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 ملخصال

من وجهة  المختلفة على واقع تنمية رأس المال الفكري بأبعاده بقطاع غزة العليا في الجامعات الفلسطينية تعرف قدرة اإلدارةهدفت الدراسة إلى 

( 289رداد )وتم توزيع استبانة أعدت خصيصًا لهذا الغرض باستخدام الحصر الشامل، وتم است وظيفة، (344) البالغ عددهموا ،اإلشراقيةنظر الوظائف 

 الجة البياناتحصائية المناسبة لمعإلنهج الوصفي التحليلي واألساليب االم الدراسة الحالية تواستخدم ،%( من مجتمع الدراسة84.01بنسبة )استبانة، 

في الجامعات  % من مجتمع الدراسة يرون أن اإلدارة العليا77.80أن الدراسة  اليها أهم النتائج التي توصلتمن و   .SPSSوتحليلها باستخدام برنامج 

رجة ل الفكري بديساهمون في تنمية أبعاد رأس الماأنهم كما  ،وهي درجة مرتفعة ،في تنمية رأس المال الفكري في جامعاتهم تسهمالفلسطينية بقطاع غزة 

ال ئج أنه ت النتا.  كما بينتنمية رأس المال البشري( ،تنمية رأس المال الهيكلي ،) تنمية رأس المال العالقاتي:وفق الترتيب التالي على وجاءت ،كبيرة

تعزى  ،ةفي الجامعات الفلسطينية بقطاع غز تنمية رأس المال الفكري  واقعتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول 

  ؛ الجامعة(.سنوات الخبرة؛ المسمى الوظيفي المؤهل العلمي؛ النوع،) :متغيراتلل

العقول لالهتمام ب التوجهتقوم على ل ،إدارة الجامعات الفلسطينية استراتيجية التنمية المستمرة لرأس مالها الفكري  تبنيبضرورة  الدراسةوصي وت

ليها لتي أجريت عاالجامعات  تدعو الدراسة الحالية كما الجامعة، ةلتسخيرها لصالح ،وإبداعات ومعرفةالمتميزة ورعايتها بما يمتلكون من مهارات وقدرات 

 .لفكري خير بين مكونات رأس المال احصل على الترتيب األ ، ألنهبشري بعنصر رأس المال الاهتمامها  الدراسة أن تزيد من

 .الفلسطينيةالجامعات  -رأس المال الفكري الكلمات المفتاحية: 
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 مقدمةال

 حأصب فقد المستمر، التطوير و المتسارع التغييرمن التحدي في ظل تعيش المؤسسات على اختالف أنواعها حالة  

 ،لمرؤوسيهم من دعم قيادات العمل الناتجة و البشريةلدى مواردها  المتراكمة المعرفة مستوى  على يعتمد هذه المؤسسات اهتمام

لعمالء المباشر مع ا كالحتكالحاالت اباإلضافة  ،والتركيز على التبادل الفكري بينهم، العمل زمالءوتكوين الخبرات بين 

ي في الفكر  المال رأسعلى أساسها ما يسمى ب تشكل، متزايدة و متراكمة معرفة كل ذلك أدى إلى تكوين ،والتعرض لمطالبهم

 .(17, ص2008)السعيد,  المؤسسة

 اردمو مية رأس المال الفكري كأحد أهم نحو اقتصاد المعرفة, برزت أهمع اعتماد التوجه  وتزامناً  من جهة أخرى،

  مهيأً  اً يميتنظ اً ومناخ ،بنية تحتية معلوماتيةوتكوين  ،تنافسيةالميزات التحقيق والتي تدعمها نحو  ،غير الملموسة المنظمات

 والتي ،تنظيميةالمعرفية والوالخبرات ذات القدرات البشرية من الكفاءات  عددرأس المال الفكري في  يكمن إذ ،واإلبداعالبتكار ل

, (76, ص2012)عبد العزيز, التي بدورها تدعم تحقيق استراتيجيات تطوير المنظمة و عدد من األفكار الجديدة  توليدمكن من ت  

، التنافسيةلإلبداع و امة من األدوات اله أداة  ، تعد  واستخدامها بفعالية ،والوصول إليها ،خلق المعرفة إنليس هذا فحسب، بل 

لى قيمة وتحويله إ هذا الفكر مكن نشر، عندما ي  مال فكري رأس  يتحول إلىمنظمة  ةأيأن الفكر الموجود في  على بعضهم ويؤكد

 .(Boddy, 2005, p5) معرفة مفيدةو 

ن م ت عد فهي، وبحكم طبيعة عملها ووظائفها ،وخصوصًا الجامعات أهم المؤسساتهي  المؤسسات التعليميةأن  وبما

ن إلتالي فوبا ،أساسية لهذا النوع من رأس المال بؤرةبوصفها وذلك  ،مدخل تنمية رأس المال الفكري  تتبنىأولى المؤسسات ألن 

وجوداتها في م تطوير استثماراتهامما يتطلب منها العمل على ، الجامعاتلنجاح  مهماً  معياراً عد تنمية رأس المال الفكري ي  

 (.90-89 , ص2013)مرسي,  والخبرات المعرفيةالكفاءات ذات القدرات والمهارات  واستقطاب ،الفكرية

تقف على نقاط القوة أن و  ،رأس مالها الفكري  إلدارة خاصاً  نظاماً الجامعات أن تضع  يستلزم منمن هنا فإنه و 

لديها لقوية في رأس المال الفكري وأن تعزز الجوانب ا ،وتعمل على معالجة أوجه القصور ،ومكوناته هوالضعف في جوانب

ال يمكن  الجديدةوتوليد األفكار  ،وتعظيمها ،هايديوتش أن المدخل األساسي لبناء العقول البشرية تقتنع تماماً  وتطوره وأن هوتدعم
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 ،اإلضافة إلى ضرورة إيجاد مناخ التنافس الشريف داخل الجامعةب وتطويره،من خالل تنمية رأس المال الفكري  أن يتحقق إال

 والذي يسمح بظهور هذا النوع من رأس المال.

 وتساؤالتها مشكلة الدراسة

 حالة بفعل واستراتيجياتها وأنظمتهاتحوالت كبيرة في سياساتها ظل التحديات والتغيرات المتسارعة تشهد الجامعات في 

، يةات العالمأن معاير الجودة قد ارتقت إلى المستويباإلضافة إلى  ،ةوالتكنولوجيوبتأثير مباشر من الثورة المعرفية  التنافس

جتمع في مجاالت اإلبداع والبحث العلمي وخدمة الموتنميتها  تحسين قدراتها في تجتهدوبفعل ذلك أصبح على الجامعات أن 

ته وتنمي كري إدارة رأس المال الفولتحقيق ذلك وجب التوجه نحو  ،على جميع المستويات وتطوير خدماتها ،اعيةوالمسئولية االجتم

لعتيقي, )قرني واالجامعاتنجاح مستويات ذا تأثير كبير على  مهماً  عامالً أصبح رأس المال الفكري فقد وعليه  ،الجامعات في

 (.226, ص2012

شاملة مسئولية التنمية الفإنه يقع عليها  وتنشيطه، كري رأس المال الف بيئة خصبة لتكوين ع دتوبما أن الجامعة 

 عوضاً  ة،وعمليمن معارف وقدرات علمية  في هذه الجامعاتما يمتلكه العاملون ب وهذا ال يتم إال من خالل االهتمام ،للمجتمع

لتركيز اأهمية  اروإظه ،واالبتكار والتميزاإلبداع و فكرية الو ي تدعم الجوانب العلمية والت ،هذه الجامعات عن األجواء التي تهيئها

تحقيقها و  ضمان وتحقيق األهداف االستراتيجية للجامعة من أجل وتنميته قدراته للعمل المؤهلالكادر البشري على رفع كفاءة 

  (.2, ص2013)ويح, 

 مثل المشكلة في السؤال الرئيس التالي:ومن هنا تأتي هذه الدراسة لت  

 إلشرافية؟ نظر العاملين بالوظائف امن وجهة  قطاع غزةالمال الفكري في الجامعات الفلسطينية بواقع تنمية رأس ما 

امعات من وجهة نظر الوظائف اإلشرافية في الج األسئلة الفرعية التالية فال بد من اإلجابة عنولإلجابة عن هذا السؤال 

 :موضوع الدراسة

 البشري؟قطاع غزة في تنمية رأس المال ب الجامعات الفلسطينية اإلدارة العليا فيإسهام درجة ما  .1

 الهيكلي؟في تنمية رأس المال اإلدارة العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة إسهام ما درجة  .2

 العالقاتي؟في تنمية رأس المال العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة  إسهام اإلدارةما درجة  .3
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 واقعالمبحوثين حول  بين متوسطات استجابات   )α>=0.05عند مستوى داللة ) داللة إحصائية فروق ذاتهل توجد  .4

المؤهل  النوع؛) :الشخصية والوظيفيةتعزى للمتغيرات  ،تنمية رأس المال الفكري في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة

 ؟برة؛ الجامعة(سنوات الخ العلمي؛ المسمى الوظيفي؛

 أهداف الدراسة

تنمية رأس  اإلدارة العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة في إسهامواقع  إلىتعرف إلى الالحالية تهدف الدراسة 

ئية ذات داللة إحصاعن مدى وجود فروق  الكشف إلىتهدف ، كما المال الفكري من وجهة نظر العاملين بالوظائف اإلشرافية

؛ المسمى النوع؛ المؤهل العلمي) :الشخصية والوظيفيةتعزى للمتغيرات  يمكن أن ،موضوع الدراسةالمبحوثين حول في استجابات 

 .قطاع غزةفي الجامعات الفلسطينية في ؛ الجامعة( سنوات الخدمة الوظيفي؛

 أهمية الدراسة

ثل أحد مالذي ي   تنمية رأس المال الفكري وهو  ،مهماً  تتناول موضوعاً كونها  ،العلمية تكتسب هذه الدراسة أهميتها

 هميتهاأما عن أ  صًا أنها تتناول البيئة الجامعية،وخصو  ،المهمة على صعيد المؤسسات باختالف أنواعهاالمفاهيم اإلدارية 

ستوى على الم وتعميق مفهومه ومحاولة تفعيله لموضوع رأس المال الفكري وتنميتهالدراسة  إظهارفتظهر من خالل  ،العملية

 رأسبعاد أتنمية  الجامعات المستهدفة في إسهاممستويات لتحديدها باإلضافة إلى  ،المستهدفة نيةالفلسطي العملي في الجامعات

دتو  ،المال الفكري   فكري الها المرأس المتعلقة بتطوير خططها في تنمية لتطوير سياسات الجامعات  مهماً  نتائج الدراسة مصدراً  ع 

