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 هــداءاإل

 ,,, .... اىل زوح والدي الطاٍسة  يالساحت  وبرل زوحُ معيى احلياة  مً علنين اىل

 ,,, اليت زحلت عيا مبكسًا اىل جياٌ اليعيه بإذٌ اهلل .... اىل زوح أخيت ٍياو زمحَا اهلل  الطناء  عسوس اىل 

 ,,, اىل مً  ضاىدىا يف أصعب أوقات حياتيا ... اىل زوح خالي عبداهلادي الطاٍسة  زمحُ اهلل 

 ,,, الكساو مجعيًا وقادتيا ىا ..... أزواح شَداؤىا  اىل عطسىا الفواح يف بالد

 ...ثم 
 ,,, اىل مً قال فيَا زضول اهلل " اجلية حتت أقدامَا" اىل والدتي الكسمية ... أطال اهلل يف عنسٍا 

 "أو حاشو ",,,  اىل زمص التضخية واحلب والوفاء ... شوجيت احلبيبة

 ,,, " ملك ىوز, ٍدى , حاشو ,  احبائي "  يائي باىل بطنة  العنس ... ا

 ,,, ي و أخواتي وأشواجَه و ابياؤٍه االعصاء  .... ضساج حياتي ىاىل أخوا

 ,,, ي ومشوخي تاىل اعنامي و اخوالي وعائليت وابيائَه الكساو ... عصو

 ,,, اجلنيلة   ... عيواٌ احلياة يف الداخل واخلازج  أصدقائي و شمالئي اىل أصخابي و 

 ,,, اىل جامعيت... جامعة القدس املفتوحة ومجيع العاملني بَا االعصاء 

 ,,,  اىل مً ىعيش بسحيق عنسٍه ... أضساىا االبطال 

 و وطين الغالي...  فلططني ,,,   ... اىل بلدتي احلبيبة ... بيت الٍيا و 

 ,,, يف ظَس الغيب لي   واىل كل مً دعا 

 ,,, ويطعد ليجاحي  ...فسح لفسحييواىل كل مً 

 اليَه مجيعًا .... أٍدي ٍرا العنل
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 شكر وتقــــدير

 كالسالـ كالصالة ،تحصى كال التعد التي نعمو عمى كنشكره سمطانو، كعظيـ كجيو بجالؿ يميؽ كما الحمد هلل
 .أجمعيف كصحبو آلو كعمى كاآلخريف األكليف كقدكة األمة ىذه نبي محمد سيدنا عمى

لىقىدٍ " :تعالى قكلو مف كانطالقنا مىفٍ  ًلمَّوً  اٍشكيٍر  أىفً  اٍلًحٍكمىةى  ليٍقمىافى  آتىٍينىا كى ا يىٍشكيرٍ  كى مىفٍ  ًلنىٍفًسوً  يىٍشكيري  فىًإنَّمى  المَّوى  فىًإفَّ  كىفىرى  كى

ًميده  غىًني   يماننا ،1الناس(  يشكر ال مف اهلل يشكر ) ال"  كقكلو ،((12اآلية  ،لقماف سكرة)"حى  بفضؿ كا 

 مف لكؿ العظيـ كالثناء الجزيؿ بالشكر أتقدـ فإني المعركؼ ألصحاب كاالمتناف الشكر كتقديـ بالجميؿ االعتراؼ
 :بالذكر كأخص الرسالة ىذه إنجاح في ساعد

كما  كجيده ككقتو عممو مف الكثير أعطاني ك رسالتي عمى اإلشراؼ الذم قبؿ االغا سميـ مركاف تكرحضرة الدك
فإنني أعجز عف  ،التي كاجيتني الصعاب لتذليؿ بكسعو ما كؿ كبذؿ صدر، كسعة أخالؽ كجدت منو مف كـر

 ،حسناتو مكازيف في ىذا عممو اهلل جعؿ كالتقدير، الشكر مف حقو أكفيو فمف امتناف مف نفسي في عماالتعبير 
 . الجزاء خير عميو كجزاه
 مناقشال وفيق حممي االغــا الدكتكر المناقشة لجنة لعضكم كالتقدير كالعرفاف الشكر آيات بأسمى كأتقدـ كما
بداء كتقييميما الرسالة ىذه مناقشة بقبكؿ لتفضميما خارجي، مناقشالالمــوح عبد نبيــل  كالدكتكر داخمي،ال  كا 

نو تكجيياتيما،  .القيمة كمالحظاتيما عمميما مف أستزيد أف ليسرني كا 
 كعرفاني بشكرم أتقدـ أف يفكتني كال الدراسة، أداة بتحكيـ قامكا الذيف الكراـ لألساتذة كالتقدير بالشكر أتكجو كما

