
 
 

 إقــــــــرار

 

 أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

 ) واقع إدارة رأس المال الفكري بالجامعات الفلسطينية الخاصة في قطاع غزة(

جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليه حيثما ورد، وإن أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج 

هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو 

 بحثية أخرى.

ال يجوز النشر إال في حقوق النشر لهذه الرسالة وأنه  أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العلياكما أقر بحق 

 بموافقة رسمية مكتوبة من األكاديمية.
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 شكر وتقديـــر

 (اســــر النــــر اهلل من ال يشكــكــال يش: ) قال رسول هللا

 صدق رسول هللا 

 

يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من ساهم في إنجاح هذا الجهد املتواضع، 

الذي أشرف  األستاذ الدكتور/ محمد إشتيوي فإنني أتوجه بالشكر والتقدير ألستاذي القدير 

، حيث بفضل هللا ثم بفضل جهده املتواضع وتوصياته، تم إنجاز هذا الرسالةعلى هذه 

 خالص التقدير والعرفان.البحث، فله مني 

 ،سامي أبو الروساملناقشة الدكتور/ كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير ألعضاء لجنة 

على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة والحكم عليها، وعلى  محمد املدهون والدكتور/ 

 .
ً
 نصحهم وإرشادهم الذي كان له األثر الكبير في تصويب البحث فجزاهم هللا خيرا

. للدكتور/ خليل حمادلشكر وا
ً
 على تدقيق هذه الرسالة لغويا

داعية من هللا العلي القدير أن يجزي كل من ساعدني ووقف بجانبي خير الجزاء، ويجعل ذلك 

 في ميزان حسناتهم.

 الباحثة

 ا هشام الخضريــــــمه
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 الدراسة مستخلص

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة رأس المال الفكري بالجامعات الفلسطينية الخاصة والتي      
وذلك من خالل وجامعة غزة، وبوليتكنك فلسطين(، تشكل منها مجتمع الدراسة وهي:) جامعة فلسطين، 

ي والبعد الفكري التعرف إلى مدى توافر مكونات رأس المال الفكري وأبعاده المتمثلة في:) البعد البشر 
والبعد الهيكلي والبعد الزبوني(، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين اإلداريين واألكاديميين 

( موظفًا، وقد تم توزيع استبانة تم 052لدى الجامعات الفلسطينية الخاصة محل الدراسة، والبالغ عددهم) 
( استبانة فقط، أي ما نسبته 072) م استردادتإعدادها لهذا الغرض على أفراد مجتمع الدراسة، حيث 

الذي من خالله يمكن أن  التحليلي ( من المجتمع الكلي، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي86%)
 تتحقق أهدافها، وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج كان األهم منها:

أن المتوسط الحسابي النسبي الستجابات أفراد العينة تجاه إدارة رأس المال الفكري بالجامعات  -0
(، أما أبعاد إدارة رأس المال الفكري فكانت نتائجها على %75.50الفلسطينية الخاصة كان بنسبة ) 

 النحو التالي:

 (.%77.72 تعني الجامعات الفلسطينية الخاصة بإدارة "رأس المال البشري" بنسبة ) -

 (.%77.80تعني الجامعات الفلسطينية الخاصة بإدارة "األصول الفكرية" بنسبة )  -

 (.%75.52تعني الجامعات الفلسطينية الخاصة بإدارة "األصول الهيكلية" بنسبة )  -

 (.%62.27الزبون" بنسبة ) –تعني الجامعات الفلسطينية الخاصة بإدارة "رأس مال العالقات -

داللة احصائية في استجابات أفراد العينة تجاه واقع إدارة رأس المال الفكري وجد فروق ذات ال ت -0
بالجامعات الفلسطينية الخاصة بقطاع غزة تبعًا للمتغيرات التالية:)الجنس، العمر، التحصيل العلمي، 

بينما توجد فروق تبعًا لمتغير الجامعة كان لصالح بوليتكنك فلسطين في مجال  عدد سنوات الخدمة(
 دارة العنصر البشري"، ولصالح جامعة فلسطين في مجال "إدارة رأس مال العالقات"."إ

 ومن أهم ما أوصت به الدراسة هو:

 جوائز تقديم البحث العلمي من خالل علىالجامعة موظفيها وطالبها ضرورة أن تشجع إدارة  -0
 لهم. علمية

 .لالمتواص ضرورة بناء قدرات الموظفين من خالل التدريب والتطوير -0
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Abstract 

     This study aimed at identifying the reality of intellectual capital 

management in private Palestinian universities of Gaza which was forming 

the study population (University of Palestine, Gaza University and Palestine 

polytechnic).That was achieved through identifying the extent of the 

availability of intellectual capital components and its dimensions represented 

in (human dimension, intellectual dimension, structural dimension and 

customer's dimension). The study used questionnaire as a survey tool to 

achieve its objectives. The researcher collected only (170) questionnaires, 

which represent (68%) of the study that consists of (250) administrators and 

academics at the private Palestinian universities). A descriptive analytical 

methodology was followed to achieve the research objectives. The results of 

the study show that the relative arithmetic average of sample response toward 

the intellectual capital management in private Palestinian universities was 

(75.91%) ,while the results of the intellectual capital management dimensions 

were as follows:   

- The ratio of Palestinian universities interest in "human capital" management 

is (73.70%). The ratio of Palestinian universities interest in "intellectual 

assets" management is (73.62%).  The ratio of Palestinian universities interest 

in "structural assets" management is (75.90%). The ratio of Palestinian 

universities interest in "Customer- relations" management is (80.07%).  

- There are no significant differences in the responses of respondents towards 

the reality of intellectual capital managements in Palestinian universities in 

Gaza Strip according to the following variables: (gender, age, educational 

attainment, the number of years of service).There were differences according 

to university was variable for Palestine Polytechnic university in the 

management of the human capital and for the University of Palestine in 

managing customer relations.  

The researcher summarizes the most important recommendations as 

follows:  

 -The university administration should encourages its employees and students 

to be in contact with scientific research through providing scientific awards to 

them.  

- The necessity to develop the employee's skills and abilities through the 

continuity of training and development. 
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 المقدمة
التغيرات الحاصلة في عالم األعمال، والتي كان سببها األساسي بروز ظاهرة أدت 

العولمة، وتصاعد أهمية المعلومات وتعاظم دور المعرفة القائمة على القدرات االبداعية والخبرات 
والمهارات والتي من أهم مواردها رأس المال الفكري، حيث ظهر مصطلح رأس المال الفكري منذ 

لحادي العشرين، إذ أصبح من العوامل المهمة التي تساعد في تحقيق النجاح والتميز بداية القرن ا
للمؤسسات، وأن التحدي القادم هو مدى قدرة المؤسسات على إيجاد رأس مال فكري وبنائه 

 واستثماره والمحافظة عليه في ظل البيئة المتغيرة التي تحيط بالمجتمع.

يشهد تحوالت وتغيرات كثيرة في تركيب  العالمأن  (07: 0220) العميانوأشار 
المجتمعات والمنظمات تمثلت بالنمو االقتصادي السريع والتسارع التكنولوجي الهائل والخصخصة 

واعتماد أسلوب التنمية والتطوير نحو  ،ودخول كثير من الدول النامية مرحلة التصنيع ،والعولمة
ة رأس المال أو استخدام التكنولوجيا في مستقبل أفضل، وهذه التغيرات لم تحدث نتيجة لزياد

المنظمات فحسب، بل بالدرجة األولى من خالل القوى البشرية العاملة في هذه المنظمات، 
 فالعنصر البشري المؤهل والمدرب والكفؤ هو أهم عناصر اإلنتاج.

إدارة الموارد البشرية في عصر ن أ إلى افقد أشار  (850: 0226) العامري، الغالبيأما 
المعلومات واالقتصاد الرقمي تعتبر من أهم وظائف منظمات األعمال، حيث رأس المال البشري 
والمعرفي هو أساس ميزتها التنافسية في ميدان األعمال. فاختيار العاملين بعناية، ومن ثم 
تدريبهم وتطويرهم ليس بالمهمة السهلة أو السريعة. كذلك فإن تقييم أدائهم وتحفيزهم باألجور 

 .عادلة هو أمر يتطلب اهتماما خاصًا من اإلدارة المسؤولة عن الموارد البشريةال

، فبوسـع العـاملين هم في الميزة التنافسية للمنظمةالموارد البشرية تسمعروفا بأن  أصبحولقد 
قــابليتهم فــي صــنع  إلــى إضــافة، مبــدعين إلــىيكونــوا كفايــة جوهريــة فــي المنظمــة عنــد تحــولهم  أن

 .القرارات

 األصـولفـي جعـل مهمـًا  دوراً تـؤدي  لبشـريإدارة رأس المال ا ( أن7: 0225يوسف ) وبين
والطاقـات التـي تمتلكهـا الكفـاءات البشـرية  اإلمكانـات، مـن خـالل تـدعيم غير الماديـة ميـزة تنافسـية

، ويمكن إلدارة رأس المال الفكـري المسـاهمة ومهارات وقدرات لإلبداع والتجديدبما فيها من معرفة 
، فإنهــا يجــب أن تقــوم بإعــداد برامجهـــا ي تحقيــق وتــدعيم الميــزة التنافســيةتحقيــق المســاهمة فــفــي 

 .ومتطلبات عمل المنظمة استراتيجية إطارالمختلفة في 
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مــن المــوارد األساســية للشــركات البشــري رأس المــال  بــأن  (0: 0225) عبــد الســتار رويعتبــ
الحديثة في ظل اقتصاد المعرفة، وهو شكل آخر من أشكال رأس المال المعترف به في االقتصاد 

 الجديد.

عبر الذى ي   الفكريرأس المال  ( أنSkyrme,1999( نقاًل عن )0: 0202ذكر الكردي )و 
الوقت الحاضر من حيـث  فيعلى اهتمام كبير يستحوذ المنظمة  فيعن األصول غير الملموسة 

أن قيــاس األصــول غيــر  ، ويرجــع ذلــك إلــى عــدة أســباب منهــا مفهومــه ، عناصــره ، وتحديــد قيمتــه
كمـا أنهـا  الفكـريرأس المـال الملموسـة يسـاعد اإلدارة علـى أن تركـز اهتمامهـا علـى تنميـة وحمايـة 

تــدعم هــدف المنظمــة الخــاص بزيــادة قيمــة األســهم ، باإلضــافة إلــى المســاعدة علــى زيــادة كفــاءة 
أســواق رأس المــال مــن خــالل تزويــد المســتثمرين الحــاليين والمــرتقبين بمعلومــات أفضــل ، ومــن ثــم 

 .األجل الطويل فيل تخفيض التقلبات إلى الحد األدنى مما يؤدى إلى تخفيض تكلفة رأس الما

( فقـد ذكـر بـأن www.mohe.psأما وزارة التربية والتعليم ومن خالل موقعها اإللكترونـي )
المؤسسات التربوية تعتبر من أكبر القطاعـات مـن حيـث تزويـد القـوى البشـرية بالمعرفـة والمعلومـة 

 فـيمهمًا  دوراً  يؤدي التعليم نظاموتلبية احتياجاتهم، حيث إنها ترسي قواعد مستقبل التنمية، وأن 
 تحـافظ ولكـي ،وتغيـرات يواجـه تحـديات التعلـيم أن غيـر التغييـر، بسـرعة يتميـز الـذي العـالم هـذا

 عـن البحـث فعليهـا متغيـر، رقمـي عـالم فـي والنمو على التنافس قدرتها على التعليمية المؤسسات
وتعتبــر الجامعــات الفلســطينية مــن  ة،المتكاملــ فــي التنميــة التعلــيم دور لتفعيــل أصــيلة بــدائل

القطاعات التعليمية والتي تسعى للتميز والريادة والمنافسة والنجاح، وفي ظـل تلـك البيئـة التنافسـية 
 ة.المؤسسة التعليمين النجاح هو حليف إايدة التي تعمل بها الجامعات ، فالمتز 

بمـا يتــرك مـن آثــار  يالفلســطينمـن القطاعــات المهمـة فــي المجتمـع قطـاع التعلــيم  ولمـا كــان
واضــــحة فــــي تأهيــــل وتوجيــــه العنصــــر البشــــري كأحــــد مــــدخالت العمليــــة التعليميــــة، وكأحــــد أهــــم 
المخرجات لهذا القطاع، فكان البد من االهتمام والتركيز على المتغيرات التـي مـن شـأنها أن تـدفع 

التعليميـة والسـيما باتجاه نجاح هذا القطاع الذي أصبح موطنًا للمنافسة بين من يقدمون الخـدمات 
الجامعــــات الفلســــطينية، حيــــث تســــعى كــــل منهــــا إلــــى الحصــــول علــــى أفضــــل العــــاملين مــــن ذوي 

 األخرى.الجامعات  الكفاءات واإلمكانات العالية ليرفعوا من مستوى أدائهم أمام المنافسين من

 مشكلة الدراسة:
في ضوء ما رجعت إليه الباحثة من دراسات سابقة أجريت حول موضوع الدراسة، والتي 
بينت دور رأس المال الفكري في تطوير الكفاءة اإلدارية لدى العاملين، ومن هنا بدأت المحاولة 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/101140/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/101140/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/101140/posts
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في التنقيب عن المتغيرات المتعددة الحاكمة لتلك الدراسات في واقع المجتمع الفلسطيني، ومدى 
تلك المتغيرات على مخرجات العمل والسيما في قطاع الجامعات التي باتت العالقة بينها تأثير 

محل منافسة كبيرة. وبالرغم أن جميع الجامعات الفلسطينية تعمل تقريبًا في بيئة محيطة 
متشابهة، لكن المخرجات تتفاوت فيها من حيث الكم والنوع، وهذا يرتبط بمدى قدرة كل جامعة 

تغالل مدخالت العمل والقدرات التي يمتلكونها وبخاصة العنصر البشري ممثاًل منهم على اس
 بمفهوم الرأسمال الفكري. 

وحتى اآلن، ازدادت معاناة  0222في العام الثانية ) األقصى( نذ بداية االنتفاضة وم
لمستمر التعليم الفلسطيني كغيره من القطاعات الحيوية في فلسطين من آثار العدوان اإلسرائيلي ا

أو اإلغالق،  ب االعتقالكثير من الطلبة من إكمال دراستهم الجامعية بسب. حيث حرم الوالمتكرر
تقرير بعنوان األطفال األسرى  -فرع فلسطين -حيث أوردت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال

وقد م، 0227م وحتى عام 0222( منذ عام 700الفلسطينيين وذكرت أنه تم اعتقال نحو)
كثيرًا من أورث مما  ،والعجز المالي رضت الجامعات خالل تلك الفترة لكثير من المضايقاتتع

، لذا كان البد من إنشاء عدد الراغبين في إكمال تعليمهمكثرة أعداد الطلبة متمثلة في العقبات 
من الجامعات الخاصة في القطاع إلى جانب الجامعات الحكومية واألهلية، وفي أماكن متفرقة 

كمال مسيرتهم التعليمية في كافة حت ى تسد حاجة العدد الكبير من الطلبة الراغبين في التعلم وا 
 التخصصات.

ولما كانت الجامعات الخاصة حقاًل مهمًا بينها وبين بعض، فكان من الطبيعي أن يظهر عامل 
لمباشر مع المنافسة في مخرجاتها كما أسلفنا سابقًا، إال أنه من المالحظ ومن خالل احتكاكي ا

العديد من العاملين في تلك الجامعات وزيارتهم ومتابعة أوضاعهم من باب العالقات الشخصية 
معهم، الحظت حالة التأفف وعدم الرضا المبنية على عدم احترام إدارات الجامعات الخاصة 

تلك  لإلمكانات والقدرات الكامنة والصريحة عندهم، واستغاللهم فقط لتطبيق الخطط التي تضعها
 اإلدارات كعوامل مساندة للوصول إلى األهداف الموضوعة.

وحيث أن مفهوم رأس المال الفكري يتعلق بوجود العامل البشري كوعاء حاضن للمعارف 
واإلمكانات المختلفة. فمن الطبيعي أن يكون إلدارة رأس المال الفكري انعكاساتها على مخرجات 

 تلك الجامعات ومستوى التنافس بينها.

 في ضوء ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي:و 

 في قطاع غزة؟"الخاصة الجامعات الفلسطينية لفكري لدى رأس المال اواقع إدارة " ما 
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 ويتفرع منه األسئلة التالية:

 ما واقع إدارة " رأس المال البشري " في الجامعات الفلسطينية الخاصة في قطاع غزة ؟ -6

 ما واقع إدارة " األصول الفكرية " في الجامعات الفلسطينية الخاصة في قطاع غزة ؟ -2

 ما واقع إدارة " األصول الهيكلية " في الجامعات الفلسطينية الخاصة في قطاع غزة ؟ -3

ما واقع إدارة " رأس مال العالقات مع الزبون " في الجامعات الفلسطينية الخاصة في  -4
   قطاع غزة ؟             

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة تجاه واقع إدارة رأس  -5
( α ≤0.0.)المال الفكري بالجامعات الفلسطينية الخاصة بقطاع غزة عند مستوى داللة 

) الجنس، العمر، الجامعة، التحصيل العلمي، وعدد سنوات  التالية: تبعًا للمتغيرات
 الخدمة(.

 ( 1شكل رقم )

 مكونات رأس المال الفكري 

 
                                      

 (3:  2262باالستناد إلى الكردي) جرد بواسطة الباحثةالمصدر: 

 فرضيات الدراسة:

 ال ت عنى الجامعات الفلسطينية الخاصة في قطاع غزة بإدارة رأس المال البشري.  -6

 الفكرية.  األصول الجامعات الفلسطينية الخاصة في قطاع غزة بإدارةال ت عنى  -2

 األصول الهيكلية. ال ت عنى الجامعات الفلسطينية الخاصة في قطاع غزة بإدارة -3

 رأس المال البشري

 األصول الهيكلية

 رأس مال العالقات

 رأس المال الفكري

 األصول الفكرية
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 رأس مال العالقات " الزبون"  ال ت عنى الجامعات الفلسطينية الخاصة في قطاع غزة بإدارة -4

ابات أفراد العينة تجاه واقع إدارة رأس المال في استجية ال توجد فروق ذات داللة إحصائ -5
         :تبعًا للمتغيرات (α ≤0.0. ) الفكري بالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة عند مستوى داللة

 (.) الجنس، العمر، الجامعة، التحصيل العلمي، وعدد سنوات الخدمة

 أهداف الدراسة:
 تهدف الدراسة إلى ما يلي:

 .في قطاع غزة الخاصةالجامعات الفلسطينية ب إدارة رأس المال الفكريطبيعة  إلىالتعرف  -6

 في قطاع غزة.الخاصة لجامعات الفلسطينية لدى ا البشريرأس المال  واقع إدارة معرفة -2

 .في قطاع غزةالفلسطينية الخاصة  لجامعاتالكشف عن طبيعة إدارة األصول الفكرية لدى ا -3

 .في قطاع غزةبيان طبيعة إدارة األصول الهيكلية لدى الجامعات الفلسطينية الخاصة  -4

في  واقع إدارة رأس مال العالقات)الزبون( لدى الجامعات الفلسطينية الخاصة إلىالتعرف   -5
 .قطاع غزة

تحديد الفروق في استجابات المفحوصين تجاه واقع إدارة رأس المال الفكري في الجامعات  -8
) الجنس، العمر، الجامعة، التحصيل العلمي، نية الخاصة بقطاع غزة تبعًا للمتغيرات: الفلسطي

 .(وعدد سنوات الخدمة
 أهمية الدراسة:

 تتمثل أهمية الدراسة في كل مما يلي:

 األهمية العلمية: -1

 تكمن أهمية الدراسة في كونها:

 الفلسطينية الخاصة. تعرض معلومات متكاملة عن واقع إدارة رأس المال الفكري بالجامعات -

تسهم في وضع إطار مفاهيمي يوضح عددًا من النقاط والعناصر والمصطلحات التي تتعلق  -
 بإدارة الدراسة رأس المال الفكري.

كونها تناولت  -على حد علم الباحثة-تعد هذه الدراسة من الدراسات النوعية في فلسطين  -
 الفلسطينية الخاصة. متغيرًا مهمًا مثل رأس المال الفكري في الجامعات
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ستثري المكتبة العربية والمحلية ومراكز البحث العلمي، حيث توفر الدراسة قاعدة بيانات  -
تساعد الباحثين في هذا المجال لالنطالق نحو المزيد من الدراسات واألبحاث حول موضوع 

 الدراسة محل البحث.

 األهمية العملية: -2

 تكمن أهمية الدراسة في كونها:

فرداتها في مجال الجامعات الفلسطينية الخاصة كمنظمات قادرة على صياغة واقع طبقت م -
 المجتمع الفلسطيني علميًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

تسلط الضوء على ماهية إدارة رأس المال الفكري وطبيعة تفعيله في الجامعات الفلسطينية  -
 عات األخرى.الخاصة نحو جعله عنصرًا مهمًا من عناصر المنافسة مع الجام

ين على إدارة الجامعات بأهمية تفعيل العنصر البشري باعتباره رأس مال لفت انتباه القائم -
 مهمًا في الجامعات الفلسطينية الخاصة.

وضع نتائج الدراسة بين يَدي متخذي القرارات في الجامعات الفلسطينية محل الدراسة  -
  لالستفادة منها ميدانيًا.

 األهمية للباحث:  -3

 تتوافق أهمية الدراسة مع التطلعات المهنية والعلمية للباحثة. -

 درجة الماجستير في تخصص القيادة واإلدارة . علىالباحثة في حصول الدراسة تساعد هذه  -

 حدود الدراسة:

حدود ال -بشريةالحدود ال –مكانية الحدود ال -زمنيةالحدود ال –موضوعية الحدود الوتشمل )
 مؤسسية(ال

  رأس المال الفكري بالجامعات  بالتعرف إلى واقعاهتمت الدراسة : الموضوعيةالحدود
الخاصة في قطاع غزة، حيث تم التركيز على األبعاد الرئيسة لرأس المال  الفلسطينية

لهيكلية، رأس مال الفكري وهي ) رأس المال البشري، األصول الفكرية، األصول ا
 العالقات(.

 م2264-2263الدراسي خالل العام طبقت مفردات الدراسة  زمنية:ال الحدود 
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 الجامعات الفلسطينية الخاصة والموجودة داخل حدود قطاع غزة والتي مكانيةالحدود ال :
 تشمل:

جامعة غزة في تل الهوى، بوليتكنك فلسطين -)جامعة فلسطين وتقع في مدينة الزهراء 
 الجامعي في حي الكرامة (. 

 ت مفردات الدراسة على العاملين في الجامعات الفلسطينية الخاصة : طبقبشريةالحدود ال
 محل الدراسة.

 مصطلحات الدراسة: 

 إلدارة:ا

( عرفها بأنها "مجموعة من األنشطة تنجز من قبل جماعة 64: 2222عرفها أبو شيخة ) 
من األفراد، وينظر إليها من الزاوية الوظيفية فتقسم العملية اإلدارية إلى تخطيط وتنظيم وتوجيه 
ورقابة، وقد ينظر إليها من زاوية األفراد العاملين بها وعندها تصبح فن وعلم استخدام الموارد 

 اإلنسانية لتحقيق األهداف التنظيمية".

 جرائي للباحث:إلالتعريف ا

هي مجموعة من العمليات التي تهدف إلى تحويل المدخالت إلى مخرجات من خالل العنصر 
 البشري.

 رأس المال الفكري: 

الموهبـة والمهـارات والمعرفـة التقنيـة رأس المال الفكري بأنـه " (36: 2224 ) توماسعرف  
  .والعالقات، وكذلك الماكينات التي تجسدها، والممكن استخدامها لخلق الثروة" 

  :التعريف اإلجرائي للباحث

شــري( التــي العنصــر الب لــدىالمهــارات، الخبــرات، والتعلــيم المتــراكم ارف ،معــالمجمــوع ) هــو
لألنظمـــة و  ســـتراتيجيالاار المتعلقـــة بـــالتطوير الخـــالق و توليـــد األفكـــو  يمكـــن تحويلهـــا إلـــى قيمـــة

 .ستراتيجياتواال األنشطة و العمليات
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 الخاصة:الفلسطينية الجامعات 

ضم كل منها ماال يقل بأنها "المؤسسات التي ي( 7: 0556 )وزارة التربية والتعليم  تعرفها
الدرجة  –عن ثالث كليات جامعية ، وتقدم برامج تعليمية تنتهي بمنح درجة البكالوريوس 

لعالي أو ن تقدم برامج للدراسات العليا تنتهي بمنح الدبلوم اوللجامعة أ -ىولالجامعية األ
 ".انظمة الدبلوم  ن تقدم برامج تعليمية تنتهي بمنح درجة الدبلوم وفقالماجستير ، ويجوز لها أ

( أن الجامعات الفلسطينية الخاصة في قطاع غزة  0: 0207وذكر الدليل االحصائي ) 
اثنتان هما جامعة فلسطين وجامعة غزة ، أما جامعة بوليتكنك فلسطين فهي معترف بها في غزة 

 فقط .

 رأس المال البشري:
يتصف بخاصية محددة وهي أنه  رأس المال البشري"( بأن 8: 0225)  ذكر عبد الباقي ، تريكي

 ."لديه مع مرور الوقت ي تزداد المعرفة والخبرة والتعلميتزايد باالستخدام، وذلك أن العنصر البشر 

 التعريف اإلجرائي للباحث:

التي يتميز بها رأس  واالبتكار والمعنويات المعرفة والخبرات والمهارات واإلبداعهو عبارة عن 
 المال البشري.

 رأس المال الهيكلي: 

القرارات التنظيمية التي تمكن "بارة عن رأس المال الهيكلي بأنه ع( Mazlan,2005:P9)  عرف
ويشتمل على الهيكل التنظيمي واإلجراءات وقواعد البيانات وأنظمة   ،المنظمة من انجاز أعمالها

المعلومات وشبكة االتصاالت ، ودليل إجراءات العمل للوظائف والعالمة التجارية وحقوق الملكية 
 ."الفكرية

 التعريف اإلجرائي للباحث:

اءة االختراع هو البنى االرتكازية لرأس المال البشري ويتكون من أنظمة فرعية متمثلة ببر 
 ، وقاعدة بيانات وأنظمة معلومات.لنشر والتأليف والعالمة التجاريةواالكتشاف وحقوق ا

 رأس مال العالقات ) الزبون(:

قيمة العالقات التي تقيمها المنظمة مع الزبائن من خالل زيادة " ه( بأن07: 0222عرفه عبيد ) 
هتمام بمقترحاته واالستماع إلى الشكاوى رضاء الزبون ودالئه، ومدى االحتفاظ به، عن طريق اال
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يجاد الحلول الناجمة لها بالسرع ، أو إقامة عمالهاأة الممكنة، ومشاركته في المقدمة من قبله وا 
 ."عالقات تعاون قوية

 التعريف االجرائي للباحث:

ت التحالفا ثل الحكومة، او أصحاب المصالح أوالعالقة المنظمة مع األفراد ذات العالقة م وه
 وتتعلق بتلبية احتياجات العمالء ورضا العمالء والعالقة مع الموردين.

 األصول الفكرية: 

المعرفة المستقلة عن الشخص العامل وتملكها المنظمة، أو " ( بأنها317: 2225عرفتها راوية )
هي مجموع األدوات وتقنيات مجموعة العمل المعروفة والمستخدمة لإلسهام في تقاسم المعلومات 
والمعارف في المنظمة، ومن أمثلة األصول الفكرية: الخطط، التصميمات الهندسية وبرامج 

 ."الحاسب اآللي
 التعريف اإلجرائي للباحث:

 .في عقول األصول البشرية إلى قيمةهي تحويل المعرفة والمعلومات الكامنة 

 :صعوبات واجهت الدراسة

الى توقف الباحثة عن اكمال م( أدت 0204الحرب االخيرة )حرب العصف المأكول  -0
 كتابة الدراسة.

بعد اكتشاف دراسة تحمل عنوانًا قريبًا من العنوان األول لدراستي ، وتم االشراف عليها  -0
كلية العلوم االدارية واالقتصادية، تم تعديل عنوان رسالتي ليكون في  –في جامعة األزهر

وهو ما جعل دارة والسياسة، إلصورته الحالية من قبل المجلس األكاديمي في أكاديمية ا
الباحثة تعمل على تعديل العديد من المضامين ومفردات الدراسة وهو ما انعكس سلبًا 

 على العامل الزمني في انجاز الدراسة.
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 الفصل الثاني
 

 اإلطار النظري للدراسة
 

 ريــــــــــــــــكــــــفــال الــــــــــــــــــــــــــمــث األول: رأس الـــالمبح

 المبحث الثاني: الجامعات الفلسطينية الخاصة

 ةـــــــــــــــــــــــابقــــات الســـــــــــــــــدراســــــــــــالمبحث الثالث: ال
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 المبحث األول

 رأس المــــــــال الفكـــــــري

حيث تزداد أهمية رأس المال  ،مفهوم رأس المال الفكري إلىللتعرف  مبحثيهدف هذا ال        
الفكري باعتباره العمليات التي تساعد على اكتشاف وتدعيم تدفق القدرات المعرفية والتنظيمية 

  وبالتالي تكسبها ميزة تنافسية تميزها عن غيرها لتفادي المنافسة الشديدة. ،لألفراد

 :مفهوم رأس المال الفكري

 تناولت مفهوم رأس المال الفكري نذكر من بينها:  ،هناك عدة تعاريف

المعرفـــــة الفكريـــــة ،  –رأس المـــــال الفكـــــري بأنـــــه "المـــــادة   Stewart (1997:p9) عـــــرف
المعلومات ، الملكية الفكرية ، الخبرة التي يمكن وضعها باالستخدام لتنشئ الثروة وتدعيم القدرات 

 التنافسية للمنظمة".

(: بأنـــه "مـــا يمتلكـــه مجموعـــة مـــن العـــاملين فـــي المؤسســـة مـــن 75: 0200شـــعبان  )أمـــا 
قـــدرات معرفيـــة متميـــزة تعمـــل الشـــركة علـــى توظيفهـــا مـــن خـــالل مـــا تمتلكـــه مـــن سياســـات وبـــرامج 
 وأنظمة، لوضع تلك المعرفة واألفكار الجديدة قيد التنفيذ، لتقديم خدمات ومنتجات متميزة للزبائن".

( فقد عرفت رأس المال الفكري بأنه "المعرفة التي يمكن تحويلها 04: 0200أما أبو ديه )
 إلي قيمة".

المنظمــة مجمــوع كــل مــا يعرفــه كــل األفــراد فــي " فقــد عرفتــه بأنــه (682: 2223راويــة ) أمــا
 .ويحقق ميزة تنافسية في السوق "

التعـــاون والتنميـــة  منظمـــةأورد وبحســـب مـــا عرفتـــه -فقـــد  (006:  0225 ) الجنـــدي  أمـــا
القيمــة اإلقتصــادية لفئتــين مــن األصــول غيــر الملموســة هــي رأس " بأنــه -(OECDاالقتصــادية )
 .ي ) الهيكلي ( ورأس المال البشريالمال التنظيم

ليعرف رأس المال الفكري بأنه هو "الثروة  (25: 2223) ميرخانوفي اإلطار نفسه جاء 
الحقيقية غير الملموسة والتي ال يمكن تقدير قيمتها، ألنها مقدرة عقلية كامنة يمتلكها بعض 
العاملين من رأس المال البشري في المنظمة، ويعد أقوى سالح تنافسي لها ، كونه المصدر 

ستطيع بها المنظمة أن تواجه كافة األساس الذي تنبثق منه كل المعارف والمهارات التي ت
 .المتغيرات التي تحصل في البيئة المتسمة بالتعقيد"
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( فقــد اعتبــر Stewart،0557 :5 P) ( نقــال عــن04:  0227المفرجــي، وصــالح )   أمــا
 رأس المال الفكري بأنه أهم مكونات الثروة القومية وأغلى موجودات الشركات.

الـــذي يشـــير إلـــي أن رأس المـــال  (Awad& Ghaziri,2004:p12) كمـــا يـــأتي تعريـــف
 ".الخاصة بالشركة والملكية الفكرية ة، النظر يتضمن خبرات العاملين في الشركةالفكري "

ــ لــدى فئــة معينــة مــن المــوارد يتمثــل فــي القــدرة العقليــة  بأنــه (55: 0224) ســماللي هويعرف
المتعلقــة بــالتطوير الخــالق واالســتراتيجي البشــرية ممثلــة فــي الكفــاءات القــادرة علــى توليــد األفكــار 

  لألنظمة واألنشطة والعمليات واالستراتيجيات بما يضمن للمنظمة امتالك ميزة تنافسية مستديمة.

أن رأس المــال الفكــري هــو مجموعــة المهــارات المتــوفرة فــي (  Ulrich,1998:p2)يــرى و 
المنظمة التي تتمتع بمعرفة واسعة تجعلها قادرة علـى جعـل المنظمـة عالميـة مـن خـالل االسـتجابة 

 لمتطلبات الزبائن والفرص التي تتيحها التكنولوجيا.

دية ( رأس المــــال الفكــــري بأنــــه" القيمــــة االقتصــــا850: 0226ويعــــرف العــــامري وآخــــرون )
ــدة مــن خــالل وجــود مــؤهالت وقابليــات ومعرفــة وأفكــار وطاقــة والتــزام لهــذه  للمــوارد البشــرية المتول

 الموارد البشرية في الوظائف التي يشغلونها". 

(  رأس المــــال الفكــــري بأنـــه هــــو قــــوة ذهنيــــة 4: 0200كمـــا وعــــرف  بوســــالم وآخـــرون )   
ائص الفكريــة والخبــرات اإلبداعيــة التــي متكاملــة تتضــمن تركيبــة مــن المعرفــة والمعلومــات والخصــ

 يمتلكها العاملين في المنظمة.

ومــن التعريفــات الســابقة يمكــن اســتخالص األركــان األساســية التــي يتكــون منهــا مفهــوم رأس 
 المال الفكري، وهي على النحو التالي:

 يتمثل في نشاط عقلي. -6

 يعتمد على المعرفة الفكرية. -2

 عند اإلنسان.يعتمد على األصول غير الملموسة  -3

 يعتمد على اإلبداع البشري. -4

 يعتمد على الخبرات والمهارات. -5
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الموضـوع  أن هناك تسميات عديدة لـرأس المـال الفكـري تتـداولها أدبيـات ىتجدر اإلشارة إلو 
أي أن  ،وكـــل هـــذه التســـميات يقابلهـــا مفهـــوم رأس المـــال المـــادي ،المـــال الالملمـــوسحاليـــا كـــرأس 

 ألصول المادية.الفكرية تقابلها ا األصول

ـــين رأس المـــال المـــادي ورأس المـــال  (5: 2225) يوســـفوبحســـب مـــا أورد  ـــة ب فـــي المقارن
 الفكري الذي يمكن توضيحه في الجدول التالي: 

 (1رقم ) جدول
 المقارنة بين رأس المــــال المـــــادي ورأس المـــــال الفكـــــري

 المـــــال الفكـــــــريرأس  رأس المــــال المـــــادي البيــــان
 غير ملموس -أثيري  -غير مادي  مادي ملموس الميزة األساسية 
 في عقول األفراد العاملين في الشركة ضمن البيئة الداخلية للشركة موقع التواجد

 األفراد ذوي المعارف والخبرات  اآللة ، المعدات، المباني  التمثيل النموذجي
 متزايدة باالبتكار باالندثارمتناقصة  القيمة 

 بالتركيز واالنتباه والخيال الواسع باالستخدام المادي نمط خلق الثروة
 العمل المعرفي  العمل العضلي المستخدمون له
 يتوقد عند حدوث المشاكل يتوقف عند حدوث المشاكل الواقع التشغيلي

 تزايد في القدرات اإلبداعيةليس له عمر مع  له عمر إنتاجي وتناقص بالطاقة الزمن 

 (0: 0..2يوسف،)المصدر: 

مكن للباحث أن يستنتج عددًا من النقاط المهمة التي يتضمنها مفهوم رأس سبق ي من خالل ما
 المال الفكري منها ما يلي:

 يعتمد على األصول غير الملموسة. -

 التكنولوجي .يتميز بالتركيز والخيال الواسع حتى يتمكن من مواكبة التطور  -

 يتميز باإلبداع و القدرة على االبتكار. -

 تتميز العقول بالمعرفة. -
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 مداخل دراسة رأس المال الفكري: 

 مداخل رأس المال الفكري على النحو التالي: ( 060-075: 0225 ) العنزي وصالح لخص

 المدخل الفلسفي: -

وكيفية جمع المعلومات حول  إن رأس المال الفكري معني بالتنظير العلمي للفكر المعرفي،
الحقائق االجتماعية والمنظمة، والتركيز على أهداف وأنواع ومصادر المعرفة باإلضافة إلى 
التركيز على العالقة بين معرفة رأس المال الفكري والمفاهيم األخرى مثل درجة التأكد والسببية 

 .والشك

 المدخل اإلدراكي:-

كما وينظر إلي  ،ونظرية المنظمة والسلوك التنظيمييركز على مساهمة علماء اإلدارة 
رأس المال الفكري من زاوية قيمته االقتصادية والفكرية، فالبد للمنظمة الحصول على قدر من 

 المعرفة من أجل تطبيقها لحل المشاكل اإلدارية والتنظيمية.

 المدخل الشبكي:-

اقتناء وتقاسم ونقل المعرفة  ويفسر هذا المدخل رأس المال الفكري من خالل تركيزه على
من خالل أنماط تبادل أفقية وانسياب متداخل للموارد وخطوط اتصال تبادلية، وهي الحلقة األولى 

 في سلسلة التعليم التنظيمي لتأتي بعدها ممارسات جديدة ترى المنظمة بأنها ضرورية.

 مدخل الممارسة الجماعية:-

يركز على المنظور االجتماعي والتاريخي لدراسة المعرفة ، والمعرفة عملية تقليدية أخذت 
 منحى نقل من جيل إلى جيل، فالمعرفة هي التزام وثقة للجماعة في الرصيد المعرفي المتراكم.

  المدخل الكمي:- 

نظام  حيث بين بأن المعرفة هي عبارة عن( 5: 0200) فالق، بوقجانيوهو ما أشار إليه 
متكامل للتعامل مع المشكالت بطرائق علمية محددة تعطي نتائج تتصف بالمثالية، وأن 
تكنولوجيا المعلومات واالتصال تتغير في إطار هذا المدخل لتأخذ ب عدًا علميًا يتعامل مع 

 مشكالت معقدة وكبيرة، ويعطي أهمية لألفراد من خالل المعرفة التي يزودهم بها.
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 أس المال الفكري ومؤشرات تطوره:بدايات ظهور ر 

 ( بما يلي:082-05: 0225)  ( نقاًل عن العنزي وصالح42-75: 0200دها شعبان )حد

 :ضاءات البداية وتوجهات االهتمام بالقابليات البشريةإ المرحلة األولى:

وهي الحقبة الزمنية التي امتدت من القرن السابع عشر الى نهاية سبعينيات القرن العشرين، وقد  
امل معها مجتمعة في وجسديًا وأدائيًا( والتي تتع )فكرياً أكدت على القابليات البشرية عامة 

، والغرض األساس من ذلك تصنيف فئة الشخص إلى ) ماهر، شبه ماهر، غير الشخص الواحد
( وهذا يعني أن تلك المرحلة اهتمت بمدى القابلية لدى العنصر البشري سواء القابلية ....ماهر

، ومن ثم تصنيفه إلى فئات حسب كل قابلية من ية أو القابلية ألداء مهام معينةالفكرية أو الجسد
، وبذلك شددت الذي يستحقه في ضوء هذا التصنيف تلك القابليات، ومن ثم تحديد مستوى األمر

ذه الحقبه االنتباه إلى أهمية المورد البشري وضرورة دراسته بوصفه عاماًل مكماًل لرأس المال ه
  .ماديال

 المرحلة الثانية: تلميحات المفهوم وتوجهات االهتمام بالقابلية الذهنية:

التي امتدت من بداية الثمانينيات واستمرت حتى بداية التسعينيات من القرن  وهي المرحلة
العشرين، وقد تميزت هذه المرحلة بمجموعة من أداء ومقترحات ركزت على أهمية ودور 

لى ونموها وزيادة عوائدها، والبحث كثيرًا إ الموجودات غير الملموسة في تحقيق بقاء الشركات
" الذي وجه االهتمام بالقابليات م وهو رأس المال الفكري0550م والدة مفهوم جديد خرج عا

 الذهنية المتوافرة عند بعض األفراد في الشركة.

 المرحلة الثالثة: تكثيف الجهود البحثية ووالدة النظرية:

، بدأت الجهود البحثية تتكثف حول موضوع رأس نتصف التسعينات من القرن العشرينفي م
فهم مشترك بين الباحثين والشركات واالتفاق على مبادئ  إليجادة المال الفكري في محاول

وممارسات هذا الموضوع. وتأسيسًا على ذلك فغن الجهود آنفة الذكر قد ركزت بالدرجة األساس 
 على ايجاد نظرية لرأس المال الفكري حيث صيغت افتراضات النظرية على النحو التالي:

ر ملموس يتجاوز قيمة الموجودات الملموسة بعدة أن قيمة رأس المال الفكري كموجود غي -0
 مرات.

 أن رأس المال الفكري هو المادة الم التي تتولد فيها النتائج المالية. -0
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أن المقياس المالي لرأس المال الفكري يمثل الفرق بين القيمة الدفترية للشركة والقيمة  -7
 السوقية لها.

 .أن رأس المال الفكري يعد أداة تحليل استراتيجي -4
 ان رأس المال الفكري إذا تراكم يزيد من انتاجية المنظمات. -5

 تطور رأس المال الفكري:

نتصف في مو  -هأن( ب0220نقاًل عن العنزي )( 42 :0200)شعبان  بحسب ما أفاد
المال الفكري في  رأسحول  تتكثف ة الجهود الحثيث بدأت،  -التسعينات من القرن العشرين

وممارسات هذا  واالتفاق على مبادئ فيما بين الباحثين والشركات ،رك فهم مشت إليجادمحاولة 
كما وتعددت الكتابات ، المال الفكري لرأسنظرية  إيجادالموضوع، حيث ركزت الجهود نحو 

المركزة على رأس المال الفكري في المؤسسة باعتباره محددا لميزتها التنافسية، إذ بدأت تلك 
 تسيير تلك األفكار واالبتكارات وتنميتها.                                  المؤسسات في التفكير في كيفية 

نظريـــــة وأســـــس رأس المـــــال البشـــــري تطـــــورت فـــــي عقـــــد ( أن 8 :2225يوســـــف )  وذكـــــر
وبـذلك فــإن هـذه النظريــة  فـي الشــركة هـم مصـدر تعظــيم ثروتهـا، وتقـوم علــى أن األفـراد ،السـتينات

وجهــت األنظــار بشــكل مكثــف نحــو العــاملين مــن ذوي الخبــرة العاليــة والمهــارة كــونهم يمثلــون رأس 
المــال البشــري فــي الشــركة الــذي يلعــب دورا فــي تحقيــق النتــائج اإليجابيــة للشــركة ال يقــل عــن دور 

ود ولــيس نفقــة مار لــه مــردوأن اإلنفــاق علــى تعلــيمهم وتــدريبهم إنمــا هــو اســتث ،رأس المــال المــادي
 غامضة ال مردود لها.

( أن رأس المــــال الفكــــري بــــدأ االهتمــــام بــــه منــــذ بدايــــة 82: 2264كمــــا وذكــــر أبــــو ســــيدو )
التســعينات الميالديــة عنــدما أطلــق " رالــف ســتير" مــدير شــركة فيلــي لألطعمــة عبــارة " رأس المــال 

مكونـــات الثـــروة الوطنيـــة وأهـــم الفكـــري" حيـــث قـــال: فـــي الســـابق كانـــت المصـــادر الطبيعيـــة أهـــم 
موجـــودات الشـــركة، بعـــد ذلـــك أصـــبح رأس المـــال متمـــثاًل فـــي النقـــد والموجـــودات الثابتـــة همـــا أهـــم 
مكونات الثـروة الوطنيـة وأغلـى موجـودات الشـركة، كمـا وذكـر العديـد مـن البـاحثين "أن رأس المـال 

  الفكري غير المستثمر عملية يمكن تشبيهها بالذهب غير المستخرج".

