع

الدراساي لا ستعانم بلا.

 .7تلضيا ال ،لاي الالنيم المتبعم في إي ار اي الدراسم.
تميزت الدراسة عن الدراسات السابقةا

 .1تم زي الدراسم الحاليم عن الدراساي السابقم في تنالللا ملضلغ يد د للاقز التحزلل نحزل ا قتصزاد

المعرفي في يامعم القدس المالتلحم لعخقته بالمناا التنظيمي لالذي لم تتنالله دراساي
 .2سززلف تقززلم هززذه الد ارسززم بتلضززيا ا قتصززاد المعرفززي لززد

عضززا الل هززم التدريسززيم بيامعززم القززدس

المالتلحم لما يحتايلنه في م دان العمل من يل الرقي بالعمل األكاديمي.
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الفصل الرابع

منهجية الدراسة

الطريقة واإلجراءات
 المقاادمااة.
 أوالا :منهج الدراسة.
ثانيا :مجتمع الدراسة.
 ا
 ثال اثا :عينة الدراسة.
ابعا :الوصف اإلحصائي ألفراد العينة وفق البيانات األولية.
ر ا
خامسا :أداة الدراسة.

ا
 صدق االستبانة.
 ثبات االستبانة.
 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.

الفصل الرابع
منهجية الدراسة

الطريقة واإلجراءات

تقديما

تنززالل هززذا الالصززل لصززالا مالصزخا لإليز ار اي التززي اتبعلززا الباحززم فززي تنال ززذ الد ارسززم ،لمززن ذلززم لصززالا
لمنلي الدراسم ،ل فراد ميتم الدراسم لع نتلا ،ل ذلم داي الدراسم المست دمم ل،ره إعزدادها ،لصزدقلا
لنباتلززا ،مززا تضززمن هززذا الالصززل لصززال ا لإلي ز ار اي التززي قززام بلززا الباحززم فززي تقن ز ن دلاي الد ارسززم
لت،بيقلا ،ل ار المعالياي اإلحصاهيم التي اعتمد الباحم عل لا في تحل ل الدراسم ،لفيما لي لصز

للذه اإلي ار اي.

أوالا :منهجية الدراسة:
لهي ال،ريقم البحنيم التي

تارها الباحم لتساعده في الحصلل علث معللماي تم نه من

إيابم سهلم البحم من مصادرها (األغا ،لاألستاذ2003 ،ا.)82

لح م ن الباحم يعزرف مسزبق ا يلانزي ل بعزاد الظزاهري ملضز الد ارسزم مزن زخل ا،خعزه علزث األدي
النظري لالدراساي السابقم المتعلقم بملضلغ البحم ،ويسعى الباحاث للتعارف علاى واقاع التحاول نحاو

االقتصاد المعرفي في جامعة القدس المفتوحاة وعالقتاه بالمنااخ التنظيماي ،لمزن يزل تحق ز

هزداف

الد ارسززم قززام الباحززم باسززت دام المززنلي اللصززالي التحل لززي لهززل حززد ش ز ال التحل ززل لالتالس ز ر العلمززي
المنظم للص

ظاهري ل مش لم محددي ،لتصليرها مي ا عن ،ري يم بياناي لمعللماي مقننزم عزن

الظاهري ل المش لم ،لتصنياللا لتحل للا لا ضاعلا للدراساي الدقيقم (ملحم2000 ،ا .)324

لذا فإن الباحم سيعتمد علث هذا المنلي لللصلل إلث المعرفم الدقيقم لالتالصز ليم حزلل مشز لم البحزم،
للتحق ز ز تص ززلر فض ززل ل ده للظ ززاهري ملضز ز الد ارس ززم ،م ززا ن ززه سيس ززت دم س ززللي الع ن ززم العشز زلاهيم

ال،بقيم في ا تياره لع نم الدراسم ،لسيست دم ا ستبانم في يم البياناي األلليم.

طرق جمع البيانات:

اعتمد الباحم علث نلع ن من البياناي :
 .1البيانات األولية.

لذلززم بالبحززم فززي اليانززي الم ززداني بتلزي ز اسززتبياناي لد ارسززم بع ز

مالززرداي البحززم لحصززر لتيمي ز

المعللم ز ززاي الخزم ز ززم ف ز ززي ملض ز ززلغ البح ز ززم ،لم ز ززن ن ز ززم تالريرل ز ززا لتحل لل ز ززا باس ز ززت دام برن ز ززامي SPSS

) (Statistical Package for Social Scienceاإلحصزاهي لاسزت دام ا
المناسبم بلدف اللصلل لد

ي ذاي قيمم لمؤشراي تدعم ملضلغ الدراسم.
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تبزاراي اإلحصززاهيم

 .2البيانات الثانوية.
لتمي مرايعزم الكتزي لالزدلرياي لالمنشزلراي ال اصزم ل المتعلقزم بالملضزلغ ق زد الد ارسزم ،لالتزي تتعلز

بد ارس ززم " واقاااع التحاااول نحاااو االقتصااااد المعرفاااي فاااي جامعاااة القااادس المفتوحاااة وعالقتاااه بالمنااااخ

التنظيماي" ،ل يزم م اريز قززد ر الباحزم نلزا تسزلم فززي إنز ار الد ارسزم بشز ل علمززي ،لينزلي الباحزم مززن
ززخل الليززل للمصززادر النانليززم فززي الد ارسززم ،التعززرف علززث األسززس لال،ززره العلميززم السززليمم فززي تابززم

الدراسم ،ل ذلم

ذ تصلر عام عن آ ر المستيداي التي حدني ل تحدم في ميال الدراسم.

ثانيا :مجتمع الدراسة:
الدرسززم م ززن يميز ز عضززا ه ه ززم التززدريس المتال ززرغ ن لغ ززر المتالززرغ ن بيامع ززم الق ززدس
ا
تكززلن ميتمز ز

المالتلحززم فززي غززي لالبززالغ عززددهم حسززي سززيخي الرسززميم لززداهري شززهلن المززلظال ن فززي اليامعززم ()391
عضلا.
ثالثا :عينة الدراسة:

-1العينة االستطالعية للدراسة
تكلنززي الع نززم ا سززت،خعيم مززن ( )30مالززردي ،ت زم ا تيززارهم ب،ريقززم عش زلاهيم ،لذلززم ل ززتم تقن ز ن دلاي

الدراسم عل لم من خل حساي الصده لالنباي بال،ره المناسبم ،لقد تم اسزتبعادهم مزن ع نزم الد ارسزم
التي تم الت،ب

عل لا.

-2العينة الميدانية للدراسة:

ح م اتب الباحزم سزللي الحصزر الشزامل ليميز مالزرداي ميتمز الد ارسزم لهزل عضزا ه هزم التزدريس

المتالرغ ن لغ ر المتالرغ ن بيامعم القدس المالتلحم ح م تم تلزي داي الدراسم علث يمي عضا ه هم
الت ززدريس ،لق ززد ت ززم اس ززترداد ( )350اس ززتبانه ي بنس ززبم ( )%89.5له ززذه النس ززبم تعتب ززر مقبلل ززم إليز ز ار

التحل ل اإلحصاهي.

رابع ا :الوصف اإلحصائي ألفراد العينة وفق البيانات األولية:

وصف الخصائص والبيانات الشخصية :

-1توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس

جدول (:)4.1

توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
التكرار

النسبة المئوية

الجنس
ذكر

302

86.3

أنثى

48

13.7

350

100.0

المجموع
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ب ن يدلل رقم ( )4.1ن ما نسبته ( )%86.3من ع نم الدراسم هم من عضا ه هم التدريس ذ لر،

لما نسبته ( )%13.7هم من عضا ه هم التدريس اإلنام

-2توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

جدول (:)4.2

توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

التكرار

النسبة المئوية

ماجستير

233

66.6

أستاذ مساعد

106

30.3

أستاذ مشارك فأعلى

11

3.1

المجموع

350

100.0

ب ن يدلل رقم ( )4.2ن ما نسبته ( )%66.6من ع نم الدراسم هم من عضا ه هم التدريس الذ ن

يحمللن دريم المايست ر ،لما نسبته ( )%30.3هم من الذ ن يحمللن دريم األستاذ المساعد ،لما

نسبته ( )%3.1هم من الذ ن يحمللن دريم األستاذ المشارم ف علث.
-3توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخدمة :
جدول (:)4.3

توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخدمة
النسبة

سنوات الخدمة

التكرار

من  1إلى أقل من  5سنوات

88

25.1

من – 5أقل من  10سنوات

101

28.9

من – 10أقل من  15سنوات

122

34.9

 15سنة فأكثر

39

11.1

المجموع

350

100.0

المئوية

ب ن يدلل رقم ( )4.3ن ما نسبته ( )%25.1من ع نم الدراسم هم من الذ ن سنلاي دمتلم من

 1إلث قل من  5سنلاي ،لما نسبته ( )%28.9هم من الذ ن سنلاي دمتلم تترالح من 5
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سنلاي إلث قل من  10سنلاي ،لما نسبته ( )%34.9هم من الذ ن سنلاي دمتلم تترالح من

 10سنلاي إلث قل  15سنلاي ،لما نسبته ( )%11.1من الذ ن هم من الذ ن سنلاي دمتلم
من  15سنلاي ف كنر

-4توزيع عينة الدراسة حسب متغير الفرع التعليمي

جدول (:)4.4

توزيع عينة الدراسة حسب متغير الفرع التعليمي
الفرع التعليمي

التكرار

النسبة المئوية

شمال غزة

92

26.3

غزة

103

29.4

الوسطى

46

13.1

خان يونس

50

14.3

رفح

59

16.9

المجموع

350

100.0

ب ن يدلل رقم ( )4.4ن ما نسبته ( )%26.3من ع نم الدراسم هم من الذ ن يعمللن في الالرغ التاب

لمحافظم شمال غزي ،لما نسبته ( )%29.4هم من الذ ن يعمللن في الالرغ التاب لمحافظم غزي ،لما
نسبته ( )%13.1هم من الذ ن يعمللن في الالرغ التاب لمحافظم اللس،ث ،لما نسبته ( )%14.3هم

من الذ ن يعمللن في الالرغ التاب لمحافظم ان لنس ،لما نسبته ( )%16.9هم من الذ ن يعمللن
في الالرغ التاب لمحافظم رفا

خامس ا :أداة الدراسة :
قام الباحم باست دام استبانه في هذه الدراسم تتكلن من قسم ن رهيس نا

 .1القس ززم األللا البيان ززاي الش ص ززيم ليتك ززلن م ززن ( الي ززنس ،المؤه ززل العلم ززي ،س ززنلاي ال دم ززم ،الال ززرغ

التعليمي)
.2القسم الناني ليتكلن من محالر الدراسم الرهيسيم لهيا
أوالا :االقتصاد المعرفي .ويتكون من ( )4مجاالت هي:

 .1ميال النقافم الداعمم للتحلل نحل ا قتصاد المعرفي ليتكلن من ( )8فقراي.

 .2ميال ت،لير الكالايم الملنيم لعضل ه هم التدريس للتحلل نحل ا قتصاد المعرفي ليتكلن من( )9فقراي.
 .3ميال الت ،يط للتحلل قتصاد المعرفم ليتكلن من ( )10فقراي.

 .4ميال البنيم التحتيم لليامعم المساعدي علث التحلل لخقتصاد ليتكلن من ( )9فقراي.
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ثانيا :المناخ التنظيمي ويتكون من ( )5مجاالت هي ا
 .1ميال العخقم ب ن اإلداري لالعامل ن ليتكلن من ( )8فقراي.
 .2ميال ا نتما التنظيمي ليتكلن من ) (8فقراي.

 .3ميال المشار م في ات اذ الق ارراي ليتكلن من ( )8فقراي.
 .4ميال عملياي القيادي لالتحال ز ليتكلن من ( )9فقراي.
 .5ميال العخقاي ا يتماعيم ليتكلن من ( )8فقراي.

ولقد تم بناء االستبانة بإتباع الخطوات التالية:

بع ززد ا ،ززخغ الباح ززم عل ززث األدي الترال ززلي لالد ارسز ززاي الس ززابقم المتعلق ززم بملض ززلعاي ص ززلل التراليزززم
لاألنم ززاط النقاف ززم التنظيمي ززم ،لاس ززت،خغ آ ار ن ب ززم مزززن المت صصز ز ن ف ززي ص ززلل الترالي ززم لاألنمزززاط
لالسللم التنظيمي عن ،ري المقزابخي الش صزيم ذاي ال،زاب غ زر الرسزمي ،لالنزا علزث التلي لزاي

المستمري من قبل المشرف األكاديمي ،قام الباحم ببنا ا ستبانم لف ال ،لاي التاليما

 تحد د الميا ي الرهيسيم التي شملتلا ا ستبانم. -صياغم فقراي ل ميال.

 -إعداد ا ستبانم في صلرتلا األلليم لالتي شملي ( )78فقري ،لالملح رقم ( )1لضزا ا سزتبانم فزي

صلرتلا األلليم.
 -عر

ا ستبانم علث المشرف عتماد ما راه مناسب ا ،لتعد ل ما راه غ ر مناسي.

 تعد ل ا ستبانم بنا ا علث تلي لاي المشرف. -عززر ا سززتبانم علززث ( )17مززن المح م ز ن الترالززلي ن ،المت صصززلن فززي صززلل التراليززم ،لاإلداري

الترالليززم لاألنمززاط لالسززللم التنظيميززم ،لا قتصززاد ،لغلززبلم مززن عضززا ه هززم التززدريس فززي اليامعززاي
الاللس زز ،نيم برز ززي (اليامع ززم اإلس ززخميم ،يامع ززم األزه ززر ،يامع ززم األقص ززث ،يامع ززم الق ززدس المالتلح ززم)،

لالملح رقم ( )2ب ن عضا لينم التح يم ل ماكن عمللم.

 -بعد إي ار التعديخي التي لصث بلا المح ملن ،تزم حزذف ( )1فقزراي مزن فقزراي ا سزتبانم ،ل زذلم

تززم تعززد ل صززياغم بعز الالقزراي ،بنززا ا علززث تلي لززاي المشززرف ،لالززذلم بلززغ عززدد فقزراي ا سززتبانم فززي
صلرتلا النلاهيم ( )77فقري ،لقد ع،ي لكل فقري لزن مدرج لف سلم لي ري ماسي ( ب ري يدا ،ب ري

 ،متلس زز،م ،قل ل ززم  ،قل ل ززم ي ززدا) ع ،ززي األلزان التالي ززم ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5لالملحز ز رق ززم ( )3بز ز ن
ا ستبانم في صلرتلا النلاهيم.

صدق وثبات استبانة األولى (االقتصاد المعرفي):

أوال :صدق االستبانة:

صده ا ستبانم يعني الت كد من نلا سلف تقيس ما عدي لقياسه (العساف1995 ،ا  ،)429ما

يقصد بالصده " شملل ا ستبانم لكل العناصر التي يي ن تد ل في التحل ل من ناحيم ،للضلح
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فقراتلا لمالرداتلا من ناحيم نانيم ،بح م تكلن مالللمم لكل من يست دملا (عب داي لآ رلن2001 ،ا

 ،)179لقد قام الباحم بتقن ن فقراي ا ستبانم لذلم للت كد من صده داي الدراسم ،لقد تم الت كد من
صده فقراي ا ستبيان ب،ريقت نا

أوالا :الصدق الظاهري لألداة ( صدق المحكمين):
قززام الباحززم بعززر داي الد ارسززم فززي صززلرتلا األلليززم علززث ميملعززم مززن المح م ز ن ت لالززي مززن ()17
عضلا من عضا الل هم التدريسيم في اليامعم اإلسخميم ،ليامعم األزهر ،ليامعم األقصث ،ليامعم

الق ززدس المالتلح ززم ،لالمت صصز ز ن ف ززي ص ززلل الترالي ززم ،لا قتص ززاد .ليلض ززا الملحز ز رق ززم ( )3س ززما

المح م ن الذ ن قاملا مش لرين بتح يم داي الدراسم .لقد ،لزي الباحزم مزن المح مز ن مزن إبزدا آراهلزم
في مد مخهمم العباراي لقياس ما لضعي أليله ،لمد لضزلح صزياغم العبزاراي لمزد مناسزبم زل
الايزم العبزاراي لتر،يزم زل محزلر مزن محزالر متر زراي الد ارسزم

عباري للمحلر الذي نتمزي إليزه ،لمزد

األساسيم هذا باإلضافم إلث اقتراح ما رلنه ضرلريا من تعد ل صياغم العباراي ل حزذفلا ،ل إضزافم
عبززاراي يد ززدي ألداي الد ارسززم ،ل ززذلم إبززدا آراهلززم فيمززا تعلز بالبيانززاي األلليززم (ال صززاه

الش صززيم

لاللظياليم) الم،للبم من المبحلن ن ،إلزث يانزي مقيزاس لي زري المسزت دم فزي ا سزتبانم ،مزا ن بعز
المح م ز ن نصززحلا بضززرلري تقلززي

ميا ي

ر .

بع ز

العبززاراي مززن بع ز

ميززا ي لاضززافم بع ز

العبززاراي إلززث

لاسززتنادا إلززث المخحظززاي لالتلي لززاي التززي بززداها المح مززلن قززام الباحززم بززإي ار التعززديخي التززي اتالز

عل لا معظم المح م ن ،ح م تم تعد ل صياغم العباراي لحذف ل إضافم البع
ضل تلم اآل ار تزم اسزتبعاد بعز

اآل زر منلزا .لعلزث

الالقزراي لتعزد ل بعضزلا اآل زر ليصزبا عزدد فقزراي ا سزتبانم ()36

بدل (.)35

ثاني ا :صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة األولى (االقتصاد المعرفي):

يقصد بصده ا تساه الدا لي مد اتسزاه زل فقزري مزن فقزراي ا سزتبانم مز الميزال الزذي نتمزي إليزه

لتززم حسززاي ا تسززاه الززدا لي لالق زراي ا سززتبيان علززث ع نززم الد ارسززم ا سززت،خعيم البززالغ حيملززا ()30
مالردي ،لذلم بحساي معامخي ا رتباط ب ن ل فقري لالدريم الكليم للميال التابعم له.

يدلل رقم ( )4.5ب ن معامخي ا رتباط ب ن ل فقري من فقراي الميال لالدريم الكليم للميال الذي
تتب له ،لالذي ب ن ن معامخي ا رتباط المب نم دالم عند مستل د لم ( 0.05ل  ،)0.01ح م إن

مستل الد لم لكل فقري قل من ( ،)0.05لالذلم تعتبر فقراي استبانم ا قتصاد المعرفي صادقم لما
لضعي لقياسه.
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جدول ()4.5

يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الذي تتبع له
م

معامل

الفقرة

االرتباط

القيمة

االحتمالية
().Sig

الثقافة الداعمة للتحول نحو االقتصاد المعرفي
.1

تدرم اليامعم ن ا قتصاد المعرفي له دلر هام في ت،لير إداري اليامعم.

0.847

*0.000

.2

تتبني اليامعم التحلل نحل اقتصاد المعرفم في المستقبل القريي.

0.650

*0.000

.3

النقافم الساهدي في اليامعم تعمل علث تسل ل التحلل نحل ا قتصاد المعرفي.

0.728

*0.000

.4

تت ذ إداري اليامعم الق ارراي التي تسلل التحلل نحل ا قتصاد المعرفي.

0.664

*0.000

.5

ي،ب مالللم ا قتصاد المعرفي من خل التعليم اإللكترلني.

0.525

*0.003

0.671

*0.000

.7

تتبنث اليامعم حقيقم ن ق،اغ المعللماي هل حد ق،اعاي ا قتصاد الح لي.

0.780

*0.000

.8

تالاعل ال،لبم م مت،لباي اقتصاد المعرفم التي تلفرها اليامعم .

0.770

*0.000

.6

تعمل اليامعم علث تنلي الم رياي التعليميم التي ت،لبلا التحلل نحل اقتصاد
المعرفم.

تطوير الكفاية المهنية لعضو هيئة التدريس للتحول نحو االقتصاد المعرفي
.1
.2

0.573

*0.001

تلفر اليامعم الدعم الالني ألعضا ه هم التدريس في ميال التعليم اإللكترلني.

0.739

*0.000

0.697

*0.000

0.593

تمت العامللن في اليامعم بمعرفم افيم حلل الت،بيقاي الحاسلاليم.

*0.001

0.773

*0.000

تلفر اليامعم برامي تدريبيم مستمري للعامل ن لنشر المعرفم لاستنمار التقنياي الحد نم.

0.697

*0.000

0.684

*0.000

0.621

*0.000

0.701

*0.000

تشترط اليامعم علث عضا ه هم التدريس ت،لير ملاراتلم في است دام تكنلللييا
المعللماي.
تشي اليامعم بحام عضا الل هم التدريسيم علث المشار م في المؤتمراي لالندلاي

.3

للرش العمل.

.4

تقدر إداري اليامعم هميم ا ستنمار في الملارد البشريم ساس للتحلل.

.5
.6
.7

تحم إداري اليامعم عضا ه هم التدريس علث مساعدي ال،لبم في (إنتاج لت،لير

لنشر المعرفم) باللساهل التقنيم الحد نم.

تشي اليامعم عضا الل هم التدريسيم علث است دام الصاللف ا فتراضيم في تدريس

.8

المقرراي الدراسيم.

.9

تعتمد اليامعم التعليم المالتلح ساس لنشر المعرفم.
التخطيط للتحول القتصاد المعرفة

.1

ت ،ط اليامعم للتلس في است دام التقنياي الحد نم في التعليم.

0.761

*0.000

.2

تحر

اليامعم علث ت،لير المعرفم ملرد اقتصادي.

0.813

*0.000

.3

تسعث اليامعم إلث بنا رس المال الال ري.

0.637

*0.000

0.745

*0.000

.4

تسلم اليامعم في لض

،م محددي زمنيا لت،ليرها تكنلللييا.
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.5
.6
.7
.8
.9
.10

تقلم اليامعم بمرايعم مستمري للمناهي الدراسيم بما تلا م م احتياياي ا قتصاد
المعرفي.
تر ز اليامعم علث بنا الملاراي التي تتلاف م ت،لراي ا قتصاد المعرفي.
تحر

اليامعم علث ا ستنمار األمنل للملارد المتاحم في الب هم المحي،م باليامعم

لتعزيز اقتصاد المعرفم.
تعمل اليامعم بم تل

مستلياتلا ب لادر ت ه ليم لدعم ال،لبم نحل اقتصاد المعرفم.

ترالط اليامعم ال ،ط التدريسيم ب هداف تعزز ملاراي ال،لبم لخندماج في ب هم
ا قتصاد المعرفي.
تعمل اليامعم علث تنميم قدراي التال ر ( الناقد لاإلبداعي ) لدي ال،لبم.

0.887

*0.000

0.886

*0.000

0.864

*0.000

0.859

*0.000

0.917

*0.000

0.839

*0.000

البنية التحتية للجامعة المساعدة على التحول لالقتصاد
.1

تمتلم اليامعم ملق علث الشب م العالميم للمعللماي.

0.720

*0.000

.2

تتم ز اليامعم ب ن للا بنيم تحتيم لألعمال اإللكترلنيم.

0.728

*0.000

.3

تصمم اليامعم مقرراي إلكترلنيم تتناسي م القدراي العقليم لل،لبم.

0.737

*0.000

.4

تست دم اليامعم العملياي اإللكترلنيم عبر الشب م العن بلتيم.

0.768

*0.000

.5

تلفر اليامعم رساهل لمراي علميم متنلعم من خل م تبتلا اإللكترلنيم.

0.548

*0.002

.6

تلفر اليامعم لكل ،الي الب ز ز ز ز ز ز ز ززاناي المتعلقم به علث صالحم اليامعم الرهيسيم.

0.608

*0.000

0.623

*0.000

.8

تلفر اليامعم المناا المناسي ستنمار لمشار م المعرفم لا ستالادي منلا.

0.832

*0.000

.9

تلفر اليامعم برامي لتزليد ال،لبم بالملاراي المتعلقم بيدل إنتاج المعرفم.

0.599

*0.000

.7

تلفر اليامعم فضل سبل التكنلللييا التعليميم الحد نم للتلاصل ب ن عضا الل هم
التدريسيم لال،لبم.

* ا رتباط دال إحصاهي ا عند مستلي د لم ( )   0.05

ثانيا :صدق االتساق البنائي للمجاالت االستبانة األولى:

يدلل رقم ( )4.6ب ن معامخي ا رتباط ب ن الدريم الكليم لكل ميال من ميا ي ا ستبانم م

الدريم الكليم لالقراي ا ستبانم

ل.

جدول (:)4.6

يوضح معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية لالستبانة.
المجال

محتوى المجال

معامل

االرتباط

القيمة

االحتمالية
().Sig

األول

الثقافة الداعمة للتحول نحو االقتصاد المعرفي

0.879

*0.000

الثاني

تطوير الكفاية المهنية لعضو هيئة التدريس للتحول نحو االقتصاد المعرفي

0.807

*0.000

الثالث

التخطيط للتحول القتصاد المعرفة

0.910

*0.000

الرابع

البنية التحتية للجامعة المساعدة على التحول لالقتصاد

0.804

*0.000

* ا رتباط دال إحصاهيا عند مستلي د لم ( )   0.05
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تضا من اليدلل ن معامخي ا رتباط المب نم دالم عند مستل د لم ( ،)0.05ح م إن مستل

الد لم لكل فقري اقل من مستل الد لم( ،)0.05لالذلم تعتبر ميا ي استبانم ا قتصاد المعرفي
صادقم لما لضعي لقياسه.

ثالث ا :ثبات فقرات االستبانة.

م ززا نب ززاي داي الد ارس ززم فيعن ززي الت ك ززد م ززن ن اإلياب ززم س ززتكلن لاح ززدي تقريب ززا ل ززل تك ززرر ت،بيقل ززا عل ززث

األش ا

ذاتلم في لقاي (العساف1995 ،ا  .)430لقد ير الباحزم ،زلاي النبزاي علزث الع نزم

ا ست،خعيم نالسلا ب،ريقت ن هماا معامل لالا رلنباا ل ،ريقم التيزهم النصاليم
 .1طريقة ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha

است دم الباحم ،ريقم لالا رلنباا لقياس نباي ا ستبانم
رقم ( )4.7ن معامخي النباي مرتالعم.

،ريقم نانيم لقياس النباي لقد ب ن يدلل

جدول (:)4.7

معامل الثبات ( طريقة ألفا كرونباخ) لالستبانة.
عدد

محتوى المجال

المجال

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

8

0.835

9

0.766

الثالث

التخطيط للتحول القتصاد المعرفة

10

0.929

الرابع

البنية التحتية للجامعة المساعدة على التحول لالقتصاد

9

0.846

36

0.947

األول
الثاني

الثقافة الداعمة للتحول نحو االقتصاد المعرفي
تطوير الكفاية المهنية لعضو هيئة التدريس للتحول نحو االقتصاد
المعرفي

الدرجة الكلية لالستبانة

تض ززا م ززن الي ززدلل الس ززاب

ن قيم ززم معام ززل النب ززاي تتز زرالح م ززا بز ز ن ()0.929 -0.766

لمعامززل النبززاي الكلززي تسززالي ( )0.947لهززذا ززدل علززث ن ا سززتبانم تتمت ز بدريززم عاليززم مززن

النباي ي،مهن الباحم إلث ت،بيقلا علث ع نم الدراسم.

 .2طريقة التجزئة النصفية Split-Half Coefficientا

تم إ ياد معامزل ارتبزاط ب رسزلن بز ن معزدل األسزهلم الالرديزم الرتبزم لمعزدل األسزهلم الزلييزم الرتبزم

لكززل بعززد لقززد تززم تصززحيا معززامخي ا رتبززاط باسززت دام معامززل ارتبززاط سززب رمان بزرالن للتصززحيا (
 )Spearman-Brown Coefficientحسي المعادلم التاليما

2
معامل النباي =
1

ح م ر معامل ا رتباط لاليدلل التالي ب ن النتاهيا

لقد تم تعد ل ،لل الالقراي باست دام معادلم يتمان.
88

جدول (:)4.8

معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية) لالستبانة.
التجزئة النصفية
محتوى المجال

المجال

الثقافة الداعمة للتحول نحو االقتصاد المعرفي

األول

تطوير الكفاية المهنية لعضو هيئة التدريس

الثاني

للتحول نحو االقتصاد المعرفي

التخطيط للتحول القتصاد المعرفة

الثالث

البنية التحتية للجامعة المساعدة على التحول

الرابع

لالقتصاد

الدرجة الكلية لالستبانة

عدد

معامل

الفقرات

االرتباط

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

المصحح

().Sig

8

0.710

0.830

*0.000

9

0.548

0.708

*0.000

10

0.846

0.917

*0.000

9

0.561

0.718

*0.000

36

0.873

0.932

*0.000

 ا رتباط دال إحصاهي ا عند مستلي د لم ( )   0.05

تضا من النتاهي الملضحم في يدلل ( )4.8ن قيمم معامل ا رتباط المعدل(سب رمان برالن)

إحصاهيا ،لالذلم تكلن ا ستبانم في صلرتلا النلاهيم ما هي
( )Spearman Brownمرتال لدال
ا
في الملح ( )2قابلم للتلزي  ،لي لن الباحم قد ت كد من صده لنباي استبانم الدراسم ،مما يعله
علث نقم تامم بصحم ا ستبانم ،لصخح تلا لتحل ل النتاهي ،لاإليابم عن سهلم الدراسم ،لا تبار

فرضياتلا.
صدق وثبات استبانة الثانية (المناخ التنظيمي) :

أوال :صدق االستبانة:

صده ا ستبانم يعني الت كد من نلا سلف تقيس ما عدي لقياسه (العساف1995 ،ا  ،)429ما
يقصد بالصده" شملل ا ستبانم لكل العناصر التي يي ن تد ل في التحل ل من ناحيم ،للضلح

فقراتلا لمالرداتلا من ناحيم نانيم ،بح م تكلن مالللمم لكل من يست دملا (عب داي لآ رلن2001 ،ا
 ،)179لقد قام الباحم بتقن ن فقراي ا ستبانم لذلم للت كد من صده داي الدراسم ،لقد تم الت كد من
صده فقراي ا ستبيان ب،ريقت نا

أوالا :الصدق الظاهري لألداة ( صدق المحكمين):
قززام الباحززم بعززر داي الد ارسززم فززي صززلرتلا األلليززم علززث ميملعززم مززن المح م ز ن ت لالززي مززن ()17
عضلا من عضا الل هم التدريسيم في اليامعم اإلسخميم ،ليامعم األزهر ،ليامعم األقصث ،ليامعم
القدس المالتلحزم ،لالمت صصز ن فزي صزلل التراليزم .ليلضزا الملحز رقزم ( )2سزما المح مز ن الزذ ن
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قاملا مش لرين بتح يم داي الدراسم .لقد ،لي الباحم من المح م ن من إبزدا آراهلزم فزي مزد مخهمزم
العبززاراي لقيززاس مززا لضززعي أليلززه ،لمززد لضززلح صززياغم العبززاراي لمززد مناسززبم ززل عبززاري للمحززلر

الذي نتمي إليزه ،لمزد

الايزم العبزاراي لتر،يزم زل محزلر مزن محزالر متر زراي الد ارسزم األساسزيم هزذا

باإلضافم إلث اقتراح ما رلنه ضرلريا من تعد ل صياغم العباراي ل حذفلا ،ل إضافم عباراي يد دي
ألداي الد ارس ززم ،ل ززذلم إب ززدا آراهل ززم فيم ززا تعلز ز بالبيان ززاي األللي ززم (ال ص ززاه

الش ص ززيم لاللظيالي ززم)

الم،للبم مزن المبحزلن ن ،إلزث يانزي مقيزاس لي زري المسزت دم فزي ا سزتبانم ،مزا ن بعز
نصززحلا بضززرلري تقلززي

بع ز

ميززا ي لاضززافم بع ز

العبززاراي مززن بع ز

المح مز ن

العبززاراي إلززث ميززا ي

ر .

لاسززتنادا إلززث المخحظززاي لالتلي لززاي التززي بززداها المح مززلن قززام الباحززم بززإي ار التعززديخي التززي اتالز

عل لا معظم المح م ن ،ح م تم تعد ل صياغم العباراي لحذف ل إضافم البع
ضل تلم اآل ار تزم اسزتبعاد بعز

بدل (.)43

اآل زر منلزا .لعلزث

الالقزراي لتعزد ل بعضزلا اآل زر ليصزبا عزدد فقزراي ا سزتبانم ()41

ثاني ا :صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة الثانية (المناخ التنظيمي):

يقصد بصده ا تساه الدا لي مد اتساه ل فقري من فقزراي ا سزتبانم مز الميزال الزذي نتمزي إليزه

لتززم حسززاي ا تسززاه الززدا لي لالق زراي ا سززتبيان علززث ع نززم الد ارسززم ا سززت،خعيم البززالغ حيملززا ()30
مالردي ،لذلم بحساي معامخي ا رتباط ب ن ل فقري لالدريم الكليم للميال التابعم له.

يدلل رقم ( )4.9ب ن معامخي ا رتباط ب ن ل فقري من فقراي الميال لالدريم الكليم للميال الذي

تتب له ،لالذي ب ن ن معامخي ا رتباط المب نم دالم عند مستل د لم ( 0.05ل  ،)0.01ح م إن
مستل الد لم لكل فقري اقل من ( ، )0.05لالذلم تعتبر فقراي استبانم إداري التم ز صادقم لما
لضعي لقياسه.

جدول ()4.9

يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الذي تتبع له
م

معامل

الفقرة

االرتباط

القيمة
االحتمالية
().Sig

العالقة بين اإلدارة والعاملين
.2

تتسم العخقم ب ن الرهيس لالمرؤلس ن في اليامعم بالتعالن.

0.874

*0.000

0.767

*0.000

.3

تم ا هتمام باقتراحاتي بش ل يدي بسبي ليلد تعليماي إداريم معقدي.

0.671

*0.000

.4

تم انياز المعامخي اإلداريم باللقي المحدد.

0.813

*0.000

.5

،بيعم العخقاي القاهمم ب ن الرؤسا لالمرؤلس ن باليامعم لاضحم لمحددي.

