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واقع اقتصاد المعرفة في الجامعات اليمنية من وجهة نظر أعضاء هيئة 
التدريس: دراسة ميدانية في جامعتي صنعاء، والعلوم والتكنولوجيا 

اليمنية

الملخص:
ه��دف البح��ث اإىل التعرف على واقع اقت�س��اد املعرفة يف اجلامعات اليمني��ة )احلكومية، واخلا�سة(، من 
وجه��ة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س فيها، وك��ذا التعرف على مدى اختالف واقع اقت�ساد املعرفة بني اجلامعات 
اليمني��ة احلكومي��ة واخلا�سة، من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س فيه��ا. ولتحقيق اأهداف البحث ا�ستخدم 
الباحث��ان املنه��ج الو�سفي، كما �سمما اأداة البحث واملتمثل��ة يف ا�ستبانة مكونة من اأربعة جماالت رئي�سية هي: 
البح��ث والتطوي��ر واالبت��كار، والتعلي��م والتدري��ب، والبني��ة االأ�سا�سية لتكنولوجي��ا املعلوم��ات واالت�ساالت، 
واحلوكمة، وللتحقق من �سدق املحتوى لالأداة، قام الباحثان بعر�سها على جمموعة من اخلرباء واملتخ�س�سني، 
وللتحق��ق م��ن �س��دق البناء لال�س��تبانة من خالل موؤ�س��ر االت�س��اق الداخلي، ق��ام الباحثان با�س��تخراج معامل 
ارتباط بري�س��ون للفقرات مع جماالتها، ومع اال�س��تبانة ككل، وكذا معامل ارتباط املجال باالأداة ككل، وات�سح 
 ،)α ≤ 0.01( اأن جمي��ع فق��رات اال�س��تبانة، وك��ذا جماالته��ا ذات معامل ارتباط دال اإح�س��ائيًا عند م�س��توى
وبعد االنتهاء من اإجراءات البحث امليدانية مت حتليل البيانات با�س��تخدام برنامج )SPSS(، حيث مت ح�ساب 
املتو�س��طات احل�سابية، واالنحرافات املعيارية، وذلك لو�س��ف متغريات البحث، وملعرفة م�ستوى درجة التحقق 
لعبارات وجماالت االأداة، ومت ا�س��تخدام معامل الثبات األفا كرونباخ؛ وذلك لقيا�س ثبات االأداة، واختبار مان 
ويتني لقيا�س الفروق بني اأفراد عينة البحث، وفقًا ملتغري نوع اجلامعة )حكومية، وخا�سة(. ومت التو�سل اإىل 

النتائج االآتية:
ӽ  تقدير واقع اقت�س��اد املعرفة بجامعة �س��نعاء من وجهة نظر اأع�س��اء هيئة التدري�س فيها جاء منخف�س��ًا  

ج��دًا يف جمي��ع املجاالت با�س��تثناء جم��ال التعلي��م والتدريب فقد ج��اء بتقدير منخف���س، وبالتايل فاإن 
التقدير االإجمايل جلميع املجاالت منخف�س جدًا.

ӽ  تقدي��ر واقع اقت�س��اد املعرفة بجامعة العل��وم والتكنولوجيا من وجهة نظر اأع�س��اء هيئة التدري�س فيها  
جاء بدرجة متو�س��طة ب�س��ورة اإجمالية، وقد ح�س��لت يف جمال البحث والتطوي��ر واالبتكار على تقدير 
متو�س��ط، وجم��ال التعلي��م والتدريب على تقدير ع��اٍل، وجمال البنية االأ�سا�س��ية لتكنولوجي��ا املعلومات 

واالت�ساالت على تقدير متو�سط، واحلوكمة جاءت بتقدير عاٍل.
ӽ .وجدت فروق دالة اإح�سائيًا بني اآراء اأفراد عينة البحث ل�سالح اجلامعات اخلا�سة  

وقد خرج البحث بجملة من التو�سيات واملقرتحات يف �سوء النتائج التي تو�سل اإليها.

الكلم��ات املفتاحية: اقت�س��اد املعرف��ة، البحث والتطوي��ر واالبتكار، التعلي��م والتدريب، البنية االأ�سا�س��ية 
لتكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت، احلوكمة.



99 المجلة العربيـة لضمـان 
جودة التعليم الجامعي

د. حممود عبده ح�سن العزيزي           اأ.د. داود عبد امللك احلدابي
املجلد احلادي ع�شر العدد )33( 2018م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.33.5

The Current Situation of Knowledge Economy at Yemeni 
Universities from Academic Staff Perspectives: A field 

Study at Sana'a University and University of Science and 
Technology

Abstract:

The purpose of the research was to assess the current situation of the 
knowledge economy in the Yemeni universities (Public and private) from 
the point of view of their faculty members. A further investigation into the 
possible significant differences between faculty members’ views regarding the 
knowledge economy in both Yemeni public and private universities was also 
attempted. In order to achieve the objectives of the research, the researchers 
used the descriptive approach, and designed a questionnaire as the research 
tool which consisted of four main dimensions: research, development, 
innovation, education and training, ICT infrastructure, and governance. The 
validity and reliability of the tool were statistically checked, and data was 
analyzed using SPSS program. The study revealed the following results:

- The current knowledge economy at Sana’a University was rated as very 
low by the faculty members.

- The current knowledge economy at the University of Science and 
Technology was rated by the academic staff as medium.

- There were statistically significant differences between the opinions of 
the members of the research sample in favor of the University of Science 
and Technology. A number of recommendations and suggested areas 
for further research were proposed.

Keywords: Knowledge economy, Research, Development, Innovation, 
Education and training, ICT infrastructure, Governance.
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المقدمة:
ميثل التعليم العايل الر�س��يد اال�س��رتاتيجي الذي يرفد املجتمعات بكافة احتياجاتها ومتطلباتها، ويعد 
اأه��م جم��االت التنمية الب�س��رية املعنية باال�س��تثمار يف جمال راأ�س املال الب�س��ري الذي يعد اأرق��ى واأهم اأنواع 
اال�س��تثمار، فاالإن�س��ان هو العمود الفقري للتنمية مبختلف جوانبها: االجتماعية واالقت�س��ادية وال�سيا�س��ية 
والثقافية، واالهتمام به يعني االهتمام بامل�ستقبل، وهو الرثوة احلقيقية لالأمم واأ�سا�س قوتها، فاالأمة القوية 
ه��ي الت��ي متتلك العن�س��ر الب�س��ري االأقوى واالأك��رث فاعلية مبا ميتلك��ه من مع��ارف ومهارات، ويتمث��ل مقيا�س 
التط��ور احل�س��اري للمجتمعات عرب التاريخ مبقدار م��ا اأحرزته تلك املجتمعات من اإجن��از علمي واإنتاج معريف، 
وما اأحدثه التعليم من تطور يف بناء املهارات االإن�س��انية والقدرات الب�س��رية، ولي�س بالتطور والرثاء النقدي 

)وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 2007، 24(. 
فالع��امل ي�س��هد تغريات وتطورات مت�س��ارعة اأث��رت بقوة على دور ُنظ��م التعليم، ووظائفها وتكوينها، واأ�س��لوب 
عملها، ومن بني اأ�س��د هذه التغريات تاأثريًا تعاظم املعرفة بو�س��فها دافعًا للنمو يف �سياق االقت�ساد املعريف الذي 
يق��وم على توافر تكنولوجيا املعلومات واالت�س��ال، واالإب��داع، واالبتكار، والرقمنة، واملوارد الب�س��رية املوؤهلة 

ذات املهارات العالية حيث ُيعترب راأ�س املال الب�سري اأكرث االأ�سول قيمة يف اقت�ساد املعرفة.
ويلق��ي اقت�س��اد املعرف��ة بظالل وا�س��عة عل��ى اأدوار موؤ�س�س��ات التعليم يف تاأهي��ل اأفرادها بامله��ارات واخلربات 
الالزم��ة للتفاع��ل املبدع مع��ه، فمن خالل نقلة نوعي��ة يف اأدوار ووظائف موؤ�س�س��ات التعليم العايل ا�س��تطاعت 
بع���س املجتمعات اأن حتتل مكانة اقت�س��ادية متميزة، وقد اأ�س��بحت موؤ�س�س��ات التعليم الع��ايل مطالبة - اأكرث 
م��ن اأي وقت م�س��ى- باال�س��تجابة لالحتياجات املتجددة واملتزايدة الإن�س��ان املجتمع املعا�س��ر م��ن املعارف غري 
املنتهية، فلم تعد املوؤ�س�س��ات بحاجة اإىل �س��ياغة وظائفها واأدوارها، كونها امل�سدر الوحيد للمعرفة، حيث اأدى 
التقدم التكنولوجي الهائل يف و�س��ائل نقل املعرفة اإىل وجود العديد من م�س��ادر احل�س��ول على املعرفة ب�سورة 
ي�سعب على كثري من موؤ�س�ساتنا التعليمية ب�سورتها ووظائفها احلالية اأن حتاكيه يف ال�سكل اأو املحتوى )قا�سم، 

�سحاتة وخفاجي، 2013(.
وجتدر االإ�س��ارة اإىل اأن من اأهم معايري تطور املجتمع وتقدمه يف عامل اليوم هو قدرة ذلك املجتمع على توفري 
الُبن��ى التحتية الالزمة الحت�س��ان املعرفة، واالإ�س��هام يف اإنتاجها وتوظيفها يف �س��وء امل��وارد املتاحة للمجتمع 
مبا يلبي متطلباته من خالل اال�س��تخدام االأمثل من قبل االأفراد واملوؤ�س�س��ات والهيئات مبا ينعك�س اإيجابًا على 
حت�س��ني الو�سع املعي�سي للفرد واملجتمع، ومبا ي�س��رع من وترية التنمية وبناء اقت�ساد قائم على املعرفة. وُيعد 
التعلي��م من اأهم املداميك االأ�سا�س��ية لهذا البناء االقت�س��ادي؛ ك��ون التعليم مفتاح الولوج اإىل ع�س��ر املعرفة، 
ولذل��ك يج��ب تطوير نظم التعليم اأهدافًا وحمتوى واآليات وفق روؤًى اإ�س��رتاتيجية ت�س��جع اال�س��تثمار يف راأ�س 
املال الب�س��ري وتقدم احلوافز االقت�س��ادية الناجعة يف اإطار علمي مدرو�س مبا ينمي االإبداع واالبتكار، ويعزز 

الثقافة االإبداعية القائمة على التكامل بني املعرفة واالإبداع )العزيزي، 2014، 5(. 
وانطالق��ًا م��ن ال��دور الري��ادي الذي توؤدي��ه اجلامعات يف بناء اقت�س��اد املعرف��ة، ونظرًا الأهمية درا�س��ة واقع 
اقت�س��اد املعرف��ة يف جامعاتن��ا اليمني��ة واملقارن��ة ب��ني اجلامع��ات احلكومية واخلا�س��ة يف هذا املج��ال جاءت 
هذه الدرا�س��ة ملعرفة واقع هذا االقت�س��اد �س��واء يف اجلامعات احلكومية ممثلة بجامعة �س��نعاء، اأو اجلامعات 

اخلا�سة ممثلة بجامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية.
مشكلة البحث:

تكت�س��ب اجلامعات اأهمية خا�س��ة يف عامل املعرفة؛ كونها تاأتي اأعلى ال�س��لم التعليمي واملعريف، وحتت�س��ن 
ب��ني جنباتها اأف�س��ل املوارد الب�س��رية، ويتوقع منها املجتم��ع دورًا رياديًا يف اإنتاج املعرفة ون�س��رها والعمل على 
تطويره��ا، واجلامع��ة تقليدي��ًا هي م��كان املعرفة، فقد اأُن�س��ئت لتكون مكان��ًا جامعًا ومفتوحًا ت�س��تقبل املعرفة 
وتنتجها وت�س��تثمرها وتن�س��رها وتعممها لتكون اأ�س��ا�س التغيري يف املجتمع بغ�س النظر عن م�س��ادرها وهويات 
اأ�سحابها، ولقد اأخذت اجلامعة هذا االمتياز )امتياز املعرفة( من خالل الربامج التدري�سية واالأبحاث العلمية 
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الت��ي يقوم بها اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س والطلبة فيها )خ�س��اونة، 2006(، وت�س��ري ثريف��ت )2012، 1( اأن من 
االأدوار املهم��ة للجامع��ة العم��ل على جناح االقت�س��اد املع��ريف كحلقة و�س��ل ُمهمة فيما ُيع��رف مبثلث املعرفة: 
)التعليم، والبحث، واالبتكار(، ويوؤكد العبا�س )2006، 1( اأن على اجلامعات العربية االهتمام مبجاالت اإدارة 
املعرفة ودعائم اقت�سادها، خا�سة واأن اجلامعات هي اأ�سخم حقل ميكن ا�ستثماره يف ع�سر اقت�ساد املعرفة، مبا 
متتلكه من برامج لتعليم العن�سر الب�سري وتزويده باملهارات الالزمة للعمل يف ظل اقت�ساد املعرفة، وكذلك مبا 