 هي تدرساالضطراب وعدم االستقرار, وبالتالي ف ايشوبه لتياع غزة( اعالوة على أنها تدرس البيئة الفلسطينية )قطوتطويره 

 رأس المال الفكري في ظروف استثنائية.تنمية موضوع 

 مصطلحات الدراسة

كل ما تمتلكه الجامعة ى أنه لجامعة علفي ارأس المال الفكري ل تنظر الدراسة الحالية: في الجامعة رأس المال الفكري 

باإلضافة  ومهاراتهم، وخبراتهم، ومعارفهم الجامعةفي واإلداريين  ناألكاديمييفي كفاءة العاملين  متمثلةً  ؛من أصول غير ملموسة

وبنية تحتية مالئمة وداعمة لبيئة صحية  ،وهيكل تنظيمي ،وعضويات محلية وإقليمية وعالمية ،لما تمتلكه من عالقات خارجية

 ما يسهم في إكسابها قدرة تنافسية مقارنة بالجامعات المماثلة. ؛تعلمية
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 والدراسات السابقة النظري  األدب

 أنوالذي ركز على فكرة مفادها  واسع،أطلق مصطلح )رأس المال الفكري( على نطاق  أول من( رالف ستير) دعي  

و أهم بعد ذلك أصبح رأس المال التقليدي ه ،المؤسساتأهم مكونات الثروة القومية وأهم موجودات كانت الطبيعية  المصادر

موجودات  وأغلى ،أهم مكونات الثروة القوميةمن عد س المال الفكري الذي ي  أر ما يسمى ب ذلكأما اآلن فقد حل محل  ،مكوناتال

 (. 14, ص2003)المفرجي وصالح,  المؤسسات على اختالفها

حيزًا  التي بدأت تأخذ ( من المصطلحات المستخدمةIntellectual Capitalمصطلح رأس المال الفكري ) بالتالي فإن

ليصبح  ،األدب اإلداري في بشكل واضح  ،ساد جديدةمن مضامين  مصطلح وما يحتويههذا ال أن ،اإلداري الفكر في  مهماً 

 فيهذه المؤسسات في ه والبحث عن أثر  ،صولاألالتي اهتمت بوسائل قياسه وطرق حسابه كأصل من محور اهتمام المؤسسات 

 تحقيق أهدافها.

 مفهوم رأس المال الفكري 

لتي لموارد اا الذي يتمثل فيتمييزه عن رأس المال المادي  يجب فإنه ،إذا أردنا أن نحدد بدقة مفهوم رأس المال الفكري 

 ت المتراكمةالخبراالمهارات واإلبداعات و  فكري مثل رأس المال الكالعقارات والتجهيزات وغيرها، بينما ي   ،تظهر في ميزانية المنظمة

 مكنيفإنه من خالل استعراض الدراسات التي تناولت هذا المفهوم و  ، (Gruian, 2011, p260)للعنصر البشري في المنظمة

عددة ريفات متتعوبالتالي يمتلك مفهوم رأس المال الفكري  نحو تعريف رأس المال الفكري,  إجماعاً  االباحثين لم يقدمو  إن القول

 .ومختلفة تعكس اجتهادات العلماء والباحثين للمفهوم

الملكية الفكرية  ،المعلومات، المعرفة ،المادة الفكرية"بأنه  ،الذي أطلق مصطلح رأس المال الفكري  Stewart   هعرفي  و 

في األساس عن اقتصاد ن اقتصاد اليوم يختلف أل ،والخبرة التي توضع قيد االستخدام من أجل خلق الثروة الرابحة

وتنطلق من  ،اإلبداعية التي يمتلكها األفراد مجموعة من األفكار والمعارف"بأنه  وع رف أيضاً ، (Stewart, 1999, p7)"األمس

م في تطوير أداء هومن ثم تس ،ئهم في المؤسسات المماثلة األخرى وال تتوفر لنظرا ،وتنسجم مع أهداف المؤسسة، فلسفة المجتمع

ف عر  كما ي   (،22, ص2011)الهاللي, " وتحقق لها عوائد مالية ومعنوية تميزها عن غيرها من المؤسسات المناظرة ،المؤسسة

تجعلها قادرة على جعل  ،فرة في المنظمة التي تتمتع بمعرفة واسعةامجموعة المهارات المتو " بأنه أيضاً  رأس المال الفكري 
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أما  ،(Mention, 2012, p3)"العمالء والفرص التي تتيحها التكنولوجياالمنظمة عالمية من خالل االستجابة لمتطلبات 

Karabay  ، لمكتسبة من خالل التدريب المعرفة او  ،صناعة المعرفةو  ،المعرفة التنظيمية يتمثل في: رأس المال الفكري أن فيرى

متمثلة في كيفية إيجاد الالمعرفة و  ،المآزق المعرفة المستخدمة لتجنب و  ،المتمثلة في كيفية إدارة األعمالالمعرفة و  ،والخبرة

 (.Karabay, 2011, p243)وكيفية الحصول عليها ،المعلومات

لملموسة غير ا موارد المنظمةأنه مجموعة من برأس المال الفكري  تعر ف الدراسة الحالية فإنعلى ما تقدم  وتأسيساً 

مة ى المنظوتخلق لد ،التي يمكن تحويلها إلى قيمة، والتي تتضمن المعارف والقدرات والمهارات والخبرات التراكمية والمستمرة

 التحوالت والتغيرات البيئية المختلفة. ةبني لها أرضية صلبة في مواجهوت ،تميزمن الحالة 

 أبعاد رأس المال الفكري 

ل شكلتي ت  اتحديدها في عدد من األبعاد والمكونات ومكوناته، وحاولت توالت الدراسات واألبحاث على أبعاد رأس المال الفكري 

 :هذه األبعادوفيما يلي بعض أبرز  ،تصف رأس المال الفكري  ،في مجملها نماذج فكرية متعددة

 رأس المال البشري  -1

في نها و ويولدن المعرفة التي يمتلكها العاملي" بأنه عرفي  و  الفكري،عد رأس المال البشري المكون األول من مكونات رأس المال ي  

 د وحمد,)الحداالخبرات والمهارات واالبتكارات وجهود التحسين والتطويرو تجاهات االبداعات و اإلقدرات و التضمن تو  ،المنظمة

 .(130, ص2014

 لى توليدعيعتمد على الكادر البشري الذي يتمتع بقدرة  فهو ،أهم األصول غير الملموسة أحد رأس المال البشري  عدي  و 

 ظمة وتكويندعم إنتاجية المنل يتم استعمالها وتوظيفها ،على خبرات تراكمية أصالً  مبنيأنه إلى باإلضافة  ،األفكار الجديدة

ميزهم تبسبب امتالك بعض العاملين المعلومات والمعارف والخبرات والمهارات التي و  ،(97, ص2012)محمد وسعيد, القيمة لها

زة الميتحقيق  تكون في موضع قادر علىالمنظمة في هذه الحالة  فإن خاصة،  نظرائهم في المنظمات األخرى عن عن غيرهم و 

 .(47, ص2010)الطويل ويعقوب, رضائهم و  تحقيق اإلبداع والتميز وكسب والء العمالء من هاما يمكن ،التنافسية القدرةو 
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 ،الهذا النوع من رأس المحدد العناصر التي ت  أهم  من خاللعلى صعيد الجامعات ويمكن تحديد مالمح رأس المال البشري 

 ةالتدريس واالنتاجية العلمي وجودة أساليبالعلمي  ورصيد البحثالمؤهالت العلمية ألعضاء هيئة التدريس الخبرات و ك

(Corcoles et al., 2011, p370.) 

 :رأس المال الهيكلي -2

دي   فتها ومعر  سة،للمؤسالجدارة الجوهرية ب بر عنهع  وي   الفكري،رأس المال الهيكلي المكون الثاني من مكونات رأس المال  ع 

لى عينة إقواعد مًا لأو يكتب يتحول وفق ،أي أن كل ما يقال تها،وأنظم المؤسسةالصريحة التي يتم االحتفاظ بها داخل هياكل 

س تدعم رأو  ،مثل القيماألشياء التي ت   جميعوبالتالي فإن رأس المال الهيكلي هو  ،وإجراءات وأساليب وبرامج وسياساتبيانات 

 (.McElroy, 2002, p33)المؤسسة إن ترك األفراد العمل في لمؤسسة حتى يبقى في ا البشري الذيالمال 

وليد لمؤسسة وهويتها ومصدر تثقافة اأنه و  ،أصول البنية التحتيةأصل من بأنه رأس المال الهيكلي  Maltseva  ويصف

قات ت عالقياكما أن رأس المال الهيكلي يحدد أخال ،م االتصاالت فيها ودليل المهاراتوطبيعة نظ ،ها وقيمها باستمرارير معاي

جراءات يحتوي على تراكم الخبرة المهنية والمعرفة وإ ،رأس المال الفكري  هو جزء مهم منفوبالتالي  ،العمل بين العاملين

 (.,p221 Maltseva,2015)العمل

شير إلى التكنولوجيا المستخدمة في الجامعة العناصر التي ت   فتتمثل في ،في الجامعات مكونات رأس المال الهيكليأهم  أما عن

-Helmsteven, 2011, pp 133المالية, باإلضافة إلى برامجها األكاديمية )وثقافتها التنظيمية وأصولها المادية و مواردها 

134.) 