0.726

*0.000

.1

سياسم اليامعم لهياكللا التنظيميم لاضحم.
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.6

تتناسي ت صصاي العامل ن في اليامعم م ،بيعم لظاهاللم لملاملا للايباتلا.

0.811

*0.000

.7

يساعد اللي ل التنظيمي في اليامعم علث سرعم إنياز العمل بيلدي عاليم.

0.833

*0.000

.8

تست دم اليامعم لساهل ا تصال الحد نم إلنياز عماللا لالتلاصل ب ن قساملا الم تلالم.

0.567

*0.001

االنتماء التنظيمي
.1

شعر با عتزاز نتماهي للذه اليامعم.

0.608

*0.000

.2

شعر ن عملي في اليامعم لفر لي احترام اآل رين لتقد رهم.

0.670

*0.000

.3
.4

تلمني ن ار سمعم اليامعم لمستقبللا.

0.664

*0.000

م ان عملي الحالي تيا لي الالرصم ستنمار قصث ،اقاتي في العمل.

0.584

*0.001

.5

تلفر اليامعم لي ل السبل للت،لير لانباي الكالا ي.

0.676

*0.000

.6

شعر با رتياح خل ساعاي العمل باليامعم.

0.698

*0.000

.7

يشرفني حصلل اليامعم علث يلاهز دلليم متم زي.

0.596

*0.001

.8

ليد باليامعم ن بم متم زي من عضا الل هم التدريسيم األكالا .

0.646

*0.000

المشاركة في اتخاذ الق اررات

.1

يشارم العامللن باليامعم في ات اذ الق ارراي المناسبم.

0.850

*0.000

.2

يمنا عضا ه هم التدريس الصخحياي الخزمم ت اذ الق ارراي المتعقلم بعمللم.

0.807

*0.000

0.695

*0.000
*0.000

.3

تالل

.4

ترتكز عمليم صن القرار علث النظري للمستقبل.

0.783

.5

لد الحريم الكاملم في ات اذ الق ارراي المرتب،م بمسؤللياي عملي.

0.852

*0.000

ت ذ المسؤلللن الق ارراي في اللقي المناسي.

0.899

*0.000

0.769

*0.000

تقلم اليامعم بإشرام مؤسساي الميتم المحلث في ات اذ الق ارراي المص ريم.

0.792

*0.000

.6
.7
.8

تالل

لي الصخحياي الخزمم في األملر التي تستدعي السرعم في ات اذ الق ارراي.

الصخحياي الخزمم للمستلياي الدنيا عند ات اذ الق ارراي الرلت نيم.

عمليات القيادة والتحفيز
.1

تشي اإلداري العليا التيد د لا بتكار رغم الم ا،ر المترتبم عل لا.

0.758

*0.000

.2

تستنمر اإلداري العليا ل ف ري يد دي بقلي.

0.867

*0.000

.3

تلفر اإلداري للعامل ن المعللماي الخزمم لضمان استم ارريم العمل.

0.691

*0.000

.4

تالل

لي الصخحياي الكافيم التي تم نني من ات اذ الق ارراي ننا العمل.

0.792

*0.000

.5

يرلي اتياه اإلداري نحل الم اف ي لالتشيي بدل ا تياه نحل ا نتقاد لالتلد د.

0.827

*0.000

.6

تم تق يم دا العامل ن علث سس ملضلعيم.

0.876

*0.000

.7

تم م اف ي األف ار اليد دي التي تم اقتراحلا لت،لير األدا .

0.806

*0.000

.8

تلتم اإلداري العليا بمنا الحلافز الماديم لالمعنليم للعامل ن المعززي لإلنياز.

0.905

*0.000

.9

تتم عمليم الترقيم استنادا إلث معيار التم ز في العمل.

0.888

*0.000

.1

يسلد العمل برلح الالري دا ل اليامعم.

.2

ن األفراد دا ل اليامعم بعضلم البع

العالقات االجتماعية

.
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0.641

*0.000

0.686

*0.000

.3

تلاصل م زمخهي في اليامعم ارج لقاي الدلام.

0.867

*0.000

.4

شارم زمخهي في اليامعم مناسباتلم ال اصم.

0.797

*0.000

.5

تمت فراد التنظيم با حترام ملما اني مستلياتلم اللظياليم.

0.633

*0.000

0.624

*0.000

0.890

*0.000

0.680

*0.000

.6
.7
.8

قلم بالتنس

م اآل رين في دا عمالي.

شارم في الالعالياي التي دعل إل لا ميملعاي التنظيم غ ر الرسمي النقاباي لاتحاداي
العامل ن.
ترال،ني بال،لبم عخقاي ايتماعيم حميمم.

* ا رتباط دال إحصاهي ا عند مستلي د لم ( )   0.05

ثانيا :صدق االتساق البنائي للمجاالت االستبانة الثانية:

يدلل رقم ( )4.10ب ن معامخي ا رتباط ب ن الدريم الكليم لكل ميال من ميا ي ا ستبانم م

الدريم الكليم لالقراي ا ستبانم

ل.

جدول (:)4.10

يوضح معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية لالستبانة.
معامل

محتوى المجال

المجال

القيمة االحتمالية

االرتباط

().Sig

األول

العالقة بين اإلدارة والعاملين

0.707

*0.000

الثاني

االنتماء التنظيمي

0.751

*0.000

الثالث

المشاركة في اتخاذ الق اررات

0.641

*0.000

الرابع

عمليات القيادة والتحفيز

0.761

*0.000

العالقات االجتماعية

0.791

*0.000

الخامس

* ا رتباط دال إحصاهيا عند مستلي د لم ( )   0.05

تضززا مززن اليززدلل ن معززامخي ا رتبززاط المب نززم دالززم عنززد مسززتل د لززم ( ،)0.05ح ززم إن مسززتل
الد لم لكل فقري اقل من مستل الد لم( ،)0.05لالذلم تعتبر ميا ي استبانم المناا التنظيمي صادقم

لما لضعي لقياسه.

ثالث ا :ثبات فقرات االستبانة.

م ززا نب ززاي داي الد ارس ززم فيعن ززي الت ك ززد م ززن ن اإلياب ززم س ززتكلن لاح ززدي تقريب ززا ل ززل تك ززرر ت،بيقل ززا عل ززث

األش ا

ذاتلم في لقاي (العساف1995 ،ا  .)430لقد ير الباحزم ،زلاي النبزاي علزث الع نزم

ا ست،خعيم نالسلا ب،ريقت ن هماا معامل لالا رلنباا ل ،ريقم التيزهم النصاليم
 .3طريقة ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha

است دم الباحم ،ريقم لالا رلنباا لقياس نباي ا ستبانم

رقم ( )4.11ن معامخي النباي مرتالعم.
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،ريقم نانيم لقياس النباي لقد ب ن يدلل

جدول (:)4.11

معامل الثبات ( طريقة ألفا كرونباخ) لالستبانة.
محتوى المجال

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

المجال
األول

العالقة بين اإلدارة والعاملين

8

0.858

الثاني

االنتماء التنظيمي

8

0.876

الثالث

المشاركة في اتخاذ الق اررات

8

0.798

الرابع

عمليات القيادة والتحفيز

9

0.862

8

0.811

41

0.926

الخامس العالقات االجتماعية
الدرجة الكلية لالستبانة

ليتضزا مززن اليزدلل السززاب

ن قيمززم معامزل النبززاي تتزرالح مزا بز ن ( )0.876 -0.798لمعامززل

النبززاي الكلززي تسززالي ( )0.926لهززذا ززدل علززث ن ا سززتبانم تتمت ز بدريززم عاليززم مززن النبززاي ت،مززهن
الباحم إلث ت،بيقلا علث ع نم الدراسم.

 .4طريقة التجزئة النصفية Split-Half Coefficientا

تززم إ يززاد معامززل ارتبززاط ب رسززلن بز ن معززدل األسززهلم الالرديززم الرتبززم لمعززدل األسززهلم الزلييززم الرتبززم

لكزل بعززد لقزد تززم تصزحيا معززامخي ا رتبزاط ي اسززت دام معامزل ارتبززاط سزب رمان بزرالن للتصززحيا (
 )Spearman-Brown Coefficientحسي المعادلم التاليما
معامل النباي =

2
1

ح م ر معامل ا رتباط لاليدلل التالي ب ن النتاهيا

لقد تم تصحيا الالقراي ي است دام معادلم يتمان.

جدول (:)4.12

معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية) لالستبانة.
التجزئة النصفية
محتوى المجال

المجال

عدد

معامل

معامل

االرتباط

القيمة

االحتمالية

الفقرات

االرتباط

األلل

العالقة بين اإلدارة والعاملين

8

0.741

0.852

الناني

االنتماء التنظيمي

8

0.712

0.832

*0.000

النالم

المشاركة في اتخاذ القرارات

8

0.573

0.728

*0.000

الراب

عمليات القيادة والتحفيز

9

0.725

0.840

*0.000

العالقات االجتماعية

8

0.561

0.719

*0.000

41

0.620

0.766

*0.000

ال امس

الدرجة الكلية لالستبانة

 ا رتباط دال إحصاهيا عند مستلي د لم ( )   0.05
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المصحح

().Sig

*0.000

ليتضا من النتاهي الملضحم في يدلل ( )4.12ن قيمم معامل ا رتباط المعدل(س برمان برالن)

إحصاهيا ،لالذلم تكلن ا ستبانم في صلرتلا النلاهيم ما هي
( )Spearman Brownمرتال لدال
ا
في الملح ( )2قابلم للتلزي  ،لي لن الباحم قد ت كد من صده لنباي استبانم الدراسم ،مما يعللا
علث نقم تامم بصحم ا ستبانم ،لصخح تلا لتحل ل النتاهي ،لاإليابم عن سهلم الدراسم ،لا تبار

فرضي.

المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

تم تالريغ لتحل ل ا ستبانم من خل برنامي التحل ل اإلحصاهي "Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS)" .
تم استخدام األدوات اإلحصائية اآلتية:
 النسي المهليم ،لالتك ارراي ،لاللزن النسبيا يست دم هذا األمر بش ل ساسي ألغ ارتكرار فهاي متر ر ما ،ليتم ا ستالادي منلا في لص

األلل لالنالم.

معرفم

ع نم الدراسم المبحلنم لاإليابم عن السؤال

 ا تبار لالا رلنباا ) (Cronbach's Alphaل ذلم ا تبار التيزهم النصاليم لمعرفم نبايفقراي ا ستبانم.

 معامل ارتباط ب رسلن ) (Pearson Correlation Coefficientلقياس دريم ا رتباط ،ليقلمهذا ا

تبار علث دراسم العخقم ب ن متر رين ،لقد تم است دامه لحساي ا تساه الدا لي،

لالصده البناهي لخستبانم ،لالعخقم ب ن المتر راي.

 ا تبار  Tفي حالم ع نم لاحدي ) (T-Testلمعرفم ما إذا ان متلسط دريم ا ستيابم قد لصلإلث الدريم المتلس،م لهل ( ،)3م زاد ل قل عن ذلم ،للقد تم است دامه للت كد من د لم
المتلسط لكل فقري من فقراي ا ستبانم .

 -ا تبار  Tفي حالم ع نت ن ) (Independent Samples T-Testلمعرفم ما إذا ان هنام

فرلقاي ذاي د لم إحصاهيم ب ن ميملعت ن من البياناي المستقلم لقد تم است دامه م متر ر

الينس

 ا تبار تحل ل التبا ن األحادي )  (One Way Analysis of Variance - ANOVAلمعرفمما إذا ان هنام فرلقاي ذاي د لم إحصاهيم ب ن نخم ميملعاي ،ل كنر من البياناي لقد تم

است دامه م متر راي المؤهل العلمي ،سنلاي ال دمم ،لالالرغ التعليمي.

 -ا تبار شياليه للالرله النناهيم  Scheffe Testلقد تم است دامه لمعرفم اتياه الالرله.
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الفصل اخلامس

نتائج الدراسة امليدانية

"إجابة التساؤالت ومناقشتها"
 المقدمة.
 المحك المعتمد في الدراسة.
 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة وتفسيرها.
 .1اإليابم عن السؤال األلل من سهلم الدراسم.
 .2اإليابم عن السؤال الناني من سهلم الدراسم.
 .3اإليابم عن السؤال النالم من سهلم الدراسم.
 .4اإليابم عن السؤال الراب من سهلم الدراسم.
 .5اإليابم عن السؤال ال امس من سهلم الدراسم.

 التوصيات.
 المقترحات.

المقدمة:
برز

تضمن هذا الالصل عرض ا لنتاهي الدراسم ،لذلم من خل اإليابم عن سهلم الدراسم لاستع ار
نتاهي ا ستبانم ،لالتي تم التلصل إل لا من خل تحل ل فقراتلا ،بلدف التعرف علث " واقع التحول

نحو االقتصاد المعرفي في جامعة القدس المفتوحة وعالقته بالمناخ التنظيمي" ،لاللقلف علث
متر راي الدراسم التي اشتملي (الينس ،المؤهل العلمي ،سنلاي ال دمم ،الالرغ التعليمي).
لذا تم إي ار المعالياي اإلحصاهيم للبياناي المتيمعم من استبانم الدراسم ،إذ تم است دام برنامي
الرزم اإلحصاهيم للدراساي ا يتماعيم" "Statistical Package for the Social Sciences

") ،(SPSSللحصلل علث نتاهي الدراسم التي س تم عرضلا لتحل للا في هذا الالصل.

المحك المعتمد في الدراسةا

لتحد د المحم المعتمد في الدراسم ،فقد تم تحد د ،لل ال خيا في مقياس لي ري ال ماسي من خل
حساي المد ب ن درياي المقياس ( ،)5-1=4لمن نم تقسيمه علث كبر قيمم في المقياس للحصلل

علث ،لل ال ليم ي ( ،)4/5=0.80لبعد ذلم تم إضافم هذه القيمم إلث قل قيمم في المقياس (بدايم

المقياس لهي لاحد صحيا( لذلم لتحد د الحد األعلث للذه ال ليم ،له ذا صبا ،لل ال خيا ما هل
ملضا في اليدلل اآلتي( :التميمي2004 ،ا .)42

جدول ()5.1

يوضح المحك المعتمد في الدراسة
طول الخلية

الوزن النسبي المقابل له

درجة الموافقة

من 1.80 – 1

من %36- %20

قل لم يدا

كبر من 2.60 – 1.80

كبر من %52 - %36

قل لم

كبر من 3.40 – 2.60

كبر من %68 -%52

متلس،م

كبر من 4.20 – 3.40

كبر من %84 -%68

ب ري

كبر من 5 - 4.20

كبر من %100-% 84

ب ري يدا

للتالس ر نتاهي الدراسم لالح م علث مستل ا ستيابم ،اعتمد الباحم علث ترت ي المتلس،اي الحسابيم

علث مستل الميا ي لألداي

حسي المحم المعتمد للدراسم.

ل ،لمستل الالقراي في ل ميال ،لقد حدد الباحم دريم الملافقم

اإلجابة عن أسئلة الدراسة:
سيقلم الباحم باإليابم عن سهلم الدراسم من خل تحل ل البياناي ،لالتر ز علث علث فقرت ن،
لتالس ر نتاهيلما لمقارنتلا بالدراساي السابقم.
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اإلجابة عن السؤال الرئيس:

ما واقع التحول نحو االقتصاد المعرفي في جامعة القدس المفتوحة وعالقته بالمناخ التنظيمي؟
ويتفرع منه العديد من التساؤالت وهي كالتالي:

اإلجابة عن السؤال األول:

ما درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس بجامعة القدس المفتوحة لواقع التحول نحو االقتصاد

المعرفي.

للإليابم علث هذا التساؤل ،تم است دام ا تبار  Tلع نم لاحدي للتعرف علث ما إذا اني دريم تقد ر
عضا ه هم التدريس بيامعم القدس المالتلحم للاق التحلل نحل ا قتصاد المعرفي

عن الدريم

تل

لزن النسبيم.
المتلس،م لهي ( )3لقد تم احتساي المتلس،اي الحسابيم ،لا نحرافاي المعياريم لاأل ا
جدول (:)5.2

تحليل مجاالت االستبانة األولى.
محتوى المجال

م
.1
.2
.3
.4

المتوسط

الوزن

االنحراف

الترتيب

الحسابي

النسبي

المعياري

4.05

81.00

0.502

3

4.18

83.60

0.494

2

4.02

80.40

0.522

4

4.30

86.00

0.517

1

4.13

82.60

0.396

الثقافة الداعمة للتحول نحو االقتصاد المعرفي
تطوير الكفاية المهنية لعضو هيئة التدريس للتحول
نحو االقتصاد المعرفي
التخطيط للتحول القتصاد المعرفة
البنية التحتية للجامعة المساعدة على التحول
لالقتصاد

الدرجة الكلية لالستبانة

* قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "349تساوي 1.96

ليتضا من خل اليدلل رقم ( )5.2ن يمي متلس،اي الميا ي الم تلالم اني متقارالم من ح م
لزانلا النسبيم ،ح م ترالحي ب ن ( )80.40ل( )86.00ما الدريم الكليم لخستبانم

ل فقد حصلي

علث لزن نسبي قدره ( )%82.60مما دلل علث ملافقم ب ري علث دريم تقد ر عضا ه هم التدريس
بيامعم القدس المالتلحم للاق التحلل نحل ا قتصاد المعرفي.
ويعزو الباحث ذلك إلى :حر

يامعم القدس المالتلحم علث تزليد عضا ه هم التدريس بميملعم

من الملاراي المرتب،م باست دام ال،ره الحد نم في التدريس لالتي تش ل عامخا مساعدا في تقرير

مساراي التحلل نحل ا قتصاد المعرفي بما تضمن ذلم من تر ز علث الت ،يط ا سترات يي لآلياته.
لتتال

نتاهي هذه الدراسم م دراسم ل من الصمادي ( ،)2012لالتي شالي النتاهي إن إم انيم

ت،ب

ا قتصاد المعرفي في يامعم نلري اني عاليم علث ميالي (الت ،يط لالبنيم التحتيم)،

مباد

لدراسم ش،نالي لعليماي ( ،)2008في مد

تحق
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برامي دبللم التراليم للكالاياي الترالليم في ظل

اقتصاد المعرفم من ليلم نظر ،لبم دبللم التراليم في اليامعاي األردنيم اني بدريم ب ري ،لدراسم
رل )1999( ،في ا تياهاي باست دام ش ال يد دي من التعالن في بنا

نملذج تعلم رالط ب ن

الشب اي اإللكترلنيم.

أما ترتيب المجاالت حسب أوزانها النسبية فقد كانت كالتالي:

 .1المجال الرابع :البنية التحتية للجامعة المساعدة على التحول لالقتصاد ،فقد حصل علث المرتبم

األللث بلزن نسبي قدره ( )%86.00ي بدريم تقد ر ب ري.

ويعزو الباحث ذلك إلى :تلفر لد اليامعم األسس الرهيسيم التي تقلم عليه اليامعم من مباني ل يلزي
حاسلي لم تبراي لالكلياي العلميم التي تلعي دل ار ساسيا في تقدم لرقي اليامعم نحل األفضل
لالمتالقم م فلسالتلا في رغبتلا في ت،ب

لتعم

ا هتمام بال،الي.

نظام التعليم المالتلح م المستيداي التعليميم لالتكنلللييا

 .2المجال الثاني :تطوير الكفاية المهنية لعضو هيئة التدريس للتحول نحو االقتصاد المعرفي ،فقد

حصل علث المرتبم النانيم بلزن نسبي قدره ( )%83.60ي بدريم تقد ر ب ري.

ويعزو الباحث ذلك إلى :ن اليامعم تعتمد بش ل مستمر علث إع،ا دلراي تدريبيم لد

عضا ه هم

التدريس حلل است دم ال،ره الحد نم في التعليم فيما تعل بإع،ا محاضراي إلكترلنيم للتلاصل م
ال،لبم ارج لقاي الدلام عبر الصاللف ا فتراضيم لالال د ل نالرنس لهذا تال م فلسالتلا في تعم

ا هتمام بنلعيم األدا

 .3المجال األول :الثقافة الداعمة للتحول نحو االقتصاد المعرفي ،فقد حصل علث المرتبم النالنم
بلزن نسبي قدره ( )%81.00ي بدريم تقد ر ب ري.

ويعزو الباحث ذلك إلى :ن النقافم هي اصم باإلنسان لالتي ي تسبلا من الب هم المحيط بلا ليعلد

إلث تعدد فرلغ اليامعم لي لن ا

تخف في التعامل فيما ب نلم ل ن عضا ه هم التدريس

تلاللن في

ت صصاتلم العلميم بالحصلل عليم من دلل متعددي ل ن لكل مشرف ،ريقته في التدريس ت تل

األ ر حسي ،بيعم العمل.

عن

 .4المجال الثالث :التخطيط للتحول القتصاد المعرفة ،فقد حصل علث المرتبم الرابعم بلزن نسبي قدره
( )%80.40ي بدريم تقد ر ب ري.

ويعزو الباحث ذلك إلىا ن اليامعم تض

،ط مسبقم للا لتسل ل العمل بلا لمن يل النلل

بالعمليم التعليميم ل ذلم س ر العمل بلا بش ل منتظم
ثانيا :تحليل فقرات المجال األول :الثقافة الداعمة للتحول نحو االقتصاد المعرفي.
تم است دام ا تبار  tللع نم اللاحدي لالنتاهي مب نم في يدلل رقم ( )5.3لالذي ب ن آ ار فراد ع نم
الدراسم في فقراي الميال األلل(النقافم الداعمم للتحلل نحل ا قتصاد المعرفي)
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جدول (:)5.3

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال
م

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8


الفقرة

قيمة

القيمة

المتوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

4.38

87.60

42.889

4.13

82.60

32.079

0.000

3.95

79.00

25.781

0.000

7

3.97

79.40

25.394

0.000

5

4.40

88.00

37.750

0.000

1

4.00

80.0

21.235

0.000

4

3.96

79.20

19.588

0.000

6

3.64

72.80

11.587

0.000

8

تدرم اليامعم ن ا قتصزاد المعرفزي لزه دلر هزام فزي
ت،لير إداري اليامعم.

تتبنز ززي اليامعز ززم التحز ززلل نحز ززل اقتصز ززاد المعرفز ززم فز ززي

المستقبل القريي.

النقافم الساهدي في اليامعم تعمل علث تسل ل التحزلل

نحل ا قتصاد المعرفي.

تت زذ إداري اليامعزم القز ارراي التزي تسزلل التحزلل نحززل
ا قتصاد المعرفي.

ي،بز ز مالل ززلم ا قتص ززاد المعرف ززي م ززن ززخل التعل ززيم

اإللكترلني.

تعمززل اليامعززم علززث تنلي ز الم ريززاي التعليميززم التززي
ت،لبلا التحلل نحل اقتصاد المعرفم.

تتبنززث اليامعززم حقيقززم ن ق،ززاغ المعللمززاي هززل حززد

ق،اعاي ا قتصاد الح لي.

تالاع ززل ال،لب ززم مز ز مت،لب ززاي اقتص ززاد المعرف ززم الت ززي

تلفرها اليامعم.

الترتيب

االختبار

االحتمالية

t

().Sig
0.000

2
3

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "349تساوي 1.96

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1الالقري رقم ( )5التي نصي علزث " يطبق مفهوم االقتصاد المعرفي مان خاالل التعلايم اإللكتروناي".

قزد احتلزي المرتبزم األللزث بزلزن النسزبي ( ،(%88.00ممزا زدل علزث ن الالقزري قزد حصزلي علزث دريززم
ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.

ويعزو الباحث ذلك إلى :لعث اليامعم ب هميم التعليم اإللكترلني ،ري لد لل ميتم المعرفم ل سر

الح زلايز التقل ديززم ،مززن ززخل اسززت دام الصززاللف ا فت ارضززيم لالال ززد ل نال زرنس فززي تززدريس المقززراري

اإللكترلني ززم ل ن التعل ززيم اإللكترلن ززي ل ززيس ب ززديخ ع ززن المعل ززم ب ززل يع زززز دلره مش ززرف لملي ززه للعملي ززم

التعليميم بما تلاكي م التكنلللييا الحد نم.

لتت،ززاب ه ززذه النت ي ززم م ز د ارس ززم العس ززلي ( )2011فززي ع ززدم لي ززلد فززرله ذاي د ل ززم إحص ززاهيم بز ز ن

استياباي الدراس ن حلل صعلباي است دام التعليم اإللكترلني ،لدراسم رل ) 1999( ،بنا نمزلذج

تعلززم زرتبط م ز الشززب اي اإللكترلنيززم بنززي علززث اسززت دام ش ز ال يد ززدي مززن التعززالن ضززمن مؤسسززاي

التعليم العاليم لالمؤسساي الحد نم.
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 .2الالقري رقم ( )1التي نصي علث " تدرك الجامعة أن االقتصاد المعرفي له دور هام في تطاوير إدارة

الجامعااة ".قززد احتلززي المرتبززم النانيززم ب زلزن النسززبي ( ،(%87.60ممززا ززدل علززث ن الالق زري قززد حصززلي
علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.

ويعاازو الباحااث ذلااك إل اى :تليززه اليامعززم نحززل التعلززيم اإللكترلنززي فززي تسززل ل المعززامخي اإلداريزم بززبن

العززامل ن ل ززذلم ب ز ن ال،لبززم لعضززا ه هززم التززدريس باليامعززم لاعتمززاده علززث رس المززال البشززري فززي

استنمار ال،اقاي البشريم في تيسر لت،لير اليامعم لارتكازه علث منظلمم البحم لالت،لير التي تعتبر

شريان الحياي للذا ا قتصاد.

تتالز ز ه ززذه النت ي ززم مز ز د ارس ززم يز زراداي )2014( ،ف ززي تحد ززد ا حتياي ززاي التدريبي ززم لم ززد راي ري ززا

األ،الززال فززي األردن فززي ضززل مشززرلغ الت،ززلير الترالززلي نحززل اقتصززاد المعرفززم ،لد ارسززم مزراد)2008( ،

فززي عززدم ليززلد فززرله يلهريززم فززي اتياهززاي ال،لبززم بززا تخف ينسززلم نحززل ت،ززلير التعلززيم العززالي نحززل
ا قتصاد المعرفي.

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدني فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1الالق زري رقززم ( )8التززي نصززي علززث " يتفاعاال الطلبااة مااع متطلبااات اقتصاااد المعرفااة التااي توفرهااا

الجامعة ".قزد احتلت المرتبة األخيرة بوزن النسبي ( ،(%72.80مما يدل على أن الفقرة قد حصلت
على درجة موافقة ( ب ري) من قبل فراد الع نم.

ويعااازو الباحاااث ذلاااك إلاااى :إم اني ززم لص ززلل ال،لب ززم إل ززث اإلنترن ززي لس ززلللم اس ززت دام التلاص ززل مز ز

المشزرف ن مززن ززخل الصززاللف ا فت ارضززيم لالال ززد ل نالزرنس .لقززدري ال،لبززم علززث التلاصززل مز المشززرف
األكاديمي ننا شرح المقرراي اإللكترلنيم

لتت،ززاب هززذه النت يززم م ز لد ارسززم رل ) 1999( ،بنززا نمززلذج تعلززم زرتبط م ز الشززب اي اإللكترلنيززم

بني علث است دام ش ال يد دي من التعالن ضمن مؤسساي التعليم العاليم لالمؤسساي الحد نم.

 .2الالقزري رقززم ( )3التززي نصززي علززث " الثقافااة السااائدة فااي الجامعااة تعماال علااى تسااهيل التحااول نحااو

االقتصاد المعرفي ".قد احتلي المرتبم قبل األ ري بلزن النسبي ( ،(%79.00ممزا زدل علزث ن الالقزري
قد حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.

ويعزو الباحث ذلك إلى :ن غالبيم فرلغ اليامعم اني مست يري بق،اغ غزي لالعمل علث فضل السبل

لتلف ر ال دماي الخزمم لتسل ل للتحلل نحل ا قتصاد المعرفي في اليامعم

لاتالقي هذه النت يم م دراسم األغا ( )2013في دريم تلافر مت،لباي التحلل نحل ا قتصزاد المعرفزي

م ززن ليل ززم نظ ززر القي ززاداي اليامعي ززم ف ززي فلس زز ،ن ،لمظ ززاهر تز زلافر مت،لب ززاي التح ززلل نح ززل ا قتص ززاد

المعرفي من ليلم نظر القياداي اليامعيم فزي فلسز ،ن ،لد ارسزم مزراد ( )2008عزدم ليزلد فزرله ذاي
د لم إحصاهيم ب ن اتياهاي ال،لبم في الكلياي الم تلالم.
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ثانيا :تحليل فقرات المجال الثاني :تطوير الكفاية المهنية لعضو هيئة التدريس للتحول نحو

االقتصاد المعرفي.

تم است دام ا تبار  tللع نم اللاحدي لالنتاهي مب نم في يدلل ( )5.4لالذي ب ن آ ار

فراد ع نم

الدراسم في فقراي الميال الناني (ت،لير الكالايم الملنيم لعضل ه هم التدريس للتحلل نحل ا قتصاد
المعرفي)

جدول (:)5.4

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال
الفقرة

م

تززلفر اليامعززم الززدعم الالنززي ألعضززا ه هززم التززدريس

.1

في ميال التعليم اإللكترلني.
تشززترط اليامعززم علززث عضززا ه هززم التززدريس ت،ززلير

.2

ملاراتلم في است دام تكنلللييا المعللماي.
تشي اليامعم بحام عضا الل هم التدريسيم علزث

.3

المشار م في المؤتمراي لالندلاي للرش العمل.
تقز ززدر إداري اليامعز ززم هميز ززم ا سز ززتنمار فز ززي الم ز زلارد

.4

البشريم ساس للتحلل.

تمت ز ز العز ززامللن فز ززي اليامعز ززم بمعرفز ززم افيز ززم حز ززلل

.5

الت،بيقاي الحاسلاليم.
تززلفر اليامعززم ب زرامي تدريبيززم مسززتمري للعززامل ن لنشززر

.6

المعرفم لاستنمار التقنياي الحد نم.

المتوسط

الوزن

قيمة

القيمة

االحتمالية

الترتيب

الحسابي

النسبي

االختبار t

4.36

87.20

32.691

0.000

4.22

84.40

33.765

5
0.000
امتلم تصل ار لاضحا لم لناي الت،لي

4.40

88.00

40.886

0.000

1

4.08

81.60

27.871

0.000

6

3.91

78.20

21.189

0.000

9

4.01

80.20

22.379

0.000

8

().Sig
2

تحز ززم إداري اليامع ز زم عضز ززا ه هز ززم التز ززدريس علز ززث
مسززاعدي ال،لبززم فززي (إنتززاج لت،ززلير لنشززر المعرفززم)

.7

4.03

80.60

24.300

0.000

7

باللساهل التقنيم الحد نم.
تشز ز ززي اليامعز ز ززم عضز ز ززا الل هز ز ززم التدريسز ز ززيم علز ز ززث
اسزت دام الصززاللف ا فت ارضززيم فززي تززدريس المقززرراي

.8

4.23

84.60

30.474

0.000

4

الدراسيم.

تعتمز ز ززد اليامع ز ز ززم التعل ز ز ززيم المالت ز ز ززلح س ز ز ززاس لنش ز ز ززر

.9

المعرفم.


4.34

86.80
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36.777

0.000

3

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1الالقري رقم ( )3التي نصي علث " تشجع الجامعة أبحاث أعضاء الهيئة التدريسية على المشااركة
في المؤتمرات والندوات وورش العمل ".قد احتلي المرتبم األللث بلزن النسبي ( ،(%88.00ممزا زدل

علث ن الالقري قد حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.

ويعزو الباحث ذلك إلى :ن اليامعم تشي بحام عضا الل هزم التدريسزيم لتسزاعدهم علزث المشزار م

ف ززي الم ززؤتمراي العلمي ززم بمي ززال ت صص ززلم لتنمي ززه ق ززدراتلم ،ل ن تك ززلن هن ززام إليز زم فز زي تبن ززي الملاه ززي
لالباحن ن باليامعم إلتاحم الالرصم ستكمال المعرفم.

 .2الالقري رقم ( )1التي نصي علزث " تاوفر الجامعاة الادعم الفناي ألعضااء هيئاة التادريس فاي مجاال

التعليم اإللكتروني ".قد احتلي المرتبزم النانيزم بزلزن النسزبي ( ،(%87.20ممزا زدل علزث ن الالقزري قزد
حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.

ويعاازو الباحااث ذلااك إلااى :ن داري اليامعززم تعمززل علززث تززلف ر دلراي تدريبيززم مت صصززم لرفز

الززا ي

عضززا ه هززم التززدريس بش ز ل دلري لخ،ززخغ لالتم ز ن باسززت دام التكنلللييززا الحد نززم لتلظياللززا بش ز ل
منل في العمليم التعليميم باليامعم.

تتال هذه النت يم م دراسم العسلي ( )2011في عدم ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم ب ن اسزتياباي

الد ارس ز ن حززلل صززعلباي اسززت دام التعلززيم اإللكترلنززي ،لد ارسززم رل ) 1999( ،بنززا نمززلذج تعلززم

رتبط م الشب اي اإللكترلنيم بني علث است دام ش ال يد زدي مزن التعزالن ضزمن مؤسسزاي التعلزيم

العاليم لالمؤسساي الحد نم.

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدني فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1الالقزري رقززم ( )5التززي نصززي علززث " يتمتااع العاااملون فااي الجامعااة بمعرفااة كافيااة حااول التطبيقااات

الحاسوبية ".قد احتلي المرتبم األ ري بلزن النسبي ( ،(%78.20مما زدل علزث ن الالقزري قزد حصزلي
علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.

ويعزو الباحث ذلك إلى :محال ي اليامعزم الحن نزم لت،ب ز البزرامي لالت،بيقزاي المت،زلري باسزتمرار ممزا
ؤد لسلللم لملاكبم تلم البرامي لالت،بيقاي الحد نم ليمي العامل ن.

لتتال هذه النت يم م دراسم برهلم )2010( ،في التلصل إلث بنا برنزامي تزدريبي لرفز

الزا ي معلمزي

اإلداري المعللماتيم في ظل ا قتصاد المعرفي ،لدراسم رل )1999( ،في بنا نملذج تعلزم زرتبط مز

الشززب اي اإللكترلنيززم بنززي علززث اسززت دام ش ز ال يد ززدي مززن التعززالن ضززمن مؤسسززاي التعلززيم العالي زم
لالمؤسساي الحد نم.