تقوم به من درا�سات واأبحاث وخدمة جمتمع يف خمتلف اجلوانب.
ووفق ما ت�س��ري اإليه عدد من الدرا�س��ات: )�سريان، 2008؛ عرجا�س، 2010؛ العبيدي، 2003؛ القان�س، 2011؛ 
احلمزي؛ 2011، ُحميد، 2010؛ تقرير املعرفة العربي، 2010 - 2011(، من وجود ق�س��ور و�س��عف ملحوظ يف 
اأداء موؤ�س�سات التعليم يف اجلمهورية اليمنية ومنها اجلامعات، باالإ�سافة اإىل اأن هناك موؤ�سرات كثرية اأثبتتها 
االأبح��اث والدرا�س��ات ال�س��ابقة توؤكد ذل��ك منها: اأن االأنظم��ة االإدارية احلالي��ة للجامع��ات اليمنية يعرتيها 
العديد من اأوجه الق�سور وال�سعف، مما اأفرز كثريًا من ال�سلبيات على االأداء املوؤ�س�سي للجامعات والتي ياأتي يف 
مقدمتها املركزية، و�س��عف االلت��زام بالقوانني واللوائح واالأنظمة، واالأع��راف االأكادميية )العبيدي، 2003، 
19(، كذل��ك ع��دم وجود اإ�س��رتاتيجية للبحث العلمي، وعدم تنا�س��ب اخلطط والربامج البحثية على م�س��توى 
االأق�س��ام العلمية، والكليات واملراكز البحثية وفقًا الحتياج��ات التنمية وحتقيق اأهدافها، وعدم تهيئة املناخ 
البحثي املالئم لتنمية الن�ساط البحثي الأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة )�سم�سان، 2003، 297(، وانعدام 
التن�س��يق والتعاون ب��ني املراكز واملوؤ�س�س��ات البحثية، والرتكيز عل��ى التدري�س دون االهتم��ام بالبحث العلمي 
)املجل���س االأعل��ى لتخطي��ط التعلي��م، 2004 - 2005، 69(، كما اأن اجلامع��ات اليمنية تعتمد على االأ�س��اليب 
التقليدي��ة يف التدري�س، وتفتقر اإىل اآلية ملراجعة مناهجها وبراجمها ب�س��ورة دورية منتظمة، واإىل التفاعل 
مع املحيط اخلارجي خا�س��ة القطاعات االإنتاجية، ومعظم البحوث جُترى لغر�س الرتقية العلمية، وال ُت�سهم 
يف التنمي��ة االقت�س��ادية للبالد، مع عدم توفر االإمكانات والو�س��ائل الالزمة للقي��ام بالبحوث العلمية )وزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي، 2006 - 2010، 39 - 41(، وغريها من جوانب ال�س��عف التي اأ�س��ارت اإليها عدد 

من الدرا�سات واالأبحاث ال�سابقة.
مما �س��بق، ومن خالل ما الحظه وعاي�س��ه الباحثان، يت�سح اأن هناك خلاًل وق�س��ورًا يف اأداء اجلامعات اليمنية 
يف �س��وء اقت�س��اد املعرف��ة، ول��ذا راأى الباحثان �س��رورة درا�س��ة واق��ع اقت�س��اد املعرفة يف اجلامع��ات اليمنية 

)احلكومية واخلا�سة( من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س فيها.
أسئلة البحث: 

�س1/ ما واقع اقت�ساد املعرفة يف جامعة �سنعاء من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س ؟
�س2/ ما واقع اقت�ساد املعرفة يف جامعة العلوم والتكنولوجيا من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س ؟

���س3/ ه��ل توجد فروق ذات داللة اإح�س��ائية بني اآراء اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س يف جامعتي �س��نعاء والعلوم 
والتكنولوجيا حول واقع اقت�ساد املعرفة؟

أهداف البحث:
يهدف البحث اإىل:

Ԁ  التعرف على واقع اقت�ساد املعرفة يف جامعتي �سنعاء والعلوم والتكنولوجيا اليمنيتني من وجهة نظر  
اأع�ساء هيئة التدري�س فيهما.

Ԁ .التعرف على مدى االختالف بني اجلامعات اليمنية احلكومية واخلا�سة يف واقع اقت�ساد املعرفة  
Ԁ .تقدمي تو�سيات عملية لتطوير واقع تطبيق اقت�ساد املعرفة يف اجلامعات اليمنية  
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أهمية البحث:
تكمن اأهمية البحث يف:

Ԁ .تطرق البحث ملفهوم اقت�ساد املعرفة يف التعليم اجلامعي  
Ԁ  حداثة مو�س��وع البحث، حيُث ُيعد من االأبحاث القليلة التناول على م�س��توى اليمن لندرة الدرا�س��ات  

ال�سابقة يف اجلامعات اليمنية يف هذا املجال.
Ԁ  اأن راأ�س املال الفكري اأ�س��بح اأكرث اأهمية وتاأثريًا من راأ�س املال املادي يف جناح جهود التنمية، ولذلك  

ُيعد التعليم من اأهم خم�سبات التنمية امل�ستدامة؛ اإن مل يكن اأهمها.
Ԁ .اأن املعرفة �سارت م�سدر القوة احلقيقية، واجلامعات هي مكان اإنتاج واكت�ساف املعرفة الرئي�س  
Ԁ .يتوقع اأن يقدم البحث تو�سيات عملية لتطوير واقع تطبيق اقت�ساد املعرفة يف اجلامعات اليمنية  

حدود البحث: 
اقت�س��ر البحث على درا�سة واقع اقت�س��اد املعرفة بجامعتي �سنعاء والعلوم والتكنولوجيا اليمنيتني من وجهة 

نظر اأع�ساء هيئة التدري�س فيهما للعام اجلامعي 2014 - 2015م.
مصطلحات البحث:

ُيعرف اقت�س��اد املعرفة اإجرائيًا الأغرا�س هذا البحث باأنه: االقت�س��اد القائم على اإنتاج املعرفة وا�س��تثمارها 
من خالل اإ�س��الح منظومة التعليم والتدريب والبحث والتطوير واالبتكار يف اجلامعات اليمنية وتطويرها، يف 
بيئة تقنية معلوماتية توظف تكنولوجيا املعلومات واالت�س��االت، وتدعم وت�س��جع اكت�س��اب املعرفة واإنتاجها 
ون�سرها يف ظل نظام تعليمي حموكم، ويعرب عنه باملتو�سطات اأو الدرجات التي يح�سل عليها امل�ستجيبون الأداة 

الدرا�سة املعدة لهذا الغر�س.
االطار النظري:

Ԁ :مفهوم اقت�ساد املعرفة 
تعرف املنظمة االقت�س��ادية الآ�س��يا واملحيط الهادي )APEC, 2003, 4( االقت�س��اد املعريف باأنه "االقت�س��اد 
املبني اأ�سا�سًا على اإنتاج املعرفة ون�سرها وا�ستخدامها كمحرك اأ�سا�سي للتطور وحت�سيل الرثوات والعمالة عرب 

القطاعات االقت�سادية كافة". 
وُيعرف البنك الدويل اقت�س��اد املعرفة باأنه "االقت�س��اد الذي يحقق ا�ستخدامًا فعااًل للمعرفة من اأجل حتقيق 

التنمية االقت�سادية واالجتماعية" )الزبري، 2011، 6(.
وُتعرف منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية )OECD( اقت�ساد املعرفة باأنه "االقت�ساد املبني ب�سكل مبا�سر 

على اإنتاج، ون�سر وا�ستخدام املعارف واملعلومات" )الربيعي، 2008، 115(. 
وت��رى كل م��ن موؤمت��ن )2003، 2( وحمي���س )2007، 4( باأن اقت�س��اد املعرفة هو االقت�س��اد ال��ذي يدور حول 
احل�س��ول عل��ى املعرف��ة، وامل�س��اركة فيها، وا�س��تخدامها، وتوظيفه��ا، وابتكاره��ا، بهدف حت�س��ني نوعية احلياة 
مبجاالته��ا كافة، من خالل االإفادة م��ن خدمة معلوماتية ثرية، وتطبيقات تكنولوجية متطورة، وا�س��تخدام 
العق��ل الب�س��ري كراأ�س للم��ال، وتوظيف البح��ث العلمي، الإح��داث جمموعة من التغيريات اال�س��رتاتيجية يف 
طبيع��ة املحيط االقت�س��ادي وتنظيمه لي�س��بح اأكرث ا�س��تجابة وان�س��جامًا م��ع حتديات العومل��ة، وتكنولوجيا 

املعلومات واالت�ساالت وعاملية املعرفة، والتنمية امل�ستدامة مبفهومها ال�سمويل التكاملي.
واالقت�س��اد املعريف هو االقت�س��اد الذي ُيحقق منفعة من خالل توظيف املعرفة وا�ستغالل معطياتها يف تقدمي 
ُمنتجات اأو خدمات متميزة جديدة اأو ُمتجددة، مُيكن ت�سويقها وحتقيق االأرباح منها وتوليد الرثوة من خالل 
ذل��ك. وم��ن ه��ذا املُنطلق فاإن اقت�س��اد املعرفة يقوم بتحويل املعرفة اإىل ثروة، واإىل م�س��در ل�س��عادة ورفاهية 

االإن�سان.
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وميكن تعريف اقت�س��اد املعرفة الأغرا�س هذه الدرا�سة باأنه: االقت�ساد القائم على اإنتاج املعرفة وا�ستثمارها 
من خالل اإ�س��الح منظومة التعليم والتدريب والبحث والتطوير واالبتكار يف اجلامعات اليمنية وتطويرها، يف 
بيئة تقنية معلوماتية توظف تكنولوجيا املعلومات واالت�س��االت، وتدعم وت�س��جع اكت�س��اب املعرفة واإنتاجها 

ون�سرها يف ظل نظام تعليمي حموكم.
Ԁ :فوائد اقت�ساد املعرفة وركائزه 

يذكر الها�سمي والعزاوي )2010، 28 - 34( وحمي�س )2007، 6( وطعان )د.ت، 10( عددًا من فوائد اقت�ساد 
املعرفة منها: اأنه يحفز املوؤ�س�س��ات على التجديد واالبتكار واال�س��تجابة الحتياجات امل�ستهلك اأو امل�ستفيد من 
اخلدمة، ويحقق خمرجات ونواجت تعليمية مرغوبة وجوهرية، ويقوم على ن�س��ر املعرفة وتوظيفها واإنتاجها، 
ويغري الوظائف القدمية وي�ستحدث وظائف جديدة، ويحقق تغريات وحت�سينات اأ�سا�سية و�سرورية للم�ستقبل، 
ويعطي امل�س��تهلك ثقة اأكرب وخيارات اأو�س��ع، كمايحقق التبادل الكرتونيًا، وله اأثر يف حتديد: النمو، واالإنتاج، 

والتوظيف، واملهارات املطلوبة.
ويو�سح البنك الدويل )2009، 11( العوامل التي يقوم عليها اقت�ساد املعرفة على النحو االآتي: 

ӽ  االإب��داع: ويق��وم االإب��داع على ن�س��اأة نظام فعال م��ن الروابط التجارية بني املوؤ�س�س��ات التعليمية ال �س��يما  
اجلامعات، وغريها من املنظمات التجارية وال�سناعية الإحداث نوع من التوافق والتواكب بني ثورة املعرفة 
املتنامي��ة وطرق اال�س��تفادة منها يف احلي��اة، ومن ذلك ربط التعليم اجلامعي باحتياجات �س��وق العمل على 

نحو اإبداعي مبتكر.
ӽ  التعليم: فالتعليم واالإبداع اأ�س��ا�س االإنتاجية والتناف�س��ية االقت�س��ادية، كما اأن توفري راأ�س املال الب�س��ري  

القادر على اإدماج التكنولوجيا على نحو مبتكر يف العمل مهمة يجب اأن تتبواأها موؤ�س�سات التعليم املختلفة 
ويف طليعتها اجلامعات.

ӽ  وج��ود بني��ة حتتية داعم��ة لتكنولوجي��ا املعلومات واالت�س��االت: هذه البني��ة يجب اأن حتدث با�س��تمرار  
لت�سهيل ن�سر وجتهيز املعلومات واملعارف وتكييفها مع احتياجات �سوق العمل املحلية والوطنية والعاملية.

ӽ  تواف��ر حوافز تقوم على اأ�س���س اقت�س��ادية قوية: ت�س��تطيع توف��ري كل االأطر القانونية وال�سيا�س��ية التي  
تهدف اإىل زيادة االإنتاجية والنمو.

ويوؤكد بع�س الباحثني ومنهم االأ�س��رج )2010، 5(، الزبري )2011، 8(، وعلة )د.ت، 8( باأن االقت�س��اد املعريف 
ي�س��تند عل��ى اأربع ركائ��ز )Four pillars( ه��ي: االبتكار والبح��ث والتطوي��ر، والتعليم والتدري��ب، والبنية 
التحتية املبنية على تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت، واحلاكمية الر�سيدة. وي�سيف الربيعي )2008، 161( 
ال  باأن هناك عنا�س��ر اأ�سا�س��ية لبناء اقت�س��اد املعرفة منها: نظام تعليمي متطور، ونظام اقت�سادي موؤ�س�سي فعَّ
يوف��ر دعمًا كافيًا للمعرفة وتطوير التكنولوجيا، وراأ�س مال ب�س��ري على م�س��توى عال م��ن التاأهيل والتدريب، 
وبنية قوية للمعلومات وقواعد البيانات، وبنية اأ�سا�س��ية متكاملة لو�سائل االت�سال، ومنظومة وطنية للبحث 
واالبتكار واالإبداع، واآليات وا�س��حة للتعاون وال�س��راكة املحلية واالإقليمي��ة والعاملية لتوطني املعرفة، ونظام 

لربط املوؤ�س�سات التعليمية مبوؤ�س�سات االإنتاج وحا�سنات املعرفة.
يف �س��وء م��ا �س��بق، ومن خالل االط��الع على االأدبيات ال�س��ابقة، ميكن ا�س��تخال�س اأهم ركائز اقت�س��اد املعرفة 

واملتمثلة يف: 
 البح��ث و التطوي��ر واالبت��كار )Research, Development and Innovation(: ويق�س��د ب��ه . 1

الن�س��اط الذي يعك�س قدرة اجلامعات اليمنية على اإنت��اج املعرفة، وتطويرها، وتوليد اأفكار جديدة تدر 
عائدًا اقت�ساديًا. 