وعليــــه يمكــــن القــــول بــــأن رأس المــــال الفكــــري ينمــــو ويتطــــور باســــتخدام المؤسســــة لمعــــارف 
دارتـه  المستخدمين، كما ويمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا في تطور الـدول فيمـا لـو أ حسـن اسـتخدامه وا 

 والمحافظة عليه.
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 مكونات رأس المال الفكري:

رأس المـــال الفكـــري يمكـــن اإلشـــارة إلـــى  فـــإن  (25-22: 2266آخـــرون )قـــدور و كمـــا أورد 
  : تقسيماته ومكوناته على النحو التالي

 :  ( Despres &Channvelتقسيمات ) 

ومـا يتفاعـل معهـا مـن أجـل  ،يرى الكاتبان أن رأس المال الفكري يتكـون مـن أربعـة مكونـات
 وهذه العناصر هي :  ،خلق القيمة

بمـا فيهـا المعرفـة ، سـر الصـنع ، : ويشـير إلـى المـوارد البشـرية للشـركة  رأس المال البشـري -أوال 
، النظم والقواعـد واإلجـراءات التنظيميـة التي يمكن تحويلها إلى قيمة . وهذا يوجد لدى األفراد

 التي تستخدمها الشركة .

 : وهذا يشير إلى تسهيالت البنية التحتية للشركة .  رأس المال الهيكلي -ثانيا 

وهــي رأس المــال الهيكلــي للشــركة الــذي يســتخدم لخلــق القيمــة مــن  : الموجــودات العمليــة - ثالثــا
 خالل عملياتها التجارية مثل تسهيالت العمليات وشبكة التوزيع . 

الشـركه إلـى  : وهذه تعود لألصول الفكرية للشركة التـي بموجبهـا تحتـاجالموجودات الفكرية-رابعا 
  .الحماية القانونية

هــــذان الكاتبـــان وضــــعا المعــــادالت التاليــــة لتوضــــيح  ( : Mckenzie&Winkelen) تقســــيم  -
 تقسيمها لمكونات رأس المال الفكري . 

Intellectual Capital = Human Capital + Structural Capital 

 رأس المال الفكري = رأس المال البشري + رأس المال الهيكلي ، حيث : 

Structural Capital = Customer Capital + Organizational Capital  

 :رأس المال الهيكلي = رأس المال الزبوني + رأس المال التنظيمي ، حيث 

Organizational Capital = Innovation Capital + Process Capital  

 حيث :  رأس المال المنظمي = رأس المال اإلبتكاري + رأس مال العملية ،

Innovation Capital = Intellectual Property + Intangible Assets  
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 وقد تضمن خمس مجموعات هي :  ( : Edvinson& Malone) ادفينسون ومالونتقسيم -

 .مقاييس الجوانب المالية -أوال 

 وكما يلي :  ،الجوانب الفكرية لرأس المال وهي أربعة -ثانيا 

 رأس مال العملية  -0

 رأس مال الزبون  -0

 رأس مال التجديد والتطوير  -7

 رأس المال البشري  -4

) الفكـــري ( أصـــول رأس المـــال الالملمـــوس اويقســـم :(Guthrieو) (Sveiby) كـــالن مـــن تقســـيم-
 : إلى

 أصول الهيكل الداخلي لرأس المال .  -أوال 

 أصول الهيكل الخارجي لرأس المال .  -ثانيا 

 الهيكل البشري لرأس المال . أصول -ثالثا 

 : والذي قسم رأس المال إلى المكونات التالية :  ( Malhortaتقسيم )  -

 رأس المال الزبوني  -أوال 

 رأس مال العملية  -ثانيا 

 رأس المال البشري  -ثالثا 

 رأس مال التجديد والتطوير  -رابعا 
 يلي:بما  (627: 0228 )عبده حسب ما ذكره  :Brookingتصنيف 

وتشمل جميع الجوانب غير الملموسة المرتبطة بالسوق مثل العمالء  ألصول السوقية:ا-والن أ
 والماركات ومنافذ التوزيع.

وتشمل الخبرات المتراكمة وقدرات االبتكار والمؤشرات المتعلقة بمدى  األصول البشرية:-ثانيان 
 قدرة األفراد على األداء في مواقف معينة.
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وحقوق واألسرار التجارية وبراءات االختراع  :وتشمل العالقاتكية الفكريةأصول المل-ثالثان 
 التصميم

ة عمل المنشأة مثل ثقافة وتتضمن جميع العناصر التي تحدد طريق أصول البنية التحتية:-رابعان 
 ، وقواعد بيانات العمالء ، ونظم االتصال.م الخطر وأساليب إدارة قوة العمل، وطرق تقييالمنشأة

: وهذا التقسيم يعتبر األكثر شيوعا اسـتنادا ألدبيـات الموضـوع Stewart ((1997:P9تقسيم -  
 المتداولة حاليا حيث قسمه إلى: 

وهي قدرات المنظمة التنظيمية التي تنظم وتلبي متطلبات الزبائن : رأس المال الهيكلي-أوالن  
فكرية الهيكلية المتمثلة في نظم دات الو وتساهم في نقل المعرفة وتعزيزها من خالل الموج

المعلومات وبراءة االختراع وحقوق النشر والتأليف ومدى العالمة التجارية التي تمثل شخصية 
 المنظمة وقيمته وهويتها والتي ترجع بالفائدة للزبون وكذلك فائدة لزيادة كفاءتها وفاعليتها. 

تشخيص األفراد الذين يمتلكون القدرة هو المصدر األساسي لتكوين و  :رأس المال البشري-ثانيان 
 لمتطلبات ورغبات الزبائن. إليجاد الحلول العملية المناسبة العقلية والمهارات والخبرات الالزمة

ويشير إلى العالقات التي تربط المنظمة بزبائنها ومورديها وتحالفاتها  رأس مال العالقات:-ثالثان 
 .االستراتيجية

 رأسالمال الفكري يتكون من  رأس أنعلى  متفقونغلب الباحثين مما سبق يتضح بأن أ
، وقد تناولت الباحثة نفس المكونات مال العالقات ورأسالمال الهيكلي  رأس، المال البشري

 باإلضافة إلى األصول الفكرية.

من التفصيل عن مكونات رأس المال  ءباحثة في الفقرات التالية بشيوسوف تستعرض ال
 الفكري: 

 المال البشري: رأس-أوالن 

ظة في ذهن العامل شمل المعرفة المحفو ي"رأس المال البشري: و  بأن (0225) راوية ذكرتحيث 
المنظمة بل هي مرتبطة بالفرد شخصيًا وتتمثل في المهارات واالبداع  تملكهاال الفرد والتي

 ."والخبرة

الفردية والخبرة والحكمة  رأس المال البشري يتمثل في القدراتبأن" ( Mayo,2000عرفه) و 
 ."والقيادة والدافعية

 أن رأس المال البشري يتكون من المكونات التالية: (Logthgren,1999:p215)ويشيركما 
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ويقصد به المقدرة على تقديم حلول جديدة بداًل من استخدام األساليب التقليدية بشكل  :بتكاراال-
 مستمر.

ارة عن المستوى التعليمي والخبرة التي يمتلكها العاملين وهي عب المقدرة) الكفاءة التخصصية(:-
 فضال عن المعرفة المستخدمة ألداء األعمال بشكل فعال.

: وهي القدرة على التعامل واالقتران مع اآلخرين وهي ضرورية لتعاون الفرد المقدرة االجتماعية-
 مع األفراد اآلخرين في المنظمة لتحقيق األداء المرغوب فيه.

( أن أســـس ونظريـــة رأس المـــال البشـــري تطـــورت فـــي عقـــد الســـتينات 9: 2225يوســـف )  وذكـــر 
وتقـــوم علـــى أن األفـــراد فـــي الشـــركة هـــم مصـــدر تعظـــيم ثروتهـــا وبـــذلك فـــإن هـــذه النظريـــة وجهـــت 
األنظــار بشــكل مكثــف نحــو العــاملين مــن ذوي الخبــرة العاليــة والمهــارة كــونهم يمثلــون رأس المــال 

يلعــب دورا فــي تحقيــق النتــائج اإليجابيــة للشــركة ال يقــل عــن دور رأس البشــري فــي الشــركة الــذي 
المال المادي وأن اإلنفاق على تعليمهم وتـدريبهم إنمـا هـو اسـتثمار لـه مـردود ولـيس نفقـة غامضـة 

 ال مردود لها . 

وال شــــك أن رأس المــــال البشــــري لــــه أهميــــة كبيــــرة فــــي نشــــاط أي شــــركة ولكــــن يجــــب مراعــــاة     
 ة: الجوانب اآلتي

نمــا فــي مخرجاتــه فمــثال مخرجــات  -6 أن أهميــة رأس المــال البشــري ال تكمــن فــي مدخالتــه وا 
التعليم العالي متاحة لكل الشركات المتنافسـة ولكـن العبـرة بتلـك الشـركات التـي تحقـق بهـم 

 مزايا فريدة على صعيد النتائج عند استخدامهم. 
وغيرها ال تكون أبعاد حاسمة في تميز إن البعد الكمي في عدد العاملين وسنوات الخدمة  -2

ــــى غيرهــــا مــــن الشــــركا نمــــا يجــــب البحــــث عــــن  تعمــــل الشــــركة وتفوقهــــا عل المنافســــة وا 
األشـــخاص الموهـــوبين وربمـــا هـــذا هـــو ســـبب دقـــة إجـــراءات اختيـــار المتعينـــين الجـــدد فـــي 

 الشركات وهناك ما يسمى عملية اجتذاب المواهب بالحرب. 

 أن تهتم الشركة بها لتنمية رأسمالها البشري هي : إن أهم الجوانب التي يجب     

: أي أن تكــون الشــركة ذات نظــام فعــال فــي عمليــة اســتقطاأ أفضــل المواهــأ البشــرية .6
االختيار، االختبار واستخدام العاملين الجدد وتوفير أسس التعلم ونقل الخبرة بين األجيال 

 المتعاقبة من العاملين. 
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يتم من خالل تشجيع العاملين وتحفيزهم على االنضمام  : وذلكإغناء رأس المال البشري .2
 لبرامج التدريب وتشارك المعرفة واكتسابها وتوزيعها داخل الشركة. 

: ويـتم ذلـك بتـوفير نظـم وأسـاليب اإلدارة القائمـة علـى المحافظة على العاملين المتميـزين .3
 الثقة وتشجيع اإلبداع واألفكار الجديدة. 

يـــز الشـــركات المعرفيـــة بـــأن رأســـمالها فـــي عقـــول العـــاملين الـــذين : تتمإيجـــاد بيئـــة الـــتعلم .4
يغادرون الشركة في نهاية اليوم والذين يمكـن أن تسـتقطبهم شـركات منافسـة أخـرى ولـذلك 

  .البد من إيجاد أسس لتقوية وترسيخ قواعد الوالء المنظمي

 األصول الفكرية:

هي األصول المعنوية غير الملموسة متمثلة  األصول الفكرية بأنها (00: 0207عرف الخطيب )
في المعلومات والمعرفة الكامنة في عقول الصول البشرية للمنظمة والتي تقوم بتحويل تلك 

 المعرفة إلى قيمة مضافة من خالل التفكير واالبتكار.

العالقات واألسرار التجارية  على ملتتشبأنها أصول الملكية الفكرية: ( 627: 0228بين )عبده،
 وبراءات االختراع وحقوق التصميم .

أن العديد من الباحثين قد حددوا عددًا من الخصائص لألصول  (6: 0202ذكر محمود )و 
 الفكرية السائدة في ظل اقتصاد المعرفة:

 ملموسة.أنه أصواًل غير  -0
 صعوبة فصل األصول الفكرية عن بعضها البعض. -0
 تحت سيطرة منظمات األعمال. صول الفكريةوضع بعض األ صعوبة -7
 صعوبة قياس وتقييم العديد من األصول الفكرية. -4
لمنظمات األعمال القائمة على  الحاكمة لتحديد القيمة الحقيقية تمثل أحد العناصر -5

 المعرفة.
 تمثل أحد عوامل االنتاج التي تدعم المركز التنافسي لمنظمات العمال. -8
عية المكونة لألصول الفكرية والمتمثلة في الصول البشرية التكامل بين األنظمة الفر  -7

 والهيكلية والعالقية.

صول الفكرية ( بأن االستثمار في رأس المال الفكري وتنمية األ786: 0225حسن ) كما وبين
 جل ومنها:يؤدي إلى تحقيق بعض المنافع طويلة األ

 زيادة القدرات االبداعية. -0
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 والموردين.تحسين العالقات مع العمالء  -0
 مزيد من الخدمات والمنتجات. -7
 تحسين االنتاجية وزيادة االيرادات. -4
 تحسين اتجاهات العاملين والصورة الذهنية الخارجية. -5

 ، ألنه هوبمكانة متميزة في وجدان البشرية يتمتع الفكر اإلنسانيأن  ( 7: 0202) الكرديوبين 
الرغم من التباين والخالف يثور أحيانا  ىدم والتطور مهما تكن مصادره، وعلول عن التقؤ المس

إيجابية باعتباره أمرًا  بين التقدم والتطور في بعض األحيان ينظر إلى التقدم نظرة حول العالقة ما
بين التقدم   وهناك من يرى أن  ، في حين أن التطور يمكن أن يكون هوا ألفضل ،مستحباً 

و  ( Education) وهناك من يرى في التعليمنرى فيهما أي فرق،  وال ،والتطور ارتباطا وثيقاً 
  كل شيء في إطار العولمة( (Motivationوالحماس( ( Information  المعلومات

.(Globalization ) 
 رأس المال الهيكلي:

قدرات المنظمة التنظيمية التي تنظم  بأنه رأس المال الهيكلي( Stewart,1997: P9) عرف
لفكرية الهيكلية ا الموجوداتوتلبي متطلبات الزبائن وتساهم في نقل المعرفة وتعزيزها من خالل 

المعلومات وبراءة االختراع وحقوق النشر والتأليف ومدى العالمة التجارية التي  المتمثلة في نظم
ائدة لزيادة كفاءتها ع بالفائدة للزبون وكذلك فتمثل شخصية المنظمة وقيمته وهويتها والتي ترج

 وفاعليتها. 

ضم القدرة الهيكلية على تحريك وتطوير ي فقد عرفت رأس المال الهيكلي( 0225)راوية أما 
المبادرات من خالل األخذ باالعتبار التوقعات الجديدة واالعتراف باألفكار الجديدة والمفاهيم  

 المتكيفة مع التغيير، والتي  تشمل الثقافة والنماذج  التنظيمية والعمليات واإلجراءات. واألدوات

فقد قام بتعريف رأس المال الهيكلي بأنه عبارة عن القدرات ( Mazlan,2005: P9وذكر)
جراءات، التنظيمية التي تمكن المنظمة من انجاز أعمالها ، ويشتمل على الهيكل التنظيمي، و اإل

، العمل للوظائف، ودليل اجراءات الت، وأنظمة المعلومات، وشبكة االتصااناتيالبوقواعد 
 والعالمة التجارية، وحقوق الملكية.

 إلى:(Guthrie, 2001:35و)Sveiby, 1997:156) )  ماه كالن منقسفقد 

 التي تحقق الرافعة  أصول الهيكل الداخلي لرأس المال ويشتمل على األنظمة والعمليات -أوالً 

 ولقواعد البيانات  ،ام باألعمالالتنافسية وما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات ، النماذج لكيفية القي
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 والوثائق، حقوق النشر ، والمعرفة المرمزة األخرى .

أصول الهيكل الخارجي لرأس المال ويشتمل على التحالفات والعالقات مع الزبائن ،  -ثانياً 
، الجماعة المحلية ، وكل ما يتعلق بالتميز ن واإلستراتيجيونون ، والمستثمرو الشركاء ، المورد

 والسمعة .

، الخبرات القدرات، المعارف، المهارات ويشتمل على أصول الهيكل البشري لرأس المال -ثالثاً 
 الفردية والجماعية ، قدرات حل المشكالت تبقى لدى األفراد في الشركة

وهـو رأس المـال المـادي ) المـالي ( هـو الـذي لـي ( بـأن رأس المـال الهيك7: 0225وذكر يوسف )
يصــنع الوجـــود المــادي للشـــركة وقيمتهــا الدفتريـــة بموجــب اإلجـــراءات والقيــود المحاســـبية فـــإن رأس 

 المال الفكري بالمقابل هو الذي يصنع قيمة الشركة السوقية ويصنع مكانتها وسمعتها . 

ذا كان رأس المال الهيكلي يصنع معرفتها الصريحة التي توجد عادة في هياكل وأنظمة       وا 
جراءات الشركة فهو يمثل كل قيم الشركة التي تتداولها داخليا  .وا 

 رأس مال العالقات ) الزبون(:

ة ( بأن قيمة العالقات التي تقيمها المنظمة مع الزبائن من خالل زياد07: 0222عرفه عبيد ) 
رضاء الزبون ودالئه، ومدى االحتفاظ به، عن طريق االهتمام بمقترحاته واالستماع إلى الشكاوى 

يجاد الحلول الناجمة لها بالسرع ، أو إقامة ة الممكنة، ومشاركته في اعمالهاالمقدمة من قبله وا 
 عالقات تعاون قوية.

ها مستوى رضا الزبائن هو القيمة التي يفرز  ( أن رأس المال الهيكلي5: 0225ذكر يوسف )
ات متميزة ووالؤهم والموردين والجهات الخارجية األخرى وما استطاعت الشركة من بنائه من عالق

ن هذه العالقات التي تبنى بين الشركة وعناصر بيئتها الخارجية ذات أهمية و . مع هذه األطراف ا 
 : لما يلي استناداً كبيرة وقيمة حيوية 

تورة الشركة ألن المهمة األولى ألي شركة هي إنشاء أو إيجاد أو إن الزبائن هم من يدفع فا .0
يجاد أسس العالقة  . المتميزة معهم بناء زبائنها بالسوق وا 

إن الوالء الذي تكسبه الشركة بالعالقة الجيدة مع زبائنها يحقق لها زيادة في العائد إذ تشير 
( يزيد من أرباح الشركة  ٪5بنسبة ) لى شراء منتجات الشركة الدراسات إلى أن معاودة الزبون ع

 . ( ٪ 05بنسبة ال تقل عن ) 
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 أوجه اإلنفاق على عناصر رأس المال الفكري: 

يكون على رأس المال الفكري وانعكاسه على المنظمة  ( أن اإلنفاق6: 0202بين حسن ) 
وهذا يؤدي  ،رأس المال الفكري واالهتمام برأس مال العالقاتوتفعيل واستمرار خلق  من خالل

                                                  .إلى نجاح الشركة في تحقيق أهدافها

جدول بّين كل عنصر من أوجه اإلنفاق في  (7: 0225فقد بين المفرجي وآخرون ) 
 :وذلك على النحو التالي ،ةالعناصر الرئيس

 (2جدول رقم )
 فيه   مكونات رأس المال الفكري وأوجه اإلنفاق 

 أوجه اإلنفاق على العنصر مفهوم العنصر العنصر م
0  

 استقطاأ
رأس المــــال 
 الفكـــــري

قـــــدرة المنظمـــــة علـــــى البحـــــث عـــــن 
الخبــــــــــرات. المتقدمــــــــــة والمهــــــــــارات 

 النادرة وجذبها للعمل فيها.

 تكاليف البحث عن الخبرات المتقدمة.-
ــــــــــة - تكــــــــــاليف جــــــــــذب المهــــــــــارات التقني

 المتقدمة.
تصــميم نظــام معلومــات يســهل تكــاليف -

 مهمة الجذب واالستقطاب.
0  

 صناعة
رأس المـــــال 
 الفكــــــري

قــدرة المنظمــة علــى زيــادة رصــيدها 
المعرفي باستمرار من خالل تعزيز 
ـــــــدرات وتنميـــــــة العالقـــــــات بـــــــين  الق
األفـراد للتعــاون فـي حــل المشــكالت 

 المعقدة.

 تكاليف تعزيز قدرات األفراد العاملين.-
تكـــــــــــاليف بـــــــــــرامج تنميـــــــــــة العالقـــــــــــات -

ــــــي محــــــيط العمــــــل ــــــل  ،اإلنســــــانية ف لتقلي
 المعارضة بين األفراد العاملين.

تكـــاليف خلـــق األنســـجة الفكريـــة وتمثـــل -
تلك األنسجة تعاون مجموعة من األفـراد 
على التعلم المشترك ونشره بين مجموعة 

 المحترفين.
7  

 
 تنشيط

رأس المـــــال 
 الفكــــــري

مجموعة األسـاليب المسـتخدمة مـن 
ــــــــل المنظمــــــــة إلنعــــــــا  عمليــــــــة  قب

العـــــاملين  لـــــدىاإلبـــــداع واالبتكـــــار 
 فيها باستمرار.

تكـــــــــاليف اســـــــــتخدام طريقـــــــــة عصـــــــــف -
إلثــــــــارة القــــــــدرة  ،األفكــــــــار مــــــــع العــــــــاملين
ـــدهم ـلتوليد  ـــة عن ـــر عـــدد مـــن أاإلبداعي كب

 األفكار.
تكــــاليف تكــــوين الجماعــــات الحماســــية -

نشـــــيطة تحـــــب  والتـــــي تمثـــــل مجموعـــــات
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 أوجه اإلنفاق على العنصر مفهوم العنصر العنصر م
 التحدي واالنجازات العالية في العمل.

تكـــــــــاليف إقامـــــــــة نظـــــــــام لجمـــــــــع آراء -
 العاملين ومقترحاتهم التطويرية.

4  
 المحافظة على
رأس المـــــال 

 الفكــــــري

قـــــــــدرة المنظمـــــــــة علـــــــــى االهتمـــــــــام 
بالطاقات المعرفية والنجوم الالمعـة 
مـــن العـــاملين القـــادرين علـــى إنتـــاج 
أفكـــــــار جديـــــــدة أو تطـــــــوير أفكـــــــار 

 قديمة تخدم المنظمة. 

 تكاليف التدريب والتطوير المستمرين.-
 تكاليف الحفز المادي واالبتكاري.-
تكـــــــــــاليف تقليـــــــــــل فـــــــــــرص االغتـــــــــــراب -

 التنظيمي.

5  
 

 االهتمام بالزبائن

مدى اهتمـام المنظمـة بـءراء الزبـائن 
ومقترحــاتهم وأخــذها بعــين االعتبــار 
عند تصـميم منتجـات جديـدة وحتـى 

 تعديل الموجود منها.  

 تكاليف نظام توثيق متطلبات الزبائن.-
 تكاليف نظام تقديم الخدمة للزبائن.-
 تكاليف منح المزايا اإلضافية للزبائن. -

 (7م: 2111المفرجي و آخرون، المصدر: )

 : وفي اإلطار نفسه يمكن للباحثة أن تشير إلى أوجه اإلنفاق على رأس المال الفكري من خالل

 استقطاب وصناعة رأس المال الفكري. -6

 تنشيط رأس المال الفكري. -2

 المحافظة على رأس المال الفكري. -3
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  :يوضح ذلك الشكل التاليأهدافها ، و ومن خالل أوجه االنفاق هذه تنجح المؤسسة في تحقيق 

 (2شكل رقم )

 المال الفكري رأسعلى  اإلنفاق

 
 

 (8:  2262ة باالستناد إلى حسن )الباحث جرد بواسطة المصدر:

 مراحل تكوين رأس المال الفكري:
بأن راس المال المعرفي هو امتالك المنظمة لنخبة متميزة من فقد ذكر  (2: 2228 بين البنا )

والتجديد، وهي القدرة التي تمثلها المنظمة ويصعب العاملين لديها ولديهم القدرة على التطوير 
 تقليدها من قبل المنظمات المنافسة وهو بذلك يعني:

 ثقافة المنظمة والمعرفة التكنولوجية. -0
 :ــالموارد المعرفية المتمثلة ب -0

 والعمليات الفنية(. )للتصميماتالعالمات التجارية وبراءات االختراع  -
 بالمنظمة والتعليم المتراكم والخبرة.المعارف العملية للعاملين  -

ويتم تكوين رأس المال الفكـري )المعرفـي( مـن خـالل مراحـل تبـدأ بالمنتجـات المعرفيـة سـواء 
أكانــت داخــل اإلنســان أم خارجــه مــن خــالل وســطاء المعرفــة والــذين يمثلــون طريقــًا ممهــدًا لتــدفق 

 طاء معرفة.المعرفة، وأخيرا تحويل المعرفة عن طريق وسائل االتصال كوس

( أن مراحــــل تكــــوين أس المــــال الفكــــري تعتبــــر التــــراكم المعرفــــي مصــــدرًا 3: 2228وذكــــر البنــــا ) 
أساســـيًا لتكـــوين رأس المـــال الفكـــري حيـــث يعتبـــر هـــذا التـــراكم مصـــدرًا هامـــًا وابتكـــارًا حيـــث لـــه 
األهميـــة فـــي حاضـــر المنظمـــة ومســـتقبلها. كمـــا وبـــين أن القـــدرات الذهنيـــة والبدنيـــة والمهـــارات 

 ئز رأس المال الفكري، وهذا ما يوضحه الشكل التالي: والقيم الشخصية من أهم ركا

 استمرار رأس المال الفكري –تفعيل رأس المال الفكري  -خلق رأس المال الفكري  

 من خالل: المال الفكري رأسعلى  اإلنفاق

 .في تحقيق أهدافها مؤسسةنجاح ال
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 (3شكل رقم )

 مراحل تكوين رأس المال الفكري 

 
 (2: 2..2المصدر: )البنا ، 

( أن رأس المال الفكري يعتبر وقود عمليات البحوث والتطوير 77: 0204وذكر حبيب ) 
واالنتاج في شتى مجاالت األداء بالمنظمة، ويمثل مصدرًا لالبتكارات واالختراعات التي سجلت 

المنظمة كبراءات اختراع  وعالمات تجارية، وكانت موضع حماية كملكية فكرية، كانت  باسم
 سبياًل أساسيًا لتعزيز مركزها التنافسي.

 ( فقد بين بأن هناك آليتين لبناء رأس المال الفكري هما:007: 0220واستنادًا إلى  العنزي )

 .آلية استقطاب رأس المال الفكري  -0

 ي.صناعة رأس المال الفكر   -0

 رأس المال الفكري: آلية استقطاأ -أوالن 

أن معظم الشركات Biesalski,2004:p4) ( نقاًل عن ) 007: 0220كشف العنزي ) 
تولي اهتمامًا واسعًا الستقطاب الموارد الكفؤة ـ كما وتوجد استراتيجيات كأساس لمجال العمل 

 الستقطاب القدرات العقلية واالستراتيجيات هي:

 شراء العقول من سوق العمل:  -0

غرض جذبها واستقطابها كخبرات متابعة العقول البراقة والنادرة بن على إدارة الموارد البشرية إ 
متقدمة تستفيد منها المؤسسة بشكل كبير في زيادة رصيدها المعرفي الذي ينعكس في زيادة 

 عمليات االبتكار واإلبداع المستمر.

 تراكم

 معرفي 

امتالك 
المعلومات 
 والمعرفة 

 المتنوعة

 المعرفة الجديدة 

 من مصادر ادراكية

 + مصادر مادية 

وسطاء 
 المعرفة

نقل المعرفة 
 واستخدامها
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( أن بارنارد ركز على ضرورة العمل على التوازن الداخلي 40:  0225وذكر العتيبي ) 
والتكيف الخارجي، وبتعاون األفراد ضمن المجموعة يستطيعون تحقيق مالم يستطيعوا تحقيقه 

 بمفردهم.

 شجرة الكفايات:  -2

إن الكفاية تتضمن مكونين هما: المكون المعرفي والمكون السلوكي ويمكن توضيحها على النحو 
 التالي:

: يتضمن المفاهيم النظرية والمعلومات والمهارات والخبرات المتصلة المكون المعرفي -
 بجدارة الشخص.

: يتضمن مجموع ما يقوم به الشخص أثناء تأدية العمل، والذي يمكن المكون السلوكي -
 مالحظته وتقويمه.

أما شجرة الكفايات فتعد أحد تقنيات إدارة الموارد البشرية اإللكترونية، وتمثل مخططًا يوضح 
المهارات والخبرات والمعارف فضال عن سيرهم الذاتية من أجل تحديد المزيج الصحيح من األفراد 

 المطلوبين .

جامعات و  –ومعاهد  -المنظمات التعليمية من مدارس مراجعة منظمات المعرفة والتعلم: -3
 .الكتشاف المواهب واستقطابهم اً مهم اً تعد مصدر 

هذه المنظمات تعد من أولويات اإلدارة أعداد ن زيادة ( بأ077: 0557 )باور وقد بين
العليا، ويتطلب التركيز على االستقطاب من الجامعات بدال من االكتفاء بالتعيين من مؤسسات 

 أخرى.

 صناعة رأس المال الفكري: -ثانيان 

( ضرورة بناء رأس المال الفكري، ألنه يمثل مصدرًا للميزة  007: 0220كما وأكد العنزي )
التنظيمية، التي تمثل تراكم إمكانيات منظمة ما البتكار المعرفة والمشاركة فيها، بما يجعلها 
تتفوق على الشركات المنافسة فيها ، حيث توجد عدد من االستراتيجيات لصناعة رأس المال 

 ي، وهي كما يلي:الفكر 

  خريطة المعرفة: -0

 اإلستراتيجية،  تحقيق أهداف العمال وهي تقديم عرض مرئي للمعرفة الحيوية المؤدية إلي
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كما وتركز على نوع المعرفة، وتؤكد رؤية هذه اإلستراتيجية على أن المعرفة ليست غير 
ن المعرفة الضمنية هي في رؤوس األفراد، لذا فإن  ملموسة فقط و إنما قابلة للتعبير عنها وا 

منظمات األعمال ستحصل على عائد أكثر بكثير في عملية استثمار وقتها في أوعية المعرفة، 
 وبناء خرائط المعرفة التي توصف المسارات المؤدية إلى المعرفة وسهولة الوصول إليها.

 بناء األنسجة الفكرية: -2

األنسجة  بأن (Quinn,1996:p79) بحسب ما نقل عن ( 020: 0224) نجم رى ي   
يشارك فيه مجموعة ابتكاريه تتفاعل وتتعلم مع  ،تشكيل فرقي يشبه نسيج العنكبوت تمثل الفكرية

ه جديدة وتعليم جديد آخر بمجموعة ابتكاريّ  اً ليشكل مشروع بعض ثم تنحل عند انتهاء المشروع
 آخر.

 الذكية:القيادة  -3

أن التعامل مع رأس المال الفكري ( (Awad&Ghaziri ,2004 :p422كما ورد في 
يتطلب قيادة ذكية، ألن المدير الذكي يركز اهتمامه على التعلم المنظمي، ويكون مساعدًا للتعلم 

 أكثر مما يكون مشرفًا ومعلمًا وأكثر مما يكون معطيًا لألوامر.

جراءات مجموعة خطوات ( إلى أن   هناك 11: 2228وفي اإلطار نفسه أشار كاظم )  وا 
 يمكن إتباعها في بناء رأس المال الفكري ومنها:

تطبيق معايير أداء عالية ومتطلبات كبيرة على جميع العاملين وعدم التهاون والتسامح  -6
 مع ضعف األداء.

 الشواغر.امأل الشواغر الوظيفية باألفراد المؤهلين تأهيال عاليًا وليست مجرد ملء ب -2

 الشذوذ في مجال ترقية األفراد العاملين. -3

 إجراء عملية التدوير الوظيفي للعاملين ذوي المهارات العالية . -4

 إدخال مهارات عالية وبصورة مستمرة. -5

 إدخال تغييرات مناسبة في هيكل المنظمة وثقافتها وسياستها. -1
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 :التاليفي الجدول يمكن للباحث أن يشير إلى آليات بناء رأس المال الفكري  ضوء ما سبقفي 

 (3رقم )  جدول
 آليات بناء رأس المال الفكري

 صناعة رأس المال الفكري آلية استقطاأ رأس المال الفكري
 شراء العقول من سوق العمل-
 شجرة الكفايات-
 مراجعة منظمات المعرفة والتعلم-

 خريطة العمل-
 بناء األنسجة الفكرية-
 القيادة الذكية-

 (007:  0220ة باالستناد إلى العنزي )الباحث المصدر: جرد بواسطة

 خصائص رأس المال الفكري:

تنقسم خصائص رأس المال الفكري إلى خصائص تنظيمية وخصائص مهنية وخصـائص سـلوكية 
 .منهماوشخصية وسيتم الحديث عن كل 

 هي: الخصائص التنظيميةفإن  (47: 2262 ) وآخرونالروسان،  بحسب ما أورد  

فيمـا يخـص المسـتوى االسـتراتيجي نجـد أن رأس المـال الفكـري ينتشـر فـي المسـتويات كلهـا   -
 وبنسب متفاوتة.

 رأس المال الفكري يميل للعمل ضمن الهياكل المرنة. -

 يركز على استخدام الرسمية بشكل منخفض. -

 دارة بشكل واضح.يميل إلى الالمركزية في اإل -

 التي تتمثل في:  الخصائص المهنيةا إلى فقد أشار  (29: 2223 ) حرحو  وصالح أما 

 االهتمام ينصب على التعليم والتدريب وليس بالضرورة الشهادة األكاديمية . - 

 يمتاز رأس المال الفكري بالمهارة العالية والمتنوعة والخبرة العريقة. -

 والتي تتمثل في: الخصائص السلوكية والشخصية ا إلىفقد أشار  (5: 2266) ، فالقأما بوشعور

 يميل رأس المال الفكري إلى المخاطرة بدرجة كبيرة. - 

 يميل للتعامل مع موضوعات تتسم بالتأكد. - 
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 رأس المال الفكري ميال إلى المبادرة، وتقديم األفكار والمقترحات البناءة. -

 قدرة على حسم القرارات دون تردد.رأس المال الفكري لديه ال -

 رأس المال الفكري لديه مستويات ذكاء عالّيه ومثابرة حادة في العمل وثقة عالية بالنفس. - 

 المال الفكري: رأسأهمية  

فـــإن أهميـــة رأس المـــال الفكـــري تكمـــن فـــي النقـــاط  ( 70: 0556 بحســـب مـــا أشـــار الشـــربيني )
 التالية: 

عنصـرًا مهمـًا يســمح للمنظمـة بالقـدرة علـى اكتسـاب الميـزة التنافســية، يعتبـر عامـل المعرفـة  -
لـــذا ينبغـــي علـــى المنظمـــات امتالكهـــا ومعرفـــة كيفيـــة إدارتهـــا وقيـــاس رأس المـــال الفكـــري، 

 وبالتالي ينتج عن ذلك ما يعرف برأس المال الفكري.

قيــام بتحديــد كيفيــة التعــرف إلــى األطــر المتواجــدة لهــم والعوامــل والمعــايير التنافســية، مــع ال -
تدقيق تلك المعايير وخاصة ما يتعلق منها بالكفاءات األساسية لرأس المال الفكري والذي 

 يمثل أهم المصادر الرئيسة للتنافسية المستدامة للمنظمات.

ـــاييس  - ـــى مق ـــتم الحصـــول عل ـــالي ســـوف ي ـــتظم وبالت ـــامج بشـــكل من عنـــد اســـتخدام هـــذا البرن
ي تستطيع مـن خاللهـا المنظمـات تمويـل ميزانياتهـا العموميـة، الموازين الكفؤة للمنظمة والت

 وذلك عن طريق رفع كفاءة استخدام رأس المال الفكري لها.

اختيــار منهجيــة منظمــة لتقيــيم المعلومــات المتعلقــة بكيفيــة رفــع كفــاءة اســتخدام رأس المــال  -
 الفكري.

نافســـية مـــع تعلـــيمهم أفضـــل اإلســـهام فـــي تـــدريب العديـــد فـــي زيـــادة معـــرفتهم بـــأهم العوامـــل الت
 المعارف والتقنيات اإلدارية المستخدمة في ذلك.

 قياس موثوقية المعلومات ذات الصلة برأس المال الفكري. -

بــأن رأس المــال البشــري لــه أهميــة كبيــرة فــي نشــاط أي ( فقــد بــين 6: 0225أمــا يوســف ) 
نمــا فــي المخرجــات، كمــا مؤسســة، حيــث إن أهميــة رأس المــال البشــري ال تكمــن فــي المــدخالت،  وا 
 ويجب البحث عن األشخاص الموهوبين حتى يتم االستفادة من خبراتهم.

( أن أهميــــــة رأس المــــــال www.Kenanaonline.com)–عبــــــر موقــــــع -وبــــــين الكــــــردي 
الهيكلي مرتبطة بالبنية التحتية للمنظمة وتتضمن جميع العناصر التي تحدد طريقة عمل المنظمة 
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االتصال وتشمل البنيـة الماديـة مثـل المبـاني والحاسـبات االلكترونيـة، والبنيـة  والهيكل المالي ونظم
دارتهــا، كمــا وبــين الكــردي أن لــرأس مــال العالقــات  غيــر الملموســة مثــل تــاريخ المنظمــة وثقافتهــا وا 
أهميــة كبيــرة حيــث تــنظم العالقــات وتعبــر عــن طبيعــة العالقــات مــع األفــراد ذوي الصــلة بالمنشــأة 

 مثل عالقات جيدة مع الموردين والعمالء. خارج المنظمة

 فـــييفـــوق –الفكـــريرأس المـــال كأحـــد عناصـــر –رأس المـــال البشـــرىن كمـــا وذكـــر الكـــردي أ
، ممــــا يعنــــى ضــــرورة تــــوفير تمتلكهــــا المنظمـــات التــــيأهميتـــه أيــــًا مــــن األصــــول الماديـــة األخــــرى 

ن إدارة تلــك المنظمــات مــن حســن اســتخدامها معلومــات مالئمــة عــن المــوارد البشــرية المتاحــة تمّكــ
ة للمـوارد البشـرية الـذي يركـز علـى باعتباره أحد الموضـوعات الرئيسـ ،رأس المال الفكريوموضوع 

فئة معينة من األشخاص العاملين الذين يمتلكـون معـارف ومهـارات خاصـة، يمثـل اليـوم موضـوعًا 
 .حيًا بالنسبة للباحثين والممارسين على حد سواء

لفكري هو أحد رأس المال ا( الذي بين بأن 08: 0224و ما أشار إليه مصطفى ) وه 
الموضوعات الرئيسة للموارد البشرية والذي يركز على فئة معينة من األشخاص العاملين الذين 

 يمتلكون معارف ومهارات خاصة، كما وأن االهتمام برأس المال الفكري يقود إلي:

 المنزلة الرفيعة. -

 لقدرة اإلبداعية .زيادة ا -

 إبهار وجذب العمالء وتعزيز والئهم . -

 تحسين اإلنتاجية. -

 تعزيز القدرة التنافسية. -

مما سبق ترى الباحثة أن لرأس المال الفكري أهمية كبيرة جدًا في وقتنا المعاصر، حيث 
 اإلنتاجية.إن االهتمام بالشخص نفسه يقود إلى رفع الروح المعنوية مما يؤدي إلي زيادة 

 :الفكري المال رأس إدارة

 اإلدارة تستعصي على البشري المال رأس مصادر معظم( أن 4: 0557ذكر توماس )
 إذن يمكن فكيف .مجموعات داخل واالندماج االحتواء محاوالت تقاوم ما ثيراً كو  بل .والسيطرة

 جهة أي أمام أعمالها عن تبريرات تقديم أو محددة مواعيد بأي االلتزام تفضل ال مجموعة إدارة
 ولة؟ؤ مس



 

34 
 

 وأعمالها أفكارها من االستفادة هو فعله يمكنك ما لك .إدارتها من تتمكن فلن تحاول، ال -١
 .تككشر  لصالح

 ولمستقبل لك بالنسبة أهميتها وادرس ،تككشر  في الممارسة مجموعات إلى تعرف -٢
 .ةكالشر 

 لهم اسمح أو بينهم، داخلية شبكة بناء على وساعدهم يحتاجونها، التي الموارد لهم وفر -٣
 والمعلومات المهارات من مزيدا يمنحهم من لهم حضرأ أو االجتماعات، قاعة باستخدام

 المعلومات تبادل عملية دفع على يساعد شيء بأي قم :باختصار .اهتمامهم مجال في
 .وتحصيلها

 لمجموعات المنظمة والقوانين اللوائح بوضع بدأت إذا ألنك لها، إدارتك في تبالغ ال -٤
كل  تغيير إلى التواقة االبتكارية روحها في نجاحها سر يكمن إذ .فستقتلها الممارسة

 من خوف دون أفكار من تشاء ما بطرح يسمح الذي المناخ في تزدهر وهي .شيء
 .واألفكار المعلومات لتوليد الالزمة التلقائية تفسد فقد الثقيلة اإلدارة يد أما .أحد

 خطوات عملية إدارة رأس المال الفكري:

 عمليــــة إدارة رأس( علــــى خطــــوات 384: 2225و نجــــم )( 627: 2224 ) تومــــاساتفــــق  
  :المبينة كما يليالمال الفكري و 

 الدور الذي تلعبه المعرفة في المنظمة كمدخل ووسيلة إنتاج ومخرج، إلىالتعرف  الخطوة األولي:
ومـدى درجـة مسـاهمتها فـي إعطـاء فـائض، حيـث كلمـا ومدى االعتمـاد عليهـا فـي المنظمـة 

ازدادت أهميتهـــا كلمـــا حققـــت إدارتهـــا عائـــدًا ومـــردودًا أكبـــر، والعكـــس مـــن ذلـــك إذا لـــم تكـــن 
المؤسسة ذات كثافة معرفية كان السبيل إلى تحقيق مردود أكبـر هـو تحسـين إدارة األصـول 

 تالية:األسئلة ال المادية أو المالية. وذلك من خالل اإلجابة عن

 ؟إلى أي مدى تعتمد المنظمة على المعرفة بكثافة -

 من يتقاضى أجرا موافقا لتلك المعرفة؟ -

 وكم يدفع؟ ومن يدفع؟ -

 هل من يملك المعرفة يخلق أيضا القيمة القصوى؟ -
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أي مطابقة اإليـرادات باألصـول  تحليل األصول المعرفية المولدة لتلك اإليرادات، الخطوة الثانية:
المعرفية المنتجـة لهـا، ومحاولـة إيجـاد رأس المـال الفكـري المنـتج للمزايـا التـي اكتشـفها فـي 

 األسئلة التالية: المرحلة السابقة. وذلك من خالل اإلجابة عن

الخبرات والقدرات والعالمات التجارية والممتلكات الفكرية والعمليات وبقية عناصـر ما  -
 لمال الفكري التي تخلق القيمة لك؟رأس ا

     مزيج أصول رأس المال البشري ورأس المال الهيكلي ورأس مال العمالء؟ ما -

وخاصة التي تعمل  وضع إستراتيجية لالستثمار في األصول الفكرية واستغاللها، الخطوة الثالثة:
ل لألصــول علــى زيــادة الكثافــة المعرفيــة للمؤسســة، بمعنــى وضــع خطــط لالســتخدام األمثــ

 األسئلة التالية: نذلك من خالل اإلجابة عالمعرفية واالستثمار فيها لزيادة قيمتها، و 
 عرض القيمة الخاص بالمنظمة ومصدر تحكمها وسيطرتها ونموذج ربحها؟ ما -

 ما االستراتيجيات التي تزيد الكثافة المعرفية للمنظمة وأعمالها؟ -

واألســاليب التــي يمكــن للمنظمــة مــن خاللهــا أن تزيــد قــدرتها علــى تفعيــل  الطرائــق مــا -
 أصولها الفكرية؟

ـــة األصـــول الفكريـــة -  ؟هـــل يمكـــن للمنظمـــة أن تحســـن النتـــائج عـــن طريـــق إعـــادة هيكل
 .)بتحويل رأس المال البشري إلى رأس مال هيكلي أو العكس(

تمثل هذه الخطوة  في زيـادة المعرفيين، تحسين كفاءة العمل المعرفي والعاملين الخطوة الرابعة:   
الســـؤال  إنتاجيـــة األصـــول المعرفيـــة والعـــاملين المعـــرفيين، وذلـــك مـــن خـــالل اإلجابـــة عـــن

فالبـــد أواًل مـــن   التـــالي: كيـــف يمكـــن للمنظمـــة أن تزيـــد مـــن إنتاجيـــة العـــاملين المعـــرفيين؟
خاصــة بانتقــال  البحــث عــن مقــاييس جديــدة غيــر تقليديــة لقيــاس إنتاجيــة العمــل المعرفــي ،

مركــز الثقــل واالهتمــام بعامــل المعرفــة ) مــدخالت، عمليــات، مخرجــات، نتــائج(، فإنتاجيــة 
 : األصول المعرفية يجب أن ترتكز على حقيقتين

: إن األصــول المعرفيــة ال يمكــن إدارتهــا بالطريقــة الســابقة نفســها التــي كانــت األولــى -
 اليدوي.تدار بها األعمال والوظائف القائمة على العمل 

: إن العاملين الذين هـم أكثـر معرفـة بعملهـم هـم بسـبب ذلـك أكثـر قـدرة مـن أي الثانية -
 جهة أخرى على كونهم مسؤولين عن زيادة إنتاجية عملهم بالمعرفي.
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 اإلدارة الجيدة لرأس المال الفكري: 

عددًا من خطوات عملية إدارة رأس المال الفكري من أجل ( 07-08: 0200) لعوربين 
 وكسب ميزة تنافسية وذلك على النحو التالي: خلق

الفئة التي تمثل رأس المال الفكري في المؤسسة من خالل االعتماد  التعرف إلىالخطوة األولى:  
( هو مهندس 0507-0546)PARETO -Vilfredo Paretoعلى مبدأ قانون باريتو 

، حيث 02/62سكة حديد إيطالي، عالم اجتماع واقتصاد و سياسي، مكتشف قاعدة 
من ثروة األمة، ثم  %62من السكان اإليطاليين يمتلكون  %02أن  05الحظ في القرن 

انتقل هذا المبدأ إلى الميادين األخرى، وأثبتت صحتها عمليًا في كل النشاطات 
 ( من النتائج. %62( من النشاطات تفسر) %02االقتصادية، وطبقًا لهذه القاعدة أن:)

أن الخطوة الثانية  (055: 0220)المصري (  نقالً  عن08: 0200لعور)بين  الخطوة الثانية: 
والتي تكون مستوحاة من اإلستراتيجية العامة  أهداف المنظمة إلىلتعرف تهدف ل

للمؤسسة، ثم تحويل هذه األهداف إلى أهداف خاصة باألفراد العاملين في المؤسسة 
ف العامة إلى أهداف خاصة باألفراد ويتم تحويل األهدا والممثلين في رأس المال الفكري،

أسلوب  ( بأنها :"07: 0227وعرفها حّده وآخرون) أسلوب اإلدارة باألهدافعن طريق 
منطقي يجمع بين إستراتيجية التخطيط لضمان استمرار المؤسسة والتخطيط إداري 

كفاءة التكتيكي، باإلضافة إلي تقييم األداء ومحاولة تطويره وتحسينه بما يحقق األهداف ب
 أعلى.