 رأس المال العالقاتي -3

 بطبيعة عالقاتعد رأس مال العالقات المكون الثالث من مكونات رأس المال الفكري,  ويتمثل هذا النوع من رأس المال ي  

 ،أو أطراف خارجية أخرى  الحكومةمؤسسات و منافسة المنظمات الو الموردين و العمالء ك ذات العالقة معهاالمنظمة مع األطراف 

 ،لضمان استمرار والئهم للمنظمة تمتينهاالتي البد من  مع هذه األطرافكيفية بناء روابط وثيقة ويكمن جوهر هذا المكون في 

 في تحديد البشري والهيكلي قوة رأس المالل كامالً  اً مثل انعكاسوهو ي   ،لكسب عمالء جدد كافةبذل الجهود  ،بل وأبعد من ذلك
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مع البيئة  االستراتيجيةشبكة من التحالفات  وإقامة، وتلبية احتياجاتهم ،وزيادة والئهم ،العالقات مع العمالء لتحقيق رضاهم طبيعة

 .(6, ص2011)فاطمة ومفيدة, المحيطة

ديد في القدرة على تح، والجامعات خصوصاً  في المؤسسات عموماً  ،ويمكن حصر مكونات هذا النوع من رأس المال الفكري 

ء ات بناهذه المكون إلىضاف وي   ى قياس رضا هؤالء العمالء وشكاويهم،والعمل عل ، وبناء قاعدة بيانات عنهم،حاجات العمالء

 .(Chen & Xie, 2004, p 206وحجم الجهود المستثمرة في بناء العالقات الداخلية والخارجية) للمؤسسة، السمعة الحسنة

 لمال الفكري في الجامعاتأساليب تنمية رأس ا

دت   يب األسال إمكانية لتنمية رأس المال الفكري فيها, ومن أهم ةثم فإن لذا ،الجامعات منظمات معرفية في األساس ع 

 ما يلي: وتنميته،  التي يمكن أن تتبعها الجامعات من أجل تطوير وتنمية رأس مالها الفكري 

 .رأس المال البشري  في مجال: أوالا 

في  اأبحاثهرصيد  تنمي, وأن في مجاالت تطوير كوادرها األكاديمية تفعيل خططها البحثية تتبنى على الجامعات أن

 االطالعو توفير وسائل البحث  , كما يجب على الجامعاتمستوى المحلي واإلقليمي والعالميالدوريات والمجالت العلمية على ال

ت األخرى تبادل الزيارات بين الجامعة والجامعاأن تركز على نشاطات و  ,زيادة الرصيد المعرفيلجديدة من أجل اعلى المعارف 

 لمتناميةلبيئة اامتطلبات و  معايير الكفاءة والخبرة والقدرة تبني سياسة االستقطاب للعاملين بما يتماشى معو  ،الداخلية والخارجية

  .(62-61, ص2013)ويح, 

داريين ن واإليتستهدف األكاديميلالمستمر ضرورة االهتمام بسياسة التدريب  الحالية في هذا المجال ضيف الدراسةت  و 

ى كيفية وعل ،ةوتدريبهم على أنماط التدريس الحديثة والمتطور  ،وذلك من خالل تحديد االحتياجات التدريبية لكل فئة ،في الجامعة

جي في الجانب التكنولو  والتغيرات المتسارعةبصورة تنسجم  ،والمجتمع بشكل عام ،خاصمع الطلبة بشكل عالقاتهم إدارة 

 .والمعرفي ومتطلبات أسواق العمل

 .رأس المال الهيكليفي مجال ثانياا: 

 تطور مع  وتتالءم، نجازات المعرفية والفكريةاإل تتماشى مع  لبناء ثقافة تنظيمية إيجابية تسعىعلى الجامعات أن 

وأن  كافة، لمعلومات بين المستويات اإلداريةلتسهل انتقال ا ،توفير قنوات اتصال متعددةأن تسعى جاهدة لو  ،الهياكل التنظيمية
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 ،على التقنيات المتعلقة بالمعلومات على برامج تدريب العاملين وتركز ،بياناتها ومعلوماتها بشكل مستمر تحديث تحرص على

وأن يكون لديها شبكة اتصاالت ومعلومات  ،ومات وأساليب البحث عنها وتصنيفها وتنظيمهامثل التعامل مع قواعد المعل

 (. 472, ص2013)الكثيري, بعضها ببعضتربط جميع مكوناتها الداخلية  ،متطورة

عتمد يبشكل  عملياتها وخدماتها إعادة هندسةالجامعة إلى  سعي ضرورة هذا المجال في أيضاً  الدراسة الحاليةرى وت

وابتها من خالل ب ،إلكترونياً متاحة جميع اإلصدارات التي تصدر عن الجامعة  جعل إلى باإلضافة المعلومات،على تكنولوجيا 

اقع ذكية ومو مثل تطبيقات الهواتف ال ،عن أهمية االتصال والتواصل باالعتماد على تقنية المعلومات تتغافل وأال اإللكترونية،

 حث العلمي.بالتواصل االجتماعي واالستفادة منها في دعم عمليات التعليم والتعلم وال

  رأس المال العالقاتيفي مجال : ثالثا

كة تشمل مشار  ،استراتيجيةتصبح رؤية خدمة المجتمع عملية ل ،تبني مفهوم الشراكة المجتمعيةعلى الجامعات أن ت

ين مستفيدللقياس مستوى الرضا  مجال فيمتخصصة استحداث وحدة إدارية و  وسياساتها، هامؤسسات في خططو  المجتمع أفراداً 

 ،ريدوشركات التو والمؤسسات الداعمة  ،وطلبة ،وباحثين ،وعاملين إداريين ،من أعضاء هيئة تدريسكافة من خدمات الجامعة 

م مهاراته بوتجهيزهم لتناس التواصل والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحسين مهارات الطلبةباإلضافة إلى أهمية  وغيرها،

 .(166, ص 2012عبد العزيز, )المستقبل في  سوق العمل

الجامعات الفلسطينية بضرورة تبني سياسة المقارنة المرجعية تنصح الدراسة الحالية  بصفة عامة،و  

Benchmarking   حليل مدى بغرض ت ،بين الجامعات العالمية متميزاً  والتي تحتل ترتيباً ، مع الجامعات اإلقليمية والعالمية

حافظة في الم في محاولة للتعلم واالستفادة من األساليب المتبعة الفكري،س المال أتقدم هذه الجامعات في هذه الدول في مجال ر 

  .على هذا النوع من رأس المال وتنميته
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 الدراسات السابقة

 أوال: الدراسات العربية

 ( 2014, عبد القادردراسة ) -

 المحددات وتعرف الجامعات، في المستدامة التنمية ومتطلبات الفكري  المال رأس إدارة دور تعرف الدراسة هدفت 

عضاء هيئة أ من  نجميع األكاديمييعلى الدراسة وطبقت  ،المستدامة بالتنمية وعالقتها الفكري  المالرأس  تواجه التي والصعوبات

مال الفكري فر رأس الاتو وخلصت النتائج إلى   أكاديميًا، 46والبالغ عددهم فلسطين،  –في جامعة االستقالل في أريحا  التدريس

 يركب بشكل همسي الفكري  المال رأس تدريب أنو  ،المستدامة ةستغل في تحقيق عملية التنميوي   ،بدرجة كبيره االستقاللفي جامعة 

لفكري في اوعدم وجود فروق في استجابة المبحوثين تجاه إدارة رأس المال  ،الجامعة في جديدة تدريسية أساليب خلق في ،وفعال

 ونوع الكلية. زى للرتبة العلمية وسنوات الخبرة،تع الفلسطينيةجامعة االستقالل 

 ( 2014) رشيد والزياديدراسة  -

طبقت على عينة و  ،المتميز الجامعي األداء بلوغ في الفكري  المال رأس يلعبه الذي الدور تعرف هدفت الدراسة إلى  

 بديتالمبحوثة   الكلياتوخلصت النتائج إلى أن  كلية، 11كليات من أصل  5، ويمثلون في جامعة القادسية موظفاً  34بلغت 

ي تجاه توفر باإلضافة إلى وجود تقبل إيجاب ،مهاراتهم و قدراتهمر تطويى عل العمل خالل مين البشري ا موردهب اً حواض اهتماماً 

 اً صور قنتائج كما عكست ال دات التعليمية في جامعة القادسية،ولكنه منخفض نسبيًا من وجهة نظر القيا ،أبعاد رأس المال الفكري 

 لدى كليات عينة الدراسة في إقامة عالقات الشراكة على المستوى اإلقليمي والدولي. اً واضح

 ( 2013ة أبو سويرح )دراس -

إدارة رأس المال الفكري، من  فيمدى توافر متطلبات عناصر رأس المال الفكري، وتأثيره  إلىهدفت الدارسة إلى التعرف  

وقد أجريت  العالي،في وزارة التربية والتعليم وتطويره أجل الوصول إلى نموذج مقترح لبناء منظومة إدارة رأس المال الفكري 

 ينع( موظفًا وموظفة موز 285أصحاب المناصب اإلدارية العليا في وزارة التربية والتعليم العالي، والبالغ عددهم )الدراسة على 

أن تطوير منظومة رأس المال الفكري له دور مهم وذو داللة وخلصت النتائج إلى التابعة للوزارة. كافة على اإلدارات والمديريات 

 إجمااًل،الفلسطينية ولكن بدرجة متوسطة  في وزارة التربية والتعليم العالي أس المال الفكري حيث تتوافر عناصر إدارة ر  إحصائية،
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 :تعزى إلى المتغيرات التالية ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات اإلجابات حول أبعاد رأس المال الفكري 

 وظيفي، عدد الدورات التدريبية(.)النوع، العمر، سنوات الخدمة، المؤهل العلمي، المسمى ال

 (2013دراسة )ويح,  -

 معة بنهاالعالقاتي( في جا الهيكلي، البشري،) :هدفت الدراسة إلى تقصي مدى توافر متطلبات رأس المال الفكري بمكوناته

 ،الهندسة م،: )العلو على عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس بكلياتالدراسة وطبقت ، لتحقيق الميزة التنافسية لها ،المصرية

وير رأس أن المتطلبات الالزمة لتطوخلصت الدراسة إلى  ( عضو هيئة تدريس.159التربية( والبالغ عددهم ) اآلداب، التمريض،

ري في لفكيوجد تفاوت في أثر مكونات رأس المال اكما  متوسطة،فرة بدرجة اجامعة بنها متو بجميع أبعاده في  المال الفكري 

ة لت الدراسوتوص للجامعات،في تحقيق الميزة التنافسية  رأس المال التنظيمي هو األقل تأثيراً  يوصف ،التنافسيةتحقيق الميزة 

لمتغير ى تعز بينما توجد فروق  العلمية،تعزى لدرجاتهم  ،في استجابات المبحوثين ال توجد فروق دالة إحصائياً إلى أنه أيضا 

 الكلية.