 التعلي��م والتدري��ب )Education and Training(: ومُيث��ل املدخل االأ�سا�س��ي لالقت�س��اد املبني على . 2
املعرفة، ويركز على التعليم والتدريب للموارد الب�سرية يف اجلامعات اليمنية.
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 البني��ة االأ�سا�س��ية لتكنولوجي��ا املعلومات واالت�س��االت )ICT Infrastructure(: ويق�س��د بها تقنيات . 3
املعلومات واالت�ساالت التي ت�ساعد على عمليات التعليم والتعلُّم، والبحث واالبتكار العلمي.

 احلوكم��ة )Governance(: ويق�س��د به��ا الطريق��ة الت��ي يتم من خالله��ا توجيه اأن�س��طة اجلامعات . 4
اليمنية ورقابتها، ومتابعة تنفيذ خططها وتطوير اأدائها.

Ԁ :خ�سائ�س اقت�ساد املعرفة 
لق��د متي��ز اقت�س��اد املعرف��ة بارت��كازه عل��ى املعرف��ة كعام��ل اإنت��اج حم��وري جدي��د دون اإلغ��اء بقي��ة عوام��ل 
 االإنت��اج، مم��ا جعله يتفرد ببع�س اخل�س��ائ�س حيث ي��رى روبرت جرانت )R.GRANT( وامل�س��ار اإليه يف جنم
)2005، 195( اأن اخل�س��ائ�س االأ�سا�س��ية القت�س��اد املعرف��ة، تتمث��ل يف اأن��ه: يرك��ز عل��ى الالملمو�س��ات بدل 
امللمو�س��ات، وعل��ى التكنولوجي��ا اجلدي��دة، كم��ا اأن��ه �س��بكي ورقم��ي وافرتا�س��ي اأي اأن االأ�س��واق االإلكرتونية 

اجلديدة، اأ�سبحت اأماكن للتجارة. 
ويذك��ر بع�س الباحث��ني: )حممد، 2014، 114؛ الها�س��مي والعزاوي، 2010، 35؛ احل��اج والطيب، 2010، 69؛ 
�س��ليمان، 2009، 19؛ ال�س��مري والليث��ي، 2008، 22؛ ف��اروق، 2006، 254؛ العرب��ي، 2006، 182(، ع��ددًا م��ن 
خ�س��ائ�س اقت�س��اد املعرف��ة جنملها يف متي��ز اقت�س��اد املعرفة مب�س��تويات عالية م��ن اال�س��تثمارات يف التعليم 
والتدريب والبحث العلمي والربجميات ونظم املعلومات والتقنية الرقمية احلديثة، وفيه حتولت املعرفة اإىل 
مورد اقت�س��ادي متجدد يفوق يف اأهميته االأر�س اأو املوارد االقت�س��ادية الطبيعية واالآلة، كما ق�س��ى اقت�س��اد 
املعرف��ة عل��ى الن��درة التي �س��ادت االقت�س��اد التقلي��دي، وحتول اإىل اقت�س��اد الوفرة، حيث يت�س��ف اقت�س��اد 
املعرف��ة باأ�س��واق عمالة بال حدود، ويقوم على اال�س��تخدام الوا�س��ع للتقنية احلديثة، وتتغري فيه خ�س��ائ�س 
الق��وى العامل��ة، وتنته��ي فيه ظاه��رة التوظيف م��دى احلي��اة، وتظهر احلاج��ة للتعلم مدى احلياة، ويت�س��ف 
باالنفت��اح واملناف�س��ة العاملي��ة اإذ ال توجد حواجز للدخول اإىل اقت�س��اد املعرفة بل هو اقت�س��اد مفتوح ومرن 
�س��ديد ال�س��رعة والتغري لتلبية احتياجات متغرية، ويهتم بتفعيل عمليات البح��ث والتطوير كمحرك للتغيري 
والتنمية، وتتقل�س فيه اأهمية املوقع من خالل اال�ستخدام املالئم للتكنولوجيا وال�سبكات االلكرتونية، ومينح 
اقت�س��اد املعرفة مكانًا مركزيًا لنظم التعليم والتدريب امل�س��تمرين لكي تتواءم خربات العمالة مع االقت�س��اد 
اجلديد، كما اأن جماالت خلق القيمة امل�سافة فيه متعددة، ومتنوعة، ومتجددة، وتوفر حافزًا قويًا على كافة 
جم��االت هذا االقت�س��اد، كما توفر عائدًا ملمو�س��ًا، ويرتب��ط بالذكاء وبالقدرة االبتكاري��ة وباخليال اجلامح 
وبالوعي االإدراكي باأهمية االخرتاع واخللق واملبادرة واملباداأة الذاتية واجلماعية لتحقيق االأف�سل، ويت�سف 
بالقدرة على االبتكار وتوليد منتجات فكرية غري م�سبوقة معرفية وغري معرفية، كما اأنه يعني يف جوهره اأن 
قيمة املعرفة ذاتها تكون اأكرب حينما تدخل يف حيز الت�سغيل ونظم االإنتاج، وباملقابل فاإن قيمتها ت�سبح �سفرًا 

حينما تظل حبي�سة يف عقول اأ�سحابها.
وتوؤك��د وزارة االقت�س��اد والتخطي��ط ال�س��عودية )1435ه�، 8( باأن من اأبرز خ�س��ائ�س االقت�س��اد القائم على 
املعرف��ة م��ا ياأتي: االعتماد على قوى عاملة ذات اإنتاجية عالية وم�س��توى تعليمي رفيع، مع االرتباط الوثيق 
مب�س��ادر املعرف��ة العاملية، وتوافر بيئ��ة اجتماعية حمّفزة وجاذب��ة للمواهب )الوطني��ة والعاملية(، وارتفاع 
ن�س��يب الفرد من الدخل الوطني، كما ت�س��كل تقنية املعلومات واالت�س��االت االأداة الرئي�س��ة لفعالياته. ويرى 
اأبو احلم�س )2006، 7( باأن جمتمع واقت�س��اد املعرفة يت�س��ف ب�ست خ�سائ�س هي: االنفجار املعريف، والت�سارع 
والتطور التكنولوجي، وانهيار الفوا�سل اجلغرافية، والتناف�س، واال�ستثمار يف البحث العلمي، وارتفاع املكونات 

املعرفية وت�ساوؤل املكونات املادية.
بينم��ا ي��رى جم��ال )2005، 6( اأن اقت�س��اد املعرف��ة متيز ببع�س اخل�س��ائ�س منها: �س��رورة اإعط��اء االأولوية 
املطلقة لتكوين االإن�س��ان ال�س��وي القوي ذي املهارات العالية والعلم الغزير والقدرات االإبداعية اخلالقة، عن 
طريق تر�س��يد االإنفاق العام لزيادة الق�س��م املخ�س�س للمعرفة بدءًا من املدار�س اإىل اجلامعات، وكذا م�ساهمة 
ال�س��ركات يف تاأ�س��ي�س اقت�س��اد املعرف��ة عن طريق متويل ج��زء من التعلي��م والتدريب ملوظفيه��ا، وقد تبني اأن 
ال�س��ركات الناجحة عامليًا تنفق الكثري على تعليم وتدري��ب موظفيها لوعيها بتاأثري هذا االإنفاق على اإنتاجية 
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العام��ل اأو املوظ��ف، مع االهتمام بالتوعية املالية منذ ال�س��غر بتزويد طالب املدار�س بالتعليم املايل املنا�س��ب، 
وتوعيتهم بفوائد وخماطر اال�س��تثمارات املالية، اإذ ال ميكن لالأ�س��واق املالية اأن تزدهر يف جمتمعات ال ترتكز 
عل��ى املعرفة، وتوظيف املعرفة كم�س��روع اجتماعي متكامل ُيبنى تدريجيًا مب�س��اركة اجلميع ويهدف يف نهاية 

املطاف اإىل ولوج ع�سر املعلومات وبناء جمتمع قائم على املعرفة.
الدراسات السابقة:

اأج��رت عب��د الرحمن )2012( درا�س��ة هدف��ت اإىل حتديد ماهية اقت�س��اديات املعرفة وخ�سائ�س��ها واأبعادها 
والك�س��ف عن مدى مواءمة متخرجي التعليم اجلامعي امل�س��ري الحتياجات �س��وق العمل، كما هدفت اإىل ربط 
التعلي��م اجلامع��ي وم��ا ينتج عنه من معرفة مبتطلبات �س��وق العمل، ومن ثم الو�س��ول اإىل اإقامة وبناء جمتمع 
املعرف��ة، والتع��رف على خ�س��ائ�س هذا املجتمع املعريف، كما قامت الدرا�س��ة بو�س��ع ت�س��ور مقرتح ال�س��تخدام 
اقت�س��اديات املعرفة لتطوير للتعليم اجلامعي، هذا وقد تو�س��لت نتائج الدرا�سة اإىل افتقار اجلامعات امل�سرية 
اإىل الرب��ط ب��ني التعليم اجلامع��ي واحتياجات �س��وق العمل ومتطلبات��ه، ومن ثم عجز اجلامعات امل�س��رية يف 
تخريج اأفراد تفي باحتياجات �س��وق العمل امل�س��ري، مما يت�س��بب يف ظهور العديد من امل�س��كالت االجتماعية 
واالقت�س��ادية لدى املجتمع، هذا وقد اأ�س��فرت النتائج عن عدم معرفة اأع�ساء هيئة التدري�س مبتطلبات �سوق 
العمل واحتياجاته، وبالتايل يعتقد الكثري من اأع�ساء هيئة التدري�س اأن املعرفة التي تعطى للطالب ال ت�ساعد 
يف احل�س��ول على وظيفة منا�سبة ل�س��وق العمل، وهذا يدل على �سعف اأع�ساء هيئة التدري�س وتدين معرفتهم 
بتغريات �س��وق العمل، كما تو�س��لت الدرا�سة اإىل غياب ثقافة اقت�س��اديات املعرفة عماًل وم�سمونًا لدى اأع�ساء 
هيئة التدري�س باجلامعات امل�سرية، ويرى اأفراد العينة من الكليات العملية والكليات النظرية افتقار كلياتها 
لبع�س التخ�س�س��ات التي تفي باحتياجات �س��وق العمل، اأي�س��ًا تو�سلت الدرا�سة اإىل تدين و�سعف العالقة بني 
الكليات العملية والنظرية واحتياجات �س��وق العمل، واأي�س��ًا تو�س��لت الدرا�س��ة اإىل وجود معوقات يف تطبيق 

اقت�ساديات املعرفة وهذه املعوقات تكون يف الكليات النظرية اأكرث من الكليات العملية.
وتناول��ت درا�س��ة جمعة )2009( تطوي��ر التعليم ودوره يف بناء اقت�س��اد املعرفة، حيث هدفت الدرا�س��ة اإىل 
ت�س��خي�س الواقع الراهن للتعليم يف الدول العربية، وحتديد املتطلبات االأ�سا�س��ية لتطوير التعليم مبا ي�ساعد 
على بناء اقت�س��اد املعرفة يف تلك البلدان، وقد ا�س��تخدم الباحث املنهجني: الو�س��في التحليلي واال�س��تقرائي 
لالإجاب��ة ع��ن الت�س��اوؤالت االآتية: ما االقت�س��اد املع��ريف و�س��ماته وعالقته بالتعلي��م االلكرتوين؟ م��ا الواقع 
احلايل ملنظومة التعليم يف الدول العربية؟ وما املتطلبات االأ�سا�سية لعالج اأوجه الق�سور يف منظومة التعليم؟ 
وما اأهم اال�سرتاتيجيات املقرتحة التي قد ت�ساعد على اإيجاد وا�ستكمال كل ركن من اأركان وخ�سائ�س جمتمع 