أنه يتم تحديد  (055: 0220)المصري ( نقالً عن08: 0200كما وبين لعور)
أهداف المؤسسة لفترة مستقبلية مهما كان طولها أو قصرها بواسطة اإلدارة العليا، ويجب 
تحديد أهداف المؤسسة في إطار الفرص والتهديدات المتاحة في البيئة، وقدرات المؤسسة 

كما يجب على اإلدارة أن تحدد معها أساليب تحقيقها ومعايير من نقاط  قوة وضعف، 
 قياسها.

بأنه يتم تحديد األهداف عن طريق إشراك الرؤساء  (77: 0224) الموسوىويرى 
والمرؤوسين في المؤسسة على مختلف المستويات اإلدارية والتي تكون عادة ضمن اإلطار 

 العام لهداف المؤسسة.

: بعد تحديد األهداف الخاصة بكل فرد في المؤسسة يجب تفويض بعض الخطوة الثالثة 
الصالحيات التي تساعد هؤالء األفراد في تحقيق أهدافهم، وهذا عن طريق أسلوب اإلدارة 
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( أن فن إدارة التفويض هو أسلوب إداري يتضمن 60: 0220وذكر آموس )بالتفويض، 
فوض للتحكم في المهمة المسند إليه من خالل إتاحة السلطة للموظف الم تفويض المهام

  تنفيذها والتي ما تزال تقع ضمن المسؤوليات.

( أنه يجب التحديد الجيد لما 07-08: 0200نقاًل عن لعور)Stephen ) ويرى )
التي يقوم بها المرؤوس ومدى إمكانية  المهام إلىوذلك من خالل التعرف ، يجب تفويضه

تفويض المهام له، ومن متطلبات التفويض الفعال أن تكون المهام المراد تفويضها محددة 
 واضحة، ووعي المدير بأهمية التفويض عمليًا ومعنويًا.

 قياس رأس المال الفكري:

تطــوير ( فــإن هنــاك جهــودًا كبيــرة ت بــذل مــن أجــل 62-9: 2225بحســب مــا أورد يوســف )
مقــاييس ومؤشــرات يمكــن الركــون إليهــا لقيــاس وتقيــيم رأس المــال الفكــري علــى مســتوى الشــركات ، 
وعلـى الــرغم مــن التقــدم الملمــوس الـذي حصــل فــي هــذا المجــال إال أنـه الزالــت هنــاك مســاحة عــدم 
ن اتفاق بين المختصين فيما يتعلـق بهـذه المقـاييس، وهـذا بمـا يؤشـر إلـى اسـتمرار الحاجـة لمزيـد مـ

التطــــوير والتحســــين لهــــذه المقــــاييس، ويمكننــــا أن نؤشــــر حالــــة زيــــادة االهتمــــام بــــذلك مــــن خــــالل 
 المؤشرات التالية : 

الجاريـــة لقيـــاس رأس المـــال الفكـــري فــي الشـــركات، وكـــان مـــن أبرزهـــا التقريـــر  تكثــرة المحـــاوال .أ
 ا الفكري . ( السويدية لقياس وتقييم مكونات رأسماله Skandiaالسنوي الذي أصدرته شركة ) 

زيــادة االهتمـــام واالعتـــراف بالقيمـــة الحقيقيـــة ) الســـوقية ( لـــرأس المـــال الفكـــري للشـــركات علـــى  .ب
 الرغم من قصور أساليب القياس والتقييم المحاسبية والمؤشرات المالية التقليدية . 

االعتراف المتزايد بالدور األساسي الذي يلعبه رأس المال الفكري فـي األداء اإلجمـالي للشـركة  .ج
 على صعيد النتائج المادية أو على صعيد المنافسة السوقية.  

 Edvinsson, and) أدفينسون ومالون فقد أورد :مؤشرات قياس رأس المال البشري ومن أهم
Malone,1997: p3) :مايلي 

: القيادة اإلستراتيجية إلدارة المنظمة، مستوى جودة العاملين، قدرة التعلم املينقدرات الع -
لدى العاملين، كفاءة عمليات تدريب العاملين ، قدرة العاملين على المشاركة في اتخاذ 

 القرار.
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قدرات اإلبداع واالبتكار لدى العاملين، الدخل المتحّقق من األفكار  إبداع العاملين: -
 األصلية للعاملين.

تطابق اتجاهات العاملين مع قيم المؤسسة، درجة رضا العاملين،  اتجاهات العاملين: -
 معدل دوران العمل، متوسط مدة خدمة العاملين بالمؤسسة.

 كما يلي:  مؤشرات قياس رأس المال الهيكلي( فقد عددوا  1-5: 2266عمر، وآخرون )  أما

: طبيعة بناء ثقافة المنظمة، تطابق العاملين مع منظور المنظمة ورؤيتها الثقافة العامة -
 المستقبلية.

: صالحية نظام الرقابة بالمنظمة، وضوح العالقة بين السلطة الهيكل التنظيمي -
 والمسؤولية.

ية واستخدام هذه الشبكة، بناء مخزون تعليمي : بناء شبكة معلومات داخلالتعلم التنظيمي -
 للمنظمة واستخدامه.

: الدعم المتبادل والتنسيق بين العاملين، توفر البيانات والمعلومات ذات نظام المعلومات -
 العالقة بأنشطة المنظمة.

( بــأن هنــاك الكثيــر مــن الشــركات الزالــت تقــيم أصــولها  7: 2266وذكــر عمــر، وآخــرون ) 
ـــة بالطر  يقـــة التقليديـــة المســـتخدمة لتقيـــيم األصـــول الماديـــة، وهـــذا مـــا أكدتـــه دراســـة لجمعيـــة الفكري

(، ولذلك فقد قدمت الجمعية دراسة لقياس وتقييم رأس المـال CMAالمحاسبين اإلداريين الكنديين) 
 الفكري في الشركات اشتملت على مؤشرات أهمها : 

 عدد المنتجات الجديدة.  -

 عدد الزبائن الجدد.  -

 نسبة النجاح مقاسة بالقيمة النقدي.  -

 نسبة الزيادة في زبائن األعمال ) الشركات (.  -

 دليل اإلنتاجية. -

 مؤشرات النوعية التقليدية.  -

 اآليزو ومستوى رضا الزبون. -
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المحــاوالت الموضــوعية لقيــاس هنــاك الكثيــر مــن ( مــن أن 3: 2224وهــو مــا أكــده نجــم ) 
إال أن هنــاك عــدم اتفــاق بــين المختصــين حــول طرائــق تقيــيم األصــول  وتقيــيم رأس المــال الفكــري،

المعرفيــة ورأس المــال الفكــري، ويمكــن تصــنيف النمــاذج واألســاليب المســتخدمة لقيــاس رأس المــال 
 الفكري على النحو التالي:

 : النماذج الوصفية-أوالن 

يـــر المباشـــر علـــى أداء تركــز علـــى اســـتطالع اآلراء واالتجاهـــات التــي تعتبـــر مهمـــة فـــي تأثيرهــا غ
 عمليات المعرفة، وتحقيق نتائجها المرغوبة باالعتماد على الخبرة التي يتميز بها واضع النموذج.

 المقاييس والنماذج المرتبطة برأس المال الفكري والملكية الفكرية:-ثانيان 

   ( علـى قيـاس قيمـة رأس المـال الفكـري ومكوناتـه األساسـية  65: 2225حيث ركـز يوسـف ) 
) رأس المــال الهيكلــي، رأس المــال البشــري، رأس مــال العالقــات، األصــول الفكريــة(، وتتــولى هــذه 
المقاييس تحويل المعرفة واألصول المعرفية غير الملموسة في أقسام المؤسسـة العامـة إلـى أشـكال 

اذج  توجد الملكية فكرية لتكون أكثر تحديدا وأسهل استخداما ، وباإلضافة إلى هذه المقاييس والنم
 مقاييس أخرى كنماذج القيمة السوقية ، ونماذج العائد على المعرفة...إلخ

أن قياس وتقييم رأس المال البشري بشكل ( فقد بين ب65: 2225كما وذكر يوسف ) 
ية خالل السنوات ( بشكل عام يعتبر المجال األكثر أهمIntangiblesخاص والالملموسات) 

نما أيضا  ية،االقتصاد. وهذا األمر لم يعد على مستوى الشركات أو القطاعات القليلة الماضية وا 
بمساهمات الباحثين  . فقد اهتمت الشركات بهذا المجال والزالت تحفلواألممعلى الدول 
وهذا ما كشفت عنه دراسة  ،، كما أن الدول أصبحت تهتم برأسمالها الفكريواالستشاريين
 ي حملت عنوان ) قياس أصول المعرفة لألمم ( . ( التY.Malhartaمالهارتا) 

   :إلى قياس رأس المال البشري( فقد صنف طرق  00p: Abdol Mohamadi,2003 (أما 

 :التسويقية / الدفترية ( –طريقة رسملة السوق ) طريقة القيمة  -أوالن 

السـوقية يرتكز هذا األسلوب على عالوة أسواق رأس المـال التـي تحسـب بـالفرق بـين القيمـة 
 022إذا كانـت القيمـة السـوقية لألسـهم فـوتمثل رأس المال المعرفي،  ،لألسهم وبين القيمة الدفترية

 (52 )عرفـــي يجـــب أن يكـــونفـــإن رأس المـــال الم ،مليـــون دوالر 02مليـــون دوالر والقيمـــة الدفتريـــة 
(، يجــب أن يــتم ولزيــادة الدقــة عنــد حســاب الرســملة الســوقية )القيمــة الســوقية لألســهم، مليــون دوالر

تعديل القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية إلظهار تأثيرات التضخم أو تكـاليف االسـتبدال. 
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ألن اســتخدام التكــاليف التاريخيــة قــد يشــوه عمليــة الحســاب وبصــورة خاصــة فــي الصــناعات التــي 
 تتميز بوجود األصول الرأسمالية القديمة كصناعة الفوالذ.

                                                                            :العائد على األصول طريقة -ثانيان 
 لثالث أو خمس متوسط العوائد قبل الضريبة الخاص بالشركةيستخدم معدل العائد على األصول 

والناتج ، ذاتها فترة الزمنيةللط على متوسط األصول الملموسة سنوات، ويتم تقسيم هذا المتوس
 يقارن مع متوسط الصناعة لحساب الفرق.

ذا كـــان الفـــرق )صـــفر( أو ســـالب ال يكـــون للمؤسســـة رأس مـــال معرفـــي يزيـــد عـــن متوســـط  اً وا 
 الصناعة، وتبعًا لذلك تكون قيمة رأس المال المعرفي مساوية الصفر.

ها عنــد اً أمــا إذا كــان الفــرق بــين معــدل العائــد علــى األصــول وبــين متوســط الصــناعة موجبــ
ويــتم بعــد ذلــك مضــاعفة ، ويزيــد عــن متوســط الصــناعة اً موجبــ اً رفيــيكــون للمؤسســة رأس مــال مع

الزيادة فـي معـدل العائـد علـى األصـول، عـن متوسـط الصـناعة، بمتوسـط قيمـة األصـول الملموسـة 
ومــن ثــم تقســيم متوســط العائــد الســنوي الزائــد علــى متوســط  ،لحســاب متوســط العائــد الســنوي الزائــد

 .وأخيرًا نشتق قيمة رأس المال المعرفي للشركة ،تكلفة رأس المال في الشركة

  :طريقة رأس المال المباشر -ثالثان 

على قياس قيمة رأس المال المعرفي من خالل أواًل: تحديد العناصر  هذا األسلوبد يعتم
 هذه العناصر بدقة يمكن تقييمها بصورة مباشرة.المتعددة، وعند تحديد 

ويركز هذا األسلوب على األصول السوقية مثل األصول غير الملموسة ورضا العمالء   
واألصول البشرية مثل التعليم والتدريب واألصول الهيكلية  ،واألصول التكنولوجية مثل المعارف

مثل نظم المعلومات. وعندما يتم قياس هذه األصول يمكن اشتقاق القيمة اإلجمالية لرأس المال 
 المعرفي في الشركات.

إن اإلنفاق على البحث والتطوير يولد القيمة، ومن المفروض تسجيل هذا اإلنفاق    
من أن القيمة االقتصادية غير مؤكدة، وعلى أية حال إن التدفقات النقدية كاستثمار على الرغم 

الخارجة للحصول على المعارف ال تمثل دومًا أصواًل غير ملموسة. حيث تعتبر تكاليف التعليم 
ألنه عندما يدفع ، تي تخلقها هذه االستثماراتولكن يجب تحديد القيمة ال ،والتدريب استثمارات

فهم بذلك يستثمرون في رأس المال البشري ، لى خدمة التعليم الخاصة بهمصول عاألفراد للح
الخاص بهم. ولكن عندما تدفع الشركة هذه األموال لتعليم الموظفين فإن الصلة أو الرابط بين 

 ،ألن الشركة تدفع على أصل سوف لن تملكه ،الجهة التي تدفع األموال واألصل غير موجودة
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الموظفين وال تملكها الشركة. لذلك ومن وجهة نظر الشركة إن ألن معارف الموظفين تخص 
 المبالغ المدفوعة على التعليم يجب أن تعامل كتكلفة وليس كاستثمار.

فـي تقـديم محـاوالت أهميـة المتنوعـة  قائـالطر  ( فقـد بـين بـأن لهـذه44: 2262أما الكـردي ) 
وية من المبررات من أجـل شـموله جدية من أجل فهم رأس المال الفكري ومكوناته وتكوين قاعدة ق

ق ائــومــن ثــم إدخالــه فــي القيــاس والتســجيل المحاســبي ، الزالــت هــذه الطر  ،بالتحليــل والتقيــيم المــالي
بحاجــة إلــى المزيــد مــن التأصــيل مــن جهــة والمزيــد مــن االســتجابة للشــروط الماليــة والمحاســبية فــي 

  . التقييم من جهة أخرىالقيمة ودقة حساب األصول الفكرية وخاصة ما يتعلق بثبات 

 استراتيجيات إدارة وتثمين رأس المال الفكري في المؤسسة:

يمكن التطرق إلى استراتيجيات إدارة الرأس  أنه( ب5: 0226)بوقلقول  و (5: 0200) الشيخاتفق 
  مال الفكري من خالل البدائل المتاحة أمام المؤسسة ومنها:

 -استراتيجية خلق المعارف داخليا -استراتيجية رأس المال البشري –استراتيجية المعرفة 
 استراتيجية تحويل ) نقل( المعارف. 

 

 استراتيجية المعرفة )رأس المال الفكري(:

التي تعتبر كأحد الفروع المهمة الستراتيجية المؤسسة ككل، والتي تهتم بخلق وتمييز 
 وتحديد وتقاسم المعارف داخل المؤسسة.

ي تتعلق بإدارة براءات االختراع، والمهارات ، ستراتيجية إدارة رأس مال الفكر ة الوبالنسب
 والمهارات التنظيمية، إضافة إلى المعارف المتعلقة بالعمالء والموردين.

 استراتيجية رأس المال البشري:

أن استراتيجية رأس المال البشري تتكون من خالل تدريب وتكوين األفراد وتعليمهم، حيث 
استراتيجيات النهوض بالرأس المال البشري تعتبر من ضروريات العصر بسبب التقدم  إن

التكنولوجي المتسارع واإلبداع التقني العالي، كما وأن الحصول على فرصة عمل يتطلب المزيد 
  .من المهارات والخبرات المتعددة والمتنوعة لدى العاملين وبدون ذلك تكون الفرصة مستحيلة

 خلق المعارف داخليان:استراتيجية 

من خالل البحث ودراسة العمليات وبحوث التسويق، وكذا التجديد التنظيمي أو ما يسمى " 
جل التعامل ، من أحث عن مفاهيم جديدة في مجال اإلدارة والتنظيمإعادة الهندسة التنظيمية"، والب



 

42 
 

م يبحث عن الفاعلية مع متغيرات المحيط المعقدة من المتطلبات واألهداف األساسية لكل تنظي
 والمحافظة على بقائه واستمراريته.

 استراتيجية تحويل ) نقل ( المعارف:

يتم من خالل اكتساب المعارف وتنظيمها وحفظها وتوزيعها، فالقيام بعمليات روتينية 
 وتكوين األفراد والتنافسية تعتبر من األمور المهمة لزيادة وتجديد األصول غير المادية.

فالمهــارات البــد أن تكــون موضــوع إثــراء جمــاعي ) التحويــل و النقــل(، وهــذا مــا يــدعو إلــي 
ضــرورة خلــق الظــروف الحقيقيــة لنشــر ثقافــة التقاســم والشــفافية بــين أعضــاء المؤسســة مــن خــالل 

 جعل إدارة المهارات في خدمة الصالح العام للمؤسسة ككل.

( أن رأس المــال الفكـري يعتبــر مــن أكثـر الموجــودات قيمــة فــي 65: 2266وذكـر ســعداوي )
قــوى علميــة قـادرة علــى إدخـال التعــديالت الجوهريـة علــى كــل القـرن الحــادي والعشـرين، ألنــه يمثـل 

 شيء.

  أدوار رأس المال الفكري:

( بأن Harrison & Sullivan, 2000:p38نقاًل عن ) (077: 0225)العنزي، صالح ذكر 
 المال الفكري تتمثل في:أدوار رأس 

 األدوار الدفاعية: وتشمل الممارسات التالية:

 حماية حرية التصميم واإلبداع. -

 تخفيف حدة الصراعات. -

 حماية الخدمات المتولدة من إبداعات رأس المال الفكري. -

 : توليد العائد عن طريق:األدوار الهجومية: وتشمل الممارسات التالية

 إبداعات رأس المال الفكري.الخدمات الناجمة عن  -

 الملكية الفكرية للمؤسسة. -

 تهيئة منافذ الختراق تكنولوجيا المنافسين. -

 صياغة استراتيجية تعويق دخول المنافسين الجدد. -
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 (4شكل رقم )

 أدوار رأس المال الفكري 

 
 (076 : 0225آخرون،المصدر: )العنزي، و 

أن العالقة بين بالشكل السابق خالل من  (076: 0225) خرونكما وأوضح العنزي، وآ
 الهجومي إلي الدفاعيانتقالية من الدور س المال الفكري )الهجومية والدفاعية (عالقة أدوار رأ

قال ليس عشوائيًا بل ممنهجًا، تحكمه مجموعة من الممارسات والموضحة وبالعكس، وأن هذا االنت
 كما في الشكل السابق.

 :أصول رأس المال البشري في الشريعة اإلسالمية

فإن اإلسالم يهتم باالستثمار في رأس المال  (04: 0200) دليلة، جميلةبحسب ما أوردت 
البشري من أجل دعمه وتطويره لمجاالت البحث واإلبداع، ومنه الوصول إلى تنمية رأس المال 
الفكري في المجتمعات اإلسالمية، ويمكن أن نستخلص من دراسات االقتصاد اإلسالمي األحكام 

 األساسية المتعلقة بذلك:

 واإلبداع: شريعة اإلسالم دعوة للفكر

( أن اإلسالم يدعو إلى الفكر والتفكير ، ويريد من الفكر 04: 0200بينت دليلة و جميلة )    
أن يبدع ويعلم أتباعه أن هذا الفكر وذاك اإلبداع من أهم مطالب الدين الحنيف، وبهذا تهدف 

 الشريعة اإلسالمية إلى تنمية رأس المال الفكري في المجتمعات اإلسالمية.

 م وحماية الحقوق الفكرية :اإلسال

 لرأس المكونات األساسية كأحد الفكرية ( أن الحقوق04: 0200ذكرت دليلة و جميلة ) 

   هجومية 

 

 

 دفاعية

ادوار رأس 

المال 

 الفكري

 الملكية الفكرية 

  خدمات االبداع 

 حماية الخدمات

 تعويق دخول المنافسين

 اختراق تكنولوجيا المنافسين

 الصراعات تخفيف حدة

 الصراعات
 حماية حرية التصميم
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الفكري، حيث إنها تؤكد على مراعاة حق اآلخر وحق النفس وحقوق الجماعة،  المال 
شرعًا وعرفًا والحقوق الفكرية في الشريعة اإلسالمية هي حقوق غير مادية ذات قيمة مالية معتبرة 

وهي منافع يجوز لصاحبها أن يأخذ العوض المادي عنها. كما يجوز في الشريعة اإلسالمية أن 
يأخذ اإلنسان المقابل أو الِعَوض عن ثمار تفكيره سواء في شكل براءة اختراع أم في شكل 

لشرعية مؤلفات أم في شكل ناحية تجارية وأن يتصرف فيها بالبيع والهبة مع مراعاة الضوابط ا
 في ذلك.

( بأن اإلنسان كان وال يزال أهم عنصر إنتاجي في 02: 0556وذكر المغربي، وآخرون ) 
 المشاريع االقتصادية والمعرفية.

فقد أشار إلى ما يخص بند توفير حد الكفاية الذي يهدف إلى   (772: 0567 ) يونسأما 
ريات األساسية فقط ، وهذا ما عبر رفع مستوى معيشة الفرد و زيادة دخله، ال مجرد توفير الضرو 

عنه رجال الفقه اإلسالمي القدامى باصطالح حد الكفاية تميزًا له عن حد الكفاف، والذي يعني 
وال يقتصر على ضروريات الحياة بل يمتد إلى ما يلزم لتوفير حياة  ،الحد األدنى الالزم للمعيشة

 كريمة .

في اإلسالم، فبحسب  مكانة العلوم والمعارففقد ركزت على ( 08: 0226  ) أنيسة أما 
َيْرَفِع الل ه  ال ِذيَن آَمن وا ِمنك ْم َوال ِذيَن أ وت وا }في قوله تعالى:"  (00ما ورد في ) سورة المجادلة، آية 

فقد حث اإلسالم على االستفادة من العلوم و المعارف التي هي األساس في   {اْلِعْلَم َدَرَجات  
م وتقدمها ، كما وأن اإلسالم اعتبر تحصيل العلوم والمعارف فرضًا على كل إنسان ، نهضة األم

 كما وشّرف اهلل العلماء وخصصهم بميزات  ودرجات لم يخص بها غيرهم وأثنى عليهم. 

( ليشير إلى أن اإلسالم قام بتوفير المؤسسات العلمية 07: 0226) وقد عاد أنيسة
وهي وسيلة أساسية من وسائل تحصيل  ،والمدارس والمكتباتعلم من مساجد وحلقات ال والتعليمية

توفير واالهتمام ب كما ونشطت حركة التأليف والترجمة وزاد االهتمام بصناعة الورق. ،العلم
، وأن الرسول صلى اهلل عليه وسلم المعلمين الالزمين للعملية التعليمية وتشجيعه ماديًا ومعنوياً 

، وقد حرصت الدولة اإلسالمية على توفير المعلمين األكفاء هو أول من قام بهذه المهمة
 وتشجيعهم ماديًا ومعنويًا.

، حيث  االهتمام بالبعثات والعلوم العسكريةعن ( 06-07: 0226 ) أنيسة كما تحدث
بين أن اإلسالم حرص على تهيئة الظروف المالئمة لإلبداع واالبتكار واإلنتاج من خالل دعمه 

اهتمت الدولة اإلسالمية بإرسال البعثات إلى الخارج للتزود من العلم، للبحث والعلم أساسًا، حيث 
أهمية إرسال علوم، كما أدرك الخلفاء العباسيون مدى الو تعلم أحدث ما وصل إليه العالم من 
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البعثات للخارج للتزود من العلم، و الوقوف على أحدث مـا وصل إليـه اآلخرون من علــــوم و 
 .اإلسالميةصناعات و نقلها إلى الدولة 

ن استثمار رأس المال البشري في اإلسالم ( أ04: 0200) دليلة، جميلةواوردت كل من 
اهتم اإلسالم باالستثمار في رأس المال البشري اهتمامًا بالغًا من خالل  ، حيثلخدمة التميز

 االهتمام بتعليمه ورعايته صحيًا واجتماعيًا. 

اهتم اهتماما كبيرًا باالستثمار في رأس المال البشري مما سبق يرى الباحث أن اإلسالم 
وتنمية رأس المال الفكري في واالهتمام بالبعثات واالهتمام بالعلم والدعوة والمعرفة واإلبداع 

 المجتمعات اإلسالمية.

 االستثمار في رأس المال الفكري:

بأنه "الموارد المالية  االستثمار في رأس المال الفكري (5 :0200وآخرون ) زبير  وي عرف
 التي تخصصها المنظمة لمشروع استثماري مقترح تنفيذه خالل فترة زمنية معينة .

( فقد عرفوا االستثمار الفكري بأنه" استخدام جزء من 5: 0200أما عرابة وآخرون ) 
مدخرات المجتمع أو األفراد في تطوير قدرات ومهارات ومعلومات وسلوكيات الفرد بهدف رفع 
طاقته اإلنتاجية، وبالتالي طاقة المجتمع الكلية إلنتاج مزيد من السلع والخدمات التي تحقق 

 الرفاهية للمجتمع.

البشري يرفع إنتاجية رأس المال بأنه" االستثمار في  (6: 0200ن )وآخرو حبيب  وعرفه
العامل، وهذا ما يمثل حافزًا للمؤسسة والفرد على حد سواء، ألن االرتفاع في اإلنتاجية ينعكس 

 إيجابيًا على المداخيل".

بأنه: توظيف األموال من قبل  االستثمار المعرفي (5 :0200وآخرون ) زبير  كما وي عرف
المنظمة بغية الحصول على الموارد المعرفية التي تتمثل في الحصول على الموارد البشرية 
عادة تأهيل وتدريب العاملين في مجال المعرفة وتكوين  العالية التخصص في مجال المعرفة وا 

وخاصة رأس المال الفكري الخبرات المعرفية ، ويعد اإلنفاق واالستثمار في الموارد المعرفية 
مشروعًا استثماريًا تسعى المنظمة منه إلى تحقيق نوعين من األهداف ، وهي أهداف مادية 
متمثلة بالوفرات التي يحققها المورد المعرفي جراء انخفاض تكاليف اإلنتاج وتحسين نوعية 

يلي نموذج  المنتج، وأهداف غير مادية متمثلة بتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وفيما
لالستثمار الالملموس يقوم على توجيه االهتمام نحو بناء األصول الفكرية ) المعرفية ( من خالل 

 تحديد مجاالت االستثمار وما يؤديه ذلك من بناء قواعد هذه األصول وتراكمها.
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          نموذج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (02: 0200وآخرون ) زبير  كما ويبين
 (OECD)  وهو نموذج لالستثمار الالملموس يقوم على توجيه االهتمام نحو بناء األصول

الفكرية من خالل تحديد مجاالت االستثمار وما يؤديه ذلك من بناء قواعد هذه األصول وتراكمها 
 ( .6سواء على مستوى البلد أم المنظمة، ويتكون النموذج من ثالث مراحل يبّينها شكل رقم )

( والخاص بنموذج 6( إلى النقاط التالية  وهي تحليل لشكل رقم )070 :0202)نجم  وقد أشار  
 :(OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

: البد من تخصيص الموارد لمجاالت أساسية ومهمة تتمثل في البحث االستثمار الالملموس-
دريب والتعليم ) بناء رأس المال البشري(  والتطوير )بناء القاعدة العلمية والتكنولوجية ( والت

 وموارد العالقات.

: هذه المرحلة هي مرحلة استمرار االستثمار والتعلم والخبرة المتراكمة صول الفكريةتراكم األ-
بما يجعل األصول المعرفية والتنظيمية والتسويقية والعالقات في المستوى الذي يميز 

 المنظمة.

جني الثمار، ويمكن إنشاء معرفة جديدة في سوق األصول الفكرية  : وهي مرحلةإنشاء القيمة-
 ة جراء التميز في األصول الفكرية)الخبرات والمعرفة(أو إدخال منتجات أو تحسين اإلنتاجي

 (1شكل رقم )

 ( OECDنموذج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية) 

 
 (270: 2101المصدر: )نجم، 

 القيمة إنشاء تراكم األصول الفكرية االستثمار الالملموس

 مجاالت القيمة األصول المجاالت

 البحث والتطوير. -
 التدريب والتعليم. -
التسويق والعالقات مع  -

 الزبون.

سوق األصول  -
 الفكرية.

 سوق المنتج. -
 االنتاجية. -

المعرفة: حقوق  -
 الملكية الفكرية.

الموارد البشرية:  -
 المهارات واالبتكار.

 التنظيم. -
 السمعة. -
 الشبكات والتحالف. -
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 رأس المال الفكري:االستثمار في طرق تنشيط 

( بأنه البد من تنشيط وتطوير رأس المال الفكري ،ولبلوغ ذلك  5-6: 0200ذكر دراجي )
يع توجد عدد من الطرائق التي تهدف إلي تنشيط الذهن وتفعيل المشاركة الجماعية وتشج

 المصارحة بين اإلدارة و األفراد العاملين وتتمثل الطرق في:

تهدف الطريقة إلى إثارة الطريقة اإلبداعية لألفراد لتوليد أكبر عدد من األفكار  عصف األفكار:-
دون انتقاد وسخرية كاملة، ألن الجماعة تؤدي دورًا كاماًل في مساعدة الفرد على إطالق 
قدراته اإلبداعية، ألنها تملك معلومات ومعارف أكثر مما يملكه أفرادها بشكل مستقل الواحد 

 عن اآلخر.  

وتهدف إلى تحقيق الكفاءة اإلنتاجية نوعيًا من خالل الوصول إلي  حلقات السيطرة النوعية:-
طالق  صيغ مثلى وأفكار إيجابية لتطوير النوعية وتحسينها من خالل تشجيع القوى العاملة وا 

 فاعليتها في العملية اإلنتاجية، علمًا بأن حلقات السيطرة النوعية تسهم في :

 في استمرار البرامج المرتبطة بحلقات السيطرة النوعية. ملينزيادة رغبة العا -

 استثمار الطاقات الفكرية للعاملين كافة من خالل استقبال آرائهم. -

: وتهدف هذه الطريقة إلى استخدام المعلومات الموجودة في أذهان اإلدارة على المكشوف-
م لتوفير الجو المالئم لتوليد األفكار األفراد أواًل بأول، وذلك من خالل شحن القدرات الذهنية له

   من خالل االجتماعات واللقاءات،   

 فقد تتمثل أهمية االستثمار من خالل الجوانب التالية:( 070: 0226) حسنوبحسب ما بين 

يعزز االستثمار مستوى أداء المنظمات وخاصة التي تتمتع بمركز استراتيجي قوي على  -
تراتيجي الضعيف، والموقع االستراتيجي له أهمية في عكس المنظمات ذات المركز االس

 تحديد مستوى االستثمار في الموارد المعرفية.

يعد زيادة االستثمار في رأس المال الفكري مؤشرًا مهمًا لقياس ربحية المنظمة، ويسهم  -
 بشكل فاعل في تحقيق العوائد المالية العالية للمنظمة.

الفكري على منظمات األعمال أن تعرف مستويات يحتم االستثمار في رأس المال  -
االستثمار المالئمة لها من خالل تحديد الحد األدنى والحد األقصى من المبالغ التي 

 تخصص لغرض االستثمار.
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يسهم االستثمار في رأس المال الفكري في تشجيع اإلبداع واالبتكار، حيث توجد عالقة  -
الفكري وبين اإلبداع واالبتكار من قبل األفراد  طردية قوية بين االستثمار في رأس المال

 العاملين في المنظمة.

فقد بين بأن االهتمام برأس المال الفكري واالستثمار فيه يقود  (5: 0228) عبد العاطي أما 
 المنظمة إلي ما يلي:

 تعزيز التنافس في الوقت من خالل تقديم المزيد من المنتجات الجديدة والمطورة. -

مكان البيع بأسعار تنافسية، إضافة إلى تحسين اإلنتاجية وزيادة القدرة خفض  - التكاليف وا 
 اإلبداعية.

 إبهار وجذب الزبائن وتعزيز والئهم والحفاظ عليهم.  -

 بناء سمعة طيبة عن المنظمة وخلق انطباعات ذهنية جيدة عنها لدى الزبائن. -

 محددات االستثمار في رأس المال البشري :

( من خالل 7: 0222بين مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض )
ورقة عمل عن االستثمار في رأس المال البشري بأن محددات االستثمار وتنمية رأس المال 

ترتبط بجانبين متالزمين ومتكاملين أولهما يختص باكتساب العلم والمعرفة والمهارة مشكال البشري 
، وهذان الجانبان هما األساس في تكوين هما يتعلق بقضايا العمل والتوظيفأهيل ، وثانيجانب الت

 محددات االستثمار في رأس المال البشري وهي :

ويعني بوضع األسس الالزمة لبناء اإلنسان وتحديد احتياجاته من المهارة  :التخطيط -
والوسائل الفعالة لتوفير تلك من الطرائق الثقافية والمهنية وغيرها والمعرفة العلمية و 

 .حتياجات عبر مراحل زمنية محددةاال

يشكل هذا العنصر اإلطار التنظيمي والتنفيذي لتحقيق أهداف محور التخطيط  :التنمية -
نجاز برامجه حيث يتم من خالله توفير المؤسسات التعليمية والتدريبية للقيام بخطوات  وا 

لقدرات الثقافية والفكرية والمهارات العملية لدى الفرد تنمية او  تنمية الموارد البشرية شاملة
 .             لتأهيله لممارسة مسؤولياته كمواطن منتج 

ويتم من خالله إتاحة فرص العمل للقوى البشرية التي تم تنميتها وتأهيلها من  :التوظيف -
تي اكتسبتها في القدرات والمهارات ال ثمارن من استخالل برامج التعليم والتدريب بما يمكّ 

 .إنتاج السلع وتقديم الخدمات للمجتمع واإلسهام في توفير احتياجاته
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أن أهميــة االســتثمار فــي رأس المــال الفكــري تنبثــق  (08:ص0200ذكــر راتــول، وآخــرون )
من حقيقة مفادها حقيقـة أن العنصـر الصـناعي تـم اسـتبداله بنمـوذج يسـمى عصـر المعرفـة والـذي 

فــي االعتمــاد علــى الموجــودات غيــر الملموســة ) األصــول البشــرية( علــى يقــوم علــى مبــدأ التوســع 
 حساب الموجودات الملموسة ) األصول المادية(.

 العوامل المؤثرة في استثمار رأس المال البشري :

مــن ( 7-8: 0222بــين مركــز البحــوث والدراســات بالغرفــة التجاريــة الصــناعية بالريــاض )
فـــي رأس المـــال  يـــرتبط االســـتثمارأس المـــال البشـــري بـــأن خـــالل ورقـــة عمـــل عـــن االســـتثمار فـــي ر 

 البشري بمجموعة من العوامل تختلف من دولة إلى أخري ، ومن هذه العوامل نذكر ما يلي :

 تشمل هذه العوامل موقع الدولة ومناخها وبيئتها الطبيعية ومصادر مواردها.و  العوامل الجغرافية :

يتـــأثر االســـتثمار فـــي رأس المـــال البشـــري بشـــكل مباشـــر بالعوامـــل الســـكانية  العوامـــل الســـكانية :
  خاصة التركيبة السكانية ومعدل النمو السكاني.

 .وتشمل المؤثرات المرتبطة بالدين واللغة والتكوين االجتماعــي :العوامل االجتماعية

والتعلــيم والتـدريب حيــث هنــاك ارتبـاط وثيــق بـين كـل مــن االقتصـاد ، حيـث  العوامـل االقتصــادية:  
تؤثر األوضاع االقتصادية في النظم التعليمية والتدريبية مـن حيـث تحديـد محتـوى التعلـيم والتـدريب 

 .ومناهجها وأساليبها ومدتها وتوفير التكاليف

تــــؤثر األوضــــاع السياســــية الســــائدة فــــي حركــــة النظــــام التعليمــــي ومحتــــواه ،  :العوامــــل السياســــية
تشــــكل مجموعــــة األفكــــار المــــؤثرة فــــي النظــــام السياســــي للدولــــة تجعــــل النظــــام فاأليديولوجيــــة التــــي 

التعليمي يختلف من دولة أو مجموعة مـن الـدول ألخـرى حيـث يختلـف هـذا النظـام فـي الـدول التـي 
، والـدول التـي عانـت مـن احـتالل (األيديولوجيـة االشـتراكية)تتبنى النظرية الرأسـمالية عـن تلـك ذات 

ثرت بـــرامج تعليمهـــا بثقافـــة الدولـــة المحتلـــة ، باإلضـــافة إلـــى تـــأثير االســـتقرار دول أخـــرى لهـــا قـــد تـــأ
 .السياسي في فعالية التعليم واستمراريته

( فيفيـــد بأنـــه مـــن أهـــم الجوانـــب التـــي يجـــب أن تهـــتم المؤسســـة بهـــا لتنميـــة 9: 0222أمـــا يوســـف ) 
 رأسمالها البشري هي: 

 :  استقطاأ أفضل المواهأ البشرية -6

أي أن تكــون الشــركة ذات نظــام فعــال فــي عمليــة االختيــار ، االختبــار واســتخدام العــاملين الجــدد 
 وتوفير أسس التعلم ونقل الخبرة بين األجيال المتعاقبة من العاملين . 
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 إغناء رأس المال البشري:-2

معرفـة وذلك يتم من خالل تشجيع العاملين وتحفيزهم علـى االنضـمام لبـرامج التـدريب وتشـارك ال
 واكتسابها وتوزيعها داخل الشركة . 

 :المحافظة على العاملين المتميزين-3

 ويتم ذلك بتوفير نظم وأساليب اإلدارة القائمة على الثقة وتشجيع اإلبداع واألفكار الجديدة.  

 : إيجاد بيئة التعلم-4

تتميز الشركات المعرفية بأن رأسمالها في عقول العاملين الذين يغادرون الشركة في نهاية اليـوم، 
والــذين يمكــن أن تســتقطبهم شــركات منافســة أخــرى، ولــذلك البــد مــن إيجــاد أســس لتقويــة وترســيخ 

 قواعد الوالء المنظمي. 

 اإلبداع واالبتكار في تنمية رأس المال الفكري:

 : بتكارمفهوم اإلبداع واال

فإن بعض المختصين يميلون إلى التفرقة بين  (055: 0225) زين الدين بحسب مابين
اإلبداع واالبتكار من منطلق أن األول يتعلق باكتشاف فكرة جديدة، والثاني يتعلق بوضع هذه 
الفكرة حيز التنفيذ. حيث يعتبر اإلبداع واالبتكار نتاج سلسلة من العمليات الفكرية والمنطقية 
للعقل البشري الذي يتميز بالطالقة الفكرية والمرونة، والقدرة على االبتكار واإلبداع تتأثر 

 بمجموعة من العوامل التي يمكن تقسيمها إلى:

 عوامل اجتماعية. عوامل شخصية، -

تتمثل في الصفات والخصائص التي يتصف بها األفراد المبدعون  العوامل الشخصية:-
والمبتكرون، ومنها العوامل الوراثية والتي تولد مع اإلنسان كالذكاء واالستعدادات الفطرية، 

 وعوامل مكتسبة يكتسبها اإلنسان من تجارب الحياة والتعلم والممارسة العملية.

وامل التي تحيط باألفراد، والتي لها تأثير على تتمثل في مختلف الع جتماعية:العوامل اال-
 قدراتهم اإلبداعية واالبتكارية كالعوامل الفيزيائية واالجتماعية.

 : اإلبداع مراحل

 مراحل وهي كالتالي: لإلبداعأن  (76:  0227الهويدي ) ذكر 
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 التحقق أو التعبير - اإلشراق -االختمار – اإلعداد 

 : اإلبداع عناصر

 كما يلي:( عناصر اإلبداع 77: 0225يبي )العتأوضح 

 .للعمل الداخلية الدوافع -الشخصية السمات  -العقلية راتالقد -1

 ( بأن توجد خصائص يتصف بها المبدعون وهي:40-42: 0227 )الهويديوذكر 

 خصائص انفعالية. -معرفيةخصائص -

 :أهمية اإلبداع واالبتكار بالنسبة للمؤسسة

بأنه يمكن إبراز أهمية اإلبداع واالبتكار بالنسبة للمؤسسة في النقاط  (04: 0200يرى خليفة) 
 التالية:

إن اإلبداع واالبتكار يعود بالنفع على الفرد المبتكر من حيث رفع المعنويات وزيادة  -0
 الثقة بالنفس.

يقود اإلبداع واالبتكار إلى التجديد والتطوير المستمر بما يساعد على مواكبة  -0
 التطورات.

اإلبداع على تدعيم التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل إيجاد األساليب  يعمل -7
 والتكنولوجيات المالئمة.

 يمّكن اإلبداع واالبتكار من تلبية حاجيات المستهلكين والتفوق عليها. -4

يؤدي اإلبداع واالبتكار إلى إيجاد أساليب وطرائق إنتاج تجعل المؤسسة متميزة عن  -5
 غيرها.