 .2الالقزري رقززم ( )6التززي نصززي علززث " تااوفر الجامعااة بارامج تدريبيااة مسااتمرة للعاااملين لنشاار المعرفااة

واستثمار التقنيات الحديثة ".قد احتلي المرتبم قبل األ ري بزلزن النسزبي ( ،(%80.20ممزا زدل علزث
ن الالقري قد حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.
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ويعزو الباحث ذلاك إلاىا اعتمزاد اليامعزم علزث نسزبم ب زري مزن عضزا ه هزم التزدريس لالزذ ن غالبزا مزا

لاكبززلن الب زرامي التدريبيززم اإليباريززم التززي تعقززدها اليامعززم ألعضززا ه هززم التززدريس للقززدرتلم علززث فلززم

لملاكبم تلم البرامي التدريبيم الحد نم التي ت،ب في ماكن عمللم.

لتت ،ززاب ه ززذه النت ي ززم مز ز د ارس ززم د ارس ززم رل ( )1999ف ززي بن ززا نم ززلذج تعل ززم ز زرتبط مز ز الش ززب اي

اإللكترلني ززم عل ززث اس ززت دام شز ز ال يد ززدي م ززن التع ززالن ض ززمن مؤسس ززاي التعل ززيم الع ززالي لالمؤسس ززاي

الحد نم.

ثالثا :تحليل فقرات المجال الثالث :التخطيط للتحول القتصاد المعرفة
تم است دام ا تبار  tللع نم اللاحدي لالنتاهي مب نم في يدلل رقم ( )5.5لالذي ب ن آ ار فراد ع نم

الدراسم في فقراي الميال النالم (الت ،يط للتحلل قتصاد المعرفم).
جدول (:)5.5

يوضح النسبي المتوسط الحسابي والوزن والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال
م
.1

الفقرة
ت ،ط اليامعم للتلس في است دام التقنياي الحد نم

في التعليم.

.2

تحر

.3

تسعث اليامعم إلث بنا رس المال الال ري.

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10


المتوسط

اليامعم علث ت،لير المعرفم ملرد اقتصادي.
،م محددي زمني ا لت،ليرها

تسلم اليامعم في لض
تكنلللييا.

تقلم اليامعم بمرايعم مستمري للمناهي الدراسيم بما
تلا م م احتياياي ا قتصاد المعرفي.

تر ز اليامعم علث بنا الملاراي التي تتلاف
ت،لراي ا قتصاد المعرفي.
تحر

م

اليامعم علث ا ستنمار لألمنل للملارد المتاحم

في الب هم المحي،م باليامعم لتعزيز اقتصاد المعرفم.

تعمل اليامعم بم تل

مستلياتلا ب لادر ت ه ليم لدعم

ال،لبم نحل اقتصاد المعرفم.

ترالط اليامعم ال ،ط التدريسيم ب هداف تعزز ملاراي

ال،لبم لخندماج في ب هم ا قتصاد المعرفي.

تعمل اليامعم علث تنميم قدراي التال ر(الناقد
لاإلبداعي) لدي ال،لبم.

الوزن

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

الترتيب

0.000

1
3

الحسابي

النسبي

4.44

88.8

49.774

4.15

83

36.894

0.000

4.36

87.2

39.390

0.000

2

4.04

80.8

31.405

0.000

4

3.88

77.6

18.702

0.000

7

3.89

77.8

19.662

0.000

6

3.84

76.8

17.738

0.000

9

3.96

79.2

20.751

0.000

5

3.86

77.2

19.019

0.000

8

3.74

74.8

15.272

0.000

10
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وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1الالقزري رقززم ( )1التززي نصززي علززث " تخطااط الجامعااة للتوسااع فااي اسااتخدام التقني اات الحديثااة فااي

التعليم ".قد احتلي المرتبم األللث بلزن النسبي ( ،(%88.80مما دل علزث ن الالقزري قزد حصزلي علزث
دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.
ويعزو الباحث ذلك إلى :ن اليامعم تض
باعتماد اليامعم ت ص

،ط مسزبقم للتلسز فزي التقنيزاي الحد نزم فزي الزتعلم لذلزم

حد م هل تقنياي الشب اي لالليي لهل ت ص

يد د في هذا الميال ممزا

يعللا راهدي في است دام األسال ي الحد نم لملاكبم تكنلللييا العصر.

لتتال هذه النت يم م دراسم رل ( )1999في بنا نملذج تعلزم زرتبط مز الشزب اي اإللكترلنيزم بنزي

علث است دام ش ال يد دي من التعالن ضمن مؤسساي التعليم العاليم لالمؤسساي الحد نم.

 .2الالقري رقم ( )3التي نصي علث " تسعى الجامعاة إلاى بنااء رأس الماال الفكاري ".قزد احتلزي المرتبزم

النانيم بلزن النسزبي ( ،(%87.20ممزا زدل علزث ن الالقزري قزد حصزلي علزث دريزم ملافقزم ( ب زري) مزن
قبل فراد الع نم.

ويعزو الباحث ذلك إلى :ن اليامعم سعي منذ نش تلا لبنا رس المزال الال زري فزي اليامعزم لذلزم مزن
ززخل رفز ز

ال ززا ي لمل ززاراي لق ززدراي عض ززا ه ه ززم الت ززدريس لال ،ززاقم اإلداري األم ززر ال ززذي ظل ززر يليز ز ا

بحصلل العد د من العامل ن لعضا ه هم التدريس علث يلاهز بحنيم دلليم .

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدني فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1الالقزري رقززم ( )10التززي نصززي علززث " تعماال الجامعااة علااى تنميااة قاادرات التفكير(الناقااد واإلبااداعي)

لدي الطلبة ".قد احتلي المرتبم األ ري بلزن النسبي ( ،(%74.80مما زدل علزث ن الالقزري قزد حصزلي
علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.

ويعاازو الباحااث ذلااك إلااى :تنميززم القززدراي العقليززم لززد ال،لبززم ألنلززا تضززم فهززاي عمريززم م تلالززم ل ن

اليامعززم تعتمززد سياسززيم التعلززيم المالتززلح لعززدم إيبززار ال،لبززم لحضززلر المحاض زراي بش ز ل مسززتمري ممززا
يعل هنام فلراه ب ن ال،لبم.

لتت،ززاب هززذه النت يززم م ز د ارسززم شززقالم ( )2013فززي بنززا قاهمززم لملززاراي ا قتصززاد المعرفززي اللايززي
تلافرهززا فززي محتززل

تززي العلززلم للمرحلززم األساسززيم العلززث ،لد ارسززم العسززلي ( )2011فززي الحايززم إلززث

الملاكب ززم المب ز زري لل ززد لل ف ززي ا قتص ززاد المعرف ززي ،لتنمي ززم المز زلارد البشز زريم لإلب ززداغ لا بتك ززار لالمل ززاري
المعرفيم ،لتل هتلا ل ل المنا اي العلميم لتحق

الت،لير.

 .2الالقزري رقززم ( )7التززي نصززي علززث " تحاارص الجامعااة علااى االسااتثمار األمثاال للم اوارد المتاحااة فااي

البيئاااة المحيطاااة بالجامعاااة لتعزياااز اقتصااااد المعرفاااة ".قززد احتلززي المرتبززم قبززل األ زري ب زلزن النسززبي

( ،(%76.80مما دل علث ن الالقري قد حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.
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ويعاازو الباحااث ذلااك إلااى :ن العنصززر البشززري بمززا لديززه مززن قززدري علززث التيد ززد ،لاإلبززداغ ،لا
لا بتك ززار ،لالت ،ززلير ،يم ن ززه م ززن الترل ززي عل ززث ن ززدري المز زلارد ال،بيعي ززم ،ل

ت زراغ،

يعلل ززا عاهقز زا نح ززل النم ززل

لالتق ززدم ،ع ززن ،ريز ز ا س ززتنمار األفض ززل لاألمن ززل ل،اق ززاي الميتمز ز العلمي ززم لاإلنتايي ززم ،فضز زخا ع ززن

ا سترخل الرش د للملارد ال،بيعيم لا ستنماراي المتاحم.

رابع ا :تحليل فقرات المجال الرابع :البنية التحتية للجامعة المساعدة على التحول لالقتصاد.

تم است دام ا تبار  tللع نم اللاحدي لالنتاهي مب نم في يدلل رقم ( )5.6لالذي ب ن آ ار فراد ع نم

الدراسم في فقراي الميال الراب (البنيم التحتيم لليامعم المساعدي علث التحلل لخقتصاد)
جدول (:)5.6

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9


الفقرة
تمتل ززم اليامعز ززم ملق ز ز علز ززث الشز ززب م العالميز ززم
للمعللماي.

تتم ززز اليامعز زم بز ز ن لل ززا بني ززم تحتي ززم لألعم ززال
اإللكترلنيم.

تصزمم اليامعززم مقززرراي إلكترلنيزم تتناسززي مز

القدراي العقليم لل،لبم.

تس ززت دم اليامعز ززم العملي ززاي اإللكترلنيز ززم عبز ززر
الشب م العن بلتيم.

تززلفر اليامعززم رسززاهل لم اري ز علميززم متنلعززم

من خل م تبتلا اإللكترلنيم.

تلفر اليامعزم لكزل ،الزي البيانزاي المتعلقزم بزه
علث صالحم اليامعم الرهيسيم.

المتوسط

الوزن

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

الترتيب

0.000

5
4

الحسابي

النسبي

4.31

86.20

32.206

4.31

86.20

35.713

0.000

4.12

82.40

25.605

0.000

8

4.30

86.00

31.968

0.000

6

4.42

88.40

35.450

0.000

3

4.48

89.60

39.061

0.000

1

t

().Sig

تلفر اليامعم فضل سبل التكنلللييا التعليميم
الحد نم للتلاصزل بز ن عضزا الل هزم التدريسزيم

4.43

88.60

40.931

0.000

2

لال،لبم.

تز ز ززلفر اليامعز ز ززم المنز ز ززاا المناسز ز ززي س ز ز زتنمار

لمشار م المعرفم لا ستالادي منلا.

تززلفر اليامعززم ب زرامي لتزليززد ال،لبززم بالملززاراي

المتعلقم بيدل إنتاج المعرفم.

4.25

85.00

34.643

0.000

7

4.04

80.80

24.443

0.000

9
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وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1الالقزري رقززم ( )6التززي نصززي علززث " تااوفر الجامعااة لكاال طالااب البيانااات المتعلقااة بااه علااى صاافحة

الجامعة الرئيساية ".قزد احتلزي المرتبزم األللزث بزلزن النسزبي ( ،(%89.60ممزا زدل علزث ن الالقزري قزد
حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.

ويعااازو الباحاااث ذلاااك إلاااى :ن اليامعززم تززلفر ل،لبتلززا ي زلا كاديمي ز ا ،لتض ز

ززل اإلم انيززاي المتاحززم

لل دماي التعليميم ،لتلفر اليامعم ل البياناي الش صيم المتعلقم بال،لبم علث البلابزم األكاديميزم لكزل
،الززي لالتززي مززن خللززا يسززت،ي ا ،ززخغ عل زث المقززرراي الد ارسززيم لسززلللم ا تيززار لتسززي ل الم زلاد

الالصليم بما ناسبلم

تتال ز النت يززم م ز د ارسززم ي زراداي ( )2014إلززث ليززلد حايززاي تدريبيززم بدريززم ب زري فززي مي زالي األداي

المتعلق ن بالكالاياي المعرفيم لاألداهيم لمد راي ريا

إلث بنا برنامي تدريبي لرف

األ،الال  ،لد ارسزم برهزلم )2010( ،فزي التلصزل

الا ي معلمي اإلداري المعللماتيم في ظل ا قتصاد المعرفي.

 .2الالقري رقم ( )7التي نصي علث " توفر الجامعة أفضل سبل التكنولوجيا التعليمية الحديثة للتواصل
بين أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة ".قد احتلي المرتبم النانيم بلزن النسبي ( ،(%88.60ممزا زدل

علث ن الالقري قد حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.

ويعااازو الباحاااث ذلاااك إلاااىا تسززل ل عمليززم التلاصززل األكززاديمي لالتعليم زي ب ز ن عضززا ه هززم التززدريس
لال،لبم من خل تقنياي الصاللف ا فتراضيم الملدل لالال د ل نالرنس لتسزل ل نقزل المعرفزم لتلصز للا

لل،لبم لمن خللا يم نلم التلاصل بش ل فضل.

تتال هذه النت يم م دراسم رل )1999( ،في بنا نمزلذج تعلزم زرتبط مز الشزب اي اإللكترلنيزم بنزي

علث است دام ش ال يد دي من التعالن ضمن مؤسساي التعليم العاليم لالمؤسساي الحد نم.
وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدني فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1الالقري رقم ( )9التي نصي علزث " توفر الجامعة بارامج لتزوياد الطلباة بالمهاارات المتعلقاة بجادوى

إنتاااج المعرفااة ".قززد احتلززي المرتبززم األ زري ب زلزن النسززبي ( ،(%80.80ممززا ززدل علززث ن الالق زري قززد
حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.

ويعزو الباحاث ذلاك إلاى :قزدري ال،لبزم التعامزل مز البزرامي الحد نزم إلنتزاج المعرفزم لالراميلزا ألنلزا هزي

مقياس التقدم لالت،لر في هذا العصزر .للزذا تيزد ن البحزم العلمزي هزل حزد األللليزاي األساسزيم التزي
تس ززعث اليامع ززم لتحقيقل ززا عل ززث ر

اللاقز ز  ،لمنلز زا ززان إنت ززاج المعرف ززم ببراميل ززا اللظياليز زم المحلري ززم

لليامعم.

لتت،اب هزذه النت يزم مز د ارسزم (يزراداي )2014،إلزث ليزلد حايزاي تدريبيزم بدريزم ب زري فزي ميزالي

األداي المتعلقز ز ن بالكالاي ززاي المعرفي ززم لاألداهي ززم لم ززد راي ري ززا

التلصل إلث بنا برنامي تدريبي لرف

األ،ال ززال ،د ارس ززم (بره ززلم )2010 ،ف ززي

الا ي معلمي اإلداري المعللماتيم في ظل ا قتصاد المعرفي.
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 .2الالقري رقم ( )3التي نصزي علزث " تصامم الجامعاة مقاررات إلكترونياة تتناساب ماع القادرات العقلياة

للطلبة ".قد احتلي المرتبم قبل األ ري بلزن النسبي ( ،(%82.40مما دل علث ن الالقزري قزد حصزلي
علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.

ويعاازو الباحااث ذلااك إلااى :قززدري لصززلل ال،لبززم لالززد لل لتلززم المقززرراي يعززلد إلززث إلمززام معظززم ال،لبززم

بملاراي است دام الحاسلي ل ذلم المقرراي تراعث الالرله الالرديم ب ن ال،لبم.

لتت،ززاب ه ززذه النت ي ززم م ز د ارس ززم العس ززلي ( )2011فززي ع ززدم لي ززلد فززرله ذاي د ل ززم إحص ززاهيم بز ز ن

استياباي الدراس ن حلل صعلباي است دام التعليم اإللكترلني ،لدراسم

رل )1999( ،بنا نمزلذج

تعلززم زرتبط م ز الشززب اي اإللكترلنيززم بنززي علززث اسززت دام ش ز ال يد ززدي مززن التعززالن ضززمن مؤسسززاي

التعليم العاليم لالمؤسساي الحد نم.

ثاني ا :اإلجابة عن السؤال الثانيا
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات تقديرات عينة

الدراسة لواقع التحول نحو االقتصاد المعرفي في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغيرات الشخصية

(الجنس ،والمؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،الفرع التعليمي) ،ولصجابة عن هذا الفرض تحقق الباحث
من أربعة فرضيات وهي كما يلي:

الفرض األول من فروض الدراسة الذي ينص على:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات تقديرات عينة

الدراسة لواقع التحول نحو االقتصاد المعرفي في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير الجنس.
لللتحق

من صحم هذا الالر

تم است دام ا تبار Tللع نت ن المستقلت ن

تبار الالرله ب ن

متلس،اي تقد راي ع نم الدراسم للاق التحلل نحل ا قتصاد المعرفي في يامعم القدس المالتلحم تعز
لمتر ر الينس ،لالنتاهي مب نم في يدلل رقم ()5.7
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جدول (:)5.7

نتائج اختبار  Tللعينتين المستقلتين ) (Independent Samples T Testبين متوسطات

تقديرات عينة الدراسة لواقع التحول نحو االقتصاد المعرفي في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير
الجنس

المجال

الجنس

العدد

ذكر

302

4.06

أنثى

48

4.00

0.520

ذكر

302

4.21

0.473

أنثى

48

3.97

0.572

التخطيط للتحول القتصاد

ذكر

302

4.03

0.527

المعرفة

أنثى

48

3.90

0.475

ذكر

302

4.32

0.502

أنثى

48

4.16

0.591

ذكر

302

4.15

0.389

أنثى

48

4.00

0.420

الثقافة الداعمة
تطوير الكفاية المهنية

البنية التحتية
الدرجة الكلية


المتوسط االنحراف

الحسابي

المعياري
0.500

قيمة

""T

القيمة

الداللة

االحتمالية ( ).Sigاإلحصائية

0.718

0.473

3.085

*0.002

1.721

0.086

2.000

*0.046

2.448

*0.015

غ ر دال
إحصاهيا
دال
إحصاهيا
غ ر دال
إحصاهيا
دال
إحصاهيا
دال
إحصاهيا
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ليتب ن من اليدلل ن القيمم ا حتماليم لدريم الكليم تسالي ( )0.015لهي قل من مستل الد لم

( )0.05لقيمم  tالمحسلبم تسالي ( )2.448لهي كبر من قيمم  tاليدلليم لالتي تسالي ()1.96
مما دل علث ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل د لم (  )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي
ع نم الدراسم للاق التحلل نحل ا قتصاد المعرفي في يامعم القدس المالتلحم تعز لمتر ر الينس،
لللتعرف علث الالرله لصالا من تكلن تب ن من خل مقارنم المتلس،اي ن الالرله لصالا الذ لر،
باستننا ما تعل

في الميال األلل(النقافم الداعمم) لالميال النالم (الت ،يط للتحلل لخقتصاد

المعرفي) ح م اني القيمم ا حتماليم للم كبر من مستل الد لم مما دلل عدم ليلد فرله ذاي
د لم إحصاهيم عند مستل د لم (  )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي ع نم الدراسم للاق النقافم

الداعمم للتحلل نحل ا قتصاد المعرفي لالت ،يط للتحلل لخقتصاد المعرفي في يامعم القدس

المالتلحم تعز لمتر ر الينس.

ويعزو الباحث ذلك لألسباب التالية :ليلد الالرله في تقد ر ع نم الدراسم للاق التحلل نحل

ا قتصاد المعرفي فيما تعل بالميال الناني لت،لير الكافيم الملنيم ،ن الذ لر باعتبارهم يعيشلن في
ميتم الرلبم للذ لر ب نلم كنر اهتماما بت،لير الاياتلم لقدرتلم الملنيم ،لالتي بحسي ما ري

الباحم نلا تش ل مد خا من مد خي نياحلم في حياتلم الملنيم التي تش ل بدلرها سمم من
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السماي التي تشدلها الريال ،ما فيما تعل
الينس ن بلذا ال صل

بالميال الراب البنيم التحتيم ف ن ليلد الالرله ب ن

يعزله الباحم إلث ن عضا ه هم التدريس من الذ لر كنر تدا خا بالنظام

اليامعي ،ل كنر رغبم بميرياي العمل ف لا لبالتالي فإن لد لم ا،خع ا عم فيما تعل بالبنيم التحتيم

لليامعم لالتي
م اإلنام.

تش ل بؤري ألعضا ه هم التدريس من اإلنام ل يش ل فرلق ا عدديم الذ لر بالمقارنم

لقد اتالقي هذه النت يم م دراسم ل من يراداي ،)2014( ،لدراسم شقالم ( )2013لدراسم العريضث
( ،)2012لد ارسز ززم الصز ززمادي ( ،)2012لد ارس ز زم العسز ززلي ( ،)2011لد ارسز ززم م ز زراد ( ،)2008لالتز ززي
ظلززري ليززلد فززرله ذاي د لززم إحصززاهيم تعززز لمتر ززر تقززيم ال،لبززم لصززالا الززذ لر ،اليززنس ،المؤهززل

العلمززي فززي ميززال ،ززره التززدريس ،لالكالايززم الملنيززم لعضززل ه هززم التززدريس ،لا تلالززي مز د ارسززم ززل مززن

ال الززدي ( ،)2013لد ارسززم يزراداي ،)2007( ،لالتززي ظلززري عززدم ليززلد فززرله ذاي د لززم إحصززاهيم
تعز لمتر ر الينس لالكالايم الملنيم

الفرض الثاني من فروض الدراسة الذي ينص على:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات تقديرات عينة

الدراسة لواقع التحول نحو االقتصاد المعرفي في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير المؤهل
العلمي.

لللتحق من صحم هذا الالر

تم است دام ا تبار تحل ل التبا ن األحادي

تبار الالرله في آ ار

ع نم الدراسم ب ن متلس،اي تقد راي ع نم الدراسم للاق التحلل نحل ا قتصاد المعرفي في يامعم

القدس المالتلحم تعز لمتر ر المؤهل العلمي ،لالنتاهي مب نم في يدلل (.)5.8
جدول (:)5.8

نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين متوسطات تقديرات عينة الدراسة
لواقع التحول نحو االقتصاد المعرفي في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير المؤهل العلمي
المجال

الثقافة الداعمة
تطوير الكفاية
المهنية

التخطيط للتحول

المربعات

درجة

متوسط

الحرية المربعات

بين المجموعات

0.559

2

0.280

داخل المجموعات

87.630

347

0.253

المجموع

88.189

349

بين المجموعات

0.509

2

0.755

داخل المجموعات

83.760

347

0.241

المجموع

84.269

349

بين المجموعات

0.316

2

مصدر التباين

مجموع
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0.158

قيمة

"" F

1.107

1.056

0.577

القيمة

االحتمالية
().Sig
0.332

0.432

0.562

الداللة

اإلحصائية
غير مال
إحصت يت

غير مال
إحصت يت
غير مال

القتصاد المعرفة

البنية التحتية

الدرجة الكلية

داخل المجموعات

95.010

347

المجموع

95.326

349

بين المجموعات

0.752

2

0.376

داخل المجموعات

92.742

347

0.267

المجموع

93.494

349

بين المجموعات

0.485

2

0.243

داخل المجموعات

54.340

347

0.157

المجموع

54.825

349

إحصت يت

0.274

1.407

1.550

0.246

0.214

غير مال
إحصت يت

غير مال
إحصت يت

 قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "347 ،2ومستوى داللة  0.05تساوي 3.02

ليتب ن من اليدلل ن القيمم ا حتماليم لدريم الكليم تسالي ( )0.214لهي كبر من مستل الد لم

( )0.05لقيمم  fالمحسلبم تسالي ( )1.550لهي قل من قيمم  fاليدلليم لالتي تسالي ()3.02
مما دل علث عدم ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل د لم (  )   0.05ب ن متلس،اي
تقد راي ع نم الدراسم للاق التحلل نحل ا قتصاد المعرفي في يامعم القدس المالتلحم تعز لمتر ر

المؤهل العلمي.

ويعزو الباحث ذلك :إلث ن يامعم القدس المالتلحم تيتلد علث عامل لا األكاديم ن من خل إقرار

عددا من الدلراي التدريسيم لالندلاي التنقاليم إلث ياني تلف ر التعليم اإللكترلني لالذي تسالي في

امتخم ملاراي ل عضا ه هم التدريس با تخف مؤهختلم العلميم.

لقد اتالقي هذه النت يم م دراسم زل مزن يزراداي ( ،)2014لشزقالم ( ،)2013لالعريضزث،)2012( ،

لالتي

ظلري ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم لا تل

م دراسم ل من ال الدي ( ،)2013لالصمادي

( ،)2012لالتث ظلري ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم.
الفرض الثالث من فروض الدراسة الذي ينص على:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات تقديرات عينة

الدراسة لواقع التحول نحو االقتصاد المعرفي في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير عدد سنوات
الخدمة.

لللتحق من صحم هذا الالر

تم است دام ا تبار تحل ل التبا ن األحادي

تبار الالرله في آ ار

ع نم الدراسم ب ن متلس،اي تقد راي ع نم الدراسم للاق التحلل نحل ا قتصاد المعرفي في يامعم
القدس المالتلحم تعز لمتر ر سنلاي ال دمم ،لالنتاهي مب نم في يدلل ()5.9

110

جدول ()5.9

نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين متوسطات تقديرات عينة الدراسة
لواقع التحول نحو االقتصاد المعرفي في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير سنوات الخدمة
المجال

مصدر التباين
بين المجموعات

الثقافة الداعمة

تطوير الكفاية
المهنية

التخطيط للتحول القتصاد
المعرفة

البنية التحتية

الدرجة الكلية

1.167

3

0.389

المربعات الحرية المربعات

داخل المجموعات 87.022

346

المجموع

88.189

349

بين المجموعات

2.504

3

داخل المجموعات 82.766

346

المجموع

85.269

349

بين المجموعات

3.523

3

داخل المجموعات 91.803

346

المجموع

95.326

349

بين المجموعات

4.724

3

داخل المجموعات 88.770

346

المجموع

93.494

349

بين المجموعات

2.762

3

داخل المجموعات 52.064

346

54.825

349

المجموع


مجموع

درجة

متوسط

قيمة

"" F

1.547 0.252

القيمة

االحتمالية ().Sig
0.202

الداللة

اإلحصائية
غير مال
إحصت يت

0.835
3.489 0.239

*0.016

مال إحصت يت

1.174
4.426 0.265

*0.005

مال إحصت يت

1.575
6.137 0.257

*0.000

مال إحصت يت

0.921
6.118 0.150

*0.000

مال إحصت يت

قيمم  Fاليدلليم عند دريم حريم " "347 ،3لمستل د لم  0.05تسالي 2.63

ليتب ن من اليدلل ن القيمم ا حتماليم لدريم الكليم تسالي ( )0.000لهي قل من مستل الد لم

( )0.05لقيمم  fالمحسلبم تسالي ( )6.118لهي كبر من قيمم  fاليدلليم لالتي تسالي ()2.63
مما دل علث ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل د لم (  )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي
ع نم الدراسم للاق التحلل نحل ا قتصاد المعرفي في يامعم القدس المالتلحم تعز لمتر ر سنلاي

ال دمم ،باستننا ما تعل

ميال النقافم الداعمم للتحلل نحل ا قتصاد المعرفي فقد اني القيمم

ا حتماليم له كبر من مستل الد لم( ،)0.05مما دلل علث عدم ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم
عند مستل د لم (  )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي ع نم الدراسم للاق النقافم الداعمم للتحلل نحل

ا قتصاد المعرفي في يامعم القدس المالتلحم تعز لمتر ر سنلاي ال دمم.

وللتعرف على الفروق لصالح من تكون تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنة المتعددة فقد كانت

النتائج حسب الجدول ()5.10
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جدول ( )5.10يوضح نتائج اختبار شيفيه للفروق
المجال

تطوير

المتوسط ()i

من سنم إلث قل من 5سنلاي

الكفاية

المهنية

من  10 – 5سنلاي
من  15 -10سنم

التخطيط

من سنم إلث قل من 5سنلاي

للتحول

القتصاد
المعرفة

من  10 – 5سنلاي
من  15 -10سنم

البنية

التحتية

من سنم إلث قل من 5سنلاي

للجامعة

المساعدة

على التحول
لالقتصاد

من  10 – 5سنلاي
من  15 -10سنم
من سنم إلث قل من 5سنلاي

الدرجة الكلية
لالستبانة

من  10 – 5سنلاي
من  15 -10سنم

 الفروق دالة عند مستوى داللة 0.05

المتوسط ()j

الفرق بين

القيمة

االحتمالية

الداللة اإلحصائية

من  10 – 5سنلاي

0.17414

0.116

من  15 -10سنم

-0.02639

0.985

غ ر دال إحصاهي ا

 15ف كنر

0.02247

0.996

غ ر دال إحصاهي ا

من  15 -10سنم

-0.20053

*0.027

غ ر دال إحصاهي ا

 15ف كنر

-0.15167

0.440

دال إحصاهيا

 15ف كنر

0.04886

0.961

غ ر دال إحصاهيا

من  10 – 5سنلاي

0.20159

0.068

غ ر دال إحصاهيا

من  15 -10سنم

-0.03843

0.963

غ ر دال إحصاهيا

 15ف كنر

0.07899

0.888

غ ر دال إحصاهيا

من  15 -10سنم

-0.24002

*0.008

غ ر دال إحصاهي ا

 15ف كنر

-0.12259

0.674

دال إحصاهي ا

 15ف كنر

0.11742

0.674

غ ر دال إحصاهي ا

من  10 – 5سنلاي

0.23741

*0.017

غ ر دال إحصاهي ا

من  15 -10سنم

-0.03680

0.966

دال إحصاهي ا

 15ف كنر

0.01259

0.999

غ ر دال إحصاهيا

من  15 -10سنم

-0.27421

*0.001

غ ر دال إحصاهيا

 15ف كنر

-0.22482

0.138

دال إحصاهيا

 15ف كنر

0.04940

0.963

غ ر دال إحصاهيا

من  10 – 5سنلاي

0.17099

*0.029

غ ر دال إحصاهيا

من  15 -10سنم

-0.04537

0.873

دال إحصاهي ا

 15ف كنر

0.03480

0.975

غ ر دال إحصاهي ا

من  15 -10سنم

-0.21636

*0.001

غ ر دال إحصاهي ا

 15ف كنر

-0.13619

0.327

دال إحصاهي ا

 15ف كنر

0.08017

0.738

غ ر دال إحصاهي ا

المتوسطين

().Sig

غ ر دال إحصاهي ا

من خل اليدلل ( )5.10تب ن نه بالنسبم لميال ت،لير الكالايم الملنيم لعضل ه هم التدريس للتحلل

نحل ا قتصاد المعرفي ن الالرله لصالا الذ ن سنلاي دمتلم تترالح ما ب ن  15 – 10سنلاي،
ل ذلم في ميال الت ،يط للتحلل قتصاد المعرفم ،ل ذلم في ميال البنيم التحتيم لليامعم المساعدي
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علث التحلل لخقتصاد مما دل علث الالرله بليه عام اني لصالا الذ ن سنلاي دمتلم تترالح ما
ب ن  15 – 10سنلاي.

ويعزو الباحث ذلك لألسباب التالية :إلث ن عضا الل هم التدريسيم ممزن نتمزلن إلزث الالهزم ()10-5
هززم كنززر عضززا ه هززم التززدريس حماس ز ا لحب ز ا للعمززل لبالتززالي كنززر اهتمام ز ا بت،ززلير الايززاتلم الملنيززم

لامتخكلم ملاراي الت ،يط ا سترات يي لا،خعلم العم

علث البنيم التحتيم لليامعم ،لهذا ما تاحته

،بيعم دراستلم لتالاعللم الياد م الب هم اليامعيم ،ما من هم نتملن للالهم (-15ف كنر) فلم حسي ما
ر الباحم قد لصللا إلث دريم التشب لرالما الملل ،علما بز ن ا لتحزاه بلظيالزم عضزل ه هزم التزدريس

غالبز ا يز تي فزي سززن متز ري نسزبي ا ،مززا فيمزا تعلز ب عضزا ه هززم التزدريس قزل مززن عشزر سزنلاي يعززلد

لحدانم ا لتحاه باللظيالم للا األنر البالغ في ذلم.

لقد اتالقي هذه النت يم م دراسم ل من يراداي ( ،)2014ال الدي ( ،)2013لالعريضي (،)2012

لالتي ظلري ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم تعز لمتر ر ال بري ل اني لصالا ال بري من (-5
 ،)10سنلاي ،لا تلالي م دراسم ل من الصمادي ( ،)2012لدراسم يراداي ( ،)2007لالتي
ظلري عدم ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم تعز لمتر ر سنلاي ال دمم.

الفرض الرابع من فروض الدراسة الذي ينص على:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات تقديرات عينة

الدراسة لواقع التحول نحو االقتصاد المعرفي في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير عدد الفرع

التعليمي.