واقت�ساد املعرفة يف الدول العربية؟
اأم��ا درا�س��ة عيدرو�س )2007( فقد هدف��ت اإىل حتديد امل�س��تويات املعيارية للتعليم الع��ام والتعليم العايل يف 
�س��وء امل�ستجدات املعا�سرة، وو�س��ع ت�سور م�ستقبلي ملواجهة نظام اقت�سادي تربوي جديد )اقت�ساد املعرفة(. 
وتو�سلت الدرا�سة اإىل عدد من النتائج اأهمها �سرورة اإحداث تغيري ثقايف واع على م�ستوى املوؤ�س�سات التعليمية 
)معلم��ني وطالب��ًا واإدارة وم�س��رفني( واأولياء االأمور وال��راأي العام يف املجتم��ع، واإعادة الهيكل��ة املالية للنظم 
التعليمي��ة عل��ى نحو يجع��ل التمويل من اأج��ل اجلودة ال�س��املة يف التعليم، م��ع اال�س��تخدام املكثف واملخطط 
للموارد املتاحة ب�س��كل ي�س��هم يف رفع كفاءة اإدارة املوارد املالية املخ�س�س��ة وتتبع �س��ور الهدر فيها وتقليلها مبا 
يع��ود يف النهاية اإىل حت�س��ني الكف��اءة الداخلية للنظ��م التعليمية التي تعاين من الهدر امل�س��تمر، والتفكري يف 
�س��يغ واأ�س��اليب تعليمي��ة فاعلة جديدة ت�س��يق الفجوة بني التعلي��م والبيئة واملجتمع املحل��ي، مع الرتكيز يف 
التعليم على بناء االإن�س��ان، واإعداد قيادات امل�س��تقبل، وربط التعليم باأ�س��واق العم��ل، واإعادة هيكلة منظومة 
التعلي��م مبا يتما�س��ى مع االإجراءات الهيكلية يف اإ�س��الح االقت�س��اد ال�س��عودي، واالهتمام بامله��ارات والقدرات 
التحليلية واالبتكارية، والرتكيز على تعليم االإنتاج، وتو�س��يع اأطر التعاون الدويل يف جماالت التعليم، وربط 

التعليم وخططه باخلطة االقت�سادية وخطط التنمية واحتياجات �سوق العمل الداخلية واخلارجية.
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وهدفت درا�س��ة اخلاليلة )2006( اإىل بناء اأمنوذج مقرتح لالإ�س��الح االإداري للنظام الرتبوي االأردين يف ظل 
توجيه التعليم نحو اقت�ساد املعرفة، واإمكانية تطبيقه يف املجاالت االآتية: حتديد االأولويات واال�سرتاتيجيات 
املتكاملة، واتخاذ القرار الرتبوي، وحتديد اأدوار ال�سلطات واحلاكمية، ودعم القرار الرتبوي، وبناء القدرات 
القيادي��ة وتعزيزها، وا�س��تخدم الباحث املنهج امل�س��حي التطوي��ري، وقام ببناء اأدات��ني: االأوىل للتعرف على 
واق��ع املمار�س��ات االإداري��ة يف وزارة الرتبي��ة والتعلي��م، والثانية ا�س��تبانة اأعدت وفق اأ�س��لوب دلف��ي لتحديد 
الق�س��ايا االأ�سا�س��ية ذات ال�س��لة مبو�سوع م�ستقبل املمار�س��ات االإدارية املرغوبة، وتو�س��لت الدرا�سة اإىل عدد 

من النتائج اأهمها:
ӽ .)3.24( اأن واقع املمار�سات االإدارية لالأبعاد اخلم�سة املدرو�سة كان متو�سطًا حيث بلغ  
ӽ  مت التو�سل اإىل بناء اأمنوذج مقرتح لالإ�سالح االإداري الرتبوي يف ظل توجيه التعليم نحو اقت�ساد املعرفة  

يتكون من خم�س��ة عنا�س��ر هي: حتديد االأولويات )الروؤية، الر�س��الة، اال�س��رتاتيجية(، واتخاذ القرار 
الرتبوي، واأدوار ال�سلطات واحلاكمية، ودعم القرار الرتبوي، وبناء القدرات القيادية وتعزيزها.

ӽ  مما يعني )% بلغ متو�سط ا�ستجابات اخلرباء عن درجة املوافقة على اإمكانية تطبيق االأمنوذج )81.61   
اأن عنا�سر هذا االأمنوذج قد حظيت مبوافقة عالية.

اأما درا�س��ة يا�سني )2005( فقد حاولت حتليل الدور اال�سرتاتيجي للتعليم العايل يف تنمية ال�سناعات كثيفة 
املعرفة ب�سفة عامة و�سناعة تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت على وجه اخل�سو�س مع الرتكيز على حتديد 
املداخ��ل العملي��ة لتحقي��ق ال�س��راكة بني التعلي��م العايل وال�س��ناعة من خ��الل حتليل جاهزي��ة بع�س الدول 
العربية القت�س��اد املعرفة، و�س��وف يتم التطرق اإىل جتربة وادي ال�س��يلكون كاأمنوذج فريد معرب عن العالقة 
الناجح��ة ب��ني موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل و�س��ناعات املعرف��ة ذات التكنولوجيا الفائق��ة، وحاولت الدرا�س��ة 
االإجاب��ة عن االأ�س��ئلة اخلا�س��ة بطرق ن�س��ج التفاعل ب��ني املجتمع االأكادميي وال�س��ناعة؟ وكي��ف يجب اإدارة 
التدفق��ات املتبادل��ة لراأ���س املال الفكري واخلربات بني اجلامعات وال�س��ناعة؟ وما هو مهم يف هذا ال�س��ياق هو 

حتديد اآليات ومبادرات و�سع التفاعل بني التعليم العايل وال�سناعة مو�سع التطبيق.
كم��ا هدفت درا�س��ة ال�س��ورطي )2005( اإىل حتلي��ل العالقة بني االقت�س��اد املعريف والتعلي��م العايل يف الوطن 
العرب��ي م��ن خالل: معرفة تاأثري االقت�س��اد املعريف على التعليم العايل يف الوط��ن العربي، ومعرفة مدى قدرة 
التعليم العايل يف الوطن العربي على مواكبة االقت�ساد املعريف، وتو�سلت الدرا�سة اإىل عدد من النتائج اأهمها: 
اأن لالقت�س��اد املع��ريف مظاهر تاأثري على التعليم العايل، واأهمها: اإقامة عالقة �س��راكة بني موؤ�س�س��ات التعليم 
الع��ايل م��ن جهة وبني اأماكن العمل من جهة اأخرى، وجع��ل اجلامعات مراكز للبحث العلمي واإنتاج املعرفة، واأن 
ت��زود اجلامع��ات الطلبة بامله��ارات اجلديدة واملتغرية الت��ي يتطلبها االقت�س��اد املع��ريف، واأن تتبني اجلامعات 
التعلُّم مدى احلياة، كما اأن اجلامعات العربية ب�س��كل عام غري قادرة باأو�س��اعها احلالية على مواكبة حتديات 
ومتطلبات االقت�س��اد املعريف، الأنها كثريًا ما تعتمد على ا�س��تهالك معرفة قدمية معظمها م�س��توردة، وال تعطي 
اأولوي��ة للبح��ث العلمي، ومل حترز تقدمًا كبريًا يف جمال تكنولوجيا املعلومات، وت�س��تخدم غالبًا طرق تدري�س 
تقليدية، وتواجه �س��عوبات ب�س��اأن ا�س��تقالليتها، وت�س��ع قيودًا على �سيا�س��ة القبول مما يقلل من عدد الطالب 

امللتحقني بها.
وهدف��ت درا�س��ة Yunusا)2001( اإىل بي��ان اإ�س��الحات التعلي��م يف ماليزي��ا، وبيان جدول اأعم��ال ماليزيا يف 
اأواخر الت�س��عينات التي ت�س��من االنتقال من االقت�س��اد ال�سناعي اإىل االقت�س��اد املبني على املعرفة. وتو�سلت 
الدرا�سة اإىل عدد من النتائج اأهمها: من ال�سروري اأن يكون هناك اإعادة تقييم، واإذا اأ�سبحت روؤية االأمة عام 
)2020( حقيقة، فاإن الربنامج الرتبوي يحتاج لتغيري اأ�سا�سي نحو خلق القوى العاملة املثقفة واالأكرث تقنية، 
كما يجب اأن تنتقل ثقافة التعليم من ثقافة تعتمد على الذاكرة واحلفظ اإىل ثقافة مطلعة، مفكرة، مبدعة، 

وجيل مهتم بالبحث واالطالع واإنتاج املعرفة.
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اأما درا�سة ملحم )د.ت( فقد تناولت مو�سوع التعليم امل�ستمر الذي يحظى باهتمام الفرد واملوؤ�س�سات التعليمية 
والرتبوي��ة على حٍد �س��واء، مفهومه وخ�سائ�س��ه واأمناطه وجماالت��ه واأهدافه ودوره يف خدم��ة املجتمع، كما 
تناولت اأي�س��ًا اقت�س��اد املعرف��ة من حيث: ماهيته وم�س��تلزماته وركائزه وخ�سائ�س��ه ومقومات��ه، والتحديات 
التي يلقيها اقت�س��اد املعرفة على النظام الرتبوي، والعوامل التي تعزز دور التعليم امل�س��تمر يف تنمية �سناعات 
املعرفة، ومن ثم االأدوار املرتقبة ملوؤ�س�س��ات التعليم يف ظل اقت�س��اد املعرفة، وخل�س��ت الدرا�س��ة اإىل تو�س��يات 
واآليات مقرتحة ال�س��تفادة التعليم من اقت�س��اد املعرفة من اأهمها: توفري الفر�س املت�س��اوية للنا�س يف حت�سيل 
املعرف��ة والتكيف مع املتغريات التكنولوجية فائقة التقدم وا�س��تيعابها، دون التخلي عن اخل�سو�س��ية املحلية 
وعن الهوية وتوقيف الهدر لالإمكانيات املتاحة يف املوارد الب�سرية، وفتح االأبواب اأمام البحث العلمي والتطوير، 

والقيام بعمليات تعزيز وتقوية لراأ�س املال الفكري من خالل العمل على بناء القدرات الب�سرية واملعرفية.
كم��ا هدف��ت درا�س��ة Larueا)2000( اإىل تو�س��يح احلواج��ز العملي��ة واملوؤ�س�س��ية الت��ي حت��ول دون التنمية 
امل�س��تمرة لعمال املعرف��ة وتطوير قدراتهم العملي��ة واالإنتاجية، وحتديد دور اجلامع��ة الراهن واملفرت�س يف 
التنمية امل�س��تمرة والدائمة لعمال املعرفة، وامل�س��اعدة يف فهم عمال املعرفة فيما يت�سل باملوؤ�س�سات التقليدية 
للمعرفة )اجلامعات( والعمل )املوؤ�س�سات احلديثة( كعنا�سر متداخلة يف نظام واحد يخ�سع لتحوالت عميقة، 
وا�ستخدمت الدرا�سة اأ�سلوب املقابلة مع املتخ�س�سني يف تطوير التعليم يف )12( منظمة من اجلامعات واملوؤ�س�سات 
وال�س��ركات احلديث��ة املرتبط��ة م��ع �س��ركات التكنولوجيا، وقد اأ�س��ارت الدرا�س��ة اإىل اأن النقلة نحو اقت�س��اد 
املعرفة والتغري ال�س��ريع وامل�س��تمر قد زاد من م�س��توى تعقيد التكنولوجيا وتقدمها، واالبتعاد عن التطبيقات 
الوظيفي��ة اجلام��دة اإىل اأنظمة اأكرث مرونة، وقد بحثت الدرا�س��ة يف االجتاهات االجتماعية واالقت�س��ادية 
والتكنولوجي��ة التي بنيت عليها هذه النقلة كفائدة لالقت�س��اد املعريف واالجت��اه نحو تطوير الكفايات لعمال 
املعرف��ة، وتو�س��لت الدرا�س��ة اإىل عدد من النتائج اأهمها: بن��اء منوذج تعلُّم مربوط مع ال�س��بكات االإلكرتونية 
وُبني على ا�س��تخدام اأ�س��كال جديدة من التعاون �سمن موؤ�س�س��ات التعليم العايل واملوؤ�س�سات احلديثة، وحددت 
الكفايات املطلوبة لعمال املعرفة، واملتمثلة يف: املرونة، االإبداع، القدرة على االإجناز، توجيه العملية، التعلُّم 
امل�س��تمر، االلتزام، املبادرة الوا�س��حة، التفكري عرب الوظيفي، التفكري الناقد، حل امل�سكالت، التفكري النظمي، 
ال، الدافعي��ة الذاتية، الق��درة التحليلية، الت�س��اوؤل)فح�س( النماذج القدمية، واأو�س��حت  فري��ق العم��ل الفعَّ
النتائ��ج احلواج��ز واملعوقات التي حت��ول دون تنمية عمال املعرف��ة، واملتمثلة فيما يل��ي: االفتقاد اإىل املوارد 
لتنمية الكفاءات املطلوبة لعمال املعرفة، واالأ�سكال التقليدية الهرمية، واأنظمة التو�سيف الوظيفي، وهياكل 
ال�س��لطة، وتعقد بيئة العمل، و�س��عف القيادة فيما يتعلق بتوزيع ال�سلطة وزيادة م�ستوى املحا�سبية، والتعقيد 

التكنولوجي. 
اجلامع��ة  وImbrişcăا)2011(ا"دور   Picioruş Ghiţiu-Brătescuا،  Drăgulănescuا،  Suciuا،  درا�س��ة  اأم��ا 
يف اقت�س��اد املعرف��ة واملجتم��ع: ت�س��مينات القت�س��اديات التعلي��م العايل الروم��اين"، فقد حاول��ت حتليل اإىل 
اأي م��دى ميك��ن للجامع��ات اأن تواج��ه اقت�س��اد املعرفة وجمتم��ع املعرفة وب�س��كل خا�س يف جمال اقت�س��اديات 
التعلي��م الع��ايل، كما هدف البحث اإىل: مراجعة االأدبيات التي تو�س��ح اجلوانب النظرية واملنهجية واحلدود 
املفاهيمي��ة، وحتدي��د الطرق لتقييم راأ�س املال املعريف يف اجلامعات واأمثلة للممار�س��ات اجليدة، وتقدمي نتائج 
البحث، وا�س��تخدم الباحث اال�س��تبيان املغلق كاأداة للدرا�س��ة، وق��د مت تطبيق البحث يف اأكادميية الدرا�س��ات 