ويقف ، بداع تعبير عن االبتكار والتجديداإل(  فإن 6-8: 0226وآخرون ) وبحسب أحمد
نتاج العقل البشري المتفوق، وسمة أصحاب العقول  ، حيث يعتبرتباع والتقليدالعلى العكس من ا

فاإلبداع عملية تفكير تنشأ عن نشاط عقلي تغييري يتميز بالبحث ،  المستنيرة والنفوس المطمئنة
يشكل اإلبداع أهم وسيلة لتحقيق الميزة كما و  ،في اتجاهات متعددةواالنطالق بحرية 

نت المؤسسة التنافسية في زمن يزداد فيه التقليد بسرعة كبيرة ، ولن يتحقق ذلك إال إذا كا
، فاستثمار العنصر البشري يعني تثمين نشاطه واستغالل أفكاره تثمن رأسمالها الفكري
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ن إتاحة الفرصة أمام رأس المال الفكري لللمؤسسةالتي قد تأتي بالجديد المبتكر  حل ، وا 
 ،بها، أو لتحديث وتطوير أساليب العمل واإلنتاج واإلدارة المشاكل التي تواجهها المؤسسة

 : ما يلي ، ويؤدي ذلك إلىمؤسسة الميزة التنافسية باستمرارهذا ما يحقق لل

 : زيادة القدرة اإلبداعية-0

وتوليــــد األفكــــار التــــي تســــمح  ،يشــــكل التفكيــــر اإلبــــداعي أســــلوبا حــــديثا لحــــل المشــــكالت 
وكثــــرة  ،بالتجديـــد المـــؤدي إلـــى بقــــاء المؤسســـة فـــي الســـوق التــــي تتصـــف بشـــدة المنافســـة

ن تنميــة التفكيــر اإلبــداعي ال وا  . طيعوا مقاومــة تلــك المنافســةالخــارجين منهــا ممــن لــم يســت
ال والمــوظفين وزيــادة إنتــاجهم فقــط ، ولكــن تشــمل تنميــة يقتصــر علــى تنميــة مهــارات العمــ

درجة الوعي عندهم وتنمية إدراكهم وتوسيع مداركهم وتصـوراتهم وتنميـة خيـالهم وشـعورهم 
 بقدراتهم واعتدادهم بأنفسهم في جو تسوده حرية المبادرة التي تسمح بتحقيق الهدف .

 :تنويع المنتجات-2

ج نــوع واحــد مــن الســلع لــيس بإمكــان المؤسســة فــي محيطهــا التنافســي االعتمــاد علــى إنتــا 
فــالتطور الحاصــل فـــي  ،، خاصـــة فــي زمــن يتميـــز بقصــر دورة حيــاة المنـــتجولمــدة طويلــة

 التسويق والوصول إلى رضا ووالء ائقليب اإلنتاج واإلدارة، وتطور طر المجال التقني وأسا
واختفـــت الفتـــرة الفاصـــلة بـــين  بـــالمنتجتـــزال زمـــن التعريـــف كـــل ذلـــك أدى إلـــى اخ ،الزبـــائن

 ظهور ورواج المنتج

 :جذأ العمالء وتعزيز والئهم-3

، ومـع اشـتداد المنافسـة يمكـن أن طها إلى ضمان تسويق منتجاتهـاتحتاج المؤسسة خالل نشا 
بنـاء علـى ذلـك  ، يمنعهـا ذلـك مـن االسـتمرار فـي النشـاط ،تفقد المؤسسة زبائنها في أي لحظـة

تحتاج المؤسسة إلى زبائن جدد في كـل فتـرة ، وأن تسـعى إلـى كسـب وتعزيـز والئهـم ، ضـمانا 
، فـــرأس المـــال الفكـــري يتعـــدى حقـــل اإلنتـــاج إلـــى الســـوق ســـتمرار إمكانيـــة تســـويق المنتجـــاتال

 الواسعة التي يوجد بها أكثر من منتج . 

 : استمرار االبتكار -3

ئهــم للمؤسســة ينبغــي أن ال تفقــدهم مســتقبال ، خاصــة فــي بعــد جــذب العمــالء وتعزيــز وال
سوق تتميز بشدة المنافسة التي تزداد كلما زاد االنفتاح االقتصادي والتحريـر المـالي ، لـذا 
لــيس مــن صــالح المؤسســة االعتمــاد علــى أنــواع محــددة مــن المنتجــات لفتــرة أطــول ، ذلــك 
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يهم ، فيـؤدي ذلـك إلـى خسـارة والئهـم ألن المنافسين قد يوفرون األفضل للزبائن فيؤثرون ف
مــن قبــل المؤسســة األولــى ، خاصــة وأن دورة حيــاة المنــتج أصــبحت قصــيرة جــدا فــي ظــل 
زالــــة الحــــواجز أمــــام الســــلع والخــــدمات ، التــــي أصــــبحت تتــــدفق علــــى مختلــــف  العولمــــة وا 

 األسواق في العالم خاصة في ظل المنظمة العالمية للتجارة .

 :التنمية البشرية في دور رأس المال الفكري

( فإن إدارة  رأس المال الفكري تعمل على إنشاء بنية 05: 0200بحسب ما أورد خليفة ) 
تحتية متكاملة تتضمن توفير قدرات واسعة من تكنولوجيا المعلومات وما تحتويه أو تتضمنه في 

القائمة على الفكر مجال االلكترونيات واالتصاالت المتقدمة، والتركيز على الصناعات الواعدة 
واإلبداع كالصناعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبرمجيات، والتجهيزات 
اإللكترونية، مما يساعد على سرعة الوصول المباشر لموارد المعلومات والسرعة في اكتساب 

لى اإلنسان المهارات وفتح الطرق أمام اإلبداعات واالبتكارات الشخصية مع ضرورة التركيز ع
وتنميته وثقافته والتي تعتبر مصدرًا لإلبداع واالبتكار، حيث إن امتالك تكنولوجيا المعلومات 

 المتطورة ال تشكل بعد هدفا لتحقيق الميزة التنافسية.

( بأن منهج اإلدارة يرتبط بقدرات من تكنولوجيا 05-00: 0200كما وبين خليفة ) 
دارة المعلومات ويتيح  لها نظاما دقيقا لممارسة العمليات الوظيفية، ولتحقيق ذلك المعلومات وا 

 يجب اتخاذ اإلجراءات التالية:

 عالج اختالل هياكل اإلنتاج: وذلك من خالل زيادة أهمية ودور القطاع الصناعي . -

 عالج نقص المهارات: من خالل تعديل هيكلي في سياسات التعليم والتدريب. -

عن طريق التنمية البشرية وتأصيل روح المبادرة  عالج اختالل هيكل القوى العاملة: -
 واإلبداع.

االهتمام بالبحوث والتطوير التكنولوجي: من خالل االهتمام باالختراعات ومالحقة التقدم  -
 العلمي.

 وضع إستراتيجية تضمن السرعة في ميادين االبتكار واإلبداع التنظيمي والتكنولوجي. -

امنة لدى العنصر، واختيار أكفأ العناصر البشرية تدعيم كلِّ من المعرفة المعلنة والك -
 والتي تتمتع بمكونات ذهنية .

 العمل على استقطاب المهارات الفكرية الفردية أو الجماعية من سوق العمل. -
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دراكه  - العمل على استمرار حركة التفاعل بين الفرد ) بمكوناته الذهنية وقدراته وا 
 الشخصي( والمنظمة

المعرفة القابلة لالنتقال(، وبذلك تكون هذه الحركة أساسا لتكوين  التي يعمل بها ) حيث  -
بما يؤدي في  -معرفة تنظيمية توجه وبشكل مباشر لمزيد من االبتكار واإلبداع واالختراع

 النهاية إلي تكوين ميزة تنافسية لمنظمات األعمال. 

للعمل والتعامل  وضع نظام مناسب للحوافز يكون من شأنه إيجاد الدافعية لدى العاملين -
 بشكل عقالني ومنتج.

 تنقية مصادر المعلومات والمعرفة من أي تشويه أو خطأ.  -

تطبيق ما يسمى" المعرفة المتخصصة" أي يمارسها متخصصون حتى يمكن االستفادة  -
من هذه المعرفة، ومن هنا نجد مديرًا ذا معرفة، مما يساعد في إيجاد مجتمع معلومات 

 توىين المحلى والعربي. ومعرفة شامل على المس

 عالقة رأس المال الفكري ببعض التحديات اإلدارية المعاصرة:

   :عالقة رأس المال الفكري بالتفكير االستراتيجي-أوالن 

أن العالقة بين رأس المال الفكري والتفكير االستراتيجي عالقة  (7: 0200) دراجي يرى 
عليهم مسؤولية التفكير االستراتيجي، وهم جزء من وطيدة جدًا، وأن المفكرين االستراتيجيين تقع 

رأس المال الفكري، إذ يمتلكون  المواصفات والقدرات ذاتها التي يتميز بها رأس المال الفكري، 
 وحيث تتوافر الشروط الوظيفية لشغل المنصب ومنها:

، بينما يتمركز المفكرون االستراتيجيون في االستراتيجية الشاملة ) القمة االستراتيجية(
 يتوزع رأس المال الفكري على مستويات االستراتيجية كافة ابتداًء من الشاملة وانتهاء بالتشغيلية.

يمتلك المفكرون االستراتيجيون صالحيات واسعة بحكم كونهم أعضاء مجلس إدارة، بينما 
 يمتلك رأس المال الفكري صالحيات محددة وقسم منها ال يمتلك صالحيات إطالقا.

في المفكرين االستراتيجيين شروط الموقع الوظيفي الحالي مثل: التحصيل العلمي،  يتوافر
 مدة الخدمة، الخبرة الوظيفية... بينما ليس بالضرورة توافر الشروط في رأس المال الفكري.
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 إدارة المعرفة:عالقة رأس المال الفكري ب-ثانيان 

دارة المعرفة عالقة وطيدة بأن  (4: 0200) دراجي يرى العالقة بين رأس المال الفكري وا 
باعتبارهما نوعين من المنافسة المعتمدة على الفرد، حيث إن أولى مهام إدارة المعرفة هو 
مسؤوليتها عن استخراج المعرفة الضمنية لرأس المال الفكري، وتتمثل هذه المعرفة بالخبرات 

دارة المعرفة في قيام إدارة المعرفة باستثمار الشخصية. وتتجسد العالقة بين رأس ا لمال الفكري وا 
دارة  معطيات رأس المال الفكري وتطبيقها مباشرة لكسب الريادة وتحقيق التفوق التنافسي. وا 
المعرفة تنظم عمليات بيع أو تطبيق أو تنفيذ براءات االختراعات التي تعد أحد مخرجات رأس 

      شارف و بورنان وذكرظمات أرباحا كبيرة من جراء ذلك. المال الفكري، وبذلك ستحقق المن
لمال الفكري في ظل مجتمع و آليات تطوير و تنمية رأس ا طرائق  (07-04: 0226) 

 المعرفة، حيث بينها من خالل النقاط التالية:

التقييم ، مهارة العنصر البشري من خالل التدريب المستمرستمرة لكفاءة و التنمية الم-  
 .يض و المكافأة العادلة عن األداء، واالختيار المالئم و السليمالتعو ، ضوعيالمو 

، وتقديم و قياس كفاءة تأكيد هيكل المهارات الجديدة من خالل تصميم برامج التدريب-  
 .              سب المهارات و متطلبات العملإعادة توزيع األفراد على األعمال بحسب تنااألداء، 

مصادر الحصول على الل تحديد النوعيات والمهارات و تخطيط القوى العاملة من خ-  
  النوعيات المطلوبة

وجلبا لنوعيات  المطلوبةتعديل هيكل المهارات الجديدة أي التخلص من النوعيات غير -
 المطلوبة.

بالمشاركة خلق الظروف المؤدية إلى التجديد واالبتكار أي خلق روح المبادرة لدى العاملين -
 .                        لجماعي في فرق الوحدات المستقلة مع تشجيع االبتكارالعمل او  في اإلدارة

لق آلية خ الربط الوثيق بين مراكز البحث و المعرفة و مصادر المعلومات من خالل-   
  مشاريعالدخول في احثين و االستفادة من خبرات األفراد و البلالتصال المباشر )عقود(، 

 و تطوير مشتركة. بحوث
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 (6شكل رقم )

 تطوير و تنمية رأس المال الفكري 

 

 (64 :2228المصدر: )شارف ، وآخرون، 

  عالقة رأس المال الفكري بالهندسة اإلدارية:-ثالثان 

عملية الهندسة اإلدارية وتنفيذ هذا المنهج  بأن  (80: 0225 ) المفرجي، وصالح يرى
الجديد يتطلب وجود رأس مال فكري لدى منظمات تستطيع التعامل مع متطلباته، فالهندسة 

 اإلدارية تقوم على سمتين بشريتين:

 : تتمثل في النظرة االنتقادية المبادئة.األولى

درة على تخيل بدائل لخفض مراحل : فتتمثل في التفكير االبتكاري المستند إلى القالثانيةأما  
العمل ووقته وتكلفته ثم تقييمها الختياراتها، وتقوم كذلك على استخدام مكثف لتكنولوجيا 

 المعلومات.

وهاتان السمتان تتطابقان تمامًا مع خصائص رأس المال الفكري، كذلك تبرز العالقة بين 
أهمها االبتعاد عن الدور التقليدي  المتغيرين من خالل متطلبات تطبيق الهندسة اإلدارية ومن

 للموظف الذي يتبع التعليمات بصورة آلية فقط.

     تطوير و تنمية 

 رأس المال الفكري

 تخطيط القوى البشرية العاملة

الربط الوثيق مع مراكز البحث و المعرفة و 

 مصادر المعلومات

 خلق الظروف المؤدية إلى التجديد و االبتكار

 تعديل هيكل المهارات الجديدة

 تأكيد هيكل المهارات

 التنمية المستمرة لمهارة العنصر البشري
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كما وأن رأس المال الفكري يميل إلى االبتعاد عن الروتينية ويقترب كثيرًا من التجديد 
وتأسيس القواعد والتعليمات بنفسه، ويحب التحدي والمجازفة في العمل، وبالتالي يسهل تطبيق 

 رية، ويسهم في نجاحها بكفاءة وفعالية. والهندسة اإلدارية عملية مستمرة.الهندسة اإلدا

 الفكري بإدارة الجودة الشاملة:عالقة رأس المال -رابعان 

بأن رأس المال الفكري هو العنصر الجوهري لتطبيق فلسفة إدارة  (5: 0200) دراجي يرى
الجودة الشاملة، ألن إدارة الجودة الشاملة تهدف إلى إحداث تغيير فكري وسلوكي في المنظمة، 
دارة الجودة الشاملة في قدرة رأس المال الفكري على  وتتجسد العالقة بين رأس المال الفكري وا 

شاملة ومستلزمات تطبيقها، لما يمتلكه من قدرات فكرية وتنظيمية عالية، سرعة فهم إدارة الجودة ال
 وهذا سيسهل كثيرًا في تحقيق العمل الجماعي والعمل بروح الفريق الواحد.

                                                                       عالقة رأس المال الفكري بالعولمة:-خامسان 

بأن الخصائص المطلوبة لمواجهه العولمة هي  (5-8: 0200) جيدرا كما يرى
خصائص رأس المال الفكري المتمثلة بتنوع المهارات والخبرات وامتالكهم القدرة المتفردة ، وعليه 
يمكن القول بأن صناعة رأس المال الفكري في المنظمات يعد أمرًا في غاية األهمية لكونه أهم 

 ة.وسائل مواجهة ظاهرة العولم

ن وسيلة جني إيجابيات العولمة هي من مسؤولية رأس المال الفكري، ألنه فعاًل يمثل  وا 
الطراز المختلف عن بقية الموارد البشرية نظرًا لما يتمتع به من قدرات تنظيمية ومعرفية تساعد 

 على االبتكار واإلبداع.

 عالقة رأس المال الفكري بالذكاء االقتصادي:-سادسان 

بأن عالقة رأس المال الفكري بالذكاء االقتصادي  (7-8: 0200) دراجي فبحسب ما أورد
 تتمثل في:

: يساعد الذكاء االقتصادي على تغيير رأس المال الفكري من خالل تغيير رأس المال الفكري -0
وضع مخطط مدروس لتحقيق األهداف المسطرة، وبصفة عامة أهداف التغيير تتلخص 

 كاآلتي:

 األداء.تجنب التدهور في  -

 تحقيق الكفاءة وفعالية األداء. -
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 زيادة قدرة المنظمة على اإلبداع. -

 تطوير قيادات قادرة على اإلبداع. -

 رفع كفاءة رأس المال الفكري: -2

 ن من الكفاءات:هناك نوعا

  الكفاءات الفردية:

معينة مهما كان مستوى األفراد في الهيكل التنظيمي فإن المناصب التي يشغلونها تتطلب كفاءة 
 ألداء مهامهم بصورة تحقق معها أهداف المنظمة.

 الكفاءات الجماعية:

تعتبر الكفاءات الجماعية أهم انشغال للمؤسسات المعاصرة، وتنشا هذه الكفاءات من تءزر  
الكفاءات الفردية، ويمكن تحديد وجود هذه الكفاءات من خالل مؤشرات االتصال الفّعال الذي 

 بين جماعة العمل، وتوفير المعلومات المالئمة للجميع. يسمج بوجود لغة مشتركة

ويساعد الذكاء االقتصادي في تطوير الكفاءات البشرية باعتباره جهدًا استثماريًا، بحيث 
يركز على إدارة المعارف والقدرات لدى جميع الخبرات الموجودة في المنظمة، لتدعيم العناصر 

حيث أ دخلت مفاهيم جديدة مثل الجودة البشرية والتكنولوجيا األساسية المميزة للكفاءات البشرية، 
البشرية التي تتحكم فيها عناصر التخصص الدقيق ذي الجودة العالية والمشاركة الفعالة للفرد في 

 إدارة التنمية.

وترى الباحثة بأن وجود رأس المال الفكري يعد مفتاحًا أساسيًا للتعامل مع التحديات، ومن 
ها المختلفة وتحقيق التفوق التنافسي، وبالتالي تطوير القدرات واإلمكانيات ثم جني فوائد

 االبتكارية واإلبداعية.
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 (7شكل رقم )

  المنظمة: عالقة رأس المال الفكري بالتحديات اإلدارية المعاصرة وتأثيرها على قدرات

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 (424: 2119المصدر:) العنزي ، صالح ، 

مما سبق يتضح أنه توجد عالقة بين رأس المال الفكري والتحديات اإلدارية متمثلة في: 
 –الذكاء االقتصادي –الجودة الشاملة  –العولمة  -الهندسة اإلدارية –التفكير االستراتيجي 

زيادة قدرة المنظمة على التنافس و اإلنتاجية و تحقيق رضا  -ولها تأثيرها على المنظمة المعرفة
  الزبائن والعاملين وزيادة قدرة المنظمة على البقاء.

التفكير 
 االستراتيجي

 

زيادة قدرة المنظمة 
 على التنافس

زيادة قدرة المنظمة 
 اإلنتاجيةعلى 

زيادة قدرة المنظمة 
تحقيق رضا  على

 الزبائن
زيادة قدرة المنظمة 

تحقيق رضا على 
 العاملين

زيادة قدرة المنظمة 
 الفاعليةعلى 

زيادة قدرة المنظمة 
 كفاءةعلى ال

زيادة قدرة المنظمة 
 البقاءعلى 

 ادارة

 المعرفة

 

 

 

 المــــال الفكـــــريرأس 
 

 

 

 الهندرة

 

 ادارة الجودة

 الشاملة

 العولمة
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 أخالقيات رأس المال الفكري:

والمعايير األخالقية التي يستند لها أفراد بأنها القيم األخالقيات ي عرف  (045: 0225) الغالبي  
 .المجتمع لغرض التميز بين ما هو صحيح وما هو خطأ

 :مصادر األخالقيات

 :في األخالقياتمصادر تجد  فقد (045: 0225) أورد الغالبيكما 

 :أخالقيات الشخصية-

 ،لمجتمعإلى او لشخصية والمعتقدات والتي ينقلها إلى المنظمة ألدى كل فرد مجموعة من القيم ا
 حيث تترجم هذه القيم والمعتقدات إلى سلوكيات أخالقية.

 :التنظيم اإلداري -

، يؤثر التنظيم اإلداري في األخالقيات لكل من نظم استقطاب األفراد وتدريبهم والهيكل التنظيمي
 هم في تشكيل األخالقيات.وكل هذا يس

 القوانين واللوائح الحكومية والتشريعات:-

تي بدورها تعمل على توجيه نون يحدد ويضع المعايير المقبولة في مجال األعمال والن القاإ
 مقبولة.الغير لقوانين يمثل رادعًا للسلوكيات ، ووجود هذه االعمال

واللوائح الحكومية هي مجموعة المعايير المحددة من السلطات للممارسات المقبولة وغير 
 المقبولة.

 المدونات األخالقية(: قوانين السلوك األخالقي ) -

رشاد المديرين في المجاالت غير الواضحة للسلوك المهني، تذكير العاملين   تهدف إلى توجيه وا 
والمديرين بالمتطلبات القانونية واألخالقية، اإلعالن عن المرتكزات األخالقية للمنظمة، وتقوية 

 االنضباط الذاتي لدى أفراد المؤسسة بقواعد السلوك األخالقي.

 ثقافة المنظمة:-

تمثل ثقافة المنظمة مجموعة القيم واألعراف والتقاليد والتطلعات التي تمثل إطار عمل يحدد 
 سلوكيات العاملين على مختلف األصعدة والمستويات.
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  العوامل التي أدت إلى االهتمام بأخالقيات رأس المال الفكري في المنظمة:

من أهم العوامل التي أدت الى زيادة االهتمام  بأنه (07: 0200) زيتوني وكريملقد بين  
 باألخالقيات هي:

 إساءة توظيف منتجات المعرفة كتوظيفها في عمليات التدمير العسكري. -0

 إساءة استعمال التكنولوجيا أو ازدواجية استعمالها )ممارسات التجسس الصناعي(. -0

 البيانات وسرقة المعلومات.تزايد جرائم الحاسوب واإلنترنت وخسائرها المالية، تغيير  -7

التحديات الناجمة عن الفتوحات العلمية والتكنولوجية، حيث حقق  التقدم العلمي اختراقات  -4
 عديدة في هذه المجاالت.

 المخاطر المحتملة لرأس المال الفكري: 

( أن تصنيف المخاطر المحتملة التي  457-452: 0225بين العنزي وآخرون ) 
 الفكري هي كاالتي:يتعرض لها رأس المال 

 مخاطرة تقادم رأس المال الفكري، وتأخذ مخاطرة هذا التقادم ثالثة اتجاهات وهي :-0

 التقادم الثقافي. -تقادم القدرات -تقادم المعرفة

 مخاطرة إحباط رأس المال الفكري، وتأخذ هذه المخاطر ثالثة اتجاهات وهي:-0

اتجاهات مادية وتضم العدوان والتدخل  -اتجاهات نفسية مثل التوتر واالنطواء والفشل
 اتجاهات تنظيمية تتمثل في ضعف االنتماء والوالء. –الشخصي 

 مخاطرة اغتراب رأس المال الفكري، وتأخذ هذه المخاطر أربعة اتجاهات وهي:-7

 اغتراب قيمي. -اغتراب اجتماعي -اغتراب حضاري  -اغتراب ثقافي

 المنظمي، كما وتأخذ هذه المخاطرة أربعة اتجاهات وهي:مخاطرة محدودية البحث عن التميز -4

مخاطرة تشجيع األعمال  -مخاطرة ضعف تحفيز المقترحات -مخاطرة قتل االبتكار الجديد
 مخاطرة ضعف الثقة. -الروتينية أكثر من اإلبداعية

 مخاطرة ضعف الحفز المادي واالعتباري، وتأخذ ثالثة اتجاهات وهي:-5

 -واأللقاب الجوانب المعنوية مثل منح األوسمة -الجوانب المادية من األجور والمكافءت
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 الجوانب االجتماعية مثل تعزيز المكانة. 

 أساليأ إدارة مخاطر رأس المال الفكري:

( أن مسألة إدارة مخاطر رأس المال الفكري تعد 454: 0225كما وبين العنزي وآخرون )
ات األعمال حيث إن المسببات التي تفرز مخاطر رأس المال الفكري ضرورة وليس خيارًا لمنظم
 واالنفجار السكاني. -والتنافسية -ترتبط بالجوانب االقتصادية

 أن أساليب إدارة مخاطر رأس المال الفكري( 455-454: 0225وذكر العنزي وآخرون )
 هي:

كبر عدد من األفكار دون : من خالل إثارة القدرة اإلبداعية لألفراد لتوليد أعصف األفكار -
انتقاد وسخرية، ألن الجماعة تؤدي دورًا كاماًل في مساعدة الفرد على إطالق قدراته 
اإلبداعية، ألنها تملك معلومات ومعارف أكثر مما يملكه أفرادها بشكل مستقل الواحد 

 عن اآلخر.

نعا  اإلبداع  :تآلف األشتات - يهدف هذا األسلوب إلى معالجة المشكالت الصناعية، وا 
باستعمال إجراءات ميكانيكية تحاول عمل مظاهر عقالنية للعمليات اإلبداعية التي تكون 

 أكثر تأثيرا و يالئم هذا األسلوب كثيرًا المنظمات الصناعية.

توليد اإلثارة والمتعة في المناقشة بالشكل الذي يجعل المشتركين  :الجماعات الحماسية -
من األفراد في هذه الجماعات يشعرون بالحيوية والتفاؤل، ويزيدون من استخدام أفكارهم 
أكثر من سلوكهم وأعضاء أجسامهم األخرى لحل المهمات المناطة بهم، وبالتالي بلوغ 

 إنجازها بكفاءة وفاعلية.

ا سواء مخاطر تقادم أم باحث أن لرأس المال الفكري مخاطر يتعرض لهمما سبق يرى ال
إحباط أم اغتراب أم مخاطرة محدودية البحث أو مخاطرة ضعف الحفز المادي والمعنوي، ولكن 

 المهم إدارة هذه المخاطر واستخدام األسلوب األمثل حتى يتم تفادي أية مشاكل.
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 ملخص المبحث األول

 رأس المال الفكري

رأس المـــال الفكـــري بـــدأ االهتمـــام بـــه منـــذ بدايـــة التســـعينات الميالديـــة عنـــدما أطلـــق " رالـــف       
ســـتير" مـــدير شـــركة فيلـــي لألطعمـــة عبـــارة " رأس المـــال الفكـــري" حيـــث قـــال: فـــي الســـابق كانـــت 
المصــادر الطبيعيـــة أهــم مكونـــات الثــروة الوطنيـــة وأهــم موجـــودات الشــركة، بعـــد ذلــك أصـــبح رأس 

ثاًل فـــي النقـــد والموجـــودات الثابتـــة همـــا أهـــم مكونـــات الثـــروة الوطنيـــة وأغلـــى موجـــودات المـــال متمـــ
الشـــركة، كمـــا وذكـــر العديـــد مـــن البـــاحثين "أن رأس المـــال الفكـــري غيـــر المســـتثمر عمليـــة يمكـــن 

 تشبيهها بالذهب غير المستخرج". 

والذي لم يكتمل ولم يعتبر حقل رأس المال الفكري من الحقول التي بدا االهتمام بها حديثًا. 
يتبلـور بعــد، وهـو ال يــزال فــي مرحلـة التطــور والبنــاء واالكتشـاف الــذاتي. ونظــرًا لحداثـة هــذا الحقــل 
فإنه لم ينعقد بعد اتفاق واضح حول مفهوم هـذا المصـطلح الجديـد ولكـن يمكـن تعريفـه بأنـه" عبـارة 

ت التـــي تمكـــنهم مـــن عـــن مجموعـــة مـــن األشـــخاص الـــذين يمتلكـــون المعـــارف والخبـــرات والمنجـــزا
اإلســـهام فـــي أداء المنظمـــات التـــي يعملـــون بهـــا وجعلهـــا منظمـــات عالميـــة قـــادرة علـــى االســـتجابة 

 لمتطلبات الزبائن واستغالل الفرص التي تتيحها التكنولوجيا "

كما أنه إن أردنا أن نحدد بدقة مفهوم رأس المال الفكري يجب تمييزه عن رأس المال المادي إذ  
يتمثل رأس المال المادي في الموارد التي تظهر في ميزانية المنظمة كالعقارات والتجهيزات 
والمخزونات أما راس المال البشري يمثل المهارات واالبداعات والخبرات المتراكمة للعنصر 

 لبشري. ويمكن تقسيم مكونات رأس المال الفكري إلى:ا

واالبتكار  المعرفة والخبرات والمهارات واإلبداعهو عبارة عن  رأس المال البشري     
 التي يتميز بها رأس المال البشري. والمعنويات

متمثلة هو البنى االرتكازية لرأس المال البشري ويتكون من أنظمة فرعية  األصول الهيكلية      
، وقاعدة بيانات وأنظمة لنشر والتأليف والعالمة التجاريةببراءة االختراع واالكتشاف وحقوق ا

 معلومات.

في عقول األصول البشرية إلى هي تحويل المعرفة والمعلومات الكامنة  األصول الفكرية      
 .قيمة
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ثل الحكومة، او القة مالعالقة المنظمة مع األفراد ذات الع وههي  رأس مال العالقات      
التحالفات وتتعلق بتلبية احتياجات العمالء ورضا العمالء والعالقة مع  أصحاب المصالح أو

 الموردين.

رأس المال الفكري ينظر إليه المساهمون في اإلدارة المعاصرة باعتباره أثمن كما وأن  
أصول المنظمة. ويسعون لرفع قيمته بما يسهم في كفاءة عمليات المنظمة وفاعليتها واستمراريتها 

 وتعظيم ربحيتها.

 –ويمكن ادراج رأس المال الفكري ضمن األصول غير المادية ) االصول غير الملموسة      
المعنوية( إذ أصبحت تمثل النسب األكبر في أصول الشركات والمنظمات والذي يمثل المعرفة 
المتراكمة في عقول الموارد البشرية والتوجيه والمساندة من القادة والمشرفين ، وتبادل األفكار 

س والخبرات ومتابعة المنافسين ، وقد تم وضع وتحديد العديد من المؤشرات والمقاييس لقياس رأ
المال الفكري، وهذه المؤشرات تلزم المنظمات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، إذ تميز 

 المنظمات أصبح يعتمد بصورة كبيرة على فاعلية إدارتها لرأس المال الفكري. 

ويتعرض رأس المال الفكري لعدد من المخاطر المحتملة وهي مخاطرة تقادم رأس المال      
ومخاطرة احباط رأس المال  -رفة  وتقادم القدرات والتقادم الثقافي( الفكري   ) كتقادم المع

 كالتدخل الشخصي  )ماديةاتجاهات و -واالنطواء والفشل( اتجاهات نفسية كالتوتر ) الفكري
، ومخاطرة اغتراب رأس المال الفكري الوالء(االنتماء و كضعف  )تنظيمية اتجاهاتو  -والعدوان( 

اغتراب اجتماعي و اغتراب قيمي(، ومخاطرة محدودية  –اري اغتراب حض–) اغتراب ثقافي 
 –مخاطرة ضعف تحفيز المقترحات  -البحث عن التميز المنظمي) مخاطرة قتل االبتكار الجديد
مخاطرة ضعف الثقة (، ومخاطرة  –مخاطرة تشجيع األعمال الروتينية أكثر من اإلبداعية 

جوانب معنوية ) منح  -ية كالجور والمكافءت(ضعف الحفز المادي واالعتباري) الجوانب الماد
 الوسمة واأللقاب( وجوانب اجتماعية ) كتعزيز المكانة(.

وعلى الرغم ومن المخاطر التي يتعرض لها رأس المال الفكري فالبد من إدارة جيدة إلدارة     
المخاطر المحتملة فيجب اتباع عدد من األساليب كأسلوب عصف األفكار من خالل اثارة 
القدرة االبداعية لألفراد وتءلف االشتات من خالل معالجة المشكالت، والجماعات الحماسية 

 كتوليد االثارة والمتعة في المناقشة.
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 المبحث الثاني
 الخاصة الجامعات الفلسطينية

 مقدمة

حيث إن لها أهميتها الكبيرة  الجامعات الفلسطينية الخاصة، إلىيهدف هذا الفصل للتعرف 
، وستتناول الباحثة جامعة فلسطين وجامعة غزة وبوليتكنك فلسطين موضوع هذه الدراسة، 

 وستتناولها بالتفصيل.

 فلسطين: يت فالجامعا نشأة

 من عدد عقول راودت فلسطين في جامعة إنشاء فكرة ( إن85: 0200 ) أبوعيد بين
 في المبذولة الجهود هذه واقتصرت البريطاني، االنتداب إبان والمفكرين واألكاديميين الشخصيات

 األولى األكاديمية الدرجة منحت التي والمعاهد الكليات إنشاء بعض على المضمار هذا
 كبةن بعد الكليات هذه توقفت وقد .الزراعية والعلوم والتربية األدبية كالحقوق الحقول في والمتوسطة

 االحتالل اإلسرائيلي. بسبب م0546

 الغربية الضفة احتالل اكتمال وبعد م0587 عام فيبأنه ( 5: 0224)كاتبة كما بين 
 التعليم أمام والصعوبات العراقيل ووضعت فلسطين، قبضتها على إسرائيل أحكمت غزة، وقطاع

 عن المأزق هذا من الخروج في بالتفكير فلسطينية جهات ومؤسسات عدة قامت لذلك الفلسطيني،
 لخريجي مالذاً  وتشكل الفلسطيني، المجتمع حاجات تلبي ومعاهد فلسطينية جامعات إنشاء طريق
 األخرى. الناحية من العامة الثانوية

 التي بيرزيت كلية في المبادرات أولى كانت لقد :(02: 0555 ) صامد االقتصادي أما
 تأسيس تم م0570 عام وفي البكالوريوس، درجة إلىتدرسها  التي التخصصات تطوير عن أعلنت
 أعلنت م0577 عام في ثم أخرى، كليةم 0562العام في لها وأضيف ،الخليل في الشريعة كلية

 تأسيس ذلك تال لحم، بيت جامعة عليها أطلق جامعة إلى تحولها عن القدس في الفريز مدارس
 في جامعية كليات أربع الثمانينات انطلقت بداية وفي ، م0576 العام في اإلسالمية الجامعة
 األزهر جامعة :تأسست م0550 العام بداية وفي، القدس جامعة باسم يعرف ما شكلت القدس
 م.0557 العام في األمريكية العربية الجامعة ثم ومن المفتوحة و جامعة األقصى، القدس وجامعة
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 :الفلسطينية الجامعات على اإلشراف

 الجامعات قسمت  ( www.mohe.ps)وزارة التربية والتعليم موقع بحسب ماورد على 
 إلى والتمويل األكاديمي واإلداري اإلشراف حيث من غزة وقطاع الغربية الضفة في الفلسطينية

 :وهي أقسام، ثالثة

وتتمثل في  واإلداري األكاديمي واإلشراف التمويل ناحية من مستقلة وهي : عامة جامعات -
 –القدس  -بيت لحم -الخليل -وجامعة النجاح عة اإلسالمية وجامعة األزهر بغزةالجام

 بيرزيت.

 والبحث العالي والتعليم التربية لوزارة المباشر اإلشراف تحت وتقع :حكومية جامعات -
 العلمي متمثلة بجامعة األقصى بغزة.

جامعة غزة  :مثل خاصة أهلية لجهات المباشر اإلشراف تحت تقع وهي :خاصة جامعات -
 وفلسطين وبوليتكنك فلسطين والجامعة العربية األمريكية.

 وغاياتها: ورسالتها اتالجامع رؤية

 للمعرفة رائدة علمية منارة تعتبرالجامعات  ( بأنwww.mohe.ps)كما وورد على موقع 
 للنهوض تسعى أكاديمية مؤسسة وهي شاملة، مجتمعية نهضة إحداث على وتعمل ،والثقافة

 العالي التعلم في الحديثة االتجاهات مواكبة على والحضاري، وتعمل والثقافي العلمي بالمستوى
 من إطار في المجتمع وتنمية األجيال بناء في همالعلمي وتس البحث وتشجع التكنولوجي، والتطور

 .اإلسالمية القيم

 الجامعة: غايات

 .الجودة لمعايير وفقاً  الجامعة في التعليمية البرامج مستوى رفع -

 .المستدامة التنمية تحقيق اتجاه في واستثماره ودعمه العلمي بالبحث االرتقاء -

 .المجتمع وتنمية خدمة في الجامعة دور تعزيز -

 .وتقنياً  إدارياً  المؤسسي األداء كفاءة ورفع ضبط -

 .والعاملين للطلبة المقدمة الخدمات ومستوى الجامعة بالبيئة االرتقاء -

 .والدولية واإلقليمية المحلية المؤسسات مع والتعاون الشراكة عالقات تدعيم -

http://www.mohe.ps/
http://www.mohe.ps/
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 :في محافظات قطاع غزةالخاصة الفلسطينية الجامعات 

في ظل أهمية التعليم العالي فقد عمل الشعب الفلسطيني على إنشاء الجامعات، حيث 
بجامعة فلسطين وجامعة غزة وبوليتكنك متمثلة  الخاصة تناول الباحث الجامعات الفلسطينية

  فلسطين الجامعي.

 جامعة فلسطين: -أوالن 

جامعة فلسطين مؤسسة فإن  ((www. up.edu.ps الجامعة ما ورد على موقع  بحسب
، وبدأت ممارسة دورها في 2113عام ليم العالي الفلسطينية تأسست التعأكاديمية من مؤسسات 

المجتمع الفلسطيني جنبًا إلى جنب مع نظيراتها من الجامعات المحلية في أوائل شهر مارس من 
  في مدينة غزة، وذلك بتجهيز ملفات اعتماد الكليات والبرامج. 2111عام 

في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة،  اً دونم( 31)تم تخصيص أرض للجامعة بمساحة و 
وبعد العمل  فيها. واالستقراروبدأت الجامعة فور الحصول على األرض بإنشاء مبانيها 

المتواصل في تجهيز برامج الجامعة وفقًا لمتطلبات وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة الوطنية 
الجامعة على الترخيص المبدئي ثم  والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي حصلت لالعتماد

النهائي  االعتمادإلى أن حصلت على  م01/17/2117على االعتماد العام للجامعة بتاريخ 
 .لكلياتها

استخدمت عناصر معمارية تدل عليها،  –جامعة فلسطين  –انطالقا من مسمى الجامعة 
قود والتيجان واألعمدة وكافة فكان أولها استخدام عناصر معمارية تراثية فلسطينية كالقباب والع

الزخارف المستعملة في المباني الفلسطينية القديمة خاصة في مدينة القدس، وأيضا استخدام 
لى عمل مبنى إ باإلضافةفي الجامعة،  ين تصميمًا لواجهة المبنى الرئيسشكل خارطة فلسط

 .يشبه في تصميمه الخارجي مسجد قبة الصخرة في القدس

 اإلستراتيجية:األهداف 

 تعزيز العمل المؤسسي في إدارة الجامعة لتحقيق رؤية الجامعة ورسالتها.  .0

تهيئة البيئة الجامعية التي تلبى تطلعات الطلبة للرقى بمستوى التفكير واإلبداع والتميز   .0
 لديهم.

 .االحتياجاتربط برامج الجامعة باحتياجات السوق وتطويرها بما يتالءم مع تلك   .7



 

19 
 

 تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الخدمات اإلدارية والفنية والمالية على مستوى الجامعة.  .4

 تحقيق معايير الجودة والنوعية للبرامج األكاديمية وفق معايير الجودة المحلية والعالمية.  .5

نها في م واالستفادةهتمام بالبحث العلمي و مواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية الا  .8
هم في خدمة مما يسهم في بناء طالب متميز ومبدع يس ،علميةالتعليمية وال العملية

مجتمعه وأمته وتوجيهه لخدمة قضايا ومشكالت التنمية في المجتمع، وأن تكون 
الجامعة جسرًا لنقل وتعريب وتوطيد العلوم والتكنولوجيا وتعزيز االنفتاح العلمي 

 والثقافي.

والمؤسساتي وتقوية روابطها وعالقاتها  االجتماعيجامعة بمحيطها تعزيز عالقة ال  .7
 العلمية والثقافية مع الجامعات العربية والدولية.

 الكليات والبرامج الدراسية:

إدارة  - تكنولوجيا المعلومات - دسة التطبيقية والتخطيط العمرانيالهنالبكالوريوس: )  -
طب  -التربيــــــــــــــــــة - اإلعالم واإلتصال - القضائيةالقانون والممارسة  - واألعمال المال

الصيدلة( وتخصص الصيدلة تخصص  -الدراسات االسالمية –وجراحة الفم واألسنان 
 جديد .

تصميم  -الوسائط المتعددة -تمريض صحة الفم واألسنان -) التمريضالدبلوم المتوسط:  -
فني  -العالقات العامة والتسويق -المحاسبة المحوسبة -وبرمجة مواقع االنترنت

  مساعد مهندس مدني(. -الكترونيات
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 :يبين المخطط التالي الهيكلية اإلدارية لجامعة فلسطين

 مجلس األمناء

 

 رئيس الجامعة

 
 

 اإلدارية والماليةنائب الشؤون األكاديمية                                                         نائب الشؤون 

 القبول والتسجيل                                                          الشؤون االدارية          

 المكتبات                                                                    شؤون الطالب          

 الشؤون المالية                                                      البرامج                          

 

 بكالوريوس                      دبلوم                                     

 العمرانيالهندسة التطبيقية والخطيط                   التمريض                                                 

 تكنولوجيا المعلومات الوسائط المتعددة                                                          

 إدارة المال واألعمال  تصميم وبرمجة مواقع االنترنت                                          

 القانون والممارسة القضائية                  المحاسبة المحوسبة                                      

 التربية                                                         العالقات العامة     

 طب وجراحة الفم واألسنان  فني الكترونيات                                                            

 الدراسات اإلسالمية  مساعد مهندس مدني                                                     

 الصيدلة  تمريض الفم واألسنان                                                     

 

 (www. up.edu.psباالستناد إلى موقع الجامعة ) الباحثة جرد بواسطةالمصدر: 

 غزة: جامعة -ثانيان 
جامعة غزة هي جامعة  :((www.gu.edu.psالجامعة ما ورد على موقع  بحسب

فلسطينية نظاميه أسست في مدينة غزة لتكون منارة علمية أكاديمية تقدم خدماتها الجامعية 
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الفلسطيني علميًا ومهنيًا، وتختص بالتعليم للشباب الفلسطيني للمساهمة في تطوير المجتمع 
العالي والبحث العلمي بداية من علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والعلوم اإلدارية والمالية 

 .بعد ذلك في مجاالت وعلوم أخرى وعلوم االتصال واللغات والترجمة وتباعاً 

صيات الفلسطينية بدأت فكرة إنشاء جامعة في قطاع غزة لدى مجموعة من الشخلقد 
وبوشر بإنشاء مباني ومرافق الجامعة  ،، ثم ترجمت الفكرة إلى حقيقة0225الفاعلة في العام 

بوشر في إجراءات نفسه الوقت  وفي ،على األرض التابعة لها في منطقة تل الهوى بمدينة غزة
 06/7/0227ي ، وفترخيص الجامعة واعتمادها من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

حصلت جامعة غزة على الترخيص المبدئي لتصبح مؤسسة تعليم عال  جديدة معتمدة لدى وزارة 
 .التربية والتعليم العالي

حصلت الجامعة من الوزارة على االعتماد العام لتصبح مؤسسة تعليم  07/0/0226وفي 
لها على االعتماد بعد ذلك حصو ى ، ثم توال0226/0225عام الدراسي عال  جديدة بدءًا من ال

 .الخاص لكلياتها وبرامجها المعلنة

وتعتمد جامعة غزة أفضل النماذج األكاديمية العالمية والعربية للتعليم الجامعي، حيث 
يكون العلم والبحث التطبيقي فيها موضع تقدير، ويكون التعلم الفاعل للطالب موضع تشجيع، 

على أساس قدراتهم األكاديمية واهتمامهم بالتعلم ويكون القبول مفتوحًا لجميع الطلبة المؤهلين 
ن و  .في سياق فلسفة هذه المؤسسة ورؤيتها وقيمها األساسية ومهمتها وأهدافها االستراتيجية ا 
لعالم جامعة غزة تقدر دور اللغات األجنبية ومنها اللغة اإلنجليزية والفرنسية وتجدها في اقتصاد ا

 .النجليزية بصورة مكثفة في برامجها األكاديميةاللغة ا الحديث، لذلك تقرر استخدام

كذلك فإن  .الجامعة في تطبيق برامجها الدراسية والبحثية نظام الساعة المعتمدة تمدوتع
من خالل الوصول إلى  دف ومهارة تسعى الجامعة لتحقيقهالتعلم الذاتي لطلبة الجامعة هو ه

لكترونية، وشبكة المعلومات، حيث يستخدم مصادر المعلومات المختلفة كالمكتبة التقليدية واال
طالع على ما يحتاجونه من الالجامعة للتواصل مع أساتذتهم واالطلبة شبكة معلومات 

 .معلومات

من برامج الجامعة الدراسية، والجامعة  مهماً  يحتل التدريب وفق األساليب الحديثة جانباً و 
تقدم برامج تدريبية للمجتمع في المجاالت التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات 
التنمية، كما أنها تقيم عالقة تعاون أكاديمية مع عدد من أهم الجامعات المحلية والعربية 

 .وذلك لتبادل الخبرات والمعلومات واألبحاث ،والدولية
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صلت الجامعة على العضويات التالية وهي: عضوية اتحاد الجامعات العربية وح
 وعضوية اتحاد الجامعات الخاصة.

