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 الملخص:

متثلت مشكلة البحث األساسية يف معرفة دور 

اءة املتميزة يف اجلامعات إدارة املعرفة يف حتقيق الكف

 إىل التعرفكما يهدف البحث  حبضرموت،اليمنية 

على مستوى تطبيق إدارة املعرفة وعملياتها يف 

 حضرموت، وكذلكاجلامعات اليمنية مبحافظة 

التعرف على دور إدارة املعرفة يف حتقيق الكفاءة 

  اجلامعات.املتميزة لتلك 
فرضيات  ومن أجل ذلك فالباحث قام بافرتاض عدة

عند    داللة إحصائيةعالقة ذات  توجد ال أبرزها

والكفاءة  املعرفة بني إدارة 0.05) )مستوى معنوية 

 حضرموت.اجلامعات اليمنية مبحافظة  يف املتميزة

يتبع البحث املنهج الوصفي التحليلي وكان جمتمع 

اهليئة التدريسية باجلامعات حيث  هم أعضاءالبحث 

 ة( مفرد100ئية بسيطة تقدر ب )اختيار عينة عشوامت 

 من جمتمع البحث.

ن هناك عالقة بني عمليات أوقد أظهرت نتائج البحث 

توزيع  –ختزين املعرفة –املعرفة )توليدإدارة املعرفة 

 والكفاءة املتميزة للجامعاتتطبيق املعرفة(  –املعرفة 

 حضرموت.اليمنية مبحافظة 

ت اإلبداع بضرورة االهتمام مبسابقا وأوصت الدراسة

العلمي وتعزيز القدرات املالية للجامعات يف إطار 

تطوير قدراتها لتوليد املعرفة، واالهتمام مبنسوبيها 

 إلكرتوني فعالذوي اخلربة الكبرية وتطوير نظام 

لتخزين وتوزيع املعرفة، والعمل على إنشاء فرق 

استشارات خبرية تعمل على تطبيق املعرفة يف داخل 

من اجل حتقيق كفاءة متميزة وخارج اجلامعة 

 حبضرموت.للجامعات اليمنية 

 –الكفاءة املتميزة  –إدارة املعرفة  الكلمات المفتاحية:

 اجلامعات اليمنية  -عمليات إدارة املعرفة 

 
ABSTRACT 

 

The problem with the basic research to 

find out the role of knowledge 

management in achieving outstanding 

efficiency in the Yemeni universities in 

Hadramout, as research aims to identify 

the level of application of knowledge 

management and operations in Yemeni 

universities in Hadramout province, as 

well as to identify the role of knowledge 
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management in achieving outstanding 

efficiency of those universities. 

To this scholar he has several 

hypotheses, notably assuming there is no 

statistically significant relationship at 

the abstract level (0.05) between 

knowledge management and 

outstanding efficiency in the Yemeni 

universities in Hadramout. 

Find CT follows the methodology of 

research, and the research in general, it 

follows the descriptive and analytical 

approach was the research community 

are the senior management of 

universities (members of the boards of 

universities) as well as faculty members 

at universities where the sample size 

determination for 100 single search. 

Search results have shown that there is a 

relationship between the processes of 

knowledge management (knowledge- 

generating knowledge- store distribution 

of knowledge - knowledge application) 

and outstanding efficiency of 

universities Yemeni province of 

Hadramout. 

The study recommended attention 

competitions of scientific innovation 

and strengthen the financial capacity of 

the universities in the framework of the 

development of their capacity to 

generate knowledge and interest Its 

employees  with considerable 

experience and the development of an 

electronic system to effectively store and 

distribute knowledge , and work to 

create a consulting teams expert working 

on the application of knowledge within 

and outside the university in order to 

achieve outstanding efficiency Yemen's 

Hadramout universities . 

 

Key words: knowledge management - 

distinguished competence - knowledge 

management processes - Yemeni 

universities. 

 

   اإلطار املنهجي للدراسة أواًل:
 الدراسة:مشكلة 

أصبحت املنظمات  يف الوقت الراهن يتمحور هدفها حول حتقيق الكفاءة املتميزة  يف أعماهلا، 

هلذا فإن كل نشاط تقوم به اإلدارة يؤدي إىل  حتقيق تلك الكفاءة ميثل ذلك النشاط بعدًا اسرتاتيجيا 

رفة وعملياتها من اإلدارات والوظائف املهمة ألي منظمة، خصوصًا مع للمنظمة، فهذا أصبحت إدارة املع

تنامي الدور اليت تؤديه وحتققه إدارة املعرفة يف رفع مستوى الكفاءة واجلودة للمنظمات، وهلذا فإن أي 

منظمة تسعى لتحقيق الكفاءة املتميزة يف نشاطاتها وأعماهلا، فإنه يتوجب عليها  تطوير عدد من 

العمليات داخل املنظمة، ومن أهم تلك الوظائف واإلدارات إدارة املعرفة، واجلامعات يف سعيها الوظائف و

للتنافس ولرفع مستوى الكفاءة التشغيلية والتعليمية البد هلا من االهتمام بتطوير إدارة املعرفة وعملياتها, 

كفاءة املتميزة  للجامعات وتكمن مشكلة البحث يف التعرف على مدى إسهام إدارة املعرفة يف حتقيق ال

 .اليمنية مبحافظة حضرموت
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 تي:خالل السؤال اآل الدراسة منوبالتالي ميكن التعبري عن مشكلة  

 دور إلدارة املعرفة يف حتقيق الكفاءة املتميزة للجامعات اليمنية مبحافظة حضرموت؟   هل يوجد

  ية اآلتية: الفرعاإلجابة على التساؤالت  احلالية حتاولوهلذا فالدراسة 

  حضرموت؟حتقيق الكفاءة املتميزة للجامعات اليمنية مبحافظة  املعرفة يفهل يوجد دور لتوليد  -1
  حضرموت؟حتقيق الكفاءة املتميزة للجامعات اليمنية مبحافظة  املعرفة يفدور لتخزين  هل يوجد -2
  حضرموت؟مبحافظة  حتقيق الكفاءة املتميزة للجامعات اليمنية املعرفة يفهل يوجد دور لتوزيع  -3
 حضرموت؟حتقيق الكفاءة املتميزة للجامعات اليمنية مبحافظة  املعرفة يفهل يوجد دور لتطبيق  -4

 الدراسة:أهمية 

تناولته  القطاع الذيكما تربز أهمية الدراسة من  إليه،تنبع أهمية الدراسة من اهلدف اليت تسعى 

  -اثنني: ليه تأتي أهمية الدراسة يف مسارين وع اجلامعي،وهو القطاع التعليمي  الدراسة أالهذه 

حيث تنبع أهمية الدراسة العلمية من أهمية املواضيع اليت تتناوهلا الدراسة يف اإلطار  العلمي:املسار  -أ

حيث تتناول الدراسة مفاهيم يف إدارة املعرفة وعمليات إدارة املعرفة وكذلك مفهوم  هلا،النظري 

   .الكفاءة املتميزة
حيث تربز أهمية عملية للدراسة من خالل حتديد مستوى وواقع إدارة املعرفة وعملياتها  لعملي:ااملسار  -ب

وكذلك التعرف على مستويات التأثري اليت تلعبه تلك العمليات  حبضرموت،يف اجلامعات اليمنية 

 اجلامعات.يف حتقيق الكفاءة املتميزة لتلك 

 الدراسة:أهداف 

  -اآلتية: اف األهد إىل حتقيقتسعى الدراسة 

 للجامعات.وأهميتها بالنسبة  وعملياتها،التعريف مبفاهيم إدارة املعرفة  -
 اجلامعات.يف حتقيقها وطرق  املتميزة،بيان مفهوم الكفاءة  -
 حضرموت.تطبيق إدارة املعرفة يف اجلامعات اليمنية مبحافظة  على مستوىالوقوف  -
 حضرموت.املتميزة للجامعات اليمنية مبحافظة التعرف على دور إدارة املعرفة يف حتقيق الكفاءة  -
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 الدراسة:متغريات 

 اآلتي:ميكن توضيح متغريات الدراسة من خالل منوذج الدراسة 

 

 ( منوذج الدراسة1شكل رقم )                                      

 

 

 
 
   إعداد الباحث املصدر:

املتغري املستقل للدراسة بينما تتمثل الكفاءة  تطبيق( توزيع، ن،ختزي توليد،متثل إدارة املعرفة وعملياتها )

  التابع للدراسة.املتميزة املتغري 

 الدراسة:فرضيات 

 الرئيسية:الفرضية 

 اجلامعات اليمنية مبحافظة حضرموت يف الكفاءة املتميزةيف حتقيق املعرفة  دارةإل يوجد دور  -

  -فرعية: ات فرضي إىل أربعوتنقسم هذه الفرضية الرئيسية 

  األوىل:الفرضية الفرعية 

 حضرموت.اجلامعات اليمنية مبحافظة  يفاملتميزة  يف حتقيق الكفاءة لتوليد املعرفة يوجد دور     

  الثانية:الفرضية الفرعية 

 حضرموت.اجلامعات اليمنية مبحافظة  يفاملتميزة  يف حتقيق الكفاءة لتخزين املعرفة يوجد دور     

 الثالثة:عية الفرضية الفر 

   حضرموت.اجلامعات اليمنية مبحافظة  يفاملتميزة  يف حتقيق الكفاءة لتوزيع املعرفة يوجد دور 

  الرابعة:الفرضية الفرعية 

   حضرموت.اجلامعات اليمنية مبحافظة  يفاملتميزة  يف حتقيق الكفاءة لتطبيق املعرفة يوجد دور 
 

 الدراسة:منهج 

التحليلي ملالئمته ملوضوع الدراسة، كما استخدم الباحث يف  الوصفينهج املاستخدم الباحث 

الدراسة مقياس لقياس دور إدارة املعرفة وعملياتها يف حتقيق الكفاءة املتميزة للجامعات اليمنية 

 توليد املعرفة.1
 ختزين املعرفة.2
 ةتوزيع املعرف.3
 تطبيق املعرفة.4

 املتغري املستقل

 )إدارة املعرفة(

 

 املتغري التابع 

 )الكفاءة املتميزة(
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حبضرموت، من خالل إجراء دراسة ميدانية لعينة عشوائية بسيطة، حيث طور الباحث استبانة تتضمن 

 متغري من متغريات الدراسة. عددًا من العبارات لكل 
 

 الدراسة:مصادر 

 هما:متثلت مصادر مجع البيانات يف الدراسة من مصدرين 

العلمية املنشورة يف  اجلامعية واألوراقومتثلت يف الكتب والدوريات والرسائل  الثانوية:املصادر  .1

 اإلنرتنت.اجملالت احملكمة والدوريات واملؤمترات العلمية وكذلك مواقع 
ومتثلت يف بيانات استمارة االستبيان اليت وزعت على أفراد عينة الدراسة من  األولية:صادر امل  .2

 الدراسة.جمتمع 

 الدراسة:حدود 

  -اآلتي: متثلت حدود البحث يف 

  حضرموت.اجلامعات اليمنية يف حمافظة  املكانية:احلدود 
  م2016يف عام  مت مجعهابيانات البحث  الزمانية:احلدود. 
  تطبيق  –توزيع املعرفة  –ختزين املعرفة  –توليد املعرفة  –املوضوعية: عمليات إدارة املعرفة احلدود

 الكفاءة املتميزة. –املعرفة 
  جامعة  –جامعة األحقاف  –احلدود املؤسسية: اجلامعات اليمنية حبضرموت )جامعة حضرموت

 جامعة الريان(. –العلوم والتكنولوجيا 
 يئة التدريس باجلامعات اليمنية حبضرموت.احلدود البشرية: أعضاء ه 

 التعريفات اإلجرائية: 

والعمل على  مصادرها،واكتساب املعرفة من  العمليات اإلدارية املتمثلة يف توليد إدارة املعرفة: هي

 وفاعلية.املعرفة وتطبيقها يف املنظمة بكفاءة  تنظيم املعرفة لكي يتم تشارك

ميز يف استقطاب واستخدام املوارد اإلنتاجية املتاحة للمؤسسة، مثل هي حتقيق الت الكفاءة املتميزة:

التميز يف استقطاب أفضل املوارد البشرية، وجتهيز املعدات والتجهيزات املادية، وكذلك التميز يف 

استقطاب املعارف واملهارات العملية )اللوائح واإلجراءات والنظم( املطلوبة يف إطار نشاط املؤسسة، مبا 

 أفضل عائد ممكن للمؤسسة وبأقل كلفة تشغيلية ممكنة.  حيقق 

هي عملية ابتكار وإنتاج املعرفة من مصادرها املختلفة، ويتم ذلك من خالل إدارة  توليد املعرفة:

األنشطة املعرفية املرتبطة بإنتاج املعرفة مثل تنظيم املسابقات املعرفية والبحثية، وختصيص احلوافز 

، واستقطاب اخلرباء، وعقد الشراكات واالتفاقيات، وتنفيذ ورش العمل املشجعة للبحث العلمي

 والندوات.
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هي األنشطة ذات العالقة حبفظ املعرفة املتولدة، ويتم ذلك مبجموعة من الوسائل  ختزين املعرفة:

وأنظمة املعلومات وبرامج التدريب وقواعد بيانات،  األرشفةواألدوات التقليدية واإللكرتونية ونظام 

 اليت تعمل على حفظ املعرفة حلني احلاجة الستخدامها. 