 ( 2012, قرني والعتيقي) دراسة -

م رأس مفهو  إلىوذلك من خالل التعرف  ،هدفت الدراسة إلى تقديم تصور مقترح إلدارة رأس المال الفكري بالجامعات المصرية

 يراً خب 49ى عل وطبقت الدراسة المصرية،لتحقيق القدرة التنافسية للجامعات ، ورصد أبعاده ،وطرق قياسه هومكونات المال الفكري 

لى وجود وخلصت النتائج إ بالجامعات المصرية.ه ومعوقاتمتطلبات رأس المال الفكري  إلىعرف في مجال رأس المال الفكري للت

ى لينعكس ذلك عل ،وضعف قدرتها على االستفادة منها المصرية،في الجامعات دارة الجامعات لرأس المال الفكري إلضعف 

لجامعات افي هذه فر متطلبات رأس المال الفكري اتو باإلضافة إلى  التنافسية،عجز توظيف رأس المال الفكري في تعزيز القدرة 

  .بدرجة متوسطة

 ( 2012, عبد العزيز) دراسة -

تساعدها على إدارة رأس المال الفكري لمواجهة تحديات  ،وضع رؤية استشرافية للجامعات المصرية هدفت الدراسة إلى 

وخلصت النتائج إلى  ،عضو هيئة تدريس في الجامعات المصرية 100على عينة قوامها وطبقت الدراسة  ة،اقتصاد المعرف
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من  ةوانخفاض قدرتها في استقطاب الكفاءات البشري البشري،تحقيق عناصر رأس المال لوجود ضعف في الجامعات المصرية 

 المصرية. عكست النتائج عدم توافر متطلبات رأس المال الفكري في الجامعات وبالعموم فقد والخبرات،ذوي المهارات 

 ثانياا: الدراسات األجنبية

  Tastan & Davoudi( 2015دراسة ) -

ابعة البنوك الت أحدالدراسة تناولت و  للموظفين،سلوكيات األداء  فيهدفت الدراسة إلى فحص تأثير رأس المال الفكري 

سح أسلوب المأجري ، وقد وهي تمثل مجتمع الدراسة ًا،موظف 129على عينة بلغ قوامها طبقت تركيا، و للقطاع المصرفي في 

ن دراسة أكما وجدت ال فين،وخلصت النتائج إلى التأكيد على الدور الفعال لرأس المال الفكري في تحسين أداء الموظ الشامل،

دور وكيات التطوير سلفي زيادة و  همالتنظيمي( بشكل مرتفع يس: )االجتماعي، البشري، فر رأس المال الفكري بأبعاده الثالثةاتو 

 باإلضافة لدورها في تطوير سلوكيات الدور اإلضافي.وتطويرها، الرسمي للوظيفة 

 :.Pourghorban et al( 2015دراسة ) -

وع بنك سبه إنتاجية الموظفين في فر  في االجتماعيرأس المال الفكري ورأس المال ل العالقة واألثر إلىهدفت الدراسة للتعرف 

جتمع من أصل م اً موظف 185بلغ قوامها  سبه،على عينة عشوائية في أفرع بنك الدراسة وطبقت  ،في إيران في محافظة كلستان

رأس المال  وعالقة ارتباطيه موجبة بين أبعاد كل من رأس المال الفكري وجود  النتائج إلىوخلصت  .اً موظف 352الدراسة البالغ 

لموارد تاجية اإن فيأبعاد رأس المال الفكري وأبعاد رأس المال االجتماعي  كما بينت النتائج أثر الموظفين،االجتماعي وإنتاجية 

 .في التنبؤ بمستوى اإلنتاجيةوأنها تسهم بنك الالبشرية في فروع 

  Salehi & Mohamadi( 2014دراسة ) -

دية( و ية والما)الهيكلية والبشر  ما بين رأس المال الفكري بمكوناته المتبادل تأثيرطبيعة ال إلىهدفت الدراسة إلى التعرف 

سجلة بنوك م 9وقد جمعت البيانات عن  ،وزيادة نسب الربحية)العائد على األصول و العائد على حقوق الملكية للمساهمين(

في لمال الفكري بدرجة قوية رأس ا تأثيران بيوخلصت إلى  ،2011-2007راني في الفترة ما بين لدى القطاع المصرفي اإلي

ئد على صول والعاالعائد على األ وتحديداً  ،نسب الربحية في يقود إلى التأثير إيجابياً كما أنه  ،كفاءة أداء البنوك محل الدراسة

 . لرأس المال الفكري الدور الفعال في زيادة صافي معدل نمو األرباحإضافة إلى أن   ،حقوق الملكية
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 Shehzad et al. (2014) دراسة -

اتي( ي والعالق)البشري والهيكل: المال الفكري بمكوناته الثالثة والعالقة لرأسطبيعة الدور  إلى هدفت الدراسة إلى التعرف

 في لدوره الهام تم اختيار قطاع التعليم العالي في هذه الدراسةوقد  الباكستانية،في الجامعات وفعاليته أداء العمل وتأثيره في 

لبيانات، وصممت استبانة بغرض جمع ا التحليلي،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي  كافة، أشكالهاب هاونمو  المعرفة تطوير

أس ر موظف. وعكست نتائج الدراسة أن جميع مكونات  800بلغ قوامها  ،ةوطبقت على عينة عشوائية من الجامعات الباكستاني

ثيرًا مكونات تأوأن أكثر هذه ال الدراسة،في الجامعات محل وفعاليته المال الفكري ذات ارتباط وعالقة مباشرة بأداء نظام العمل 

 . على مستوى األداء والفعالية يعود لرأس المال البشري 

 لطريقة واإلجراءاتا

 الدراسةمنهج 

صيول للو وتحليلهيا لوصيف أراء المبحيوثين استخدم المنهج الوصفي التحليليي تم فقد انطالقًا من طبيعة الدراسة وأهدافها 

 .إلى استنتاجات تبنى عليها توصيات الدراسة

 مجتمع الدراسة

لسيطينية الجامعيات الفكبيرى جميع العاملين في الوظائف اإلشرافية التابعة مباشرة لإلدارة العليا في من تكون مجتمع الدراسة 

حصائية إل اً ولقد بلغ العدد اإلجمالي للعاملين في الوظائف اإلشرافية في الجامعات الفلسطينية موضع الدراسة وفق ،قطاع غزةفي 

( يوضيييح توزييييع مجتميييع الدراسييية وفقيييًا السيييم 1وموظفييية، والجيييدول رقيييم )( موظفيييًا 344دائيييرة شيييئون الميييوظفين فيييي كيييل جامعييية )

 المؤسسة، ومسمى الوظيفة اإلشرافية والنوع.

 والنوع اإلشرافية الوظيفة ومسمى المؤسسة السم وفقاا  الدراسة مجتمع توزيع :(1) جدول

 الجامعة م

 اإلشرافية الوظيفة اسم

 المجموع

 الكلي
 مدير كاديميأ قسم رئيس عميد مساعد/ نائب عميد

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 96 9 25 1 38  9 1 13 األقصى .1

 108 1 32 3 35 - 19 1 17 اإلسالمية .2
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 91 6 26 1 33 1 7 1 16 األزهر .3

 49 1 14 - 23 - - - 11 فلسطين .4

 344 17 97 5 129 1 35 3 57 المجموع

 

 عينة الدراسة

وتييم  الدراسية،( اسيتبانة عليى مجتمييع 344تيم توزيييع ) دوقي الشييامل،لتحقييق أهيداف الدراسيية تيم اسيتخدام أسييلوب الحصير 

 (8تيم اسيتبعاد ) ها،وتيدقيق%( مين مجتميع الدراسية، وبعيد مراجعية االسيتبانات 86.34( اسيتبانة فقيط بنسيبة )297الحصول على )

( 289%( من مجتمع الدراسة لعدم توافر شروط الدراسة فيها، وبذلك بلغ عيدد االسيتبانات الصيالحة للتحلييل )2استبانات بنسبة )

 .على متغيرات الدراسة وظفين( يبين توزيع عينة الم2وجدول ) الدراسة،%( من مجتمع 84.01استبانة بنسبة )

 دراسةال عينةل صيةالشخ والسمات الخصائص: (2)جدول 

 النسبة% التكرار لعينة البحثالخصائص الشخصية 

 الجنس

 %91.7 265 ذكر

 %8.3 24 أنثى

 %100.0 289 المجموع

 

 المؤهل العلمي

 

 %55.7 161 دكتوراه 

 %24.2 70 ماجستير

 %20.1 58 بكالوريوس

 %100.0 289 المجموع

 المسمى الوظيفي

 %18.3 53 عميد

 %11.1 32 مساعد عميد /نائب

 %31.5 91 رئيس قسم أكاديمي

 %39.1 113 وحدة-دائرة-مدير كلية

 %100.0 289 المجموع

 %3.1 9 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة
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 النسبة% التكرار لعينة البحثالخصائص الشخصية 

 %27.7 80 سنوات 10 – 5من 

 %69.2 200 سنوات 10أكثر من 

 %100.0 289 المجموع

 الجامعة

 %28.4 82 جامعة األقصى

 %32.2 93 سالميةاإل الجامعة

 %27.3 79 جامعة األزهر

 %12.1 35 جامعة فلسطين

 %100.0 289 المجموع

 

 الدراسةأداة 

 على النحو التالي: قسمينوقد تكونت من  البيانات،استبانة كأداة لجمع إعداد  تم ،لتحقيق أهداف الدراسة

وسنوات  )النوع، والمؤهل العلمي، والمسمى الوظيفي، : البيانات الشخصية لمجتمع الدراسة، ويتكون منالقسم األول -

 الخدمة، والجامعة(.

 محاور كما يلي:ثالثة ( فقرة موزعة على 37، ويشتمل على )تنمية رأس المال الفكري : القسم الثاني -

 .ة( فقر 13ويتكون من ) تنمية رأس المال البشري المحور األول:  -1

 .ة( فقر 12يتكون من )و  تنمية رأس المال الهيكليالمحور الثاني:  -2

 .ة( فقر 12ويتكون من ) تنمية رأس المال العالقاتيالمحور الثالث:  -3
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 صدق االستبانة

 التأكد من صدق االستبانة كما يلي:ق أداة الدراسة، تم من أجل التحقق من صد

 صدق المحكمين " الصدق الظاهري": -1

وتييم  محكمييًا،( 17بلييغ عييددهم ) والمختصييين فييي مجييال اإلدارة،ن والخبييراء تييم عييرض االسييتبانة علييى عييدد ميين المحكمييي

( فقيييرة موزعييية عليييى ثالثييية 37) % فيييأكثر مييين المحكميييين، ليصيييبح عيييدد فقيييرات االسيييتبانة90ميييع عليهيييا اعتمييياد العبيييارات التيييي أج

 محاور.