االقت�سادية يف بخار�ست العا�سمة الرومانية، وكلية اإدارة االأعمال للغات االأجنبية يف رومانيا.
مت االأخذ باأمثلة للممار�س��ات اجلي��دة يف اجلامعات االأوربية والتقارير العاملي��ة للمنظمات الدولية املرموقة، 
وقد اأو�س��ح البحث الدور الرئي�س للجامعات كا�س��تثمار رئي�س��ي يف التعليم مدى احلياة من خالل ت�س��مني اآراء 

امل�ستفيدين املبا�سرين )الطلبة( يف �سياق املجتمع الروماين واالقت�ساد املبني على املعرفة.
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التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل ا�ستعرا�س الدرا�سات ال�سابقة، يت�سح اأنها تكاد جتمع على دور التعليم، والتعليم العايل حتديدًا 
يف بناء اقت�ساد معريف، واأن تطوير التعليم �سي�سهم دون �سك يف بناء االقت�ساد املعريف، واأن هناك عالقة وثيقة 
بني التعليم وال�سناعات املعرفية، واأن راأ�س املال الفكري اأ�سبح اأكرث اأهمية من راأ�س املال املادي، واأن اجلامعات 
وموؤ�س�س��ات التعليم العايل اأ�س��بحت مطالبة اليوم اأكرث من اأي وقت م�س��ى ب�س��رورة تطوير اأدائها مبا ي�س��من 
تعليم عايل اجلودة يف تخ�س�س��ات تلبي متطلبات التنمية واحتياجات �س��وق العمل. وقد ا�س��تفادت الدرا�س��ة 
احلالية من الدرا�سات ال�سابقة يف بلورة م�سكلة البحث وحتديد اأبعادها وت�ساوؤالتها، وحتديد منهجية البحث 
املالئمة، وت�س��ميم اأداة البحث املنا�سبة الأغرا�س البحث، وا�ستخدام املعاجلات االإح�سائية املنا�سبة، واإعداد 

االإطار النظري واإثراوؤه، وحتليل النتائج وتف�سريها.
منهجية البحث وإجراءاته:

منهج البحث: 
اتب��ع البح��ث املنهج الو�س��في، حيث مت االط��الع على االأدبيات ال�س��ابقة وجتارب دولية واإقليمية يف اقت�س��اد 
املعرف��ة، ومن ثمَّ درا�س��ة واقع اقت�س��اد املعرف��ة يف اجلامعات اليمنية م��ن وجهة نظر اأع�س��اء هيئة التدري�س 
فيها، من خالل ا�س��تبانة �س��ممت له��ذا الغر�س، واأخذ اآراء اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س بجامعتي �س��نعاء والعلوم 
والتكنولوجيا حول درجة حتقق كل موؤ�س��ر من موؤ�س��رات املقيا�س )اال�ستبانة(، واخلروج بتو�سيات حول واقع 

اأداء اجلامعات اليمنية يف �سوء اقت�ساد املعرفة.
جمتمع البحث: 

متثل جمتمع البحث يف اأع�س��اء هيئة التدري�س بجامعة �س��نعاء والبالغ عددهم )2122( ع�س��و هيئة تدري�س 
وجامعة العلوم والتكنولوجيا والبالغ عددهم )194( ع�سو هيئة تدري�س.

عينة البحث: 
متثل��ت عين��ة البح��ث يف جمموعة من اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س بجامعة �س��نعاء عددهم )111( ع�س��و هيئة 
تدري�س، وجامعة العلوم والتكنولوجيا بلغ عددهم )36( ع�س��و هيئة تدري�س، حيث مت اختيارهم بالطريقة 

املي�سرة.
اأداة البحث: 

مت ا�س��تخدام اال�س��تبانة اأداة لتحقيق اأغرا�س البحث، حيث مت ت�س��ميم ا�س��تبانة تكونت يف �سورتها النهائية 
م��ن اأربع��ة جماالت وهي التي تعد ركائز اقت�س��اد املعرف��ة، وهي: البحث والتطوير واالبت��كار، وعدد عباراته 
)19( عب��ارة، والتعلي��م والتدري��ب، وعدد عبارات��ه )20( عب��ارة، والبنية االأ�سا�س��ية لتكنولوجي��ا املعلومات 
واالت�س��االت، وع��دد عبارات��ه )11( عبارة، واحلوكمة، وع��دد عباراتها )24( عبارة، مب��ا جمموعه يف جميع 

املجاالت )74( عبارة.
خطوات بناء اأداة البحث )اال�ستبانة( مت بناء اأداة البحث وفقًا للخطوات االآتية:

ӽ  مراجعة االأدبيات والدرا�س��ات واالأبحاث ال�س��ابقة ذات ال�سلة مبو�سوع البحث واال�ستفادة منها يف حتديد  
جماالت اال�ستبانة، وكذا يف �سياغة العبارات )فقرات اال�ستبانة(.

ӽ .حتديد املجاالت الرئي�سة لال�ستبانة، والتي متثل ركائز اقت�ساد املعرفة  
ӽ  س��ياغة العب��ارات )املوؤ�س��رات( التي تقع �س��من كل جمال م��ن املجاالت، وذلك باال�س��تفادة من الدرا�س��ات�  

واالأبحاث ال�سابقة واخلرباء واملتخ�س�سني.
ӽ .اإعداد اال�ستبانة ب�سورتها االأولية، والتي ت�سمنت )116( عبارة موزعة على اأربعة جماالت رئي�سية  
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ӽ  مًا من ذوي اخلربة واالخت�سا�س، وُطِلب منهم اإبداء الراأي يف كل عبارة كَّ ُعر�ست اال�ستبانة على )22( حُمَ  
من حيث و�س��وح ال�س��ياغة، ومنا�س��بة العبارة الأغرا�س البحث، وك��ذا انتمائها ملجاله��ا، والتعديل املقرتح، 

والعبارات املقرتح اإ�سافتها اأو حذفها واجلدول )1( يو�سح ذلك.
جدول )1(: جمالت ال�شتبانة ب�شورتها الأولية والنهائية وعدد العبارات يف كل جمال

 عدد العبارات يفاملجاالتم
اال�ستبانة االأولية

 عدد العبارات يف
اال�ستبانة النهائية

2819البحث والتطوير والبتكار.1

3520التعليم والتدريب.2

1811البنية الأ�شا�شية لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت.3

4.)Governance( 3524احلوكمة

11674املجموع الكلي

ӽ  :طباعة اال�ستبانة ب�سورتها النهائية، بعد االأخذ باآراء املحكمني وقد تكونت من جزئني  
اجلزء االأول: يت�س��من البيانات ال�سخ�س��ية عن امل�ستجيب وت�سمنت املتغريات االآتية: الرتبة العلمية )اأ�ستاذ 
م�ساعد، اأ�ستاذ م�سارك، اأ�ستاذ(، واجلامعة )حكومية، خا�سة( باالإ�سافة اإىل تعريف باأهم امل�سطلحات الواردة 
يف اال�س��تبانة وهي )اقت�س��اد املعرف��ة، والبحث والتطوير واالبت��كار، والتعليم والتدريب، والبنية االأ�سا�س��ية 

لتكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت، واحلوكمة(.
اجلزء الثاين: عبارات اال�ستبانة وت�سمنت )74( عبارة توزعت على )4( جماالت.

ومت ا�س��تخدام مقيا�س �سدا�سي وذلك بو�سع �ستة م�س��تويات لقيا�س درجة التحقق وهي: )عالية جدًا، عالية، 
متو�س��طة، منخف�س��ة، منخف�سة جدًا، منعدمة(، وُطِلب من امل�س��تجيبني و�سع عالمة )√( اأمام كل عبارة حتت 

العمود الذي يعرب عن درجة حتقق العبارة.
 :)Validity Instrument( سدق االأداة�

مت التحقق من �سدق االأداة بطريقتني هما:
 :)Content Validity( املحتوى  �سدق   .1

وقد مت التحقق من �س��دق املحتوى من خالل: حتديد حماور )جماالت( اال�س��تبانة وو�س��ع تعريف حمدد لكل 
جمال والتزام الباحث بتعريف املجال عند بناء عباراته )فقراته(، ثم حتكيم اال�س��تبانة من خالل عر�س��ها 
عل��ى جمموع��ة من اخل��رباء عددهم )22( خبريًا ومتخ�س�س��ًا، والذين ُطل��ب منهم اإبداء الراأي يف اال�س��تبانة 
بالتعديل اأو االإ�سافة اأو احلذف لعبارات اال�ستبانة، ومدى انتمائها للمجال الذي و�سعت فيه، تال ذلك تفريغ 
مالحظ��ات املُحكم��ني ومقرتحاتهم ثم تعديل بع���س العبارات، واإعادة ترتيبها، وكذل��ك حذف بع�س العبارات 
فاأ�س��بحت اال�ستبانة ب�س��ورتها النهائية حتتوي على )74( عبارة موزعة على اأربع جماالت والتي متثل ركائز 

اقت�ساد املعرفة.



المجلة العربيـة لضمـان 110
جودة التعليم الجامعي

د. حممود عبده ح�سن العزيزي           اأ.د. داود عبد امللك احلدابي
املجلد احلادي ع�شر العدد )33( 2018م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.33.5

:)Construct Validity( البناء  �سدق   .2
مت التحقق من �س��دق البناء من خالل موؤ�س��ر االت�س��اق الداخلي، والذي ي�س��ري اإىل قوة االرتباط بني درجات 
كل فق��رة م��ن الفقرات م��ع املجال الذي تنتمي اإليه، ودرج��ة ارتباط كل جمال مع الدرجة الكلية لال�س��تبانة 
)اأبو ناهية، 1994، 127(، وللتحقق من االت�س��اق الداخلي لال�س��تبانة قام الباحث با�س��تخراج معامل ارتباط 
بري�س��ون للفقرات مع جماالتها، ومع اال�س��تبانة ككل وكذا معامل ارتباط املجاالت باالأداة ككل، واجلدول )2( 

يو�سح ذلك:
جدول )2(: معامل ارتباط الفقرات مع جمالتها ومع ال�شتبانة ككل، ومعامل ارتباط املجالت بالأداة ككل فيما يتعلق 

بدرجة التحقق

 رقماملجال
الفقرة

 معامل
 ارتباط
 الفقرة
باملجال

 معامل ارتباط
 الفقرة باالأداة

ككل

 رقم
الفقرة

 معامل
 ارتباط
 الفقرة
باملجال

 معامل
 ارتباط
 الفقرة
 باالأداة

ككل

 رقم
الفقرة

 معامل
 ارتباط
 الفقرة
باملجال

 معامل
 ارتباط
 الفقرة
 باالأداة

ككل

 معامل
 ارتباط
 املجال
 باالأداة

ككل

كار
لبت

 وا
ير

طو
الت

ث و
بح

 ال
)R

،D
&

I(

1.639)**(.594)**(8.781)**(.622)**(15.663)**(.643)**(

.843)**(

2.586)**(.433)**(9.640)**(.536)**(16.445)**(.442)**(

3.713)**(.595)**(10.541)**(.452)**(17.566)**(.571)**(

4.685)**(.452)**(11.373)**(.298)**(18.512)**(.412)**(

5.665)**(.452)**(12.649)**(.516)**(19.642)**(.539)**(

6.731)**(.505)**(13.427)**(.476)**(

7.776)**(.601)**(14.587)**(.619)**(

يب
در

الت
م و

علي
الت

Ed
uc

at
io

n&
 Tr

ai
ni

ng

20.591)**(.513)**(27.644)**(.664)**(34.653)**(.563)**(

.861)**(

21.461)**(.367)**(28.599)**(.537)**(35.695)**(.563)**(

22.705)**(.614)**(29.682)**(.627)**(36.645)**(.480)**(

23.678)**(.580)**(30.636)**(.500)**(37.644)**(.525)**(

24.637)**(.473)**(31.497)**(.473)**(38.683)**(.572)**(

25.695)**(.581)**(32.715)**(.686)**(39.686)**(.659)**(

26.528)**(.387)**(33.692)**(.622)**(

ية 
ا�ش

لأ�ش
ة ا

بني
ال

ت 
وما

ملعل
يا ا

وج
نول

لتك
IC

T 
لت

�شا
لت

)**(715.)**(48.773)**(599.)**(44.762)**(606.)**(40.627وا

.876)**(
41.722)**(.590)**(45.801)**(.662)**(49.567)**(.539)**(

42.719)**(.591)**(56.697)**(.608)**(50.441)**(.460)**(

43.784)**(.664)**(47.750)**(.658)**(

)G
ov

er
na

nc
e(

مة 
وك

حل
ا

51.685)**(.676)**(59.711)**(.638)**(67.645)**(.535)**(

.911)**(

52.379)**(.328)**(60.765)**(.698)**(68.730)**(.644)**(

53.674)**(.663)**(61.776)**(.686)**(69.563)**(.495)**(

54.709)**(.686)**(62.721)**(.689)**(70.747)**(.678)**(

55.599)**(.538)**(63.715)**(.648)**(71.442)**(.335)**(

56.526)**(.480)**(64.744)**(.710)**(72.626)**(.539)**(

57.625)**(.559)**(65.709)**(.681)**(73.747)**(.660)**(

58.648)**(.569)**(66.688)**(.637)**(74.785)**(.739)**(
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.)α ≤ 0.01( معامل االرتباط دال اإح�سائيًا عند م�ستوى )**(