 أهداف الجامعة:

رة أمامهم في ظل نظام الرتقاء بمستوى الطلبة، ودعم نموهم الفكري، وفتح مجال الخبا .0
 .األكاديمي المميزم من التعلي

 .ق حاجات الوطنللعمل الوظيفي والمهني وف إعداد الطالب .0

نشر المعرفة بإتاحة فرص التعليم العالي والتخصصي في مختلف ميادين العلوم  .7
الطبيعية البحتة منها والتطبيقية والعلوم اإلنسانية والفنون، وتزويد البالد بالمتخصصين 

 .والفنيين والخبراء في فروع العلوم المختلفة

وتنظيمه ومساعدة الجهات المختصة المعرفة بالقيام بالبحث العلمي وتشجيعه  تطوير .4
على حل مشكالت المجتمع وقضايا التنمية فيه، والعمل على نقل المعرفة العلمية إلى 

 .اللغة العربية

 .االهتمام بشخصية الطلبة ومسلكهم وتوجيههم إيجابيًا لخدمة المجتمع .5

التطبيقية في  العناية بالتعليم المستمر واالهتمام باإلرشاد الميداني في مختلف النواحي .8
 .سبيل خدمة المجتمع وحل مشاكله القائمة وتالفي المتوقع منها

 .العناية بالحضارة العربية واإلسالمية ونشر تراثها واالهتمام بالقيم األخالقية .7

 .توثيق الروابط مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والعالمية .6

 :الكليات والبرامج الدراسية

  وتكنولوجيا المعلوماتكلية علوم الحاسوأ: 

 .برنامج علوم الحاسوب: تخصص علوم الحاسوب -

 .برنامج التصميم الجرافيكي والملتميديا: تخصص التصميم الجرافيكي والملتميديا -

 دارية و الماليةإلكلية العلوم ا: 

 .برنامج إدارة األعمال: تخصص إدارة األعمال -



 

73 
 

 .برنامج المحاسبة: تخصص المحاسبة -

 صال واللغاتكلية علوم االت:  

 .تخصص اللغة االنجليزية والترجمة :برنامج اللغات والترجمة

 تخصص الصحافة المكتوبة :برنامج اإلعالم. 
 .تخصص اإلعالم اإللكتروني                
 .تخصص العالقات العامة                

 كلية التربية: 

 .تخصص معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم االجتماعيات .0

 .تخصص معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم اللغة االنجليزية .0

 .تخصص معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم العلوم .7

 .تخصص معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم الرياضيات .4

 .تخصص معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم التكنولوجيا .5

 .اللغة العربيةتخصص معلم المرحلة األساسية العليا/ تعليم  .8

 كلية الحقوق: 

 .برنامج الحقوق: تخصص الحقوق -

 برامج الدبلوم المتوسط:  

 .تخصص إدارة وأتمتة مكاتب -

 .تخصص سكرتارية طبية -

  تخصص علوم مالية ومصرفية -

 تربية الطفل  تخصص -
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 يبين المخطط التالي الهيكلية اإلدارية لجامعة غزة:

 مجلس األمناء

 

 رئيس الجامعة

 
 

 نائب الشؤون األكاديمية                                                         نائب الشؤون اإلدارية والمالية

 القبول والتسجيل                                                          الشؤون االدارية         

 المكتبات                                                                    شؤون الطالب         

 البرامج                                                                     الشؤون المالية         

 

 بكالوريوس                      دبلوم                                     

 علوم الحاسوأإدارة وأتمتة المكاتأ                                             
 التصميم الجرافيكي والملتميدياسكرتارية طبية                                                        

 إدارة األعمال     علوم مالية ومصرفية                                            

 المحاسبة                        تربية الطفل                                    

 والترجمةاللغة اإلنجليزية                                                                             

 الصحافة المكتوبة واالعالم االلكتروني                                                                           

 عالقات عامة                                                                           

 الحقوق                                                                           

 التربية                                                                           

 ((www.gu.edu.psباالستناد إلى موقع الجامعة  الباحثة جرد بواسطةالمصدر: 
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 بوليتكنك فلسطين: -ثالثان 

س بوليتكنك يتأسفإن  ( .pap.edu.ps www(الجامعة ما ورد على موقع  بحسب
حصل بوليتكنك فلسطين وقد 05/5/0225بدأت الدراسة في ، و 0/5/0225 بتاريخ فلسطين

حصل على و  0225 على االعتماد العام في أبريل و  8/6/0228على االعتماد المبدئي في 
البكالوريوس  لدرجتي 07/7/0225صات تباعًا في االعتماد الخاص لكافة البرامج والتخص

 .والدبلوم المتوسط 

من القطاعات الحيوية في فلسطين  اازدادت كغيرهوالتي معاناة التعليم الفلسطيني ونتيجة ل
الطلبة الراغبين في إكمال تعليمهم العالي بعد مرور كثرة أعداد اإلسرائيلي و من آثار العدوان 

ظهور المزيد من التحديات لتطوير المؤسسات التعليمية و  سنوات من حصولهم على الثانوية
مكاناتها على كافة األصعدة حصر لها من العاطلين عن العمل أو األسرى  وجود أعداد الو  .وا 

 تم تأسيس البوليتكنك. مؤسسات المختلفةالمحررين الراغبين في العمل لدى ال

 :أهداف بوليتكنك فلسطين

تحقيق درجة عالية من االنسجام والتوافق بين ما يطرحه البوليتكنك من تخصصات، وما -0
 هو موجود في سوق العمل المحلي واإلقليمي.

 أساليب وتسهيالت التعليم المختلفة وبما يتوافق مع التطورات الحديثة. تحديث-0

 يحمل راية التحرير والتنمية.زًا بهويته العربية واإلسالمية و تربية جيل حضاري ملتزم معت-7

 برامج جديدة متميزة، ومناهج قوية.-4

 لكتروني من ضمن وسائل تكنولوجيا التعليم.إلاستخدام التعليم ا5- 

 االعتماد على إدخال مواد الحاسوب في مختلف المجاالت.-8

 لنشر فلسفة وأهداف الجامعة. ،المجتمع والتواصل معهممخاطبة كافة شرائح -7

رعاية الطالب والخريجين بعد التخرج والمساهمة في تسهيل حصولهم على فرصة عمل   -6
في مجال تخصصاتهم من خالل المؤسسات الحكومية والخاصة والراعية لفكرة وأهداف 

 .الجامعة
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 الكليات والبرامج الدراسية: 

  :تكنولوجيا  -تكنولوجيا المعلومات -الهندسة -إدارة المال واألعمال) البكالوريوس
 .اإلعالم( -التربية

  :المهن -اإلعالم -تكنولوجيا المعلومات -) إدارة المال واألعمالالدبلوم المتوسط
 .القانون( -التربية الرياضية -وم الطبيةلالمهن والع-الهندسية

 الهيكلية يبين المخطط التالي الهيكلية اإلدارية لبوليتكنك فلسطين:

 مجلس األمناء

 

 رئيس البوليتكنك

 

نائأ الشؤون االدارية                   العالقات العامة           نائأ الشؤون االكاديمية             
 والمالية

 الشؤون االدارية                                               القبول والتسجيل                         
 المكتبات                                                                             شؤون الطالأ    
 الشؤون المالية             البرامج                                                                    

 العيادة الطبية                                                                                         
 

 درجة الدبلوم                                                     درجة البكالوريوس

 إدارة المال واألعمال                                                              إدارة المال واألعمال    

 الهندسة       المهن الهندسية                                                               

 تكنولوجيا المعلومات      تكنولوجيا المعلومات                                                          

 اإلعالم       اإلعالم                                                                      

 تكنولوجيا التربية       المهن والعلوم الطبية                                                          

 التربية الرياضية) تحت االعتماد(               التربية الرياضية                                                     

 االعتماد( العلوم الحضارية) تحت                                                                                    

 ((www. pap.edu.ps الجامعة طة الباحثة باالستناد إلى موقع المصدر: جرد بواس        

 

http://www.iugaza.edu.ps,2013)بحسب


 

77 
 

 رأس المال البشري بالجامعات الفلسطينية الخاصة:

كبــر أمــن  يعتبــر قطــاع التعلــيم ظهــر بــأن  ( www.mohe.ps) التعلــيموعبــر موقــع وزارة 
ترسـي  نهـاإحيـث  ،القوى البشرية بالمعرفة والمعلومة وتلبيـة احتياجـاتهمالقطاعات من حيث تزويد 

التـي تسـعى للتميــز فلســطينية مـن القطاعـات التعليميــة وتعتبـر الجامعـات ال ،قواعـد مسـتقبل التنميــة
ن إايدة التي تعمل بها الجامعات ، فوالريادة والمنافسة والنجاح، وفي ظل تلك البيئة التنافسية المتز 

 . تحقق ميزة تنافسية لها هو حليف المؤسسة التعليمية التي تستطيع أنالنجاح 

ـــيم كمـــا وذكـــر الموقـــع ذاتـــه أن     يعتبـــر مـــن القطاعـــات المهمـــة فـــي المجتمـــع قطـــاع التعل
بمـــا يقـــوم بـــه مـــن آثـــار واضـــحة فـــي تأهيـــل وتوجيـــه العنصـــر البشـــري كأحـــد مـــدخالت  الفلســـطيني

العمليـــة التعليميـــة وكأحـــد أهـــم المخرجـــات لهـــذا القطـــاع، فكـــان البـــد مـــن االهتمـــام والتركيـــز علـــى 
المعطيـــات والمتغيـــرات التـــي مـــن شـــأنها أن تـــدفع باتجـــاه نجـــاح هـــذا القطـــاع الـــذي أصـــبح موطنـــًا 

ون الخدمات التعليمية والسيما الجامعات الفلسطينية الخاصة ، حيث تسعى للمنافسة بين من يقدم
كــل منهــا نحــو الحصــول علــى أفضــل العــاملين مــن ذوي الكفــاءات واإلمكانــات العاليــة ليرفعــوا مــن 

ن لقطـاع التعلـيم  دوراً مهمـًا فـي تكـوين الجامعـات  مسـتوى أدائهـم أمـام  المنافسـين مـن األخـرى، وا 
م التركيــز علــى رأس المــال البشــري فــي الجامعــات الفلســطينية الخاصــة ومــا لهــا اإلنســان المنــتج فــت

 من دور مهم في المجتمع الفلسطيني.
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 المبحث الثالث
 الدراسات السابقة

قامت الباحثة بالرجوع إلى العديد من الدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع الدراسة، حيث تم 
إلى ها تم تقسيمالتركيز على الدراسات التي لها عالقة بموضوع الدراسة محل البحث، حيث 

 ، وهي على النحو التالي:وعربية وأجنبية فلسطينية)محلية(دراسات 

 : فلسطينيةالدراسات ال-أوالن 

( بعنوان: بناء نموذج وصفي جديد لقياس رأس المال الفكري: النموذج 2.14)مهنا،دراسة -1
 النوعي المقارن )نحو إطار ناظم لعملية القياس(".

تقديم إطار وصفي عام يساهم في عملية القياس من خالل تطوير  هدفت الدراسة إلي      
لوصفي التحليلي، حيث قام بإجراء عدد مدًا على المنهج انموذج القياس النوعي المقارن، معت

 من المقابالت في الداخل والخارج من خالل اللقاءات العلمية.

 كان األهم منها ما يلي:وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، 

أن اإلطار المفاهيمي لرأس المال الفكري يحتاج إلى تطوير وتحسين مستمر مزامنة  -
 بعملية القياس.

رأس المال الفكري أجمعوا على عدم اتفاق نماذج القياس على إطار أن الكثير من رواد  -
 شامل.

 ومن أهم ما أوصت به الدراسة:

 ضرورة العمل المستقبلي على تطوير نموذج كمي للنموذج النوعي المقارن. -

ضرورة تبني وجود مؤسسة وطنية عامة لرأس المال الفكري تسهم في تبني نموذج موحد  -
 للقياس.

( بعنوان:) إدارة رأس المال الفكري وعالقته في تعزيز الميزة 2104ش،)قشق دراسة -0
 دراسة تطبيقية على الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة( –التنافسية 

لدراسة العالقة بين االجراءات االدارية التي تتبعها الجامعات في إدارة رأس  الدراسة هدفت     
المرونة  –تنافسية لديها من عدة محاور وهي) جودة الخدمةالمال الفكري في تعزيز الميزة ال

عن مدى تأثير كل مكون من مكونات رأس  لإلجابةاالبداع(، كما وتهدف -النوعية –والتطور 



 

82 
 

خدام المنهج الوصفي وتم است .المال الفكري في تعزيز الميزة التنافسية بين الجامعات الفلسطينية
 –االسالمية الجامعة ) صر مجتمع الدراسة على كل مناقت ، حيثالتحليلي وتصميم استبانة

القدس المفتوحة( أما عينة الدراسة فقد اشتملت على الهيئة االدارية العليا في الجامعات  –االزهر 
 -مساعد عميد –مدير دائرة  –مساعد مدير دائرة  –رئيس قسم   :وشملت المناصب التالية

نائب رئيس جامعة ( وقد بلغ العدد  –جامعة مستشار رئيس  –مساعد رئيس جامعة  -عميد
 .موظف (0504( في منصب اداري من أصل )785االجمالي )

 كان األهم منها ما يلي:وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، 

 دارة رأس المال الفكري وتحقيق الميزة التنافسية.د عالقة ذات داللة احصائية بين إوجو  -0

 –من مكونات رأس المال الفكري ) البشري والهيكلي  وت في عالقة كل مكونايوجد تف -0
 .والعالقات( في تعزيز الميزة التنافسية لدى الجامعات الفلسطينية

اإلجراءات االدارية لرأس المال العالقات هي األكثر ارتباطًا من مكونات رأس المال  -7
 الفكري 

تطوير الكفاءة اإلدارية لدى دور رأس المال الفكري في ( بعنوان: 2103دراسة )الخطيأ،-7
 .العاملين اإلداريين في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في قطاع غزة(

دور رأس المال الفكري في تطوير الكفاءة اإلدارية لدى العاملين  الدراسة الى التعرف على هدفت
الباحثة المنهج  زة، حيث استخدمتغ ية والتعليم الفلسطينية في قطاعاإلداريين في وزارة الترب

الوصفي التحليلي وتكونت أداة الدراسة من االستبانة وطبقت في الفصل الدراسي األول للعام 
( موظف وموظفة من العاملين  077على عينة الدراسة والمكونة من ) 0207-0200الدراسي 

 .بنسبةالفلسطينية في قطاع غزة االداريين في المديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم 

 كان األهم منها ما يلي:وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، 

ربية والتعليم هناك مستوى لرأس المال الفكري لدى العاملين االداريين في وزارة الت -0
، حيث احتل المرتبة األولى مجال رأس (%70.64 )زة بوزن نسبيغالفلسطينية بقطاع 

وجاء في المرتبة الثانية مجال رأس المال ( %70.62)المال البشري بوزن نسبي 
بينما جاء في المرتبة الثالثة مجال راس المال  (%70.25)الهيكلي بوزن نسبي 
  (%85.56 )    العالقات بوزن نسبي

هناك مستوى للكفاءة االدارية لدى العاملين االداريين في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية  -0
 (%75.57 )بقطاع غزة بوزن نسبي
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 من اهم ما أوصت به الدراسة:و 
دراك أهمية رأس المال الفكري من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية  -0 ضرورة فهم وا 

 في قطاع غزة.
مستوى لتحديد مستوى ضرورة تحديد رأس مالها الفكري ومكوناته وذلك على أساس  -0

 .النمو السنوي
في قطاع غزة بتحفيز العاملين لديها ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم الفلسطينية  -7

 ن على القيام بالمهام الموكلة إليهم.يعلى التطور والتغيير وتفويض العامل

دراسة ميدانية  ،( بعنوان: "واقع رأس المال البشري والميزة التنافسية2.11و دية،دراسة )أب-4
على الجامعات الفلسطينية بمحافظتي الخليل وبيت لحم من وجهه نظر الهيئة 

 األكاديمية".

واقع رأس المال البشري والميزة التنافسية للجامعات التعرف على  هدفت الدراسة إلى
يين دار جهه نظر الموظفين األكاديميين اإلوذلك من و  ،الفلسطينية في محافظتي الخليل وبيت لحم

جراءواعتمدت الدراسة امعات، في هذه الج  ،مسح شامل لمجتمع الدراسة على المنهج الوصفي، وا 
ومراكز ولي المكتبات ريين وعمداء الدراسات العليا ومسؤ داألكاديميين واإلويضم الموظفين ا

 الحاسوب.

 كان األهم منها ما يلي:وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، 

 البشري في الجامعات الفلسطينية بمحافظتي الخليل وبيت لحم جيد.أن واقع رأس المال  -

لحم) التعليم ، أن واقع الميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية بمحافظتي الخليل وبيت  -
 دارة الداخلية( جيد.البحث العلمي، اإل

التنافسية ( بعنوان:" رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة 2.11دراسة)شعبان،  -0
 دراسة حالة -لشركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال" 

س المال الفكري بأبعاده مدى توافر متطلبات رأالتعرف على  هدفت الدراسة إلي
، ودراسة العالقة بين شركة االتصاالت الفلسطينية جوال )البشري والهيكلي والعالقات( لدىةالثالث

الدراسة على أسلوب الحصر الشامل  واعتمدت، زة التنافسيةتوافر تلك المتطلبات وتحقيق المي
 .اً موظف( 622لصغر حجم مجتمع الدراسة والبالغ عددهم) 
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 كان األهم منها ما يلي: ،لى عدة نتائجوقد توصلت الدراسة إ

)البشري والهيكلي ةعاده الثالثتوجد عالقة بين توافر متطلبات رأس المال الفكري بأب -
 .الميزة التنافسية للشركة فيما يتعلق بمجال الجودة المتفوقة والعالقات( وتحقيق

 لفكري في تحقيق الميزة التنافسية.س المال ايوجد تفاوت في دور مكونات رأ -

ن رأس المال البشري والهيكلي، وهو المجال األكثر كبر مرأس مال العالقات يسهم بشكل أ -
 تأثيرًا في تحقيق الميزة التنافسية للشركة.

 أهم ما أوصت به الدراسة:ومن 

 .الحفاظ عليه وتطويرهضرورة التعامل مع رأس المال الفكري بأنه هو المورد الرئيس و -

 في نجاح الشركة وتحقيق الميزة التنافسية.رأس المال الفكري  ةأهمي   -

:" التدريأ وأثره في تطوير رأس المال الفكري لدى السلطة ( بعنوان.2.1دراسة )حمادة،-6
 الفلسطينية: دراسة في حالة تدريأ ديوان الموظفين العام بغزة " الوطنية

في تطوير رأس المال الفكري لدى موظفي  وأثره التدريبالتعرف على  هدفت الدراسة إلى
(، وتم اختيار 3832في قطاع غزة، ويتكون مجتمع الدراسة من ) السلطة الوطنية الفلسطينية

م 2229( وهم الموظفون الذين التحقوا ببرامج التدريب من بداية عام 383عينة عشوائية بلغت)
 .ستبيان وتوزيعه على أفراد العينةقد تم إعداد او ، م32/4/2262وحتى 

 يلي:كان األهم منها ما وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، 

أن للتدريب أثرًا فاعاًل في تطوير رأس المال الفكري لدى السلطة الفلسطينية عن طريق  -
 .زيادة المعارف واكتساب مهارات وقدرات جديدة بجودة عالية

 للتدريب على السلوك واالتجاهات لدى الموظفين الحكوميين. اً ايجابي اً وأن هناك أثر   -

 ومن أهم ما أوصت به الدراسة:

 .االهتمام بتدريب الموظفين الحكوميينضرورة  -

 .يختلف التدريب في إدارة رأس المال الفكري من حيث النوعية واألساليب  -

له عائد مجز على المدى الطويل في االرتقاء بمستوى األداء المؤسساتي لدى  والتدريب -
 السلطة الوطنية الفلسطينية.
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المال البشري في مناطق  رأسمار في قياس عوائد االستث ( بعنوان:0..2دراسة ) العيد، -7
 .السلطة الوطنية الفلسطينية

 الدور الذي يلعبه التعليم في التنمية والحياة االقتصاديةعلى  التعرف هدفت الدراسة إلي
ومفهوم العائد على التعليم ، وكيفية حساب معدل العائد  أي عالقة التعليم برأس المال البشري ،

الفردي والجماعي لالستثمار في هذا المجال ، ثم االستفادة من النتائج المتحققة في مناطق 
  السلطة الوطنية الفلسطينية من جراء التعليم وتطوره

ض اعتمــدت الدراســة علــى المــنهج الوصــفي فــي اســتعراض الجانــب النظــري فضــاَل عــن عــر 
اعتمدت الدراسة في جانبهـا التطبيقـي علـى بعـض النمـاذج القياسـية لتقـدير و  .الظاهرة محل البحث

كما تم االعتمـاد علـى تحليـل البيانـات المقطعيـة ، أثر المتغيرات المستقلة  على المتغيرات التابعة 
(Cross Section Data حيـــث اتخـــذت ســنة ) كتعبيـــر عـــن فتــرة مـــا قبـــل انتفاضـــة  0555

كتعبير عن مرحلة انتفاضة األقصى المباركة في إطـار المـنهج  0227ى المباركة، و سنة األقص
 .استعانت الدراسة باألسلوب االستقرائي للتحقق من صحة فرضياتهاكما و  المقارن.

 ومن أهم ما أوصت به الدراسة:

وأساليب تحديد أولويات التوسع والتطوير في المؤسسات التعليمية والتخصصات والمناهج  -
 التعليم والبحث العلمي.

رسم سياسة التعليم وفلسفته، بما في ذلك تخصيص الميزانيات العامة بين مراحل التعليم  -
المختلفة وسبل تمويله وتحديد التخصصات العلمية وتعديلها بما يحمله من دالالت 

 لمستقبل مسيرة التنمية البشرية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

سم السياسات واإلجراءات الهادفة الي تحسين نوعية التعليم من جهة ، ومدى مالءمتها ر  -
 الحتياجات سوق العمل من جهة أخرى.

 الدراسات العربية:-ثانيا
في تحقيق  دور رأس المال الفكري"( بعنوان: 2102 ،الجرادات والسامري وجاد اهلل)دراسة -0

 الميزة التنافسية".

تقديم مفهوم رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية لمؤسسة  إلىهدفت الدراسة     
     ضريبة الدخل االردنية ، وذلك من خالل دراسة عالقة كل بعد من أبعاد رأس المال الفكري 
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) رأس المال البشري، رأس المال الهيكلي، رأس مال العالقات( في تحقيق الميزة التنافسية 
، وكذلك التعرف هل هناك اختالف في تأثير كل بعد من أ بعاد رأس المال لخدمات الضريبة 

الفكري على تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة ، وقد تم اختيار العينة لتشمل عينة عشوائية من 
( شخص ، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في 002عددهم ) 8متخذي القرار بلغ
 .منهجية الدراسة

  ج، كان األهم منها ما يلي:عدة نتائإلى الدراسة  توصلتوقد  

 .اد رأس المال الفكري لدى المؤسسةبيان مدى توفر متطلبات أبع -0
 من أقسام رأس المال الفكري .أس المال البشري أكثر من أي قسم توفر متطلبات ر  -7
 .ل بعد من أبعاد رأس المال الفكريهناك فرق في مدى تحقيق الميزة التنافسية لك -4
المال البشري أهم ركن من أركان رأس المال الفكري في تحقيق المنافسة بالنسبة  رأس -5

 للمؤسسة.

العامة ر في رأس المال الفكري بالمؤسسات " االستثما( بعنوان:2100،الطراونة )دراسة-0
 األردنية(.

مستوى االستثمار في رأس المال الفكري في المؤسسات  تهدف الدراسة للتعرف على      
مة االردنية، وتحليل أثر االستثمار في رأس المال الفكري في أبعاد األداء المؤسسي المختلفة العا

قيادات العليا في المؤسسات العامة األردنية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء لامن وجهه نظر 
 ( مفردة . 420استبانة وزعت على عينة بلت )

  األهم منها ما يلي:ج، كان عدة نتائإلى الدراسة  صلتتو وقد 

ستثمار في رأس المال ) مستوى االات المبحوثين لفقرات أبعاد المتغير المستقلن تصور أ-0
 جاءت منخفضة . (الفكري

 .ألداء المؤسسي جاءت منخفضةوأن تصورات المبحوثين نحو ا-0
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      في رأس المال الفكري( وأبعاده وجود اثر ذو داللة احصائية للمتغير المستقل ) االستثمار-7
   س المال الزبون( على المتغير التابعب، الصناعة، التنشيط، المحافظة، االهتمام  برأ) االستقطا

 ) األداء المؤسسي(.

( بعنوان:" أثر تقويم رأس المال الفكري على تعظيم قيمة 2101دراسة ) باسهيل،-3
 السعودية".الشركة بالتطبيق على الشركات الصناعية 

كأصول غير ملموسة على  إظهار أهمية رأس المال الفكريهدفت الدراسة إلى        
تعظيم قيمة الشركة، وتظهر هذه الدراسة الصعوبات التي تواجه عملية تقويم األصول غير 
الملموسة ومن ضمنها رأس المال الفكري، وتمت مناقشة العديد من النظريات المحاسبية 

يم العناصر األساسية لرأس المال الفكري، وتم تحقيق ذلك من خالل جمع المقترحة لتقو 
البيانات من خالل االستبانة من بعض الشركات الصناعية وأعضاء هيئة التدريس 

 .والمستثمرين من األفراد والشركات

 وقد توصلت الدراسة إلى نتائج كان األهم منها ما يلي:

 الفكري والمحاسبة عنها.وجود اتفاق حول أهمية رأس المال  -0

 عدم وجود اتفاق على طريقة واحدة لتقويم رأس المال الفكري محاسبيًا. -0

  وجود عالقة بين تقويم رأس المال الفكري وتعظيم القيمة السوقية للشركات. -7

 ومن أهم ما أوصت به الدراسة:

 ضرورة إعداد قائمة مستقلة لإلفصاح عن مكونات رأس المال الفكري للشركة.  -6

 ( بعنوان:"رأس المال الفكري: األهمية،والقياس، واالفصاح2101دراسة ) القشي ، نور،  -4

وجهات النظر المتعددة الخاصة بكل من أهمية وقياس  هدفت الدراسة إلى التعرف على     
وافصاح عن رأس المال الفكري، وذلك باتباع منهج وصفي فكري، حيث يساهم في تحفيز 

 دة من جميع تجارب اآلخرين.األفكار واستخالص الفائ

 وقد توصلت الدراسة إلى نتائج كان األهم منها ما يلي:

 تركيز أهمية رأس المال الفكري على اهمية اإلنسان بشكل رئيسي.-0

 اتفاق وجهات النظر على صعوبة قياس هذا النوع من رؤوس األموال. -0
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 ومن أهم ما أوصت به الدراسة:

 على دعم البحوث المشتركة في األردن. ضرورة دعوة جميع الجهات المختصة -6

 الوصول على مفهوم جديد لرأس المال الفكري من منظور إسالمي.   -2

( بعنوان: " األهمية التنموية لرأس المال البشري في الوطن العربي ودور 2101) أيوأ،  -5
 التربية و التعليم فيه".

 ،التنموية لرأس المال البشري في الوطن العربي األهميةالتعرف على  هدفت الدراسة إلي
االقتصادية لرأس  واألهميةالمال البشري  رأسوهي تنمية  :وذلك من خالل تناول المحاور التالية

، استخدم في الوطن العربيس المال البشري أة والتعليم في تكوين ر المال البشري ودور التربي
 المنهج الوصفي التحليلي.

 كان األهم منها ما يلي: ،لى عدة نتائجالدراسة إوقد توصلت 

أن العديد من الدراسات ركزت على رأس المال البشري المعرف بمستوى المهارات  -
 والمعارف.

 مسيرة تنمية رأس المال البشري ترتبط بشكل وثيق بمسيرة نظريات النمو االقتصادي. -

بشري يثير قضايا مهمة بالنسبة دور قطاع التربية والتعليم في تكوين رأس المال ال -
 للسياسات االقتصادية.

 ومن أهم ما أوصت به الدراسة:

إلى أغراض عملية مالئمة لتلبية حاجات ه س المال البشري موجهّ يجب أن تكون تنمية رأ -
 المجتمع.

 إصالح الهيكلية الحالية للتعليم في الوطن العربي، بما يتالءم والتطورات التكنولوجية. -

 اتجاه التعليم العالي نحو الدراسات العلمية والعملية بما يحقق أهداف التنمية.تعزيز  -

دراسة  –العالقة بين رأس المال الفكري وخلق القيمة ( بعنوان:" 2..2دراسة ) الفضل،-6
 ميدانية على الصناعة المصرفية في دول الخليج العربي"

ي إنجاز إستراتيجية الزبائن دور رأس المال الفكري فالتعرف على  هدفت الدراسة إلي
المقترحة الهادفة إلي خلق القيمة ، وقد أجريت الدراسة على عينة من وتحقيق القيمة للمنظمة 
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-2224يانات المالية للسنوات موزعة على دول الخليج العربي وباستخدام الب اً ( مصرف78)
األداء الشامل للمنظمة  ، وتم استخدام مقياس معامل القيمة المضافة الفكرية للتعبير عن2221

 بدال من معايير الربحية. 

 كان األهم منها ما يلي:،وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج 

 ها ونموها على استمرار رضا الزبائن وكسب زبائن جدد.الصناعات المصرفية يعتمد بقاؤ  -

هم في ) البشري والهيكلي والزبائني( تسأنشطة المنظمة في مجال رأس المال الفكري  -
 للمنظمة.خلق القيمة 

 ومن أهم ما أوصت به الدراسة:

 ضرورة تكثيف الجهد البحثي في مجاالت رأس المال وأثره في خلق القيمة. -

: "دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة ( بعنوان2119اسة بلوناس وقذايفة،)در -7
 دراسة نظرية -التنافسية لمنظمات االعمال "

لمنظمات كيفية إدارة رأس المال الفكري لتحقيق الميزة التنافسية معرفة  هدفت الدراسة إلي
استخدام المنهج الوصفي التحليلي لعدد من منظمات األعمال فقد تم  األعمال في بيئة متغيرة،

 ستبانة وتوزيعها على أفراد العينة.إعداد افي الجزائر، وتم 

 كان األهم منها ما يلي: ،لى عدة نتائجوقد توصلت الدراسة إ

ساسية لبناء التقدم االقتصادي بصفة عامة ونجاح لفكري هو الركيزة األأن رأس المال ا -
 .المنظمات بصفة خاصة

س المال الفكري، استغالل الموارد رأس المال الحقيقي التي تملكه المنظمات هو رأ  -
 والكفاءات بشكل جيد.

 ومن أهم ما أوصت به الدراسة:

 أنه صلب نشاطها وركيزته األساسية.ن تنظر المنظمة لرأسمالها الفكري على أ -

ن قيمهم تختلف بمدى ، بل إفراد ليسوا متشابهينعلى المنظمات أن تدرك أن كل األ -
 على خلق وتحديد مستقبل المنظمة.قدرتهم 
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ة لخطط والبرامج لتنمين تحاول رسم االستراتيجيات ووضع اوعلى المنظمات المعاصرة أ -
دمات متميزة تحقق مزايا تنافسية بداع حلول مبتكرة وخواستثمار رأس المال الفكري في إ

 على .أ

راسة ارتباط استراتيجيات استثمار رأس المال د : "ن( بعنوا 2119الحواجرة،دراسة) -8
 "التنافسي للمؤسساتالمعرفي باألداء 

رأس المال المعرفي في ستثمار الارتباط استراتيجيات اتحليل عالقة هدفت الدراسة إلى 
لدى شركات التأمين األردنية ، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير  باألداء التنافسي للمؤسسات

  ( فردًا .007استبانة لجمع البيانات عن متغيرات  الدراسة ، وزعت على عينة بلغت) 

 كان األهم منها ما يلي: ،وقد توصلت الدراسة إلى نتائج

رأس المال في ستثمار الستراتيجيات اال ذات داللة إحصائية مهمةة ارتباط وجود عالق -
من حيث تنمية التعلم وتكامل المعرفة وتوظيف  المعرفي باألداء التنافسي للمؤسسات

 رأس المال المعرفي.

 ومن أهم ما أوصت به الدراسة:

على شركات التأمين األردنية ضرورة العناية واالهتمام بعمليات التدريب والتعليم ،  -
تنافسي من أجل تحقيق األداء ال وتوظيفهاوالتركيز على جوانب المعرفة وتكاملها 

 للمؤسسات .

( بعنوان:" مدى توفر رأس المال المعرفي لتحقيق الميزة التنافسية 2119دراسة )مسودة،-9
 ها: دراسة ميدانية على قطاع الصناعات الدوائية األردنية"ومعوقات توفر 

) البشري والهيكلي توفر متطلبات رأس المال المعرفيمدى  معرفة هدفت الدراسة إلي
، وتكون مجتمع التنافسيةشركات الصناعات الدوائية األردنية لتحقيق الميزة  والعالقات( لدى

المنتمية لالتحاد األردني لمنتجي األدوية، وتألفت عينة الدراسة من شركات األدوية الصناعية 
ستبانة وتوزيعها على أفراد فقد تم إعداد ا العليا في تلك الشركات، الدراسة من مدراء اإلدارة

 العينة.

 كان األهم منها ما يلي: ،وقد توصلت الدراسة إلى نتائج

 .%62ة بنسبة توفر متطلبات رأس المال المعرفي في شركات األدوية األردني -
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عدم توفر رأس المال المادي الكافي إلجراء  أن أهم معوقات بناء رأس المال الفكري هو-  
الدراسات والبحوث لتطويره، وعدم قدرة شركات األدوية على تطبيق واستخدام المعرفة ونقلها حيز 

 التنفيذ.

 ومن أهم ما أوصت به الدراسة:

من بين موارد المنظمة ضرورة التعامل مع رأس المال المعرفي على أنه مورد رئيس  -
 والحفاظ عليه وتطويره بشكل مستمر.

التأكيد على أهمية دور رأس المال المعرفي في نجاح الشركة وتحقيق الميزة التنافسية  -
 لها.

دارة المعرفة: ا( بعنوان:" 2..2دراسة ) عطيه،-.1  لعالقة واألثر"رأس المال الفكري وا 

أثر رأس المال المعرفي في إدارة المعرفة لعينة من المصارف تحديد  هدفت الدراسة إلي
طبقت الدراسة على عينة من المدراء ورؤساء األقسام  الحكومية في محافظة الديوانية بالعراق ،

ت والشعب في عينة من المصارف الحكومية، إلى جانب المقابالت الشخصية، وجمعت البيانا
 .ةانعن طريق االستب

 كان األهم منها ما يلي: ،وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج

نها زيادة من شأ العاملين في ندوات ومؤتمراتعدم حرص المصارف على مشاركة  -
 معارفها.

هناك اهتمام من قبل المصارف بالعاملين الذين يمتلكون المعرفة من أجل تحقيق األداء   -
 المتميز.

 ومن أهم ما أوصت به الدراسة:

 رعاية أفكار المبدعين وتوفير الفرص لهم بالتطبيق. -

 االهتمام الواسع بالمعرفة. -

  إجراء تقييم دوري للمعرفة لدى األفراد وربط نتائج التقييم بنظام الحوافز والمكافءت . -
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بعنوان:" رأس المال الفكري: استراتيجية التحول من الفئة  (7..2دراسة )الهيجان ،-11
 العامة إلى الفئة المتميزة"

باعتباره االستراتيجية على التدريب ودوره في نجاح المؤسسات التعرف  هدفت الدراسة إلي
إعداد  المهمة في التحول من الفئة العامة إلى الفئة المتميزة، تم استخدام المنهج الوصفي و

 ستبانة وتوزيعها على عينة المجتمع المتمثلة بعدد من المؤسسات.ا

 كان األهم منها ما يلي: ،وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج

س المال الفكري توظيف التدريب باعتباره منهجًا يتطلب نجاح أي برنامج في مجال رأ -
 مفعاًل لنتائج البحوث ومعاضدًا لجهود االستشارات في هذا الجانب.

 ومن أهم ما أوصت به الدراسة:

أن يكون التدريب في برنامج إدارة رأس المال الفكري مختلفًا من حيث النوعية، ألن هذه  -
 والمهارات.الفئة المستهدفة تمتلك المعرفة والخبرات 

ضرورة االهتمام باألشخاص المتميزين الذين يمثلون فعاًل رأس المال الفكري من خالل  -
 اكتشاف المواهب وتطويرها.

ضرورة أن يكون من سياسات الموارد البشرية عمل برنامج خاص للتحول من الفئة العامة  -
 إلى الفئة المتميزة.

س المال الفكري وتنميته بالتعليم الجامعي إدارة رأ( بعنوان :" 7..2دراسة ) المطيري، -12
 تصور مقترح -في ضوء التحوالت المعاصرة

س المال الفكري أبرز التحديات التي لها عالقة مع رأالتعرف على  هدفت الدراسة إلي
استخدمت الدراسة مدخل التحليل وقد ، إدارة رأس المال الفكري في الجامعات والكشف عن أبعاد
لتحديد الفرص والتهديدات التي تتضمنها البيئة  SWOTة بحثية وفقًا لنموذج االستراتيجي منهجي

 ،الخارجية للتعليم الجامعي ونقاط القوة والضعف التي تتضمنها البيئة الداخلية للتعليم الجامعي
 ستبانة وتوزيعها على أفراد العينة.فقد تم إعداد ا

 كان األهم منها ما يلي: ،وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج

دارية، ل الفكري يستند الى مجموعة من األسس النظرية ) معرفية ،إأن رأس الما -
ويتكون من ثالثة مكونات أساسية وهي رأس المال اقتصادية، تكنولوجية، اجتماعية( 
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البشري والهيكلي ورأس مال المستفيدين ، ويمكن قياس رأس المال الفكري وفقاً لمقاييس 
 مالية أو مقاييس كمية نوعية.كمية 

أن أبعاد إدارة رأس المال الفكري في الجامعات هي:) سياسات العمل التنافسية، الثقافة  -
 التنظيمية الداعمة، البنية التنظيمية المالئمة، النظم الفعالة لرفع كفايات العاملين(.

ميزة التنافسية ( بعنوان:" دور رأس المال الفكري في تعزيز ال2117دراسة) حباينة،-03
 وراسكوم تيليكوم الجزائر"سة مقارنة بين اتصاالت الجزائر وأللمؤسسة: درا

في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسة ،  دور رأس المال الفكريالتعرف على  هدفت الدراسة إلي   
واالبتكار أن المعرفة  كدراسة مقارنة بين اتصاالت الجزائر وأوراسكوم تيليكوم الجزائر حيث بينت

كأساس لتعريف رأس المال الفكري، ودور المعرفة في المؤسسة في تطوير وتحسين أداء 
الموظفين، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وتم جمع البيانات عن طريق 

 ( مفردة.045االستبانة وكانت االستجابات بمجموع )

 ا ما يلي:كان األهم منه ،وقد توصلت الدراسة إلى نتائج

األهمية البالغة لرأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية عن طريق استثمار المقدرة  -
 العقلية، والعمل على تعزيزها.

وأن القدرة على االبتكار هي العامل األول في احتفاظ الشركة بمكانتها بين الشركات  -
 المنافسة.

 ومن أهم ما أوصت به الدراسة:

 ستقطاب يد عاملة متميزة للقيام بعمليات إبداعية للمؤسسة.االهتمام بءليات ا -

ضرورة تقوية العالقات بين العاملين، حتى يكون هناك مناخ مناسب لتبادل المعرفة  -
 والمهارة.

 ( بعنوان:" دراسة وتقييم رأس المال الفكري في شركات األعمال"0..2دراسة ) يوسف، -14

من  في شركات األعمال س المال الفكريرأ تقييمواقع هدفت الدراسة إلى التعرف على 
في ظل اقتصاد المعرفة، وتم تطبيق الدراسة على منظمات  الموارد األساسية للشركات الحديثة

 األعمال واالقتصاد في األردن، واستخدمت األسلوب النقدي التحليلي.
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 كان األهم منها ما يلي: ،وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج

 س مالها الفكري.تمد أي صيغة لتحديد رأت ال تعأن الشركا -

س المال الفكري في الشركات من خالل هات الحكومية ال تعير أي اهتمام إلى رأالج -
 التشريعات الخاصة بذلك.

 ومن أهم ما أوصت به الدراسة:

ساس سنوي لتحديد مستوى ، وعلى أس مالها الفكري ومكوناتهعلى الشركات أن تحدد رأ -
 السنوي.النمو 

على الجهات الرسمية في الدول تحديد مؤشرات معينة لقياس النمو في رأس المال 
 الفكري.

طرق قياسه وأساليأ  ،رأس المال الفكري ( بعنوان:"3..2) المفرجي وصالح، دراسة -10
 المحافظة عليه"

رأس مستوى ساسية لرأس المال الفكري وطرق قياس المفاهيم األمعرفة  هدفت الدراسة إلي
، وتم استخدام االسلوب التحليلي على عدد من لمحافظة عليهالمناسبة ل ساليبالمال الفكري واأل

 منظمات األعمال في القاهرة.

 جدا أن البحوث تتجه بشكل عام نحو أربع غايات وهي كالتالي:وبنظرة تحليلية قام بها الباحثان و 

 كري.التعرف إلى مدى إدراك قادة المنظمات لرأس المال الف -

 البحث عن العوامل التي تسهم في زيادة رصيد رأس المال الفكري. -

 تحديد الوسائل واألساليب التي تسهم في تنشيط رأس المال الفكري. -

 أثر رأس المال الفكري على متغيرات أخرى أو عالقته مع متغيرات أخرى.

 ثالثا: الدراسات األجنبية:
) التعرف على رأس المال الفكري بعنوان:( Ramirez and Gordillo,2014دراسة )-0

  وتقديره في الجامعات االسبانية(

ي وتقديره في تقديم نموذج لغرض التعرف على راس المال الفكر  تهدف الدراسة الى     
، من خالل تقديم مجموعة من مؤشرات راس المال الفكري لمساعدة الجامعات االسبانية
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من  أكبريدة الى حملة أسهمها بما يساهم في تحقيق قدر الجامعات عن طريق تقديم معلومات مف
 الشفافية والمساءلة والقابلية للمقارنة في قطاع التعليم العالي.