هي جمموعة من العمليات واألنشطة املرتبطة بتشارك املعرفة ونشرها للمستخدمني  توزيع املعرفة:

واملستفيدين يف إطار املؤسسة داخليًا وخارجيًا مثل إطالق النظام اإللكرتوني الشامل وموقع 

ت واتفاقيات االستخدام املعريف، والتدريب وإعداد اجملالت إلكرتوني للمستخدمني، وعقد شراكا

 العلمية.

هي العمليات واألنشطة املرتبطة بتهيئة املعرفة للتطبيق وكذلك استخدامها مثل  تطبيق املعرفة:

إطالق املبادرات والربامج املعرفية، وإنشاء فرق استشارية خبرية لتقديم االستشارات، االهتمام 

  العملية. ني واإلنتداباتبالتدريب امليدا
 

  السابقة:الدراسات 

   دراسة تطبيقية  –( بعنوان: دور إدارة املعرفة يف حتقيق التميز املؤسسي 2020دراسة عادل وآخرون ) .1

  –على عينة من الشركات الدولية الكويتية 

ؤسسي بالشركات حيث هدفت الدراسة إىل معرفة الدور الذي تلعبه إدارة املعرفة يف حتقيق التميز امل

الدولية الكويتية، حيث اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، كما استخدم يف الدراسة امليدانية 

أداة قياس متمثلة يف استبانة تضمنت أبعاد الدراسة، وتوصلت الدراسة يف نتائجها إىل وجود دور وتأثري 

كويتية، كما اتضح وجود عالقة ارتباط بني إدارة املعرفة التنظيمية والتميز املؤسسي بالشركات ال

ودور إلدارة املعرفة البشرية والوظيفية والتمييز املؤسسي وكذلك إلدارة معرفة العمالء بالشركات 

 الكويتية الدولية.
بالتطبيق على مصانع   -( بعنوان: إدارة املعرفة ودورها يف أداء املنظمات 2017دراسة بارمحة ) .2

  منية.األدوية يف اجلمهورية الي
هدفت الدراسة إىل  التعرف على دور إدارة املعرفة يف تقييم أداء مصانع األدوية باجلمهورية اليمنية، 

وحتليل ذلك الدور والتعرف على جوانب القصور والضعف، حيث متثلت مشكلة الدراسة يف اخنفاض 

أبرزها ما هو دور إدارة أداء مصانع األدوية، لذلك سعت الدراسة يف اإلجابة على مجلة من التساؤالت 

املعرفة يف أداء مصانع األدوية باليمن، واتبع البحث يف الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، كما أعد 

الباحث استمارة استبيان أعدت لغرض الدراسة، وتوصلت الدراسة إىل  مجلة من النتائج أبرزها إن 

دارة املعرفة هلا تأثري معنوي على أداء مصانع عناصر إدارة املعرفة واملتمثلة بعمليات وتقانة وفريق إ

األدوية باجلمهورية اليمنية، مما يعين أن توافر عناصر تطبيق إدارة املعرفة تؤدي إىل  زيادة حتسني 

األداء لدى املنظمات، ولذلك أوصت الدراسة املنظمات بشكل عام باالحتفاظ بالكوادر واخلربات 
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ة، كما أوصت باالستفادة من تلك املوارد البشرية واخلربات يف البشرية ملا متتلكه من معرفة عالي

تقديم استشارات وحتويل املعرفة الضمين إىل  معرفة ظاهرة يستفيد منها مجيع العاملني مما يرفع 

 مستوى األداء املؤسسي للمصانع .
 

لتنافسية أثر إدارة املعرفة على حتقيق عوامل امليزة ابعنوان:  Neha Yadav) ،)(2014) دراسة .3

 اهلندية.تكنولوجيا املعلومات  على صناعةدراسة  –للشركات 

الغرض من هذه الورقة هو دراسة تأثري العوامل املساعدة إلدارة املعرفة على حتقيق امليزة التنافسية 

حيث اليقني  املنافسة،األعمال وزيادة  يف بيئةلصناعة تكنولوجيا املعلومات اهلندية. مع التغري السريع 

عدم اليقني، فإن جناح املنظمة يأتي من توليد مستمر ونشر وتطبيق املعرفة اجلديدة.  لوحيد هوا

الرتكيز الرئيسي من هذه الدراسة هو دراسة تأثري العوامل املساعدة إلدارة املعرفة على حتقيق ميزة 

ن والثقة املتبادلة، تنافسية داخل املنظمة. يف هذه الدراسة، العوامل املساعدة إدارة املعرفة )التعاو

، واملوقف، واإلبداع Tوالتعلم، واملركزية، إضفاء الطابع الرمسي، واملهارات على شكل حرف 

وتكنولوجيا املعلومات( تستخدم كمتغريات مستقلة وامليزة التنافسية تستخدم كمتغري تابع. وكانت 

العوامل املساعدة إلدارة املعرفة تؤكد أن هناك عالقة إجيابية بني امليزة التنافسية و نتائج الدراسة

، Tوخاصة التعاون والثقة املتبادلة والتعلم، وإضفاء الطابع الرمسي، واملهارات على شكل حرف 

 واملوقف، واإلبداع وتكنولوجيا املعلومات.
 

( بعنوان أثر عمليات إدارة املعرفة على جودة التعليم العالي يف 2014)دراسة ماهر، أسعد محدي  .4

  –دراسة حتليلية من منظور ريادي  –العراق 

 عن املعامل واضحة البحث عن إجابات حول ما مدى وجود فكرة يف الدراسة مشكلة تتمحور   
 جودة هو مستوى الدور الذي تلعبه إدارة املعرفة إزاء وما العراقية؟العالي لدى اجلامعات  التعليم جودة

 إدارة عمليات بني معنوية ارتباط عالقة وجودإىل  الدراسة وتوصلت العراقية؟ اجلامعات يف التعليم
 املعرفة إدارة عمليات بني معنوية تأثري عالقة وكذلك وجود .إمجاال التعليم جودة وضمان املعرفة
 .إمجاال التعليم جودة وضمان

 

دراسة تطبيقية  –إدارة املعرفة طريقة لتحقيق امليزة التنافسية  ( بعنوان:Meihami 2014 (دراسة .5

  الصناعية(الشركات  على

امليزة التنافسية يف الشركات واملنظمات الصناعية  إدارة املعرفة على إىل معرفة أثرالدراسة  تهدف

 الباحثان االستبياناستخدم  وصفية،طبيعة الدراسة هي دراسة ارتباطية  الدراسة،املستهدفة يف 

لتحديد العالقة بني إدارة  مفردة، 30عددها  كأداة جلمع البيانات األولية املتعلقة بعينة الدراسة البالغ

اإلحصائي  الباحثان الربنامجوقد استخدم  تابع،املعرفة كمتغري مستقل وامليزة التنافسية كمتغري 

spss    الالزمة.للقيام باالختبارات والعمليات ال إحصائية  
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القرن اجلديد. فعمليات إدارة  لإلدارة يف رئيسية،إدارة املعرفة متثل أداة إىل أن وقد توصل الباحثان 

إدارة املعرفة والتنافسية، املعرفة واسرتاتيجياتها تشجع املنظمات واألفراد على رفع مستوى االبتكار 

  للموارد.األمثل  إىل االستخداممتثل آلة لتمكني املنظمة متكينًا منهجيًا للمعرفة مما يؤدي 

قة إجيابية بني إدارة املعرفة وامليزة التنافسية نتائج الدراسة امليدانية على وجود عالكما أكدت 

  التنظيمي. التنظيمي، واالبتكارواألداء  العمالء،للمنظمة على مستوى حتقيق رضا 

العالقة بني إدارة املعرفة  التحقق من)بعنوان:  (Farideh Hashemiannejad) (2014)دراسة   .6

  وامليزة التنافسية(
لى العالقة بني إدارة املعرفة وامليزة التنافسية. وكان أسلوب الدراسة ع إىل التعرفسعت هذه الدراسة 

ملدينة ( Petrochemiهو منهج االرتباط املتقاطع، وقد مشلت الدراسة مجيع العاملني يف مصنع )

((Bojnord) ،العنقودية،أخذ العينات بطريقة العينة  شخصا، ومت( 320وكان حجم العينة ) اهلندية 

االستبيان األول استخدمه الباحث إلجياد أسس عمليات  استبيانني،جلمع البيانات  واستخدم الباحث

يف ذلك  )مبا( 2002املعرفة "بروبست وآخرون. منوذج ) بناء إدارةلبنات يسمى "إدارة املعرفة أو ما 

، واكتساب املعرفة، وتطوير املعرفة، وحتديث أهداف املعرفة املعرفة:العناصر األساسية إلدارة 

واستخدم الباحث يف حتليله للبيانات  التنافسية.واالستبيان الثاني هو إطار لقياس امليزة  ملعرفة(ا

ومت إجراء هذه االختبارات عرب األحادي،  وحتليل التباين لالرتباطاالختبارات التالية )اختبار بريسون 

 (.  (spssبرنامج التحليل اإلحصائي 

داللة ألساسية واليت تنص على وجود عالقة إجيابية ذات وأظهرت نتائج الدراسة صحة الفرضية ا

وعطفًا على ذلك فإن ، (α< 0.05)بني إدارة املعرفة وزيادة امليزة التنافسية عند مستوى داللة    إحصائية

 زيادة توسع وتأسيس إدارة املعرفة يف املنظمة يعمل على زيادة معدل حتقيق امليزة التنافسية أيضا.
 

 

بعنوان )حتقيق امليزة التنافسية من خالل كليات إدارة القطاع  ((Gaurav Bisaria 2013 دراسة .7

 اخلاص أو اجلامعات اخلاصة(. 