جامعة  -األقصى جامعة اإلسالمية، الجامعة األزىر، جامعة) الفمسطينية الجامعات في العامميف الكراـ لألخكة
تطبيؽ ىذه  ة، كالزمالء الذيف ساعدكني فيالدراس أداة تطبيؽ أثناء تسييالت مف قدمكه لماالقدس المفتكحة ( 

 .الدراسة في الجامعات
 كتكجيياتيـ بخبرتيـ كتزكيدم البحث خطة بمناقشة مشككريف قامكا الذيف األفاضؿ لألساتذة مكصكؿ كالشكر
 .الدراسة ىذه إلتماـ

                                                           
 صحيح، حديثا ىذ الترمذم ، كقاؿ445إليؾ، ص أحسف لمف الشكر في ما جاء باب كالصمة البر كتاب الترمذم سنف 1

 152، ص7944ح ىريرة، أبي مسند حنبؿ، بف أحمد لالماـ المسند
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 المعالجات في كمساعدة عكفو  مف قدمو لما ،نافذ بركات لمدكتكر الجزيؿ بالشكر أتقدـ أف كيسعدني كما
  .لمدراسة اإلحصائية

 العالية المكانة ىذه إلى كصمت حتى صعبنا طريقنا شقت التي األزىر جامعة لجامعتنا كالتقدير بالعرفاف كأتقدـ كما
دارييف كأساتذة كعمادة رئاسة العمـ صركح بيف  .كا 

 مروان الدكتكر القسـ برئيس متمثمة األعماؿ إدارة قسـ كخاصة االدارية، كالعمـك االقتصاد لكمية مكصكؿ كشكرم
 يعم يبخمكا كلـ ،منابر العمـ الشامخة لما قدمكه لي مف عمـ بالقسـ التدريس ىيئة كأعضاء ،األغا سميم

 .لي كدعميا بمساعدتيـ
 حتى لي دعميـ ك كمساعدتيـ تشجيعيـ عمى جميعنا اصدقائي كزمالئيك  عائمتي ألفراد الجزيؿ بالشكر كأتقدـ كما

، كأريد أف أخص بالذكر كالن مف ) د.عبداليادم أبكسمرة، د.جياد البطش، المطمكب بالشكؿ الدراسة ىذه أيتممت
الزمالء في ، د.نبيؿ المكح، أ.جياد المسمميأ.ىاني أبك عمر، د.خالد عبدالدايـ، د.جالؿ شبات، أ.شاكر جكدة، 

 رسالة.دائرة المكتبات في جامعة القدس المفتكحة( عمى ما قدمكه لي مف دعـ خالؿ فترة اعداد ال
 رسالتي إلكماؿ ساندني مف لكؿ كالتقدير االمتناف مف النفس في بما تفيء أف عاجزة الشكر كممات تقؼ ان كأخير 

 أف كجؿ عز المكلى إلي كأبتيؿ جميعنا، أكلئؾ استيعاب عمي قاصرة المساحة كتبقي ،كسقط سيكان شكره ىنا
 كؿ مني فميـ  المتكاضع، العمؿ ىذا إلنجاز بسيط بجزء كلك كأرشدني نصحني لما اسمو يرد لـ مف كؿ يجزم
 يحبو لما جيمعنا بالتكفيؽ ليـ اهلل كأدعك الجزاء، خير يجزييـ أف القدير العمي ىالمكل سائؿ كالعرفاف التقدير

ًِ َأِجَس ُىِضيُع ال ِإىَّا"  فييـ المكلي قاؿ ممف يجعمنا كأف كيرضاه،  . (30) اآلية - الكيؼ سكرة " َعَناًل َأِحَطًَ َم
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 :البحثممخص 
الفمسطينية، كاالجراءات االدارية التي تتبعيا كاقع رأس الماؿ الفكرم في الجامعات البحث  تناكؿ ىذ

تعريفان لرأس الماؿ  البحث قدـ كقد، اعتمادان عمى ما تممكو مف مككناتو الجامعات في تعزيز ميزتيا التنافسية
لمفيكـ الميزة رأس ماؿ العالقات (، كتعريفان  –رأس الماؿ الييكمي  –الفكرم كمككناتو )رأس الماؿ البشرم 

دراسة العالقة بيف االجراءات االدارية ابعادىا كمجاالت تحقيقيا في الجامعات، كما كىدؼ البحث الى التنافسية ك 
كىي )جكدة مف عدة محاكر  لدييازة التنافسية في تعزيز المي معات في إدارة رأس الماؿ الفكرمالتي تتبعيا الجا

 االبداع(. –النكعية  –المركنة كالتطكر  –الخدمة 

في تعزيز الميزة الى االجابة عف مدل تأثير كؿ مككف مف مككنات رأس الماؿ الفكرم  كما كىدؼ البحث
ف كاف ىناؾ إختالؼ بيف الجامعات نفسيا في كيفية إدارة رأس الماؿ  التنافسية بيف الجامعات الفمسطينية، كا 

 الفكرم الذم تمتمكو.