حيث تم توزيع استبيان على أعضاء المجالس االجتماعية في الجامعات االسبانية العامة بهدف 
 .آخر شيءر من أي التعرف على العناصر غير الملموسة التي يطلبها حملة االسهم أكث

 كان األهم منها ما يلي:وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، 

نتائج الدراسة شكلت والتي ت ،إلى قياستحديد العناصر غير الملموسة التي تحتاج تم  -0
 منها.التجريبية 

 .على مجموعة متجانسة من المؤشرات لتعرفتم ا -0

 المال الفكريأن المؤلفات العلمية والمهنية قدمت العديد من المقترحات لقياس رأس  -7

 ما يلي:ومن أهم ما أوصت به الدراسة  

على معتمدة الالنماذج  ددألن ع عن نماذج قياس رأس المال الفكري بحثلضرورة ا -0
 . في الجامعاتقليل س المال الفكري أقياس ر 

بعنوان : قياس فعالية رأس المال الفكري في ( Kweh,chan and Ting,2013دراسة )-0
 قطاع البرمجيات الماليزية(

كشركات عامة مدى فعالية شركات البرمجيات الماليزية المدرجة  تهدف إلى التعرف على    
 ، وتم استخدام أسلوب الحصر الشامل للبيانات.في تحويل رأس المال الفكري إلى قيم مؤسسة

 .شركة 05يار عينة من تم اختوقد 
  وقد توصلت الدراسة إلى نتائج كان األهم منها ما يلي:

أن الشركات المدرجة في سوق المال الرئيسية لبورصة ماليزيا هي أقل فعالية من تلك  -0
 المدرجة في السوق الثانوية.

 Eduspec Holdings Berhand ين الشركات التي اختيرت كعينة فإن شركةمن بأن  -0
وتبقى النتائج قائمة بالرغم من االنتقادات ية مع أعلى تردد لعالمة األسناد هي الشركة األكثر فعال

حول صالحية نموذج معامل القيمة المضافة لرأس المال الفكري كمؤشر لحساب رأس المال 
 الفكري
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 ما يلي:ومن أهم ما أوصت به الدراسة 
 ري من خالل المؤلفات العلمية والمهنية.ضرورة تقديم مقترحات لقياس رأس المال الفك  -0

       (Mitchell, 2010)  دراسة -3

A model for managing Intellectual capital to generate wealth""  

س المال الفكري مستمد من رؤية تطوير واختبار نموذج إلدارة رأ هذه الدراسة إلى هدفت 
ة التالية: س المال الفكري في العناصر الثالثرأ . ولخصت الدراسة مكوناتواستراتيجية المنظمة

من المدراء التنفيذيين لوحدات  (5 )س المال البشري، والهيكلي، العالقات، حيث تم اختياررأ
منهم عن طريق بغرض جمع بيانات شركات الكبرى في نيوزيالندا  عمل مستقلة في واحدة من ال

( موظف من خالل  66 )، وجمع بياناتيضاً أ ًا للمقابلةموظف(  06 )لىالمقابلة باإلضافة إ
 قضايا تتعلق برأس المال الفكري.  لبيان وجهه نظرهم بخصوص اوتوزيعه اعدادهة تم إاناستب

 كان األهم منها ما يلي:، لى عدة نتائجوقد توصلت الدراسة إ

 .المال الفكري ال يوجد إدراك لدى إدارة الشركة إلدارة رأس  -0

 ما يلي:دراسة ومن أهم ما أوصت به ال

 البد من االهتمام الكبير براس المال الفكري وذلك إلحداث تغييرات سلوكية لدى العاملين.  -0

 اعطاء أهمية كبيرة لدور التنشئة االجتماعية لدى العاملين بالشركة. -0

  االهتمام بإدارة راس المال الفكري من قبل إدارة الشركة. -7

       (Mazlan, 2005)  :  دراسة -4

“The Influence of Intellectual Capital on the Performance of 
Telecom Malaysia”,  

س المال الروحاني، أثر ر أالمال الفكري ومدى قوة و  رأسمستوى معرفة  هدفت الدراسة إلي
داء كمتغير يز األس المال الفكري كمتغيرات مستقلة ودرورها في تعز أدارة ر ا  دارة المعرفة و إهمية أو 

 .تابع
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 على عينة الدراسة ةانتم توزيع استبو  ،المنهج الوصفي التحليلي أسلوباستخدمت الدراسة و  
 (64 )االدارية من إداري حتى مساعد مدير عام موزعة على ( مفردة من المستويات422بلغت )

 دارة عامة موزعة في أنحاء ماليزيا.إ

  كان األهم منها ما يلي: ،لى نتائجوقد توصلت الدراسة إ

 .غيرات المستقلة والمتغير التابع ن المتييجابية بإوجود عالقة  -

 ومن أهم ما أوصت به الدراسة:

في  دارية قوية خصوصاً إدعيم قيادة وذلك من خالل تلشركة ا أداءتحسين ضرورة  -
  .دارية العلياإلالمستويات ا

 دارية الفنية.إلفي الوظائف ا ةفاءات العاملكتحفيز ال -

 (:Aino,2005دراسة) -1

"How to generate of intellectual Capital" 

أهمية عنصر المعرفة كعنصر مهم وأهميته في عمليات التحكم  معرفة هدفت الدراسة إلي
المؤسسي للشركات وباعتباره من أهم عناصر تحقيق أهداف الحاكمية للشركات، وطبقت الدراسة 

 على عدد من الشركات الموجودة في مدينة نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية

 ا يلي:كان األهم منها م ،لى نتائجوقد توصلت الدراسة إ

أن االستراتيجيات الخاصة بالمعرفة تتضح من خالل اإلسهام في تحقيق أهداف  -
 الحاكمية المؤسسية.

 ومن أهم ما أوصت به الدراسة:

ضرورة أن تمتلك الشركات العنصر البشري الفاعل والمتميز باعتباره العنصر الفريد  -
 الذي يضمن الميزة التنافسية لها

 :Gray,2004)دراسة ) -6

"Importance of intellectual Capital" 

 الشركة، وكذلك  أهمية رأس المال الفكري باعتباره الخالق لقيمة معرفة هدفت الدراسة إلي
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بيان كيفية إسهامه في عملية تقييم وقياس النظام الخاص بالشركات، والدراسة طبقت على 
 شركة مكجراو هيل في أستراليا.

 كان األهم منها ما يلي: ،لى نتائجوقد توصلت الدراسة إ

رأس المال الفكري هو األساس باعتباره أداة مهمة لقياس وتقييم القيمة الخاصة ألي  -
 شركة.

 ومن أهم ما أوصت به الدراسة:

 التأكيد على أهمية التدقيق الداخلي عند تقييم وقياس رأس المال الفكري للشركات. -
 

 التعقيأ على الدراسات السابقةرابعان: 

، حيث أبرزت أهمية المال الفكري خالل استعراض الدراسات السابقة في مجال رأسمن 
رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية لدى العاملين وصوال بهم إلي اإلبداع 

 واالبتكار للمؤسسة التي يعملون بها.

جية والنتائج فكل باحث تناول دراسته وفقا لرؤيته البحثية من خالل األهداف والمنه 
طاع الخاص والمؤسسات القاعات مختلفة منها القطاع العام و والتوصيات، حيث أجريت على قط

 .األكاديمية

 نقاط اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة:

تتفق الدراسة في تناول بعض المتغيرات ) رأس المال البشري، والهيكلي، والعالقات( مثل  -
، 0202، حمادة 0200، أبو دية 0200، شعبان0202، الخطيب 0202 دراسة قشق 

 . 0229مسودة 

، شعبان 0202، الخطيب 0202تتفق في أداة الدراسة)االستبانة( مثل:دراسة قشق   -
، 0227، هيجان0227، حباينة 0222، عطية 0229، الحواجرة 0202، حمادة 0200
 .0222، يوسف0227مطيري

في)طبيعة البيئة( متمثلة  0202، قشق  0200دية تتفق الدراسة مع دراسة أبو  -
 بالجامعات.
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م الجامعات الفلسطينية بالضفة متمثلة بجامعة بيت لحم 0200تناولت دراسة أبو دية
م تناولت الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة متمثلة 0202والخليل، أما دراسة قشق 

 ة. بالجامعة االسالمية وجامعة االزهر وجامعة القدس المفتوح

،  0202، دراسة قشق  0202تتفق الدراسة من حيث المنهج المتبع مع دراسة مهنا  -
، 0227، حباينة 0200، أبو دية 0200، الجرادات والسامري وجاد اهلل 0202الخطيب 

 .حيث تناولت الدراسات المنهج الوصفي التحليلي.0222العيد 

  نقاط اختالف الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة:

مختلفة حيث أجريت الدراسات األخرى على مجتمعات  ،في طبيعة البيئة والمكان تختلف  -
 عن مجتمع الدراسة الحالية. 

( موظف وموظفة من العاملين 077على عينة مكونة ) 0207طبقت دراسة الخطيب  -
 االداريين في المديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية في قطاع غزة .

( موظف من موظفي شركة 002على عينة مكونة من ) 0200طبقت دراسة شعبان  -
 جوال. –االتصاالت الخلوية الفلسطينية 

( موظف من موظفين ديوان 767على عينة مكونة من ) 0202طبقت دراسة حمادة  -
/ 72/4حتى   0225الموظفين العام والذين التحقوا ببرامج التدريب من بداية عام 

0202. 

( موظف من موظفي 002على عينة مكونة من ) 0200ت دراسة الجرادات والسامري طبق -
 مؤسسة ضريبة الدخل االردنية.

( موظف من موظفي 420على عينة مكونة من )  0200طبقت دراسة الطراونة  -
 المؤسسات العامة االردنية .

 ( مصرف موزعة على دول76على عينة مكونة من ) 0225طبقت دراسة الفضل   -
 .0228 -0224الخليج العربي للسنوات 

( فردا من افراد شركات التأمين 007على عينة بلغت ) 0225طبقت دراسة الحواجرة  -
 األردنية.
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( مفردة من موظفى شركة االتصاالت 045على عينة مكونة ) 0227طبقت دراسة حباينة  -
 الجزائر وأوراسكوم تيليكوم الجزائر.

( شركة 05)( على عينة مكونة منKweh,chan and Ting,2013)طبقت دراسة   -
 ماليزية. 

( مدراء من وحدات عمل مستقلة في واحدة من 5( تم مقابلة )Mitchell,2010دراسة ) -
( 66( موظف، وتم جمع بيانات )06الشركات الكبرى في نيوزيالندا، باإلضافة إلى )

 موظف من خالل االستبانة.

( مفردة من المستويات 422عينة مكونة من ) ( علىMazlan,2005طبقت دراسة ) -
( إدارة عامة موزعة في 04اإلدارية من إداري حتى مساعد مدير عام موزعة على )

 أنحاء ماليزيا.
 :   وذلك في عدة نقاط السابقة الدراساتتتميز هذه الدراسة عن 

حيث ال توجد (والزبوني ،والفكري  ،والهيكلي،تناولت رأس المال الفكري بأبعاده ) البشري  -
 رسائل وأبحاث علمية جمعت بين األبعاد األربعة.

متمثلة  طبقت مفردات هذه الدراسة على الجامعات الفلسطينية الخاصة في قطاع غزة   -
كأحد الحقول الحديثة ضمن منظومة  (جامعة فلسطين وجامعة غزة وبوليتكنك فلسطين)ـب

 الجامعات العامة واألهلية الموجودة في حدود جغرافيا قطاع غزة.

باعتباره هو األساس وهو مصدر مهم في  ،تناول العنصر البشريءت هذه الدراسة لتجا -
 النجاح والتميز.تحقيق 

 االستفادة من الدراسات السابقة:

 عند وضع وبناء اإلطار النظري. -

 بناء فقرات االستبانة.عند  -

 عند اختيار نوع العينة وأسلوبها. -

 زيادة فهم الباحثة لموضوع الدراسة -
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 الثالثالفصل 
 

 الطريقة واإلجراءات 
 

 منهجيــــــــــــة الدراســـــــــــــة: المبحث األول

المبحث الثاني: تحليل البيانات واختبار 
 الفرضيات

  والتوصياتالمبحث الثالث: النتائـج 
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 المبحث األول

 منهجية الدراسة

 :مقدمة
جراء جـاز الجانـب التطبيقـي مـن إناتهـا محـورا رئيسـا يـتم مـن خاللـه تعتبر منهجية الدراسـة وا 

وعــن طريقهــا يــتم الحصــول علــى البيانــات المطلوبــة إلجــراء التحليــل اإلحصــائي للتوصــل  ،الدراســة
وبالتـالي تحقـق  ،إلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيـات الدراسـة المتعلقـة بموضـوع الدراسـة

 األهداف التي تسعى إلى تحقيقها. 

وكـذلك أداة الدراسـة  ،الدراسـةوعينـة ومجتمـع  متبـعنهج الللمـتناول هذا الفصـل وصـفا حيث 
وينتهـــي الفصـــل ، ومـــدى صـــدقها وثباتهـــا ،وكيفيـــة بنائهـــا وتطويرهـــا عـــدادهاإالمســـتخدمة وطريقـــة 

يلـــي  اوفيمـــ، واســـتخالص النتـــائجلبيانـــات، بالمعالجـــات اإلحصـــائية التـــي اســـتخدمت فـــي تحليـــل ا
 .وصف لهذه اإلجراءات

 :منهج الدراسة

 حاولي الذي التحليلي الوصفي المنهج باستخدام ةالباحث تقام الدراسة أهداف تحقيق أجل من

 التي واآلراء، مكوناتها بين العالقةو  بياناتها، وتحليل الدراسة، موضوع الظاهرة وصف خالله من

 .تحدثها التي واآلثار تتضمنها التي والعمليات حولها تطرح

"المنهج الذي يسعى  بأنه التحليلي الوصفي المنهج (022:ص0228 (الحمداني عرف
فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم  ،الراهنة أولوصف الظواهر أو األحداث المعاصرة، 

وتتطلب معرفة  لوصف ظاهرة أو مشكلة، ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع،
  .التي نستعملها لجمع البيانات" واألوقاتندرسها  المشاركين في الدارسة والظواهر التي

 :مصادر البيانات

 مصدرين أساسين للمعلومات: ةالباحث تاستخدم

مصــادر  دراســة إلــىفــي معالجــة اإلطــار النظــري لل هــت الباحثــة: حيــث اتجالمصــادر الثانويــة .6
البيانــات الثانويــة والتــي تتمثــل فــي الكتــب والمراجــع العربيــة واألجنبيــة ذات العالقــة، والــدوريات 
والمقـــاالت والتقـــارير، واألبحـــاث والدراســـات الســـابقة التـــي تناولـــت موضـــوع الدارســـة، والبحـــث 

 والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.
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جمـــع إلـــي  يـــة لموضـــوع الدراســـة، لجـــأت الباحثـــةوانـــب التحليل: لمعالجـــة الجالمصـــادر األوليـــة .2
 للدراسة، صممت خصيصاً لهذا الغرض. ستبانة كأداة رئيسةالبيانات األولية من خالل اال

 مجتمع الدراسة : 

يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحـث، وبنـاءً علـى مشـكلة مجتمع الدراسة 
يتكون من الموظفين في الجامعات الفلسطينية الخاصة  الدراسة وأهدافها، فإن المجتمع المستهدف

" األكــــاديميين المتفــــرغين واإلداريــــين "مــــن )جامعــــة فلســــطين، جامعــــة غــــزة ، بوليتكنــــك فلســــطين 
ــالغ عــددهم)  ( موظفــًا. حيــث تــم اختيــار الجامعــات المــذكورة بطريقــة قصــدية  252الجــامعي( والب

تعمــل ضــمن حــدود قطــاع غــزة بحســب مــا ورد فــي باعتبــار أنهــا الجامعــات الخاصــة الوحيــدة التــي 
 م التابع لوزارة التربية والتعليم العالي.2263الدليل اإلحصائي لعام 

سنة  اسم الجامعة م
 االجمالي إداري أكاديمي متفرغ التأسيس

 104 84 72 م2223 جامعة فلسطين 6
 00 33 22 م2225 غزةجامعة  2
 41 8 33 م2225 بوليتكنك فلسطين 3

 .20 المجموع

 (2.13)شؤون الموظفين في الجامعات، والدليل االحصائي :المصدر: 

 والعينة االستطالعية: عينة الدراسة

حيث ، استخدمت الدراسة العينة العشوائية البسيطة كما استخدمت أسلوب الحصر الشامل
استبانة ( 32) االستبانة على عينة استطالعية من الجامعات الثالث كان حجمها تم توزيع
 تم توزيعوبعد التأكد من صدق وسالمة االستبانة لالختبار، و ستبانة. لال الصدق والثباتالختبار 

على مجتمع الدراسة كان من ضمنها العينة االستطالعية حيث لم يتم التعديل استبانة  (252 )
، علما بأن (%18( استبانة بنسبة )  672على االستبانة في صورتها األولية، وقد تم استرداد) 

م(  وهو 2264-م2263مفردات الدراسة طبقت خالل الدورة الصيفية للفصل الدراسي من العام) 
 ما انعكس على تدني نسبة التحصيل من االستبانات الموزعة.
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 :أداة الدراسة

"واقع إدارة رأس المال الفكري تهدف من خاللها التعرف علىستبانة قامت الباحثة بإعداد ا
 لسطينية الخاصة في قطاع غزة "بالجامعات الف

 حيث تتكون االستبانة من قسمين رئيسين:

  :الجنس، العمر، ) المستجيب:عن  البيانات الشخصيةوهو عبارة عن القسم األول
 .(الجامعة، التحصيل العلمي، عدد سنوات الخدمة

 :( فقرة، موزع على  49ويتكون من)  أبعاد رأس المال الفكريوهو عبارة عن  القسم الثاني
 ( مجاالت: 4أربعة) 

o ( فقرة.63، ويتكون من )إدارة العنصر البشري: المجال األول 

o :( فقرة.66، ويتكون من )إدارة األصول الفكرية المجال الثاني 

o ( فقرة. 62، ويتكون من )إدارة األصول الهيكلية: المجال الثالث 

o ( فقرة. 63ويتكون من ) ،(إدارة رأس مال العالقات )الزبون: المجال الرابع 

 :ةنتقديرات المبحوثين لفقرات االستباتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس وقد 

 (: 4) رقم جدول
 درجات مقياس ليكرت الخماسي

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة االستجابة
 5 4 3 2 6 الدرجة

 %622 %82 %12 %42 %22 النسب المئوية
 

" وبذلك يكون الوزن النسبي في هذه  غير موافق بشدة( لالستجابة " 6الدرجة ) ةالباحث تاختار 
وهو يتناسب مع هذه االستجابة، حيث أن درجات مقياس ليكرت الخماسي  %22الحالة هو

، فالنسب ستكون متساوية، ـفلهذا كانت نسبة غير موافق %22فيساوي   5مقسم على  622%
) أي  %12والمحايد  (،%22+%22) أي  %42نسبة غير موافق ، وبلغت %22بشدة 

( %22+%22+%22+%22أي ) %82أما الموافق بلغت نسبة الموافق ( 22+22%+22%%
 (.%22+%22+%22+%22+%22)أي %622ونسبة الموافق بشدة بلغت 
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 خطوات بناء االستبانة:

ت المال الفكري بالجامعاواقع إدارة رأس "للتعرف علىقامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة 
حيث قامت ستبانة لباحثة الخطوات التالية لبناء اال، واتبعت ا"الفلسطينية الخاصة في قطاع غزة

 -:بما يلي

واالستفادة  ،الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسةو  اإلدارياألدب طالع على الا -0
 ستبانة وصياغة فقراتها.المنها في بناء ا

عـــددًا مـــن أســـاتذة الجامعـــات الفلســـطينية والمشـــرفين فـــي تحديـــد أبعـــاد  ةالباحثـــ تاستشـــار  -0
 .وفقراتها االستبانة

 تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها االستبانة.تم  -7

 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.تم  -4

 ( فقرة.74( مجاالت و )4تم تصميم االستبانة في صورتها األولية وقد تكونت من ) -5

( مـــن المحكمـــين مـــن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي الجامعـــة 9االســـتبانة علـــى )تـــم عـــرض  -8
( يبين أسماء أعضاء لجنـة 6. والملحق رقم )، وجامعة األزهر وجامعة األقصىاإلسالمية
 التحكيم.

راء المحكمين تم تعـديل بعـض فقـرات االسـتبانة مـن حيـث الحـذف أو اإلضـافة في ضوء آ -7
 (.2) قملح ،( فقرة49رتها النهائية على )االستبانة في صو  رلتستق ،والتعديل

 صدق االستبانة:

( االستبانة بأنها وسيلة لجمع المعلومات المتعلقة 686:ص6998عرف الرفاعي )  
بموضوع بحثي معين عن طريق اعداد استمارة يتم تعبئتها من قبل عينة ممثلة من األفراد، 

 (6991 وآخرون ) عبيداتوعرف  كما ويسمى الشخص الذي يقوم بإمالء االستمارة بالمستجيب.
شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح " الصدق

التأكد من  وقد تم "فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها
 بطريقتين: انةصدق االستب
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  :الصدق الظاهري -6

 الباحث يختار أن هو"بأن الصدق الظاهري يقصد به  (627 :ص2262) الجرجاويذكر 

عرض ، حيث تم "الدراسة موضوع المشكلة أو الظاهرة مجال في المتخصصين المحكمين من عدًدا
( من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية  9 )االستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من

اإلدارة  متخصصين فياألزهر وجامعة األقصى والالتجارة في الجامعة اإلسالمية وجامعة 
 تآلراء المحكمين وقام ةالباحث ت(، وقد استجاب6وأسماء المحكمين بالملحق رقم )، واإلحصاء

في  ةانت االستببإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج
 (.2انظر الملحق رقم ) -النهائية  اصورته

 المقياس: صدق -2

 Internal Validityاالتساق الداخلي  -أوال

مع المجال الذي  يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة
وذلك من خالل  ،بحساب االتساق الداخلي لالستبانة ةالباحث تهذه الفقرة، وقد قام تنتمي إليه

 مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه. حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات

 (0)رقم جدول 
 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " إدارة العنصر البشري " والدرجة الكلية للمجال

مل  الفقرة م
معا

ون
رس
بي

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

 0.000* 796. والمهنية العلمية الكفاءة تطوير على الجامعة في األكاديمية البرامج تعمل  .6

2.  
 التكنولوجيا وفقًا لعصر الحديثة في أدائهم التقنيات ونيستخدم الموظف

 المعلوماتية
.625 *0.000 

 0.000* 781. في اتخاذ القرارات ونيساهم الموظف  .3

 0.000* 829. المقترحات وتقديم الرأي إبداء على الموظفين اإلدارة تشجع  .4

 0.000* 708. وتحقيق المكانة المرموقة بين الجامعات، قدرات اإلبداع ونيمتلك الموظف  .5

 0.000* 784. الجامعة في الموظفين قدرات تطوير على الجامعة إدارة تعمل  .1
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مل  الفقرة م
معا

ون
رس
بي

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

 0.000* 843. اإلدارية اتمستويال الموظفين لمختلف بين الجماعي العمل تشجيع  .7

 0.000* 748. جماعي بشكل المشكالت حل في ونيشارك الموظف  .8

 0.000* 821. رضا عالية للموظفين درجة تحقيق إلى الجامعة إدارة تسعى  .9

 0.000* 753. .وحاجات الموظفين بمتطلبات الكافي االهتمام الجامعة إدارة تولي  .62

 0.000* 629. بالخبرة العالية في مجال أعمالهم. ونيتمتع الموظف  .66

 0.002* 519. بالمعرفة التامة والمحدثة باستمرار في مجال أعمالهم. ونيتمتع الموظف  .62

 0.000* 779. والموظفين. اإلدارة بين والثقة المصداقية تتوفر  .63

 0.000* 8750 درجة االرتباط الكلية لجميع الفقرات

 . α=0...داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *

إدارة العنصر "  مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  ( معامل5) رقم جدوليوضح 
 مستوىنة دالة عند ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبيّ " والدرجة الكلية للمجال البشري
 لما وضع لقياسه. اً وبذلك يعتبر المجال صادق α= 2025معنوية 

 (6)رقم جدول 
 األصول الفكرية " والدرجة الكلية للمجال معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " إدارة

مل  الفقرة م
معا

ون
رس
بي

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

6.  
تهتم الجامعة بتنمية الكفاءة المهنية للموظفين من خالل االهتمام بالتعليم 

 والدورات التعليمية.
.791 *0.000 

مواكبة للتطورات لكتروني لدى الموظفين في إلتهتم الجامعة بالتعليم ا  .2
 التكنولوجية الحاصلة

.764 *0.000 



 

627 
 

مل  الفقرة م
معا

ون
رس
بي

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

3.  
 على وتعمل الموظفين لمشاكل االستماع على الجامعة إدارة تحرص
 متابعتها

.766 *0.000 

 0.000* 724. تهتم إدارة الجامعة باتجاهات الموظفين   .4

على الكفاءة واإلبداع  تعتمد الجامعة في سياسات التوظيف والترقية بناءا  .5
 والتميز

.711 *0.000 

 0.000* 724. االنتقادات والقرارات الصادرة من اإلدارة العليا ونيتقبل الموظف  .1

 0.047* 311. يتم تقييد الموظفين باألعراف والعادات والتقاليد الالزم إتباعها    .7

المؤتمرات تشجع إدارة الجامعة الموظفين بالمشاركة بأوراق عمل في   .8
 واللقاءات على المستوى العربي والدولي

.493 *0.003 

تشجع إدارة الجامعة موظفيها وطالبها في عملية البحث العلمي من خالل   .9
 الجوائز العلمية المقدمة لهم

.780 *0.000 

 0.000* 702. ترى إدارة الجامعة بأن االهتمام بثقافات الموظفين هي ضرورة ملحة   .62

66.  
تقدات واللوائح واألعراف الواجب الجامعة موظفيها بااللتزام بالمع ت لزم إدارة

 تباعهاا
.485 *0.003 

 0.000* 913. درجة االرتباط الكلية لجميع الفقرات

 . α=0...داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *

ادارة األصول  " مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  ( معامل1) رقم جدوليوضح 
 مستوىنة دالة عند ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبيّ " والدرجة الكلية للمجال الفكرية
 لما وضع لقياسه. اً وبذلك يعتبر المجال صادق α= 2025معنوية 
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 (7) رقمجدول 
 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " إدارة األصول الهيكلية " والدرجة الكلية للمجال

مل  الفقرة م
معا

ون
رس
بي

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

 0.000* 651. إدارية واضحة ومحددة في الهيكل التنظيمي اتمستويتوجد   .6

 0.000* 775. ت طور الجامعة هيكلها التنظيمي بشكل مستمر  .2

 0.000* 709. يتميز الهيكل التنظيمي بالمرونة   .3

 0.000* 746. اإلدارية اتمستويالتضع الجامعة السياسات والبرامج بشكل يجمع   .4

 0.000* 823. بها االلتزام المطلوب القواعد والقوانين تسعى الجامعة لتطبيق  .5

جراءات العمل في الجامعة خلق المعرفة بشكل مستمر.  .1  0.000* 690. تضمن سياسات وا 

 0.000* 740. حسب الهيكلية في اتخاذ القرارات بإشراك الموظفينتقوم إدارة الجامعة   .7

8.  
تعتمد إدارة الجامعة على إعداد األنظمة والبرامج التكنولوجية والهيكلية 

 الالزمة إلنجاز المهام
.846 *0.000 

 0.000* 830. تقوم الجامعة بتوضيح هيكلها ورؤيتها وسياساتها للموظفين  .9

 0.000* 904. ذات التخصصات المتعددة تسعى الجامعة الستقطاب الكوادر البشرية  .62

 0.000* 828. يوجد تواصل مستمر بين الموظفين   .66

 0.000* 780. الدوائر والكلياتواصل مستمر بين اإلدارة العليا و يوجد ت  .62

 0.000* 9320 درجة االرتباط الكلية لجميع الفقرات

 . α=0...داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *

ادارة األصول "  مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  ( معامل7) رقمجدول يوضح 
 مستوىنة دالة عند ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبيّ " والدرجة الكلية للمجال الهيكلية
 لما وضع لقياسه. اً وبذلك يعتبر المجال صادق α= 2025معنوية 
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 (2)رقم جدول 
 " والدرجة الكلية للمجالرأس مال العالقات فقرات مجال " إدارةمعامل االرتباط بين كل فقرة من 

مل  الفقرة م
معا

ون
رس
بي

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

 0.000* 701. تفتح الجامعة باب االتصال مع الطالب  .6

 0.000* 697. تهتم الجامعة بتطوير قدرات طالبها و تنمية ثقافتهم وعالقاتهم  .2

 0.000* 652. القدرة على تطوير العمل عبر وسائل االتصال المختلفة ونيمتلك الموظف  .3

 0.000* 736. تسعى الجامعة إلى نسج عالقات متبادلة مع الجامعات األخرى   .4

 0.000* 735. تعقد الجامعة الدورات التدريبية في مجال االتصال والتواصل مع اآلخرين  .5

 sms .722 *0.000تتواصل الجامعة مع موظفيها وطالبها عبر الرسائل القصيرة   .1

7.  
تتعاون الجامعة مع الجامعات األخرى الحكومية واألهلية في مجال 

 األبحاث العلمية والتطبيقية
.477 *0.004 

8.  
تساعد العالقات العامة مع المؤسسات األخرى على رفع مستوى اإلبداع 

 لألكاديميينواالبتكار 
.701 *0.000 

9.  
مهارات االستخدام الفعال لألجهزة الخاصة بالتواصل مع  ونيمتلك الموظف

 اآلخرين 
.813 *0.000 

 0.000* 598. يسهل الوصول الكترونيا إلي المعلومات التي تخص الجامعة   .62

 0.000* 827. توجد قدرة للموظفين على التكيف في العمل رغم حدوث أي طارئ  .66

62.  
تهتم الجامعة ببناء قدرات موظفيها من خالل تواصل عمليات التدريب 

 والتطوير
.594 *0.000 

63.  
من خدمة االنترنت في بناء عالقات التواصل مع  ونيستفيد الموظف

 الجامعات والمؤسسات األخرى
.738 *0.000 

 0.000* 847. درجة االرتباط الكلية لجميع الفقرات

 . α=0...داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
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ــال "  مجــالاالرتبــاط بــين كــل فقــرة مــن فقــرات  ( معامــل8) رقــمجــدول يوضــح  إدارة رأس م
نــة دالــة عنــد ، والــذي يبــين أن معــامالت االرتبــاط المبيّ والدرجــة الكليــة للمجــال "العالقــات )الزبــون(

 لما وضع لقياسه. اً وبذلك يعتبر المجال صادق α= 2025معنوية  مستوى

 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 

د يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تري
ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات  األداة الوصول إليها، ويبين مدى

 ة.االستبان

( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة 9) رقم يبين جدول
وبذلك يعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقه لما  α= 2025معنوية  مستوىعند إحصائيًا 

 لقياسه. توضع

 (2) رقم جدول
 معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة

 المجال م
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 875. .إدارة العنصر البشري  .0

 0.000* 913. .دارة األصول الفكريةإ  .0

 0.000* 932. .دارة األصول الهيكليةإ  .7

 0.000* 847. .دارة رأس مال العالقات )الزبون(إ  .4

 . α=2025داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند *        

  :Reliabilityثبات االستبانة 

 إذا النتائج نفس ةانى االستبطتع أنثبات االستبانة هو " (97 :ص2262)الجرجاويعرف 

 . "متتالية مرات عدة اتطبيقه أعيد

إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة " (2222كما وعرفه القحطاني) 
ت تمراريته عند تكرار استخدامه في أوقاواسأو ما هي درجة اتساقه وانسجامه  ،يستخدم فيها
 مختلفة". 
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 نة الدراسة من خالل:من ثبات استبا ةالباحث توقد تحقق

 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ   .1

نة لقياس ثبات االستبانة، وكانت النتائج كما هي مبيّ  استخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ
 (.62)رقم في جدول 

 (.1)رقم جدول 
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة

عدد  المجال م
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 0.969 0.939 13 .إدارة العنصر البشري  .6

 0.935 0.874 11 .دارة األصول الفكريةإ  .2

 0.962 0.926 12 .دارة األصول الهيكليةإ  .3

 0.931 0.868 13 .دارة رأس مال العالقات )الزبون(إ  .4

 0.983 0.967 49 المجاالت معاجميع  

 = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ الصدق الذاتي*

مرتفعة لكل  ( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ62) رقمواضح من النتائج الموضحة في جدول 
(. وكـذلك 0.967لجميـع فقـرات االسـتبانة ) بينمـا بلغـت( 0.868،0.939بـين )مـا مجال حيث تتراوح 

لجميــع  بلغــت بينمــا (0.931،0.969بــين )مــا مرتفعــة لكــل مجــال حيــث تتــراوح  الصــدق الــذاتيقيمــة 
 مرتفع. الثبات( وهذا يعنى أن 0.983فقرات االستبانة )

 :Split Half Method التجزئة النصفية ةطريق .2

واألســـئلة ذات  )األســئلة ذات األرقـــام الفرديــة، جـــزأينحيــث تــم تجزئـــة فقــرات االختبـــار إلــي 
رتبـــاط بـــين درجـــات األســـئلة الفرديـــة ودرجـــات األســـئلة االب معامـــل احســـتـــم األرقـــام الزوجيـــة( ثـــم 

: Spearman Brown الزوجية وبعـد ذلـك تـم تصـحيح معامـل االرتبـاط بمعادلـة سـبيرمان بـراون
2r=  االرتبــاط المعــدلمعامــل 

1 r
ودرجــات  رتبــاط بــين درجــات األســئلة الفرديــةمعامــل اال rحيــث  

 .(66. وتم الحصول على النتائج الموضحة في جدول )األسئلة الزوجية
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 (11) رقم جدول
 لقياس ثبات االستبانة  التجزئة النصفية ةطريق

معامل  المجال م 
 االرتباط 

االرتباط معامل 
 المعدل

 0.957 0.918 .إدارة العنصر البشري  .6

 0.951 0.907 .إدارة األصول الفكرية  .2

 0.957 0.917 .إدارة األصول الهيكلية  .3

 0.902 0.822 .إدارة رأس مال العالقات )الزبون(  .4

 0.988 0.976 معا جميع المجاالت 

 

 االرتبــــاط المعــــدل( أن قيمــــة معامــــل 66)رقــــم واضــــح مــــن النتــــائج الموضــــحة فــــي جــــدول 
 .إحصائًيا هودال رتفعهم (Spearman Brown سبيرمان براون)

كـون ( قابلـة للتوزيـع. وت2تكون االستبانة في صورتها النهائية كما هي فـي الملحـق )بذلك و 
علـى ثقـة تامـة بصـحة االسـتبانة  ايجعلهـ اسـتبانة الدراسـة ممـامن صـدق وثبـات  تقد تأكد ةالباحث

 أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها. يتها لتحليل النتائج واإلجابة عنوصالح

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

 Statistical Packageتفريغ وتحليل االستبانة من خـالل برنـامج التحليـل اإلحصـائي تم 

for the Social Sciences  (SPSS). 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سـمرنوف - اختبـار كولمجـوروف تـم اسـتخدام
فـي نة ، وكانت النتائج كما هي مبيّ ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه  الختبار
 (.62)رقم جدول 
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 (12) رقم جدول
 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

القيمة االحتمالية  المجال م 
(Sig.) 

 0.634 .إدارة العنصر البشري  .6

 0.207 .دارة األصول الفكريةإ  .2

 0.129 .دارة األصول الهيكليةإ  .3

 0.665 .دارة رأس مال العالقات )الزبون(إ  .4

 0.824 معا جميع مجاالت االستبانة 

 

جميـــع ل (.Sig)( أن القيمـــة االحتماليـــة 62) رقـــمواضـــح مـــن النتـــائج الموضـــحة فـــي جـــدول 
0.05مســتوى الداللــة مــن  أكبــرت الدراســة مجــاال  تالمجــاال هــذهوبــذلك فــإن توزيــع البيانــات ل 

 فرضيات الدراسة.  نم االختبارات المعلمية لإلجابة عسيتم استخدا حيثيتبع التوزيع الطبيعي 

 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 عينـــةوصـــف ل (:Frequencies & Percentages) النســـب المئويـــة والتكـــرارات -0
 .الدراسة

 . والمتوسط الحسابي النسبي المتوسط الحسابي -0

 .لمعرفة ثبات فقرات االستبانة، (Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كرونباخ -3

مـا إذا  لمعرفـة K-S) ) :Kolmogorov-Smirnov سـمرنوف - اختبـار كولمجـوروف -4
 .كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

( لقيـــاس درجـــة Pearson Correlation Coefficientمعامـــل ارتبـــاط بيرســـون ) -5
 تـــم اســـتخدامه . وقـــدعلـــى دراســـة العالقـــة بـــين متغيـــرينهـــذا االختبـــار االرتبـــاط: يقـــوم 

 والصدق البنائي لالستبانة. لحساب االتساق الداخلي

( لمعرفـــــة مـــــا إذا كانـــــت متوســـــط درجـــــة T-Test) فـــــي حالـــــة عينـــــة واحـــــدة Tاختبـــــار  -1
أم زادت أو قلــت عــن ذلــك. ولقــد تــم  3وهــي  درجــة الحيــاداالســتجابة قــد وصــلت إلــي 

 استخدامه للتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.
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( لمعرفــة مــا إذا Independent Samples T-Test) فــي حالــة عينتــين Tاختبــار  -7
 . المستقلة ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات تكان هناك فروقا

( One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبـار تحليـل التبـاين األحـادي  -8
لمعرفة ما إذا كـان هنـاك فروقـات ذات داللـة إحصـائية بـين ثـالث مجموعـات أو أكثـر 

 البيانات.من 
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 المبحث الثاني

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات

، وذلك من خالل تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمن هذا الفصل عرضًا ل
التوصل إليها من خالل  التي تم االستبانةاإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 

الجنس، العمر، الجامعة، ):التي اشتملت على  البيانات الشخصيةوالوقوف على  ،تحليل فقراتها
لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة ، (التحصيل العلمي، عدد سنوات الخدمة

 (SPSS)إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية ، الدراسة استبانةمن 
 للحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل. 

 البيانات الشخصية الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي 

 :الشخصية البياناتوفق  لخصائص عينة الدراسة وفيما يلي عرض

 حسأ الجنس:عينة الدراسة توزيع  -

  (13رقم )جدول 
 عينة الدراسة حسأ الجنستوزيع 
 النسبة المئوية % العدد الجنس

 75.9 129 ذكر

 24.1 41 أنثى

 100.0 170 المجموع

مـن عينـة الدراسـة ذكـور، بينمـا البـاقي  (%75.9 )أن مـا نسـبته (13) يتضح من جـدول رقـم
ــــة ( %(24.1 ويعــــزى ذلــــك تفضــــيل  الدراســــة مــــن الــــذكور،إنــــاث. وهــــذا يــــدل أن معظــــم أفــــراد عين

مكانيــة عملهــم  الجامعــات الخاصــة للــذكور علــى االنــاث لــتحملهم ضــغوط العمــل بصــورة أكبــر، وا 
 لساعات إضافية بعد ساعات العمل الرسمي مقارنه باإلناث.

ــــائج مركــــز اإلحصــــاء الفلســــطيني )و   ــــق مــــع مــــاورد فــــي نت  إلــــى (57:ص 0200هــــذا يتف
المـرأة  إحصـائيات :أة في سوق العمل في التقرير السنوي الصادر بعنـوانانخفاض نسبة عمل المر 

حصائيات.والرجل في فلسطين   : قضايا وا 
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 عينة الدراسة حسأ العمر:توزيع  -

 (14رقم ) جدول
 عينة الدراسة حسأ العمرتوزيع  

 النسبة المئوية % العدد العمر

 24.7 42 سنة 72أقل من 

 47.6 81 42إلى أقل من  72من 

 15.9 27 52إلى أقل من  42من 

 11.8 20 سنة فأكثر 52

 100.0 170 المجموع

 42أعمارهم أقل من  من عينة الدراسة %7..3ما نسبته أن ( 14)رقم يتضح من جدول 
أن معظم أفراد العينة من الفئة  ويعزى ذلك إلى .سنة فأكثر 42أعمارهم من  %3.3.بينما ، سنة

الفلسطينية تسعى لالستفادة من الطاقات الشبابية والخبرات والكفاءات ن الجامعات ألالشابة 
العليا، وهذا يدل على أن الجامعات الفلسطينية تعتمد على كوادر شبابية  وأصحاب الشهادات

 لشغل الوظائف اإلدارية واألكاديمية.

 عينة الدراسة حسأ الجامعة:توزيع  -

 (10) رقم جدول
 امعةعينة الدراسة حسأ الجتوزيع  

 النسبة المئوية % العدد الجامعة

 56.5 96 فلسطين

 21.2 36 غزة

 22.4 38 بوليتكنك فلسطين

 100.0 170 المجموع

جامعــة  يعملــون فــي الدراســة مــن عينــة %56.5أن مــا نســبته  (10)يتضــح مــن جــدول رقــم 
ويعـزى  .بوليتكنـك فلسـطينيعملـون فـي  %22.4يعملـون فـي جامعـة غـزة، بينمـا  %21.2 فلسطين،

ذلك إلى أن نسبة العاملين في جامعة فلسطين هي النسبة األعلى مقارنة بجامعتي غزة وبوليتكنك 
فلســـطين  وهـــذا يعكـــس خصـــائص مجتمـــع الدراســـة حيـــث أن جامعـــة فلســـطين حـــازت علـــى العـــدد 
األكبر وتقريبا ضعف عدد العاملين في الجامعتين ، وترى الباحثة أن  سبب زيادة عدد  العـاملين 
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تيجــة زيــادة  عــدد الطــالب و التخصصــات الكثيــرة فــي الجامعــة وكبــر حجمهــا مقارنــة بالجامعــات ن
 .األخرى باإلضافة إلى أنها أقدم منهم زمنياً 

 عينة الدراسة حسأ التحصيل العلمي:توزيع  -

 (16رقم )جدول 
 عينة الدراسة حسأ التحصيل العلميتوزيع  

 النسبة المئوية % العدد التحصيل العلمي

 9.4 16 دبلوم

 47.6 81 بكالوريوس

 20.0 34 ماجستير

 22.9 39 دكتوراة

 100.0 170 المجموع

 يحملـون درجـة الـدبلوم، الدراسـة مـن عينـة %9.4أن مـا نسـبته  (16)يتضح من جـدول رقـم 
يحملــون  %22.9يحملــون درجــة الماجســتير، بينمــا  %20.0يحملــون درجــة البكــالوريوس،  47.6%

فـأعلى،  ان غالبيـة المـوظفين مـن حملـة الشـهادة الجامعيـة األولـى يعـزى ذلـك إلـى. درجة الـدكتوراة
وهـــذا مؤشـــر مهـــم علـــى تـــوفر عنصـــر المعرفـــة والخبـــرة لـــدى جميـــع العـــاملين، ويعـــزى ألن نســـبة 

البحث وبالتالي الشهادة المطلوبة لهـم هـي  ( وهو نصف مجتمع625اإلداريين في مجتمع البحث)
 ى.الشهادة الجامعية األول

 عينة الدراسة حسأ عدد سنوات الخدمة:توزيع  -

 (17رقم )جدول 
 ةعينة الدراسة حسأ سنوات الخدمتوزيع  

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخدمة

 36.5 62 سنوات 5أقل من 

 42.9 73 سنوات02إلى أقل من  5من 

 12.9 22 سنة 02إلى أقل من  02من 

 5.3 9 سنة 72إلى أقل من  02من 

 2.4 4 سنة فأكثر 72

 100.0 170 المجموع
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أقل سنوات خبرتهم  من عينة الدراسة (%7..3ما نسبته) أن  (17)رقم يتضح من جدول 
ويعزى ذلك إلى ،  %5.3، سنوات فاكثر  02 ( تتراوح سنوات خبرتهم من%2...،)سنوات02من 

سنوات نتيجة حداثة الجامعات والتوظيف الجديد  62 -5أن سنوات الخدمة لدى العاملين من 
 للعاملين. 