، تعترب هذه الورقة   البحثية حماولة للتعرف على أنواع خمتلفة من املزايا التنافسية يف قطاع التعليم

إىل نافسية كقيمة. كما استهدفت على أهمية امليزة الت البحثية إىل التعرفالورقة  حيث هدفت هذه

دور إدارة املعرفة يف حتقيق امليزة التنافسية. وكذلك معرفة مدى تأثري وفعالية امليزة التنافسية  معرفة

اليت تستخدمها الكليات أو اجلامعات اخلاصة.  واستخدم الباحث أداة االستبيان يف إطار منهجية 

مجلة من التوصيات أبرزها  إىل اقرتاحد توصلت الدراسة البحث املتبعة للمنهج الوصفي التحليلي، وق

الكليات واجلامعات،  تدعيم التحليل الذاتي السليم  إىل إدارةجلب   الطالب املتميزين واستقطابهم 

إلدارة الكليات واجلامعات، بناء عالقات مع القطاع الصناعي واستجالب الدعم املالي احلكومي 

مل على تطوير الطاقم التدريسي وتعزيز مهاراتهم التعليمية والتدريسية لتعزيز التنافسية. وكذلك الع
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بعمليات التحليل املالي الراهن  إىل القياملزيادة القدرة التنافسية للكليات واجلامعات. باإلضافة 

واملستقبلي للجامعة وللمنافسني من اجلامعات والكليات األخرى، وكذلك حتليل الفرص والتهديدات 

 وة والضعف للجامعة وللجامعات األخرى املنافسة.ونقاط الق
 

تطبيق عمليات إدارة املعرفة يف جامعة  )واقع( بعنوان 2012اخلري ) أبو وأمحد ناصر ،األغادراسة  .8

  -تطويرها(: القدس املفتوحة وإجراءات 

عن واقع تطبيق عمليات إدارة املعرفة يف جامعة القدس املفتوحة  إىل الكشفهدفت الدراسة 

سعة االطالع واملستوى  إىل أنونهجت الدراسة املنهج الوصفي.  ووصلت الدراسة  تطويرها،إجراءات و

الثقايف وطبيعة العمل وعدد األحباث وورش العمل وجمال االهتمام الذي يتمتع به أصحاب املؤهالت 

إىل اسة العلمية دون الدكتوراه ضعيفة يف اجلامعة ومرتفعة لدى محلة الدكتوراه. وتوصلت الدر

قيادة داعمة السرتاتيجية إدارة  إىل وجودمن التوصيات واملقرتحات اليت كان منها احلاجة  جمموعة

املعرفة، حبيث يكون هلا رؤية واضحة لتشخيص املعرفة بأنواعها املختلفة، واختيار أفراد مؤهلني 

مها تنظيم عمليات إدارة وخرباء ميتلكون املعرفة. واستحداث دائرة خاصة بإدارة املعرفة من ضمن مها

 املعرفة.املعرفة والرقابة والتطوير واملتابعة لعمليات إدارة 
 

 :العالي التعليمجودة ضمان  حتقيق يف املعرفة إدارة دور " :بعنوان (2008) احملاميد دراسة ربا .9

 نيةاألرد اجلامعات يف اجلودة ضمان يف املعرفة مفهوم إدارة تطبيق أثر بيانإىل  الدراسة هدفت
 التحتية البنية وخصائص فيها، العاملة التدريسية خصائص اهليئات على باالعتماد اخلاصة

من أهمها عدم وجود  إىل نتائجوتوصلت الدراسة  املعلومات املوجودة يف تلك اجلامعات. لتكنولوجيا

 ولوجيالتكن التحتية البنية وخصائص العاملة التدريسية خصائص اهليئات على عالقة بني االعتماد
  .املعلومات املوجودة يف تلك اجلامعات وبني حتقيق وضمان اجلودة يف تلك اجلامعات

 

العالقة بني التوجه االسرتاتيجي لدى اإلدارة العليا  بعنوان:( 2006محودة، ) دراسة الدهدار، مروان .10

 يف اجلامعات الفلسطينية وميزتها التنافسية 

 بعض العالقة بني حتليلإىل  غزة يف الفلسطينية امعاتاجل على ُأجريت اليت الدراسة هذه هدفت
 تابع  كمتغري التنافسية امليزة واكتساب مستقلة االسرتاتيجي كمتغريات التوجه متغريات

 مجيع بني   إحصائية داللة ذات عالقة أهمها أن هناك النتائج من جمموعةإىل  الدراسة توصلت وقد  
 التعليم ملؤسسات التنافسية وامليزة الدراسة يف تمدها الباحثاع اليت االسرتاتيجي التوجه متغريات

  غزة. قطاع يف العالي
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  املصرية اجلامعات يف لإلبداع التنظيمي مدخل املعرفة إدارة " :بعنوان (2005) نهلة هاشم،  دراسة .11
 إدارة املعرفة السرتاتيجية كأساس تصلح اليتاملرتكزات  بعض تقديمإىل  الدراسة هدفت

الدراسة إىل  توصلت وقد أداء مهامها، يف اإلبداع من عالية معدالتإىل  للوصول املصرية امعاتباجل

 أعضاء بني واالحتكاك التفاعل أساس على املعرفة القائمة جهود يف قصور وجود   أهمها من نتائج
  .األجنبية اجلامعات ونظرائها من باجلامعات املصرية التدريس هيئة

 

  -اسات السابقة: التعقيب على الدر

يظهر حيث  املعرفة،باستعراض الدراسات واألحباث العلمية السابقة املتعلقة بإدارة  قام الباحث

ارتباطها مبتغريات مستقلة تناولت دراسة عمليات إدارة املعرفة ومدى السابقة من الدراسات  ًاأن كثري

 وكذلك عالقتها بتحقيق ،سية يف املنظماتامليزة التنافعالقة إدارة املعرفة بتحقيق  متعددة، من بينها

 املؤسسي،إدارة املعرفة وعملياتها وعالقتها بالتميز يف األداء  باإلضافة لدراسة وضمانتها،اجلودة 

 لتطوير وحتديث عمليات إدارة املعرفة يف املنظماتالسابقة توصيات ومقرتحات كما قدمت الدراسات 

استفاد الباحث من هذه الدراسات السابقة يف فهم وقد  اجلامعات بشكل خاص.يف بشكل عام و

واتفقت مجيع هذه الدراسات   فرضياتها. و ات السابقةالدراس اإلطار النظري للدراسة، و فهم متغريات

مع الدراسة احلالية يف إتباعها للمنهج الوصفي التحليلي بشكل عام واختلفت يف أدوات البحث 

اجلامعات كمجتمع حبث لتلك السابقة استهدفت  ا أن الدراساتكم املستخدمة يف الدراسة امليدانية.

فاجلامعة هي  املعرفة.باملعرفة وبعمليات  ارتباطًا حيث تعترب اجلامعة املؤسسة األكثر الدراسات،

وهذا ما يتوافق مع دراستنا احلالية  املعرفة.توليد واكتساب وتوزيع  املؤسسة األساسية املتخصصة يف

للجامعات اليمنية مبحافظة كفاءة املتميزة مليات إدارة املعرفة بتحقيق الحيث سندرس عالقة ع

 حضرموت. 

على مستوى  الكفاءة املتميزةأن الدراسة احلالية تتناول متغري  يفوتتميز هذه الدراسة 

الكفاءة فلم جيد الباحث أي دراسة عربية تتناول دور عمليات إدارة املعرفة يف حتقيق  اجلامعات،

   ومتميزة.وهذا ما جيعل هذه الدراسة فريدة  اجلامعات،يف  املتميزة
 

 للدراسة:اإلطار النظري  ثانيًا:

 املعرفة:إدارة 

 جامع مفهوم بوجود التسليم الصعب من أنه على الباحثني من العديد أمجع لقد املعرفة:مفهوم إدارة 
 :لسببني وذلك املعرفة وشامل إلدارة

 .ِجدًّا واسع ةاملعرف إدارة ميدان :األول  -
 (.2005 الكبيسي، (نفسها املعرفة تشملها اليت باجملاالت السريعة التبدالت :الثاني  -
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 على قاعدة تعتمد اليت املعرفة احلرجة إدارة هي"( بأنها 27 : ص2009وآخرون، )العليفقد عرفها 
تشخيص  يف مثلتت منتظمة عمليات خالل من وتتم قيمة لألعمال، إضافةإىل  تهدف واليت املعرفة

 "يف الشركة وتطبيق املعرفة وتوزيع وتطوير وختزين وتوليد واكتساب

 املعرفة، توليد املنظمات على تساعد اليت العمليات بأنها (19 ص ،2007) الصاوي بينما عرفها
 متتلكها واخلربات اليت اهلامة املعلومات حتويل وأخريا ونشرها، واستخدامها، وتنظيمها، واختيارها

 املشكالت، التعلم، حل القرارات، كاختاذ املختلفة اإلدارية لألنشطة ضرورية تعترب واليت نظمةامل
 االسرتاتيجي. والتخطيط

 املعرفة إدارة أهمية

 هذه وقد ازدادت فيها، العاملني لألفراد أو للمنظمة بالنسبة سواء كبرية، أهمية املعرفة إدارة ومتثل
 معدالت االبتكار وزيادة األسواق، يف الشديدة املنافسة ببسب األخرية، السنوات يف األهمية

 .العاملة القوى حجم يف تقليص من عليها يرتتب وما التنافسية والضغوط والتجديد،

 حتديات ثالثةإىل  يعود وأهميتها املعرفة إدارة ظهور أنإىل  (27ص ،2006 وآخرون، أشار )العلي،
 - :هيو
 اإلنرتنت (العاملية الشبكة عرب حاجاتهم وخدمة الزبائن أثر اقتفاء كيفية (. 

 املنافسة سوق يف ومكانة حصة على احلصول يف املعلومات تكنولوجيا استخدام كيفية 
 تعميقخالل  من املرتاكمة وخرباتهم العاملني أفكار ترتيب إعادة من الشركة متكن اليت اآللية 

 .ةللشرك التنظيمي الرصينة التعلم مفهوم تأسيس القيم وبناء

 أهداف إدارة املعرفة 
 التالي:املعرفة على النحو  إدارة أهداف عن (2008)الشرفا حيث حتدث 

 املطولة اإلجراءات من التخلص طريق عن التكاليف وخفض العمليات تبسيط. 
 اخلدمات تقديم يف املستغرق الزمن اختزال طريق عن العمالء خدمة حتسني. 
 حبرية األفكار تدفق أمبد تشجيع طريق عن اإلبداع فكرة تبين. 
 أكرب بفعالية واملنتجات اخلدمات تسويق طريق عن املالي العائد زيادة. 
 مبثيالتها عالقاتها وتطوير املؤسسة صورة حتسني. 

 

 عمليات إدارة املعرفة 

  :يلي مبا املعرفة إدارة عمليات أبرز الباحث حدد فقد الدراسة هذه ولغرض

  املعرفة:توليد  .1

وقواعد  ،واملتخصصني اخلرباء (املختلفة املصادر من عليها احلصول ملعرفةا باكتساب يقصد

 وحضور املرجعية، املقارنة وسائل باستخدام وذلك ،) املؤسسة أرشيف خالل من أو البيانات،
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 اإللكرتوني، الربيد ووسائل واملنشورات، والدوريات اخلرباء واستخدام العمل املؤمترات وورش
 (.136 ص م، 2005 :دةمحو (يالفرد والتعلم

  املعرفة:ختزين  .2

والوصول  والبحث واإلدامة االحتفاظ تشمل اليت العمليات تلك تعين املعرفة خزن عمليات

تواجه  فاملنظمات التنظيمية، الذاكرة أهميةإىل  املعرفة خزن عملية وتشري واملكان، واالسرتجاع

 أو لسبب يغادرونها الذين األفراد حيملها اليت املعرفة من للكثري لفقدانها نتيجة كبريًا خطرًا
 معدالت من تعاني اليت للمنظمات السيما جدًا مهم بها واالحتفاظ املعرفة خزن بات ومن هنا .آلخر
 لتوليد واالستشارية املؤقتة العقود بصيغة واالستخدام التوظيف على تعتمد اليت لدوران العمل عالية

يف  خمزنة فتبقى املوثقة أما معهم، املوثقة غري الضمنية تهممعرف يأخذون هؤالء فيها ألن املعرفة

 (99:2008 ،الزيادات)قواعدها 

 املعرفة:توزيع  .3

 وتوفر الذهنية املتاحة من املوارد أكرب استفادة تتيح املعرفة مشاركة أن (2007) املطريان يقول
منها  عديدة خالل طرق رفة مناملع يف تم املشاركةت وقد .يف اإلبداع لالبتكار والتطور أحسن إمكانية

كاإلنرتنت  الذهين وأدوات تكنولوجيا املعلومات والعصف واالجتماعات والزيارات والندوات املقابالت

 .وغريه

 = )املعرفةيف  املتمثلة اجلديدة املعرفة معادلة لتحقيق املعرفة من االستفادةإىل  املنظمات كل وتسعى
 ( 28 ص ،م2004)توفيق، .لتتضاعف معرفتها يف اآلخرين كتشر أن املنظمات على كان لذا القوة(

  املعرفة:تطبيق  .4

 املعرفة من تنظيم التطبيق هذا ويتطلب املعرفة، إدارة عملية من األساسي اهلدف املعرفة تطبيق يعترب
 متكني العاملني خالل من) املعرفة للمعرفة )واسرتجاع املناسب التبويب أو والفهرسة التصنيف خالل

 حذف بعض) لالستخدام جاهزة املعرفة وجعل (وقت أقصر ويف بسهولة إليها الوصول من ملنظمةا يف
عليها،  املناسب اجلديد وإدخال باستمرار، وفحصها املعرفة تصحيح وإعادة املتسقة غري األجزاء

 (83 :ص ،2005 :الكبيسي (املتقادم واستبعاد
  املتميزة:الكفاءة مفهوم  

 إىل حتقيقملدخالت الالزمة إلنتاج خمرجات معينة، فاإلنتاجية العالية تقود وهي تتعلق بتكاليف ا 

واهليكل التنظيمي املناسب، وأنظمة التحكم اليت  التنافسية،كفاءة متفوقة، كما أن االسرتاتيجية 

 (.2004، وبدر )الشيخ كلها تساعد يف حتقيق كفاءة عالية، مقارنة مع املنافسني. املنظمة،تتبعها 
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 ؤشرات الكفاءة يف اجلامعات: م

معه  يلتقيمثانية مؤشرات للكفاءة يف مؤسسات التعليم العالي  (١٩٩٣)حدد عبد الفتاح جالل 

بعضها حول  Goedegebuure, Massen & Westerheijden وماسون ووسرتجدن ( جودجبيري١٩٩٠)

  التالي:على النحو  وذلك

 يف الوقت   نفسه أهم هم اة املؤسسة يف حتقيق أهدافها وحيث إن الطالب املقبولني ميثلون أد القبول؛

 خمرجاتها.