لللتحق من صحم هذا الالر

تم است دام ا تبار تحل ل التبا ن األحادي

تبار الالرله في آ ار

ع نم الدراسم ب ن متلس،اي تقد راي ع نم الدراسم للاق التحلل نحل ا قتصاد المعرفي في يامعم

القدس المالتلحم تعز لمتر ر الالرغ التعليمي ،لالنتاهي مب نم في يدلل رقم ()5.11
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جدول (:)5.11

نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين متوسطات تقديرات عينة الدراسة
لواقع التحول نحو االقتصاد المعرفي في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير الفرع التعليمي
المجال

الثقافة الداعمة
تطوير الكفاية
المهنية

التخطيط للتحول
القتصاد المعرفة
البنية التحتية

الدرجة الكلية


المربعات

درجة

متوسط

الحرية المربعات

بين المجموعات

8.306

4

2.077

داخل المجموعات

79.883

345

0.232

المجموع

88.189

349

بين المجموعات

6.719

4

1.680

داخل المجموعات

78.550

345

0.228

المجموع

85.269

349

بين المجموعات

5.306

4

1.326

داخل المجموعات

90.020

345

0.261

المجموع

95.326

349

بين المجموعات

8.710

4

2.177

داخل المجموعات

84.784

345

0.246

المجموع

93.494

349

بين المجموعات

4.423

4

1.106

داخل المجموعات

50.403

345

0.146

المجموع

54.825

349

مصدر التباين

مجموع

قيمة

"" F

8.968

7.377

5.084

8.860

7.568

القيمة

االحتمالية
().Sig
0.000

0.000

0.001

0.000

0.000

الداللة

اإلحصائية

دال

إحصاهي ا
دال
إحصاهي ا
دال

إحصاهيا
دال

إحصاهي ا
دال
إحصاهيا

قيمم  Fاليدلليم عند دريم حريم " "2.39 ،4لمستل د لم  0.05تسالي 2.39

ليتب ن من اليدلل ن القيمم ا حتماليم لدريم الكليم تسالي ( )0.000لهي قل من مستل الد لم

( )0.05لقيمم  fالمحسلبم تسالي ( )7.568لهي كبر من قيمم  fاليدلليم لالتي تسالي ()2.39
مما دل علث ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل د لم (  )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي
ع نم الدراسم للاق التحلل نحل ا قتصاد المعرفي في يامعم القدس المالتلحم تعز لمتر ر الالرغ

التعليمي.
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وللتعرف على الفاروق لصاالح مان تكاون تام اساتخدام اختباار شايفيه للمقارناة المتعاددة فقاد كانات

النتائج حسب الجدول ()5.12

جدول ( )5.12يوضح نتائج اختبار شيفيه للفروق
المجال

المتوسط ()i

شمال غزي

الثقافة الداعمة للتحول
نحو االقتصاد المعرفي

غزي

المتوسط ()j

ان لنس

شمال غزي

تطوير الكفاية المهنية

غزي

ان لنس

شمال غزي

التخطيط للتحول
القتصاد المعرفة

غزي

غزي

-0.05576

اللس،ث

-0.00252

0.999

-0.46734

*0.000

رفا

-0.10416

0.793

دال إحصاهي ا

اللس،ث

0.05324

0.983

غ ر دال إحصاهي ا

-0.41158

*0.000

غ ر دال إحصاهيا

-0.04840

0.984

دال إحصاهي ا

-0.46481

*0.000

رفا

-0.10164

0.886

دال إحصاهي ا

رفا

0.36318

*0.004

غزي

0.08108

0.843

دال إحصاهي ا

اللس،ث

0.02174

0.999

غ ر دال إحصاهي ا

-0.20512

0.203

غ ر دال إحصاهي ا

رفا

-0.28576

*0.013

غ ر دال إحصاهيا

اللس،ث

-0.05934

0.974

دال إحصاهي ا

-0.28620

*0.018

-0.36684

*0.000

دال إحصاهيا

-0.22686

0.250

دال إحصاهيا

رفا

-0.30750

*0.031

غ ر دال إحصاهي ا

رفا

-0.08064

0.942

دال إحصاهي ا

غزي

-0.07282

0.911

غ ر دال إحصاهيا

اللس،ث

0.24565

0.134

غ ر دال إحصاهي ا

-0.20600

0.263

غ ر دال إحصاهي ا

رفا

-0.01017

0.999

غ ر دال إحصاهي ا

اللس،ث

0.31847

*0.016

غ ر دال إحصاهيا

-0.13318

0.683

دال إحصاهي ا

0.06265

0.967

غ ر دال إحصاهي ا

-0.45165

*0.001

غ ر دال إحصاهيا

رفا

-0.25582

0.169

دال إحصاهيا

رفا

0.19583

0.411

غ ر دال إحصاهي ا

غزي

0.16766

0.237

غ ر دال إحصاهي ا

اللس،ث

-0.07790

0.944

غ ر دال إحصاهيا

ان لنس

ان لنس
ان لنس

ان لنس

ان لنس
ان لنس

ان لنس

ان لنس
رفا

اللس،ث
ان لنس
البنية التحتية للجامعة

المساعدة على التحول

شمال غزي

().Sig
0.957

رفا
اللس،ث

المتوسطين

االحتمالية

الداللة اإلحصائية
غ ر دال إحصاهيا

رفا
اللس،ث

الفرق بين

القيمة

ان لنس
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غ ر دال إحصاهيا

غ ر دال إحصاهي ا
غ ر دال إحصاهيا

غ ر دال إحصاهي ا

غ ر دال إحصاهي ا

المجال

المتوسط ()i

لالقتصاد

المتوسط ()j

االحتمالية

الداللة اإلحصائية

-0.21531

0.194

رفا

-0.24722

0.065

غ ر دال إحصاهي ا

اللس،ث

-0.24556

0.102

غ ر دال إحصاهيا

-0.38298

*0.001

غ ر دال إحصاهيا

-0.41488

*0.000

دال إحصاهي ا

-0.13742

0.765

دال إحصاهي ا

رفا

-0.16332

0.556

غ ر دال إحصاهيا

رفا

-0.03190

0.998

غ ر دال إحصاهي ا

غزي

0.02936

0.991

غ ر دال إحصاهي ا

اللس،ث

0.05463

0.960

غ ر دال إحصاهي ا

-0.26618

*0.004

غ ر دال إحصاهيا

رفا

-0.15922

0.185

دال إحصاهي ا

اللس،ث

0.02527

0.988

غ ر دال إحصاهي ا

-0.29555

*0.001

غ ر دال إحصاهيا

-0.18858

0.060

دال إحصاهيا

-0.32082

*0.002

رفا

-0.21385

0.091

دال إحصاهي ا

رفا

0.10697

0.714

غ ر دال إحصاهيا

ان لنس

غزي

ان لنس
رفا

اللس،ث
ان لنس

شمال غزي

الدرجة الكلية

غزي

ان لنس

ان لنس

ان لنس
رفا

اللس،ث
ان لنس



الالرله دالم عند مستل د لم 0.05

الفرق بين

القيمة

ان لنس

المتوسطين

().Sig

غ ر دال إحصاهي ا
غ ر دال إحصاهيا

من خل اليدلل ( )5.12تب ن نه بالنسبم لميال النقافم الداعمم للتحلل نحل ا قتصاد المعرفي تب ن
ن الالرله لصالا الالرغ التعليمي المليلد في محافظم ان لنس مقارنم الالرلغ األ ر  ،ما بالنسبم

لميال ت،لير الكالايم الملنيم لعضل ه هم التدريس للتحلل نحل ا قتصاد المعرفي تب ن ن الالرله
لصالا الالرغ التعليمي المليلد في محافظم رفا مقارنم الالرلغ األ ر  ،ما بالنسبم لميال الت ،يط
للتحلل قتصاد المعرفم تب ن ن الالرله لصالا الالرغ التعليمي المليلد في محافظم ان لنس ،ما

بالنسبم لميال البنيم التحتيم لليامعم المساعدي علث التحلل لخقتصاد تب ن ن الالرله لصالا الالرغ

التعليمي المليلد في محافظم ان لنس ،لهذا ؤ د علث مستل الدريم الكليم ن الالرله اني
لصالا الالرغ التعليمي المليلد في محافظم ان لنس.

ويعازو الباحاث ذلاكا إلززث ليزلد الالزرله فزي تقزد ر ع نزم الد ارسززم لميزال النقافزم الداعمزم لصزالا من،قززم
ان لنس ألن من،قم ان لنس التعليميم هي من قزدم المنزا ،لف لزا زم مزن الكزادر األكزاديمي ذل

المستلي العالي ،إلث ياني اهتمام إداري المن،قم بتعزيز النقافم الداعمم للتحلل نحل ا قتصاد المعرفي،
لهذا بدلره انع س علث رؤيتلم للبنيم التحتيم لليامعم ،ضافه إلث ن عضا ه هم التدريس في من،قم

ان لنس مزن لاهزل األفزراد فزي يامعزم القزدس المالتلحزم ،ليعززل الباحزم إلزث ليزلد الالزرله فزي تقزد ر
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الميزال النزاني (ت،ززلير الكالايزم الملنيززم) لصزالا من،قزم رفززا نظز ار لكززلن منق،زم رفزا مززن كنزر المنززا،

تز ن ار بززالتر ر اإلداري لقيادتلززا ،ل ن ززل مززد ر يد ززد يحززالل ن يعزززز لززدي العززامل ن الرغبززم فززي الت،ززلر
األكاديمي.

لقد اتالقي هذه النت يم م دراسم ل من شقالم ( ،)2013لدراسم العريضث ( ،)2012لالتي ظلري

ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم ،لا تلالي م دراسم ال الدي ( ،)2013لالتث ظلري عدم ليلد

فرله ذاي د لم إحصاهيم .

ثالثا :اإلجابة عن السؤال الثالث:

ما درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس بجامعة القدس المفتوحة للمناخ التنظيمي السائد.
للإليابم علث هذا التساؤل ،تم است دام لا تبار  Tلع نم لاحدي للتعرف علث ما إذا اني دريم

تقد ر عضا ه هم التدريس بيامعم القدس المالتلحم للمناا التنظيمي الساهد

تل

عن الدريم

لزن النسبيم
المتلس،م لهي ( )3لقد تم احتساي المتلس،اي الحسابيم ،لا نحرافاي المعياريم لاأل ا
جدول (:)5.13

تحليل مجاالت االستبانة الثانية.
المتوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

المعياري

83.20

0.512

42.662

0.534

47.125

0.000

28.692

0.000

5

0.000

4
3

االنحراف

قيمة

القيمة

االختبار t

االحتمالية
0.000

2
1

م

محتوى المجال

.1

العالقة بين اإلدارة والعاملين

4.16

.2

االنتماء التنظيمي

4.34

86.80

.3

المشاركة في اتخاذ الق اررات

3.88

77.60

0.577

.4

عمليات القيادة والتحفيز

3.94

78.80

0.604

29.299

.5

العالقات االجتماعية

3.95

79.00

0.537

33.092

0.000

4.05

81.00

0.417

47.377

0.000

الدرجة الكلية لالستبانة

الترتيب

* قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "399تساوي 1.96

ليتضا من خل اليدلل رقم ( )5.13ن يمي متلس،اي الميا ي الم تلالم اني متقارالم من
ح م لزانلا النسبيم ،التي ترالحي ب ن()77 ،60ل( )86 ،80ما الدريم الكليم لخستبانم

ل فقد

حصلي علث لزن نسبي قدره ( )%81.00مما دلل علث ملافقم ع نم الدراسم علث المناا التنظيمي
الساهد في يامعم ا قتصاد المالتلحم.
ويعزو الباحث ذلك إلى:

 -ن المناا التنظيمي مالللم يعبر عن ميملعم من ال صاه

ل السماي بب هم العمل الدا ليم.

 ت نر المناا التنظيمي بنلعيم الملارد البشريم في المؤسسم ألنه لسيط ب ن مت،لباي اللظيالملحاياي الالرد.
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 إن اإلداري العليا تلعي دل ار رهيسيا في تش ل المناا التنظيمي من خل ما تحدده من سياسايلنظم العمل لما تحمله من اتياهاي ،ل ذلم الاللسالم التي تتبناها.

لتت،اب هذه النت يم م دراسم عدلان ( )2012الكش

عن ،بيعم العخقم ا رتبا،يم ب ن لاق المناا

التنظيمي الساهد في مدارس المرحلم النانليم بمحافظزاي غززي لدريزم الزرلح المعنليزم لزد المعلمز ن مزن

ليلم نظرهم ،لدراسم محمد ( )2008في ن مستل الحلافز ب نلاعلا في العمل دا ل ليزاي يزامعتي
م درمان اإلسخميم متدن ،لمستل ا تصال لالتالاعل دا ل لياي اليامعم ي د ،لان المناا التنظيمي

الساهد في لياي يامعم م درمان اإلسخميم ي ذ صزاه

المنزاا المليزه ،لالمنزاا ا بزل  ،.لد ارسزم

 )2001( ،Grattoفززي ن (ا هتمام زاي الش صززيم ،ا تصززا ي الدا ليززم ،اللي ززل التنظيمززي ،التق ززيم)
هم عناصر المناا التنظيمي التي للا عخقم بمستل الرضا اللظيالي ألفراد الع نم.

أما ترتيب المجاالت حسب أوزانها النسبية فقد كانت كالتالي:

 .1المجال الثاني :االنتماء التنظيمي ،فقد حصل علث المرتبم األللث بلزن نسبي قدره ()%86.80
ي بدريم تقد ر ب ري.

ويعزو الباحث ذلك إلىا نلا تلعي دلر ساسي ا في عمل الالرد في المؤسسم التي يعمل بلا من خل
عملم لتقديم فضل ال دماي لد ال،لبم لالعامل ن بلا لانباي الكالا ي من يل ا رتقا باليامعم.

 .2المجال األول :العالقة بين اإلدارة والعاملين ،فقد حصل علث المرتبم النانيم بلزن نسبي قدره
( )%83.20ي بدريم تقد ر ب ري.

ويعزو الباحث ذلك إلى :الدلر ا يابي في عمل اليامعم لتقدملا يساعد علث انياز العمل في قل
لقي ليلد مم ن ن لانياز األعمال في اللقي الم،للي من خل لساهل ا تصال الحد نم نياز

الملام الم،للبم.

 .3المجال الخامس :العالقات االجتماعية ،فقد حصل علث المرتبم النالنم بلزن نسبي قدره
( )%79.00ي بدريم تقد ر ب ري.

ويعزو الباحث ذلك إلى :العخقاي ا يتماعيم تعمل علث ترص ن العخقاي الل ،دي ب ن ال،لبم
لعضا ه هم التدريس باليامعم ل يضا المشار م باألنش،م لالرحخي التي تنظملا اليامعم لالمشار م

في الالعالياي ال ارييم التي تنظملا اليامعم من يل تكلين عخقاي ا يابيم م المؤسساي الميتم

المدني.

 .4المجال الرابع :عمليات القيادة والتحفيز ،فقد حصل علث المرتبم الرابعم بلزن نسبي قدره
( )%78.80ي بدريم تقد ر ب ري.

ويعزو الباحث ذلك إلى :ن القيادي للا دلر إ يابي في تلف ر فضل السبل لت،لير اليامعم لد
العامل ن ف لا ل ذلم تشيي األف ار اليد دي من خل تقديم الحلافز الماديم لالمعنليم التي تيعل

اليامعم راهدي في عمليم القيادي لالت،لير.
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 .5المجال الثالث :المشاركة في اتخاذ الق اررات ،فقد حصل علث المرتبم ال امسم بلزن نسبي قدره
( )%77.60ي بدريم تقد ر ب ري.

ويعزو الباحث ذلك إلى :تم ن المد ر من التلصل إلث ق ارراي كنر فعاليم من خل العمل التعالني

المشترم ،لتبادل اآل ار م اآل رين لاللقلف علث ل ا قتراحاي لالتلصياي ،للمشار م دلر هام في
إقناغ المرؤلس ن بتنال ذ الق ارراي لدعم ت،بيقلا لعمليم ات اذ الق ارراي هي ب،بيعتلا نتاج ميللداي
مشتر م من اآل ار لاألف ار لا تصا ي با عتماد علث ش ا

ثانيا :تحليل فقرات المجال األ ول :العالقة بين اإلدارة والعاملين.

متعدد ن.

تم است دام ا تبار  tللع نم اللاحدي لالنتاهي مب نم في يدلل رقم ( )5.14لالذي ب ن آ ار فراد ع نم
الدراسم في فقراي الميال األلل (العخقم ب ن اإلداري لالعامل ن).
جدول (:)5.14

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال
م

الفقرة

.1

سياسم اليامعم لهياكللا التنظيميم لاضحم.

.2
.3
.4
.5
.6
.7

تتس ززم العخق ززم بز ز ن الز زرهيس لالمرؤلسز ز ن ف ززي

اليامعم بالتعالن.

ززتم ا هتمززام باقت ارحززاتي بش ز ل يززدي بسززبي
ليلد تعليماي إداريم معقدي.
ز ز ززتم اني ز ز ززاز المع ز ز ززامخي اإلداريز ز ز زم باللق ز ز ززي

المحدد.

،بيع ز ز ززم العخق ز ز ززاي القاهمز ز ز ززم بز ز ز ز ن الرؤسز ز ز ززا
لالمرؤلس ن باليامعم لاضحم لمحددي.
تتناس ززي ت صص ززاي الع ززامل ن ف ززي اليامع ززم
م ،بيعم لظاهاللم لملاملا للايباتلا.
يسززاعد اللي ززل التنظيم ززي فززي اليامعززم عل ززث
سرعم إنياز العمل بيلدي عاليم.

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

الترتيب

0.000

1
6

المتوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

4.41

88.20

44.949

4.19

83.80

34.004

0.000

3.70

74.00

12.939

0.000

8

4.06

81.20

25.492

0.000

7

4.20

84.00

34.032

0.000

5

4.21

84.20

29.764

0.000

4

4.26

85.20

30.950

0.000

3

t

().Sig

تس ززت دم اليامع ززم لس ززاهل ا تص ززال الحد ن ززم
.8

إلنيز ز ززاز عمالل ز ز زا لالتلاصز ز ززل ب ز ز ز ن قسز ز ززاملا

4.29

الم تلالم.


85.80
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32.550

0.000

2

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1الالقري رقم ( )1التي نصي علزث " سياسة الجامعة وهياكلها التنظيمية واضاحة ".قزد احتلزي المرتبزم

األللث بلزن النسبي ( ،(%88.20مما دل علث ن الالقري قد حصلي علزث دريزم ملافقزم ( ب زري) مزن
قبل فراد الع نم.

ويعاازو الباحااث ذلااك إلااى :قززدرتلا فززي العمززل علززث لز ب هززم عمززل مناسززبم لقززدرتلا علززث تحق ز دريززم
عاليززم مززن التك ز لالت،ززاب لالملاهمززم بز ن هي للززا التنظيمززي لهززدافلا ،ل ززذلم الززا ي العنصززر البشززري،
ل الا ي ملاردها الماديم ليتب ن من خل ذلم هميم ليلد اللي زل التنظيمزي للمؤسسزم ،فمزن دلن هي زل
تنظيمزي ي زد لمناسزي فزان العمليزاي التنظيميزم تسز ر بشز ل فلضزلي يسزتند إلزث سزاس علمزي متز ن
ح ززم تت ززبط المؤسس ززم لتنح ززرف ع ززن مس ززارها لع ززن ه ززدافلا فتص ززبا عديم ززم الالاه ززدي لتتي ززه لخنح ززدار
لالتراي إضافم إلث هدر الملارد البشريم لالماديم.
لتتال ز ز هزززذه النت يزززم م ز ز د ارسزززم الب ،ز ززث ( )2010فز ززي ن اللي ز ززل التنظيمزززي السزززاهد تم ز ززز بتحد ز ززد
المسؤلليم للضلحلا لمخ متلا لتنال ذ األهداف الملضلعم من قبل دلاهر النشزاط الرياضزي باليامعزاي
األردنيم ،لدراسم الس ران ( )2004في تليلاي الضباط نحل بعزاد المنزاا التنظيمزي ق زد الد ارسزم لهزي
(اللي ززل التنظيمززي ،ا تصززا ي ،نظززم لاي ز ار اي العمززل، ،ززره ات ززاذ الق زرار ،الح زلافز ،تنميززم الم زلارد
البشز زريم) ،لد ارس ززم  )2001( Grattoف ززي ن (ا هتمامز زاي الش ص ززيم ،ا تص ززا ي الدا لي ززم ،اللي ززل
التنظيمي ،التق يم) هم عناصر المناا التنظيمي التي للا عخقم بمستل الرضا اللظيالي ألفراد الع نم.
 .2الالق زري رقززم ( )8التززي نصززي علززث " تسااتخدم الجامعااة وسااائل االتصااال الحديثااة إلنجاااز أعمالهاااا
والتواصل بين أقسامها المختلفة ".قد احتلي المرتبم النانيم بلزن النسبي ( ،(%85.80ممزا زدل علزث

ن الالقري قد حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.
ويعاازو الباحااث ذلااك إلااى :تعمززد اليامعززم بإدارتلززا للالززرلغ ب ز ن شزز،ري الززل،ن علززث لسززاهل ا تصززال
الحد نم لالتي تعتبر اللس لم المنلي لليامعم ،لتعتبر لساهل ا تصا ي الحد نم الم تلالم بمنابم عصي
الحيززاي التززي تسززما لألعضززا بز ن ي ززلن كنززر إنتاييززم فززي شززتث الميززا ي التززي يعملزلن بلززا .فاليامعززم
تحتاج للتلاصل م األعضا  ،لالمد رلن الذ ن يحتايلن التلاصل م مزلظال لم ،لالملظالزلن يحتزايلن
للتلاصل م زمخهلم .لاللذا يي ن تدرم ب ن ا تصا ي تعد داي حاسمم فيما تعل بإنياز م تل
األعمززال الم،للبززم .لتتال ز هززذه م ز د ارسززم يززلل )2008( ،Gul ،فززي إ يززاد ز تصززلر المززد رلن
لاألك ززاديم لن العز ززامللن فز ززي المؤسسز ززم مؤسسز ززتلم ل يالي ززم اسز ززتيابتلم لمتر ز زراي المنز ززاا التنظيمزززي فزززي
المؤسسم.
وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدني فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1الالق زري رقززم ( )3التززي نصززي علززث " يااتم االهتمااام باقتراحاااتي بشااكل جاادي بساابب وجااود تعليم اات

إدارياااة معقااادة ".قززد احتلززي المرتبززم األ زري ب زلزن النسززبي ( ،(%74.00ممززا ززدل علززث ن الالق زري قززد
حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.
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ويعزو الباحث ذلك إلى :ألن اليامعزم تلزتم بزاآل ار التزي زتم ،رحلزا مزن قبزل العزامل ن باليامعزم لت زذ
بالحسبان يمي المقترحاي ليتم دراستلا لمعاليتلا لا ستالادي منلا لالليلد داري مر زيم تت ذ الق ارراي

باليامعم لليلد  22فرعا لليامعم علث مستلي الل،ن .

 .2الالقري رقم ( )4التي نصي علث " يتم انجاز المعامالت اإلدارية بالوقت المحادد ".قزد احتلزي المرتبزم
قبل األ ري بلزن النسبي ( ،(%81.20مما دل علث ن الالقري قزد حصزلي علزث دريزم ملافقزم ( ب زري)
من قبل فراد الع نم.

ويعاازو الباحااث ذلااك إلااى :تسززل ل اإليز ار اي اإلداريزم مززا نلززا تسززعث داهمززا إلززث ت،ززلير دا ملظال لززا

ليتيلزث ذلززم ساسزا فززي ا تيززار مززلظال ن تصززاللن بالكالززا ي لا حتزراف لاليززداري لال لاليززم الملنيززم لشززرح
المراحل لاإلي ار اي الخزمم للمزلا،ن ن لت،ب ز القزانلن لالت لزي عزن المحسزلاليم لالعخقزاي الش صزيم،

الملنيز ززم للمز ززلظال ن مز ززن ز ززخل التكز ززلين المسز ززتمر لاعتمز ززاد نظز ززام التلق ز ززي
لتنميز ززم الكالز ززا اي لالقز ززدراي
ّ
المستمر.

ثانيا :تحليل فقرات المجال الثاني :االنتماء التنظيمي:

تم است دام ا تبار  tللع نم اللاحدي لالنتاهي مب نم في يدلل رقم ( )5.15لالذي ب ن آ ار فراد ع نم

الدراسم في فقراي الميال الناني (ا نتما التنظيمي).

جدول (:)5.15

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال
الفقرة

م

المتوسط

الوزن

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

الترتيب

0.000

2
4

الحسابي

النسبي

4.45

89.00

40.019

4.38

87.60

35.321

0.000

4.36

87.20

30.070

0.000

5

4.24

84.80

29.097

0.000

6

.5

تلفر اليامعم لي ل السبل للت،لير لانباي الكالا ي.

4.17

83.40

26.362

0.000

8

.6

شعر با رتياح خل ساعاي العمل باليامعم.

4.23

84.60

28.120

0.000

7

.7

يشرفني حصلل اليامعم علث يلاهز دلليم متم زي.

4.48

89.60

39.502

0.000

1

4.44

88.80

38.801

0.000

3

.1
.2
.3
.4

.8

شعر با عتزاز نتماهي للذه اليامعم.
شعر ن عملي في اليامعم لفر لي احترام لتقد ر
اآل رين.
تلمني ن ار سمعم اليامعم لمستقبللا.
م ان عملي الحالي تيا لي الالرصم ستنمار
قصث ،اقاتي في العمل.

ليد باليامعم ن بم متم زي من عضا الل هم
التدريسيم األكالا .
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وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1الالقري رقم ( )7التي نصي علث " يشرفني حصول الجامعة على جاوائز دولياة متميازة ".قزد احتلزي

المرتبززم األللززث ب زلزن النسززبي ( ،(%89.60ممززا ززدل علززث ن الالق زري قززد حصززلي علززث دريززم ملافقززم
( ب ري) من قبل فراد الع نم.

ويعزو الباحث ذلك إلى :ت،ل اليامعزم نحزل العد زد مزن اليزلاهز الدلليزم المتم ززي بشز ل متلاصزل لداهزم
لهززذا ززؤد إلززث إم انيززاي لحرفيززم اليامعززم لدريتلززا المرتالعززم المش زرفم ،لحصززلله علززث اليززاهزي الدلليززم
فضل مس ن مؤسسم علث مستلي العالم

تتال هذه النت يم م دراسم الب ،زث ( )2010فزي التعزرف علزث المنزاا التنظيمزي السزاهد عنزد مشزرفي
دلاهززر النشززاط الرياضززي باليامعززاي األردنيززم ،لعخقززم هززذا المنززاا بت،ززلير دا مش زرفي دلاهززر النشززاط
الرياضي ،لدراسم محمد ( )2008في ن مستل الحلافز ب نلاعلزا فزي العمزل دا زل ليزاي يزامعتي م
درمان اإلسزخميم متزدن ،لمسزتل ا تصزال لالتالاعزل دا زل ليزاي اليامعزم ي زد ،ل ن المنزاا التنظيمزي
الساهد في لياي يامعم م درمان اإلسخميم ي ذ صاه

المناا المليه ،لالمناا ا بل .

 .2الالقري رقم ( )1التي نصي علث " أشعر باالعتزاز النتمائي لهذه الجامعة ".قد احتلي المرتبم النانيم

بلزن النسبي ( ،(%89.00مما دل علث ن الالقري قد حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد
الع نم.

ويعاازو الباحااث ذلااك إلااى :تقززديم اليامعززم ليميز العززامل ن ال ززدماي الم،للبززم لمسززتلي تعليمزي مشززرف

لليمي لحصلل يمي العامل ن علث حقلقلم املم دلن تم ز .
لتت،اب هزذه النت يزم مز د ارسزم عزدلان ( )2012فزي الكشز

عزن ،بيعزم العخقزم ا رتبا،يزم بز ن لاقز

المن ززاا التنظيم ززي الس ززاهد ف ززي م ززدارس المرحل ززم النانلي ززم بمحافظ ززاي غز ززي لدري ززم ال ززرلح المعنلي ززم ل ززد

المعلم ن من ليلم نظزرهم ،لد ارسزم الشزلالان ( )2011فزي تنميزم ماللزلم اإلداري بالمشزار م لالعمزل بزرلح
الالري ز لتبززادل المعللمززاي الخزمززم عززن العمززل ،لا،ززخغ العززامل ن علززث تقززارير داهلززم بشززالافيم ،لد ارسززم
 )2001( ،Grattoفززي ضززرلري تر ززز المززد ار علززث تعزيززز ب هززم العمززل لزيززادي الرضززا الززلظيالي لززد

العامل ن.

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدني فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1الالقري رقم ( )5التي نصي علث " توفر الجامعة لي كل السبل للتطوير واثبات الكفاءة ".قد احتلزي

المرتبززم األ زري ب زلزن النسززبي ( ،(%83.40ممززا ززدل علززث ن الالق زري قززد حصززلي علززث دريززم ملافقززم
( ب ري) من قبل فراد الع نم.

ويعزو الباحاث ذلاك إلاىا ن غلبيزم عضزا ه هزم التزدريس باليامعزم تم ززلن بالكالزا ي التزي تسزتدعي

ملاراي معرفيم نالس حر يم ل ايتماعيم ضرلريم إلنياز األعمال الم،للبم .
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لتتال هذه النت يم م د ارسزم الب ،زث ( ،)2010ضزرلري تزدريي مشزرفي النشزاط الرياضزي باليامعزاي

األردنيم بصالم دلريزم لعلزث مزد الحيزاي الملنيزم للمشزرف ل ن لتعقزد هزذه الزدلراي بشز ل منزتظم بلزدف
تنميم ملاراتلم.

 .2الالق زري رقززم ( )6الت زي نصززي علززث " أشااعر باالرتياااح خااالل ساااعات العماال بالجامعااة ".قززد احتلززي
المرتبم قبل األ ري بلزن النسبي ( ،(%84.60مما دل علزث ن الالقزري قزد حصزلي علزث دريزم ملافقزم

( ب ري) من قبل فراد الع نم.

ويعازو الباحاث ذلاك إلااى :ن اليامعزم تعتمزد علزث تقزديم فضززل ال زدماي التعليميزم لل،لبزم ممزا ت،لزي

مززن العززامل ن باليامعززم علززث العمززل المتلاصززل ززخل سززاعاي العمززل لتقززديم سززبل ال ارحززم لززد العززامل ن
باليامعم لليلد عداد ب ري من ال،لبم في ل فرلغ اليامعم .

ثالثا :تحليل فقرات المجال الثالث :المشاركة في اتخاذ الق اررات:
تم است دام ا تبار  tللع نم اللاحدي لالنتاهي مب نم في يدلل رقم ( )5.16لالذي ب ن آ ار فراد ع نم

الدراسم في فقراي الميال النالم (المشار م في ات اذ الق ارراي).
جدول (:)5.16

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال
الفقرة

م

يشارم العامللن في اليامعم بات اذ الق ارراي

.1

المناسبم.
يمنا عضا ه هم التدريس الصخحياي الخزمم

.2

ت اذ الق ارراي المتعقلم بعمللم.
تالل

.3

لي الصخحياي الخزمم في األملر التي

تستدعي السرعم في ات اذ الق ارراي.
ترتكز عمليم صن القرار علث النظري للمستقبل.

.4

لد الحريم الكاملم في ات اذ الق ارراي المرتب،م

.5

بمسؤللياي عملي.
تالل

.6

الصخحياي الخزمم للمستلياي الدنيا عند

ات اذ الق ارراي الرلت نيم.

ت ذ المسؤلللن الق ارراي في اللقي المناسي.

.7

تقلم اليامعم بإشرام مؤسساي الميتم المحلث

.8

في ات اذ الق ارراي المص ريم.


المتوسط

الوزن

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

الترتيب

0.000

1
3

الحسابي

النسبي

4.14

82.80

30.911

3.91

78.20

23.217

0.000

3.78

75.60

17.534

0.000

6

3.85

77.00

19.870

0.000

4

3.67

73.40

14.834

0.000

8

3.85

77.00

20.250

0.000

5

4.11

82.20

30.470

0.000

2

3.74

74.80

14.611

0.000

7
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وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1الالقزري رقززم ( )1التززي نصزي علززث " يشااارك العاااملون فااي الجامعااة باتخاااذ القا اررات المناساابة ".قزد

احتلززي المرتبززم األللززث ب زلزن النسززبي ( ،(%82.80ممززا ززدل علززث ن الالق زري قززد حصززلي علززث دريززم

ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.

ويعزو الباحث ذلك إلى :تشيي الحريم في التال ر لالتعب ر لالمحافظم علث األ زخه لاحتزرام اآل زرين
لاتباعلا األسللي الديمقرا،ي منلي للحياي في اليامعم لهذا ما تقره فلسالتلا

لتت،ززاب هززذه النت يززم م ز  ،د ارسززم السززعلدي ( )2006فززي التعززرف علززث نززر مصززادر ضززرلط العمززل

لمسززتل الضززرط المززدرم فززي ا لت ززام التنظيمززي لززد العززامل ن فززي ليززاي الميتم ز الح لميززم التابعززم
ليامعم البلقا الت،بيقيم ،دراسم يلل )2008( ،Gul ،في إ ياد ز

تصزلر المزد رلن لاألكزاديم لن

العامللن في المؤسسم مؤسستلم ل ياليم استيابتلم لمتر راي المناا التنظيمي في المؤسسم.

 .2الالق زري رقززم ( )7التززي نصززي علززث " يتخااذ المسااؤولون القاا اررات فااي الوقاات المناسااب ".قززد احتلززي

المرتبززم النانيززم بز زلزن النسززبي ( ،(%82.20ممززا ززدل علززث ن الالقززري قززد حصززلي عل ززث دريززم ملافق ززم
( ب ري) من قبل فراد الع نم.

ويعاازو الباحااث ذلااك إلااى :تم ززز اليامعززم با هتمززام لالمتابعززم مززن قبززل اإلداري العليززا لم ارعززاي مصززلحم
المؤسسم التعليميم لال،لبم لتحر

علث ات اذ القرار الصاهي في اللقي المناسي لالزذي زدرس مزد

المصالا لالمالاسد المترتبم علث قرارهم.

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدني فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1الالقري رقم ( )5التي نصي علث " لادى الحرياة الكاملاة فاي اتخااذ القا اررات المرتبطاة بمساؤوليات

عملي ".قد احتلي المرتبم األ ري بلزن النسبي ( ،(%73.40مما دل علث ن الالقري قد حصلي علث
دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.

ويعااازو الباحاااث ذلاااك إلاااىا ن اإلداري تتززيا هامش زا ل مرلن ززم لززد العززامل ن فززي ات ززاذ القزز ارراي ل ن
اليامعم تتعامل برلح القانلن لليسي بحذاف رها فلي بع دي عن الب رلقرا،يم.
لتت،اب هذه النت يم م دراسم عدلان )2012( ،فزي الكشز

عزن ،بيعزم العخقزم ا رتبا،يزم بز ن لاقز

المن ززاا التنظيم ززي الس ززاهد ف ززي م ززدارس المرحل ززم النانلي ززم بمحافظ ززاي غز ززي لدري ززم ال ززرلح المعنلي ززم ل ززد

المعلم ن من ليلزم نظزرهم ،د ارسزم الشزلالان ( )2011فزي تحسز ن مسزتل الرضزا الزلظيالي لالتزي تتعلز

بالمنزاا التنظيمززي .تنميززم ماللززلم اإلداري بالمشززار م لالعمززل بزرلح الالريز لتبززادل المعللمززاي الخزمززم عززن

العمل ،لا،خغ العامل ن علث تقارير داهلم بشالافيم.