 : اختبار فرضيات الدراسة

يأتي اختبار الفرضيات والتحقق من صحتها بمثابة إجابة عن أسئلة الدراسة، حيث تم 
درجة  ىمتوسط درجة االستجابة قد وصلت إللمعرفة ما إذا كانت  لعينة واحدة Tاختباراستخدام 

  أم ال. 3الحياد وهي 

 حسـب مقيـاس  درجـة الحيـادوهـي تقابـل  ،3متوسط درجة اإلجابة يسـاوي  :الفرضية الصفرية
 ليكرت المستخدم.

 3متوسط درجة اإلجابة ال يساوي  :الفرضية البديلة . 

الفرضــية الصــفرية فإنــه ال يمكــن رفــض  (0.05أكبــر مــن  Sig) Sig > 0.05إذا كانــت 
حــول الظــاهرة موضــع الدراســة ال يختلــف جوهريــًا عــن  األفــرادويكــون فــي هــذه الحالــة متوســط آراء 

( فيــتم رفــض الفرضــية 0.05أقــل مــن  Sig) Sig < 0.05أمــا إذا كانــت  ، 3وهــى درجــة الحيــاد 
درجـة الحيـاد عـن يختلـف جوهريـًا  داألفـراآراء الصفرية وقبول الفرضية البديلـة القائلـة بـأن متوسـط 

، وفي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية  3وهى 
موجبـة فمعنـاه أن قيمـة االختبـار وذلك من خـالل قيمـة االختبـار فـإذا كانـت  .3وهى درجة الحياد 

 .حوالعكس صحيدرجة الحياد المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن 

 اختبار الفرضية األولى التي تنص على:

 رأس المال البشري(عنى الجامعات الفلسطينية الخاصة في قطاع غزة بإدارة ال ت  ) 

درجة  ىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إل Tتم استخدام اختبار  
 (.68) رقمالنتائج موضحة في جدول  أم ال.  3وهى الحياد 
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 (12) رقمجدول 
 " لكل فقرة من فقرات مجال " إدارة العنصر البشري (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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6. 
الكفاءة  تطوير على الجامعة في األكاديمية البرامج تعمل
 والمهنية العلمية

3.99 79.88 16.19 *0.000 2 

2. 
وفقًا  الحديثة في أدائهم التقنيات ونيستخدم الموظف

 المعلوماتية التكنولوجيا لعصر
4.01 80.24 17.05 *0.000 1 

 11 0.000* 5.62 68.50 3.43 في اتخاذ القرارات ونيساهم الموظف .3

4. 
 وتقديم الرأي إبداء على نو الموظف اإلدارة تشجع

 المقترحات
3.69 73.76 10.46 *0.000 8 

6.  
قدرات اإلبداع وتحقيق المكانة المرموقة  ونيمتلك الموظف
 بين الجامعات

3.87 77.41 12.69 *0.000 4 

2.  
 في الموظفين قدرات تطوير على الجامعة إدارة تعمل

 الجامعة
3.77 75.41 12.45 *0.000 6 

3.  
 الموظفين لمختلف بين الجماعي العمل تشجيع

 ات اإلداريةيمستو ال
3.75 74.94 11.46 *0.000 7 

 10 0.000* 6.95 69.29 3.46 جماعي بشكل المشكالت حل في ونيشارك الموظف  .4

5.  
رضا عالية  درجة تحقيق إلى الجامعة إدارة تسعى

 للموظفين
3.19 63.76 2.55 *0.012 13 

1.  
وحاجات  بمتطلبات الكافي االهتمام الجامعة إدارة تولي

 .الموظفين
3.39 67.76 4.82 *0.000 12 

 3 0.000* 11.95 77.51 3.88 بالخبرة العالية في مجال أعمالهم. ونيتمتع الموظف  .7

8.  
بالمعرفة التامة والمحدثة باستمرار في ون يتمتع الموظف

 مجال أعمالهم.
3.82 76.35 11.83 *0.006 5 

 9 0.000* 10.03 73.21 3.66 والموظفين. اإلدارة بين والثقة المصداقية تتوفر  .9
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  0.000* 16.24 73.70 3.68 جميع فقرات المجال معان  

0.05داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند *  . 

  ( يمكن استخالص ما يلي:68)رقم من جدول 

  تين:للفقر متوسط حسابي أن أعلى  

الحديثة في  التقنيات ونيستخدم الموظف " قيمةوهي اعلى الثانية  المتوسط الحسابي للفقرة -
ن إ حيث( 5)الدرجة الكلية من  4.01ساوي " يالمعلوماتية التكنولوجيا وفقًا لعصر أدائهم

القيمة االحتمالية وأن (  (17.05ختباراالقيمة  (%80.24) المتوسط الحسابي النسبي
.(Sig)  0.05)لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000تساوي (

 ،3وهى درجة الحياد مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن ، 
وتعزو الباحثة هذه النتيجة وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

اهتمام الموظفين باستخدام التقنيات الحديثة وفقا للتطور ولعصر التكنولوجيا المتطورة الى 
 بما يضمن رفع الخبرات الفكرية والعملية وبالتالي يكونوا أكثر مهارة وخبرة.

 الجامعة في األكاديمية البرامج تعمل" على قيمةالمتوسط الحسابي للفقرة األولى وهي ثاني أ -
أي ان المتوسط الحسابي النسبي        7.55"وتساوي  والمهنية العلميةالكفاءة  تطوير على
لذلك  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  16.19) )ختباراالقيمة (، 75.66%) 

0.05 )تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) ، مما يدل على أن متوسط
وهذا يعني أن هناك موافقة  ،3وهى درجة الحياد درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن 

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن البرامج االكاديمية  من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
لى العملية التعليمية لها الدور الكبير في تطوير الكفاءة العلمية والمهنية مما ينعكس ذلك ع

عداد القوى البشرية  وزيادة الخبرة، كما ولها دور في رفع الكفاءة االدارية وبناء جيل وا 
داريا .  علميا  وفنيا  وا 
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 أما أدنى متوسط حسابي للفقرتين:

 درجة تحقيق إلى الجامعة إدارة تسعى "األدنى قيمة وهي  التاسعة للفقرةالمتوسط الحسابي  -
، قيمة (%63.76)أي أن المتوسط الحسابي النسبي ( 3.19)ساوي" ي للموظفينرضا عالية 
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة  0.012تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  (2.55)االختبار 

0.05 )إحصائيًا عند مستوى داللة  ) ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه
موافقة من قبل أفراد العينة  وهذا يعني أن هناك ،3وهى درجة الحياد عن  زادالفقرة قد 

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى قلة اهتمام إدارة الجامعة بتحقيق الرضا على هذه الفقرة. 
ا ويؤثر في تحقيق الوالء الوظيفي، للموظفين وبالتالي يؤثر ذلك على الخدمات التي يقدموه

وألن الجامعات تمر بأزمات مالية ال تستطيع أن تلبي حاجات موظفيها ودعمهم، وأيضًا 
 من الناحية المعنوية. 

 الكافي االهتمام الجامعة إدارة تولي" وهي ثاني ادني قيمةالمتوسط الحسابي للفقرة العاشرة   -
، (%.63.67)أي أن المتوسط الحسابي النسبي 3.39ساوي ي "وحاجات الموظفين بمتطلبات

لذلك تعتبر هذه الفقرة  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  (،...7)قيمة االختبار 
0.05)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  ) ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة

موافقة من قبل أفراد العينة  وهذا يعني أن هناك 3وهى درجة الحياد عن  زادلهذه الفقرة قد 
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى قلة اهتمام إدارة الجامعة بمتطلبات على هذه الفقرة. 

وحاجات الموظفين المختلفة، نتيجة الظروف واألزمات المالية التي تمر بها الجامعات 
ت العمل، كما ويؤثر في مستوى األداء، وعدم وبالتالي عدم مواكبتها في تطور مجاال

 مالحقتها للتغيرات السريعة في العالم وحاجات المجتمع.

 ي لجميع فقرات )مجال العنصر البشري معًا(م يمكن القول بأن المتوسط الحساببشكل عا  -
 قيمة االختبار ( ،%73.70)، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 3.68يساوي 

إدارة العنصر لذلك يعتبر مجال"  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،(16.24)
0.05 )" دال إحصائيًا عند مستوى داللة البشري ( ، مما يدل على أن متوسط درجة

وهذا يعني أن هناك موافقة من ، 3درجة الحياد االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن 
 على فقرات هذا المجال.  العينةأفراد قبل 

 :االولى نتيجة الفرضية

بنسبة  بإدارة رأس المال البشري الجامعات الفلسطينية الخاصة في قطاع غزةتعنى 
(7307.% ) 
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أن إدارة الجامعة تدرك أن االهتمام الباحثة ذلك إلى  تعزوو وبالتالي تم قبول الفرضية األولى، 
األهمية لما له من دور مهم في تحسين العمل، وكما وتسعى بالعنصر البشري أمر في غاية 

 الجامعة لتطوير الكوادر البشرية العاملة لديها بشكل متواصل.

( و دراسة 2263كدراسة) الخطيب ، ت هذه النتائج مع بعض الدراساتواتفق
 ,Mazlan)( ودراسة 2262ودراسة )حمادة ،  (Mitchell, 2010ودراسة )  (2229)مسودة،
والتي أكدت على ضرورة االهتمام الواسع بالمعرفة واالهتمام بالعاملين الذين يمتلكون  (2005

مع  ، واتفقت %71052المعارف ، وأوضح أن نسبة الوزن النسبي لمجال إدارة المعرفة بلغت 
ة توافر متطلبات رأس المال الفكري بأبعاده الثالث( والتي أوضحت 2266دراسة )شعبان، 

شركة االتصاالت الفلسطينية جوال، وأن مجال المهارات  لهيكلي والعالقات( لدى)البشري وا
، والخبرة العملية %83014والقدرات لدى العاملين قد حصل على أعلى وزن نسبي حيث بلغ 

( والتي أكدت على ضرورة 2229، وانسجمت مع قدمته دراسة ) مسودة ، %82069بلغت 
نعا  عمليات االبتكار متابعة الكوادر النادرة وجذبها وا ستقطابها بما يسهم بعمليات تطوير وا 

( والتي تؤكد على ضرورة االهتمام بالعنصر البشري 2262واإلبداع ، وتتفق مع دراسة ) حمادة، 
( 2263واتفقت مع دراسة ) الخطيب،  في دعم الخدمات وتطوير الكفاءات والمهارات الشخصية.

في وزارة التربية والتعليم برأس المال البشري وحيث بلغ الوزن من حيث اهتمام العاملين االداريين 
واهتمام الوزارة أيضا برأس المال الفكري وذلك من خالل المعرفة والمهارات  %72082النسبي 

( والتي بينت أن رأس 2262والقدرات واالبداع واإلبتكار، ودراسة ) الجرادات والسامري وجاد اهلل ،
ن من أركان رأس المال الفكري بالنسبة للمؤسسة، وركزت دراسة ) المال البشري هو اهم رك

( على أهمية االنسان بشكل رئيسي واختلفت الدراسة مع دراسة) قشق ، 2262القشي ونور ، 
( والتي أوضحت بوجود تفاوت في عالقة كل من مكونات رأس المال الفكري لدى 2264

( من ناحية عدم تركيز المصرف 2228عطية ، الجامعات الفلسطينية ، واختلفت مع دراسة     )
 على قيام العاملين بأعمال متنوعة من أجل زيادة خبراتهم.

 :والتي تنص على الفرضية الثانيةاختبار 

  قطاع غزة بإدارة األصول الفكرية( ال تعنى الجامعات الفلسطينية الخاصة في)

درجــة الحيــاد لمعرفــة مــا إذا كانــت متوسـط درجــة االســتجابة قــد وصــلت  Tتـم اســتخدام اختبــار 
 (.69) رقم النتائج موضحة في جدول أم ال. 3وهى 

 



 

624 
 

 (12) رقم جدول
 لكل فقرة من فقرات مجال " إدارة األصول الفكرية " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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6.  
تهتم الجامعة بتنمية الكفاءة المهنية للموظفين من خالل االهتمام 

 بالتعليم والدورات التعليمية.
3.75 74.91 10.19 *0.000 5 

2.  
تهتم الجامعة بالتعليم االلكتروني لدى الموظفين في مواكبة 

 للتطورات التكنولوجية الحاصلة
3.91 78.12 13.99 *0.000 3 

3.  
 وتعمل الموظفين لمشاكل االستماع على الجامعة إدارة تحرص
 متابعتها على

3.53 70.60 6.55 *0.000 8 

 11 0.000* 3.28 65.09 3.25 تهتم إدارة الجامعة باتجاهات الموظفين   .4

5.  
على الكفاءة  في سياسات التوظيف والترقية بناءً تعتمد الجامعة 
 واإلبداع والتميز

3.45 69.04 6.04 *0.000 9 

 4 0.000* 14.20 77.38 3.87 االنتقادات والقرارات الصادرة من اإلدارة العليا ونيتقبل الموظف  .1

 2 0.001* 16.56 79.53 3.98 يتم تقييد الموظفين باألعراف والعادات والتقاليد الالزم إتباعها    .7

8.  
المشاركة بأوراق عمل في على تشجع إدارة الجامعة الموظفين 

 المؤتمرات واللقاءات على المستوى العربي والدولي
3.64 72.90 8.63 *0.000 6 

9.  
تشجع إدارة الجامعة موظفيها وطالبها في عملية البحث العلمي 

 .من خالل الجوائز العلمية المقدمة لهم
3.43 68.64 5.29 *0.000 10 

62.  
بثقافات الموظفين هي ضرورة  إدارة الجامعة بأن االهتمامترى 
 .ملحة

3.59 71.76 9.21 *0.000 7 

66.  
ت لزم إدارة الجامعة موظفيها بااللتزام بالمعتقدات واللوائح واألعراف 

 .الواجب إتباعها
4.08 81.53 21.81 *0.000 1 

  0.000* 16.45 73.62 3.68 جميع فقرات المجال معان  

0.05داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند *  . 
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 يمكن استخالص ما يلي: (12)رقم من جدول 

 على متوسط حسابي للفقرتين:أن أ

ت لزم إدارة الجامعة موظفيها  " األعلى قيمةالحادية عشرة وهي للفقرة المتوسط الحسابي  -
)الدرجة الكلية من  (4.08)ساوي " ي تباعهااتقدات واللوائح واألعراف الواجب بااللتزام بالمع

القيمة وأن  (،21.81االختبار)  قيمة (،%(81.53 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5
 )لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 0.000تساوي  (Sig).االحتمالية 

0.05 ) ، درجة الحياد مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن
وتعزو الباحثة هذه وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. ، 3وهى 

دات واللوائح واألعراف الواجب دارة الجامعة تلزم الموظفين بااللتزام بالمعتقالنتيجة إلى أن إ
 حتى اليكون هناك تسيب إداري، وألنها تؤثر على النمط الثقافي والسلوكي . اتباعها

عراف يتم تقييد الموظفين باأل "علي قيمة السابعة وهي ثاني أللفقرة المتوسط الحسابي  -
( أي أن المتوسط 5)الدرجة الكلية من  (...7)ساوي " يتباعها اوالعادات والتقاليد الالزم 

تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،62.92االختبار  قيمة (،%97..3) الحسابي النسبي
0.05)لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000 ( ، مما يدل على

وهذا يعني أن هناك  3وهى درجة الحياد أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن 
لى تقييد الموظفين عزو الباحثة هذه النتيجة إوتموافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

والعادات والتقاليد حتى اليكون تسيب إداري وحتى يشعر بالمسؤولية والتزامه  باألعراف
 بشاغل الوظيفة وأداء واجباته حسب المطلوب.

 :أما أدنى متوسط حسابي للفقرتين

"  تهتم إدارة الجامعة باتجاهات الموظفين " األدنى قيمةالرابعة وهي  للفقرةالمتوسط الحسابي  -
وأن  ،(3.28االختبار )، قيمة (%65.09) ي أن المتوسط الحسابي النسبيأ( 3.25) ساويي

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى  ....0تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية 
0.05 ) داللة ) ، درجة مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن

وتعزو  وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.، 3وهى الحياد 
 والمتنوعة.باتجاهات الموظفين المختلفة دارة الجامعة اهتمام إالباحثة هذه النتيجة الى قلة 

تشجع إدارة الجامعة موظفيها  " دني قيمةالتاسعة وهي ثاني أ للفقرةالمتوسط الحسابي  -
ي أ (3.43) ساوي" يوطالبها في عملية البحث العلمي من خالل الجوائز العلمية المقدمة لهم
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القيمة االحتمالية وأن (  5.05االختبار)، قيمة (%(68.64 أن المتوسط الحسابي النسبي
.(Sig)  0.05 )لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ....1تساوي ( ،

وهذا  ، 3وهى درجة الحياد مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن 
وتعزو الباحثة هذه النتيجة الى  يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

العلمية من  دارة الجامعة بالبحث العلمي وتشجيع طالبها وموظفيها باألبحاثاهتمام إقلة 
خالل تقديم الجوائز لهم، لعدم توفر االمكانات والميزانية المخصصة للبحث العلمي، وعدم 

لة رغم أن البحث العلمي االهتمام بالبحث العلمي يشكل مانع لعدم تطبيق إدارة الجودة الشام
 له الدور الكبير في تطوير التعليم العالي.

يساوي  لجميع فقرات )مجال األصول الفكرية( بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي  -
وأن  (،(16.45االختبار قيمة (، %73.62 )، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي(3.68)

 داالً  " إدارة األصول الفكرية"  لذلك يعتبر مجال 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية 
0.05 )إحصائيًا عند مستوى داللة ) ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا
وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد ، 3وهى درجة الحياد المجال يختلف جوهريًا عن 

 العينة على فقرات هذا المجال. 

 :الثانية نتيجة الفرضية

 ( %73062قطاع غزة بإدارة األصول الفكرية بنسبة ) تعنى الجامعات الفلسطينية الخاصة في)

قبول الفرضية الثانية. وقد ذكرنا ذلك سابقًا حيث أنها اتفقت مع دراسة  وبالتالي تم
( والتي أكدت على ضرورة االهتمام الواسع بالمعرفة ويوجد اهتمام من قبل ادارة 2228)عطية،

المصارف بالعاملين  الذين يمتلكون المعرفة من اجل تحقيق األداء المتميز، كما وتتفق مع دراسة 
(Mitchell,2010)  ،التي أوصت بتقديم حوافز على عملية مشاركة المعرفة بين العاملين

( من ناحية عدم حرص المصارف على مشاركة 2228واختلفت أيضا مع دراسة     ) عطية ،
 العاملين في الندوات والمؤتمرات التي من شأنها زيادة معارف عامليها وقدرتهم على التفكير.

 :ص علىوالتي تن ةلثالفرضية الثااختبار 

  الهيكلية(ال تعنى الجامعات الفلسطينية الخاصة في قطاع غزة بإدارة األصول )

ى درجة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إل Tتم استخدام اختبار 
 .(.2) رقم النتائج موضحة في جدول أم ال.  3وهى الحياد 
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 (.2)رقمجدول 
 إدارة األصول الهيكلية " لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الفقرة م
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الح

ط 
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لمت
ا

بي 
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ي ال
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الح

ط 
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S
ig
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 3 0.000* 13.63 78.68 3.93 ت إدارية واضحة ومحددة في الهيكل التنظيمييامستو توجد   .6

 2 0.000* 13.89 78.71 3.94 التنظيمي بشكل مستمرت طور الجامعة هيكلها   .2

 10 0.000* 9.04 73.76 3.69 يتميز الهيكل التنظيمي بالمرونة   .3

4.  
ات يمستو تضع الجامعة السياسات والبرامج بشكل يجمع ال

 اإلدارية
3.77 75.41 12.34 *0.000 8 

 4 0.000* 14.46 78.08 3.90 بها االلتزام المطلوب القواعد والقوانين تسعى الجامعة لتطبيق  .5

1.  
جراءات العمل في الجامعة خلق المعرفة  تضمن سياسات وا 

 بشكل مستمر.
3.64 72.82 8.84 *0.000 11 

7.  
 تقوم إدارة الجامعة بإشراك الموظفين في اتخاذ القرارات

 حسب الهيكلية
3.45 68.94 5.74 *0.000 12 

8.  
والبرامج التكنولوجية تعتمد إدارة الجامعة على إعداد األنظمة 

 والهيكلية الالزمة إلنجاز المهام
3.87 77.49 13.16 *0.000 5 

 6 0.000* 14.13 77.04 3.85 تقوم الجامعة بتوضيح هيكلها ورؤيتها وسياساتها للموظفين  .9

62.  
تسعى الجامعة الستقطاب الكوادر البشرية ذات التخصصات 

 المتعددة
3.95 79.06 15.43 *0.000 1 

 9 0.000* 9.96 74.29 3.71 يوجد تواصل مستمر بين الموظفين   .66

 7 0.000* 10.58 76.57 3.83 يوجد تواصل مستمر بين اإلدارة العليا و الدوائر والكليات  .62

  0.000* 16.38 75.90 3.79 جميع فقرات المجال معان  

0.05داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند *  . 

 ( يمكن استخالص ما يلي:22)رقم من جدول 

تسعى  " األعلى قيمةوهي  العاشرةللفقرة المتوسط الحسابي  أن اعلى متوسط حسابي للفقرتين:
)الدرجة الكلية من 3.95ساوي " ي الجامعة الستقطاب الكوادر البشرية ذات التخصصات المتعددة
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القيمة االحتمالية وأن  (،15.43 )قيمة االختبار (%79.06) الحسابي النسبي( أي أن المتوسط 5
.(Sig)  0.05 )لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة،  0.000تساوي ( ، مما

وهذا يعني أن ، 3وهى عن درجة الحياد يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد 
 هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

تطور الجامعة هيكلها التنظيمي  " علي قيمةوهي ثاني أ الثانيةللفقرة المتوسط الحسابي  -
 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكلية من  3.94 بشكل مستمر " تساوي

لذلك  ، 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  (،13.89) ، قيمة االختبار(%(78.71
0.05 )تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) ، مما يدل على أن متوسط

وهذا يعني أن هناك موافقة ، 3وهى عن درجة الحياد درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد 
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى اهتمام الجامعة  ة.من قبل أفراد العينة على هذه الفقر 

بالتطور الهيكلي من خالل استخدام الجامعات لبرامج خططية مدروسة ومتابعة خطتها 
 وتحديثها.

 أما أدنى متوسط حسابي للفقرتين:

تقوم إدارة الجامعة بإشراك الموظفين  " دنى قيمةوهي األ السابعةللفقرة المتوسط الحسابي  -
أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.45 ساوي" ي حسب الهيكلية اتخاذ القراراتفي 

لذلك ،  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  (،5.74) قيمة االختبار (68.94%)
0.05 )تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) ، مما يدل على أن متوسط

وهذا يعني أن هناك موافقة ،  3وهى عن درجة الحياد درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد 
. وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى عدم اهتمام ادارة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

ف الجامعة بمشاركة موظفيها في اتخاذ القرارات حسب الهيكلية وذلك بسبب الظرو 
 السياسية والمالية الصعبة التي تمر بها الجامعات. 

جراءات العمل  " قيمة أدنىوهي ثاني  السادسةللفقرة المتوسط الحسابي - تضمن سياسات وا 
أي أن المتوسط الحسابي  (3.64 ) ساوي" ي في الجامعة خلق المعرفة بشكل مستمر.

 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  (،8.84) ، قيمة االختبار(%72.82)النسبي 
0.05 )  لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة، ) ، مما يدل على أن

وهذا يعني أن هناك ، 3وهى عن درجة الحياد متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد 
. وذلك لوجود برامج اكاديمية تؤدي للتطور الفقرةموافقة من قبل أفراد العينة على هذه 

 المهني األكاديمي.
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لجميع فقرات )مجال إدارة األصول الهيكلية بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي  -
       ، قيمة االختبار(%75.90)، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 3.79يساوي معًا ( 

إدارة األصول  "لذلك يعتبر مجال  0.000تساوي  (Sig).لية القيمة االحتماوأن  (،16.38) 
0.05 )عند مستوى داللة إحصائياً  داالً  " الهيكلية ) ، مما يدل على أن متوسط درجة

وهذا يعني أن هناك ، 3وهى عن درجة الحياد المجال يختلف جوهريًا  االستجابة لهذا
 المجال.  على فقرات هذاموافقة من قبل أفراد العينة 

 نتيجة الفرضية الثالثة:

 (%.7002)تعنى الجامعات الفلسطينية الخاصة في قطاع غزة بإدارة األصول الهيكلية بنسبة )

( والتي بينت أن mazlan,2005وبالتالي تم قبول الفرضية الثالثة وحيث اتفقت مع دراسة )     
ماليزيا قد حصلت على أعلى متوسط حسابي عند  السياسات واالجراءات في شركة تيليكومتوثيق 

( وتوصلت على 2229تقييم األبعاد لرأس المال الهيكلي في الشركة، واتفقت مع دراسة )مسودة ،
وجود عالقة ذات داللة احصائية تؤكد توافر متطلبات رأس المال الهيكلي لتعزيز الميزة التنافسية 

( التي 2228ا وانسجمت مع دراسة )عطية، (، كم%86في شركات األدوية بنسبة موافقة) 
أوصت بأهمية تطوير الهياكل التنظيمية للمصارف موضع الدراسة، وتعارضت الدراسة مع 

( والتي بينت وجود ضعف في شركة جوال لسياسات واجراءات العمل 2266دراسة)شعبان، 
 (.%77093الالزمة ألداء العمل في شركة جوال حيث بلغ الوزن النسبي) 

 بار الفرضية الرابعة والتي تنص على:اخت

 إدارة رأس مال العالقات "الزبون"( ال تعنى الجامعات الفلسطينية الخاصة في قطاع غزة ب)

إلــى درجــة لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة االســتجابة قــد وصــلت  Tتــم اســتخدام اختبــار 
 (21)رقم النتائج موضحة في جدول  أم ال.  3وهى الحياد 
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 (21)رقم  جدول 
" "إدارة رأس مال العالقاتلكل فقرة من فقرات مجال  (Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الزبون
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 1 0.000* 20.16 84.14 4.21 تفتح الجامعة باب االتصال مع الطالب  .6

 7 0.000* 14.04 79.64 3.98 تنمية ثقافتهمتهتم الجامعة بتطوير قدرات طالبها و   .2

3.  
القدرة على تطوير العمل عبر وسائل  ونيمتلك الموظف

 االتصال المختلفة
3.96 79.29 14.70 *0.000 8 

4.  
تسعى الجامعة إلى نسج عالقات متبادلة مع الجامعات 

 األخرى 
4.18 83.53 19.87 *0.000 3 

5.  
تعقد الجامعة الدورات التدريبية في مجال االتصال 

 والتواصل مع اآلخرين
3.91 78.22 14.80 *0.000 10 

1.  
تتواصل الجامعة مع موظفيها وطالبها عبر الرسائل 

 smsالقصيرة 
4.18 83.67 20.21 *0.000 2 

7.  
تتعاون الجامعة مع الجامعات األخرى الحكومية واألهلية 

 األبحاث العلمية والتطبيقيةفي مجال 
3.90 78.00 12.57 *0.000 11 

8.  
تساعد العالقات العامة مع المؤسسات األخرى على رفع 

 مستوى اإلبداع واالبتكار لألكاديميين
3.81 76.24 10.09 *0.000 12 

9.  
مهارات االستخدام الفعال لألجهزة  ونيمتلك الموظف

 الخاصة بالتواصل مع اآلخرين 
3.99 79.76 15.98 *0.000 6 

62.  
يسهل الوصول الكترونيا إلي المعلومات التي تخص 

 الجامعة 
4.13 82.59 16.98 *0.000 5 

66.  
توجد قدرة للموظفين على التكيف في العمل رغم حدوث 

 أي طارئ
4.15 82.94 19.32 *0.000 4 

 13 0.000* 10.02 74.24 3.71تهتم الجامعة ببناء قدرات موظفيها من خالل تواصل   .62
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 عمليات التدريب والتطوير

63.  
من خدمة االنترنت في بناء عالقات  ونيستفيد الموظف

 التواصل مع الجامعات والمؤسسات األخرى
3.95 79.06 12.33 *0.000 9 

  0.000* 20.62 80.07 4.00 جميع فقرات المجال معان  

0.05داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند *  . 

 يمكن استخالص ما يلي: (21)رقم من جدول 

تفتح  "على قيمةاألولى وهي األللفقرة المتوسط الحسابي  أن اعلى متوسط حسابي للفقرتين:
( أي أن المتوسط 5)الدرجة الكلية من  (4.21 )ساوي" ي الجامعة باب االتصال مع الطالب

 تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن (  20.16)االختبار ، قيمة(%84.14) الحسابي النسبي

0.05)لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000 ) ، مما يدل على
وهذا يعني أن هناك ، 3وهى درجة الحياد أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن 

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن إدارة الجامعة  العينة على هذه الفقرة. موافقة من قبل أفراد
تهتم باالتصال مع طالبها، حيث التواصل الجيد أمر أساسي لنجاح الجامعة ، والبد من 

التغذية الراجعة واحتياج الطلبة حيث أنهم تعدد قنوات االتصال، وتحاول الجامعة معرفة 
 يها في ظل التنافس الشديد بين الجامعات .المكون األساسي ولتجذبهم إل

تتواصل الجامعة مع موظفيها  " على قيمةالثامنة وهي ثاني أللفقرة المتوسط الحسابي  -
( أي أن 5)الدرجة الكلية من ( .7.6)ساوي " ي smsوطالبها عبر الرسائل القصيرة 

القيمة االحتمالية وأن ( 6....) ، قيمة االختبار(%7.23.) المتوسط الحسابي النسبي
.(Sig)  لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000تساوي((

0.05  ، درجة الحياد مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن
. وتعزو الباحثة وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة 3وهى 

هذه النتيجة الي تواصل الجامعة مع الطالب والموظفين من خالل الرسائل القصيرة عبر 
الجوال لضمان نجاح فريق العمل في تحقيق األهداف بفعالية ولتأكيد فهم واضح لمتابعة 
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التسجيل ومتابعة أخبار الجامعة، ويعزى لقدرة الموظفين وامتالكهم التعامل مع 
ا وهذا يتفق مع النتيجة " يستخدم الموظفون التقنيات الحديثة في أدائهم وفقًا التكنولوجي

 لتطور العصر".

 أما أدنى متوسط حسابي للفقرتين:

تهتم الجامعة ببناء قدرات  "دنى قيمة وهي األ الثانية عشر للفقرةالمتوسط الحسابي  -
( أي أن المتوسط 3.71 )ساوي" ي موظفيها من خالل تواصل عمليات التدريب والتطوير

 (Sig).القيمة االحتمالية وأن ( 10.02)، قيمة االختبار (%74.24الحسابي النسبي )
0.05 )لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 00.00 تساوي ( ، مما

وهذا  3وهى درجة الحياد عن  زاديدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد 
وتعزو الباحثة هذه النتيجة  موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. يعني أن هناك

الى تدني اهتمام الجامعة ببناء قدرات موظفيها لذا يجب عليها أن تقوم بعمل العديد من 
كي تستطيع الدورات التدريبية لتطوير مهاراتهم ولتلبية احتياجاتهم وتبادل المعلومات 

 الجامعة أن تبقى وتنافس غيرها من الجامعات.

تساعد العالقات العامة مع  "ثاني ادنى قيمة الثامنة وهي للفقرة المتوسط الحسابي  -
 )ساوي" ي المؤسسات األخرى على رفع مستوى اإلبداع واالبتكار لألكاديميين

، قيمة (%7..32) ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكلية من (6..7
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة ،0.000 تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن ( ....6)االختبار

0.05 )إحصائيًا عند مستوى داللة ) ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه
من قبل أفراد العينة  وهذا يعني أن هناك موافقة، 3وهى درجة الحياد الفقرة قد زاد عن 
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى ضعف دور العالقات العامة والتي تسهم  على هذه الفقرة.

في رفع مستوى اإلبداع واالبتكار وتشجيعهم على االبتكار. حيث تعتبر العالقات العامة 
ور هي الجهاز الذي يربط الجامعة بجمهورها الداخلي والخارجي وأن للدورات والور  د

 كبير في زيادة رفع مستوى التميز والفعالية لألكاديميين. 

لجميع فقرات مجال ) إدارة رأس مال  بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي -
قيمة  (،%80.07)، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي ((4.00 يساوي العالقات معًا(

إدارة  "لذلك يعتبر مجال  0.000 تساوي (Sig).القيمة االحتمالية وأن  20.62)) االختبار
0.05 ) إحصائيًا عند مستوى داللة " داالً  رأس مال العالقات )الزبون( ) مما يدل ،



 

633 
 

 ،3وهى درجة الحياد على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن 
  على فقرات هذا المجال.وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة 

 نتيجة الفرضية الرابعة:

بنسبة  الزبون"طاع غزة بإدارة رأس مال العالقات "تعنى الجامعات الفلسطينية الخاصة في ق)
(2.0.7%) 

دراسة )مسودة، واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات وبالتالي تم قبول الفرضية الرابعة. 
( والتي أكدت على وجود عالقة داللة إحصائية بتوافر متطلبات رأس المال العالقات في 2229

أهمية والتي أكدت على  (Mazlan, 2005) دراسة قطاع شركات األدوية األردنية، وتتفق مع  
خالل  رأس مال العالقات في تحقيق األداء المتميز في شركة تيليكوم ماليزيا حيث أوضحت من

نموذج االنحدار الذي قدمته الدراسة باحتالل رأس مال العالقات المرتبة األولى في المساهمة في 
( والتي بينت أن االجراءات 0204تحقيق األداء المتميز للشركة، واتفقت مع دراسة )قشق ، 

مع  االدارية لرأس مال العالقات هي الكثر ارتباطا من مكونات رأس المال الفكري ، واتفقت
( والتي بينت أن راس مال العالقات يسهم بشكل اكبر من رأس المال 0200دراسة ) شعبان، 

البشري والهيكلي، وهو المجال األكثر تأثيرًا في تحقيق الميزة التنافسية لشركة جوال. وتعارضت 
( %85.56( حيث بلغ الوزن النسبي لمجال رأس مال العالقات )0207مع دراسة  ) الخطيب، 

 جاء في المرتبة الثالثة، فالمرتبة االولى كانت لمجال راس المال البشري ثم الهيكلي.  وقد 

 فقرات االستبيانتحليل جميع 

 درجـة الحيـاد ىمتوسـط درجـة االسـتجابة قـد وصـلت إلـلمعرفـة مـا إذا كانـت  Tتم اسـتخدام اختبـار 
 .(22) رقم النتائج موضحة في جدول أم ال. 3وهى 
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 (22)رقم جدول 
 

 جدول المتوسط الحسابي النسبي لكل المجاالت

 المجال م
بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

 73.70% 3.68  إدارة العنصر البشري .6

 73.62% 3.68 إدارة األصول الفكرية .2

 75.90% 3.79 إدارة األصول الهيكلية .3

 80.07% 4.00 إدارة رأس مال العالقات .4

 75.91 3.80 االستبيانفقرات جميع 

 

0.05داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند  *  

)الدرجــة  3.80سـاوي المتوسـط الحسـابي لجميــع الفقـرات يأن  (22) رقــم مـن جـدولتبـين           
القيمـة وأن (  (20.12 االختبـار، قيمـة (%75.91 ) ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5الكلية من 
        لـــذلك تعتبـــر جميـــع الفقـــرات دالـــة إحصـــائيًا عنـــد مســـتوى داللـــة،0.000تســـاوي  (Sig).االحتماليـــة 

( 0.05 ) ، وهـذا  ، 3وهـى درجة الحيـاد مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة قد زاد عن
ويـدل ذلـك علـى تـوافر إدارة  .بشـكل عـاميعني أن هناك موافقـة مـن قبـل أفـراد العينـة علـى الفقـرات 

يتضـح أن رأس مـال و  الجامعـات وهـو مؤشـر جيـد. رأس المال الفكري بجميع أبعاده األربعة داخـل
      ، أمــا األصــول الفكريــة فكانــت النســبة األقــل وهــي(%82027هــي األعلــى )العالقــات كانــت نســبتة 

وهذا يـدل علـى اهتمـام إدارة الجامعـة بالعالقـات مـع المؤسسـات والجامعـات األخـرى  (73012%) 
 .والطالب والزبون

 : والتي تنص على الخامسةالفرضية اختبار 

 تقديراتبين متوسطات  α≤0.0. معنويةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
بقطاع غزة تعزى ال الفكري بالجامعات الفلسطينية عينة الدراسة حول واقع إدارة رأس الم

 ة(.الجامعة، التحصيل العلمي، عدد سنوات الخدمالعمر، الجنس، )للبيانات الشخصية: 
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" لمعرفـــة مـــا إذا كـــان هنـــاك فـــروق ذات داللـــة لعينتـــين مســـتقلتينT  تـــم اســـتخدام اختبـــار "
إحصائية وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات. كذلك تـم اسـتخدام 

وهــذا االختبــار  ،لمعرفــة مــا إذا كــان هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائية التبــاين األحــادي" اختبــار " 
 متوسطات أو أكثر. 3معلمي يصلح لمقارنة 

 تقديراتبين متوسطات  α≤0.0. معنويةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1
 عينة الدراسة حول واقع إدارة رأس المال الفكري بالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى

 للجنس.

 (82)رقم جدول 
 الجنس –"لعينتين مستقلتين  -  Tاختبار "نتائج  

 المجال
 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 أنثى ذكر 

 0.068 1.836- 3.82 3.64 .إدارة العنصر البشري

 0.312 1.013- 3.76 3.66 .دارة األصول الفكريةإ

 0.410 0.826- 3.87 3.77 .دارة األصول الهيكليةإ

 0.218 1.238- 4.11 3.97 .دارة رأس مال العالقات )الزبون(إ

 0.164 1.397- 3.89 3.76 جميع المجاالت معا

المقابلة  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  (23)رقم الموضحة في جدول من النتائج 
لكافة المجاالت والمجاالت  α ≤ 0.05من مستوى الداللة  كبرأ" عينتين مستقلتين ل -  Tالختبار"

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات ال ، وبذلك يمكن استنتاج أنه مجتمعة معا
الجنس، وذلك يعني أن كال تعزى إلى  والمجاالت مجتمعة معاعينة الدراسة حول هذه المجاالت 

لدى الجامعات الجنسين أجابوا بخصوص اتجاه مستوى توافر متطلبات رأس المال الفكري 
الجنسين تتوفر لهما الفرصة لشغل مناصب  أن كالذلك إلى  ةالباحث وتعزوالفلسطينية الخاصة. 

لشغل إدارية وأكاديمية في الجامعات الخاصة باإلضافة أن كليهما يتساوى بالمواصفات المطلوبة 
تلك الوظائف، ، ودليل على القدرات المتميزة لدى الجنسيين حيث ال يوجد فرق بين كليهما، وهي 

ت داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس ( حيث ال توجد فروق ذا2264تتفق مع دراسة)قشق ،
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(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس حيث بلغ عدد الذكور 2263و)الخطيب،
( أنه ال توجد فروق ذات داللة 2266(، وقد بينت دراسة )شعبان،49( وعدد االناث )688)

(، أما دراسة 61( واالناث )89إحصائية تعزى لمتغير الجنس حيث بلغ عدد الذكور )
( 2266( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس و )حمادة ،2266)الرقب،

والتي تبين بانه ال توجد فروق إحصائية لمتغير الجنس. ودراسة )أبو دية تمثل مجتمع الدراسة 
 (.%6206(، اما االناث كان بنسبة )%8709الذكور بنسبة) 

 تقديراتبين متوسطات  α≤0.0. معنويةصائية عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إح-2
 للعمر. عينة الدراسة حول واقع إدارة رأس المال الفكري بالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى

 (82)رقم جدول 
 العمر -"اختبار" التباين األحادي نتائج 

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

أقل من 
31 

أقل  -31
 41من 

أقل  -41
 11من 

 فأكثر 21

 0.617 0.599 3.59 3.72 3.66 3.76 .إدارة العنصر البشري

 0.521 0.754 3.56 3.64 3.68 3.77 .دارة األصول الفكريةإ

 0.585 0.648 3.65 3.76 3.80 3.88 .دارة األصول الهيكليةإ

 0.675 0.512 3.93 3.93 4.00 4.10 .دارة رأس مال العالقات )الزبون(إ

 0.546 0.712 3.69 3.77 3.79 3.88 جميع المجاالت معا

المقابلة  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية  24)رقم الموضحة في جدول من النتائج 
لكافة المجاالت والمجاالت مجتمعة  α ≤ 0.05من مستوى الداللة  كبرأ "" التباين األحادي الختبار

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة ال ، وبذلك يمكن استنتاج أنه معا
العمر، وهذا يعني أن جميع تعزى إلى  والمجاالت مجتمعة معاالدراسة حول هذه المجاالت 

جاءت في االتجاه نفسه حول مستوى توافر متطلبات إجابات المبحوثين من جميع الفئات العمرية 
أن توافر متطلبات  ذلك إلى ةالباحث وتعزوالفكري لدى الجامعات الفلسطينية الخاصة. رأس المال 

رأس المال الفكري له األثر على المهارات والسلوك والقرارات بغض النظر عن العمر، وبالتالي لم 
( 2264وهي تتفق مع دراسة)قشق ،يكن هناك فروق فيما يتعلق بمتغير العمر. 
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( والتي تبين بانه ال توجد فروق إحصائية لمتغير العمر، 2266ن،( و)شعبا2263و)الخطيب،
ير العمر لصالح افراد العينة والتي ( حيث توجد فروق لمتغ2266واختلفت مع دراسة )حمادة ،

 ( لمجال المعارف.35-32أعمارهم من ) 

 تقديراتبين متوسطات  α≤0.0. معنويةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -3
 عينة الدراسة حول واقع إدارة رأس المال الفكري بالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى

 .للجامعة

 (82)رقم جدول 
 الجامعة -"اختبار" التباين األحادي نتائج  

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
بوليتكنك  غزة فلسطين 

 فلسطين
 0.030* 3.576 3.86 3.52 3.68 .إدارة العنصر البشري

 0.143 1.968 3.66 3.54 3.74 .دارة األصول الفكريةإ

 0.074 2.645 3.59 3.86 3.85 .دارة األصول الهيكليةإ

 0.000* 8.646 3.71 3.88 4.17 .دارة رأس مال العالقات )الزبون(إ

 0.134 2.032 3.71 3.70 3.87 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيًا عند مستوى داللة اتبين المتوسطالفرق  *         

 يمكن استنتاج ما يلي:(  25) رقم الموضحة في جدولن النتائج م

مـــن مســـتوى  أقـــل" المقابلـــة الختبـــار" التبـــاين األحـــادي  (.Sig)تبـــين أن القيمـــة االحتماليـــة 
وبــذلك  " العالقــات )الزبــون( إدارة رأس مــال، إدارة العنصــر البشــري للمجــالين "  α ≤ 0.05 الداللــة

عينــة الدراســة حــول يمكــن اســتنتاج أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات 
جامعــة هــذين المجــالين تعــزى إلــى الجامعــة )جامعــة فلســطين وبوليتكنــك فلســطين(، وكــان لصــالح 

 لســطين فــي مجــال "" بينمــا لصــالح جامعــة فإدارة العنصــر البشــري فــي مجــال " بوليتكنــك فلســطين
 الزبون" –رأس مال العالقات إدارة 
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 (.Sig)القيمة االحتمالية أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة، فقد تبين أن 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ال وبذلك يمكن استنتاج أنه  α ≤ 0.05من مستوى الداللة أكبر 

. الجامعة المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى عينة الدراسة حول هذهمتوسطات تقديرات 
أن كون الجامعات تسير في بيئة متشابهة، و بالتالي التوجد فروقات  ذلك إلى ةالباحث وتعزو

( ودراسة ) 2264وهي تتفق مع دراسة )قشق ،حول واقع إدارة رأس المال الفكري تعزى للجامعة. 
ولكن اختلفت من حيث اسم الجامعة حيث تناولت ( من حيث مجتمع الدراسة، 2266أبو دية ، 

( 2266القدس المفتوحة(، ودراسة )أبو دية ، -االزهر -)الجامعة اإلسالمية2266دراسة قشق ،
 وتناولت جامعة )الخليل، البوليتكنك، بيت لحم(.