 التعليم فمن أهم عناصر الكفاءة واجلودة يف  مسئولياتهم،هيئة التدريس وحتديد  اختيار أعضاء

 هيئة التدريس اليت تتوىل القيام بالعمل. نوعية أعضاء العالي

  والدوريات  بالكتب،كتبات ومدى تزويدها وامل تصميمها،وتشمل املنشآت وكيفية  املادية:املوارد

 ممكنة.ومدى تطويرها يف ظل مستحدثات العصر بأقل تكلفة  واألجهزة، واملعامل، العلمية،

  وهل جيب أن يتم متويل التعليم العالي من املوارد العامة بالكامل؟ فالتعليم العالي تعليم  املالية؛املوارد

 ساسي لتوفري القوى البشرية الالزمة لتحقيق التنميةمكلف ولكنه يف الوقت نفسه السبيل األ

  ويقصد بها تلك العمليات املتعددة اليت تتم يف مؤسسات التعليم العالي لعل  العالي؛عمليات التعليم

والعملية البحثية ومدى استجابتها الحتياجات مؤسسات اجملتمع  وطبيعتها،أهمها عملية التعليم 

 واإلنتاجية.اخلدمية 

 وحتديد بنود اإلنفاق ونسب  العالي،ويتضمن وضع املوازنات اخلاصة مبؤسسات التعليم  ؛اإلنفاق

 العالي.كفاءة التعليم  إىل رفعالصرف عليها مبا يؤدى 

 وتضع الضوابط لضمان تنفيذ  املؤسسة،حيث إن اإلدارة الناجحة تستطيع أن حتقق أهداف  اإلدارة؛

قب التنفيذ وحتديد املوارد املالية ومصادر التمويل وبنود العمليات املختلفة بأحسن صورة ممكنة وترا

 كافة.اإلنفاق وتضع معايري األداء ملدخالت العمل 

  سوق ضوء احتياجات  يفويأتي الكشف عن كفاءة املتخرج بعد خترجه  العالي؛خرجيو التعاليم

 والتنمية العمل
 

 امليدانية:الدراسة  -ثالثًا: 

  -الدراسة: جمتمع وعينة 

يف حضرموت وهي اليمنية  اهليئة التدريسية باجلامعات احلالية من أعضاءون جمتمع الدراسة يتك

جامعة الريان( حيث بلغ عددهم  –جامعة العلوم والتكنولوجيا  –جامعة األحقاف  –حضرموت )جامعة

ها حيث مت اختيار الدراسة،مفردة من جمتمع  100ومت اختيار عينة الدراسة املقدرة ب  عضوًا. 493

  -وتنقسم عينة الدراسة إىل نوعني هما:  العشوائية البسيطة،بأسلوب العينة 

 حجم بلغ حيث هذه األداة وثبات صدق من للتحقق الدراسة أداة الباحث عليها طبق :استطالعية عينة
 جمتمع الدراسة. أعضاء من عضو " 20 " العينة



262 

 

 

 262 

 دور إدارة املعرفة يف تحقيق الكفاءة املتميزة للجامعات اليمنية بمحافظة حضرموت
 إبراهيم صالح بن قفلة|                                                                                                       

 
 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020سبتمبر -يوليو( 7) د( المجل35) العدد

 

ISSN : 2410-1818 

 ومت اختيار العينة باستخدام عضوًا " 100 " من مكونة عينة على الدراسة أجريت :الدراسة عينة 
 قاموا منهم " 86 " استجاب وقدالدراسة،  جمتمع مفردات مجيع على أسلوب العينة العشوائية البسيطة

 والدراسة.عدم صالحيتهن للتحليل استمارات بسبب عدم اكتماهلن و 6االستبانة. ومت استبعاد  بتعبئة

  -وصف لعينة الدراسة: 

 :التالية الشخصية السمات وفق الدراسة لعينة وصف نييب (١) رقم جدول

 48و العلمي بكالوريوس، مؤهلهم الدراسة عينة من % 15 أن (١) رقم جدول يبني :العلمي املؤهل -١
 أن غالبية على يعطي مؤشرًا قد محلة الدكتوراه مما   من % 37و محلة شهادة املاجستري، من %

 العالية  لميةالع املؤهالت ذوي من العينة أفراد

ميتلكون  %15خربتهم يف اجلامعة أقل من سنة بينما %7 ,5( أن 1يبني اجلدول رقم ) -اخلربة:  -٢

خربتهم اجلامعية أكثر من ثالثة  %5,77سنة إىل ثالثة سنوات، وما يقارب من  خربة ترتاوح ما بني

اجتة عن خربة كبرية يف العمل وهذا يعطي انطباعًا بأن العينة تتسم مبعرفة أكثر عن اجلامعة ن سنوات

األكادميي واإلداري داخل اجلامعة وهذا سيعطي آراء أكثر قربًا من الواقع الفعلي والدقيق ألوضاع 

 اجلامعة 

 
 ( يوضح خصائص عينة الدراسة واملتغريات والسمات الشخصية ألفراد العينة1اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار اخلاصية الشخصية

 15.0% 12 سبكالوريو املؤهل  -1

 48.8% 39 ماجستري

 36.3% 29 دكتوراه

 100.0% 80 اجملموع

    

 %7.5 6 أقل من سنة اخلربة  -2

 %15.0 12 سنوات3-سنة 

 %77.5 62 سنوات 3أكثر من 

 %100.0 80 اجملموع

 
  -صياغة أداة الدراسة )االستبيان(: 

تها قام الباحث بإعداد وصياغة استبانة حبيث بعد صياغة مشكلة الدراسة وأسئلتها وفرضيا

  -انعكست فقرات االستبانة على متغريات الدراسة، وأصبح االستبيان حيتوي على األجزاء التالية: 

 .الوظيفة( –اخلربة  –اجلزء األول: أسئلة تتعلق مبعلومات عن خصائص عينة الدراسة متمثلة يف )املؤهل 
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 )عمليات إدارة املعرفة( اجلزء الثاني: املتغري املستقل

يوجد يف هذا اجلزء جمموعة العبارات واألسئلة ذات العالقة بعمليات إدارة املعرفة واليت تشتمل على  

 تطبيق املعرفة(  –توزيع املعرفة –ختزين املعرفة –)توليد املعرفة
 .) اجلزء الثالث: املتغري التابع )الكفاءة املتميزة -

 .ن العبارات واألسئلة ذات عالقة بالكفاءة املتميزةيوجد يف هذا اجلزء جمموعة م

ومت اختيار مقياس ليكرت اخلماسي ألنه أكثر املقاييس استخدامًا لسهولة فهمه وقياسه  -

 واتصافه بالتوازن يف درجاته 
 

 صدق وثبات االستبيان:   -

 باته كما يلي:بالتأكد من صدق االستبيان وث  بعد صياغة االستبيان الصياغة األولية  الباحث قام

 االستبيان:  صدق

مت التأكد من صدق األداة من خالل صدق احملتوى عرب اختيار سبعة حمكمني من أعضاء هيئة  

  التدريس 

كليات اإلدارة  يف التدريسية على احملكمني من أعضاء اهليئة االستبيان الباحث حيث عرض 

 واالقتصاد واحملاسبة يف اإلدارة باجلامعات اليمنية مبحافظة حضرموت، املتخصصني واالقتصاد

 ضوء يف وتعديل حذف من يلزم ما وقام بإجراء احملكمني السادة آلراء الباحث استجاب وقد واإلحصاء

 ملحق انظر – النهائية يف صورته االستبيان خرج وبذلك، إعداده مت منوذج يف تسجيلها بعد مقرتحاتهم

 (.1رقم )

  -ثبات االستبيان: 

 معامالت أن) 2 (رقم جدول يبني وقد االستبانة ثبات لقياس خكرو نبا ألفا طريقة الباحث استخدم
 .مرتفعة الثبات

 (2جدول رقم )

 كرونباخ يبني معامالت الثبات ألبعاد الدراسة باستخدام طريقة ألفا

 كرونباخ معامل ألفا عدد الفقرات املتغريات الفرعية اجلزء

املتغري املستتتتتتتتتتتتتقل 

)عمليتتتتتتتتتات إدارة 

 رفة(املع

 0.948 7 توليد املعرفة واكتسابها

 0.890 6 ختزين املعرفة وتنظيمها 

 0.908 6 توزيع املعرفة وتشاركها 

 0.906 6 تطبيق املعرفة واستخدامها 

 املتغري التابع

 ) الكفاءة املتميزة (
7 0.871 
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  -درجة املوافقة: 

 محاور واألبعاد للمتغريات وفق اجلدول اآلتي:يتم حتديد درجة املوافقة للعبارات والفقرات وكذلك لل

 5 -3.71 3.70 -2.36 2.35  -1 مدى املتوسطات

 مرتفعة متوسطة منخفضة درجة املوافقة
 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة 

 استخدام االختبارات اإلحصائي ومت SPSS  برنامج  خالل من االستبانة وحتليل بتفريغ الباحث قام لقد
 :اآلتية اإلحصائية

 .االستبانة فقرات ثبات ملعرفة كرونباخ ألفا اختبار .1
 متغري.لقياس مستوى كل  والتكرارات املئويةوالنسب  احلسابية توسطاتامل .2
 احلسابي.االحنراف املعياري لقياس درجة التشتت النسيب لقيم اإلجابات عن وسطها  .3
 املعنوية.لعينة مستقلة حلساب مستوى  Tاختبار  .4
االحندار: مت استخدام هذه األساليب الختبار الداللة اإلحصائية   لفروض الدراسة أساليب حتليل  .5

  -وذلك من خالل استخدام كل من:  %5عند مستوى معنوية 
 لتحديد نوع ودرجة العالقة بني متغريات البحث. (R)معامل االرتباط  -أ

 بحث يف منوذج الدراسة. لتحديد القوة التفسريية وحجم التأثري ملتغريات ال (R2)معامل التحديد  -ب
 لتحديد الداللة اإلحصائية   بني متغريات البحث. ( T)اختبار   -ت

 

 عرض وحتليل ومناقشة نتائج التحليل اإلحصائي 

 -املعرفة: عرض النتائج املتعلقة بعمليات إدارة  أواًل:     

ستجابات أفراد تظهر اجلداول أدناه املتوسطات احلسابية املرجحة وكذلك االحنراف املعياري ال

لقياس t  مع وجود نتائج اختبار  املعرفة،عينة البحث للعبارات والفقرات املتعلقة بأبعاد وعمليات إدارة 