 والبنائي: الصدق الداخلي -2

، (0.05الكليي لفقراتيه دالية عنيد مسيتوى داللية ) المعيدلكيل محيور و  معامالت االرتباط بين كل فقيرة مين فقيراتتبين أن 

، صيادقة لميا وضيعت لقياسيهكيل محيور مين المحياور الثالثية فقيرات  عيدوبيذلك ت (0.05القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل مين ) وأن

معييامالت االرتبيياط بييين كييل محييور ميين محيياور الدراسيية مييع المعييدل الكلييي لفقييرات االسييتبانة داليية عنييد مسييتوى دالليية تبييين أن و 

 وبذلك تعد جميع محاور االستبانة صالحة لما وضعت ألجله. (0.05أن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من )و (، 0.05)

 ثبات االستبانة

ا وكانيت النتيائج قيد بينيت أن قيمية معاميل ألفي ميل ألفيا كرونبياخ،مين ثبيات أداة الدراسية مين خيالل حسياب معا تم التحقيق

ت كذلك كانت قيمة معامل ألفا لجمييع فقيرا (،0.944 ،0.920) تراوحت بين وقد ،كرونباخ كانت مرتفعة لكل محور من المحاور

ت كييذلك كانييت قيميية الثبييا (,0.972 ، 0.959)تتييراوح بييين و  ،قيميية الثبييات مرتفعيية لكييل محييور كانييت وكييذلك ،(0.973االسييتبانة )

  وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع. ،(0.986لجميع فقرات االستبانة )

عليى  قعلى ثقة تامية بصيحة االسيتبانة وصيالحيتها للتطبيي ما يجعلناموثباتها، استبانة الدراسة صدق  تأكدنا منقد  نكون وبذلك  

 عينة الدراسة.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

ادها تجاه وتحديد استجابات أفر  ،لمفردات الدراسة المعلومات العامة إلىللتعرف  تم حساب التكرارات والنسب المئوية .1

 .الرئيسية التي تتضمنها أداة الدراسة حاورعبارات الم
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ض أو انخفاوذلك لمعرفة مدى ارتفاع استجابات أفراد الدراسة  والوزن النسبي،  Meanالمتوسط الحسابيتم حساب  .2

 حسب أعلى متوسط حسابي. فقراتيفيد في ترتيب ال أنه ، مع العلماالستبانة فقراتمن  كل فقرةعن 

 .راسةالد أسئلةالختبار  (t One sample t-test (اختبار م ااستخدتم  .3

فروق بين لل كروسكال واالسم اختبار ااستخدو  مستقلتين،بين متوسطي عينتين  للفروق مان ويتنياختبار م ااستخدتم  .4

نا نرفض ( فإن0.05إذا كانت قيمة االحتمال المعنوية أقل من )وتبعًا لهذه االختبارات فإنه  فأكثر،ثالث متوسطات 

ا أي توجد فروق دالة إحصائية بين متوسط استجابات العينة حسب هذ ،الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة

 (.543, ص2008عبد الفتاح, )صحيح والعكس  العامل،

 النتائج ومناقشتها

غاا م ماا   مااا واقاام ةنميااة رأل المااا  الفكاارع فااي الجامعاااق الفلساا ينية    اااع ": لاارئيسالنتااائج المتعلقااة بالسااؤال ا

 "؟اإلشرافيةوجهة نظر العاملي   الوظائف 

ين المييوظفين العييامل السييتجاباتوالرتبيية  ةالنسييبي وزانواأل تييم حسيياب المتوسييطات الحسييابية ،السييابق السييؤال نلإلجابيية عيي

 ( يبين ذلك.3جدول رقم )الو  الفلسطينية،بالجامعات  اإلشرافيةبالوظائف 
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 الفكري  المال رأس تنمية في الفلسطينية الجامعات لدور النسبية واألوزان الحسابية طاتالمتوس: (3جدول )

 تنمية رأس المال الفكري  م

بي
سا

الح
سط 

متو
ال

 

ي  ر
عيا

الم
ف 

حرا
االن

ي  
سب

 الن
ن ز

الو
 

مة 
قي

t
 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

رتبة
ال

فقة 
موا

ة ال
درج

 

 3 0.000 21.796 %77.00 0.666 3.85 تنمية رأس المال البشري   .1
 كبيرة

 2 0.000 23.613 %77.20 0.622 3.86 تنمية رأس المال الهيكلي  .2
 كبيرة

 كبيرة 1 0.000 24.610 %79.00 0.659 3.95 تنمية رأس المال العالقاتي  .3

 كبيرة  0.000 24.75 %77.80 0.612 3.89 الدرجة الكلية 

 1.97" تساوي 288" ودرجة حرية "0.05الجدولية عند مستوى داللة "  tمةقي

ساوي ( تتنمية رأس المال الفكري أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات محاور القسم الثاني )( 3)رقم يالحظ من جدول 

المحسوبة تساوي  t%(، وقيمة 60%(، وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد )77.80(، والوزن النسبي يساوي )3.89)

 ،(0.05(، وهي أقل من )0.000(، والقيمة االحتمالية تساوي )1.97الجدولية والتي تساوي ) t(، وهي أكبر من قيمة 24.75)

 امعاتهمفي ج الفكري  المال يسهمون في تنمية رأس قطاع غزةب الجامعات الفلسطينية أعضاء اإلدارة العليا فيما يدل على أن 

 .البشري والهيكلي والعالقاتيوالذي يتضح من خالل اهتمامهم في تنمية رأس المال بدرجة كبيرة. 

الضرورة الملحة لتوفير متطلبات  و الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة  تدرك األهمية هذه النتيجة إلى أن إدارة  وت عزى 

والتي باتت  ،في ظل التحوالت المعاصرة في مجاالت المعرفة واالقتصاد والتكنولوجياوتطويره رأس المال الفكري  وتطوير تنمية

بعض المؤشرات الملحوظة لتنامي رأس المال الفكري  من خاللذلك  ويمكن تفسير ،لها ساسياً رأس المال الفكري محورا أ تعد

و االزدياد ، اتباع الجامعات الفلسطينية سياسة موضوعية لعملية االستقطاب للعاملين بما يتماشى مع معايير الكفاءة والخبرة مثل

والمنشورة في الدوريات  لحوظ ألعضاء الهيئة التدريسيةرصيد األبحاث المو  ،الدكتوراه والماجيستيرة درجة عدد حمل الملحوظ في

همية تدرك أ  ،باإلضافة إلى أن الجامعات موضوع الدراسة ،عالميوالمجالت العلمية على المستوى المحلي واإلقليمي وال

ة هر جليًا في أنظمة ربط األجزاء الداخلية وفروع الجامعة بشبكوالذي ظ ،ا في التطوير اإلداري واألكاديميالتكنلوجيا وأهميته

باإلضافة إلى ، هذه الشبكاتالعاملين في الجامعة لالمعدالت المرتفعة الستخدام  عوضًا عن ،اتصاالت فعالة وشبكة معلوماتية
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 اتفي خطط الجامعاستراتيجية ظاهرة رؤية خدمة المجتمع عملية  لتصبح ،مفهوم الشراكة المجتمعيةتبني هذه الجامعات 

 وسياساتها.

ميااة رأس الجامعااات الفلسااطينية بقطاااع غاازة فااي تنأعضاااء اإلدارة العليااا فااي  إسييهام درجييةالمتعلقية ب ولتفسااير النتااائج

 كان ال بد من اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية: ،اإلشرافيةالمال الفكري من وجهة نظر العاملين بالوظائف 

نية لفلسطياما درجة مساهمة اإلدارة العليا في الجامعات بة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة والذي ينص على" اإلجا .1

 بقطاع غزة في تنمية رأس المال البشري من وجهة نظر العاملين بالوظائف اإلشرافية؟" 

  " السيييؤال السيييابق تيييم حسييياب المتوسيييطات الحسيييابية واألوزان النسيييبية والرتبييية السيييتجابات الميييوظفين العييياملين عييينلإلجابييية 

 :بالوظائف اإلشرافية بالجامعات الفلسطينية. والجدول التالي يوضح ذلك

 ي البشر  المال رأس تنمية في الفلسطينية الجامعات لدور النسبية واألوزان الحسابية المتوسطات: (4جدول )

 الفقرات م

بي
سا

الح
سط 

متو
ال

 

بي
نس

ن ال
وز
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مة 
قي

t
 

لية
تما
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قيم
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ترت
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1 

فييييي جميييييع مييييواقعهم وخبييييراتهم مرؤوسيييييه   يجتهييييد فييييي تطييييوير مهييييارات 

 اإلدارية أو األكاديمية أو التنفيذية بشكل مستمر.
3.87 77.37% 17.852 0.000 5 

 3 0.000 19.645 %77.72 3.89 أداء مهام مرؤوسيه.يمتلك المعرفة التامة والمحدثة باستمرار عن  2

 9 0.000 16.256 %76.82 3.84 تسهم خبراته في الجامعة في تقديم حلول مميزة لمشاكل العاملين. 3

 2 0.000 19.265 %78.69 3.93 يقدم األفكار والمقترحات الالزمة لحل مشاكل العمل. 4

 6 0.000 15.965 %77.02 3.85 واالبتكار.يحفز مرؤوسيه على تنمية روح اإلبداع  5

 4 0.000 16.950 %77.44 3.87 يشارك مرؤوسيه في حلقات النقاش الستثمار طاقاتهم الفكرية. 6

 13 0.000 15.013 %75.57 3.78 يشرك مرؤوسيه في البرامج التدريبة التي تعقدها الجامعة. 7

 1 0.000 19.379 %78.75 3.94 قدراتهم ورغباتهم. يحرص على اسناد المهام لمرؤوسيه بما يتناسب مع 8

9 

بداعييييييية فييييييي تحسييييييين قييييييات مرؤوسيييييييه الفكرييييييية وقييييييدراتهم اإليسييييييتثمر طا

 مخرجات العمل. 

3.85 76.96% 15.745 0.000 8 
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10 

يحييييث العيييياملون علييييى اسييييتيفاء متطلبييييات تييييرقيتهم إلييييى الدرجيييية العلمييييية 

 األعلى.

3.83 76.68% 14.806 0.000 10 

 11 0.000 13.698 %75.92 3.80 العاملين إلى االهتمام في مجال البحث العلمي والتطوير. يوجه 11

12 

يسييييييتجيب بدرجيييييية مقبوليييييية لمتطلبييييييات التغيييييييير والتطييييييوير فيمييييييا يخييييييص 

 العاملين.

3.80 75.92% 15.043 0.000 11 

13 

ييييدرك أن مرؤوسييييه هيييم أحيييد أهيييم دعيييائم المنافسييية والتفيييوق اليييذي تحققيييه 

 منافسيها من الجامعات األخرى.الجامعة على 

3.85 77.02% 16.172 0.000 6 

  0.000 21.796 %77.07 3.85 ولالمعدل العام لجميع فقرات المحور األ 

 1.97" تساوي 288" ودرجة حرية "0.05الجدولية عند مستوى داللة "  tمةقي

 )تنمية رأس المال البشري( تساوي ول ط الحسابي لجميع فقرات المحور األأن المتوسمن الجدول السابق يتبين 

المحسوبة تساوي  t%(، وقيمة 60%(، وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد )77.07(، والوزن النسبي يساوي )3.85)

( 0.05)(، وهي أقل من 0.000(، والقيمة االحتمالية تساوي )1.97الجدولية والتي تساوي ) t(، وهي أكبر من قيمة 21.796)

عات ي الجامنحو تطوير رأس المال البشري ف اناإلدارة العليا بالجامعات الفلسطينية لديها اهتمام وتوجه واضحما يدل على أن 

 الفلسطينية.  