 تقـديراتبـين متوسـطات  α≤0.0. معنويـةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -4 
 عينــة الدراســة حــول واقــع إدارة رأس المــال الفكــري بالجامعــات الفلســطينية بقطــاع غــزة تعــزى

 .للتحصيل العلمي

 (82)رقم جدول 
 التحصيل العلمي -"اختبار"  التباين األحادي نتائج 

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبلوم 

 0.550 0.705 3.59 3.77 3.70 3.67 .إدارة العنصر البشري

 0.528 0.742 3.58 3.66 3.73 3.73 .دارة األصول الفكريةإ

 0.557 0.694 3.68 3.79 3.86 3.76 .دارة األصول الهيكليةإ

 0.679 0.505 3.94 3.98 4.06 3.91 .دارة رأس مال العالقات )الزبون(إ

 0.578 0.659 3.70 3.81 3.84 3.77 جميع المجاالت معا

المقابلة  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 21)رقم الموضحة في جدول من النتائج 
لكافة المجاالت والمجاالت مجتمعة  α ≤ 0.05من مستوى الداللة  كبرأ "" التباين األحادي الختبار

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة ال ، وبذلك يمكن استنتاج أنه معا
وهي تتفق مع  التحصيل العلمي.تعزى إلى  والمجاالت مجتمعة معاالدراسة حول هذه المجاالت 

( والتي تبين بانه ال توجد فروق 2266( و )حمادة ،2266( و)شعبان،2264دراسة)قشق ،
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( أنه ال توجد فروق لمتغير المؤهل 2263إحصائية لمتغير المؤهل العلمي. وذكر) الخطيب،
 العلمي ماعدا في مجال المعرفة واالبتكار واالبداع والعمليات اإلدارية. 

 تقديراتبين متوسطات  α≤0.0. معنويةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -0
 عينة الدراسة حول واقع إدارة رأس المال الفكري بالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى

 .سنوات الخدمةل

 (87)رقم جدول 
 ةسنوات الخدم -"اختبار"  التباين األحادي نتائج  

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 2أقل من  

 سنوات

إلى  2من 
أقل من 

 سنوات01

21 
سنوات 
 فأكثر

 0.837 0.178 3.69 3.66 3.71 .إدارة العنصر البشري

 0.837 0.178 3.63 3.70 3.69 .إدارة األصول الفكرية

 0.275 1.301 3.71 3.75 3.90 .إدارة األصول الهيكلية

 0.778 0.251 3.99 3.97 4.05 .إدارة رأس مال العالقات )الزبون(

 0.695 0.365 3.76 3.77 3.84 جميع المجاالت معا

المقابلة  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية  27)رقم الموضحة في جدول من النتائج 
لكافة المجاالت والمجاالت مجتمعة  α ≤ 0.05من مستوى الداللة  كبرأ "" التباين األحادي الختبار

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة ال ، وبذلك يمكن استنتاج أنه معا
كما وأكدت ذلك سنوات الخدمة، تعزى إلى  والمجاالت مجتمعة معاالدراسة حول هذه المجاالت 

بات المبحوثين والتي جاءت في االتجاه نفسه فيما يتعلق بمدة الخبرة في الجامعات الفلسطينية إجا
واالبتكار في العمل وسرعة انجازهم لألعمال، ولمواكبتهم التقدم الخاصة وألنهم يتمتعوا بالنشاط 

( 2264وهي تتفق مع دراسة )قشق ، التكنولوجي والمعرفي في مختلف المجاالت.
( والتي تبين بانه ال توجد فروق إحصائية لمتغير سنوات 2266( و )حمادة ،2266و)شعبان،

سنوات فقد بلغت  62ة خدمة من فوق ( ذكرت أن من لدي2263الخدمة. ودراسة ) أبو دية ، 
(، %3203سنوات فقد بلغت النسبة)  62( وكان من لدية سنوات خدمة أقل من %3408بنسبة )

( فقد ذكر أنه ال توجد فروق لمتغير سنوات الخدمة ماعدا 2263واختلفت مع دراسة )الخطيب ،



 

642 
 

التدريبية والجودة العالية والدرجة  في مجال المعرفة واالبتكار واالبداع والعمليات االدارية والبرامج
 الكلية للكفاءة اإلدارية توجد فروق لمتغير سنوات الخدمة الوظيفية.
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 المبحث الثالث

 النتائج والتوصيات

 أوال: نتائج الدراسة: 

 التوكيد على أن الدراسة أظهرتاعتمادا على الدراسة الميدانية ومناقشة تحليل البيانات، يمكن 
 :النتائج التالية

إدارة رأس المال الفكري أن المتوسط الحسابي النسبي الستجابات أفراد العينة تجاه  -
، وهذا يدل على امتالك إدارة (%75.50بنسبة )كان بالجامعات الفلسطينية الخاصة 

 الجامعات الخاصة إلى رأس مال فكري متميز.

في استجابات أفراد العينة تجاه واقع إدارة رأس المال  د فروق ذات داللة إحصائيةوجال ت -
تبعًا  α ≤1.11الفكري بالجامعات الفلسطينية الخاصة بقطاع غزة عند مستوى داللة 

    لمتغير(. بالنسبة ةدمالخ سنواتالعمر، التحصيل العلمي، عدد ، للمتغيرات التالية ) الجنس
الح جامعة بوليتكنك لص" إدارة العنصر البشري "في مجالكانت الفروق  الجامعة ( )

في في المرتبة األولى تليها جامعة فلسطين ثم جامعة غزة ، كما وتوجد فروق فلسطين 
لصالح جامعة فلسطين في المرتبة األولى تليها  إدارة رأس مال العالقات" الزبون" مجال "

 جامعة غزة ثم بوليتكنك فلسطين.

وقد تم تقسيم النتائج إلى عدة محاور، كل محور منها يتناول )أبعاد رأس المال الفكري( لدى 
 الجامعات الفلسطينية الخاصة وذلك على النحو التالي:

 لمحور األول: كفاءة العنصر البشريا

( وهذا %77.72س المال البشري" بنسبة ) الفلسطينية الخاصة ت عني بإدارة "رأأن الجامعات  -
يدل على امتالك إدارة الجامعات الخاصة لرأس مال بشري متميز من خالل ما يمتلكه 

 العاملين من مهارات وقدرات وخبرات. 

المعلوماتية أن الموظفين يستخدمون التقنيات الحديثة في أدائهم وفقًا لعصر التكنولوجيا  -
 .(%62.04 ) بنسبة

لمهنية تعمل على تطوير الكفاءة العلمية وا أن البرامج األكاديمية في الجامعات الخاصة  -
 (. %75.66)عند الموظفين بنسبة 
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 جة رضا عالية للموظفينتحقيق در ب بلغت نسبة اهتمام إدارة الجامعات الفلسطينية الخاصة -
(87.78%.) 

 فكريةالمحور الثاني: األصول ال

 ( %77.80الفكرية" بنسبة )  "األصولعني بإدارة أن الجامعات الفلسطينية الخاصة ت   -

ٌتلزم موظفيها بااللتزام بالمعتقدات واللوائح واالعراف الواجب  ات الخاصةأن إدارة الجامع -
 (.%60.57)إتباعها أي بنسبة 

جوائز الوتقديم عملية البحث العلمي ب بلغت نسبة اهتمام إدارة الجامعات الفلسطينية الخاصة -
 (.%86.84)العلمية لموظفيها وطالبها 

  بمتطلبات وحاجات الموظفين إدارة الجامعات الفلسطينية الخاصة بلغت نسبة اهتمام -
(87.78%.) 

 المحور الثالث: األصول الهيكلية

(     %75.52الهيكلية" بنسبة )  األصولعني بإدارة "أن الجامعات الفلسطينية الخاصة ت    -
وهذا يدل على امتالك إدارة الجامعات الخاصة لرأس مال هيكلي متميز من خالل الجهود 
المخططة لتطوير وتحديث نظم المعلومات ألن األصول الهيكلية لها الدور الكبير في 

 انجاز العمل بالسرعة والدقة المطلوبة.

در البشرية ذات تسعى الستقطاب الكوا ات الخاصةأن الجامع نتائجوأوضحت ال -
 (.%75.28 )التخصصات المتعددة وكانت بنسبة 

تطور هيكلها التنظيمي بشكل مستمر حيث بلغت النسبة  أن الجامعات الخاصة -
(76.70%.) 

 المحور الرابع: رأس مال العالقات

           الزبون" بنسبة –عالقاترأس مال ال" عني بإدارةأن الجامعات الفلسطينية الخاصة ت   -
( وهذا يدل على امتالك إدارة الجامعات الخاصة لرأس مال عالقات متميز 62.27% )

 من خالل ما تمتلكه الجامعات من عالقات مع عمالئها وطالبها وموظفيها .

 .( %64.04)تفتح باب االتصال مع طالبها بنسبة  ات الخاصةأن إدارة الجامع -
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            بنسبة الرسائل القصيرةر تتواصل مع طالبها وموظفيها عب أن الجامعات الخاصة -
  (67.87%.) 

 خالصة النتائج:                                        

 (28جدول رقم ) 
 اهداف البحث ومدى تحقيقها:

 مدى تحقيقه الهدف م
واقع إدارة )رأس المال الفكري(  تم التعرف إلى 0

ومكوناته لدى الجامعات الفلسطينية الخاصة في 
 قطاع غزة.

رأس المال تعني الجامعات الفلسطينية الخاصة بإدارة 
 (%75.50بنسبة ) الفكري 

التعرف على طبيعة إدارة )العنصر البشري(  0
 بالجامعات الفلسطينية الخاصة في قطاع غزة.

الفلسطينية الخاصة بإدارة العنصر تعني الجامعات 
 (%77.72البشري بنسبة )

طبيعة إدارة )األصول الفكرية(  إلىتم التعرف  7
 لدى الجامعات الفلسطينية الخاصة.

تعني الجامعات الفلسطينية الخاصة بإدارة األصول 
 (%77.80الفكرية بنسبة )

طبيعة إدارة )األصول الهيكلية(  إلىتم التعرف  4
 معات الفلسطينية الخاصة.لدى الجا

تعني الجامعات الفلسطينية الخاصة بإدارة األصول 
 (%75.52الهيكلية بنسبة )

واقع إدارة )رأس مال العالقات(  تم التعرف إلى  5
 لدى الجامعات الفلسطينية الخاصة.

تعني الجامعات الفلسطينية الخاصة بإدارة رأس مال 
 (%62.27العالقات بنسبة )

العالئقية الزبون عالقات يتضح من خالل النتائج أنه تم تحقيق أهداف البحث، حيث احتلت 
وهذا يدل على اهتمام الجامعة  (%62.27المرتبة األعلى وكانت األكثر توفر حيث بلغت النسبة )

هي األصول الفكرية وكانت بنسبة ف، أما المرتبة األدنى بالعالقات مع المؤسسات والطالب والزبون
(77.80%.) 
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 ثانيا: توصيات الدراسة: 
ليه من نتائج ، خلصت الباحثة إالتي تم استعراضها، وما تم التوصل من خالل ادبيات الدراسة 

إلى ضرورة التعامل مع رأس المال الفكري على أنه مورد رئيسي من الموارد التي تمتلكها 
 الجامعات الخاصة والحفاظ عليه وتطويره واالهتمام به.

 الفكري( وهي كالتالي: محاور حسب ) أبعاد رأس المالعدة إلى  تم تقسيم التوصياتوقد 

 المحور األول: كفاءة العنصر البشري

إلى تحقيق درجة رضا عالية للموظفين من خالل  ضرورة أن تسعى الجامعات الخاصة -
 مشاركتهم في اتخاذ القرارات وتوفير البيئة المناسبة لهم.

ببناء قدرات موظفيها من خالل تواصل عمليات التدريب  تهتم الجامعات الخاصة ضرورة أن -
 والتطوير.

ضرورة أن تدرك إدارة الجامعات الخاصة بأهمية البرامج االكاديمية والتي لها دور في تطوير  -
 الكفاءة العلمية والمهنية.

 المحور الثاني: األصول الفكرية      

االهتمام الكافي بمتطلبات وحاجات الموظفين واتجاهات  ضرورة أن تولي إدارة الجامعة  -
 المؤتمرات( وتشجيعهم باستمرار. -واألبحاث -الندوات -) الدورات الموظفين من خالل

والمشاركة بأوراق عملية البحث العلمي  إدارة الجامعة موظفيها وطالبها علىضرورة أن تشجع  -
 توى الجامعات الدولية والعالمية.عمل حتى ترتقي الجامعات الخاصة ووصولها إلى مس

 المحور الثالث: األصول الهيكلية

ضرورة أن تقوم إدارة الجامعة بإشراك الموظفين في اتخاذ القرارات حسب الهيكلية حيث أن   -
 الموظف هو أساس التقدم والنمو وتطور المجتمعات.

جراءات العمل في الجامعة خلق المعرفة بشكل  - مستمر من ضرورة أن تضمن سياسات وا 
خالل إجراء تقييم دوري للمعرفة لدى العاملين بالجامعة، وربط نتائج التقييم بنظام الحوافز 

 والمكافءت والترقيات.
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 المحور الرابع: رأس مال العالقات

مجال األبحاث من الضروري أن تتعامل الجامعة مع الجامعات األخرى الحكومية واألهلية في  -
الحوافز المادية والمعنوية للتشجيع على إعداد البحوث العلمية  العلمية والتطبيقية، وتقديم

 باإلضافة إلى الجوائز لدعم البحوث المتميزة. 

تشجيع التعاون والتواصل ما بين الطالب والعاملين عبر مختلف الوسائل التكنولوجية سواء  -
ئل وانشاء صفحات خاصة لكل جامعة عبر الفيس بوك وغير ذلك من الوسا sms رسائل 

 التكنولوجية المتنوعة والمختلفة.

 الدراسات المقترحة:

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالية:

واقع إدارة رأس المال الفكري بالجامعات الفلسطينية، دراسة مقارنة بين جامعات غزة   -0
 والضفة الغربية. 

الحكومية جامعات الواقع إدارة رأس المال الفكري بالجامعات الفلسطينية، دراسة مقارنة بين  -0
 والجامعات الخاصة والجامعات األهلية.

المعوقات وأوجه القصور في إدارة رأس المال الفكري في الجامعات الفلسطينية الخاصة   -7
 بالضفة وغزة .

 قيق التميز.االستثمار في رأس المال البشري، ودوره في تح -4
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 مراجع الدراسة
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 مراجـــــــع الدراســـــــــة

 أوال: القرآن الكريم:

 (.025التوبة آية )سورة  -

 .(66 ) المجادلة آيةسورة  -

 ثانيان: المراجع العربية:

 الكتأ العربية: .أ
"، الطبعة األولى، دار صفاء إدارة الموارد البشرية(." 2222أبو شيخة، نادر أحمد ) -

 والتوزيع، عمان، االردن. للنشر
، ترجمة د. خالد العامري، دار "دارة بالتفويض"فن اإل(. 2222أموس، جولي آن ) -

 الفاروق للنشر ، مصر.

د ابو لبدة ومحمد ياغي، عمان، ترجمة أسع ،""فن اإلدارة.( 0557باور، جوزيف ) -
 ردن.األ

المعرفي( ركيزة أساسية للتنمية رأس المال الفكري)  ".(2224)عبد العظيم ، بشيرالبنا    -
 .جامعة المنصورة، مصر ،"البشرية في المنطقة العربية

ثورة المعرفة: رأس المال الفكري ومؤسسة القرن الحادي ."(0224توماس، ستيوارت ) -
 الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، مصر. ح، ، ترجمة عال أحمد إصال"والعشرين

، الطبعة الثانية، مطبعة "القواعد المنهجية لبناء االستبيان" .(2262الجرجاوي، زياد) -
 أبناء الجراح، فلسطين.

رأس المال الفكري طرق قياسه وأساليأ (." 2223حرحو ، عادل وصالح، أحمد)  -
 "، مصر.المحافظة عليه

"، ستراتيجيات اإلدارة المعرفية في منظمات األعمالإ (."2228حسن، حسين عجالن) -
 والتوزيع، األردن.إثراء للنشر 

االستثمار في رأس المال المعرفي بين وحدة القياس (." 2262حسن، حسين عجالن) -
شكالية التكوين  "، كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العراق.وا 
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ـــي" .(0228الحمـــداني، موفـــق ) - ـــاهج البحـــث العلم ـــوراق  ،عمـــاناألردن، ، "من مؤسســـة ال
 للنشر.

، الدار "استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشريةمدخل ." (2223)حسنراوية،     -
 الجامعية، مصر.

تطبيقات إدارية  -مناهج البحث العلمي(. "0556الرفاعي ، أحمد حسين)     -
 "، الطبعة األولى، عمان ، األردن.واقتصادية

اإلدارة (. "0226العامري، صالح مهدي محسن، و الغالبي، طاهر محسن منصور)     -
 "، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان، األردن.واألعمال

ـــان وعـــدس - ـــد الحـــق، عبيـــدات، ذوق ـــرحمن وعب ـــد )، عبـــد ال ـــي" .(6991كاي  -البحـــث العلم
 ، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان."مفهومه وأدواته وأساليبه

 الحامد دار ،"اإلدارة في واألساليب الفكر تطور"  .(0222 (ي جبرصبح العتيبي،     -
 .عمان والتوزيع، للنشر

، "السلوك التنظيمي في منظمات األعمال(. "0220العميان، محمود سلمان )     -
 الطبعة األولى، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان، األردن.

إدارة رأس المال الفكري في " .(2229)عليو صالح، احمد ،  علي العنزي، سعد     -
 دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن. ،"منظمات األعمال

"، دار المسئولية االجتماعية وأخالقيات األعمال" .(0225الغالبي، الطاهر محسن)    -
 .وائل للنشر والتوزيع 

 ، مصرجامعة بنها "، رأس المال الفكري (."0202، احمد السيد)كردىال    -

معاصر لعمليات التخطيط  التنظيم و اإلدارة، مدخل" .(0220المصري، سعيد)    -
 الدار الجامعية االسكندرية. ،"والتنظيم والقيادة والرقابة

اإلدارة العصرية لرأس المال  -إدارة الموارد البشرية ".(2224)سيدمصطفى، احمد     -
 ."الفكري

المغربي، كامل و زويلف، مهدي و عالونة، علي و فريحات حيدر و الطراونة،     -
 دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان. ،أساسيات في اإلدارة"" (.0556مدحت ) 

 -رأس المال الفكري(. "0227المفرجي، عادل حرحو  و صالح، أحمد علي )     -
 ة اإلدارية. "، القاهرة: المنظمة العربية للتنميطرق قياسه وأساليأ المحافظة عليه
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بعة األولى، "، الطوالتطبيقاتاإلدارة المعاصرة، األصول " .(2224سنان) الموسوي،    -
 دار مجدالوي، األردن

"، دارة المعرفة ، المفاهيم واالستراتيجيات والعملياتإ" .(0225) عبود نجم نجم،    -
 الوراق للنشر والتوزيع، عمان ، االردن.

الوراق للنشر والتوزيع  ،"أخالقيات اإلدارة في عالم متغير" .(0228) عبود نجم، نجم    -
 ، األردن.

"، دار اليازوري ادارة الالملموسات: ادارة ماال ي قاس".(0202) عبود ، نجمنجم    -
 العلمية، عمان.

 الجامعي الكتاب دار ،"تنميته اكتشافه، ماهيته، -اإلبداع" (.2..7) زيد الهويدي،    -
 .العين للنشر،

دراسة وتقييم رأس المال الفكري في شركات " .(0225)حسين يوسف، عبد الستار    -
 .، عماناألردنيةكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة  ،"األعمال

"الملكية في الشريعة اإلسالمية ودورها في االقتصاد  .(6987يونس، عبداهلل)    -
 ، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية. اإلسالمي"

 

 :لرسائل العلمية واألبحاث المنشورةا .أ

دراسة  – "واقع رأس المال البشري والميزة التنافسية(." 2266أبو دية، هنادي خليل )    -
ميدانية على الجامعات الفلسطينية بمحافظتي الخليل وبيت لحم من وجهه نظر 

 " رسالة ماجستير منشورة في إدارة األعمال، جامعة الخليل. الهيئة األكاديمية

مجلة ، رأس المال الفكري على الميزة التنافسية"أثر (." 0204أبو سيدو، أحمد سهيل ) -
، مجلة غير دورية تصدر عن نقابة المحاسبين والمدققين المحاسب الفلسطيني
 (.00الفلسطينية، العدد )

ثر أتمتة دوائر الموارد البشرية في الجامعات الفلسطينية أ" .( 0200عيد، رائد ) بوأ -
، ، رسالة ماجستير"ليات تطويرهاوآلعمل من وجهه نظر العاملين بها على جودة ا

 .جامعة الخليل ، فلسطين
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، "إشكالية رأس المال الفكري في المجتمعات اإلسالمية" .(2228نيسة، بركان )أ    -

مايو، كلية العلوم االقتصادية  04-07مداخلة من المؤتمر العلمي الدولي يومي
  .الجزائروالتجارية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب بالبليدة، 

رأس المال الفكري كمدخل لتحقيق الميزة (. "0200بوسالم، أبو بكر والدوري، زكريا ) -
 من مداخلة، "دراسة ميدانية على حالة شركة اتصاالت الجزائر -التنافسية المستديمة

 التسيير، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية ديسمبر، 04-07يومي الدولي الملتقى
 .الجزائر بوعلي، بن حسيبة جامعة

رأس المال الفكري ودوره في دعم ( ." 0200بوشعور، حريري ، وفالق، صليحة) -
ديسمبر،  04-07"، مداخلة من الملتقى الدولي يومياألعمال الميزة التنافسية لمنظمات

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الجزائر.

دوره في تحقيق الميزة التنافسية الرأسمال الفكري و" .(0226هادي )بوقلقول، ال -

مايو، كلية العلوم  04-07مداخلة من المؤتمر العلمي الدولي يومي "،للمنظمات
 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب بالبليدة، الجزائر.

 – ثروة المنظمات الجديدة –رأس المال الفكري " .(0557توماس، ستيوارت ) -
أكتوبر  -السنة الخامسة، العدد التاسع عشر، "خالصات كتأ المدير ورجل األعمال

 ،اصدار الشركة العربية لإلعالم العلمي، القاهرة.
قياس وتقييم رأس المال الفكري: أحد المتطلبات االساسية " .(0225الجندي، نهال ) -

مجلة المحاسبة واالدارة ، جامعة القاهرة، القاهرة، "لتحديد قيمة المنشأة: نموذج مقترح
 (44(، المجلد)85، العدد)والتأمين

"، دور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية(." 0200حبيب، باير ، و فريد  بلقوم) -
 والتجارية االقتصادية العلوم كلية ديسمبر، 04-07يومي الدولي الملتقى من مداخلة
 .الجزائر بوعلي، بن حسيبة جامعة التسيير، وعلوم

، مجلة مجلة المحاسب الفلسطيني، رأس المال المعرفي"(. "0204حبيب، خالد صبحي) -
 .00غير دورية تصدر عن نقابة المحاسبين والمدققين الفلسطينية، العدد 

المال الفكري  التدريأ وأثره في تطوير رأس(." 2262حمادة ، عامر عبد الرؤوف ) -
دراسة حالة تدريأ ديوان الموظفين في قطاع  -لدى السلطة الوطنية الفلسطينية

 الجامعة االسالمية، غزة. ، رسالة ماجستير منشورة في إدارة األعمال، كلية التجارة، غزة"
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في تطوير الكفاءة رأس المال الفكري (." دور 2263الخطيب ، معزوزة عبد اهلل) -
، ن في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في قطاع غزةاإلدارية لدى العاملين اإلداريي

 رسالة ماجستير منشورة في إدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة األزهر، غزة.
"، أسس تنمية رأس المال الفكري في المؤسسات االقتصادية(." 0200خليفة، منيه) -

صادية والتجارية ديسمبر، كلية العلوم االقت 04-07مداخلة من الملتقى الدولي يومي
 وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الجزائر.

ورقة مشاركة في الملتقى الدولي الخامس ( ."2266دليلة، حضري ،و جميلة، بغداوي،)  -
حول رأس المال البشري في الصناعة المالية اإلسالمية لمواجهه تحديات األزمات 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية  م ، في64/62/2266-63"، بتاريخ المالية العالمية
 ، جامعة حسيبة بن بو علي ، الجزائر.

مداخلة من الملتقى "، االستثمار في رأس المال الفكري(." 0200دراجي، عيسى ) -
ديسمبر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة  04-07الدولي يومي

 حسيبة بن بوعلي، الجزائر.
االستثمار في الرأس المال الفكري "(. 0200، ومصنوعة، أحمد )راتول، محمد  -

ديسمبر، كلية العلوم  04-07، مداخلة من الملتقى الدولي يوميوأساليأ قياس كفاءته"
 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الجزائر.

الفكري في االبداع في  أثر رأس المال" .م(2262)، محمدالعجلوني، و  الروسان، محمود -
 (21) -المجلد – مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، "المصارف األردنية

 .(2)العدد 

كمدخل  االستثمار في رأس المال الفكري(."0200زبير، محمد ، و جدي، شوقي )  -
العلوم ديسمبر، كلية  04-07، مداخلة من الملتقى الدولي يوميلتحقيق ميزة تنافسية"

 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الجزائر.
أخالقيات رأس المال الفكري كمدخل لتعزيز (." 0200زيتوني، كمال ، و كريم، جايز) -

 04-07"، مداخلة من الملتقى الدولي يوميادارة المعرفة في منظمات األعمال العربية
والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي،  ديسمبر، كلية العلوم االقتصادية

 الجزائر.
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إدارة االبتكار في المنظمة من " .(0225)برو  ، و عبد الوهاب، بلمهديزين الدين،  -
المؤتمر العلمي الدولي حول األداء المتميز مداخلة من  "،منظور إدارة الموارد البشرية

 /مارس، جامعة ورقلة.5-6يومي  للمنظمات والحكومات

"، مداخلة إدارة المعرفة وتنمية رأس المال الفكري للمؤسسة"(. 0200سعداوي، موسى) -
ديسمبر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  04-07من الملتقى الدولي يومي

 التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الجزائر.

تيجي لرأس المال الفكري والميزة التنافسية التسيير االسترا" .(0224سماللي، يحضة) -
 ،(، جامعة بسكرة8)العدد ،مجلة العلوم اإلنسانية ،المستدامة للمؤسسة االقتصادية"

 الجزائر.
النموذج االنتقالي لمؤشر رأس المال (. "2228عبد القادر، و بورنان، ابراهيم) ،شارف   -

مداخلة من المؤتمر العلمي ، "الفكري في ظل مجتمع المعرفة داخل منظمات األعمال
مايو، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة  04-07الدولي يومي

 .سعد دحلب بالبليدة، الجزائر

نشرة فصلية  ،"قدرة المنشأة على البقاء، أخبار اإلدارة ".(6998الشربيني، عبد العزيز )  -
 .(23)لقاهرة، العددتصدر على المنظمة العربية للعلوم اإلدارية، ا

رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة (." 2266شعبان ، مصطفى رجب )   -
"، رسالة ماجستير دراسة حالة -التنافسية لشركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال

 منشورة في إدارة األعمال، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة.

االستثمار البشري وادارة الكفاءات كعامل لتأهيل منظمات (." 0200الشيخ، طواهرية ) -
 04-07مداخلة من الملتقى الدولي يومي، االعمال واندماجها في اقتصاد المعرفة"

ديسمبر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، 
 الجزائر.

ماذج قياس راس المال الفكري في مؤشرات ون( ." 2266عمر، عبو ، وهودة ،هبو )   -
ديسمبر، كلية العلوم االقتصادية  04-07مداخلة من الملتقى الدولي يومي"، المنظمة

 والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الجزائر.

دور إدارة المعرفة ورأس المال  (."2221عبدالعاطي، دينا ، و عبدالعاطي، داليا)   -
"، المؤتمر السنوي الفكري للنهوض بالمنظمات العربية ومواجهه تحديات المستقبل
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ديسمبر حول مستقبل اإلدارة العربية في عالم المعرفة والتقنية  1/8الثامن   بتاريخ 
 العالية، الجمعية العربية لإلدارة ، اإلسماعيلية.

، المحور رأس المال الفكري في االبداع التنظيمي" أثر" .(0226عبداهلل، كاظم)  -
 (7(، العدد)02، المجلد) مجلة القادسية للعلوم االدارية واالقتصاديةداري، اإل

ماهية رأس المال الفكري واالستثمار في (." 2266عرابة، رابح ، وعوالي، حنان )   -
، كلية العلوم ديسمبر 04-07مداخلة من الملتقى الدولي يومي، "س المال البشريرأ

 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الجزائر.

"المنظور النفسي لالستثمار في سوق المالية) مدخل علم  .(2226العنزي، سعد )   -
 (.2(  العدد)6، المجلد )المجلة العراقية للعلوم اإلدارية ،"التمويل السلوكي(

تطوير نموذج لقياس أثر رأس المال ( ." 0200، جنات)فالق، محمد ، وبوقجاني -
-07"، مداخلة من الملتقى الدولي يوميمنظمات األعمال الفكري على كفاءة األداء في

ديسمبر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن  04
 بوعلي، الجزائر.

ة العمل الداخلية على الوالء أثر بيئ" .(2222القحطاني، محمد علي مانع )   -
 .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض"التنظيمي

رأس المال الفكري في منظمات (." 0200قدور، بن نافلة ، و عاشور، مزريق ) -
-07"، مداخلة من الملتقى الدولي يومياألعمال العربية في ظل االقتصاديات الحديثة

ديسمبر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن  04
 بوعلي، الجزائر.

دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة " (.2229)، عبداهلل قذايفة ، بلوناس -
مايو،  04-07مداخلة من المؤتمر العلمي الدولي يومي ،"التنافسية لمنظمات األعمال

 .والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب بالبليدة، الجزائر كلية العلوم االقتصادية
الميزة  وعالقته في تعزيزرأس المال الفكري إدارة (." 2264قشق ، خالد أحمد ) -

، رسالة ماجستير قطاع غزةفي  دراسة تطبيقية على الجامعات الفلسطينية -التنافسية
 األزهر، غزة. غير منشورة في إدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة

ورقة  ،التجربة الفلسطينية األولى في تقويم التعليم الجامعي"" .(0224سمير)كاتبه،  -
الذي عقده برنامج التربية  لمؤتمر النوعية في التعليم الجامعي الفلسطينيأعدت علمية 
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-7في جامعة القدس المفتوحة في مدينة رام اهلل في الفترة الواقعة  ودائرة ضبط النوعية
5/7/0224 

 ، القاهرة.جامعة بنها  ،"بحث مقدم لقسم إدارة أعمال ".(0202)، احمد السيدكردىال  -

دور األساليأ اإلدارية في إدارة رأس المال الفكري (."0200لعور، عبد الحفيظ ) -
ديسمبر، كلية  04-07"، مداخلة من الملتقى الدولي يوميلتحقيق الميزة التنافسية

 والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الجزائر.العلوم االقتصادية 
 ،االستثمار في رأس المال البشري"" .(2222بحوث الغرفة التجارية والصناعية )مركز  -

 الرياض. ورقة عمل
إحصائيات المرأة والرجل في فلسطين: قضايا (. "0200مركز اإلحصاء الفلسطيني )  -

 ".واحصاءات

اإلنفاق على رأس المال الفكري وأثره في نجاح الشركات " .(0225المفرجي، صالح )  -
، ورقة دراسة استطالعية آلراء عينة من قادة الشركات الصناعية العراقية -الصناعية

 بحثية، أكتوبر. 

دار الكرمل ، عمان ،  ،"صامد التعليم العالي" .(0555مؤسسة صامد، التعليم العالي )  -
 .االردن

بناء نموذج وصفي جديد لقياس رأس المال الفكري: (." 2264مهنا، أحمد غازي )  -
"، رسالة ماجستير منشورة النموذج النوعي المقارن ) نحو إطار ناظم لعملية القياس(

 في إدارة األعمال، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة.
ة ورأس المال الفكري وتأثيرها العالقة بين األساليأ المعرفي"  .(2223، خالد )ميرخان  -

دراسة تحليلية ألراء عينة من مديري مجالس إدارة شركات  ،في التوجه االستراتيجي"
القطاع الخاص في مدينة الموصل، أطروحة دكتوراه في إدارة األعمال، كلية اإلدارة 

 واالقتصاد، الجامعة المستصرية، العراق.
نتاجية العمل المعرفي في الشركات كثيفة قياس وتقييم إ"  .(2224)عبود نجم نجم،  -

 من بحوث المؤتمر الخامس لجامعة الزيتونة، عمان.،" المعرفة

 ، فلسطين. دليل وزارة التربية والتعليم العالي"" .( 0227وزارة التربية والتعليم العالي)   -

"، العاليبشأن التعليم  0998لسنة 00قانون رقم (. " 0556وزارة التربية والتعليم )    -
 غزة.
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 المواقع االلكترونية:ج. 

عند الساعة التاسعة مساء،  0205-0-0موقع جامعة فلسطين تم اإلطالع بتاريخ -
   (  .up.edu.ps www(ومتوفر من خالل الرابط:  

العاشرة مساء، ومتوفر عند الساعة  0205-0-0تم اإلطالع بتاريخموقع جامعة غزة  -
 (www.gu.edu.ps) من خالل الرابط:

عند الساعة الحادية  0205-0-0تم اإلطالع بتاريخموقع بوليتكنك فلسطين   -
 (www.pap.edu.ps) عشرمساء، ومتوفر من خالل الرابط:

، عند الساعة السابعة 0205-7-05موقع وزارة التربية والتعليم تم اإلطالع بتاريخ -
 ((www.mohe.gov.psمساء ومتوفر من خالل الرابط: 

" يات العولمةدرأس المال الفكري وتح(."2229عبد الباقي، روابح، و تريكي، ياسين) -
م( متاح على 2265-2-2قسنطينة، الجزائر، تم االطالع بتاريخ )  جامعة منتوري

 ( //:www.hrdisscussion.comhttpاإلنترنت على موقع )

، عند الساعة العاشرة مساء 2265-3-6( تم االطالع 2262كردي، أحمد السيد ) -
 (http .comkenanaonline// :wwwومتوفر من خالل الرابط: )

راتيجية التحول من الفئة س المال الفكري: استرأ" .(2227هيجان، عبد الرحمن) -
الموارد البشرية، تم  " ورقة عمل منشورة، المنتدى العربي إلدارةالفئة المتميزةالعامة إلى 

نترنت م(،عند الساعة الخامسة مساء و متاح على اإل2265-2-2االطالع بتاريخ)
 على الموقع:

(lhttp://www.hrdiscussion.com/hr13128.htm) 
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 المالحق

 (0ملحق رقم )

 قائمة بأسماء محكمي االستبيان
 م االسم القسم الجامعة

 1. د. يوسف بحر إدارة األعمال  الجامعة اإلسالمية
 2. د. سامي أبو الروس إدارة األعمال  الجامعة اإلسالمية
 3. الهابيلد. وسيم  إدارة األعمال  الجامعة اإلسالمية
 4. د. أكرم سمور إدارة األعمال  الجامعة اإلسالمية
 5. د. خلود الفليت إدارة األعمال  الجامعة اإلسالمية
 6. د. محمد فارس إدارة األعمال جامعة األزهر
 .7 د. مؤمن الحنجوري اإلحصاء جامعة األزهر

 .8 د. أحمد المشهراوي اإلدارة أكاديمية اإلدارة والسياسة
 .9 د. نضال عبد اهلل إدارة األعمال جامعة األقصى
 .10 د. محمود ابو بكر إدارة األعمال جامعة األقصى
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 (2ملحق رقم )

 ماجستير لبحث استبانه

 

أخي   أخي

 الكريمة،،، أختي  /الكريم

 ،،،تحية طيبة وبعد

 :تهدف إلى الكشف عن استبانهيدي سيادتكم  بين

 (في قطاع غزة الخاصة بالجامعات الفلسطينية )واقع إدارة رأس المال الفكري

 

 درجة لنيل تكميلي أكاديمي كبحث وذلك ،وقد صممت هذه االستبانة لجمع البيانات حول موضوع البحث
فنأمل من حضرتكم التفضل . بغزة أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العلياب اإلدارة والقيادة في الماجستير

ام أم (  √) كل بند من بنودها بوضع إشارة  نثم قراءة االستبانة واإلجابة ع بتعبئة البيانات الشخصية
 تتفق ووجهة نظركم.اإلجابة التي ترونها مناسبة و 

 .المقدمة لن تستخدم إال في أغراض البحث العلمي فقطن البيانات أعلمًا ب

 

 والتقدير،،، االحترام فائق بقبول وتفضلوا

 

 ةـــــاحثـــالب                                                                           
 

 

 

 

       

 برنامج الدراسات العليا المشترك بين

 األقصى وجامعةاإلدارة والسياسة أكاديمية 
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 :الشخصية البيانات :األول الجزء

 (  في المربع المناسب: √ضع إشارة )  
 الجنس: 0
 )     (  انثى     )     (  ذكر 

 العمر: 0
 42 من أقل -72 )     (                            72من أقل  (    ) 
 فأكثر  52     (     )   52اقل من -42 (    )  
 الجامعة: 7
 غزة     (     )     فلسطين (    )  
 بوليتكنك فلسطين (      )  
 العلمي:التحصيل  4
 ماجستير    (     ) بكالوريوس     (     )   
  دكتوراه      (     ) 
 :ةدمالخ سنوات عدد 5
 سنوات 02 من أقل -5       (     ) سنوات 5 من أقل    (     ) 
 سنة  30من أقل -02(     )        سنة       02أقل من  -02 )  )       
  فأكثر 72)     (     
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 زء الثاني:الج

تم توزيع االستبانة على عدة محاور، كل محور منها يتناول )أبعاد رأس المال الفكري( لدى الجامعات الفلسطينية الخاصة وذلك 
 :على النحو التالي

 درجة الموافقة الفقرة لرقما
شدة

ق ب
واف
م

 

فق
موا

ايد 
مح

فق 
موا
ير 

غ
شدة 
ق ب

واف
ر م

غي
 

 المحور األول: كفاءة العنصر البشري 

       للعاملين والمهنية الكفاءة العلمية تطوير على الجامعة في األكاديمية البرامج تعمل 0

      المعلوماتية التكنولوجيا وفقاً لعصر الحديثة في أدائهم يستخدم الموظفون التقنيات 0

      يساهم الموظفين في اتخاذ القرارات 7

      المقترحات وتقديم الرأي إبداء على الموظفين اإلدارة تشجع 4

      يمتلك الموظفون قدرات اإلبداع وتحقيق المكانة المرموقة بين الجامعات 5

      الجامعة في اإلداريين واألكاديميين قدرات تطوير على الجامعة إدارة تعمل 8

      المستويات اإلدارية لمختلف الموظفين بين الجماعي العمل تشجيع 7

      جماعي بشكل المشكالت حل في الموظفون يشارك 6

      عالية لألكاديميين واإلداريين  رضا درجة تحقيق إلى الجامعة إدارة تسعى 5

      .وحاجات الموظفين  بمتطلبات الكافي االهتمام الجامعة إدارة تولي 02

      في مجال أعمالهم.يتمتع الموظفون بالخبرة العالية  00

      يتمتع الموظفون بالمعرفة التامة والمحدثة باستمرار في مجال أعمالهم. 00

      والموظفين. اإلدارة بين والثقة المصداقية تتوفر 07
 المحور الثاني: األصول الفكرية 

      بالتعليم والدورات التعليمية.تهتم الجامعة بتنمية الكفاءة المهنية لموظفيها من خالل االهتمام  04

      تهتم الجامعة بالتعليم االلكتروني لدى الموظفين في مواكبة للتطورات التكنولوجية الحاصلة 05

      متابعتها على وتعمل الموظفين لمشاكل االستماع على الجامعة إدارة تحرص 08

      تهتم إدارة الجامعة باتجاهات الموظفين  07

      تعتمد الجامعة في سياسات التوظيف والترقية بناءا على الكفاءة واإلبداع والتميز 08

      يتقبل الموظفون االنتقادات والقرارات الصادرة من اإلدارة العليا 05

      يتم تقييد الموظفين باألعراف والعادات والتقاليد الالزم إتباعها   02
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االكاديمين بالمشاركة بأوراق عمل في المؤتمرات واللقاءات على تشجع إدارة الجامعة موظفيها  00
 المستوى العربي والدولي

     

تشجع إدارة الجامعة موظفيها وطالبها في عملية البحث العلمي من خالل الجوائز العلمية  00
 المقدمة لهم

     

      ترى إدارة الجامعة بأن االهتمام بثقافات الموظفين هي ضرورة ملحة  07

      ت لزم إدارة الجامعة موظفيها االلتزام بالمعتقدات واللوائح واالعراف الواجب إتباعها 04
 المحور الثالث: األصول الهيكلية 

      توجد مستويات إدارية واضحة ومحددة في الهيكل التنظيمي 05

      ت طور الجامعة هيكلها التنظيمي بشكل مستمر 08

      يتميز الهيكل التنظيمي بالمرونة  07

      تضع الجامعة السياسات والبرامج بشكل يجمع المستويات اإلدارية 06

      بها االلتزام المطلوب والقوانينالقواعد  لتطبيق تسعى الجامعة 05

جراءات العمل في الجامعة خلق المعرفة بشكل مستمر. 72       تضمن سياسات وا 

      حسب الهيكلية القرارات اتخاذتقوم إدارة الجامعة  بإشراك الموظفين في  70

      الجامعة على إعداد األنظمة والبرامج التكنولوجية والهيكلية الالزمة إلنجاز المهام إدارةتعتمد  70

      تقوم الجامعة  بتوضيح هيكلها ورؤيتها وسياساتها للموظفين 77

      الستقطاب الكوادر البشرية ذات التخصصات المتعددةتسعى الجامعة  74

      يوجد تواصل مستمر بين الموظفين اإلداريين واألكاديميين 75

      يوجد تواصل مستمر بين اإلدارة العليا و الدوائر والكليات 78
 المحور الرابع: رأس مال العالقات 

      تفتح الجامعة باب االتصال مع الطالب 77

      تهتم الجامعة بتطوير قدرات طالبها و تنمية ثقافتهم وعالقاتهم 76

      يمتلك الموظفون القدرة على تطوير العمل عبر وسائل االتصال المختلفة 75

      تسعى الجامعة إلى نسج عالقات متبادلة مع الجامعات األخرى  42

      االتصال والتواصل مع اآلخرينتعقد الجامعة الدورات التدريبية في مجال  40

      smsتتواصل الجامعة مع موظفيها وطالبها عبر الرسائل القصيرة  40

      تتعاون الجامعة مع الجامعات األخرى في مجال األبحاث العلمية والتطبيقية 47

      للموظفينتساعد العالقات العامة مع المؤسسات األخرى على رفع مستوى اإلبداع واالبتكار  44

      يمتلك الموظفون  مهارات االستخدام الفعال لألجهزة الخاصة بالتواصل مع اآلخرين  45
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      يسهل الوصول الكترونيا إلي المعلومات التي تخص الجامعة  48

      توجد قدرة للموظفين على التكيف في العمل رغم حدوث أي طارئ 47

      موظفيها من خالل تواصل عمليات التدريب والتطويرتهتم الجامعة ببناء قدرات  46

يستفيد موظفو الجامعة من خدمة االنترنت في بناء عالقات التواصل مع الجامعات  45
 والمؤسسات األخرى
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