 البحث. ألفراد عينةمستوى معنوية االستجابات 

 التالي:إدارة املعرفة على النحو  البحث لعملياتوسيتم تناول نتائج 

 املعرفة:توليد  -1

النحو  املعرفة علىن مت احلصول على نتائج البيانات املتعلقة مبحور توليد بعد فرز نتائج االستبيا

 التالي:

 

 

 

 



265 

 

 

 265 

 دور إدارة املعرفة يف تحقيق الكفاءة املتميزة للجامعات اليمنية بمحافظة حضرموت
 إبراهيم صالح بن قفلة|                                                                                                       

 
 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020سبتمبر -يوليو( 7) د( المجل35) العدد

 

ISSN : 2410-1818 

 (3جدول )

 توليد املعرفة بيانات وحتليل عرض

 احملور األول

 ) العبارات (

املتوسط 

 املرجح

 

االحنراف 

 املعياري

 Tقيمة 

مستوى (

 املعنوية(

درجة 

 املوافقة

ختصص اجلامعة حوافز معنوية )نظام  (1

رتقيات( وحوافز مادية )مكافآت( لدعم لل

 البحث العلمي.
2.98 1.42 

23.34 

(0.000) 
 متوسطة

تنظم اجلامعة مسابقات لإلبداع العلمي يف  (2

 مجيع اجملاالت 
2.83 1.40 

24.75 

(0.000) 
 متوسطة

وطالبها على إنتاج  منتسبيهاتشجع اجلامعة  (3

التكنولوجيا  والعلوم وختصص ميزانيات 

 العلمية وبراءات االخرتاع لدعم املشاريع

2.96 1.43 
24.76 

(0.000) 
 متوسطة

تهتم اجلامعة باستقطاب كوادر ذوي خربة   (4

للعمل يف اجلامعة يف اجملال اإلداري 

 واألكادميي

3.38 1.24 
17.05 

(0.000) 
 متوسطة

تشجع اجلامعة  أعضاء هيئة التدريس   (5

 للمشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية .
3.11 1.39 

19.20 

(0.000) 
 متوسطة

تسعى اجلامعة إىل  عقد شراكات  (6

واتفاقيات تبادل خربات وتعاون بينها وبني 

 اجلامعات األخرى.

3.51 1.10 
17.06 

(0.000) 
 متوسطة

تنظم اجلامعة   ورش عمل وندوات ومؤمترات  (7

 .علمية
3.14 1.27 

17.04 

(0.000) 
 متوسطة

 1.12 3.13 إمجالي حمور توليد املعرفة (8
24.99 

(0.000) 
 متوسطة

  الدراسة.بيانات  الباحث، املصدر:

حيث  حضرموت،توليد املعرفة يف اجلامعات اليمنية مبحافظة  السابق مستوىيظهر يف اجلدول 

يف (   1.12)باحنراف معياري مقداره  ،(3.13)بلغ املتوسط املرجح العام حملور توليد املعرفة واكتسابها 

بالنسبة للوسط احلسابي للفقرات   (.0.000)عند مستوى معنوية ( 24.99) تساوي Tحني كانت قيمة 

اتفاقيات شراكة  إىل عقدلفقرة سعي اجلامعة  3.51فقد تراوحت أعلى قيمة للوسط احلسابي بني 

يف حني كانت أقل قيمة للوسط  ،1.10وتبادل خربات وتعاون مع اجلامعات األخرى باحنراف معياري 
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بداع العلمي باحنراف معياري مقداره لتنظيم اجلامعة ملسابقات اإل 2.83ذا احملور احلسابي يف فقرات ه

1.40. 

 
 املعرفة:ختزين  -2

   اآلتي:النحو  املعرفة علىبعد فرز نتائج االستبيان مت احلصول على نتائج البيانات املتعلقة مبحور ختزين 

 (4جدول )

 ختزين املعرفة بيانات وحتليل عرض

 احملور الثاني

 ) العبارات (

املتوسط 

 املرجح

 

االحنراف 

 املعياري

 Tقيمة 

مستوى (

 املعنوية(

درجة 

 املوافقة

يتوفر يف اجلامعة نظام حاسوبي فعال حلفظ  (9

 وختزين املعلومات.
3.34 1.40 

19.21 

(0.000)  
 متوسطة

يوجد يف اهليكل التنظيمي للجامعة إدارة  (10

 متكاملة  لألرشفة واحلفظ والتوثيق .
3.46 1.31 

22.14 

(0.000)  
 متوسطة

تهتم اجلامعة مبنسوبيها ذوي اخلربة   (11

باعتبارهم مصدر وخمزن للمعرفة الضمنية  

 يف اجلامعة

3.08 1.34 
15.86 

(0.000)  
 متوسطة

 /توجد لدى اجلامعة مكتبة )ورقية  (12
إلكرتونية(  تعمل على تنظيم وحفظ 

وختزين املعرفة املتولدة لديها على شكل 

 حباث .كتب ودراسات وأ

3.14 1.17 
14.38 

(0.000)  
 متوسطة

متتلك اجلامعة قاعدة بيانات )يدوية  (13

 –إلكرتونية ( للعمليات اإلدارية )التسجيل /

 شؤون املوظفني ( -شؤون الطالب

3.91 1.06 
24.88 

(0.000)  
 مرتفعة

متتلك اجلامعة قاعدة بيانات )يدوية  (14

 –إلكرتونية ( للعملية التعليمية )املنهج /

 االمتحانات( -ضراتاحملا

3.30 1.36 
28.42 

(0.000) 
 متوسطة

 1.08 3.37 إمجالي حمور ختزين املعرفة
28.02 

(0.000) 
 متوسطة

 الدراسة. بيانات  الباحث، املصدر:
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حيث  حضرموت،يظهر يف اجلدول السابق مستوى ختزين املعرفة يف اجلامعات اليمنية مبحافظة 

يف حني كانت قيمة   ( 1.08)باحنراف معياري مقداره  (،3.37)ور احملبلغ املتوسط املرجح العام هلذا 

T  بالنسبة للوسط احلسابي للفقرات فقد تراوحت   .(0.000)عند مستوى معنوية  (28.02)تساوي

للعمليات اإلدارية  إلكرتونية(لفقرة وجود قاعدة بيانات )يدوية / 3.91أعلى قيمة للوسط احلسابي بني 

يف حني كانت أقل  ،1.06معياري  اجلامعة باحنرافيف  املوظفني(شؤون  -لطالبشؤون ا –)التسجيل 

ذوي اخلربة  اجلامعة مبنسوبيها لفقرة اهتمام 3.08قيمة للوسط احلسابي يف فقرات هذا احملور 

 .1.34باحنراف معياري مقداره  الضمنية،باعتبارهم خمزن للمعرفة 

 املعرفة:توزيع 

 اآلتي:النحو  املعرفة على احلصول على نتائج البيانات املتعلقة مبحور توزيع بعد فرز نتائج االستبيان مت

 (5جدول )

 توزيع املعرفة بيانات وحتليل عرض

 احملور الثالث

 ) العبارات (

املتوسط 

 املرجح

 

االحنراف 

 املعياري

 Tقيمة 

مستوى (

 املعنوية(

درجة 

 املوافقة

 شاماًل  ًاإلكرتوني ًامتتلك اجلامعة  نظام (15

يعمل على إتاحة تبادل املعلومات ونقلها 

داخل اجلامعة بطريقة أكثر كفاءة 

 وسرعة.

2.85 1.45 
22.11 

(0.000)  
 متوسطة

يوجد لدى  اجلامعة موقع إلكرتوني  (16

 –حيتوي على بوابات متعددة )للطلبة 

 لألكادمييني( –لإلداريني 

3.4 1.24 
18.42 

(0.000)  
 متوسطة

علمية مع  لدى اجلامعة اتفاقيات شراكة (17

مراكز البحث العلمي واجلامعات األخرى 

 يف الداخل أو اخلارج .

3.24 1.16 
15.34 

(0.000)  
 متوسطة

تقوم اجلامعة ببناء حتالفات اسرتاتيجية  (18

بينها وبني القطاعات اإلنتاجية واملعرفية يف 

 اجملتمع عرب شراكات حمددة .

3.05 1.24 
16.43 

(0.000)  
 متوسطة
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ل املعرفة الضمنية عرب تهتم اجلامعة بنق (19

أسلوب التدريب من قبل زمالء اخلربة 

 القدامى

3.13 1.13 
12.78 

(0.000)  
 متوسطة

تصدر اجلامعة جمالت علمية حمكمة  (20

 ومنشورات علمية
3.23 1.28 

21.04 

(0.000) 
 متوسطة

 1.02 3.15 إمجالي حمور توزيع  املعرفة
27.66 

(0.000) 
 متوسطة

 الدراسة. بيانات  الباحث، املصدر:

اجلامعات اليمنية مبحافظة  وتشاركها يف توزيع املعرفةيظهر يف اجلدول السابق مستوى 

يف    (1.02)باحنراف معياري مقداره  (،3.15)احملور حيث بلغ املتوسط املرجح العام هلذا  حضرموت،

بي للفقرات بالنسبة للوسط احلسا  (.0.000)عند مستوى معنوية  (27.66)تساوي  Tحني كانت قيمة 

حيتوي  موقع إلكرتوني لدى اجلامعة لفقرة يوجد 3.4فقد تراوحت أعلى قيمة للوسط احلسابي بني 

يف حني كانت  ،1.24معياري  (، باحنرافلألكادمييني –لإلداريني  – )للطلبةعلى بوابات متعددة 

 إلكرتوني شامل اجلامعة نظام لفقرة متتلك 2.85أقل قيمة للوسط احلسابي يف فقرات هذا احملور 

باحنراف معياري  وسرعة،يعمل على إتاحة تبادل املعلومات ونقلها داخل اجلامعة بطريقة أكثر كفاءة 

 .1.45مقداره 

 املعرفة:تطبيق 

 النحو التالي: املعرفة علىبعد فرز نتائج االستبيان مت احلصول على نتائج البيانات املتعلقة مبحور تطبيق 

 (6جدول )

 تطبيق املعرفة اناتبي وحتليل عرض

 احملور الرابع

 ) العبارات (

املتوسط 

 املرجح

 

االحنراف 

 املعياري

 Tقيمة 

مستوى (

 املعنوية(

 درجة املوافقة

تقوم اجلامعة بتطبيق املعرفة واستخدامها   (21

 يف املبادرات والربامج داخل اجلامعة .
2.95 1.05 

12.08 

(0.000) 
 متوسطة

ورش عمل يف تنفذ اجلامعة دورات تدريبية و (22

كيفية تطبيق واستخدام املعرفة املتاحة يف 

 اجلامعة

3.25 1.05 
14.85 

(0.000)  
 متوسطة
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تشجع اجلامعة العاملني فيها على  (23

استخدام  واستغالل خمزون املعرفة الذي متتلكه 

 اجلامعة
2.98 1.18 

14.84 

(0.000) 
 متوسطة

اجلامعة فرق عمل من أصحاب اخلربة  ئتنش (23

 1.14 2.93 علمية يف خمتلف التخصصاتلالستشارات ال
14.84 

(0.000) 
 متوسطة

تقوم اجلامعة  بتحديث النظم واللوائح  (24

الداخلية للجامعة عرب االستفادة من املخزون 

 املعريف

3.18 1.25 
17.04 

(0.000) 
 متوسطة

 واإلنتداباتتهتم اجلامعة بالتدريب امليداني  (25

 العملية والعلمية  .
3.14 1.25 

14.85 

(0.000) 
 متوسطة

 0.96 3.07 إمجالي حمور تطبيق  املعرفة
28.58 

(0.000) 
 متوسطة

 الدراسة. بيانات  الباحث، املصدر:

واستخدامها   يف اجلامعات اليمنية مبحافظة  تطبيق املعرفة السابق مستوىيظهر يف اجلدول 

 يف( (0.96اري مقداره باحنراف معي ،(3.07)احملور حيث بلغ املتوسط املرجح العام هلذا  حضرموت،