 يالح��ظ م��ن اجل��دول )2( اأن جمي��ع فق��رات اال�س��تبانة ذات معام��ل ارتب��اط دال اإح�س��ائيًا عن��د م�س��توى 
)α ≤ 0.01(، وه��ذا املعام��ل املرتفع يدل على اأن الفقرات ذات عالقة قوية مع جماالتها ومع الدرجة الكلية 

لالأداة.
كما يو�س��ح اجلدول ال�س��ابق معامل ارتباط املجاالت مع اال�س��تبانة ككل، ويت�س��ح من اجلدول كذلك اأن معامل 
االرتباط بني جماالت اال�س��تبانة والدرجة الكلية لالأداة دال اإح�س��ائيًا عند م�ستوى )α ≤ 0.01(، وقد بلغت 
اأعل��ى قيم��ة )0.911(، وبلغ��ت اأقل قيمة )0.843(، وه��ذا املعامل املرتفع جدًا يدل عل��ى وجود عالقة قوية 

جدًا بني جماالت اال�ستبانة والدرجة الكلية لالأداة، ويوؤكد وجود �سدق ات�ساق داخلي لال�ستبانة.
 :)Reliability Instrument( ثبات االأداة

يق�س��د بثب��ات االأداة م��دى ا�س��تقرار نتائجها وات�س��اقها، وقد مت التحقق من ثب��ات اأداة البحث )اال�س��تبانة( 
با�س��تخدام معادل��ة "األف��ا – كرونب��اخ" حيث ُيع��د معامل األفا كرونباخ اأن�س��ب طريقة حل�س��اب ثب��ات االأوزان 
امل�س��تخدمة يف البحوث امل�س��حية، كاال�س��تبانات اأو مقايي�س االجتاه، حيث يوجد مدى م��ن الدرجات املحتملة 
ل��كل مف��ردة )اأبو ع��الم، 2011، 492(، وقد بل��غ معامل األفا كرونب��اخ )0.97(، وهو معامل ثب��ات مرتفع جدًا 

ويوؤكد �سالحية االأداة الأغرا�س الدرا�سة احلالية، واجلدول )3( يو�سح ذلك:
جدول )3(: معامل الثبات للمجالت وللأداة ككل

معامل الثباتعدد الفقراتاملجالم
190.91البحث والتطوير والبتكار1
200.92التعليم والتدريب2
110.90البنية الأ�شا�شية لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت3
240.95احلوكمة4

740.97الأداة ككل

 :)Field  Research( اإجراءات البحث امليداين
بعد اأن اأ�سبحت اال�ستبانة جاهزة للتطبيق امليداين، قام الباحثان باإجراءات البحث امليداين وفقًا للخطوات 

االآتية:
ӽ  اختي��ار اأف��راد عينة البح��ث بالطريقة املي�س��رة من اأع�س��اء هيئة التدري���س بجامعتي �س��نعاء والعلوم  

والتكنولوجيا. 
ӽ  مت توزيع اال�ستبانة على )200( ع�سو هيئة تدري�س، مت ا�ستعادة )161( ا�ستبانة، ال�سالح للتحليل منها  

)147( ا�ستبانة، بينما )14( ا�ستبانة غري �ساحلة للتحليل االح�سائي. 
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تهيئة البيانات للتحليل االإح�سائي: لغر�س حتليل النتائج قام الباحثان باالآتي:
 :)4( باجلدول  مو�سح  هو  كما  )رتبة(  رقمية  قيمة  اإجابة  كل  باإعطاء  وذلك  البيانات،  ترميز   .1

جدول )4(: درجات ال�شتجابة على ال�شتبانة

منعدمةمنخف�سة جدًامنخف�سةمتو�سطةعاليةعالية جدًادرجة التحقق
654321الرتبة

2. اإدخ��ال البيان��ات اإىل احلا�س��وب ومعاجلتها اإح�س��ائيًا با�س��تخدام برنامج احلزمة االإح�س��ائية للعلوم 
بربنام��ج  اخت�س��ارًا  واملع��روف   )Statistical Package for Social Sciences(االجتماعي��ة 

.)SPSS(
الحقًا. �سياأتي  كما  ومناق�ستها  النتائج  حتليل   .3
ت�سحيح االأداة: ومت ذلك باتباع اخلطوات االآتية:

1. و�سع مدى لدرجة التحقق ل�سرح وتف�سري النتائج، حيث يتم ح�ساب املدى باأخذ الفرق بني اأعلى درجة 
واأدنى درجة كما يلي: املدى )Range( = اأعلى قيمة - اأقل قيمة = 6 - 1 = 5

      كما مت ح�ساب طول الفئة من العالقة االآتية: طول الفئة = املدى/) الفئات عدد( = 5 /6 = 0.833
       ولتحدي��د فئ��ات املقيا���س مت و�س��ع اأدنى قيمة وه��ي )1( كحد اأدنى للفئة االأوىل ثم ن�س��يف طول الفئة 

ال�ستنتاج بقية الفئات كما هو مو�سح يف اجلدول رقم )5( والذي يو�سح تق�سيم م�ستويات التحقق:
جدول )5(: فئات املقيا�س والدللة اللفظية لها

الداللة اللفظية لدرجة التحققاحلد االأعلى للفئةاحلد االأدنى للفئةالفئات

منعدمة1.0001.832 الفئة الأوىل
منخف�شة جدا1.8332.665ًالفئة الثانية
منخف�شة2.6663.498الفئة الثالثة
متو�شطة3.4994.331الفئة الرابعة

عالية4.3325.164الفئة اخلام�شة
عالية جدا5.1656.000ًالفئة ال�شاد�شة

2. اعتم��اد متو�س��ط )3.5( درج��ات، الو�س��ط النظ��ري املعي��اري والذي ميثل احل��د االأدنى للقب��ول بدرجة 
%( من الدرجة الكلية )للعبارة، للمجال، لال�س��تبانة(، وال�ستخراج  التحقق، وميثل ن�س��بة مئوية )58 
الو�س��ط النظري املعياري قام الباحث بجمع درجات البدائل ثم ق�س��مة الناجت على عدد البدائل، وذلك 

كما يلي:
3.5 =       الو�سط النظري املعياري  =)جمموع قيم البدائل(/عددها= )1+2+3+4+5+6(/6 

:)Statistical Procedures( املعاجلات االإح�سائية
بعد ترميز البيانات واإدخالها اإىل جهاز احلا�س��وب، مت معاجلة البيانات اإح�س��ائيًا با�س��تخدام برنامج احلزمة 
االإح�س��ائية للعل��وم االجتماعي��ة )Statistical Package for Social Sciences( واملع��روف اخت�س��ارًا 

بربنامج )SPSS(، حيث مت ح�ساب االآتي:
ӽ  ؛)Standard Deviation's( واالنحرافات املعيارية،)Arithmetic Mean's(املتو�سطات احل�سابية

وذلك لو�سف متغريات البحث، وملعرفة م�ستوى درجة التحقق لعبارات وجماالت االأداة.
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ӽ  ؛ وذلك للتحقق من �سدق البناء من خالل موؤ�سر)Pearson Correlation( معامل ارتباط بري�سون  
االت�ساق الداخلي لعبارات وجماالت اال�ستبانة.

ӽ .وذلك لقيا�س ثبات االأداة وجماالتها )Chronabach’s Alpha( معامل الثبات األفا كرونباخ  
ӽ  ؛ لقيا�س الفروق بني اآراء عينة البحث وفقًا ملتغري نوع)Mann-Whitney Test( اختب��ار مان ويتني  

اجلامعة )حكومية، خا�سة(.

نتائج البحث ومناقشتها:
مت حتليل نتائج البحث ومناق�س��تها والوقوف على واقع اقت�س��اد املعرفة يف اجلامعات اليمنية، ومعرفة ما اإذا 
كانت هنالك فروق دالة اإح�س��ائيًا بني اأفراد عينة البحث وفقًا ملتغري نوع اجلامعة )حكومية، خا�س��ة(، وفيما 

يلي تو�سيح ذلك:
النتائج املتعلقة بال�سوؤالني االأول والثاين وهما:

�س1/ ما واقع اقت�ساد املعرفة يف جامعة �سنعاء )حكومي( من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س ؟
���س2/ م��ا واق��ع اقت�س��اد املعرف��ة يف جامع��ة العل��وم والتكنولوجيا )خا���س( من وجه��ة نظر اأع�س��اء هيئة 

التدري�س؟
ولالإجابة عن هذين ال�س��وؤالني مت ا�س��تخراج املتو�س��طات احل�س��ابية واالنحرافات املعيارية لعبارات وجماالت 

اال�ستبانة على النحو االآتي:
املجال االأول: البحث والتطوير واالبتكار:

لقد مت ا�ستخدام املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري واجلدول )6( يو�سح النتائج للمجال:
جدول )6(: املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لعبارات جمال البحث والتطوير والبتكار

العبارةم
الداللة اللفظيةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي

خا�سحكوميخا�سحكوميخا�سحكومي

وجود خطة ا�شرتاتيجية للأبحاث العلمية 1
2.473.971.0691.424والتطوير يف اجلامعة. 

 منخف�شة
متو�شطةجداً

2
توفري متطلبات البحث العلمي والتطوير 

)بنية حتتية، موازنة كافية، مكتبة رقمية، ...( 
يف اجلامعة.

2.503.58.9521.339
 منخف�شة

متو�شطةجداً

ت�شجيع اجلامعة للتعاون البحثي بني اأع�شاء 3
2.403.771.0211.215هيئة التدري�س والطلبة.

 منخف�شة
متو�شطةجداً

منح اجلامعة امتيازات لذوي الأفكار الإبداعية 4
2.253.67.9951.219من منت�شبيها.

 منخف�شة
متو�شطةجداً

عقد اجلامعة �شراكات داخلية وخارجية مع 5
2.473.86.9611.334املوؤ�ش�شات البحثية.

 منخف�شة
متو�شطةجداً

تنمية اجلامعة ملهارات اأع�شاء هيئة التدري�س 6
متو�شطةمنخف�شة2.683.861.0181.222البحثية.

ت�شجيع اجلامعة لأع�شاء هيئة التدري�س على 7
2.524.08.9621.105تقدمي ال�شت�شارات البحثية.

 منخف�شة
متو�شطةجداً
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جدول )6(: يتبع

العبارةم
الداللة اللفظيةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي

خا�سحكوميخا�سحكوميخا�سحكومي

تركيز اجلامعة على البحوث التي تهتم بق�شايا 8
متو�شطةمنخف�شة2.684.11.9361.090املجتمع واحتياجاته.

ت�شجيع اجلامعة لأع�شاء هيئة التدري�س على 9
 منخف�شة2.644.03.9801.134زيادة معدلت الإنتاج العلمي.

متو�شطةجداً

م�شاركة القطاع اخلا�س يف متويل البحوث 10
 منخف�شة1.952.83.9571.444العلمية باجلامعة.

منخف�شةجداً

وجود عدد كاف من العاملني بالبحث والتطوير 11
منخف�شةمنخف�شة2.693.221.0251.290والبتكار يف اجلامعة.

ت�شجيع اجلامعة للباحثني على املناف�شة يف 12
 منخف�شة2.023.17.8421.342جمال براءات الخرتاع اإقليمياً ودولياً.

منخف�شةجداً

اإ�شدار اجلامعة جملت علمية حمكمة يف كافة 13
متو�شطةمنخف�شة3.014.251.066.906التخ�ش�شات ب�شكل دوري منتظم.

تنظيم اجلامعة للموؤمترات والندوات العلمية 14
 منخف�شة2.624.251.054.967ب�شكل دوري.

متو�شطةجداً

15
وجود حا�شنات )Incubators( لتبني 
الأعمال البتكارية للطلبة واأع�شاء هيئة 

التدري�س.
 منخف�شة1.873.221.0451.245

منخف�شةجداً

ن�شر اأع�شاء هيئة التدري�س باجلامعة اأبحاثهم 16
متو�شطةمنخف�شة3.414.031.0571.082يف جملت علمية حمكمة مرموقة.

حتقيق اجلامعة عوائد مالية من البحوث 17
منخف�شةمنعدمة1.672.69.8981.305والخرتاعات

دعم اجلامعة للباحثني حل�شور املوؤمترات 18
متو�شطةمنخف�شة2.993.611.0571.128والندوات العلمية.

توفري املناخ العلمي املنا�شب لإنتاج املعرفة 19
 منخف�شة2.393.31.992.749وتطويرها يف اجلامعة.