 .2الالقزري رقززم ( )8التززي نصززي علززث " تقااوم الجامعااة بإش اراك مؤسسااات المجتمااع المحلااى فااي اتخاااذ

الق اررات المصيرية ".قد احتلي المرتبم قبل األ ري بلزن النسبي ( ،(%74.80مما دل علزث ن الالقزري
قد حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.
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ويعااازو الباحاااث ذلاااك إلاااىا ابتع ززاد داري اليامع ززم ع ززن الت ززد خي ال اريي ززم ززي

ت ززنع س ال خف ززاي

السياسززيم لالمحليززم علززث اليامعززم لالززد لل فززي تياذبززاي هززي فززي غنززي عنلززا لتعرقززل العمليززم التعليميززم
ل ياليم ات اذ الق ارراي المص ريم في العادي لي الالرد إلث ات اذ قرار في مر مع ن عندما ريد تحق

يستلان بزه ح زم ن هزذه القز ارراي مزن المحتمزل ن

مر مع ن في عمله لللذا ف ن ات اذ القرار مر

تكززلن ق ز ارراي مص ز ريم منززل ا تيززار ميززال العمززل ال زذي تززلد العمززل بززه ل تر ززر ميززال العمززل السززاب
لا تيار ميال عمل يد د ل ا تيزار المؤسسزم ل ا

تيزار بز ن الت صصزاي الم تلالزم المليزلدي دا زل

المؤسسم ل هذه الق ارراي تعد ق ارراي مص ريم تؤنر علث حياي الالرد.
رابعا :تحليل فقرات المجال الرابع :عمليات القيادة والتحفيز ا
تم است دام ا تبار  tللع نم اللاحدي لالنتاهي مب نم في يدلل رقم ( )5.17لالذي ب ن آ ار فراد ع نم

الدراسم في فقراي الميال الراب (عملياي القيادي لالتحال ز).

جدول (:)5.17

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال
م

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

الفقرة
تش ز ززي اإلداري العلي ز ززا التيد ز ززد لا بتك ز ززار رغ ز ززم
الم ا،ر المترتبم عل لا.
تستنمر اإلداري العليا ل ف ري يد دي بقلي.
تز ز ز ززلفر اإلداري للع ز ز ز زامل ن المعللمز ز ز ززاي الخزمز ز ز ززم
لضمان استم ارريم العمل.

تال ززل

ل ززي الص ززخحياي الكافي ززم الت ززي تم ننز زي

من ات اذ الق ارراي ننا العمل.
يرلي اتيزاه اإلداري نحزل الم افز ي لالتشزيي بزدل
ا تياه نحل ا نتقاد لالتلد د.
تم تق يم دا العامل ن علث سس ملضلعيم.
ززتم م اف ز ي األف ززار اليد ززدي الت ززي ززتم اقتراحلززا

لت،لير األدا .

تلز ز ز ززتم اإلداري العليز ز ز ززا بمز ز ز ززنا الح ز ز ز زلافز الماديز ز ز ززم
لالمعنليم للعامل ن المعززي لإلنياز.
تتم عمليم الترقيم استنادا إلزث معيزار التم زز فزي
العمل.

المتوسط

الوزن

القيمة

قيمة t

االحتمالية

الترتيب

0.000

5
1

الحسابي

النسبي

3.92

78.40

20.315

4.14

82.80

28.044

0.000

4.10

82.00

26.454

0.000

2

3.80

76.00

17.544

0.000

8

3.77

75.40

16.760

0.000

9

4.06

81.20

22.605

0.000

3

3.89

77.80

19.869

0.000

6

3.87

77.40

18.462

0.000

7

3.94

78.80

20.624

0.000

4

 قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "349تساوي 1.96

125

().Sig

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1الالقري رقم ( )2التي نصزي علزث " تساتثمر اإلدارة العلياا كال فكارة جديادة بقاوة ".قزد احتلزي المرتبزم

األللث بلزن النسبي ( ،(%82.80مما دل علث ن الالقري قد حصلي علزث دريزم ملافقزم ( ب زري) مزن
قبل فراد الع نم.

ويعزو الباحث ذلك إلى :اهتمام اإلداري العليا باليامعم باألف زار اليد زدي ال خقزم لتسزاندها لت،بقلزا فزي

اليامعززم لكززي ترف ز مززن المسززتل اإلداري لاألكززاديمي لليامعززم لهززذا مززا تسززم م ز فلسززالم اليامعززم التززي
تؤ د علث تشيي الحريم األكاديميم.

لتت،ززاب هززذه النت يززم مز د ارسززم عابززد ن ل بززل سززمري ( )2001فززي التعززرف إلززث تصززلراي عضززا ه هززم

التززدريس فززي يامعززم القززدس للمنززاا التنظيمززي السززاهد ف لززا ،لضززرلري ا هتمززام بسياسززم الح زلافز لالتقززدم
الملنززي فززي اليامعززم لد ارسززم يززلل )2008( ،Gul ،فززي إ يززاد ز

تصززلر المززد رلن لاألكززاديم لن

العززامللن فززي المؤسسززم مؤسسززتلم ل ياليززم اسززتيابتلم لمتر زراي المنززاا التنظيمززي فززي المؤسسززم ،لد ارسززم
 )،2001) Grattoفي استكشاف العخقم ب ن المناا التنظيمي ل بعاد الرضا الزلظيالي للمزد ار القزاهم ن

علث إداري مؤسساي تعمل في صيانم لتشر ل المعداي ،لاآل ي ،في الل ياي المتحدي األمري يم.

 .2الالق زري رقززم ( )3التززي نصززي علززث " تااوفر اإلدارة للعاااملين المعلومااات الالزمااة لضاامان اسااتمرارية

العمل ".قد احتلي المرتبم النانيم بلزن النسبي ( ،(%82.00مما زدل علزث ن الالقزري قزد حصزلي علزث
دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.

ويعاازو الباحااث ذلااك إلااىا ن اليامعززم تحززر

داهمززا علززث تززلف ر المعللمززاي الخزمززم لضززمان اسززتمرار

العمل لرف الكالا اي لد العامل ن باليامعم لهل ساس نياح ضمان لاستم ارريم األعمال التزي تكزلن
لاض ززحم لتعم ززل عل ززث لت ،ززلير البز زرامي لالسياس ززاي الداعم ززم لالمب ززاد التلي لي ززم لاإليزز ار اي الخزم ززم
لضمان متابعم العمل من دلن تلق  ،بر

النظر عن الظرلف ل األحزدام السزلبيم التزي قزد تحصزل

لهذا تضا من خل م تبتلا التي تحتزل علزث احزدم الم اريز بالنسزبم لليامعزاي فزي محافظزاي غززي
لصلل شحناي المراي من الضالم الرراليم.

لتت،ززاب هززذه النت يززم م ز د ارسززم الشززلالان ( )2011فززي تحس ز ن مسززتل الرضززا الززلظيالي لالتززي تتعل ز

بالمنزاا التنظيمززي .تنميززم ماللززلم اإلداري بالمشززار م لالعمززل بزرلح الالريز لتبززادل المعللمززاي الخزمززم عززن
العم ززل ،لا ،ززخغ الع ززامل ن عل ززث تق ززارير داهل ززم بش ززالافيم لد ارس ززم محم ززد ( )2008ف ززي تحسز ز ن المن ززاا
التنظيمززي دا ززل ليززاي يززام م درمززان اإلسززخميم منلززا (تقل ززل األعبززا اإلداري زم علززث عضززا ه هززم
التدريس ،ضرلري تالع ل الحزلافز ب نلاعلزا ،نشزر رلح الحزلار ،الملازنزم بز ن المصزلحم العامزم لالمصزلحم

ال اصم).
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وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدني فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1الالقزري رقززم ( )5التزي نصززي علزث " يغلااب اتجاااه اإلدارة نحاو المكافااأة والتشااجيع باادل االتجاااه نحااو

االنتقاااد والتهديااد ".قززد احتلززي المرتبززم األ زري بزلزن النسززبي ( ،(%75.40ممززا ززدل علززث ن الالقزري قززد
حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.

ويعزو الباحث ذلك إلى :تشيي اليامعم للعامل ن بلا لتقدم للم فضل ال دماي الماديم لالمعنليزم للزم

من يل ا رتقا باليامعم لتقدملا.
لتتال ز ه زذه النت يززم م ز د ارسززم السززعلدي ( )2006ن تعمززل إداري اليامعززم علززث مسززاعدي العززامل ن فززي
إداري ضززرلط العمززل التززي ت زلايللم لذلززم عززن ،ري ز اإلرشززاد النالسززي للززم مززن ززخل دلراي لنززدلاي

تدريبيززم تسززاعدهم فززي ملايلززم الض زرلط لالعمززل علززث التقل ززل مززن نرهززا ،لد ارسززم عابززد ن ل بززل سززمري
( )2001فززي ضززرلري ا هتمززام بسياسززم الح زلافز لالتقززدم الملنززي ألعضززا ه هززم التززدريس فززي اليامعززم،
لبالبحم العلمي لاي ار اته ،لالترشز د اللظزاه

اإلداريزم المسزاندي مزن يزل تحسز ن المنزاا التنظيمزي فزي

اليامعم.

 .2الالقري رقم ( )4التي نصي علث " تفوض لي الصالحيات الكافية التي تمكنناي مان اتخااذ القا اررات

أثناااء العماال ".قززد احتلززي المرتبززم قبززل األ زري بزلزن النسززبي ( ،(%76.00ممززا ززدل علززث ن الالقزري قززد
حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.

ويعااازو الباحاااث ذلاااك إلاااى :مززنا الص ززخحياي لاع،ززا األفز زراد قززدراي لسز ز لممارسززم ال ززتح م لتحم ززل
المسؤلليم عن عمللم .لهل حمل األفراد علث إصدار ح املم ال اصم لصالا المؤسسم لعضاهلا لقد
يعززلد ذلززم إلززث لع ز لم فززي ن الرززر

مززن مززنا الصززخحياي هززل تحريززر فززرد مززا مززن الززتح م الشززد د

للتلي لزاي لاأللامززر لمنحزه حريززم تحمزل المسززؤلليم عزن ف ززاره ل فعالزه لا،ززخه العنزان للمزلارد الم تبهززم
لالتي اني ستظل محيلبم لالتي يصعي اللصلل إل لا.

خامسا :تحليل فقرات المجال الخامس :العالقات االجتماعية:
تم است دام ا تبار  tللع نم اللاحدي لالنتاهي مب نم في يدلل رقم ( )5.18لالذي ب ن آ ار فراد ع نم

الدراسم في فقراي الميال النالم (العخقاي ا يتماعيم).
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جدول (:)5.18

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال
م

الفقرة

.1

يسلد العمل برلح الالري دا ل اليامعم.

.2

ن األفراد دا ل اليامعم بعضلم البع

.3
.4
.5
.6

المتوسط

.

تلاصل م زمخهي في اليامعم ارج لقاي
الدلام.
ش ز ز ززارم زمخه ز ز ززي ف ز ز ززي اليامع ز ز ززم مناس ز ز ززباتلم
ال اصم.
تمت ز ز ف ز زراد التنظز ززيم بز ززا حترام ملمز ززا انز ززي
مستلياتلم اللظياليم.
قلم بالتنس

م اآل رين في دا عمالي.

الوزن

القيمة

قيمة t

االحتمالية

الترتيب

0.000

1
2

الحسابي

النسبي

4.18

83.60

37.678

4.05

81.00

28.603

0.000

3.83

76.60

17.685

0.000

7

3.87

77.40

16.963

0.000

6

3.98

79.60

22.461

0.000

4

4.02

80.40

23.701

0.000

3

().Sig

شز ز ززارم فز ز ززي الالعاليز ز ززاي التز ز ززي ز ز ززدعل إل ل ز ز زا
.7

ميملع ززاي التنظ ززيم غ ززر الرس ززمي النقاب ززاي

3.95

79.00

20.857

0.000

5

.8

ترال،ني بال،لبم عخقاي ايتماعيم حميمم.

3.68

73.60

12.239

0.000

8



لاتحاداي العامل ن.

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "349تساوي 1.96

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1الالقزري رقززم ( )1التززي نصززي علززث " يسااود العماال بااروح الفريااق داخاال الجامعااة ".قززد احتلززي المرتبززم

األللث بلزن النسبي ( ،(%83.60مما دل علث ن الالقري قد حصلي علزث دريزم ملافقزم ( ب زري) مزن
قبل فراد الع نم.

ويعاازو الباحااث ذلااك إلااى :العمززل المشززترم بز ن العززامل ن مز بعضززلم الززبع

إنياز األعمال المل لم إل لم ب قصث سرعم لتعالن يمي األعضا فيما ب نما.
لتت،اب هزذه النت يزم مز د ارسزم عزدلان ( )2012فزي الكشز

مززن يلززم ،لالعمززل علززث

عزن ،بيعزم العخقزم ا رتبا،يزم بز ن لاقز

المن ززاا التنظيم ززي الس ززاهد ف ززي م ززدارس المرحل ززم النانلي ززم بمحافظ ززاي غز ززي لدري ززم ال ززرلح المعنلي ززم ل ززد

المعلم ن من ليلم نظزرهم ،لد ارسزم الشزلالان ( )2011فزي تنميزم ماللزلم اإلداري بالمشزار م لالعمزل بزرلح

الالري ز لتبززادل المعللمززاي الخزمززم عززن العمززل ،لا،ززخغ العززامل ن علززث تقززارير داهلززم بشززالافيم ،لد ارسززم
محمززد ( )2008فززي تحس ز ن المنززاا التنظيمززي دا ززل ليززاي يززامعتي م درمززان اإلسززخميم منلززا (تقل ززل
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األعب ززا اإلداريز زم عل ززث عض ززا ه ه ززم الت ززدريس ،ض ززرلري تالع ززل الحز زلافز ب نلاعل ززا ،نش ززر رلح الحز زلار،
الملازنم ب ن المصلحم العامم لالمصلحم ال اصم).

 .2الالقري رقم ( )2التي نصي علث " يثاق األفاراد داخال الجامعاة يبعضاهم الابعض ".قزد احتلزي المرتبزم

النانيم بلزن النسزبي ( ،(%81.00ممزا زدل علزث ن الالقزري قزد حصزلي علزث دريزم ملافقزم ( ب زري) مزن
قبل فراد الع نم.

ويعزو الباحث ذلك إلىا نتاج النقم التي تمنحلا اليامعم للعامل ن بلا لالنقم ب ن فراد الالري اللاحد في

العمل لالنقم في زم ل العمل لهث نت يم الكن ر من العمل لالتلاصل ب ن فراد الالري لعلث ما بزدل ن
قيادي داري اليامعم تقلم بدلرها ا يتماعي بصلري إ يابيم.

لتت،اب هذه النت يم م دراسم عدلان )2012( ،فزي الكشز

عزن ،بيعزم العخقزم ا رتبا،يزم بز ن لاقز

المن ززاا التنظيم ززي الس ززاهد ف ززي م ززدارس المرحل ززم النانلي ززم بمحافظ ززاي غز ززي لدري ززم ال ززرلح المعنلي ززم ل ززد

المعلم ن من ليلم نظزرهم ،لد ارسزم الشزلالان ( )2011فزي تنميزم ماللزلم اإلداري بالمشزار م لالعمزل بزرلح

الالري لتبادل المعللماي الخزمم عن العمل ،لا،خغ العامل ن علث تقارير داهلم بشالافيم.

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدني فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1الالقري رقم ( )3التي نصي علث " أتواصل مع زمالئي في الجامعة خارج أوقات الدوام ".قزد احتلزي

المرتبززم األ زري ب زلزن النسززبي ( ،(%76.60ممززا ززدل علززث ن الالق زري قززد حصززلي علززث دريززم ملافقززم
( ب ري) من قبل فراد الع نم.

ويعاازو الباحااث ذلااك إلااىا سززلاد العخقززاي ا يتماعيززم فززي العمززل لشز لغ منززاا النقززم بز ن العززامل ن فززي

اليامعم لتشيي اإلداري لذلم المناا انع س ب،بيعم الحال ب ن العامل ن ارج لقاي العمل

 .2الالقري رقزم ( )8التزي نصزي علزث " تربطناي بالطلباة عالقاات اجتماعياة حميماة ".قزد احتلزي المرتبزم
قبل األ ري بلزن النسبي ( ،(%73.60مما دل علث ن الالقري قزد حصزلي علزث دريزم ملافقزم ( ب زري)
من قبل فراد الع نم.

ويعاازو الباحااث ذلااك إلااى :انتشززار فززرلغ اليامعززم فززي يمي ز محافظززاي الززل،ن لليززلد عززدد ب زري مززن
ال،لبززم مززن نالززس المحافظززم المليززلد بلززا فززرغ اليامعززم ممززا يسززلل التلاصززل ا يتمززاعي بز ن المشزرف ن
لال،لبم مما لد إلث زيادي التلاصل لالترابط فيما ب نلم
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رابعا :اإلجابة عن السؤال الرابعا
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات تقديرات عينة

الدراسة للمناخ التنظيمي في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغيرات الشخصية (الجنس ،والمؤهل
العلمي ،سنوات الخدمة ،الفرع التعليمي) ،ولصجابة عن هذا الفرض تحقق الباحث من أربعة
فرضيات وهي كما يلي:

الفرض األول من فروض الدراسة الذي ينص على:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات تقديرات عينة

الدراسة للمناخ التنظيمي في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير الجنس.
لللتحق

من صحم هذا الالر

تم است دام ا تبار  Tللع نت ن المستقلت ن

تبار الالرله ب ن

متلس،اي تقد راي ع نم الدراسم للمناا التنظيمي في يامعم القدس المالتلحم تعز لمتر ر الينس،
لالنتاهي مب نم في يدلل رقم ()5.19

جدول (:)5.19

نتائج اختبار  Tللعينتين المستقلتين ) (Independent Samples T Testبين متوسطات
تقديرات عينة الدراسة للمناخ التنظيمي في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير الجنس
المجال

الجنس

العدد

العالقة بين اإلدارة

ذكر

302

4.18

أنثى

48

4.05

0.569

ذكر

302

4.35

0.528

أنثى

48

4.30

0.571

ذكر

302

3.92

0.570

أنثى

48

3.65

0.569

ذكر

302

3.97

0.607

أنثى

48

3.79

0.568

ذكر

302

3.98

0.522

أنثى

48

3.75

0.590

ذكر

302

4.07

0.410

أنثى

48

3.91

0.434

والعاملين

االنتماء التنظيمي
المشاركة في اتخاذ
الق اررات

عمليات القيادة والتحفيز
العالقات االجتماعية
الدرجة الكلية


المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.501

قيمة

""T

االحتمالية
().Sig

1.585

0.114

0.613

0.540

2.955

*0.003

1.840

0.067

2.771

*0.006

2.616

*0.009
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القيمة

الداللة

اإلحصائية
غ ر دال
إحصاهيا

غ ر دال
إحصاهي ا
دال

إحصاهي ا

غ ر دال
إحصاهي ا
دال

إحصاهيا
دال

إحصاهيا

ليتب ن من اليدلل ن القيمم ا حتماليم لدريم الكليم تسالي ( )0.009لهي قل من مستل الد لم

( )0.05لقيمم  tالمحسلبم تسالي ( )2.616لهي كبر من قيمم  tاليدلليم لالتي تسالي ()1.96
مما دل علث ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل د لم (  )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي
ع نم الدراسم للمناا التنظيمي في يامعم القدس المالتلحم تعز لمتر ر الينس ،لللتعرف علث الالرله

لصالا من تكلن تب ن من خل مقارنم المتلس،اي ن الالرله لصالا الذ لر ،باستننا ما تعل في
الميال األلل(العخقم ب ن اإلداري لالعامل ن) لالميال الناني(ا نتما التنظيمي) ح م اني القيمم

ا حتماليم للم كبر من مستل الد لم مما دلل عدم ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل

د لم (  )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي ع نم الدراسم للعخقم ب ن اإلداري لالعامل ن ،لا نتما

التنظيمي في يامعم القدس المالتلحم تعز لمتر ر الينس.

ويعزو الباحث ذلك لألسباب التالية :إلث ليلد الالرله في الميال ن النالم لال امس لصالا الذ لر

ن الذ لر كنر ميخا للمشار م في ات اذ الق ارراي ألن ات اذ القرار يش ل حد سماي الش صيم التي
تم ل إلث السي،ري ،ن المشار م تت،لي عقد لقا اي ت اذ الق ارراي فقد تكلن ننا الدلام ل اريه

مما يعنث ا حتياج للقي إضافي ما ن العخقاي ا يتماعيم تحتاج يضا للقي لهنام مسؤللياي

منزليم بالنسبم لإلنام لفيما تعل با نتما التنظيمي فيعزله الباحم إلث ن المناا التنظيمي الذي
تلفرها يامعم القدس المالتلحم ليتم تعميمه علث يمي منا،قلا ،لهذا بدلره نع س علث عملياي

القيادي لالتحال ز في اليامعم.

لقد اتالقي هذه النت يم م دراسم ل من دراسم الم،رفث ( ،)2013لالتي ظلري عدم ليلد فرله

ذاي د لم إحصاهيم في إياباي المبحلن ن تياه محالر الدراسم تعز لمتر راتلم الش صيم لاللظياليم،
لا تلالي م دراسم ل من دراسم حملدي ،)2014( ،وعابد ن ل بل سمري

(Gratto ،)2001

( ،)2001لالتي ظلري ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم تعز لمتر ر الينس ذ لر إنام اني
الالرله لصالا اإلنام.

الفرض الثاني من فروض الدراسة الذي ينص على:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات تقديرات عينة

الدراسة للمناخ التنظيمي في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
لللتحق من صحم هذا الالر

تم است دام ا تبار تحل ل التبا ن األحادي

تبار الالرله في آ ار

ع نم الدراسم ب ن متلس،اي تقد راي ع نم الدراسم للمناا التنظيمي في يامعم القدس المالتلحم تعز

لمتر ر المؤهل العلمي ،لالنتاهي مب نم في يدلل ()5.20
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جدول (:)5.20

نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين متوسطات تقديرات عينة الدراسة
للمناخ التنظيمي في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير المؤهل العلمي
المربعات

درجة

متوسط

الحرية المربعات

بين المجموعات

0.756

2

0.378

داخل المجموعات

90.892

347

0.262

المجموع

91.648

349

بين المجموعات

0.383

2

0.191

داخل المجموعات

99.277

347

0.286

المجموع

99.660

349

بين المجموعات

0.895

2

0.448

داخل المجموعات 115.320

347

0.332

116.215

349

إحصاهي ا

0.273

2

0.136

عمليات القيادة والتحفيز داخل المجموعات 127.422

347

0.367

غ ر دال

127.695

349

بين المجموعات

0.874

2

0.437

داخل المجموعات

99.873

347

0.288

المجموع

100.747

349

بين المجموعات

0.131

2

0.065

داخل المجموعات

60.637

347

0.175

المجموع

60.768

349

المجال

العالقة بين اإلدارة
والعاملين

االنتماء التنظيمي

المشاركة في اتخاذ
الق اررات

مصدر التباين

المجموع
بين المجموعات
المجموع

العالقات االجتماعية

الدرجة الكلية


مجموع

قيمة

القيمة

"" F
1.443

االحتمالية
().Sig
0.238

الداللة

اإلحصائية
غ ر دال
إحصاهي ا

0.669

0.513

غ ر دال
إحصاهيا

1.347

0.371

0.261

0.690

غ ر دال

إحصاهي ا
1.519

0.220

غ ر دال
إحصاهيا

0.374

0.688

غ ر دال
إحصاهي ا

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "347 ،2ومستوى داللة  0.05تساوي 3.02

ليتب ن من اليدلل ن القيمم ا حتماليم لدريم الكليم تسالي ( )0.688لهي كبر من مستل

الد لم( )0.05لقيمم  fالمحسلبم تسالي ( )0.374لهي قل من قيمم  fاليدلليم لالتي تسالي

( )3.02مما دل علث عدم ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل د لم (  )   0.05ب ن
متلس،اي تقد راي ع نم الدراسم للمناا التنظيمي في يامعم القدس المالتلحم تعز لمتر ر المؤهل

العلمي.

ويعزو الباحث ذلك لألسباب التالية :إلث المستل العلمي المتقاري ألفراد الع نم ح م ن غلبلم من

حملم المايست ر ل ستاذ مساعد ل ستاذ مشارم ف علث ،ح م ن هذه الالهم تدرم ي دا المناا التنظيمي
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المحيط بلا ،لتست،ي تحمل المسهلليم لالمشار م في ات اذ القرار .ل ن عضا الل هم التدريسيم
بم تل

مؤهللم العلمي (مايست ر ،ستاذ مساعد ،ستاذ مشارم ف علث)

المناا التنظيمي في يامعم القدس المالتلحم.

تلاللن في آراهلم حلل

الفرض الثالث من فروض الدراسة الذي ينص على:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات تقديرات عينة

الدراسة للمناخ التنظيمي في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة.
لللتحق من صحم هذا الالر

تم است دام ا تبار تحل ل التبا ن األحادي

تبار الالرله في آ ار

ع نم الدراسم ب ن متلس،اي تقد راي ع نم الدراسم للمناا التنظيمي في يامعم القدس المالتلحم تعز

لمتر ر سنلاي ال دمم ،لالنتاهي مب نم في يدلل رقم (.)5.21
جدول (:)5.21

نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين متوسطات تقديرات عينة الدراسة
للمناخ التنظيمي في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير سنوات الخدمة.

المجال

مصدر التباين

المربعات

الحرية

المربعات

1.924

3

0.641

89.724

346

0.259

91.648

349

بين المجموعات

.194

3

0.065

داخل المجموعات

99.466

346

0.287

المجموع

99.660

349

بين المجموعات

2.165

3

0.722

114.050

346

0.330

116.215

349

بين المجموعات

3.847

3

1.282

داخل المجموعات

123.848

346

0.358

المجموع

127.695

349

بين المجموعات

0.529

3

0.176

داخل المجموعات

100.217

346

0.290

المجموع

100.747

349

بين المجموعات

0.931

3

0.310

داخل المجموعات

59.837

346

0.173

المجموع

60.768

349

بين المجموعات
العالقة بين اإلدارة والعاملين داخل المجموعات
المجموع
االنتماء التنظيمي

المشاركة في اتخاذ القرارات داخل المجموعات
المجموع
عمليات القيادة والتحفيز

العالقات االجتماعية

الدرجة الكلية


مجموع

درجة

متوسط

قيمم  Fاليدلليم عند دريم حريم " "347 ،3لمستل د لم  0.05تسالي 2.63
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قيمة

"" F

2.473

0.225

2.189

3.582

0.609

1.794

القيمة

االحتمالية
().Sig
0.061

0.879

0.089

*0.014

0.609

0.148

الداللة

اإلحصائية
غ ر دال
إحصاهي ا

غ ر دال
إحصاهي ا

غ ر دال
إحصاهي ا
دال

إحصاهي ا
غ ر دال
إحصاهي ا

غ ر دال
إحصاهي ا

ليتب ن من اليدلل ن القيمم ا حتماليم لدريم الكليم تسالي ( )0.148لهي قل من مستل الد لم

( )0.05لقيمم  fالمحسلبم تسالي ( )1.794لهي قل من قيمم  fاليدلليم لالتي تسالي ()2.63
مما دل علث عدم ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل د لم (  )   0.05ب ن متلس،اي
تقد راي ع نم الدراسم للمناا التنظيمي في يامعم القدس المالتلحم تعز لمتر ر سنلاي ال دمم،
باستننا ما تعل ميال عملياي القيادي لالتحال ز فقد اني القيمم ا حتماليم له قل من مستل الد لم

( ،)0.05مما دلل علث ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل د لم (  )   0.05ب ن
متلس،اي تقد راي ع نم الدراسم لعملياي القيادي لالتحال ز في يامعم القدس المالتلحم تعز لمتر ر
سنلاي ال دمم.

وللتعرف على الفروق لصالح من تكون تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنة المتعددة فقد كانت

النتائج حسب الجدول ()5.22

جدول ( )5.22يوضح نتائج اختبار شيفيه للفروق

المجال

المتوسط ()i

().Sig

من  10 – 5سنلاي

0.19371

0.179

من  15 -10سنم

-0.06377

0.901

 15ف كنر

0.02347

0.998

غ ر دال إحصاهي ا

من  15 -10سنم

-0.25748

*0.018

غ ر دال إحصاهي ا

سنلاي

 15ف كنر

-0.17023

0.518

دال إحصاهيا

من 15 -10

 15ف كنر

0.08724

0.890

من 5سنلاي
والتحفيز

المتوسطين

االحتمالية

الداللة اإلحصائية
غ ر دال إحصاهي ا

من سنم إلث قل
عمليات القيادة

المتوسط ()j

الفرق بين

القيمة

من 10 – 5

سنم

غ ر دال إحصاهيا
غ ر دال إحصاهي ا

 الالرله دالم عند مستل د لم 0.05

من خل اليدلل ( )5.22تب ن نه بالنسبم لميال لعملياي القيادي لالتحال ز ن الالرله لصالا الذ ن
سنلاي دمتلم تترالح ما ب ن  15 – 10سنلاي.

ويعزو الباحث ذلك لألسباب التالية:

تليد فرله ب ن الميال األلل لالناني لالنالزم لال زامس ،يعزلد

ذل ززم إل ززث حس ززن العخق ززاي بز ز ن اإلداري لالع ززامل ن ،لاذاب ززم الالز زلاره اإلداريز زم بز ز ن يميز ز الم ززلظال ن دلن
استننا  ،ل يضا إع،ا الالرصم اليمي في المشار م في ات اذ الق ارراي اإلداريزم لاأل زذ بمقترحزاتلم ممزا
ززؤد إلززث نسززي عخقززاي ايتماعيززم صززحيم ب ز ن يمي ز العززامل ن .فيمززا تعل ز بالقيززادي لالتحال ززز يعززلد

تخف سنلاي ال دمم لكل من عضا ه هم التدريس ،ما فيما تعل الذ ن تترالح دمتلم من -10

 15سنم يعزله الباحم ن سنلاي ال دمم تع،ث العامل ن اكتساي براي ،ل يضا ا ،خغ علث قلان ن
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لمشززاري ت،ززلير اليامعززم لالمشززار م ف لززا بش ز ل فعززال األمززر الززذي ززنع س باإل يززاي علززث اكتسززاي

ملزا اري قياديززم تحالزز العززامل ن للحصززلل علزث المناصززي القياديزم فززي اإلداري العليززا فزي اليامعززم ،ل يضززا
الرغبم لال،ملح لد هذه الالهم في تحس ن األدا اللظيالي للم مزن يزل الحصزلل علزث ترقيزم ل لتق زيم
عالي.

لقد اتالقي هذه النت يم م دراسم ل من الس ران ( ،)2004لالتي ظلري عدم ليلد فرله ذاي

د لم إحصاهيم ب ن القدراي لال صاه

لادرام الملظ

الالرديم للملظ

لدلره اللظيالي .لا تلالي م

دراسم ل من دراسم حملدي( ،)2014لعابد ن ل بل سمري ( ،)2001لدراسم  )2001( ،Grattoلالتي
ظلري ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم تعز لمتر ر الينس اني لصالا اإلنام لبا تخف سنلاي

ال دمم اني لصالا الذ ن برتلم من تقل عن مس سنلاي.

الفرض الرابع من فروض الدراسة الذي ينص على:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات تقديرات عينة

الدراسة للمناخ التنظيمي في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير عدد الفرع التعليمي.
لللتحق من صحم هذا الالر

تم است دام ا تبار تحل ل التبا ن األحادي

تبار الالرله في آ ار

ع نم الدراسم ب ن متلس،اي تقد راي ع نم الدراسم للمناا التنظيمي في يامعم القدس المالتلحم تعز

لمتر ر الالرغ التعليمي ،لالنتاهي مب نم في يدلل رقم ()5.23
جدول (:)5.23

نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين متوسطات تقديرات عينة الدراسة
للمناخ التنظيمي في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير الفرع التعليمي

المجال

درجة

متوسط

5.557

4

1.389

86.091

345

0.250

المجموع

91.648

349

بين المجموعات

9.157

4

2.289

داخل المجموعات

90.503

345

0.262

المجموع

99.660

349

بين المجموعات

7.786

4

1.947

108.429

345

0.314

المجموع

116.215

349

بين المجموعات

13.463

4

3.366

داخل المجموعات

114.232

345

0.331

مصدر التباين
بين المجموعات

العالقة بين اإلدارة والعاملين داخل المجموعات

االنتماء التنظيمي

المشاركة في اتخاذ القرارات داخل المجموعات

عمليات القيادة والتحفيز

مجموع

المربعات
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الحرية المربعات

قيمة

"" F

5.567

8.726

6.194

القيمة

االحتمالية
().Sig

الداللة

اإلحصائية

 *0.000دال إحصاهي ا

 *0.000دال إحصاهيا

 *0.000دال إحصاهيا

 *0.000 10.165دال إحصاهي ا

مصدر التباين

المجال

المجموع
العالقات االجتماعية



مجموع

الحرية المربعات

المربعات
127.695

349

بين المجموعات

1.458

4

0.364

داخل المجموعات

99.289

345

0.288

المجموع

100.747

349

3.671

4

0.918

داخل المجموعات

57.097

345

0.165

المجموع

60.768

349

بين المجموعات
الدرجة الكلية

درجة

متوسط

قيمة

"" F

1.266

5.545

القيمة

االحتمالية
().Sig

0.283

الداللة

اإلحصائية
غ ر دال
إحصاهي ا

 *0.000دال إحصاهي ا

قيمم  Fاليدلليم عند دريم حريم " "2.39 ،4لمستل د لم  0.05تسالي 2.39

ليتب ن من اليدلل ن القيمم ا حتماليم لدريم الكليم تسالي ( )0.000لهي قل من مستل الد لم

( )0.05لقيمم  fالمحسلبم تسالي ( )5.545لهي كبر من قيمم  fاليدلليم لالتي تسالي ()2.39
مما دل علث ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل د لم (  )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي
ع نم الدراسم للمناا التنظيمي في يامعم القدس المالتلحم تعز لمتر ر الالرغ التعليمي ،باستننا ميال

العخقاي ا يتماعيم فقد اني القيمم ا حتماليم له كبر من مستل الد لم ( )0.05مما دل علث

عدم ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل د لم (  )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي ع نم

الدراسم للعخقاي ا يتماعيم في يامعم القدس المالتلحم تعز لمتر ر الالرغ التعليمي.