على  يعملون و  ،البشرية ماهتمام بكوادره مية لديههذه النتيجة إلى أن أعضاء اإلدارة العليا في الجامعات الفلسطين وت عزى 

المبدعين  إدارة ل علىوالعم ،لألفراد في الجامعات محل الدراسةتراتيجية التعليم والتدريب المستمر تنميتهم من خالل االهتمام باس

 ،يجاد عنصر بشري متميز لديه الخبرة في مجال تخصصهتسعى دومًا إل هذه الجامعاتبل إن  ،ليس هذا وحسب، بكل عناية

لى إالله والذي تسعى من خ ،عالوة على ذلك نجد االهتمام الواضح للجامعات بالدراسات العليا ،ويحقق لها الميزة التنافسية

 اً متطلبه بصفت الذي يستوجب منها توفير كادر أكاديمي مؤهل أكاديمياً و  ،درجتي الماجيستير والدكتوراه  برامج أكاديمية في اعتماد

 العتماد مثل هذه البرامج.  اً أساسي
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ينية ت الفلسطاإلدارة العليا في الجامعا إسهامما درجة " :والذي ينص على ،ل الثاني من أسئلة الدراسةاإلجابة عن السؤا .2

 ." بقطاع غزة في تنمية رأس المال الهيكلي من وجهة نظر العاملين بالوظائف اإلشرافية؟

  "ن تيييم حسييياب المتوسيييطات الحسيييابية واألوزان النسيييبية والرتبييية السيييتجابات الميييوظفين العييياملي ،السيييؤال السيييابق لإلجابييية عييين

 :بالوظائف اإلشرافية بالجامعات الفلسطينية. والجدول التالي يوضح ذلك

 الهيكلي المال رأس تنمية في الفلسطينية الجامعات لدور النسبية واألوزان الحسابية المتوسطات: (5جدول )
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1. 

يسييييهم  فييييي تطييييوير الهيكييييل التنظيمييييي الييييداعم لتسييييهيل  ليييييات العمييييل 

 وتجويده.

3.87 77.37% 18.833 0.000 6 

2. 

يمتيياز بقدرتييه علييى االتصييال ونقييل المعلومييات بييين المسييتويات اإلدارييية 

 المختلفة.

3.92 78.34% 19.397 0.000 3 

3. 

أحييييدث البيانييييات والمعلومييييات لييييدعم القييييرارات المتعلقيييية  يسييييعى لتييييوفير

 بعمله. 

3.90 78.06% 19.793 0.000 4 

4. 

يحيييييرص عليييييى اسيييييتخدام تكنولوجييييييا المعلوميييييات فيييييي جمييييييع األنشيييييطة 

 اإلدارية واألكاديمية التابعة إلدارته.
3.85 77.09% 17.353 0.000 8 

5. 

بيانياتهم الشخصيية ليدى دائيرة الميوارد البشيرية يحث مرؤوسييه  لتحيديث 

 بالجامعة.

3.82 76.47% 15.946 0.000 9 

6. 

يحييييرص علييييى تييييوفير قنييييوات اتصييييال تسييييهل انتقييييال المعلومييييات بييييين  

 العاملين.

3.94 78.89% 20.030 0.000 2 

7. 

لجميع األنشطة التي تقع ضيمن حيدود ها ومواصفاتيتبنى معاير الجودة 

 إدارته.

3.90 77.99% 18.630 0.000 5 

8. 

يتبنيييييى األسييييياليب واألدوات التيييييي توفرهيييييا الجامعييييية لتحسيييييين الخيييييدمات 

 المقدمة  للمستفيدين.

4.02 80.35% 22.854 0.000 1 



 شرف مشمشأ                                                                                 ...واقع تنمية رأس المال الفكري      

 

8201(/ 2العدد ) ،(4حوث، مجلد )مجلة الجامعة العربية األمريكية للب                                                         | 122  

 الفقرات م

بي
سا

الح
سط 

متو
ال

 

بي
نس

ن ال
وز

ال
 

مة 
قي

t
 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

يب
ترت

ال
 

9. 

نجييياز بيييداع واالبتكيييار واإليجابيييية تسييياعده فيييي اإلإيحميييل ثقافييية تنظيميييية 

 المعرفي له ولمرؤوسيه.

3.86 77.16% 16.008 0.000 7 

 10 0.000 14.877 %76.19 3.81 نظام عادل وواضح .ل اً هم في ترقية مرؤوسيه وفقيس .10

11. 

م الخييييارجي  لجيييييودة الخييييدمات اإلداريييييية وييتييييابع  باهتميييييام نتييييائج  التقييييي

 واألكاديمية في الجامعة.

3.81 76.12% 15.712 0.000 11 

12. 

واالسيييتفادة  يحفيييز العييياملين بضيييرورة  ارتيييياد مكتبييية الجامعييية باسيييتمرار 

 من خدماتها اإللكترونية.

3.67 73.36% 11.048 0.000 12 

  0.000 23.613 %77.28 3.86 المعدل العام لجميع فقرات المحور الثاني

 1.97" تساوي 288" ودرجة حرية "0.05الجدولية عند مستوى داللة "  tقيمة

(، 3.86المحور الثاني )رأس المال الهيكلي( تساوي )أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات من الجدول السابق يتبين 

هي (، و 23.613المحسوبة تساوي ) t%(، وقيمة 60%(، وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد )77.28والوزن النسبي يساوي )

لى أن دل ع( مما ي0.05(، وهي أقل من )0.000(، والقيمة االحتمالية تساوي )1.97الجدولية والتي تساوي ) tأكبر من قيمة 

 اإلدارة العليا بالجامعات الفلسطينية تسهم بدرجة كبيرة في تنمية راس مالها الهيكلي.

بح هذه تصلهذه النتيجة إلى أن إدارة الجامعات الفلسطينية تحاول أن ترسخ أصواًل داعمة لرأس مالها الهيكلي  وت عزى  

ة تراكملة من الخبرات واألنظمة والبرمجيات واإلجراءات المتحتوي على جم كياألصول عبارة عن أدلة عمل تبقى في الجامعة 

في  اً اسيأس اً مرتكز بصفته على خطاها  في نهجها والسيروتدعمهم الحاليين والجدد العاملين  وثقافة تنظيمية وسياسات تساعد 

لسطينية معات الفالجافإن  ،ى ذلكإلإضافة  ،استمرارية التطوير للبنية األساسية والهيكلية للمنظمة وإنشاء القيمة وتحقيق األهداف

 تها. ويد خدمافي تطوير الجامعة وتج مهماً  تطوير إجراءاتها الخاصة بالهيكلية اإلدارية التي تمثل عنصراً  أهمية  تدرك تماماً 
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ية لفلسطينااإلدارة العليا في الجامعات  إسهامما درجة اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة والذي ينص على"  .3

 ". بقطاع غزة في تنمية رأس المال العالقاتي من وجهة نظر العاملين بالوظائف اإلشرافية؟

 تيييم حسيييياب المتوسيييطات الحسييييابية واألوزان النسيييبية والرتبييية السييييتجابات الميييوظفين العيييياملين  ،السييييؤال السيييابق نلإلجابييية عييي

 :بالوظائف اإلشرافية بالجامعات الفلسطينية. والجدول التالي يوضح ذلك

 المتوسطات الحسابية واألوزان النسبية لدور الجامعات الفلسطينية في تنمية رأس المال العالقاتي: (6جدول )
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 2 0.000 21.022 %80.35 4.02 يحرص على تطوير عالقة الجامعة وسمعتها لدى المستفيدين من خدماتها. .1

2. 

يتقبييييييييل  أي اقتراحييييييييات أو  راء  ميييييييين األطييييييييراف المسييييييييتفيدة ميييييييين الخييييييييدمات التييييييييي 

 دائرته(. تقدمها)عمادته/كليته/

3.92 78.34% 18.431 0.000 9 

3. 

يهييتم بتوثيييق المعلومييات الخاصيية بالمسييتفيدين ميين الخييدمات اإلدارييية واالكاديمييية ميين 

 أجل تحسين إدارة العالقة معهم. 

3.84 76.89% 17.138 0.000 12 

4. 

يعزز عالقاته بالمستفيدين من خالل تبني فلسفة التحسين المسيتمر للخيدمات المقدمية 

 لهم.

3.87 77.37% 18.522 0.000 11 

 8 0.000 17.099 %78.41 3.92 يحرص على جذب الطلبة المتميزين إلى الجامعة . .5

6. 

لييدى المؤسسييات البحثييية والعلمييية ميين خييالل تها وسييمعيسييعى إلبييراز صييورة الجامعيية 

 .االختراعنشر األبحاث وبراءات 

4.01 80.21% 21.205 0.000 3 

7. 

طيبيية مييع  مؤسسييات المجتمييع المييدني بهييدف تعزيييز دورهييا  يسيياعد  فييي بنيياء عالقييات

 في المجتمع.

4.05 80.97% 22.975 0.000 1 

 6 0.000 18.814 %79.38 3.97 يسعى  للمشاركة في الندوات والمؤتمرات الخارجية. .8

9. 

ل يسعى المتالك مهارة العالقات االجتماعية التي تمكنه  من التفاهم ميع اليزمالء داخي

 الجامعة.

4.01 80.21% 20.262 0.000 3 

 10 0.000 16.319 %77.51 3.88يحييرص علييى االسييتفادة ميين العقييود واالتفاقيييات التييي تبرمهييا الجامعيية مييع المؤسسييات  .10
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 األخرى.

 6 0.000 20.456 %79.38 3.97 .همواحتياجات وفقا لمتطلبات المستفيدينه و لياتيطور برامج العمل  .11

 5 0.000 21.285 %80.07 4.00 رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجامعة.يهتم  بمستوى  .12

  0.000 24.61 %79.09 3.95 لثالمعدل العام لجميع فقرات المحور الثا

 1.97" تساوي 288" ودرجة حرية "0.05الجدولية عند مستوى داللة "  tمةقي

(، 3.95فقرات المحور الثالث )رأس المال العالقاتي( تساوي )أن المتوسط الحسابي لجميع من الجدول السابق يتبين 

ي (، وه24.61المحسوبة تساوي ) t%(، وقيمة 60%(، وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد )79.09والوزن النسبي يساوي )

لى أن ما يدل ع، (0.05(، وهي أقل من )0.000ساوي )(، والقيمة االحتمالية ت1.97الجدولية والتي تساوي ) tأكبر من قيمة 

 س مالها العالقاتي.أفي تنمية ر  وتسهم بدرجة كبيرة لجامعات الفلسطينية مهتمةاإلدارة العليا با

ميزة ي تعزيز الفسعيًا وتنمية هذه النتيجة إلى أن إدارة الجامعات الفلسطينية تسعى إلدارة رأس مالها العالقاتي  وت عزى  

لها صل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني وفتح المجال لالطالع على مجاالت عمكما تسعى إلى التوا لديها،التنافسية 

محلي فرض اسمها بين مؤسسات المجتمع الل ،وبكل حرص ،باإلضافة إلى أن الجامعات تسعى ،معها يتالءموالتطلع لتقديم ما 

 والجامعات األخرى المحلية واإلقليمية والدولية. 