منخف�شةجداً

 منخف�شة2.4863.657.5808.8577البحث والتطوير والبتكار
متو�شطةجداً

من خالل اجلدول )6( يت�س��ح اأن جامعة �س��نعاء ح�س��لت على تقدير منخف�س جدًا يف معظم العبارات، بينما 
العب��ارات رق��م )6، 8، 11، 13، 16، 18( جاءت بتقدير منخف�س، وعب��ارة واحدة بتقدير منعدم، وهي العبارة 
رق��م 17 )حتقي��ق اجلامع��ة عوائد مالية م��ن البحوث واالخرتاع��ات( وهذا يدل على وجود �س��عف كبري لدى 
جامعة �سنعاء يف هذا املجال، وياأتي تقدير جمال البحث والتطوير واالبتكار ب�سكل عام منخف�س جدًا، وهذا 

موؤ�سر على بعد اجلامعات احلكومية عن اقت�ساد املعرفة يف هذا املجال.
كم��ا يت�س��ح من اجل��دول )6( كذل��ك اأن جامعة العل��وم والتكنولوجيا ح�س��لت عل��ى تقدير متو�س��ط يف معظم 
العب��ارات با�س��تثناء العب��ارات رق��م )10، 11، 12، 15، 17، 19( فق��د جاءت بتقدير منخف�س، وح�س��ل املجال 
ب�س��كل ع��ام على تقدير متو�س��ط، وه��ذا يدل على اأن اهتم��ام جامعة العل��وم والتكنولوجيا به��ذا املجال يفوق 

اهتمام جامعة �سنعاء يف جمال البحث والتطوير واالبتكار.



115 المجلة العربيـة لضمـان 
جودة التعليم الجامعي

د. حممود عبده ح�سن العزيزي           اأ.د. داود عبد امللك احلدابي
املجلد احلادي ع�شر العدد )33( 2018م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.33.5

املجال الثاين: التعليم والتدريب:
لقد مت ا�ستخدام املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري واجلدول )7( يو�سح النتائج للمجال:

جدول )7(: املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لعبارات جمال التعليم والتدريب

العبارةم
الداللة اللفظيةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي

خا�سحكوميخا�سحكوميخا�سحكومي

التزام اجلامعة باملعايري الأكادميية يف اختيار 20
عاليةمتو�شطة3.594.78.985.985اأع�شاء هيئة التدري�س.

وجود العدد الكايف من اأع�شاء هيئة التدري�س 21
متو�شطةمتو�شطة3.773.971.0531.053املتخ�ش�شني.

وجود نظام ي�شاعد على ال�شتقرار الوظيفي 22
 منخف�شة2.564.001.0931.093للمتميزين من منت�شبي اجلامعة.

متو�شطةجداً

23

توفري اجلامعة متطلبات عملية التعليم 
والتدريب )بنية حتتية، معامل، مراجع حديثة، 

خدمات م�شاندة، اأجهزة وتقنيات، و�شائل 
تعليمية متنوعة، مكتبة، ...(.

عاليةمنخف�شة2.904.69.914.914

ا�شتخدام املختربات و املعامل بكفاءة يف عملية 24
عاليةمنخف�شة2.904.53.963.963التعليم والتدريب.

ا�شتخدام الأ�شاتذة الو�شائل التقنية املتنوعة يف 25
عاليةمنخف�شة3.024.69.809.809عملية التعليم والتدريب.

تخ�شي�س �شاعات مكتبية لأع�شاء هيئة 26
عاليةمنخف�شة3.184.78.983.983التدري�س لدعم تعلُّم الطلبة.

27
تنظيم برامج تدريبية لتوظيف تكنولوجيا 

املعلومات والت�شالت يف عملية التعليم 
والتدريب باجلامعة.

 منخف�شة2.654.391.0061.006
عاليةجداً

اهتمام اجلامعة بتنمية اأع�شاء هيئة التدري�س 28
عاليةمنخف�شة2.694.89.998.998مهنياً.

تطوير اجلامعة قدرات منت�شبيها كل يف جمال 29
 منخف�شة2.564.33.960.960اخت�شا�شه.

متو�شطةجداً

مواكبة املقررات اجلامعية للمتغريات املعرفية 30
متو�شطةمنخف�شة2.963.56.883.883والتكنولوجية.

تقدمي اجلامعة خطط الربامج واملقررات 31
عاليةمنخف�شة2.784.811.0571.057الدرا�شية للطلبة بداية كل ف�شل درا�شي.

 منخف�شة2.474.89.942.942تطوير اجلامعة لرباجمها ب�شفة دورية.32
عاليةجداً

مطابقة الربامج واملقررات املوجودة ملعايري 33
 منخف�شة2.594.72.989.989اجلودة والعتماد الأكادميي.

عاليةجداً

كن الربامج الطلبة من مهارات التعلُّم 34 متمُ
عاليةمنخف�شة2.804.42.818.818الذاتي.
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جدول )7(: يتبع

العبارةم
الداللة اللفظيةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي

خا�سحكوميخا�سحكوميخا�سحكومي

كن الربامج الطلبة من تطوير مهارات 35 متمُ
عاليةمنخف�شة2.754.36.868.868التفكري.

تلبية التخ�ش�شات اجلامعية لحتياجات 36
عاليةمنخف�شة3.064.531.0211.021املجتمع و�شوق العمل.

توفري برامج تدريب ميدانية للطلبة يف جميع 37
 منخف�شة2.594.081.0311.031التخ�ش�شات باجلامعة.

متو�شطةجداً

ا�شتخدام طرائق تدري�س فعالة ت�شهم يف 38
عاليةمنخف�شة3.104.47.981.981ا�شتيعاب الطلبة للمقررات الدرا�شية.

متو�شطةمنخف�شة2.684.331.0461.046تعزيز مناخ اجلامعة ملفهوم التعلُّم امل�شتمر.39
عاليةمنخف�شة2.8804.461.6063.6063التعليم والتدريب

م��ن خ��الل اجلدول )7( يت�س��ح اأن جامعة �س��نعاء ح�س��لت على تقدير منخف���س يف معظم العب��ارات، وتقدير 
منخف���س ج��دًا للعب��ارات رق��م )22، 27، 29، 32، 33، 37(، وح�س��لت الفقرت��ني رق��م )20، 21( عل��ى تقدي��ر 
متو�سط، وياأتي تقدير جمال التعليم والتدريب ب�سكل عام منخف�س، وهذا موؤ�سر على بعد اجلامعات احلكومية 

عن اقت�ساد املعرفة يف جمال التعليم والتدريب.
كما يت�سح من اجلدول )7( كذلك اأن جامعة العلوم والتكنولوجيا ح�سلت على تقدير عال يف معظم العبارات، 
با�ستثناء العبارات رقم )21، 22، 29، 30، 37، 39( فقد جاءت بتقدير متو�سط، وح�سل املجال ب�سكل عام على 
تقدي��ر ع��ال، وهذا يدل على اأن اهتمام جامعة العلوم والتكنولوجيا بهذا املجال يفوق اهتمام جامعة �س��نعاء 

بنف�س املجال.
املجال الثالث: البنية االأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت:

لقد مت ا�ستخدام املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري واجلدول )8( يو�سح النتائج للمجال:
جدول )8(: املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لعبارات جمال البنية الأ�شا�شية لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت

العبارةم
الداللة اللفظيةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي

خا�سحكوميخا�سحكوميخا�سحكومي

وجود معامل حا�شوب كافية للتعلُّم والبحث يف 40
 منخف�شة2.714.971.013.774جميع كليات اجلامعة.

عاليةجداً

توفري خدمة النرتنت يف جميع مرافق 41
 منخف�شة2.024.111.1121.410اجلامعة.

متو�شطةجداً

42
امتلك اجلامعة موقع الكرتوين يتوفر فيه 
قواعد بيانات معلوماتية حمدثة عن اأن�شطة 

اجلامعة
 منخف�شة2.504.421.135.996

عاليةجداً
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جدول )8(: يتبع

العبارةم
الداللة اللفظيةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي

خا�سحكوميخا�سحكوميخا�سحكومي

43

امتلك اجلامعة بوابة الكرتونية تعليمية 
تفاعلية على النرتنت ت�شهل عملية التوا�شل 

بني اأطراف العملية التعليمية مبا يف ذلك نظام 
.)LMS( اإدارة التعلُّم

 منخف�شة2.094.031.2181.320
متو�شطةجداً

وجود قواعد بيانات الكرتونية للبحوث 44
 منخف�شة2.023.671.0531.474واملراجع العلمية باجلامعة.

متو�شطةجداً

توفري اجلامعة م�شادر التعليم والتعلُّم 45
 منخف�شة2.033.921.0221.251اللكرتوين يف جميع التخ�ش�شات.

متو�شطةجداً

ن�شر اجلامعة جملت الكرتونية علمية 46
متو�شطةمنعدمة1.783.781.0041.376حمكمة على املوقع.

ت�شيري اجلامعة لعملياتها الإدارية والأكادميية 47
متو�شطةمنعدمة1.744.031.0331.276اإلكرتونياً.

توظيف اجلامعة لأنظمة املعلومات يف جمالت 48
 منخف�شة2.064.061.1221.068التدري�س والبحث العلمي.

متو�شطةجداً

 منخف�شة2.774.141.120.931ا�شتخدام الطلبة النرتنت يف التعلُّم والبحث.49
متو�شطةجداً

ا�شتخدام اأع�شاء هيئة التدري�س النرتنت 50
متو�شطةمنخف�شة3.254.17.986.971بفاعلية يف عمليتي التعليم والبحث.

 منخف�شة2.2694.116.7387.8818البنية الأ�شا�شية لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت
متو�شطةجداً

من خالل اجلدول )8( يت�س��ح اأن جامعة �س��نعاء ح�سلت على تقدير منخف�س جدًا يف معظم العبارات وتقدير 
منخف���س للعبارة رق��م )50( وتقدير منعدم للعبارتني رقم )46، 47(، وياأتي تقدير جمال البنية االأ�سا�س��ية 
لتكنولوجيا املعلومات واالت�س��االت ب�س��كل عام منخف�س جدًا، وهذا موؤ�س��ر على بعد اجلامعات احلكومية عن 

اقت�ساد املعرفة يف هذا املجال.
كم��ا يت�س��ح من اجل��دول )8( كذل��ك اأن جامعة العل��وم والتكنولوجيا ح�س��لت عل��ى تقدير متو�س��ط يف معظم 
العب��ارات، بينم��ا العبارتني رقم )40، 42( جاءت بتقدير عال، وهما بالرتتيب )وجود معامل حا�س��وب كافية 
للتعلُّم والبحث يف جميع كليات اجلامعة. امتالك اجلامعة موقع الكرتوين يتوفر فيه قواعد بيانات معلوماتية 
حمدث��ة ع��ن اأن�س��طة اجلامعة(، وهذا يعك�س حر���س اجلامعة وتوجهها نحو اقت�س��اد املعرف��ة يف هذا املجال، 
وح�س��ل املجال ب�س��كل عام على تقدير متو�س��ط، وهذا ي��دل على اأن اهتمام جامعة العل��وم والتكنولوجيا بهذا 

املجال يفوق اهتمام جامعة �سنعاء مبجال البنية االأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت.
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جودة التعليم الجامعي

املجال الرابع: احلوكمة:
لقد مت ا�ستخدام املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري واجلدول )9( يو�سح النتائج للمجال:

جدول )9(: املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية ملجال احلوكمة

العبارةم
الداللة اللفظيةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي

خا�سحكوميخا�سحكوميخا�سحكومي
علنة للجامعة.51 عالية جداًمنخف�شة2.385.281.112.882وجود خطة ا�شرتاتيجية ممُ

وجود لوائح تنظم ال�شلحيات وامل�شوؤوليات 52
عاليةمتو�شطة3.685.031.1131.082الإدارية والأكادميية باجلامعة.

وجود نظام لربط اجلامعة مبوؤ�ش�شات الإنتاج 53
 منخف�شة2.303.191.203.577وحا�شنات املعرفة.

منخف�شةجداً

وجود لوائح وت�شريعات ت�شجع على ال�شراكة 54
 منخف�شة2.453.421.189.841بني اجلامعة واملوؤ�ش�شات الإنتاجية.

منخف�شةجداً

وجود اأنظمة عادلة ) للرواتب، والتعيني، 55
عاليةمنخف�شة2.874.611.1131.178والرتقية(.

�شيادة التعامل الدميقراطي بني اإدارة اجلامعة 56
عاليةمنخف�شة2.684.441.0361.157وجميع العاملني فيها.

مراعاة اجلامعة العدالة واملو�شوعية يف تطبيق 57
عاليةمنخف�شة2.704.501.023.910الأنظمة على كافة منت�شبيها.

تتعامل اجلامعة ب�شفافية مع اأدائها: )املايل، 58
 منخف�شة2.174.331.0611.014والإداري، والتعليمي(.

متو�شطةجداً

اإ�شراك اجلامعة كافة منت�شبيها يف و�شع 59
 منخف�شة2.264.36.9791.222وتطوير الأنظمة كل فيما يخ�شه.

عاليةجداً

عمل قيادة اجلامعة على تطوير �شمعة 60
 منخف�شة2.624.971.145.941اجلامعة.

عاليةجداً

تطوير قيادة اجلامعة للهيكل التنظيمي 61
عاليةمنخف�شة2.664.811.057.920للجامعة.

62
عمل قيادة اجلامعة على تطوير علقات 

اأكادميية بني اجلامعة واجلامعات املتميزة 
عاملياً.

 منخف�شة2.494.971.086.910
عاليةجداً

علن يف اجلامعة.63  منخف�شة2.174.341.1351.259وجود ميثاق عمل اأخلقي ممُ
عاليةجداً

وجود اآليات وا�شحة للتن�شيق وال�شراكة مع 64
 منخف�شة2.184.251.020.996موؤ�ش�شات املجتمع املختلفة.

متو�شطةجداً

اإ�شراك اجلامعة بع�س اخلرباء من موؤ�ش�شات 65
 منخف�شة2.464.561.2041.081املجتمع يف جلان تطوير براجمها.