وللتعرف على الفروق لصالح من تكون تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنة المتعددة فقد كانت

النتائج حسب الجدول ()5.24

جدول ( )5.24يوضح نتائج اختبار شيفيه للفروق

المجال

المتوسط ()i

شمال غزي

العالقة بين

اإلدارة والعاملين

غزي

المتوسط ()j

االحتمالية

الداللة اإلحصائية

غزي

-0.07015

0.916

اللس،ث

0.24728

0.114

غ ر دال إحصاهي ا

-0.21391

0.206

غ ر دال إحصاهي ا

رفا

-0.06692

0.958

غ ر دال إحصاهيا

اللس،ث

0.31743

*0.013

غ ر دال إحصاهي ا

-0.14376

0.594

دال إحصاهي ا

0.00323

0.999

غ ر دال إحصاهيا

-0.46120

*0.001

غ ر دال إحصاهيا

رفا

-0.31420

*0.039

دال إحصاهي ا

رفا

0.14699

0.673

غ ر دال إحصاهيا

ان لنس

ان لنس
رفا

اللس،ث
ان لنس

الفرق بين

القيمة

ان لنس

المتوسطين
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().Sig

دال إحصاهيا

المجال

المتوسط ()i

شمال غزي

االنتماء
التنظيمي

غزي

شمال غزي

المشاركة في

غزي

غزي

0.32614

اللس،ث

0.13587

0.707

-0.07728

0.946

غ ر دال إحصاهيا

رفا

-0.05131

0.985

غ ر دال إحصاهي ا

اللس،ث

-0.19027

0.358

غ ر دال إحصاهيا

-0.40342

*0.000

غ ر دال إحصاهيا

-0.37745

*0.001

دال إحصاهي ا

-0.21315

0.388

دال إحصاهي ا

رفا

-0.18718

0.486

غ ر دال إحصاهيا

رفا

0.02597

0.999

غ ر دال إحصاهي ا
غ ر دال إحصاهي ا

غزي

0.12540

0.657

اللس،ث

0.29620

0.075

غ ر دال إحصاهيا

0.12848

0.790

غ ر دال إحصاهي ا

رفا

0.15038

0.630

غ ر دال إحصاهي ا

اللس،ث

0.42159

*0.001

غ ر دال إحصاهيا

0.00308

0.999

دال إحصاهيا

0.27577

0.061

غ ر دال إحصاهي ا

0.42467

*0.009

غ ر دال إحصاهيا

رفا

0.14582

0.782

دال إحصاهيا

رفا

0.27886

0.156

غ ر دال إحصاهي ا

غزي

0.35344

*0.001

غ ر دال إحصاهي ا

اللس،ث

0.56159

*0.000

دال إحصاهيا

0.15193

0.689

دال إحصاهي ا

رفا

0.42576

*0.001

غ ر دال إحصاهي ا

اللس،ث

0.20815

0.386

دال إحصاهيا

-0.20151

0.391

غ ر دال إحصاهي ا

0.07231

0.964

غ ر دال إحصاهي ا

-0.40966

*0.018

غ ر دال إحصاهيا

رفا

-0.13584

0.837

دال إحصاهي ا

رفا

0.27382

0.192

غ ر دال إحصاهي ا

غزي

0.11510

0.423

غ ر دال إحصاهيا

اللس،ث

0.29083

*0.004

غ ر دال إحصاهي ا
دال إحصاهي ا

ان لنس

ان لنس

ان لنس

ان لنس
رفا

اللس،ث
ان لنس

شمال غزي

عمليات القيادة
والتحفيز

غزي

ان لنس

ان لنس

ان لنس
رفا

اللس،ث
ان لنس
الدرجة الكلية

شمال غزي

().Sig
*0.001

رفا

ان لنس

المتوسطين

االحتمالية

الداللة اإلحصائية
دال إحصاهيا

ان لنس

اللس،ث

اتخاذ الق اررات

المتوسط ()j

الفرق بين

القيمة

ان لنس
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المجال

المتوسط ()i

المتوسط ()j
ان لنس

غزي

ان لنس

المتوسطين

االحتمالية

الداللة اإلحصائية

().Sig

-0.05363

0.967

رفا

0.09749

0.724

غ ر دال إحصاهيا

اللس،ث

0.17573

0.207

غ ر دال إحصاهيا

-0.16872

0.218

غ ر دال إحصاهي ا

-0.01760

0.999

غ ر دال إحصاهيا

-0.34445

*0.002

غ ر دال إحصاهيا

رفا

-0.19333

0.214

دال إحصاهي ا

رفا

0.15112

0.444

غ ر دال إحصاهيا

ان لنس
رفا

اللس،ث

الفرق بين

القيمة

ان لنس

 الالرله دالم عند مستل د لم 0.05

غ ر دال إحصاهي ا

من خل اليدلل ( )5.24تب ن نه بالنسبم لميال العخقم ب ن اإلداري لالعامل ن ن الالرله لصالا
الالرغ التعليمي المليلد في محافظم ان لنس مقارنم الالرلغ األ ر  ،ما بالنسبم لميال ا نتما
التنظيمي تب ن ن الالرله لصالا الالرغ التعليمي المليلد في محافظم

ان لنس مقارنم الالرلغ

األ ر  ،ما بالنسبم لميال المشار م في ات اذ الق ارراي تب ن ن الالرله لصالا الالرغ التعليمي المليلد
في محافظم اللس،ث ،ما بالنسبم لميال عملياي القيادي لالتحال ز تب ن ن الالرله لصالا الالرغ

التعليمي المليلد في شمال غزي ،لهذا ؤ د علث مستل الدريم الكليم ن الالرله اني لصالا الالرغ
التعليمي المليلد في محافظم ان لنس ،لمحافظم شمال غزي.
ويعااازو الباحاااث ذلاااك لألساااباب التالياااة :يعززلد لحززر

اإلداري علززث ا نسززيام ،ل ن تسززلد رلح الزمالززم

لا حت ارم لالتلاف ب ن يمي العامل ن لاإلداري ن لاألكاديم ن ح م ن الب هم المحي،م باليامعزم تسزاعد

علث ذلم ،لالذي نع س علث الميال التنظيمي بالرغ ان لنس ،إما فيما تعل بميزال المشزار م فزي
ات ززاذ الق زرار يعززلد الس زبي فززي ذلززم لح زر

إداري فززرغ اللسزز،ي التعليم زي علززث ش زرام رؤسززا األقسززام

بميلس مصرر إلداري الالرغ .ليعزل الباحم إلزث ليزلد فزرله لصزالا فزرغ شزمال غززي فزي ميزال القيزادي

لالتحال ززز يعززلد إلززث الززا ي ،ززاقم اإلداري الالززرغ المت صز

فززي ميززال إداري األعمززال األمززر الززذي انع ززس

علث داهلم الملني للقيادي لالتحال ز اإلداري لد العامل ن ف لا.
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خامساا إجابة السؤال الخامسا

هل توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائية عند مساتوى داللاة (  )   0.05باين درجاة تقادير أعضااء

هيئة التدريس لواقع التحول نحو االقتصاد المعرفي في جامعة القدس المفتوحة وباين درجاة تقاديرهم

للمناخ.

ولصجابة عن هذا السؤال تحقق الباحث من الفرض التالي:

ال توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين درجة تقدير أعضاء هيئة

التدريس لواقع االقتصاد المعرفي والمناخ التنظيمي السائد في جامعة القدس المفتوحة.

تم است دام معامل ب رسلن للت كد من ليلد عخقم ب ن متلس،اي تقد راي عضا ه هم التدريس

للاق ا قتصاد المعرفي لالمناا التنظيمي الساهد في يامعم القدس المالتلحم لالنتاهي مب نم في يدلل

رقم (.)5.25

جدول (:)5.25

معامل االرتباط بين متوسطات تقديرات أعضاء هيئة التدريس لواقع االقتصاد المعرفي والمناخ
التنظيمي السائد في جامعة القدس المفتوحة

المجال

العالقة بين

االنتماء

المشاركة في

عمليات القيادة

العالقات

الدرجة

التنظيمي

اتخاذ الق اررات

والتحفيز

االجتماعية

الكلية

معامل االرتباط

0.312

0.217

0.410

0.386

0.405

0.464

القيمة االحتمالية ()Sig

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

350

350

350

350

350

350

معامل االرتباط

0.323

0.358

0.266

0.239

0.435

0.424

القيمة االحتمالية ()Sig

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

350

350

350

350

350

350

معامل االرتباط

0.490

0.372

0.599

0.469

0.542

0.657

القيمة االحتمالية ()Sig

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

350

350

350

350

350

350

معامل االرتباط

0.347

0.466

0.128

0.209

0.312

0.379

القيمة االحتمالية ()Sig

0.000

0.000

0.017

0.000

0.000

0.000

350

350

350

350

350

350

معامل االرتباط

0.482

0.461

0.459

0.423

0.550

0.628

القيمة االحتمالية ()Sig

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

350

350

350

350

350

350

اإلحصاءات

اإلدارة

والعاملين

الثقافة الداعمة

حجم العينة
تطوير الكفاية
المهنية

التخطيط للتحول
القتصاد المعرفة

البنية التحتية

حجم العينة

حجم العينة

حجم العينة
الدرجة الكلية

حجم العينة
 ا رتباط دال عند مستل د لم 0.05

ليتب ن من

خل اليدلل ن قيمم معامل ا رتباط تسالي ( )0.628ل القيمم ا حتماليم تسالي

( )0.000لهي اقل من مستل الد لم ( ،)0.05مما دل علث ليلد عخقم مليبم عند مستل د لم
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إحصاهيم (  )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي عضا ه هم التدريس للاق ا قتصاد المعرفي لالمناا

التنظيمي الساهد في يامعم القدس المالتلحم.
ويعزو الباحث ذلك إلى:

 .1ن يلان ززي ا قتص ززاد المعرف ززي تشز ز ل م ززد خ م ززن م ززدا ل تحسز ز ن الب ه ززم التنظيمي ززم ،لت ززلف ر من ززاا

يامعي مناسي

 .2يعتبززر ا قتصززاد المعرفززي مززن هززم الر ززاهز األساسززيم التززي تقززلم بلززا اليامعززم فززي اسززت دام الت،ززلراي
التكنلللييم الحد نم.

 .3ت،ب ز المعرفززم لعملياتلززا بشز ل فعززال يسززتلزم تززلف ر عززدد مززن بعززاد المنززاا المخهمززم إلداري لتنسز
األنش،م الم تلالم في اليامعم لتحق

هدافلا بش ل فعال.

 .4إن ا قتصاد للا دلر ساسي في تقدم العمليم التعليميم في المؤسساي التعليميم الم تلالم.

 .5ت،ب ز ا قتصززاد بش ز ل ساسززي فززي يامعززم القززدس المالتلحززم بمززا تناسززي م ز ال،لبززم لاألكززاديم ن
باليامعم.

 .6لعي المناا التنظيمي بش ل فعال في تنظيم لت،لير العمليم التعليميم بش ل فعال.
 .7تعزيز المعرفم في نشر نقافم التعليم إلكترلني في اليامعاي الاللس ،نيم لاست داملا بش ل منل في

العمليم التعليميم.

لقد اتالقي هذه النت يم م دراسم ل من عدلان ( ،)2012لدراسم الشلالان( ،)2011دراسم عابد ن

ل بل سمري ( )2001لالتي ظلري ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم ،لا تلالي م دراسم ل من

الس ران ( ،)2004لالتي ظلري عدم ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم.

خالصة النتائج:

هدفي هذه الدراسم إلث إلقا الضل علث لاق التحلل نحل ا قتصاد المعرفي في يامعم القزدس
المالتلحم لعخقته بالمناا التنظيمي ،لقد تلصلي الدراسم إلث النتاهي التاليما

 .1تضا من خل يدلل تحل ل ميا ي ا ستبانم األللث ن يمي متلس،اي الميا ي الم تلالم
اني متقارالم من ح م لزانلا النسبيم ،ما الدريم الكليم لخستبانم

ل فقد حصلي علث لزن نسبي

قدره ( )%82.60مما دلل علث ملافقم ب ري علث دريم تقد ر عضا ه هم التدريس بيامعم القدس
المالتلحم للاق التحلل نحل ا قتصاد المعرفي.

 .2بالنسبم للميال األللا النقافم الداعمم للتحلل نحل ا قتصاد المعرفزي تبز ن النتزاهي ن علزث فقزرت ن

حسزي الززلزن النسزبي فززي هزذا الميززال انتزا مززن زخل الالقزري رقزم ( )5التززي نصزي علززث " ي،بز ماللززلم

ا قتصاد المعرفي من خل التعليم اإللكترلني ".قزد احتلزي المرتبزم األللزث بزلزن النسزبي (،(%88.00

ممززا ززدل علززث ن الالقزري قززد حصززلي علززث دريززم ملافقززم ( ب زري) مززن قبززل فزراد الع نززم .لالالقزري رقززم ()1
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التززي نصززي علززث " تززدرم اليامعززم ن ا قتصززاد المعرفززي لززه دلر هززام فززي ت،ززلير إداري اليامعززم ".قززد
احتلي المرتبم النانيم بلزن النسبي ( ،(%87.60مما دل علث ن الالقري قد حصلي علث دريم ملافقم

( ب ري) من قبل فراد الع نم .لتب ن النتاهي من خل اليزدلل ن دنزي فقزرت ن حسزي الزلزن النسزبي فزي
هذا الميال انتا الالقزري رقزم ( )8التزي نصزي علزث " تالاعزل ال،لبزم مز مت،لبزاي اقتصزاد المعرفزم التزي

تلفرهززا اليامعززم ".قززد احتلززي المرتبززم األ زري ب زلزن النسززبي ( ،(%72.80ممززا ززدل علززث ن الالق زري قززد
حصززلي علززث دريززم ملافقززم ( ب زري) مززن قبززل فزراد الع نززم .والالقزري رقززم ( )3التززي نصززي علززث " النقافززم
الساهدي في اليامعم تعمل علث تسل ل التحلل نحل ا قتصاد المعرفزي ".قزد احتلزي المرتبزم قبزل األ زري

بلزن النسبي ( ،(%79.00مما دل علث ن الالقري قد حصلي علث دريم ملافقزم ( ب زري) مزن قبزل فزراد

الع نم.

 .3بالنسبم للميال النانيا ت،لير الكالايم الملنيم لعضل ه هم التدريس للتحلل نحل ا قتصاد المعرفي
تب ن النتاهي ن علث فقرت ن حسي اللزن النسبي في هذا الميال انتاا الالقري رقم ( )3التي نصي

علث " تشي اليامعم بحام عضا الل هم التدريسيم علث المشار م في المؤتمراي لالندلاي للرش

العمل ".قد احتلي المرتبم األللث بلزن النسبي ( ،(%88.00مما دل علث ن الالقري قد حصلي علث

دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم .والالقري رقم ( )1التي نصي علث " تلفر اليامعم الدعم

الالني ألعضا ه هم التدريس في ميال التعليم اإللكترلني ".قد احتلي المرتبم النانيم بلزن النسبي

( ،(%87.20مما دل علث ن الالقري قد حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم .لتب ن

النتاهي من خل اليدلل ن دني فقرت ن حسي اللزن النسبي في هذا الميال انتاا الالقري رقم ()5

التي نصي علث " تمت العامللن في اليامعم بمعرفم افيم حلل الت،بيقاي الحاسلاليم ".قد احتلي

المرتبم األ ري بلزن النسبي ( ،(%78.20مما دل علث ن الالقري قد حصلي علث دريم ملافقم

( ب ري) من قبل فراد الع نم .الالقري رقم ( )6التي نصي علث " تلفر اليامعم برامي تدريبيم مستمري

للعامل ن لنشر المعرفم لاستنمار التقنياي الحد نم ".قد احتلي المرتبم قبل األ ري بلزن النسبي

( ،(%80.20مما دل علث ن الالقري قد حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.

 .4بالنسبم للميال النالما الت ،يط للتحلل قتصاد المعرفم تب ن النتزاهي مزن زخل اليزدلل ن علزث

فقرت ن حسزي الزلزن النسزبي فزي هزذا الميزال انتزاا الالقزري رقزم ( )1التزي نصزي علزث " ت ،زط اليامعزم

للتلسز ز ز ف ز ززي اس ز ززت دام التقني ز ززاي الحد ن ز ززم ف ز ززي التعل ز ززيم ".ق ز ززد احتل ز ززي المرتب ز ززم األلل ز ززث بز ز زلزن النس ز ززبي

( ،(%88.80ممززا ززدل علززث ن الالق زري قززد حصززلي علززث دريززم ملافقززم ( ب زري) مززن قبززل ف زراد الع نززم.
لالالق زري رقززم ( )3التززي نصززي علززث " تسززعث اليامعززم علززث بنززا رس المززال الال ززري ".قززد احتلززي المرتبززم

النانيم بلزن النسزبي ( ،(%87.20ممزا زدل علزث ن الالقزري قزد حصزلي علزث دريزم ملافقزم ( ب زري) مزن

قبل فراد الع نم .لتب ن النتاهي من خل اليدلل ن دني فقرت ن حسزي الزلزن النسزبي فزي هزذا الميزال
انتاا الالقري رقم ( )10التي نصي علث " تعمل اليامعم علث تنميم قدراي التال ر ( الناقد لاإلبزداعي )
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لدي ال،لبم ".قد احتلي المرتبم األ ري بلزن النسبي ( ،(%74.80مما دل علث ن الالقري قزد حصزلي
علزث دريزم ملافقززم ( ب زري) مززن قبزل فزراد الع نزم .لالالقزري رقزم ( )7التززي نصزي علززث " تحزر

اليامعززم

علث ا ستنمار لألمنل للملارد المتاحم في الب هم المحي،م باليامعم لتعزيز اقتصاد المعرفم ".قد احتلزي

المرتبم قبل األ ري بلزن النسبي ( ،(%76.80مما دل علزث ن الالقزري قزد حصزلي علزث دريزم ملافقزم
( ب ري) من قبل فراد الع نم.

 .5بالنسبم للميال الراب ا البنيم التحتيم لليامعم المساعدي علث التحلل لخقتصاد تب ن النتاهي من
خل اليدلل ن علث فقرت ن حسي اللزن النسبي في هذا الميال انتاا الالقري رقم ( )6التي نصي

علث " تلفر اليامعم لكل ،الي البياناي المتعلقم به علث صالحم اليامعم الرهيسيم ".قد احتلي المرتبم

األللث بلزن النسبي ( ،(%89.60مما دل علث ن الالقري قد حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من
قبل فراد الع نم .لالالقري رقم ( )7التي نصي علث " تلفر اليامعم فضل سبل التكنلللييا التعليميم

الحد نم للتلاصل ب ن عضا الل هم التدريسيم لال،لبم ".قد احتلي المرتبم النانيم بلزن النسبي

( ،(%88.60مما دل علث ن الالقري قد حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم .لتب ن

النتاهي من خل اليدلل ن دني فقرت ن حسي اللزن النسبي في هذا الميال انتاا الالقري رقم ()9

التي نصي علث " تلفر اليامعم برامي لتزليد ال،لبم بالملاراي المتعلقم بيدل إنتاج المعرفم ".قد
احتلي المرتبم األ ري بلزن النسبي ( ،(%80.80مما دل علث ن الالقري قد حصلي علث دريم

ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم .لالالقري رقم ( )3التي نصي علث " تصمم اليامعم مقرراي

إلكترلنيم تتناسي م القدراي العقليم لل،لبم ".قد احتلي المرتبم قبل األ ري بلزن النسبي (،(%82.40

مما دل علث ن الالقري قد حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.

 .6تب ن من يدلل متر ر الينس ن القيمم ا حتماليم لدريم الكليم تسالي ( )0.015لهي قل من

مستل الد لم ( )0.05لقيمم  tالمحسلبم تسالي ( )2.448لهي كبر من قيمم  tاليدلليم لالتي

تسالي ( )1.96مما دل علث ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل د لم (  )   0.05ب ن

متلس،اي تقد راي ع نم الدراسم للاق التحلل نحل ا قتصاد المعرفي في يامعم القدس المالتلحم تعز

لمتر ر الينس ،لللتعرف علث الالرله لصالا من تكلن تب ن من خل مقارنم المتلس،اي ن الالرله

لصالا الذ لر ،باستننا ما تعل في الميال األلل(النقافم الداعمم) لالميال النالم (الت ،يط للتحلل

لخقتصاد المعرفي) ح م اني القيمم ا حتماليم للم كبر من مستل الد لم مما دلل عدم ليلد
فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل د لم (  )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي ع نم الدراسم للاق

النقافم الداعمم للتحلل نحل ا قتصاد المعرفي لالت ،يط للتحلل لخقتصاد المعرفي في يامعم القدس

المالتلحم تعز لمتر ر الينس.

 .7تب ن من يدلل المؤهل العلمي ن القيمم ا حتماليم لدريم الكليم تسالي ( )0.214لهي كبر من

مستل الد لم ( )0.05لقيمم  fالمحسلبم تسالي ( )1.550لهي قل من قيمم  fاليدلليم لالتي
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تسالي ( )3.02مما دل علث عدم ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل د لم ( )   0.05
ب ن متلس،اي تقد راي ع نم الدراسم للاق التحلل نحل ا قتصاد المعرفي في يامعم القدس المالتلحم
تعز لمتر ر المؤهل العلمي.

 .8تب ن من يدلل سنلاي ال دمم ن القيمم ا حتماليم لدريم الكليم تسالي ( )0.000لهي قل من

مستل الد لم ( )0.05لقيمم  fالمحسلبم تسالي ( )6.118لهي كبر من قيمم  fاليدلليم لالتي

تسالي ( )2.63مما دل علث ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل د لم (  )   0.05ب ن

متلس،اي تقد راي ع نم الدراسم للاق التحلل نحل ا قتصاد المعرفي في يامعم القدس المالتلحم تعز
لمتر ر سنلاي ال دمم ،باستننا ما تعل

ميال النقافم الداعمم للتحلل نحل ا قتصاد المعرفي فقد

اني القيمم ا حتماليم له كبر من مستل الد لم( ،)0.05مما دلل علث عدم ليلد فرله ذاي د لم

إحصاهيم عند مستل د لم (  )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي ع نم الدراسم للاق النقافم الداعمم
للتحلل نحل ا قتصاد المعرفي في يامعم القدس المالتلحم تعز لمتر ر سنلاي ال دمم.

 .9تب ن من يدلل الالرغ التعليمي ن القيمم ا حتماليم لدريم الكليم تسالي ( )0.000لهي قل من

مستل الد لم ( )0.05لقيمم  fالمحسلبم تسالي ( )7.568لهي كبر من قيمم  fاليدلليم لالتي

تسالي ( )2.39مما دل علث ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل د لم (  )   0.05ب ن

متلس،اي تقد راي ع نم الدراسم للاق التحلل نحل ا قتصاد المعرفي في يامعم القدس المالتلحم تعز
لمتر ر الالرغ التعليمي.

 .10تضا من خل يدلل تحل ل ميا ي ا ستبانم النانيم بالنسبم لدريم تقد ر عضا ه هم التدريس
بيامعم القدس المالتلحم للمناا التنظيمي الساهد تضا ن يمي متلس،اي الميا ي الم تلالم اني

متقارالم من ح م لزانلا النسبيم ،ما الدريم الكليم لخستبانم

ل فقد حصلي علث لزن نسبي قدره

( )%81.00مما دلل علث ملافقم ع نم الدراسم علث المناا التنظيمي الساهد في يامعم ا قتصاد
المالتلحم .بالنسبم لخنتما التنظيمي ،فقد حصل علث المرتبم األللث بلزن نسبي قدره ( )%86.80ي

بدريم تقد ر ب ري .ب نما ملارد العخقم ب ن اإلداري لالعامل ن ،فقد حصل علث المرتبم النانيم بلزن نسبي

قدره ( )%83.20ي بدريم تقد ر ب ري .لالعخقاي ا يتماعيم ،فقد حصل علث المرتبم النالنم بلزن
نسبي قدره ( )%79.00ي بدريم تقد ر ب ري .عملياي القيادي لالتحال ز ،فقد حصل علث المرتبم

الرابعم بلزن نسبي قدره ( )%78.80ي بدريم تقد ر ب ري .لالمشار م في ات اذ الق ارراي ،فقد حصل
علث المرتبم ال امسم بلزن نسبي قدره ( )%77.60ي بدريم تقد ر ب ري.

 .11تب ن النتاهي من خل العخقم ب ن اإلداري لالعامل ن ن علث فقرت ن حسي اللزن النسبي في هذا

الميال انتاا الالقري رقم ( )1التي نصي علث " سياسم اليامعم لهياكللا التنظيميم لاضحم ".قد احتلي
المرتبم األللث بلزن النسبي ( ،(%88.20مما دل علث ن الالقري قد حصلي علث دريم ملافقم

( ب ري) من قبل فراد الع نم .لالالقري رقم ( )8التي نصي علث " تست دم اليامعم لساهل ا تصال
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الحد نم إلنياز عماللا لالتلاصل ب ن قساملا الم تلالم ".قد احتلي المرتبم النانيم بلزن النسبي

( ،(%85.80مما دل علث ن الالقري قد حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم .لتب ن

النتاهي من خل اليدلل ن دني فقرت ن حسي اللزن النسبي في هذا الميال انتاا الالقري رقم ()3

التي نصي علث " تم ا هتمام باقتراحاتي بش ل يدي بسبي ليلد تعليماي إداريم معقدي ".قد احتلي

المرتبم األ ري بلزن النسبي ( ،(%74.00مما دل علث ن الالقري قد حصلي علث دريم ملافقم

( ب ري) من قبل فراد الع نم .لالالقري رقم ( )4التي نصي علث " تم انياز المعامخي اإلداريم باللقي

المحدد ".قد احتلي المرتبم قبل األ ري بلزن النسبي ( ،(%81.20مما دل علث ن الالقري قد حصلي
علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.

 .12تب ن النتاهي من خل ا نتما التنظيمي ن علث فقرت ن حسي اللزن النسبي في هذا الميال
انتاا الالقري رقم ( )7التي نصي علث " يشرفني حصلل اليامعم علث يلاهز دلليم متم زي ".قد احتلي

المرتبم األللث بلزن النسبي ( ،(%89.60مما دل علث ن الالقري قد حصلي علث دريم ملافقم
( ب ري) من قبل فراد الع نم .لالالقري رقم ( )1التي نصي علث " شعر با عتزاز

نتماهي للذه

اليامعم ".قد احتلي المرتبم النانيم بلزن النسبي ( ،(%89.00مما دل علث ن الالقري قد حصلي
علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم .لتب ن النتاهي من خل اليدلل ن دني فقرت ن حسي

اللزن النسبي في هذا الميال انتاا الالقري رقم ( )5التي نصي علث " تلفر اليامعم لي ل السبل

للت،لير لانباي الكالا ي ".قد احتلي المرتبم األ ري بلزن النسبي ( ،(%83.40مما دل علث ن الالقري

قد حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم .لالالقري رقم ( )6التي نصي علث " شعر

با رتياح خل ساعاي العمل باليامعم ".قد احتلي المرتبم قبل األ ري بلزن النسبي (،(%84.60

مما دل علث ن الالقري قد حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.

 .13تب ن النتاهي من خل المشار م في ات اذ الق ارراي ن علث فقرت ن حسي اللزن النسبي في هذا

الميال انتاا الالقري رقم ( )1التي نصي علث " يشارم العامللن في اليامعم بات اذ الق ارراي المناسبم".
قد احتلي المرتبم األللث بلزن النسبي ( ،(%82.80مما دل علث ن الالقري قد حصلي علث دريم

ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم .لالالقري رقم ( )7التي نصي علث " ت ذ المسؤلللن الق ارراي في

اللقي المناسي ".قد احتلي المرتبم النانيم بلزن النسبي ( ،(%82.20مما دل علث ن الالقري قد

حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم .لتب ن النتاهي من خل اليدلل ن دني

فقرت ن حسي اللزن النسبي في هذا الميال انتاا الالقري رقم ( )5التي نصي علث " لد
الكاملم في ات اذ

الحريم

الق ارراي المرتب،م بمسؤللياي عملي ".قد احتلي المرتبم األ ري بلزن النسبي

( ،(%73.40مما دل علث ن الالقري قد حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.

لالالقري رقم ( )8التي نصي علث " تقلم اليامعم بإشرام مؤسساي الميتم المحلث في ات اذ الق ارراي
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المص ريم ".قد احتلي المرتبم قبل األ ري بلزن النسبي ( ،(%74.80مما دل علث ن الالقري قد
حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.

 .14تب ن النتاهي من خل عملياي القيادي لالتحال ز ن علث فقرت ن حسي اللزن النسبي في هذا

الميال انتاا الالقري رقم ( )2التي نصي علث " تستنمر اإلداري العليا ل ف ري يد دي بقلي ".قد احتلي

المرتبم األللث بلزن النسبي ( ،(%82.80مما دل علث ن الالقري قد حصلي علث دريم ملافقم
( ب ري) من قبل فراد الع نم .لالالقري رقم ( )3التي نصي علث " تلفر اإلداري للعامل ن المعللماي

الخزمم لضمان استم ارريم العمل ".قد احتلي المرتبم النانيم بلزن النسبي ( ،(%82.00مما دل علث
ن الالقري قد حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم .لتب ن النتاهي من خل اليدلل ن

دني فقرت ن حسي اللزن النسبي في هذا الميال انتاا الالقري رقم ( )5التي نصي علث " يرلي اتياه

اإلداري نحل الم اف ي لالتشيي بدل ا تياه نحل ا نتقاد لالتلد د ".قد احتلي المرتبم األ ري بلزن
النسبي ( ،(%75.40مما دل علث ن الالقري قد حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد

الع نم .لالالقري رقم ( )4التي نصي علث " تالل

لي الصخحياي الكافيم التي تم نني من ات اذ

الق ارراي ننا العمل ".قد احتلي المرتبم قبل األ ري بلزن النسبي ( ،(%76.00مما دل علث ن

الالقري قد حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.

 .15تب ن النتاهي من خل العخقاي ا يتماعيم ن علث فقرت ن حسي اللزن النسبي في هذا الميال
انتاا الالقري رقم ( )1التي نصي علث " يسلد العمل برلح الالري دا ل اليامعم ".قد احتلي المرتبم

األللث بلزن النسبي ( ،(%83.60مما دل علث ن الالقري قد حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من
قبل فراد الع نم .لالالقري رقم ( )2التي نصي علث " ن األفراد دا ل اليامعم بعضلم البع

 ".قد

احتلي المرتبم النانيم بلزن النسبي ( ،(%81.00مما دل علث ن الالقري قد حصلي علث دريم ملافقم

( ب ري) من قبل فراد الع نم .لتب ن النتاهي من خل اليدلل ن دني فقرت ن حسي اللزن النسبي في
هذا الميال انتاا الالقري رقم ( )3التي نصي علث " تلاصل م زمخهي في اليامعم ارج لقاي

الدلام ".قد احتلي المرتبم األ ري بلزن النسبي ( ،(%76.60مما دل علث ن الالقري قد حصلي علث
دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم .لالالقري رقم ( )8التي نصي علث " ترال،ني بال،لبم عخقاي
ايتماعيم حميمم ".قد احتلي المرتبم قبل األ ري بلزن النسبي ( ،(%73.60مما دل علث ن الالقري

قد حصلي علث دريم ملافقم ( ب ري) من قبل فراد الع نم.

 .16ليتب ن من متر ر الينس للمناا التنظيمي ن القيمم ا حتماليم لدريم الكليم تسالي ()0.009
لهي قل من مستل الد لم ( )0.05لقيمم  tالمحسلبم تسالي ( )2.616لهي كبر من قيمم t

اليدلليم لالتي تسالي ( )1.96مما دل علث ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل د لم

(  )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي ع نم الدراسم للمناا التنظيمي في يامعم القدس المالتلحم تعز

لمتر ر الينس ،لللتعرف علث الالرله لصالا من تكلن تب ن من خل مقارنم المتلس،اي ن الالرله
145

لصالا الذ لر ،باستننا ما تعل

في الميال األلل(العخقم ب ن اإلداري لالعامل ن) لالميال الناني

(ا نتما التنظيمي) ح م اني القيمم ا حتماليم للم كبر من مستل الد لم مما دلل عدم ليلد

فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل د لم (  )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي ع نم الدراسم
للعخقم ب ن اإلداري لالعامل ن ،لا نتما التنظيمي في يامعم القدس المالتلحم تعز لمتر ر الينس.

 .17ليتب ن من متر ر المؤهل العلمي للمناا التنظيمي ن القيمم ا حتماليم لدريم الكليم تسالي

( )0.688لهي كبر من مستل الد لم ( )0.05لقيمم  fالمحسلبم تسالي ( )0.374لهي قل
من قيمم  fاليدلليم لالتي تسالي ( )3.02مما دل علث عدم ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند

مستل د لم (  )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي ع نم الدراسم للمناا التنظيمي في يامعم القدس

المالتلحم تعز لمتر ر المؤهل العلمي.

 .18ليتب ن من متر ر سنلاي ال دمم للمناا التنظيمي ن القيمم ا حتماليم لدريم الكليم تسالي

( )0.148لهي قل من مستل الد لم ( )0.05لقيمم  fالمحسلبم تسالي ( )1.794لهي قل من

قيمم  fاليدلليم لالتي تسالي ( )2.63مما دل علث عدم ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند
مستل د لم (  )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي ع نم الدراسم للمناا التنظيمي في يامعم القدس

المالتلحم تعز لمتر ر سنلاي ال دمم ،باستننا ما تعل

ميال عملياي القيادي لالتحال ز فقد اني

القيمم ا حتماليم له قل من مستل الد لم( ،)0.05مما دلل علث ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم
عند مستل د لم (  )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي ع نم الدراسم لعملياي القيادي لالتحال ز في

يامعم القدس المالتلحم تعز لمتر ر سنلاي ال دمم.

 .19ليتب ن من متر ر الالرغ التعليمي للمناا التنظيمي ن القيمم ا حتماليم لدريم الكليم تسالي

( )0.000لهي قل من مستل الد لم ( )0.05لقيمم  fالمحسلبم تسالي ( )5.545لهي كبر
من قيمم  fاليدلليم لالتي تسالي ( )2.39مما دل علث ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل

د لم (  )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي ع نم الدراسم للمناا التنظيمي في يامعم القدس المالتلحم
تعز لمتر ر الالرغ التعليمي ،باستننا ميال العخقاي ا يتماعيم فقد اني القيمم ا حتماليم له كبر

من مستل الد لم ( )0.05مما دل علث عدم ليلد فرله ذاي د لم إحصاهيم عند مستل د لم

(  )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي ع نم الدراسم للعخقاي ا يتماعيم في يامعم القدس المالتلحم
تعز لمتر ر الالرغ التعليمي.