بالنسبة للوسط احلسابي للفقرات   (.0.000)عند مستوى معنوية  (28.58) تساوي Tحني كانت قيمة 

اجلامعة دورات تدريبية وورش عمل يف  لفقرة تنفذ 3.25فقد تراوحت أعلى قيمة للوسط احلسابي بني 

يف حني كانت أقل قيمة  ،1.05ياري مع اجلامعة، باحنرافكيفية تطبيق واستخدام املعرفة املتاحة يف 

اجلامعة فرق عمل من أصحاب اخلربة  لفقرة تنشئ 2.93للوسط احلسابي يف فقرات هذا احملور 

 .1.14باحنراف معياري مقداره  التخصصات،لالستشارات العلمية يف خمتلف 

 -املتميزة: عرض النتائج املتعلقة بالكفاءة  ثانيًا:

النحو  املتميزة علىاحلصول على نتائج البيانات املتعلقة مبتغري الكفاءة  بعد فرز نتائج االستبيان مت

 تي:اآل
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 (7جدول )

 الكفاءة املتميزة بيانات وحتليل عرض 
 

 الدراسة. بيانات  الباحث، املصدر:

 املتغري التابع )الكفاءة املتميزة(

 ) العبارات (

املتوسط 

 املرجح

 

االحنراف 

 املعياري

 Tقيمة 

مستوى (

 املعنوية(

درجة 

 املوافقة

امعة نظام إداري دقيق لقبول لدى اجل (26

وتوظيف أفضل املتقدمني لشغل وظيفة   

أعضاء اهليئة التدريسية لتحقيق الكفاءة 

 .يف العملية التعليمية

3 1.25 

14.38 

(0.000) 

 

 متوسطة

دراسية  تعمل اجلامعة  على إعداد خطة (27

تراعي املعارف واملهارات املطلوبة لكل 

 .ختصص يف اجلامعة

3.41 1.13 
15.88 

(0.000)  
 متوسطة

وقاعات تتناسب  توجد لدى اجلامعة مباٍن (28

مع طبيعة  التخصصات العلمية اليت يف 

 اجلامعة ومع أعداد الطلبة.

3.24 1.3 
17.70 

(0.000) 
 متوسطة

توفر اجلامعة يف كلياتها املرافق املساندة  (29

للعملية التعليمية مثل املكتبة واملختربات 

 .واملعامل

3.54 1.10 
18.43 

(0.000) 
 متوسطة

تسعى اجلامعة إىل  تطوير الكادر  (30

اإلداري واألكادميي عن طريق الدورات 

 .والربامج التدريبية

3.40 1.15 
20.08 

(0.000) 
 متوسطة

توجد لدى اجلامعة دليل إجراءات موضح  (31

فيه إجراءات مجيع العمليات اإلدارية 

 .واألكادميية يف اجلامعة

3.33 1.17 
14.85 

(0.000) 
 متوسطة

اهليكل التنظيمي يف اجلامعة  يعمل على  (32

زيادة التنسيق بني الكليات واألقسام 

 واإلدارات داخل اجلامعة.
3.36 1.13 

15.35 

(0.000) 
 متوسطة

 93. 3.33 إمجالي متغري  الكفاءة املتميزة
31.95 

(0.000) 
 متوسطة
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 حضرموت،اجلامعات اليمنية مبحافظة  املتميزة يفكفاءة يظهر يف اجلدول السابق مستوى ال

حني كانت  يف ((0.93 باحنراف معياري مقداره (،3.33)احملور حيث بلغ املتوسط املرجح العام هلذا 

بالنسبة للوسط احلسابي للفقرات فقد تراوحت   (.0.000)عند مستوى معنوية  (31.95) تساوي Tقيمة 

اجلامعة يف كلياتها املرافق املساندة للعملية التعليمية  لفقرة توفر 3.54 أعلى قيمة للوسط احلسابي بني

يف حني كانت أقل قيمة للوسط احلسابي  ،1.10معياري  واملعامل، باحنرافمثل املكتبة واملختربات 

اجلامعة نظام إداري دقيق لقبول وتوظيف أفضل املتقدمني لشغل  لفقرة لدى 3 احملور.يف فقرات هذا 

 1.25اهليئة التدريسية لتحقيق الكفاءة يف العملية التعليمية، باحنراف معياري مقداره  أعضاء وظيفة
   

 الفرضيات:اختبار 

 الرئيسية:الفرضية 

 حضرموت.اجلامعات اليمنية مبحافظة  يفاملتميزة  إلدارة املعرفة يف حتقيق الكفاءة يوجد دور 

  -فرعية:  فرضيات إىل أربعوتنقسم هذه الفرضية الرئيسية 

 األوىل: الفرعية الفرضية

 حضرموت. اجلامعات اليمنية مبحافظة  يفاملتميزة  يف حتقيق الكفاءة لتوليد املعرفة يوجد دور   

االحندار  ارتباط بريسون وحتليل التباين باإلضافة الختبار الفرضية مت استخدام اختبار والختبار هذه

املعرفة والكفاءة املتميزة يف اجلامعات اليمنية مبحافظة  اخلطي البسيط ملعرفة العالقة بني توليد

 ل أدناه  اوحضرموت كما هو موضح يف اجلد

 اختبار معامل بريسون لالرتباط:  (1

 (8)جدول 

اجلامعات اليمنية مبحافظة  يف املتميزة والكفاءة معامالت االرتباط "بريسون" بني توليد املعرفة

 حضرموت

 املتغري املستقل
 اط بريسونمعامل ارتب

 املتغري التابع
 Sig القيمة

  الكفاءة املتميزة 000. 607.  توليد املعرفة

             الدراسة.بيانات  الباحث، املصدر:**                          0.05دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  *
سون" أن هناك عالقة يتضح من اجلدول السابق لدراسة االرتباط من خالل معامل ارتباط "بري 

ارتباط بني املتغري املستقل " توليد املعرفة " واملتغري التابع " الكفاءة املتميزة للجامعات اليمنية حبضرموت 

 بني املتغريين.  0.05" وذلك لوجود داللة معنوية عند مستوى 
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 للتباين:   ANOVAحتليل  (2

 (9)جدول 

 اجلامعات اليمنية مبحافظة حضرموت يف املتميزة والكفاءة التباين بني توليد املعرفةحتليل 

املتغري 

 املستقل
 البيان

جمموع 

 املربعات
 df متوسط املربعات

F 

 املعنوية

توليد 

 املعرفة

1X 

 االحندار
 Sig القيمة 1 36.500 36.500

 000. 45.520  802. 62.545 البواقي

 الدراسة.            بيانات  الباحث، املصدر: **                                 0.05 دالة إحصائيا عند مستوى معنوية *

يتبني من اجلدول السابق لتحليل التباين بني املتغري املستقل " توليد املعرفة " واملتغري التابع " 

وهي دالة إحصائيا F" (45.520 ) "الكفاءة املتميزة للجامعات اليمنية حبضرموت " أن قيمة اختبار 

 ويدل ذلك على صحة وجود عالقة بني املتغريين.  1ودرجة حرية  0.05عنوية عند مستوى م
 

  حتليل االحندار  (3

 (10)جدول 

 اجلامعات اليمنية مبحافظة حضرموت يف املتميزة والكفاءة بني توليد املعرفةحتليل االحندار للعالقة 

 البيان

معامل 

 االرتباط

R) ) 

معامل 

التحديد 

(R2) 

معامل 

 االحندار

(B  ) 

اختبار 

(T) 

مستوى 

 املعنوية

نتيجة اختبار 

 الفرضية

توليد 

 املعرفة

1X 

0.607 0.369 0.730 6.747 
.000 

 
 قبول

 الدراسة.            بيانات  الباحث، املصدر: **                         0.05دالة إحصائيا عند مستوى معنوية * 

 والكفاءة توليد املعرفةبني    إحصائية داللةعالقة ارتباط ذات  السابق وجودأوضح اجلدول 
إذ بلغ معامل االرتباط بني توليد املعرفة والكفاءة  حضرموت،اجلامعات اليمنية مبحافظة  يف   املتميزة

من % 36.9حوالي وهذا يعين ان  ((0.369حتديد مبعامل ( 000.)عند مستوى معنوية  (607.0)املتميزة 

للتغري يف توليد املعرفة والباقي يرجع لعوامل أخرى.  كما  تميزة راجعةاملالتغيريات احلادثة يف الكفاءة 

 تؤدي إىل زيادةوهذا يعين أن أي زيادة بقيمة واحدة يف توليد املعرفة  (0(730.بلغ معامل االحندار 

وتؤكد معنوية هذه العالقة  (،(0.730الكفاءة املتميزة يف اجلامعات اليمنية مبحافظة حضرموت بقيمة 

   (.000.)وهي ذات داللة عند مستوى معنوية  (6.747)للنموذج البالغة  احملسوبةT قيمة
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  على: تنص  األوىل اليتوعليه نقبل بصحة الفرضية الفرعية 
 حضرموت(.اجلامعات اليمنية مبحافظة  يفاملتميزة  يف حتقيق الكفاءة لتوليد املعرفة )يوجد دور

 الثانية: الفرعية الفرضية

 حضرموت. اجلامعات اليمنية مبحافظة  يفاملتميزة  يف حتقيق الكفاءة لتخزين املعرفة يوجد دور   

االحندار  ارتباط بريسون وحتليل التباين باإلضافة الختبار الفرضية مت استخدام اختبار والختبار هذه

مبحافظة  املعرفة والكفاءة املتميزة يف اجلامعات اليمنية ختزيناخلطي البسيط ملعرفة العالقة بني 

 ل أدناه  اوحضرموت كما هو موضح يف اجلد

 اختبار معامل بريسون لالرتباط:  (1

 (11)جدول 

 اجلامعات اليمنية مبحافظة حضرموت يف املتميزة والكفاءة معامالت االرتباط "بريسون" بني ختزين املعرفة

 املتغري املستقل
 معامل ارتباط بريسون

 املتغري التابع
 Sig القيمة

 الكفاءة املتميزة 000. 716. املعرفة  ختزين
 الدراسة.            بيانات  الباحث، املصدر: **                                           0.05دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  *

يتضح من اجلدول السابق لدراسة االرتباط من خالل معامل ارتباط "بريسون" أن هناك عالقة  

 املتغري املستقل " ختزين املعرفة " واملتغري التابع " الكفاءة املتميزة للجامعات اليمنية ارتباط بني

 بني املتغريين.  0.05حبضرموت " وذلك لوجود داللة معنوية عند مستوى 

 
 للتباين:   ANOVAحتليل  (2

 (12)جدول 

 مبحافظة حضرموت اجلامعات اليمنية يف املتميزة والكفاءة التباين بني ختزين املعرفةحتليل 

املتغري 

 املستقل
 البيان

جمموع 

 املربعات
 df متوسط املربعات

F 

 املعنوية

زين خت

 املعرفة

2X 

 االحندار
 Sig القيمة 1 46.915 46.915

 البواقي
44.528 .571  82.182 .000 

 الدراسة.            بيانات  الباحث، املصدر: **                                           0.05دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  * 
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يتبني من اجلدول السابق لتحليل التباين بني املتغري املستقل " ختزين املعرفة " واملتغري التابع " 

وهي دالة إحصائيا F" (82.182 ) "الكفاءة املتميزة للجامعات اليمنية حبضرموت " أن قيمة اختبار 

 ويدل ذلك على صحة وجود عالقة بني املتغريين.  1حرية ودرجة  0.05عند مستوى معنوية 

 

  حتليل االحندار  (3

 (13)جدول 

 اجلامعات اليمنية مبحافظة حضرموت يف املتميزة والكفاءة بني ختزين املعرفةحتليل االحندار للعالقة 

 البيان

معامل 

 االرتباط

R) ) 

معامل 

التحديد 

(R2) 

معامل 

 االحندار

(B  ) 

اختبار 

(T) 

 مستوى

 املعنوية

نتيجة اختبار 

 الفرضية

ختزين 

 املعرفة

2X 
0.716 0.513 0.828 9.065 

.000 

 
 قبول

 الدراسة.            بيانات  الباحث، املصدر: **                                            0.05دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  *