عاليةجداً

وجود اأع�شاء يف جمل�س اجلامعة من قطاعات 66
 منخف�شة2.143.811.2121.327املجتمع املختلفة.

متو�شطةجداً
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جدول )9(: يتبع

العبارةم
الداللة اللفظيةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي

خا�سحكوميخا�سحكوميخا�سحكومي

وجود مراكز علمية باجلامعة تهتم بتطوير 67
عاليةمنخف�شة2.954.721.069.914اأدائها يف �شوء م�شتجدات الع�شر.

التزام اجلامعة مبعايري اجلودة يف جميع 68
 منخف�شة2.324.691.037.889وظائفها.

عاليةجداً

اإتاحة قدر كاف من ال�شلحيات للجامعة 69
 منخف�شة2.344.421.1001.025لتنويع م�شادر متويلها.

عاليةجداً

امتلك اجلامعة نظاماً للجودة لت�شيري 70
 منخف�شة2.343.58.995.996اأن�شطتها املختلفة.

متو�شطةجداً

وجود مراكز خدمية تابعة للجامعة موجهة 71
عاليةمنخف�شة2.964.811.017.980نحو خدمة املجتمع.

و�شع اجلامعة خطط وبرامج خلدمة املجتمع 72
 منخف�شة2.484.501.0431.108وتنميته.

عاليةجداً

وجود نظام متكامل يف اجلامعة لتقييم اأداء 73
 منخف�شة2.314.861.143.798كافة منت�شبيها.

عاليةجداً

وجود نظام لتقييم اأداء الربامج والكليات 74
 منخف�شة2.554.831.142.878باجلامعة.

عاليةجداً

 منخف�شة2.5194.471.7169.6762احلوكمة
عاليةجداً

من خالل اجلدول )9( يت�سح اأن جامعة �سنعاء ح�سلت على تقدير منخف�س جدًا يف معظم العبارات، وتقدير 
متو�س��ط للعب��ارة رق��م )52(، وتقدير منخف�س للعب��ارات رق��م )51، 55، 56، 57، 61، 67، 71(، وياأتي تقدير 
جمال احلوكمة ب�س��كل عام منخف�س جدًا، وهذا موؤ�س��ر على بعد اجلامعات احلكومية عن اقت�س��اد املعرفة يف 

هذا املجال.
كما يت�سح من اجلدول )9( كذلك اأن جامعة العلوم والتكنولوجيا ح�سلت على تقدير عاٍل يف معظم العبارات، 
والعب��ارة رقم )51( ح�س��لت على تقدير عاٍل ج��دًا وهي: )وجود خطة ا�س��رتاتيجية ُمعلنة للجامعة(، وهذا 
ي��دل عل��ى اهتمام اجلامع��ة بالتخطيط اال�س��رتاتيجي والتطوير، اأما العب��ارات رق��م )58، 64، 66، 70( فقد 
ح�س��لت على تقدير متو�س��ط، بينما العبارتني رقم )53، 54( جاءت بتقدير منخف�س، وح�س��ل املجال ب�س��كل 
عام على تقدير عاٍل، وهذا يدل على اأن اهتمام جامعة العلوم والتكنولوجيا بهذا املجال يفوق اهتمام جامعة 

�سنعاء مبجال احلوكمة.
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النتائج املتعلقة بجميع املجاالت:
لقد مت ا�ستخدام املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري واجلدول )10( يو�سح النتائج جلميع املجاالت:

جدول )10(: املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية والدللة اللفظية جلميع املجالت

 املتو�سطالعينةنوع اجلامعةاملجالم
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 الداللة
اللفظية

البحث والتطوير والبتكار1
منخف�شة جدا1112.4865.58087ًحكومية
متو�شطة363.6572.85772خا�شة

التعليم والتدريب2
منخف�شة1112.8801.60634حكومية
عالية364.4611.69139خا�شة

 البنية الأ�شا�شية لتكنولوجيا3
املعلومات والت�شالت

منخف�شة جدا1112.2695.73875ًحكومية
متو�شطة364.1162.88183اخلا�شة

احلوكمة4
منخف�شة جدا1112.5195.71692ًحكومية
عالية364.4710.67629خا�شة

الإجمايل
منخف�شة جدا1112.5713.56908ًحكومية
متو�شطة364.2068.65715خا�شة

م��ن خالل اجلدول رقم )10( يت�س��ح اأن جامعة �س��نعاء ح�س��لت عل��ى تقدير منخف�س ج��دًا يف ثالث جماالت 
ه��ي )البحث والتطوير واالبتكار، والبنية االأ�سا�س��ية لتكنولوجيا املعلومات واالت�س��االت، واحلوكمة(، وعلى 
تقدير منخف�س يف جمال التعليم والتدريب، وتقدير عام منخف�س جدًا، وهذا موؤ�س��ر على بعد جامعة �س��نعاء 

ومعظم اجلامعات احلكومية، اإن مل يكن جميعها عن اقت�ساد املعرفة بركائزه االأربعة.
كم��ا يت�س��ح من اجل��دول )10( كذلك اأن جامعة العلوم والتكنولوجيا ح�س��لت على تقدير متو�س��ط يف جمالني 
هم��ا )البح��ث والتطوير واالبت��كار، والبنية االأ�سا�س��ية لتكنولوجيا املعلومات واالت�س��االت(، وتقدير عاٍل يف 
جمالني هما: )التعليم والتدريب، واحلوكمة(، وتقدير عام متو�س��ط، وهذا موؤ�سر على �سعي اجلامعة للتطوير 

مبا يواكب اقت�ساد املعرفة.
وب�سورة اإجمالية ميكن القول: اإن اال�ستقالل املايل واالإداري، وكذا امل�سئولية واملحا�سبة والتناف�سية، وغريها 
من املزايا التي تتمتع بها اجلامعات اخلا�سة جعلتها اأكرث حر�سًا على مواكبة اقت�ساد املعرفة مقارنة بنظرياتها 

احلكومية، رغم �سحة املوارد املالية فيها. 
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النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثالث: 
"ه��ل توج��د ف��روق ذات دالل��ة اإح�س��ائية ب��ني اآراء اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س يف جامعتي �س��نعاء والعلوم 
والتكنولوجي��ا ح��ول واق��ع اقت�س��اد املعرف��ة ؟". ولالإجابة عن هذا ال�س��وؤال مت ا�س��تخدام اختب��ار مان وتني 

)Mann-Whitney Test( واجلدول )11( يو�سح ذلك:
جدول )11(: نتائج اختبار مان وتني )Mann-Whitney Test( لإيجاد الفروق يف متو�شط واقع اقت�شاد املعرفة يف 

جمالت ال�شتبانة وفقاً ملتغري نوع اجلامعة

 متو�سطالعينةنوع اجلامعةاملجاالتم
الرتب

 جمموع
الرتب

 قيمة مان
ويتني

م�ستوى 
الداللة

البحث والتطوير والبتكار1
582.0.000 11161.246798.0حكومية

36113.334080.0خا�شة
التعليم والتدريب2

197.5.000 11157.786413.5حكومية

36124.014464.5خا�شة

البنية الأ�شا�شية لتكنولوجيا 3
املعلومات والت�شالت

251.0.000 11158.266467.0حكومية

36122.534411.0اخلا�شة
احلوكمة4

134.5.000 11157.216350.5حكومية

36125.764527.5خا�شة

154.5.000 11157.396370.5حكوميةالإجمايل

36125.214507.5خا�شة

من خالل اجلدول )11( يت�س��ح اأنه توجد فروق ذات داللة اإح�س��ائية بني اآراء اأفراد عينة الدرا�سة، ول�سالح 
اجلامعات اخلا�سة يف جميع جماالت اقت�ساد املعرفة، ويف املح�سلة النهائية لواقع اقت�ساد املعرفة يف اجلامعات 
اليمنية، وميكن اإرجاع هذه النتيجة اإىل التناف�س��ية يف اجلامعات اخلا�س��ة، وهذا الذي يجعلها حري�س��ة على 
تق��دمي اأف�س��ل م��ا لديها حتى ت�س��من بقاءها وا�س��تمرارها يف ال�س��وق وتطوره��ا، وكذلك لتمتعها باال�س��تقالل 
املايل واالإداري مما يجعل اإجراءات التغيري والتح�س��ني فيها اأكرث �سرعة مقارنة باجلامعات احلكومية، كما اأن 
تفعيل مبداأ املحا�س��بة، واملتابعة امل�س��تمرة واإرادة التح�سني والتطوير اأ�سهم ب�س��كل ملحوظ يف متيزها مقارنة 

بنظرياتها احلكومية.
النتائج:

Ԁ  تقدي��ر واق��ع اقت�س��اد املعرف��ة بجامع��ة �س��نعاء من وجه��ة نظر اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س فيها جاء  
منخف�س��ًا جدًا يف جميع املجاالت با�س��تثناء جمال التعليم والتدريب جاء بتقدير منخف�س، وبالتايل 

فاإن التقدير االإجمايل جلميع املجاالت منخف�س جدًا.
Ԁ  تقدير واقع اقت�ساد املعرفة بجامعة العلوم والتكنولوجيا من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س فيها  
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جاء بدرجة متو�سطة ب�سورة اإجمالية، وقد ح�سلت يف جمال البحث والتطوير واالبتكار على تقدير 
متو�س��ط، وجمال التعليم والتدريب على تقدير عاٍل، وجمال البنية االأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات 

واالت�ساالت على تقدير متو�سط، واحلوكمة جاءت بتقدير عاٍل.
Ԁ .وجدت فروق دالة اإح�سائيًا بني اآراء اأفراد عينة البحث ل�سالح اجلامعات اخلا�سة  

التوصيات:
من خالل النتائج التي مت التو�سل اإليها يو�سى الباحثان باالآتي:

�س��رورة مواكب��ة اجلامعات اليمنية لكل جديد وخ�سو�س��ًا املعرفة واقت�س��ادياتها، والعمل ب�س��كل حثيث   .1
لتطوير اأدائها املوؤ�س�سي والرباجمي مبا يواكب اقت�ساد املعرفة.

االهتم��ام بتطوي��ر اجلامع��ات يف �س��وء ركائ��ز اقت�س��اد املعرف��ة الت��ي ت�س��منتها الدرا�س��ة واملتمثلة يف:   .2
)البحث والتطوير واالبتكار، والتعليم والتدريب، والبنية االأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت، 
واحلوكم��ة( والت��ي تع��د جزءًا م��ن معايري اجل��ودة واالعتماد االأكادمي��ي للجامعات من جه��ة، ومن جهة 

اأخرى ميثل بع�سها جزءًا من وظائف اجلامعة الرئي�سية مثل: البحث والتدري�س.
تبادل اخلربات يف �ستى امليادين بني اجلامعات احلكومية واخلا�سة مبا يحقق التميز للجميع.  .3

منح اجلامعات احلكومية املزيد من اال�س��تقالل املايل واالإداري مع تفعيل الرقابة واملحا�س��بة، مبا ي�سمن   .4
متيزها ومناف�ستها للجامعات االأخرى.

االهتمام بالبحث العلمي، وتفعيل ال�سراكة مع القطاع اخلا�س يف هذا املجال، والبحث عن متويل لبحوث   .5
اجلامعات من ذوي امل�سالح.

حت�س��ني التدري�س والتدريب مبا ي�س��من خمرجات متميزة قادرة على املناف�س��ة وااللتحاق ب�س��وق العمل   .6
املحلية واالإقليمية بكفاءة واقتدار.

العمل على توفري البنية االأ�سا�س��ية لتكنولوجيا املعلومات واالت�س��االت، وتوظيفها بكفاءة مبا ي�س��هم يف   .7
حت�سني اأداء اجلامعات يف هذا امل�سمار.

حوكمة اجلامعات وتفعيل القوانني واللوائح واالأنظمة، مع ر�س��م ال�سيا�س��ات واال�س��رتاتيجيات واخلطط   .8
الكفيلة بالنهو�س باجلامعات مما هي فيه.

توفري املوارد املادية واملالية والب�سرية الالزمة للنهو�س باجلامعات لتواكب اقت�ساد املعرفة.  .9

المقترحات:
يقرتح الباحثان اإجراء الدرا�سات واالأبحاث االآتية:

ت�سور مقرتح لتطوير اأداء اجلامعات اليمنية احلكومية واالأهلية يف �سوء اقت�ساد املعرفة.  .1
االحتياجات التدريبية الالزمة للقيادات االأكادميية باجلامعات اليمنية يف �سوء اقت�ساد املعرفة.  .2
ت�سور مقرتح لتطوير العالقة بني موؤ�س�سات التعليم العايل وموؤ�س�سات االإنتاج باجلمهورية اليمنية.  .3

درجة امتالك القيادات االأكادميية باجلامعات اليمنية ملفاهيم االقت�ساد املعريف.  .4
ت�سور مقرتح لتطوير االأداء البحثي للجامعات اليمنية يف �سوء اقت�ساد املعرفة.  .5

المراجع: 
االأ�سرج، ح�سني عبد املطلب )2010(. الريادية ودورها يف التنمية العربية يف ظل اقت�ساد املعرفة. ا�سرتجع 

./http://mpra.ub.uni-muenchen.de/22310 من
اأب��و ع��الم، رجاء حممود )2011(. مناهج البحث يف العلوم النف�س��ية والرتبوية، ط6، القاهرة: دار الن�س��ر 

للجامعات.
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