 .20ليتب ن من

خل يدلل دريم تقد ر عضا ه هم التدريس للاق ا قتصاد المعرفي لالمناا

التنظيمي الساهد في يامعم القدس المالتلحم ن قيمم معامل ا رتباط تسالي ( )0.628ل القيمم
ا حتماليم تسالي ( )0.000لهي اقل من مستل الد لم ( ،)0.05مما دل علث ليلد عخقم مليبم

عند مستل د لم إحصاهيم (  )   0.05ب ن متلس،اي تقد راي عضا ه هم التدريس للاق ا قتصاد

المعرفي لالمناا التنظيمي الساهد في يامعم القدس المالتلحم.
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توصيات الدراسة:

بنا علث ما تلصلي إليه هذه الدراسم من نتاهي فإن الباحم لصي بما ليا

 .1تكن ز

التززدريباي لتلظ ز

لحزززدي األمز ززر س ز زلا

التقنيززاي الحد نززم ،لا هتمززام بززالتيل زاي الالنيززم المسززاعدي لالت ك ززد علززث

ز ززان فز ززي التنظز ززيم اإلداري ل فز ززي الممارسز ززم ل ززذلم ب هميز ززم مشز ززار م المرؤلس ز ز ن

لبمرايعم عي العمل.

 .2زيادي مستلي الدعم القيادي للملظال ن من خل تاللي
لاأل ذ بمبد المشار م في ات اذ الق ارراي.

 .3لض مؤشراي لاضحم لتعري

الصخحياي المناسبم للم في ميال العمل

عضا ه هم التدريس ب سال ي الت ن ر ل دمم الميتم .

 .4ا هتم ززام بالس ززبل الكال ل ززم بزي ززادي الرصز ز د المعرف ززي إلداري اليامع ززم باكتس ززاي مع ززارف ي ززدي ي ززذي
الكالا اي العلميم لال براي اإلداريم.

 .5ضرلري عقد الدلراي التدريبيم التزي تالعزل اسزت دام ا سزترات يياي المبنيزم علزث ا قتصزاد المعرفزي
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 .8هميم رف مستل ت،ب

المعرفم من خل منا مزيد مزن الصزخحياي للمزلظال ن تضزمن مزا لزد لم

من معارف في ميال عماللم.

 .9تالع ززل بعززد العخقززم م ز الزززمخ فززي العمززل مززن ززخل تعزيززز حالززم التالاعززل ا يتمززاعي لالعخقززاي
اإلنسانيم ب ن المرؤلس ن افم لالتر ز علث العمل اليماعي لسيادي رلح الالري .

 .10ا ستالادي من التياري الراهدي في ت،بيقاي ا قتصزاد المبنزي علزث المعرفزم فزي الزدلل المتقدمزم فزي
هذا الميال.
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 .12بنا المعرفم اليد دي من خل ا هتمام بالبحلم األساسزيم ،لزيزادي اإلنالزاه الم صز

لنشزا،اي

البح ززم لالت ،ززلير ،لنق ززل التقني ززم لتل ،ززدها ،لالتر ززز عل ززث تحق ز ز التكام ززل بز ز ن المؤسس ززاي لالمعاه ززد

المت صصم ،لمراكز البحلم.
 .13لض ز ز

،ز ززط متناسزززقم للبنيزززم التحتيز ززم ،لذلز ززم فيمزززا تعل ز ز بش ززب اي ا تصز ززال ،لا عتمزززاد علز ززث

تكنلللييا مستقلم لملارد بشريم قادري علث التر ي لالتشر ل لالصيانم العراليم المتبادلم.
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المقترحات:
.1
.2
.3

إي ار دراساي م دانيم في المؤسساي الح لميم بق،اغ غزي حلل مد ت،ب

ميال إداري المعرفم لالتليه نحل ا قتصاد المبني علث المعرفم.
إي ار دراساي م دانيم حلل دلر المعرفم في فاعليم ت،ب

،م التنميزم فزي

الح لمم اإللكترلنيم بق،اغ غزي.

إي ار دراسم حلل درام عضا الل هم التدريسيم الذ ن يعمللن بدلام امل لمنا اتلم التنظيميم
في لياي الميتم في ق،اغ غزي.

.4

إيز ار د ارسزم عزن عخقزم المنزاا التنظيمزي بزاألدا الزلظيالي تتضزمن متر زراي لزم تؤ زذ فزي هزذه

.5

القيززام بد ارسززاي مقارنززم للتعززرف علززث المنززاا التنظيمززي السززاهد لعخقتززه بززاألدا الززلظيالي بعززدي

.6
.7
.8
.9

الدراسم.

ق،اعاي متشابلم.

إي ز ار د ارسززم عززن المنلييززم المنلززث لتلظ ز

اقتصززاد المعرفززم فززي تحق ز النلضززم التنمليززم فززي

فلس ،ن.

لض ال ،ط ا سترات ييم الل،نيم لالقلميم ذاي األهداف الزمنيزم المحزددي بلزدف التليزه نحزل

اقتصاد المعرفم.

إي ار دراساي م دانيم للاق ت،ب

إداري المعرفم في المؤسساي لمعلقاي ت،بيقلا.

إي ز ار المزيززد مززن الد ارسززاي لالبحززلم للتعززرف علززث العلامززل التززي تسززاعد علززث ل ز تليلززاي
سلبيم نحل المناا التنظيمي لتقديم ا قتراحاي للترلي عل لا.

 .10إيز ار د ارسززم مقارنززم للتعززرف علززث المنززاا التنظيمززي السززاهد لعخقتززه بز دا المزلارد البشزريم ب ز ن
محافظاي غزي لمحافظاي الضالم الرراليم.

 .11إي ار د ارسزاي مشزابلم للد ارسزم الحاليزم علزث ن تشزمل بعزاد
منل الب هم ال ارييم لالسياساي اإلداريم المتبعم.

زري مزن بعزاد المنزاا التنظيمزي

 .12تبني د ارسزاي يد زدي تر،زي يلانزي اسزت دام ا قتصزاد المعرفزي لزد

عضزا ه هزم التزدريس،

لاإلداريز ن فزي اليامعززاي الرسزميم سزيما فيمززا تعلز بمعلقزاي اسززت دام ا سزترات يياي المبنيززم
علث ا قتصاد المعرفي.

.1

.13إد ززال مقززرراي ا قتصززاد المعرفززي فززي المؤسسززاي التعليميززم لاألكاديميززم ،لرالززط م ريززاي

التعليم لالتدريي بحايم سله العمل.

 .13ضرلري مراعاي بعاد المناا التنظيمي من قبل األعضا للحصلل علث دا عال.

 .14ض ززرلري عق ززد ال ززدلراي التدريبي ززم الت ززي تالع ززل اس ززت دام ا س ززترات يياي المبني ززم عل ززث ا قتص ززاد
المعرفي في ياليم تق يم ال،لبم.

148

المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

أوالا :المراجع العربية:

 .1بل ب ر ،مص،الث محملد ()2005ا اإلدارة العامة رؤية استراتيجية لحماية الجهاز اإلداري من
التخلف والفساد ،الدار اليامعيم اإلس ندريم.

 .2بل شز ه ،نزادر ( ) 2005ا "المنزاا التنظيمزي لعخقتزه بزبع
دراسم م دانيم ،مقارنم ب ن الق،زاع ن العزام لال زا
االقتصادية واإلدارية ،الميلد( ،)19العدد (،)2

المتر زراي الش صزيم لاللظياليزم،

األردن ز ن" ،مجلاة جامعاة الملاك عباد العزياز
.39 – 3

 .3األغا ،إحسان لاألستاذ ،محملد ()2003ا "تصميم البحث التربوي" ،فلس ،ن ،غزي.
 .4األغززا ،صززالا ،بزرابا ،د ل ()2013ا "ا قتصززاد المعرفززي بز ن الالززر

لالتحززدياي"ا بحااث مقاادم

إلااى الم اؤتمر الاادولي األول حااول اقتصاااديات المعرفااة واإلبااداع ،المنعقززد فززي  18-17بريززل،
يامعم سعد دحلي البل دي ،اليزاهر.

 .5األغ ززا ،ص ززل ي مز ززال ()2013ا "مت،لب ززاي التح ززلل نح ززل ا قتص ززاد المعرف ززي م ززن ليل ززم نظز ززر
القيززاداي اليامعيززم ف زي فلسزز ،ن" .مجلااة جامعااة فلسااطين لألبحاااث والدراسااات ،العززدد (،)5
.62 37

 .6األغززا ،صززل ي ،مززال ،عسززاف ،محمززلد عبززد المي ززد ()2012ا اقتصااااديات التعلااايم ،ط (.)1
م تبم سم ر منصلر.

 .7بح ززر ،لسز ز

عب ززد () 2005ا مشز ز خي الس ززللم التنظيم ززي ،د ارس ززم مقارن ززم بز ز ن الال ززر اإلداري

الحد م لالال ر اإلسخمي ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،يامعم الن ل ن ،السلدان.

 .8البرنزامي اإلنمزاهي لألمزم المتحزدي ()2003ا نحاو إقاماة مجتماع المعرفاة ،تقريزر التنميزم اإلنسززانيم
العراليم لعام .2003

 .9برهززلم ،إبز زراهيم ()2010ا "بن ززا برن ززامي ت ززدريبي لرف ز

ال ززا ي معلم ززي اإلداري المعللماتي ززم ف ززي ظ ززل

مشرلغ ا قتصاد المعرفي في األردن" ،أطروحة دكتوراه غير منشاورة ،اليامعزم األردنيزم ،عمزان،
األردن.

 .10البشز ز ز ار ،بشز ز ز ر لآ ز ززرلن ( ) 2010ا السااااالوك التنظيماااااي ،الش ز ززر م العرالي ز ززم المتح ز ززدي للتس ز ززلي
لالتلريداي ،مصر.

 .11ب،اح ،حمد ()2006ا قضايا معاصرة في اإلدارة التربوية ،دار الشرله للنشزر لالتلزيز  ،عمزان،
األردن.

149

 .12الب ،ي ،نلاد ()2010ا "المناا التنظيمي لعخقته بت،لير دا مشرفي دلاهزر النشزاط الرياضزي
باليامعز ززاي األردنيز ززم" دراساااااات  -العلاااااوم التربوياااااة –األردن ،ميلز ززد ( ،)37الع ز زدد (،)2
.520 - 504.

 .13بع ري ،بل ب ر ()1988ا دلر المناا اإلداري في تنميم القل العاملم في دا ل المنظمزم ،مجلاة
االقتصاد واإلدارة ،يدي ،يامعم الملم عبد العزي ،ميلد ( )1العدد ()2

. 36-19

 .14البزززلهي ،فز ززارله ()2001ا اإلدارة التعليميااااة والمدرسااااية ،دار قبزززا لل،باع ززم لالنشز ززر لالتلزي ز ز ،
القاهري ،مصر.

 .15تلتليان ،مرال ()2006ا مؤشارات اقتصااد المعرفاة وموقاع المارأة مان تطورهاا ،منشزلراي المعلزد
العرالي للتدريي لالبحلم اإلحصاهيم ،لبنان.

 .16ي زراداي ،لززلد ف ززري ()2014ا "ا حتيايززاي التدريبيززم لمززد راي ريززا

األ،الززال فززي األردن فززي

ضل مشرلغ الت،لير التراللي نحل اقتصاد المعرفزم  .مجلاة األكاديمياة األمريكياة العربياة للعلاوم
والتكنولوجيا (أماراباك ) -الواليات المتحادة األمريكياة" ،ميلزد ( ،)5العزدد (، ،)12

-1

. 16

 .17يراداي ،محمد حسن ()2007ا "لاق مسؤللياي المعلم المحتزرف لاسزترات يياي التزدريس لالتقزليم
فززي ضززل ا قتصززاد المعرفززي فززي األردن مززن ليلززم نظززر مززد ري المززدارس"  .مجلااة كليااة التربيااة
بأسيوط -مصر  ،مي  ،23غ ، ،2

.459 - 430.

 .18يززلهر ،علززث صززالا حامززد ،لعلززث ،علززث إب زراهيم الدسززلقي ( ) 2004ا "النظريااة والتطبيااق فاااي
اإلدارة التعليمية" ،دار الملندس لل،باعم لالنشر ،دمياط.

 .19حيي ،حمزد (  :) 2001إدارة بيئة التعليم والتعلم النظرية والممارسة داخل الفصل والمدرساة ،
ط ،2دار الال ر العرالي للنشر ،القاهري  ،مصر.

 .20الحرالززي ،قاسززم عاهززل ()2004ا " المنززاا التنظيمززي السززاهد فنززي ليززاي المعلمز ن بالمملكززم العراليززم
السزعلديم مززن ليلزم نظززر العمزدا لعضززا ه هزم التززدريس ف لزا " مجلااة التربيااة ،العززدد(،)16
()325-247

 .21حريم ،حس ن ()2009ا السلوك التنظيمي سلوك األفاراد والجماعاات فاي منظماات األعماال ،دار
الحامد للنشر لالتلزي  ،عمان.

 .22حماداي ،محمد ( ) 2008ا السلوك التنظيمي والتحديات المساتقبلية فاي المؤسساات التربوياة،
دار حامد للنشر لالتلزي  ،عمان ،األردن.

 .23حمدلنززم ،رفززي حامززد ()2010ا نززر المنززاا التنظيمززي علززث اإلبززداغ لززد العززامل ن بميمز الشززالا
ال،بي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،اليامعم اإلسخميم غزي.

 .24حملد ،ض ر اظم ()2002ا السلوك التنظيميا دار الصالا للنشر لالتلزي  ،عمان.
150

 .25حملدي ،لنس حمد ()2014ا "المناا التنظيمي في المزدارس الح لميزم بمحافظزاي غززي لعخقتزه
بالرضا اللظيالي لد المعلم ن" .رسالة ماجستير غير منشورة ،يامعم األزهر غزي.

 .26ح در ،حس ن عبد ال،

()2004ا األدلار اليد دي لمؤسساي التعليم في الل،ن العرالي في ظل

ميتمز ز المعرف ززم ،مجلاااة كلياااة التربياااة ،ميل ززد( ،)19ع ززدد(،)21

 ،30-22العز ز ن ،اإلم ززاراي

العراليم المتحدي.

 .27ال الزدي ،يمزال ل زل ()2013ا "درجاة اماتالك معلماي التربياة اإلساالمية ومعلماتهاا لمفااهيم
االقتصاد المعرفي ،يامعم الزيتلنم األردنيم ،عمان.

 .28ضززر ،محسززن محمززلد ()2007ا ميتمز المعرفززم العرالززي ...إلززث ززن ؟ مجلااة أحاوال المعرفااة ،
م تبم الملم عبد العزيز النقافيم  ،الريا

 ،السنم ( ، )12عدد ()49

.117-102.

 .29ال ض ري ،محسن حمد ()2001ا اقتصاد المعرفة ،ميملعم الن ل العراليم ،القاهري.

 .30ال خ لم ،صالا عبد ضر ()2006ا " نمزلذج مقتزرح لإلصزخح اإلداري للنظزام الترالزلي األردنزي
في ظل تلييزه التعلزيم نحزل اقتصزاد المعرفزم" ،أطروحاة دكتاوراه غيار منشاورة ،اليامعزم األردنيزم،
عمان ،األردن.

 .31ل  ،فليا حسن( ) 2007ا اقتصاد المعرفة ،ط ( ،)1عالم الكتي الحد نم ،األردن.
 .32الدالد ،عبد الرحمن بن حمد ()2005ا "الرضا اللظيالي لد مشرفي إس ان ال،خي في يامعتي
اإلم ززام محم ززد ب ززن س ززعلد اإلس ززخميم لالمل ززم س ززعلد لعخقت ززه بالمن ززاا التنظيم ززي"  .مجلاااة كلياااات

المعلمين -السعلديم  ،ميلد ( ، )5عدد (،)1

.109 - 63

 .33درليززش ،محمززد يمززال () 2000ا التخطاايط للمجتمااع المعلوماااتي ،الم تبززم األكاديميززم ،القززاهري،
مصر.

 .34رسززمي ،محم ززد ( ) 2004ا السااالوك التنظيماااي فاااي اإلدارة التربوياااة ،دار اللفززا لز زدنيا ال،باع ززم
لالنشر ،اإلس ندريم ،مصر.

 .35الزن بززاي ،محمززد محمززلد ()1999ا المنززاا التنظيمززي ل ن زره علززث دا العززامل ن فززي يل ززي الرقابززم
الماليم لاإلداريم في األردن" مجلة دراسات العلوم اإلدارية ،الميلد (  ،) 26العدد (،)1
51-32

 .36زيزن الززد ن ،صززخح ()2004ا األبعززاد التنمليززم لتكنلللييززا المعللمززاي لالح لمززم إلكترلنيززم ،مجلااة
49-26

السياسة الدولية ،العدد -155الميلد .39

 .37ستلم ،لل د ()2011ا عخقم المناا التنظيمي بتم ن العامل ن في شر م تلزي الكلرالا بمحافظم
غزي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،ليم اآلداي ،يامعم األزهر ،غزي.

151

 .38السززعلدي ،ملسززث ()2006ا " نززر مصززادر ضززرلط العمززل لمسززتل الضززرط المززدرم فززي ا لت ززام
التنظيمي لد العامل ن في لياي الميتمز الح لميزم التابعزم ليامعزم البلقزا الت،بيقيزم"  .دراساات
.408 - 379

 -العلوم اإلدارية (األردن)  ،ميلد ( )33العدد (،)2

 .39السز ز ران ،ناص ززر محم ززد إبز زراهيم (" .)2004المن ززاا التنظيم ززي لعخقت ززه ب ززاألدا ال ززلظياليا د ارس ززم
مسحيم علث ضباط ق،اغ قلاي األمن ال اصم بمد نم الريزا

قسم العللم اإلداريم ،يامعم نا

" ،رسالة ماجستير غيار منشاورة،

العراليم للعللم األمنيم ،الريا

.

 .40سززليمان ،مؤيززد سززع د ()1987ا المنززاا التنظيمااي :مفهااوم حااديث فااي الفكاار اإلداري المعاصاار،
المجلة العربية لصدارة ،الميلد (،)11

( )47-37المنظمم العراليم للعللم اإلداريم ،عمان.

 .41السل،ري ،حسزن ()2008ا نزر اسزت دام بعز

سزال ي التزدريس الحد نزم فزي تلظ ز

الملزاراي

الحياتيززم فززي منززاهي التراليززم الرياضززيم القاهمززم علززث ا قتصززاد المعرفززي ،أطروحاااة دكتاااوراه غيااار
منشورة ،اليامعم األردنيم ،عمان ،األردن.

 .42الشززرمان ،من زري محمززلد ()2009ا "تصززلراي عضززا الل هززم التدريسززيم اإلنززام فززي يززامعتي مؤتززم

لال رملم ألبعاد المناا التنظيمزي"  .مؤتة للبحوث والدراسات  -العلوم اإلنسانية واالجتماعياة -

األردن  ،ميلد ( ،)24العدد (،)3

.134 - 105

 .43ش،نالي ،نلاف ،لعليماي ،صالا ()2008ا "مد تحق

برامي دبلزلم التراليزم للكالايزاي الترالليزم

في ظل اقتصاد المعرفم من ليلم نظر ،لبم دبللم التراليم في اليامعاي األردنيزم" .مجلاة جامعاة
الشارقة للعلوم اإلنسانية .واالجتماعية ،الميلد ( )5العدد ()3

.41-29

 .44شززقالم ،تلف ز  ،سززع د ()2013ا "ملززاراي ا قتصززاد المعرفززي المتضززمنم فززي محتززل
للمرحلززم األساسززيم العليززا بر ززي لمززد اكتسززاي ،لبززم الص ز
منشورة ،اليامعم اإلسخميم غزي.

تززي العلززلم

العاشززر للززا" .رسااالة ماجسااتير غياار

 .45الشززلالان ،عززادل بززن احمززد ()2011ا "دلر المنززاا التنظيمززي ف زي تحق ز الرضززا الززلظياليا د ارسززم
ت،بيقيم علث ملظالي الل هم السعلديم للملاصالاي لالمقا يس لاليلدي في مد نم الريا

العربية لصدارة  -المنظمم العراليزم للتنميزم اإلداريزم (مصزر) ،ميلزد ( ،)31العزدد (،)2

"  .المجلة

1.

.19 -

 .46الش ززمري ،فل ززد ()2001ا المن ززاا التنظيم ززي لعخقت ززه باإلب ززداغ اإلداري ،رساااالة ماجساااتير ،لي ززم
التراليم يامعم نا

العراليم للعللم األمنيم ،الريا

 ،المملكم العراليم السعلديم.

 .47الشززمري هاشززم ،لالل نززي ناديززا ( ) 2008ا ا قتصززاد المعرفااي ،ط(  .)1م تبززم دار الصززالا للنشززر
لالتلزي  ،عمان ،األردن.
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 .48صاده ،حصم محمزد ،لالمعضزال  ،فا،مزم لسز
مدارس التعليم العام بدللم ق،ر لعخقته ببع

ق،ر ،السنم ( ،)10العدد(،)20

()2010ا " نمزاط المنزاا المدرسزي السزاهد فزي

المتر راي" ،مجلة مركز البحوث التربوية ،يامعم

.59-77

 .49صباغ ،عماد عبد اللهاي ()1998ا علم المعلومات ،دار النقافم للنشر لالتلزي  ،عمان.

 .50الصر ر ،فلد بن محمد ()2002ا المناا التنظيمي ل نره علث دا العامل ن في األيلزي األمنيم"
رسالة ماجستير غير منشورة ،يامعم نا

العراليم للعللم األمنيم.

 .51صليحم ،شزامي ()2010ا " المنزاا التنظيمزي لتز ن ره علزث األدا الزلظيالي للعزامل ن ،دارسزم حالزم

يامعم " محمد بلقري بلمرداس " رسالة ماجستير غير منشاورة ،يامعزم محمزد بزلقري بزلمرداس،
ليم العللم ا قتصاديم لالتياريم لعللم التس ر.

 .52الص ززمادي ،هش ززام ()2011ا "دري ززم لع ززي ،لب ززم البلق ززا الت،بيقي ززم بمال ززاهيم ا قتص ززاد المعرف ززيا
(دراسم م دانيم علث ،لبم ليم عيلزلن اليامعيزم)" .مجلاة الزرقااء للبحاوث والدراساات اإلنساانية
 -يامعم الزرقا ال اصم  -األردن  ،ميلد ( ،)11العدد (،)1

.46 - 36.

 .53الص ززمادي ،هش ززام محم ززد حم ززد ()2012ا "دري ززم ت،ب ز ز مب ززاد ا قتص ززاد المعرف ززي ف ززي يامع ززم

األم ري نلري بنزي عبزد الزرحمن مزن ليلزم نظزر عضزا ه هزم التزدريس" .المجلاة الساعودية للتعلايم
.144 - 125.

العالي -السعلديم ،العدد (،)7

 .54الصز ز رفي ،محم ززد () 2005ا الساااالوك التنظيمااااي ،اإلسز ز ندريم ،مؤسس ززم ح ززلرس الدلليز زم للنش ززر
لالتلزي .

 .55ال،يز ززم ،عبز ززد  ،لالس ز زلاط، ،ل ز ز ( ) 2003ا الساااالوك التنظيمااااي ،ط( ،)4دار حز ززاف للنشز ززر
لالتلزي  ،المملكم العراليم السعلديم.

 .56ال،ليل ،هاني عبد الرحمن ()1999ا "اإلدارة التعليمية :مفاهيم وأفاق" دار لاهل للنشر ،عمان.
 .57عابد ن ،محمد عبد القادر ،بل سمري ،محملد حمد ()2001ا المناا التنظيمي في يامعم القدس

مزا زراه عضززا ه هزم التزدريس ف لززا .مجلاة جامعااة النجاااح للعلاوم اإلنسااانية  -فلسز ،ن  ،ميلززد

(،)15

. 309 - 277.

 .58عب ززداي ،ذلق ززان لع ززدس ،عب ززد ال ززرحمن لآ ززرلن ()2001ا البحااااث العلمااااي مفهومااااه وأدواتااااه
وأساليبه ،عمان ،دار الال ر للنشر لال،باعم لالتلزي .

 .59العت ب ززي محم ززد ،عب ززد المحس ززن

ض ززب ي ()2007ا "المن ززاا المدرس ززي لمعلقات ززه لدلره ف ززي دا

المعلمز ز ن بم ارحز ززل التعلزززيم العز ززام :د ارس ززم م دانيزززم علز ززث ع ن ززم م ززن المعلم ز ز ن العز ززامل ن بالمزززدارس
الح لميم بمد نم الريا

" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم العللم ا يتماعيم ،يامعزم نزا

العراليم للعللم األمنيم ،الريا

.
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 .60عززدلان عبززد  ،،الشززيما حمززد ()2012ا "المنززاا التنظيمززي السززاهد فززي مززدارس المرحلززم النانليززم
بمحافظزاي غززي لعخقتزه بزالرلح المعنليزم للمعلمز ن"  .رساالة ماجساتير غيار منشاورة،اليامعزم

اإلسخميم غزي.

 .61العريض زي ،من زري ()2012ا "دريززم اسززت دام عضززا ه هززم التززدريس فززي يامعززم العلززلم اإلسززخميم

العالميزم سزترات يياي التززدريس المبنيزم علززث ا قتصزاد المعرفزي"  .دراسااات  -العلااوم التربويااة -

األردن  ،ميلد ( ،)39العدد (،)2

.486 - 468.

 .62العسززاف ،صززالا ()1995ا المااادخل إلاااى البحاااث فاااي العلاااوم السااالوكية ،م تبززم العبي ززان للنشززر
لالتلزي  ،الريا

 ،السعلديم.

 .63عس ززاف ،محم ززلد عب ززد المي ززد ()2011ا رؤي ززم مقترح ززم لت ،ززلير الد ارس ززاي العلي ززا م ززد ل لتلبي ززم

مت،لبززاي ا قتصززاد المبنززي علززث المعرفززم ،بحززم مقززدم إلززث المززؤتمر العلمززي " الدراساااات العلياااا
ودورها في خدمة المجتمع"  2011 4 20-19،اليامعم اإلسخميم،

.470-441

 .64العس لي ،ريا زه ر()2011ا "الصعلباي التي تلايه ،لبم يامعم القدس المالتلحم في است دام
التعليم اإللكترلني لفر

تنم تلم المعرفيم من خل ا قتصاد المعرفزي"  .مجلة إتحاد الجامعات

العربية -األردن  ،مي  ،0عدد ()60

.39 - 7

 .65عليان ،رالحي مص،الث () 2008ا إدارة المعرفة ،ط( )1دار صالا للنشر لالتلزي .

 .66علي ز زان ،رالحز ززي مصز زز،الث () 2010ا اقتصاااااد المعلومااااات ،دار صز ززالا للنشز ززر لالتلزي ز ز  ،عمزززان،
األردن.

 .67العميززان ،محمززلد سززليمان ()2005ا الساالوك التنظيمااي فااي منظمااات األعمااال ،ط ، 3دار لاهززل
للنشر لالتلزي .

 .68العزالي ،نيم ليلاد ،عباس ( ) 2010ا الوظاائف االساتراتيجية فاي اإلدارة ،دار اليزازلري للنشزر
لالتلزي  ،عمان  ،األردن .

 .69الالريحاي ،ض ر لآ زرلن ( ) 2009ا السلوك التنظيمي مفاهيم معاصرة ،إنز ار للنشزر لالتلزيز
 ،عمان ،األردن .

 .70فلي ز ززه ،ف ز ززارله عب ز ززده ،عب ز ززد المي ز ززد ،السز ز ز د محم ز ززد () 2005ا السااااالوك التنظيماااااي فاااااي إدارة
المؤسسات التعليمية ،ط  ،2دار المس ري للنشر لالتلزي لال،باعم ،عمان.

 .71الق،امنززم ،منززار إب زراهيم ()2000ا المنززاا التنظيمززي ل ن زره علززث السززللم اإلبززداعيا د ارسززم م دانيززم
للمشرف ن اإلداري ن في الل ازراي األردنيم .رسالة ماجستير غير منشورة ،اليامعم األردنيم.

 .72الق،ززان ،عبززد الززرحيم علززث () 1987ا العخقززم ب ز ن الززل

التنظيمززي لالصززالاي الش صززيم لاألدا

الززلظيالي ،المجلاااة العربياااة لاااصدارة ،الميلززد ( )11الع ززدد ( ،)2عم ززان ،المنظمززم العرالي ززم للتنمي ززم

اإلداريم.
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 .73الق،عان ،ع،ا )2007( ،ا برنامي مقترح لتدريي المعلم ن قاهم علث ا قتصاد المعرفي لقياس
ن زره فززي اليززانب ن المعرفززي لالت،بيقززي للمعلم ز ن ،أطروحااة دكتااوراه غياار منشااورة ،يامعززم عمززان

العراليم للدراساي العليا ،عمان ،األردن.

 .74الكبيسي ،صخح الد ن ()2005ا إدارة المعرفة ط( )1منشلراي المنظمم العراليم للتنميم اإلداريم.

 .75الكبيسي ،عامر() 1998ا السللم التنظيميا التنظايم اإلداري الحكاومي باين التقلياد والمعاصارة،
ال،بعم النانيم  ،دار الشرله.

 .76الكتبي ،محسن ( ) 2005ا السلوك التنظيمي بين النظرية والتطبيق ،الم تبم األكاديميم ،القاهري
 ،مصر.

 .77لبز ززد ،عمز ززاد ( ) 2001ا التنميز ززم ا قتصز ززاديم فز ززي فلسز زز ،ن -رؤياااااة العااااادد  11الل هز ززم العام ز ززم
لخستعخماي -غزي -فلس ،ن.

 .78اللززلزي ،ملسززي ()1994ا الرضااا عاان المناااخ التنظيمااي لاادي األف اراد العاااملين فااي مستشاافيات
القطاااع العااام فااي األردن .مجلااة دراسااات للعلااوم اإلداري اة ،ميلززد ( ،)21العززدد (،)6

172 -145

 .79المحرله ،ماهر ()2009ا دلر اقتصاد المعرفم في تعزيز القدراي التنافسيم للمزري العراليزم ،ورقاة

عماال مقدمااة إلااى ورشااة العماال القوميااة التااي تعقاادها منظمااة العماال العربيااة،2009 7 8-6 ،

دمش .

 .80محمد ،عباس بلم ()2008ا "المناا التنظيمي الساهد في لياي يامعتي م درمان اإلسخميم مزن
ليلززم نظززر عضززا ه هززم التززدريس ف لززا"  .مجلااة جامعااة أم درمااان اإلسااالمية  -معلززد البحززلم

لالدراساي ا سترات ييم  -السلدان ،عدد (،)15

.170 - 121.

 .81مراد ،عزلدي سزليمان ()2008ا "ت،زلير التعلزيم العزالي نحزل ا قتصزاد المعرفزي"  .المزؤتمر القزلمي
السنلي ال امس عشر  -نحو خطة استراتيجية للتعليم الجامعي العرباي -مصزر،

528.

.559 -

 .82مص،الي حمد ( ) 2005ا إدارة السلوك التنظيمي رؤية معاصرة ،بنلا ،مصر.
 .83الم،رفث ع،يم ،بن محمد ()2013ا "المناا التنظيمي لدلره فزي ت،ب ز إداري المعرفزم مزن ليلزم
نظ ززر الع ززامل ن ف ززي إم ززاري من،ق ززم المد ن ززم المن ززلري" رساااالة ماجساااتير غيااار منشاااورة ،قس ززم العل ززلم

اإلداريم ،يامعم نا

العراليم للعللم األمنيم.

 .84المررال ززي ،عب ززد الحم ززد ()2007ا المهااااارات الساااالوكية والتنظيميااااة لتنميااااة المااااوارد البشاااارية،
المنصلري ،الم تبم العصريم.

 .85المررالي ،امل محمزد ( ) 1995ا "السلوك التنظيمي :مفاهيم وأسس سلوك الفرد والجماعة في
التنظيم" ،ط ( ،)2دار الال ر لل،باعم لالنشر لالتلزي  ،عمان.
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 .86ملحززم ،سززامي ()2000ا منااااهج البحاااث فاااي التربياااة وعلااام الااانفس ،عمززانا دار الميس زري للنشززر
لالتلزي لال،باعم.

 .87منصززلري ،احمززد ()2005ا المنااااهج المعاصااارة والفجاااوة الرقمياااة ،دار الالرقززان للنشززر لالتلزي ز ،
القاهري.

 .88مؤتمن ،منزث ()2003ا نحو رؤياة جديادة للبحاث الترباوي فاي مجتماع االقتصااد المعرفاي ،إداري
البحم لالت،لير ،منشلراي ل ازري التراليم لالتعليم ،للل ،عمان –األردن.

 .89ملسي ،سليمان ذياي علث ()2006ا مبرراي التحلل نحل ا قتصاد المعرفي فزي التعلزيم بزاألردن
لهدافززه لمش ز خته مززن ليلززم نظززر ال ب ز ار الترالززلي ن ،رساااالة دكتاااوراه غيااار منشاااورة ،اليامعززم

األردنيم ،عمان ،األردن.

 .90نيززم ،عبززلد نيززم ()2008ا إدارة المعرفاااة المفااااهيم واالساااتراتيجيات والعملياااات ،ط(.)2مؤسسززم
اللراه للنشر لالتلزي .

 .91نيم ،نيم عبلد ()2005ا قياس لتق يم إنتاييم العمل المعرفي في الشر اي المت صصم لالقاهمم
علث المعرفم  ،مجلة اإلداري ،سل،نم عمان ،معلد اإلداري العامم ،عدد (،)100

-214.

.235
 .92النعيماي ،عبد ملسث العلث ()2009ا " نر ا قتصاد المعرفزي فزي عناصزر العمليزم التعليميزم فزي
األردن"  ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،ليم الدراساي العليا ،اليامعم األردنيم.