ة عناد مساتود داللا فاروق اات داللاة إحصاائيةهال توجاد " :أسئلة الدراسة والذي يينص عليى اإلجابة عن السؤال الرابع من .4

(0.05=<α(   قطااع واقاع تنمياة رأس الماال الفكاري فاي الجامعاات الفلساطينية ب حاولالمبحاوثين  بين متوسطات اساتجابات

لإلجابية ة( " الجامعاو  بارة سانوات الخو   الاوظيفيالمسامى و  المؤهل العلميو  النوع) :الشخصية والوظيفيةتعزد للمتغيرات  ،غزة

 الفرضيات اآلتية: تم صاغةالسؤال عن 

حول  ناستجابات المبحوثي بين متوسطات >α) =0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  : "الفرض األول

 (.أنثى ذكر،النوع ) ليمتغير غ م، ةع ىواقم ةنمية رأل الما  الفكرع في الجامعاق الفلس ينية    اع 
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 كما هو موضح في الجدول التالي: مستقلتين،لعينتين  "مان ويتني" تم استخدام اختبارنه لفحص الفرض واإلجابة ع

 لفكري اللفروق بين تقديرات العاملين في الوظائف اإلشرافية حول تنمية رأس المال  مان ويتني نتائج اختبار :(7)جدول 

 المتوسط الحسابي العدد الجنس المحور
Mann-

Whitney 

U 

Sig 

 تنمية رأس المال الفكري 
 3.899 265 ذكر

3057 0.755 
 3.804 24 أنثى

 

يلة لذلك يتم رفض الفرضية البد ،0.05وهي أكبر من  0.755قيمة مستوى الداللة تساوي تبين أن ( 7) رقم من جدول

وظائف العاملين بالجوهرية بين  راء  فروق على عدم وجود  ما يدل، األولالفرض وبالتالي يقبل  الصفرية،وقبول الفرضية 

 .أنثى( ذكر،تعزى لمتغير النوع ) ،(تنمية رأس المال الفكري حول ) اإلشرافية

ق %( من مجتمع الدراسة، ومن الطبيعي عدم ظهور فرو 8.3بلغ ) الذيذلك إلى انخفاض حجم مجتمع اإلناث وي عزى 

لعل ذلك و بخصوص تنمية رأس المال الفكري ، نفسه االتجاه ي أن كال الجنسين قد أجابوا بيعنإلى ذلك  في هذه الحالة، إضافة

لمال افي تنمية رأس  لإلسهامفر لهما الفرصة في حال شغل مناصب إدارية عليا في الجامعة ايرجع إلى أن كال الجنسين تتو 

و علمي أسواًء في المؤهل ال ،يتساوى في المواصفات المطلوبة لشغل تلك الوظائف ليهما، باإلضافة إلى أن كوتطويره الفكري 

 .نفسها ظروف بيئة العمل الجامعية، إضافة إلى خضوع الجنسين لالخبرات الالزمة

ئية بين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصا تبين التي( 2013دراسة )أبو سويرح, هذه النتيجة مع ما أوردته  تفقتوا

التعليم ربية و تعزى لمتغير النوع في وزارة الت ،متوسطات تقديرات اإلجابات حول أبعاد رأس المال الفكري واألبعاد مجتمعة معاً 

 العالي في قطاع غزة. 

حول  يناستجابات المبحوث متوسطات بين >α) =0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  "الفرض الثاني: 

 لعلمياالمؤهل ) :تعزى ليمتغيراتهم الشخصية والوظيفية ،واقم ةنمية رأل الما  الفكرع في الجامعاق الفلس ينية    اع غ م

  .الجامعة(و  برةسنوات الخوالمسمى الوظيفي و 

 :ائج التحليل( يبين نت8, وجدول رقم )كروسكال والسلفحص الفرض السابق تم إجراء اختبار 
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مسمى لعلمي والالمؤهل ا في ضوء متغير تنمية رأس المال الفكري حول  مبحوثينلتقديرات ال كروسكال والس(: نتائج اختبار 8جدول )

 والجامعة الخبرة الوظيفي وسنوات

 N Mean Rank المجموعة المتغير م
Chi- 

square 
df Sig. النتيجة 

 المؤهل العلمي 1

 147.69 161 دكتوراه 

 ال يوجد فروق  0.522 2 1.302
 148.09 70 ماجستير

 133.81 58 بكالوريوس

  289 المجموع

 المسمى الوظيفي 2

 163.25 53 عميد

 ال يوجد فروق  0.212 3 4.5

 124.83 32 مساعد عميد

 144.38 113 رئيس قسم أكاديمي

 142.23 91 مدير

  289 المجموع

 سنوات الخبرة 3

 163.56 9 سنوات 1-5

 ال يوجد فروق  0.794 2 0.461
 143.97 80 سنوات 6-10

 144.58 200 سنوات 10أكثر من 

  289 المجموع

 الجامعة 4

 134.18 82 األقصى

 ال يوجد فروق  0.117 3 5.883

 138.02 93 االسالمية

 153.55 79 األزهر

 169.60 35 فلسطين

  289 المجموع
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 :تتضح النتائج التالية الجدول السابقالموضحة في من النتائج 

لبديل ا(، لذلك نرفض الفرض 0.05وهي أكبر من ) (0.522االحتمالية تساوي )يبين أن القيمة : متغير المؤهل العلمي -1

سطات بين متو  >α) =0.05اات داللة إحصائية عند مستود داللة )أي أنه ال توجد فروقات  الصفري،ونقبل الفرض 

هل ى المؤ تعزد إل ،واقم ةنمية رأل الما  الفكرع في الجامعاق الفلس ينية    اع غ ماستجابات المبحوثين حول 

 العلمي. 

ة م من حمله ،أن معظم أصحاب المناصب والمواقع اإلدارية في الجامعات محل الدراسةإلى هذه النتيجة وت عزى 

سهام االعة وبالتالي لديهم القدرة على تقدير طبي ،وهم في مواقع مسئولية ،الشهادات العليا، ويمتلكون مؤهالت علمية عالية

 في تنمية رأس المال الفكري. الفاعل

اه إدارة ن تجعكست نتائجها عدم وجود فروق في استجابة المبحوثي التي( 2014مع دراسة )عبد القادر,  هذه النتيجة واتفقت

ينت النتائج ب التي( 2013مع دراسة )ويح,  أيضاً  رأس المال الفكري في جامعة االستقالل األردنية تعزى للرتبة العلمية. واتفقت

 لدرجةتعزى ل ،عدم وجود فروق في استجابة المبحوثين حول توافر متطلبات تطوير رأس المال الفكري في جامعة بنها المصرية

قديرات أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ت تبين التي( 2013اتفقت مع دراسة )أبو سويرح, كما العلمية. 

لعالي في عليم اتعزى لمتغير المؤهل العلمي في وزارة التربية والت ،اإلجابات حول أبعاد رأس المال الفكري واألبعاد مجتمعة معا

 قطاع غزة. 

 بديلاللذلك نرفض الفرض  ،(0.05وهي أكبر من )( 0.212االحتمالية تساوي )ن القيمة أ : يبينالوظيفيمتغير المسمى  -2

طات بين متوس >α) =0.05توجد فروقات اات داللة إحصائية عند مستود داللة )ال أي أنه  ،صفري ونقبل الفرض ال

المسمى  تعزد إلى ،غ مواقم ةنمية رأل الما  الفكرع في الجامعاق الفلس ينية    اع استجابات المبحوثين حول 

 .الوظيفي

تراكمة ومهارات عالية وخبرات م ويمتلكون قدرات ،ذلك إلى أن أصحاب الوظائف اإلشرافية لديهم إدراك واسعوي عزى 

هم ن مواقعبدرجة كبيرة في تنمية رأس المال الفكري بغض النظر ع إلسهامما يؤهلهم ل، ورؤية شمولية لواقع العمل في الجامعة

 يشرفون عليها في كلياتهم ودوائرهم المختلفة. والخطط التيوذلك من خالل السياسات واالستراتيجيات  ،الوظيفية
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ن أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بي تبين التي( 2013دراسة )أبو سويرح, ما عكسته مع هذه النتيجة اتفقت 

زارة و تعزى لمتغير المسمى الوظيفي في  ،د مجتمعة معاً متوسطات تقديرات اإلجابات حول أبعاد رأس المال الفكري واألبعا

 التربية والتعليم العالي في قطاع غزة. 

يل ونقبل الفرض البد، لذلك نرفض (0.05وهي أكبر من )( 0.794االحتمالية تساوي )يبين أن القيمة : متغير سنوات الخبرة -3

بين متوسطات  >α) =0.05مستود داللة )أي أنه ال توجد فروقات اات داللة إحصائية عند  ،الفرض الصفري 

 لى سنواتفي قطاع غزة تعزد إواقم ةنمية رأل الما  الفكرع في الجامعاق الفلس ينية استجابات المبحوثين حول 

 الخبرة.

به البيئة تشاإلى % تقريبًا، باإلضافة 96لدى أفراد العينة بلغ  سنوات فأكثر 5لخبرة العملية من توفر ا ى ذلك إلىعز وي  

ة لتقدير ت الالزمالخبرة الكافية والمعارف والمهاراما يشير إلى امتالكهم ، نفسها ولهم ظروف العمل فيها، التنظيمية التي يعملون 

 ثين.المبحو  جاباتإاتجاه  فيوبالتالي لم يكن هناك أثر لمدة الخبرة في العمل الحالي للتأثير  ،واقع تنمية رأس المال الفكري 

اه إدارة عكست نتائجها عدم وجود فروق في استجابة المبحوثين تج التي( 2014مع دراسة )عبد القادر, هذه النتيجة اتفقت 

 تبين التي( 2013مع دراسة )أبو سويرح, أيضًا واتفقت  الخبرة،تعزى لسنوات  ،رأس المال الفكري في جامعة االستقالل األردنية

 عة معاقديرات اإلجابات حول أبعاد رأس المال الفكري واألبعاد مجتمأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ت

 تعزى لمتغير سنوات الخدمة في وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة.