 والكفاءة ختزين املعرفةبني    لة إحصائيةدالعالقة ارتباط ذات  السابق وجودأوضح اجلدول 
إذ بلغ معامل االرتباط بني ختزين املعرفة والكفاءة  حضرموت،اجلامعات اليمنية مبحافظة  يف   املتميزة

من  %51.3حوالي وهذا يعين ان ( (0.513حتديد مبعامل  (000.)عند مستوى معنوية  (0.716)املتميزة 

للتغري يف ختزين املعرفة والباقي يرجع لعوامل أخرى.  كما  ملتميزة راجعةاالتغيريات احلادثة يف الكفاءة 

 تؤدي إىل زيادة ختزين املعرفةوهذا يعين أن أي زيادة بقيمة واحدة يف  ((0.828بلغ معامل االحندار 

وتؤكد معنوية هذه العالقة  ،(0(828.الكفاءة املتميزة يف اجلامعات اليمنية مبحافظة حضرموت بقيمة 

وعليه نقبل   (.000.)وهي ذات داللة عند مستوى معنوية  (9.065)احملسوبة للنموذج البالغة  T مةقي

 على:تنص  الثانية اليتبصحة الفرضية الفرعية 

 حضرموت(.اجلامعات اليمنية مبحافظة  يفاملتميزة  يف حتقيق الكفاءة املعرفة)يوجد دور لتخزين 
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 الثالثة: الفرعية الفرضية

 حضرموت. اجلامعات اليمنية مبحافظة  يفاملتميزة  يف حتقيق الكفاءة لتوزيع املعرفة جد دوريو   

االحندار  ارتباط بريسون وحتليل التباين باإلضافة الختبار الفرضية مت استخدام اختبار والختبار هذه

ليمنية مبحافظة املعرفة والكفاءة املتميزة يف اجلامعات ا توزيعاخلطي البسيط ملعرفة العالقة بني 

 ل أدناه  اوحضرموت كما هو موضح يف اجلد

 اختبار معامل بريسون لالرتباط:  (1

 (14)جدول 

اجلامعات اليمنية مبحافظة  يف املتميزة والكفاءة معامالت االرتباط "بريسون" بني توزيع املعرفة

 حضرموت

 املتغري املستقل
 معامل ارتباط بريسون

 املتغري التابع
 Sig القيمة

 الكفاءة املتميزة  000. 687. توزيع  املعرفة 

             الدراسة.بيانات  الباحث، املصدر:**                                       0.05دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  * 

يتضح من اجلدول السابق لدراسة االرتباط من خالل معامل ارتباط "بريسون" أن هناك عالقة  

ط بني املتغري املستقل " توزيع املعرفة " واملتغري التابع " الكفاءة املتميزة للجامعات اليمنية حبضرموت ارتبا

 بني املتغريين.  0.05" وذلك لوجود داللة معنوية عند مستوى 

 للتباين:   ANOVAحتليل  (2

 (15)جدول 

 نية مبحافظة حضرموتاجلامعات اليم يف املتميزة والكفاءة حتليل التباين بني توزيع املعرفة

املتغري 

 املستقل
 البيان

جمموع 

 املربعات
 df متوسط املربعات

F 

 املعنوية

توزيع 

 املعرفة

3X 

 Sig القيمة 1 38.622 38.622 االحندار

 000. 69.717  554. 43.211 البواقي

 الدراسة.            بيانات  الباحث، املصدر: **                                          0.05دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  *

يتبني من اجلدول السابق لتحليل التباين بني املتغري املستقل " توزيع املعرفة " واملتغري التابع " 

وهي دالة إحصائيا  F" (69.717) "الكفاءة املتميزة للجامعات اليمنية حبضرموت " أن قيمة اختبار 

 ويدل ذلك على صحة وجود عالقة بني املتغريين.  1حرية  ودرجة 0.05عند مستوى معنوية 
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  حتليل االحندار  (3

 (16)جدول 

 اجلامعات اليمنية مبحافظة حضرموت يف املتميزة والكفاءة بني توزيع املعرفةحتليل االحندار للعالقة 

 البيان

معامل 

 االرتباط

R) ) 

معامل 

التحديد 

(R2) 

معامل 

 االحندار

(B  ) 

اختبار 

(T) 

 مستوى

 املعنوية

نتيجة اختبار 

 الفرضية

توزيع 

 املعرفة

3X 

0.687 0.472 0.751 8.350 
.000 

 
 قبول

 الدراسة.            بيانات  الباحث، املصدر: **                                          0.05دالة إحصائيا عند مستوى معنوية * 

 والكفاءة توزيع املعرفةبني    إحصائية داللةعالقة ارتباط ذات  السابق وجودأوضح اجلدول 
والكفاءة  توزيع املعرفةإذ بلغ معامل االرتباط بني  حضرموت،اجلامعات اليمنية مبحافظة  يف   املتميزة

من % 47.2حوالي وهذا يعين ان  ((472.حتديد مبعامل  (000.)عند مستوى معنوية  (0.687)املتميزة 

والباقي يرجع لعوامل أخرى.  كما  توزيع املعرفةللتغري يف  ميزة راجعةاملتالتغيريات احلادثة يف الكفاءة 

 تؤدي إىل زيادة توزيع املعرفةوهذا يعين أن أي زيادة بقيمة واحدة يف ( (0.751بلغ معامل االحندار 

وتؤكد معنوية هذه العالقة  ،(0(751.الكفاءة املتميزة يف اجلامعات اليمنية مبحافظة حضرموت بقيمة 

وعليه نقبل   (.000.)وهي ذات داللة عند مستوى معنوية  (8.350)للنموذج البالغة  احملسوبة Tقيمة 

   -على: تنص  الثالثة اليتبصحة الفرضية الفرعية 

 حضرموت(.اجلامعات اليمنية مبحافظة  يفاملتميزة  يف حتقيق الكفاءة املعرفة)يوجد دور لتوزيع 

 -الرابعة:  الفرعية الفرضية

 حضرموت. اجلامعات اليمنية مبحافظة  يفاملتميزة  يف حتقيق الكفاءة لتطبيق املعرفة يوجد دور

االحندار  ارتباط بريسون وحتليل التباين باإلضافة الختبار الفرضية مت استخدام اختبار والختبار هذه

مبحافظة  املعرفة والكفاءة املتميزة يف اجلامعات اليمنية تطبيقاخلطي البسيط ملعرفة العالقة بني 

 ل أدناه  اوحضرموت كما هو موضح يف اجلد
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 اختبار معامل بريسون لالرتباط:  (1

 (17)جدول 

اجلامعات اليمنية  يف املتميزة والكفاءة معامالت االرتباط "بريسون" بني تطبيق املعرفة

 مبحافظة حضرموت

 املتغري املستقل
 معامل ارتباط بريسون

 املتغري التابع
 Sig القيمة

  الكفاءة املتميزة 000. 691.  تطبيق  املعرفة
 الدراسة.            بيانات  الباحث، املصدر: **                                           0.05دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  *  

 يتضح من اجلدول السابق لدراسة االرتباط من خالل معامل ارتباط "بريسون" أن هناك عالقة 

ارتباط بني املتغري املستقل " تطبيق املعرفة " واملتغري التابع " الكفاءة املتميزة للجامعات اليمنية حبضرموت 

 بني املتغريين.  0.05" وذلك لوجود داللة معنوية عند مستوى 

 

 للتباين:   ANOVAحتليل  (2

 (18)جدول 

 ات اليمنية مبحافظة حضرموتاجلامع يف املتميزة والكفاءة التباين بني تطبيق املعرفةحتليل 

املتغري 

 املستقل
 البيان

جمموع 

 املربعات
 df متوسط املربعات

F 

 املعنوية

تطبيق 

 املعرفة

 

 االحندار
 Sig القيمة 1 34.837 34.837

 البواقي
38.035 .488  71.442 .000 

 الدراسة. بيانات  الباحث، املصدر: **                                            0.05دالة إحصائيا عند مستوى معنوية * 

يتبني من اجلدول السابق لتحليل التباين بني املتغري املستقل " تطبيق املعرفة " واملتغري التابع " 

وهي دالة إحصائيا F" (71.442 ) "الكفاءة املتميزة للجامعات اليمنية حبضرموت " أن قيمة اختبار 

 ويدل ذلك على صحة وجود عالقة بني املتغريين.  1ة ودرجة حري 0.05عند مستوى معنوية 
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  حتليل االحندار  (3

 (19)جدول 

 اجلامعات اليمنية مبحافظة حضرموت يف املتميزة والكفاءة بني تطبيق املعرفةحتليل االحندار للعالقة 

 البيان

معامل 

 االرتباط

R) ) 

معامل 

التحديد 

(R2) 

معامل 

 االحندار

(B  ) 

اختبار 

(T) 

 مستوى

 املعنوية

نتيجة اختبار 

 الفرضية

تطبيق 

 املعرفة
0.691 0.478 0.713 8.452 

.000 

 
 قبول

 الدراسة. بيانات  الباحث، املصدر: **                                             0.05دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  *

 والكفاءة تطبيق املعرفةبني    داللة إحصائيةعالقة ارتباط ذات  السابق وجودأوضح اجلدول 
والكفاءة  تطبيق املعرفةإذ بلغ معامل االرتباط بني  حضرموت،اجلامعات اليمنية مبحافظة  يف   املتميزة

من % 47.8حوالي وهذا يعين ان  ((478.حتديد مبعامل ( 000.)عند مستوى معنوية ( 0.691)املتميزة 

والباقي يرجع لعوامل أخرى.  كما  تطبيق املعرفةللتغري يف  املتميزة راجعةالتغيريات احلادثة يف الكفاءة 

 إىل زيادةؤدي ت توزيع املعرفةوهذا يعين أن أي زيادة بقيمة واحدة يف  (0(713.بلغ معامل االحندار 

وتؤكد معنوية هذه العالقة  ،((0.713الكفاءة املتميزة يف اجلامعات اليمنية مبحافظة حضرموت بقيمة 

وعليه نقبل بصحة   (.000.)وهي ذات داللة عند مستوى معنوية  (8.452)لنموذج البالغة ل احملسوبةTقيمة 

 على:تنص  الرابعة اليتالفرضية الفرعية 
 حضرموت(.اجلامعات اليمنية مبحافظة  يفاملتميزة  يف حتقيق الكفاءة املعرفةلتطبيق  )يوجد دور

 

 النتائج والتوصيات:رابعًا: 

  -النتائج: 

وتبادل خربات وتعاون  اليمنية حبضرموت لعقد اتفاقيات شراكة لدى اجلامعاتعي يوجد حرص وس .1

أعلى درجة  نشاط يف عملية توليد املعرفة حصل على ذلك أكثرمّثل  األخرى، حيثمع اجلامعات 

 إىل حرصسبب ذلك  ويرجع (،3)موافقة من املستجوبني يف عينة الدراسة كما يبني اجلدول رقم 

 األخرى.بالعالقات اجليدة مع نظرياتها من اجلامعات  االهتمام حبضرموت على اجلامعات اليمنية
إىل يرجع  العلمي وهذا ضعف مستوى تنظيم اجلامعات اليمنية حبضرموت ملسابقات اإلبداع .2

املعرفة على مستوى توليد ثر أحبضرموت، املوارد والقدرات املالية للجامعات اليمنية  اخنفاض

 عام. بشكل
إلكرتونية(  مام اجلامعات اليمنية حبضرموت يف سعيها المتالك قاعدة بيانات )يدوية /ارتفاع اهت .3

ذلك على أعلى  حيث حصلشؤون املوظفني(،   -شؤون الطالب  -اإلدارية مثل )التسجيل  للعمليات
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 (،4)عملية ختزين املعرفة كما يبني اجلدول رقم  إطار موافقة من املستجوبني يف عينة الدراسة يف

بسيط بشكل  أن هذه القواعد اليدوية أو اإللكرتونية سهل احلصول عليها واستخدامها بب ذلكوس

 االنتشار.وواسع 
للمعرفة الضمنية وهذا  ضعف االهتمام باألفراد العاملني وخصوصًا ذوي اخلربة باعتبارهم خمزونًا .4