 .93اللاشمي ،عبد الرحمن ،لالعزال  ،فاهري محمد ()2007ا المنلي لا قتصاد المعرفي ،ط( ،)1دار
المس ري للنشر لالتلزي  ،عمان ،األردن.
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 ملحق رقم ( )2االستبانة في صورتها النهائية بعد عرضها على السادة
المحكمين (.بعد التحكيم)

 ملحق رقم ( )3قائمة بأسماء السادة المحكمين

 ملحق رقم ( )4كتابة تسهيل مهمة باحث (جامعة األزهر بغزة)

 ملحق رقم ( )5كتابة تسهيل مهمة باحث (جامعة القدس المفتوحة
بغزة)

(ملحق)1-

االستبانة في صورتها األولية
بسم هللا الرحمن الرحيم

يامعم األزه ززر – غ ززي

الد ارس ززاي العززل ززا
ل ززيم الت زراليم

قسم صلل التراليم
السيد الدكتور ............................................حفظه هللا

بعد التحية :السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

الموضوع /تحكيم استبانه

يقلم الباحم بدراسم م دانيم بعنلانا " واقع التحول نحو االقتصاد المعرفي فى جامعة القدس

المفتوحة وعالقته بالمناخ التنظيمي" لذلم استكما لمت،لباي الحصلل علث دريم المايست ر في
صلل التراليم من يامعم األزهر برزي لللذا الرر

اعد الباحم استبانت ن لالتي تنقسم الث قسم ن

لهماااأللل استبانه ا قتصاد المعرفي لالتي شملي ( )35فقري ملزعم علث رالعم ميا ي لهي
( النقافم الداعمم للتحلل نحل ا قتصاد المعرفي ،ت،لير الكالايم الملنيم لعضل ه هم التدريس للتحلل ،

الت ،يط للتحلل قتصاد المعرفم ،البنيم التحتيم لليامعم المساعدي علث التحلل لخقتصاد )

النانيا استبانه المناا التنظيمي لالتي شملي علث ( )43فقري ملزعم مسم ميا ي هث ا (العخقم
ب ن اإلداري لالعامل ن ،ا نتما

التنظيمي ،ات اذ الق ارراي ،عملياي القيادي لالتحال ز ،العخقاي

ا يتماعيم).لنظ ار ل برتكم ل ن م تتم زلن بالدرايم لال بري الكافيم فث هذا الميال يشرفني ن ض ب ن
اياي م هذه األدا فث صلرتلا األلليم بلدف تح يملا قبل ت،بيقلا م دانيا ،لذي ريث التكرم من
سيادتكم التكرم بإبدا اراه م حلل بعاد لفقراي ا ستبانت ن من ح م انتما الالقراي ألبعادها لمد

مناسبم الالقراي من ح م الصياغم اللرليم ل تعد ل ل حذف ل إضافم ماترلنه مناسبا.
وتفضلوا بقبول االحترام والتقدير لحسن تعاونكم ومساعدتكم

الباحث

إياد سعدي األغا

0592235764
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البيانات األولية -:
)

الجنس :ذكر(

المؤهل العلمي :ماجستير(
أستاذ مشارك(

)

)

دكتوراه(

أستاذ دكتور(

)

من-10اقل من (15

الفرع التعليمي  :شمال غزة(
خان يونس (

)

رفح (

أستاذ مساعد(

)

)

عدد سنوات الخدمة :من -1اقل من  5سنوات(
)

أنثى(

)

15فاكثر(

)

من-5اقل من ( 10

)
) الوسطى التعليمية(

) غزة (
)
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)

)

استبانه االقتصاد المعرفي

تعريف االقتصاد المعرفى :يعرف اقتصاد المعرفم با قتصاد الذي دلر حلل الحصلل علث المعرفم

لالمشار م ف لا ،لاست داملا لتلظياللا لابتكارها لانتايلا بلدف تحس ن نلعيم الحياي بميا تلا الم تلالم
باإلفادي من

دمم معللماي نريم لت،بيقاي تكنلللييم مت،لري لاست دام العقل البشري رس مال

معرفي نم ن.
م

منتمية

الفقرات

غير

منتمية

مناسبة

غير

مناسبة

المحور األول /الثقافة الداعمة للتحول نحو االقتصاد المعرفي
ويقصااد بااه االقتصاااد الااذي يرتكااز علااى بناااء المعرفااة وتطوريهااا واسااتثمارها بشااكل أمثاال وفقااا لصمكانااات المتااوفرة
بالجامعة بهدف االرتقاء برأس المال الفكري وتحسين نوعية الحياة بمختلف مجاالتها .
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تدرك الجامعة أن االقتصاد المعرفي لاه دور هاام فاي تطاوير

إدارة الجامعة.
تتبنييي المامعيية التحييول فييي المقييتقبل القري ي حييو اقتصيياد
المعرفة.
الثقافة القائدة في المامعية تعميل عليس تقيهيل التحيول حيو
االقتصاد المعرفي.
ياااؤثر القااارار اإلداري علاااي تساااهيل التحاااول نحاااو االقتصااااد
المعرفي.

يطبق مفهوم االقتصاد المعرفي من خالل التعليم الكتروني.
تعماال الجامعااة علااي تنويااع المخرجااات التعليميااة بمختلااف

أنواعها التي يتطلبها التحول نحو اقتصاد المعرفة.

تتبناااى الجامعااااة حقيقاااة أن قطاااااع المعلوماااات هااااو احاااادي

قطاعات االقتصاد الحيوي.

المحور الثاني /تطوير الكفاية المهنية لعضو هيئة التدريس للتحول
يقصد به مجموعة من القدرات و المعلومات والمهارات واالتجاهات التي يمتلكها ويمارسها المشرف إثناء العملية
التدريسااية بالجامعااة وتمكنااه ماان أداء عملااه علااى أكماال وجااه والتااي يكااون لااه تااأثير بشااكل مباشاار فااي العمليااة

التعليمية
توفر الجامعة الدعم الفني ألعضاء هيئة التدريس في مجال
.1
التعليم االلكتروني.
تشتتتتترج الجامعتتتتة علتتتتي لعضتتتتاء هيئتتتتة التتتتتدريس تجتتتتوير
.2
مهاراتهم في التعليم االلكتروني.
تشتتتجل الجامعتتتة لعضتتتال لعضتتتاء الهيئتتتة التدري تتتية ضتتتول
.3
التعليم االلكتروني.
تقاادر إدارة الجامعااة أهميااة االس اتثمار فااي الم اوارد البشاارية
.4
وبناء رأس المال .الفكري كأساس للتحول.
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امتلك تصو ار واضحا لمكونات التط

م
.5
.6

.7

منتمية

الفقرات
يتمتع العاملون في الجامعة بمعرفة كافياة حاول التطبيقاات

غير

منتمية

مناسبة

غير

مناسبة

الحاسوبية المختلفة لتقنية وسائل التكنولوجية الحديثة.

توفر الجامعة برامج تدريبية مستمرة للعاملين لنشر المعرفاة
واستثمار التقنيات الحديثة والمتطورة.
تحااث إدارة الجامعااة أعضاااء هيئااة التاادريس علااى مساااعدة
الطلبااة فااي إنتاااج وتطااوير ونشاار المعرفااة بالوسااائل التقنيااة

الحديثة.
.8
.9

تشااجع الجامعااة أعضاااء الهيئااة التدريسااية علااى اسااتخدام

الصفوف االفتراضية في تدريس المقررات الدراسية.

تعتمااد الجامعااة التعلاايم االلكترونااي كأساااس لنشاار المعرفااة

وخفض التكاليف.

المحور الثالث :التخطيط للتحول القتصاد المعرفة
يقصد به هي عملية منظمة مسبقة تهدف إلى تحقيق األهداف بأقل وقات وجهاد ممكان وهاي الماوارد التاي تحتااج

إليها إلتمام العمل وذلك عن طريق وضع السياسات المرغوب لتحقيقها في المستقبل القريب.
تخطييا المامعيية للتوسييس فييي اسييتخدا التقنيييات الحديثيية فييي
.1
التعليم.
 .2تحرص الجامعة على تطوير المعرفة كمورد اقتصادي مهم.
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

تسااعى الجامعااة لالسااتثمار فااي الماوارد البشاارية وبناااء رأس

المال الفكري.

تساااهم الجامعااااة فاااي وضااااع خطاااة محاااادد زمنياااا لتطويرهااااا

تكنولوجيا.

تقوم الجامعة بمراجعة مستمرة للمناهج الدراسية بماا يتاواءم
مع احتياجات االقتصاد المعرفي.
تركااز الجامعااة علااي بناااء القاادرات والمهااارات التااي تناسااب

االقتصاد المعرفي.

تحاااارص إدارة الجامعااااة علااااي االسااااتغالل لألمثاااال للمااااوارد

المتاحة في البيئة المحيطة بالجامعة.

تعماال الجامعااة بمختلاااف مسااتوياتها بكاااوادر تأهيليااة لااادعم
الطلبة نحو اقتصاد المعرفة.
تاااربط الجامعاااة الخطاااط التدريساااية بأهاااداف تحقاااق مهاااارات
االقتصاد المعرفي المتوقعة من الطلبة.

تعماال الجامعااة علااي تنميااة قاادرات التفكياار الناقااد واإلبااداعي

لدي الطلبة.
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م

منتمية

الفقرات

غير

منتمية

مناسبة

غير

مناسبة

المحور الرابع /البنية التحتية للجامعة المساعدة على التحول لالقتصاد
ليقصد به هي عباري عن ت،لير لنشر المعللماي لالمعارف لتك ياله م ا حتياياي المحليم لدعم النشاط ا قتصادي
لتحال ز المشاري القاهمم علث التكنلللييا الحد نم باليامعم .
.1

تمتلك الجامعة موقع على الشبكة العالمية للمعلومات.
تتميااز الجامعااة بااأن لهااا بنيااة تحتيااة لألعمااال االلكترونيااة ماان

.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

حواسيب وشابكات وقواعاد وبياناات وتطبيقاات برمجياات توظاف

لتأدية األعمال وتوفر الخدمات.

تصمم الجامعة مقررات الكترونية تتناسب مع قدرات الطلبة من

حيث سهولته وصعوبتها.

تستخدم الجامعة العمليات االلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية.
تااااوفر الجامعااااة رسااااائل علميااااة متنوعااااة ماااان خااااالل مكتبتهااااا
االلكترونية.
توفر الجامعة لدى كل طالاب البياناات والمعلوماات المتعلقاة باه

على صفحة الجامعة الرئيسية.
تيييوفر المامعييية بف يييل سيييبل التكنولوةييييا التعليميييية الحديثييية
للتواصل بين بع اء الهيئة التدريقية والطلبة.
تييوفر المامعيية المنيياخ المناسيي السييتثمار ومشييار ة المعرفيية
واالستفادة منها.
توفر المامعة برامج لتزويد الطلبة بالمهارات المتعلقية بميدوى
ب تاج المعرفة.
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استبانه المناخ التنظيمي
تعرف المناا التنظيمي ب نه (ميملعم ال صاه

ا يتماعيم لالصالاي الرهيسيم التي تم ز ب هم العمل

لالب هم اإلنسانيم دا ل المنظمم لتدف العامل ن لتبني نماط سلل يم مع نم سلا في نالس المستل

اإلداري ل ب ن المستلياي الم تلالم ،لهذه ال صاه

يم ن التعرف إل لا من خل تصلراي لادرام

العامل ن في المنظمم ليست لصلا منلا ملاقاللم لاتياهاتلم لمساراتلم التي تحدد سلل لم لتؤنر علث
داهلم .
م

منتمية

الفقرات

غير
منتمية

مناسبة

غير
مناسبة

المحور األول /العالقة بين اإلدارة والعاملين
لهززل مززا يم ززز اليامعززاي الاللسزز ،نيم مززن ح ززم اللظيالززم ل،بيعتلززا لالق زلان ن لاألنظمززم لاإلي ز ار اي لالسياسززاي ،ل،بيعززم
اللي ل التنظيمي لليامعم.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

سياسة الجامعة وهياكلها التنظيمية واضحة.
تتساااام العالقااااة بااااين الاااارئيس والمرؤوسااااين فااااي الجامعااااة

بالتعاون .

ياتم االهتماام باقتراحااتي بشاكل جادي بسابب وجاود تعليمااات
إدارية معقدة
يتم انجاز المعامالت اإلدارية بالوقت المحدد.
طبيعة العالقات القائمة بين الرؤساء والمرؤوسين بالجامعة
واضحة ومحددة.
تتناسااااب تخصصااااات العاااااملين فااااي الجامعااااة مااااع طبيعااااة

وظائفهم ومهامها وواجباتها.

يساااعد الهيكاال التنظيمااي فااي الجامعااة علااى ساارعة إنجاااز

العمل مع جودته.

تسااتخدم الجامعااة وسااائل االتصااال الحديثااة إلنجاااز أعمالهااا
والتواصل بين أقسامها المختلفة.
المحور الثاني /االنتماء التنظيمي

عما سلاها.
ليقصد به شعلر العامل ن باليامعم بانتماهلم إل لا لبقيمتلم فراد دا ل اليامعم ،لتالض للم العمل بلا ّ
 .1أشعر بالفخر واالعتزاز النتمائي لهذه الجامعة.
.2
.3
.4

أشاااعر أن عملاااي فاااي الجامعاااة ياااوفر لاااي احتااارام وتقااادير

اآلخرين.

تهمني كثي ار سمعة الجامعة ومستقبلها.

مكاااان عملاااي الحاااالي يتااايح لاااي الفرصاااة الساااتثمار أقصاااى
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م

منتمية

الفقرات

غير

منتمية

مناسبة

غير

مناسبة

طاقاتي وامكانياتي في العمل.
.5

توفر الجامعة لي كل السبل للتطوير واثبات الكفاءة.

.6

أشعر باالرتياح خالل ساعات العمل بالجامعة.

.7

يشرفني حصول الجامعة علي جوائز دولية متميزة.

.8

يوجد بالجامعاة نخباة متميازة مان أعضااء الهيئاة التدريساية
األكفاء.

المحور الثالث /المشاركة في اتخاذ الق اررات
ليقصد به عمليم صناعم القرار دا ل اليامعم لآل تهه ،لالمشار لن في عمليم صن القزرار ،ل،زره مناقشزم لمراقبزم هزذه
الق ارراي ب ن اإلداري لالعامل ن في اليامعم.
.1

يشااارك العاااملون فااي الجامعااة بمناقشااة المشااكالت واتخاااذ
الق اررات المناسبة.

.2

يصعب علي معرفة صاحب الصالحية في اتخاذ الق اررات.
ّ
تفااوض لااي الصااالحيات الالزمااة فااي األمااور التااي تسااتدعي

.4

ترتكز عملية صنع القرار على النظرة للمستقبل.

.3

.5
.6
.7
.8
.9

السرعة في اتخاذ الق اررات.

لدى الحرية الكاملة في اتخاذ الق اررات المرتبطة بمساؤوليات
عملي كي أستطيع إتمامه على أكمل وجه.

يسمح نظام االتصاالت بانسياب المعلومات الالزمة والكافية

التخاذ القرار إلى المستويات الدنيا.

تفااوض الصااالحيات الالزمااة للمسااتويات الاادنيا عنااد اتخاااذ
الق اررات الروتينية.

يتخذ المسؤولون الق اررات في الوقت المناسب.
تقوم الجامعة بإشراك مؤسسات المجتماع المحلاى فاي اتخااذ

الق اررات المصيرية.

المحور الرابع /عمليات القيادة والتحفيز
ليقصد بلا اإلي ار اي لالق ارراي التي تت ذها قيادي اليامعزم ممنلزم فزي اإلداري العليزا ف لزا لتحال زز العزامل ن لزيزادي مسزتل
األدا ف لا ،ل ياليم انسياي ا تصا ي لمستلاها من ح م الصعلبم لالسلللم.
.1
.2
.3

تشجع اإلدارة العليا التجديد واالبتكار رغم المخااطر المترتباة
عليها.
تستثمر اإلدارة العليا كل فكرة جديدة وتستثمرها بقوة.
توفر اإلدارة للعاملين المعلوماات الالزماة لضامان اساتم اررية

العمل.
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م
.4
.5

منتمية

الفقرات

الق ار ارت أثناء العمل.

يغلب اتجاه اإلدارة نحو المكافأة والتشجيع بدل االتجااه نحاو
االنتقاد والتهديد.

.6
.7

يتم مكافأة األفكار الجديدة التي يتم اقتراحها لتطوير األداء.

.9

منتمية

مناسبة

تفاااوض لاااي الصاااالحيات الكافياااة التاااي تمكنناااي مااان اتخااااذ

يتم تقييم أداء العاملين على أسس موضوعية.

.8

غير

مناسبة

غير

تهتم اإلدارة العليا بمنح الحوافز المادية والمعنوياة للعااملين

المعززة لصنجاز.

تااتم عمليااة الترقيااة اسااتنادا إلااى معيااار التميااز فااي العماال

والكفاءة في ألداء.

المحور الخامس /العالقات االجتماعية
ليقصد به العخقاي التي تسلد العامل ن في اليامعم بم تل
الل هم األكاديميم لالتدريسيم ل ال،خي.
.1

يسود العمل بروح الفريق داخل الجامعة.

.2

يثق األفراد داخل الجامعة يبعضهم البعض.

.3

هناك اهتمام كبير باألنشطة االجتماعياة كاالرحالت وحفاالت
التعارف بين العاملين في الجامعة.

.4

أتواصل مع زمالئي في الجامعة خارج أوقات الدوام.

.5

أشارك زمالئي في الجامعة مناسباتهم الخاصة.

.6
.7
.8
.9

مستلياتلم ل ماكنلم ،سلا العزامل ن فزي الل هزم اإلداريزم ل

يتمتااااع أفااااراد التنظاااايم باااااالحترام مهمااااا كاناااات مسااااتوياتهم

الوظيفية.

أقوم بالتنسيق مع اآلخرين في أداء أعمالي.
أشااارك فااي الفعاليااات التااي ياادعو إليهااا مجموعااات التنظاايم

غير الرسمي كالنقابات واتحادات العاملين.
تربطني بالطلبة عالقات اجتماعية حميمة.
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(ملحق)2-

االستبانة في صورتها النهائية
بسم هللا الرحمن الرحيم

جامعة األزهااار – غاازة

عمادة الدراساااات العاالياااا
كلاااية التااااااااااربية

قسم أصول التربية

اســــتبـا ة
أخي الدكتور.........أختي الدكتورة  ........حفظه/اها هللا

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

يقززلم الباحززم بد ارسززم م دانيززم بعن زلانا " واقاااع التحاااول نحاااو االقتصااااد المعرفاااي فاااي جامعاااة القااادس

المفتوحة وعالقته بالمنااخ التنظيماي" ،لذلزم اسزتكما ا لمت،لبزاي الحصزلل علزث دريزم المايسزت ر فزي
صلل التراليم من يامعم األزهر برزي لللذا الرر

عد الباحم استبانت نا

األولى متعلقم بز (ا قتصاد المعرفي) ،لالتي شملي ( )36فقري ملزعم علث ( )4ميا ي .

الثانية متعلقم بز (المناا التنظيمي ) ،لالتي شملي ( )41فقري ملزعم علث ( ) 5ميا ي .
لززذا ريززي مززن سززيادتكم التكززرم باإليابززم علززي فقزراي هززذه األداي بلض ز إشززاري (×) مززام ززل فقزري حسززي

الدريم التي ترلنلا تتلاف م اللاق الالعلي ،علم ا ب ن إيابتكم لن تست دم إ ألغ ار

فقط .

البحزم العلمزي

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

الباحث

إياد سعدي األغا
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البياااااااااااااااااانات الشخصية :
الجنس:
ذ ر(

)

).

ننث (

المؤهل العلمي:
مايست ر (

)

)

ستاذ مساعد (

ستاذ مشارم ف علث (

).

عدد سنوات الخدمة:
)

من  1إلث قل من  5سنلاي (
من – 10قل من  15سنلاي (

من – 5قل من  10سنلاي (
 15سنم ف كنر (

)

).

).

الفرع التعليمي:
شمال غزي (

)

ان لنس (

)

غزي (
رفا (

)

).
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اللس،ث التعليميم (

).

استبانه االقتصاد المعرفي:

تعريف االقتصاد المعرفى :يعرف اقتصاد المعرفم با قتصاد الذي دلر حلل الحصلل علث المعرفم

لالمشار م ف لا ،لاست داملا لتلظياللا لابتكارها لانتايلا بلدف تحس ن نلعيم الحياي بميا تلا الم تلالم
باإلفادي من

دمم معللماي نريم لت،بيقاي تكنلللييم مت،لري لاست دام العقل البشري رس مال

معرفي نم ن.
م

كبيرة جدا

البياااااااااااااااااان

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة
جدا

الممال األول /الثقافة الداعمة للتحول حو االقتصاد المعرفي
ويقصد به االقتصاد الذي يرتكز علس بناء المعرفة وتطوريها واستثماراها بشكل بمثل وفقا لإلمكا ات المتوفرة
بالمامعة ،بهدف االرتقاء بربس المال الفكري وتحقين وعية الحياة بمختلف مماالتها .
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

تدرك المامعة بن االقتصاد المعرفي له دور ها في
تطوير إدارة المامعة.
تتبني المامعة التحول حو اقتصاد المعرفة في
المقتقبل القري .
الثقافة القائدة في المامعة تعمل علس تقهيل التحول
حو االقتصاد المعرفي.
تتخذ إدارة المامعة القرارات التي تقهل التحول حو
االقتصاد المعرفي.
يطبق مفهو االقتصاد المعرفي من خالل التعليم
اإللكترو ي.
تعمل المامعة علي تنويس المخرةات التعليمية التي
يتطلبها التحول حو اقتصاد المعرفة.
تتبنس المامعة حقيقة بن قطاع المعلومات هو بحد
قطاعات االقتصاد الحيوي.
يتفاعل الطلبة مس متطلبات اقتصاد المعرفة التي توفرها
المامعة .
الممال الثا ي /تطوير الكفاية المهنية لع و هيئة التدريس للتحول نحو االقتصاد المعرفي

يقصد به ممموعة من القدرات و المعلومات والمهارات واالتماهات التي يمتلكها ويمارسها ع و هيئة التدريس
بثناء العملية التدريقية بالمامعة وتمكنه من بداء عمله علس ب مل وةه والتي يكون له تأثير بشكل مباشر في العملية
التعليمية
.10
.11
.12
.13
.14

توفر المامعة الدعم الفني ألع اء هيئة التدريس في
ممال التعليم اإللكترو ي.
تشترط المامعة علي بع اء هيئة التدريس تطوير
مهاراتهم في استخدا تكنولوةيا المعلومات.
تشمس المامعة ببحاث بع اء الهيئة التدريقية علي
المشار ة في المؤتمرات والندوات وورش العمل.
تقدر إدارة المامعة بهمية االستثمار في الموارد
البشرية أساس للتحول.
يتمتس العاملون في المامعة بمعرفة افية حول
التطبيقات الحاسوبية.
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امتلك تصورا واضحا لمكو ات ا

م

كبيرة جدا

البياااااااااااااااااان

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة
جدا

توفر المامعة برامج تدريبية مقتمرة للعاملين لنشر
.15
المعرفة واستثمار التقنيات الحديثة.
تحث إدارة المامعة بع اء هيئة التدريس علس مقاعدة
 .16الطلبة في (إ تاج وتطوير و شر المعرفة) بالوسائل
التقنية الحديثة.
تشمس المامعة بع اء الهيئة التدريقية علس استخدا
.17
الصفوف االفتراضية في تدريس المقررات الدراسية.
 .18تعتمد المامعة التعليم المفتوح أساس لنشر المعرفة.
الممال الثالث :التخطيا للتحول القتصاد المعرفة
يقصد به هي عملية منظمة مقبقة تهدف إلس تحقيق األهداف بأقل وقت وةهد ممكن ،وهي الموارد التي تحتاج إليها
إلتما العمل وذلك عن طريق وضس القياسات المرغوب لتحقيقها في المقتقبل القري .
تخطا المامعة للتوسس في استخدا التقنيات الحديثة في
.11
التعليم.
 .12تحرص المامعة علس تطوير المعرفة مورد اقتصادي.
 .13تقعس المامعة إلي بناء ربس المال الفكري.
تقهم المامعة في وضس خطة محددة زمنيا ً لتطويرها
.14
تكنولوةيا.
تقو المامعة بمراةعة مقتمرة للمناهج الدراسية بما
.15
يتواء مس احتياةات االقتصاد المعرفي.
تر ز المامعة علي بناء المهارات التي تتوافق مس
.16
تطورات االقتصاد المعرفي.
تحرص المامعة علي االستثمار األمثل للموارد المتاحة
.17
في البيئة المحيطة بالمامعة لتعزيز اقتصاد المعرفة.
تعمل المامعة بمختلف مقتوياتها بكوادر تأهيلية لدعم
.18
الطلبة حو اقتصاد المعرفة.
تربا المامعة الخطا التدريقية بأهداف تعزز مهارات
.19
الطلبة لال دماج في بيئة االقتصاد المعرفي.
تعمل المامعة علي تنمية قدرات التفكير ( الناقد
.20
واإلبداعي ) لدي الطلبة.
الممال الرابس /البنية التحتية للمامعة المقاعدة علس التحول لالقتصاد
ويقصد به هي عبارة عن تطوير و شر المعلومات والمعارف وتكييفه مس االحتياةات المحلية لدعم النشاط االقتصادي
وتحفيز المشاريس القائمة علس التكنولوةيا الحديثة بالمامعة .
 .1تمتلك المامعة موقس علس الشبكة العالمية للمعلومات.
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تتميز المامعة بأن لها بنية تحتية لألعمال اإللكترو ية.
تصمم المامعة مقررات إلكترو ية تتناس مس القدرات
العقلية للطلبة .
تقتخد المامعة العمليات اإللكترو ية عبر الشبكة
العنكبوتية.
توفر المامعة رسائل ومراةس علمية متنوعة من خالل
مكتبتها اإللكترو ية.
توفر المامعة لكل طال البيـــــــــــــــــا ات المتعلقة به
علس صفحة المامعة الرئيقية.
توفر المامعة بف ل سبل التكنولوةيا التعليمية الحديثة
للتواصل بين بع اء الهيئة التدريقية والطلبة.
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م
.8
.9

كبيرة جدا

البياااااااااااااااااان

كبيرة

متوسطة

قليلة

الستثمار ومشار ة

توفر المامعة المناخ المناس
المعرفة واالستفادة منها.
توفر المامعة برامج لتزويد الطلبة بالمهارات المتعلقة
بمدوى إ تاج المعرفة.

قليلة
جدا

استبانة المناخ التنظيمي:
يعزرف المنزاا التنظيمزي ب نزها ميملعزم ال صزاه

ا يتماعيزم لالصزالاي الرهيسزيم التزي تم زز ب هزم العمزل لالب هزم

اإلنسانيم دا ل اليامعم لتدف العامل ن لتبني نماط سزلل يم مع نزم سزلا فزي نالزس المسزتل اإلداري ل بز ن المسزتلياي
الم تلالم ،لهذه ال صاه

يم ن التعرف إل لا مزن زخل تصزلراي لادرام العزامل ن باليامعزم ليست لصزلا منلزا مزلاقاللم

لاتياهاتلم لمساراتلم التي تحدد سلل لم لتؤنر علث داهلم .

متوسطة

قليلة

قليلة جدا

كبيرة جدا كبيرة
البياااااااااااااااااان
م
الممال األول /العالقة بين اإلدارة والعاملين
وهو ما يميز المامعات الفلقطينية من حيث الوظيفة وطبيعتها والقوا ين واأل ظمة واإلةراءات والقياسات ،وطبيعة
الهيكل التنظيمي للمامعة.
 .9سياسة المامعة وهيا لها التنظيمية واضحة.
تتقم العالقة بين الرئيس والمرؤوسين في
.10
المامعة بالتعاون.
يتم االهتما باقتراحاتي بشكل ةدي بقب وةود
.11
تعليمات إدارية معقدة
 .12يتم ا ماز المعامالت اإلدارية بالوقت المحدد.
طبيعة العالقات القائمة بين الرؤساء
.13
والمرؤوسين بالمامعة واضحة ومحددة.
تتناس تخصصات العاملين في المامعة مس
.14
طبيعة وظائفهم ومهامها وواةباتها.
يقاعد الهيكل التنظيمي في المامعة علس سرعة
.15
ا ماز العمل بمودة عالية.
تقتخد المامعة وسائل االتصال الحديثة إل ماز
.16
بعمالها والتواصل بين بققامها المختلفة.
الممال الثا ي /اال تماء التنظيمي
ويقصد به شعور العاملين بالمامعة با تمائهم إليها وبقيمتهم أفراد داخل المامعة ،وتف يلهم العمل بها عمّا سواها.
 .9بشعر باالعتزاز ال تمائي لهذه المامعة.
بشعر بن عملي في المامعة يوفر لي احترا
.10
اآلخرين وتقديرهم.
 .11تهمني ثيرا ً سمعة المامعة ومقتقبلها.
171

كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جدا

البياااااااااااااااااان
م
مكان عملي الحالي يتيح لي الفرصة الستثمار
.12
بقصس طاقاتي في العمل.
توفر المامعة لي ل القبل للتطوير وإثبات
.13
الكفاءة.
 .14بشعر باالرتياح خالل ساعات العمل بالمامعة.
يشرفني حصول المامعة علي ةوائز دولية
.15
متميزة.
يوةد بالمامعة خبة متميزة من بع اء الهيئة
.16
التدريقية األ فاء.
الممال الثالث /المشار ة في اتخاذ القرارات
ويقصد به عملية صناعة القرار داخل المامعة وآليته ،والمشار ون في عملية صينس القيرار ،وطيرن مناقشية ومراقبية
هذه القرارات بين اإلدارة والعاملين في المامعة.
يشارك العاملون بالمامعة في اتخاذ القرارات
.10
المناسبة.
يمنح بع اء هيئة التدريس الصالحيات الالزمة
.11
التخاذ القرارات المتعقلة بعملهم .
تفوض لي الصالحيات الالزمة في األمور التي
.12
تقتدعي القرعة في اتخاذ القرارات.
 .13ترتكز عملية صنس القرار علس النظرة للمقتقبل.
لدى الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات المرتبطة
.14
بمقؤوليات عملي .
تفوض الصالحيات الالزمة للمقتويات الد يا
.15
عند اتخاذ القرارات الروتينية.
 .16يتخذ المقؤولون القرارات في الوقت المناس .
تقو المامعة بإشراك مؤسقات الممتمس
.17
المحلس في اتخاذ القرارات المصيرية.
الممال الرابس /عمليات القيادة والتحفيز
ويقصيد بهيا اإلةيراءات والقيرارات التيي تتخيذها قييادة المامعية ممثلية فيي اإلدارة العلييا فيهيا لتحفييز العياملين وزييادة
مقتوى األداء فيها ،و يفية ا قياب االتصاالت ومقتواها من حيث الصعوبة والقهولة.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تشمس اإلدارة العليا التمديد واالبتكار رغم
المخاطر المترتبة عليها.
تقتثمر اإلدارة العليا ل فكرة ةديدة بقوة.
توفر اإلدارة للعاملين المعلومات الالزمة ل مان
استمرارية العمل.
تفوض لي الصالحيات الكافية التي تمكنني من
اتخاذ القرارات بثناء العمل .
يغل اتماه اإلدارة حو المكافأة والتشميس بدل
االتماه حو اال تقاد والتهديد.
يتم تقييم بداء العاملين علس بسس موضوعية.
يتم مكافأة األفكار المديدة التي يتم اقتراحها
لتطوير األداء .
تهتم اإلدارة العليا بمنح الحوافز المادية
والمعنوية للعاملين المعززة لإل ماز.
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م
.9

البياااااااااااااااااان
تتم عملية الترقية استناداً إلس معيار التميز في
العمل.

كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جدا

الممال الخامس /العالقات االةتماعية
ويقصد به العالقات التي تقود العاملين في المامعة بمختلف مقتوياتهم وبما نهم ،سواء العاملين في الهيئة اإلدارية
بو الهيئة األ اديمية والتدريقية بو الطالب.
.1

يقود العمل بروح الفريق داخل المامعة.

.2

يثق األفراد داخل المامعة يبع هم البعض.
بتواصل مس زمالئي في المامعة خارج بوقات
الدوا .
بشارك زمالئي في المامعة مناسباتهم الخاصة.
يتمتس بفراد التنظيم باالحترا مهما ا ت
مقتوياتهم الوظيفية.
بقو بالتنقيق مس اآلخرين في بداء بعمالي.
بشارك في الفعاليات التي يدعو إليها ممموعات
التنظيم غير الرسمي النقابات واتحادات
العاملين.
تربطني بالطلبة عالقات اةتماعية حميمة.

.3
.4
.5
.6
.7
.8
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ملحق رقم ()3

قائمة أسماء السادة المحكمين
الرقم

التخصص

االسم

مكان العمل

.1

د .صالا سعد األغا

اقتصاد

يامعم القدس المالتلحم

.2

د .محمدعنمان األغا

صلل تراليم

اليامعم اإلسخميم

.3

د .سلمان الد رال

اقتصاد

يامعم القدس المالتلحم

.4

د .راهد حس ن الحيار

صلل تراليم

يامعم األقصث

.5

د .رندي ع د شرير

صلل تراليم

يامعم األقصث

.6

د .زياد علي اليريالي

صلل تراليم

يامعم القدس المالتلحم

.7

د .إياد علي الديني

صلل تراليم

اليامعم اإلسخميم

.8

د .فؤاد علي العايز

صلل تراليم

اليامعم اإلسخميم

.9

د .عبد المع،ي رمضان األغا مناهي ل،ره تدريس

اليامعم اإلسخميم

.10

د .فا ز مال شلدان

صلل تراليم

اليامعم اإلسخميم

.11

د .محمد هاشم غا

صلل تراليم

يامعم األزهر

د .رزه عبد المنعم شعي

صلل تراليم

يامعم األزهر

صلل تراليم

يامعم األقصث

.14

د .محملد عبد المي د عساف

صلل تراليم

يامعم القدس المالتلحم

.15

د .نافذ سليمان اليعي

صلل تراليم

يامعم األقصث

.16

د .سم ر مص،الث بلمدهلل

اقتصاد

يامعم األزهر

.17

 .د .مع ن محمد ريي

اقتصاد

يامعم ا زهر

.12
.13

د .عامر لس

ال  ،ي
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ملحق رقم ()4
كتابة تسهيل مهمة باحث (جامعة األزهر  -غزة)
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ملحق رقم ()5
كتابة تسهيل مهمة باحث (جامعة القدس المفتوحة  -غزة)
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