نقبل ، لذلك نرفض الفرض البديل و (0.05وهي أكبر من )( 0.117االحتمالية تساوي )يبين أن القيمة : متغير الجامعة -4

متوسطات  بين >α) =0.05أنه ال توجد فروقات اات داللة إحصائية عند مستود داللة )أي  الصفري،الفرض 

 .لجامعةاتعزد إلى واقع تنمية رأس المال الفكري في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة استجابات المبحوثين حول 

ر يسعى العاملون  ،عدم ظهور فروق في إجابات المبحوثين إلى أن تنمية رأس المال الفكري هو هدف استراتيجي هام وي ف س 

ة على فجميع الجامعات حريص ،حكومية(-خاصة-)عامةحقيقه بغض النظر عن نوع الجامعة في الجامعات الفلسطينية لت

ا من جانب ومن جانب  خر فالعمر الزمني للجامعات الكبرى في هذالتميز من خالل برامجها األكاديمية وخدماتها المقدمة، 
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ما قد يكون سببًا في عدم تأثير نوع الجامعة في إجابات المبحوثين حول تنمية رأس المال  قطاع غزة متقارب إلى حد ما،

 الفكري. 

جاه إدارة عكست نتائجها عدم وجود فروق في استجابة المبحوثين ت التي( 2014)عبد القادر, هذه النتيجة مع دراسة واتفقت 

النتائج  بينت التي( 2013واختلفت مع دراسة )ويح, تعزى لمتغير الكلية.  الفلسطينيةل رأس المال الفكري في جامعة االستقال

ر تعزى لمتغي ،نها المصريةوجود فروق في استجابة المبحوثين حول توافر متطلبات تطوير رأس المال الفكري في جامعة ب

 الكلية.

 لعلميامؤهل الفإنه تبين أن قيمة مستوى الداللة لكل من المتغيرات ) ،وعطفًا على النتائج السابقة في تحليل الفرض الثاني

يدل ما ، لذلك يتم رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية الصفرية ،0.05أكبر من  (الجامعةو  برةسنوات الخو  المسمى الوظيفيو 

واقم حول  استجابات المبحوثين بين متوسطات >α) =0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  وجود على عدم

المسمى و  العلمي لشخصية والوظيفية )المؤهلتعزى ليمتغيراتهم اةنمية رأل الما  الفكرع في الجامعاق الفلس ينية    اع غ م 

  .الجامعة(و  برةسنوات الخو الوظيفي 

 توصياتها الدراسة وحدودها وأهمنتائج 

 الدراسة أوالا: نتائج

 على النحو التالي: راسة إلى عدد من االستنتاجات كان أهمهاتوصلت الد

 همون عات الفلسطينية بقطاع غزة يس% من مجتمع الدراسة يرون أن اإلدارة العليا في الجام77.80كشفت الدراسة أن  .1

 وهي درجة مرتفعة. ،معاتهمفي تنمية رأس المال الفكري في جا

درجة بلفكري همون في تنمية أبعاد رأس المال الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة يسأظهرت الدراسة أن اإلدارة العليا في ا .2

 شري(.لمال البتنمية رأس ا الهيكلي،تنمية رأس المال  ،) تنمية رأس المال العالقاتي:ترتيب التاليلل اً كبيرة وجاءت وفق



 شرف مشمشأ                                                                                 ...واقع تنمية رأس المال الفكري      

 

8201(/ 2العدد ) ،(4حوث، مجلد )مجلة الجامعة العربية األمريكية للب                                                         | 130  

زة غالجامعات الفلسطينية في قطاع دور حول  استجابات المبحوثينال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  .3

 ةخبر سنوات الو  المسمى الوظيفيو  المؤهل العلميو  تعزى لليمتغيرات )النوع ،تنمية رأس المال الفكري  حول واقع

 الجامعة(. و 

 الدراسةحدود ثانياا: 

 تنمية  -ري ركزت الدراسة على ثالثة أبعاد رئيسية لتنمية رأس المال الفكري )تنمية رأس المال البش: الحد الموضوعي

 ية رأس المال العالقاتي(. تنم -رأس المال الهيكلي

  رئيس قسم أكاديمي  –ائب عميد ن-عميد) اإلشراقية: اقتصرت هذه الدراسة على العاملين في الوظائف الحد البشري– 

 الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.  ة( فيوحدمدير دائرة/

 2015/2016: ط بق البحث خالل العام الجامعي الحد الزماني. 

 توصيات الدراسة

 ل الفكري رأس الماأعضاء اإلدارة العليا في تنمية  اسهاماتالدراسة من نتائج حول ارتفاع  مما أشارت إليه انطالقاً 

توجه يز بمجموعة من التوصيات لتدعيم وتعز  توصي الدراسة الحالية عام،بشكل بقطاع غزة في الجامعات الفلسطينية  بمكوناته

 على النحو االتي:وتطويره الجامعات نحو تنمية راس مالها الفكري 

 في مجال رأس المال البشري 

 ،لفكري ارأس المال تنمية خير بين مكونات ، ألنه حصل على الترتيب األرأس المال البشري تنمية زيادة االهتمام بعنصر  .1

 وذلك من خالل تركيز الجهود على األساليب التي من شأنها أن تنمي الكادر البشري في الجامعات.

الكتب  على تأليفوحثها استثمار العقول األكاديمية في الجامعة تنمية الملكية الفكرية و حث األقسام األكاديمية على  .2

 زيادة رصيد البحث العلمي. وتعزيز الجهود ل ،الدراسية الخاصة

دفعهم يو  املينالع حفزما يتقديم حوافز ومكافئات معلنة لألفراد المتميزين في الجامعة على المستويين األكاديمي واإلداري؛  .3

 المشاركة في وضع المقترحات واألفكار واإلبداعات الكامنة. إلى
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 الجامعة؛ فور التحاقهم بالعمل فيوطرائقه يركز على أساليب التدريس ل ،الجدد ناعتماد برنامج تدريبي خاص باألكاديميي .4

 .إلكسابهم المهارات واألساليب المختلفة في إدارة المحاضرات، والتعامل مع الطلبة

 في مجا  رأل الما  الهيكلي

 :ات مثلتقنية المعلوم واالعتماد علىبين جميع األطراف ذات العالقة بالجامعة أهمية االتصال والتواصل  التركيز على .1

 لمي.ث العحبواالستفادة منها في دعم عمليات التعليم والتعلم وال ،ومواقع التواصل االجتماعي ،تطبيقات الهواتف الذكية

ن موتجهيز نظام اتصاالت مستمر معهم  ،بناء قاعدة بيانات وتحديثها أوال بأول عن جميع أصحاب العالقة بالمنظمة .2

 دارة هذه المهمة.خالل أفراد مؤهلين إل

 من أجل ضخ دماء جديدةمجلس كل جامعة ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة؛ هيكلية الحرص على ظهور وجوه جديدة في  .3

 تعمل على تحريك عجلة التنمية في الجامعات موضوع الدراسة. 

 في مجا  رأل الما  العالقاةي

ن عفيها مستوى رضا األطراف المستفيدة  ميدانية تقومرورة إجراء دراسات ى ضإلتوجيه إدارة الجودة في الجامعات  .1

 يم.لنتائج التقو  اً والعمل على تحديد أساليب تطوير الخدمات وفق الجامعة،خدمات 

بية ت تدريتفعيل االتصال والتواصل مع الخريجين، وتحسين إدارة العالقات معهم، وذلك إلفادتهم بكل ما هو جديد من دورا .2

 تفيد الطلبة على اختالف تخصصاتهم.أو فرص عمل أو ورش عمل 

 نديميياألكا التبادل بين بينها، وإن أمكن مع جامعات عربية إلجراءالعمل على إبرام اتفاقيات بين الجامعات المحلية فيما  .3

 خبرات وثقافات جديدة. ذاته؛ الكتساب التخصصلفترة محددة في مجال 

 والمصادر المراجع

 أوال: المراجع العربية

 –الة " تطوير منظومة إدارة رأس المال الفكري في المؤسسات الحكومية بقطاع غزة: دراسة ح( :2013أيمن ), سويرحأبو  .1

 وزارة التربية والتعليم العالي", جامعة الجنان, رسالة دكتوراه, لبنان.

لتنافسية للمنظمة", الملتقى (:" فعالية رأس المال الفكري في تعزيز الميزة ا2011نادي ) , تواتي علي و مفيدة, بن فاطمة .2

 .14/12/2011-13الدولي الخامس: رأس المال الفكري في منظمات األعمال العربية في ظل االقتصاديات الحديثة, 
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(:" أثر استثمار رأس المال الفكري على رضا العمالء في المصارف 2014موفق خزعل ), حسون محمد و حمد, الحداد .3

 ية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة, عدد خاص بالمؤتمر العلمي الخامس.اإلسالمية في العراق", مجلة كل

 آلراء تحليلية (:" دور رأس المال الفكري في تحقيق األداء الجامعي المتميز: دراسة2014صباح ), الزيادي صالح و, رشيد .4

 .3, العدد:16د :االدارية واالقتصادية, المجلالقادسية", مجلة القادسية للعلوم  جامعة كليات من عينة في الجامعية القيادات
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Abstract 

The study aimed to identify the actual role being played by the top management of the Palestinian 

universities in Gaza Strip in developing the intellectual capital together with its various dimensions. To achieve this 

purpose, an exclusive questionnaire was randomly distributed to (344) supervisors, out of which (289) 

questionnaires were brought back, with a response rate of (84.01). The study used the descriptive analytical method 

and the appropriate statistical methods for analyzing the data using the SPSS. The study concluded that (77.80%) of 

the respondents stated that the top management in the Palestinian universities in Gaza contributes to the 

development of the intellectual capital in their universities and its various dimensions as well, which is a high 

percentage. Accordingly, the  intellectual capital dimensions were classified respectively as follows: relational  

capital development , structural capital development and human capital development .The study has also revealed 

that there are no statistically significant differences in the means of the participants responses regarding the actual 

state of the intellectual capital development in the Palestinian universities in Gaza strip attributed  to the variables 

of gender, educational qualification , job title , years of service and  university. The study recommends that the 

Palestinian universities management should adopt a sustainable improvement strategy for their intellectual capital 

through focusing on the skills and abilities of their brilliant and talented efficiencies. Additionally, the study urged 

the universities to pay more attention to the human capital element since it was classified in the last place, when 

compared with the other intellectual capital components.  
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