ة ختزين املعرفة مثل ذلك ضعف يف عملي ،البشرية أيضًا إدارة املواردضعف عمليات  إىليؤشر 

  اليمنية حبضرموت.بالنسبة للجامعات 
حيث  متعددة،بوابات ت حرص اجلامعات اليمنية حبضرموت على امتالك مواقع إلكرتونية ذوا .5

يف عملية توزيع املعرفة حصل على درجة موافقة من املستجوبني يف عينة  مّثل ذلك أكثر نشاطًا

لوحظ غياب الهتمام اجلامعات اليمنية حبضرموت بينما  (،5رقم )الدراسة كما يبني اجلدول 

وسعيها للحصول على نظام الكرتوني شامل لتوزيع املعرفة وتشاركها داخل اجلامعات اليمنية 

 .حبضرموت
زيادة اهتمام اجلامعات اليمنية حبضرموت لتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل يف كيفية تطبيق  .6

وت حيث مّثل ذلك أكثر نشاط يف عملية تطبيق املعرفة املعارف يف إطار اجلامعات اليمنية حبضرم

 (.6حصل درجة موافقة من املستجوبني يف عينة الدراسة كما يبني اجلدول رقم )
يوجد سعي لدى اجلامعات اليمنية حبضرموت لتوفري املرافق املساندة للعملية التعليمية يف كلياتها  .7

 .مستوى الكفاءة املتميزة يف اجلامعات إىل رفعما يؤدي  واملعامل، وهومثل املكتبة واملختربات 
 اجلامعات.الذي ينعكس بشكل إجيابي على حتقيق امليزة التنافسية يف 

اهليئة التدريسية يف اجلامعات اليمنية  وتوظيف أعضاءغياب النظام اإلداري الدقيق الستقطاب  .8

 سلبيًا كل مؤشرًامما يش اجلامعات،مستوى الكفاءة يف  إىل ضعفحيث يؤدي ذلك  حبضرموت،

 اجلامعات.يف حتقيق امليزة التنافسية لتلك 
من حيث األهمية النسبية لعمليات إدارة املعرفة حصلت عملية التخزين على املرتبة األوىل من حيث  .9

األهمية ومن حيث واقع وجود تلك العمليات يف اجلامعات اليمنية حبضرموت، ويف املرتبة الثانية 

عرفة بينما كانت عملية تطبيق املعرفة أقل عملية من عمليات إدارة املعرفة كانت عملية توزيع امل

 .حصواًل على درجة األهمية ودرجة واقع وجودها يف اجلامعات اليمنية حبضرموت
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 التوصيات:   

  -من استنتاجات، فإن الباحث يوصي باآلتي:  إليهبناء على ما مت الوصول 

 العلمي،وبرامج توليد املعرفة وباألخص االهتمام مبسابقات اإلبداع ضرورة تعزيز اجلامعات ألنشطة  .1

 اجلامعات.ملا يف ذلك من إثراء لعملية توليد املعرفة داخل 
تسعى لتعزيز قدراتها ومواردها املالية يف إطار سعيها لزيادة قدرتها على توليد  على اجلامعات أن .2

كان  املعرفة. سواءبقدرات اجلامعات يف توليد  وذلك الرتباط القدرات واملوارد املالية املعرفة،

يف توفري البيئة املناسبة لذلك  بغرض استخدام تلك املوارد يف تشجيع الباحثني واملنتجني للمعرفة أو

 للمعرفة.التوليد واإلنتاج 
ذوي  االهتمام مبنسوبيهاتسعى اجلامعات لتعزيز قدرتها على ختزين املعرفة من خالل  ضرورة أن .3

 وكفؤ.ومن خالل تطوير النظم اإللكرتونية اليت تعمل على ختزين املعرفة بشكل فعال  ،اخلربة
إلكرتوني جيب على اجلامعات تطوير قدراتها يف توزيع املعرفة وتشاركها من خالل تطوير نظام  .4

على إتاحة تبادل املعلومات ونقلها داخل اجلامعة بطريقة أكثر كفاءة وسرعة ومن خالل  يعمل

 إىل تشاركلوب التدريب العملي خصوصا للموظفني ذوي اخلربة الكبرية، حيث يؤدي ذلك اتباع أس

 اجلامعات.املعرفة داخل 

تعمل على تطبيق املعرفة واستخدامها  خبرية،تعمل اجلامعات على إنشاء فرق استشارات  أنضرورة  .5

لتدريب واإلنتدابات زيادة برامج ا جيب على اجلامعات أيضًا خارجها، كما سواء داخل اجلامعة أو

  املعرفة.على مستوى تطبيق واستخدام  من أثر ذلك يف امل
لعملية التوظيف واالستقطاب داخل اجلامعة، ألثر ذلك على رفع مستوى  إلكرتوني دقيقتبين نظام   .6

 اجلامعات.مستوى التنافسية داخل  إىل رفعوهو ما يؤدي  اجلامعات،الكفاءة املتميزة يف 
 

 ثية املستقبلية: املقرتحات البح

بهذه  نظرًا ألهمية موضوع وجمال البحث املتعلق بإدارة املعرفة، وحلاجة املكتبة العربية إىل إثراءها

  -التوجهات البحثية املستقبلية، فإن الباحث يقرتح املوضوعات البحثية اآلتية: 

 دور إدارة املعرفة يف حتقيق اجلودة الشاملة للجامعات اليمنية.  -1
 ق إدارة املعرفة على حتسني األداء للمنظمات. إثر تطبي -2
واقع تطبيق إدارة املعرفة يف املنظمات اليمنية ومدى استعدادها لتطبيق مناذج وتطبيقات إدارة  -3

 املعرفة.
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 ( 1ملحق )

 بعد التحكيم –أداة الدراسة ) االستبيان ( بصورتها النهائية 

 ::ةأواًل : البيانات الشخصي

  دكتوراه   ماجستري  سبكالوريو     املؤهل العلمي :

 سنوات 3أكثر من   سنة   1-3 أقل من سنة عدد سنوات اخلربة  :

 

 -تغري املستقل  ) إدارة املعرفة  (:ثانيًا : عبارات امل

الرجاء أبداء رأيك وموافقتك لدرجة وجود هذه العبارات يف  واقع جامعتك من خالل وضع عالمة صح 

  -أمام اخليار املناسب  :

 الفقرات

 غري

موافق 

 بشدة

 غري

 موافق
 موافق حمايد

 موافق

 بشدة

 -توليد املعرفة : -1

لرتقيات( ختصص اجلامعة حوافز معنوية )نظام ل (1

 ية )مكافآت( لدعم البحث العلمي  وحوافز ماد
     

تنظم اجلامعة مسابقات لإلبداع العلمي يف مجيع  (2

 اجملاالت . 

     

تشجع اجلامعة منتسبيها وطالبها على إنتاج  (3

التكنولوجيا والعلوم وختصص ميزانيات لدعم 

 املشاريع العلمية وبراءات االخرتاع

     

قطاب كوادر ذوي خربة  تهتم اجلامعة باست (4

 للعمل يف اجلامعة يف اجملال اإلداري واألكادميي

     

تشجع اجلامعة أعضاء هيئة التدريس  للمشاركة  (5

 يف املؤمترات والندوات العلمية .

     

تسعى اجلامعة إىل عقد شراكات واتفاقيات  (6

تبادل خربات وتعاون بينها وبني اجلامعات 

 األخرى .

     

ة   ورش عمل وندوات ومؤمترات تنظم اجلامع (7

 علمية 
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  -ختزين املعرفة :  -2

يتوفر يف اجلامعة نظام حاسوبي فعال حلفظ  (8

 وختزين املعلومات. 

     

يوجد يف اهليكل التنظيمي للجامعة إدارة  (9

 متكاملة  لألرشفة واحلفظ والتوثيق . 

     

 باعتبارهم  اخلربة ذوي مبنسوبيها اجلامعة تهتم (10

  اجلامعة يف  الضمنية للمعرفة وخمزن مصدر

     

إلكرتونية  /توجد لدى اجلامعة مكتبة )ورقية  (11

( تعمل على تنظيم وحفظ وختزين املعرفة 

املتولدة لديها على شكل كتب ودراسات 

 وأحباث . 

     

متتلك اجلامعة قاعدة بيانات )يدوية   (12

 –إلكرتونية ( للعمليات اإلدارية )التسجيل /

 شؤون املوظفني ( -البشؤون الط

     

متتلك اجلامعة قاعدة بيانات )يدوية /إلكرتونية  (13

 -احملاضرات –( للعملية التعليمية )املنهج 

 االمتحانات(

     

  -توزيع املعرفة : -3

متتلك اجلامعة  نظامًا الكرتونيًا شاماًل يعمل  (14

على إتاحة تبادل املعلومات ونقلها داخل اجلامعة 

 ءة وسرعة.بطريقة أكثر كفا

     

يوجد لدى  اجلامعة موقع إلكرتوني حيتوي على  (15

 –لإلداريني  –بوابات متعددة ) للطلبة 

 لألكادمييني(

     

لدى اجلامعة اتفاقيات شراكة علمية مع  (16

مراكز البحث العلمي واجلامعات األخرى يف 

 الداخل أو اخلارج. 

     

ا تقوم اجلامعة ببناء حتالفات اسرتاتيجية بينه (17

وبني القطاعات اإلنتاجية واملعرفية يف اجملتمع 

 عرب شراكات حمددة
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تهتم اجلامعة بنقل املعرفة الضمنية عرب أسلوب  (18

 .التدريب من قبل زمالء اخلربة القدامى 

     

تصدر اجلامعة جمالت علمية حمكمة  (19

 ومنشورات علمية 

     

 -تطبيق املعرفة   : -4

فة واستخدامها  يف تقوم اجلامعة بتطبيق املعر (20

 املبادرات والربامج داخل اجلامعة . 

     

تنفذ اجلامعة دورات تدريبية وورش عمل يف   (21

كيفية تطبيق واستخدام املعرفة املتاحة يف 

 اجلامعة 

     

تشجع اجلامعة العاملني فيها على استخدام   (22

واستغالل خمزون املعرفة الذي متتلكه اجلامعة 

 . 

     

عة فرق عمل من أصحاب اخلربة تنشأ اجلام (23

 لالستشارات العلمية يف خمتلف التخصصات 

     

تقوم اجلامعة  بتحديث النظم واللوائح الداخلية  (24

 للجامعة عرب االستفادة من املخزون املعريف 

     

تهتم اجلامعة بالتدريب امليداني واالنتدابات  (25

 العملية والعلمية  . 
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 ( : :ات املتغري التابع ) الكفاءة املتميزةثالثًا : عبار

الرجاء أبداء رأيك وموافقتك لدرجة وجود هذه العبارات يف واقع  جامعتك من خالل وضع عالمة صح 

  -أمام اخليار املناسب  :

 الفقرات

 غري

موافق 

 بشدة

 غري

 موافق
 موافق حمايد

 موافق

 بشدة

لدى اجلامعة نظام إداري دقيق لقبول وتوظيف  (26

ل املتقدمني لشغل وظيفة  أعضاء اهليئة أفض

 التدريسية لتحقيق الكفاءة يف العملية التعليمية

     

تعمل اجلامعة  على إعداد خطه دراسية تراعي  (27

املعارف واملهارات املطلوبة لكل ختصص يف 

 اجلامعة 

     

توجد لدى اجلامعة مباني وقاعات تتناسب مع طبيعة   (28

اجلامعة ومع أعداد التخصصات العلمية اليت يف 

 الطلبة . 

     

توفر اجلامعة يف كلياتها املرافق املساندة للعملية  (29

 التعليمية مثل املكتبة واملختربات واملعامل 

     

تسعى اجلامعة إىل تطوير الكادر اإلداري  (30

 واألكادميي عن طريق الدورات والربامج التدريبية 

     

ح فيه توجد لدى اجلامعة دليل إجراءات موض (31

إجراءات مجيع العمليات اإلدارية واألكادميية يف 

 اجلامعة 

     

اهليكل التنظيمي يف اجلامعة  يعمل على زيادة  (32

التنسيق بني الكليات واألقسام واإلدارات داخل 

 اجلامعة.
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