مف قبؿ الباحث تـ  (استبانةقائمة استقصاء )تـ تصميـ ك ، البحثقد تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي في ك 
تككف تـ تطبيقيا عمى مجتمع الدراسة، ك  ،متخصصيف في مجاالت عديدة تعديميا كتحكيميا مف قبؿ خبراء

الجامعات التي مضى عمى تأسيسيا  اختياركقد تـ  ،مجتمع الدارسة مف الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة
الزىر اجامعة  –) الجامعة االسالمية كؿ مف فقط عمى   البحثر مجتمع صتعامان، كعميو فقد أق 52أكثر مف 

الييئة االدارية العميا في الجامعات، فقد شممت جامعة القدس المفتكحة(، أما عينة الدراسة  –امعة االقصى ج –
رئيس )شممت المناصب التالية ك الجامعات، بكتشارؾ في تحديد سياسات العمؿ  تتخذ القرارات االستراتيجيةكالتي 
مستشار رئيس  –مساعد رئيس جامعة  –عميد  –مساعد عميد  –مدير دائرة  –مساعد مدير دائرة  –قسـ 

( ( مكظفان  في منصب إدارم مف أصؿ )نائب رئيس جامعة(، كبمغ عددىـ االجمالي ) –جامعة 
مفردات مجتمع ( مف ئية طبقية مككنة مف )مكظؼ في الجامعات المستيدفة ككؿ، كقد تـ أخذ عينة عشكا

 %(.( استبانو بنسبة استرداد بمغت )، كقد تـ استرداد )البحث

عدة نتائج أىميا كجكد عالقة ذات داللة احصائية بيف ادارة رأس الماؿ الفكرم كتحقيؽ الميزة  البحثكقد أظير 
كؿ مككف مف مككنات رأس الماؿ  عالقةتفاكت في  ، كأف ىناؾ(22050، حيث بمغ معامؿ االرتباط ) التنافسية

رأس ماؿ العالقات( في تعزيز الميزة التنافسية لدل  –رأس الماؿ الييكمي  –الفكرم ) رأس الماؿ البشرم 
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مف ارتباطان كثر األىي قات االجراءات االدارية لرأس ماؿ العالكأظيرت نتائج البحث أف الجامعات الفمسطينية، 
 حيث بمغ معامؿ االرتباط ، لدل الجامعات الماؿ الفكرم االخرل في تعزيز الميزة التنافسيةمككنات رأس 

لمكاف العمؿ كالمسمى الكظيفي عمى االجراءات عالقة كأف ىناؾ %(،  25220( ك كبكزف نسبي بمغ )22220)
المؤىؿ العممي  -العمر   –لكؿ مف ) الجنس  فركؽ مع عدـ كجكد  االدارية المتبعة في تحقيؽ الميزة التنافسية،

 ة التنافسية.جراءات االدارية التي تعزز الميز سنكات الخبرة ( في اال –

 تساعد الجامعات في االستفادةأف االدارية التي مف شأنيا كفي نياية البحث قدـ الباحث مجمكعة مف التكصيات 
 .تعزيز ميزاتيا التنافسيةالفكرم في   مما تمتمكو مف مككنات رأس الماؿ
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Abstract 

This research studies the reality of the intellectual capital at the Palestinian 

universities and the administrative procedures that the universities follow in enhancing their 

competitive advantage depending on their own components . The researcher  defined  the 

concept of  intellectual capital and its main components ( human capital –structural  capital  

- relationship  capital ) and a definition of the concept (competitive advantage) was provided  

in relation to  its dimensions and the fields of achievement  in universities. Moreover, the 

research aimed to study the relationship between the universities  administrative procedures  

in managing the intellectual capital to promote competitiveness among universities from 

several axises, namely, ( quality of service - flexibility and development - quality - 

Innovation ) .  Although there are  differences among the universities themselves in the way  

of managing their  intellectual capital, the research aimed to reveal the impact of each 

component of the intellectual capital in promoting the competitiveness among the 

Palestinian universities.  

The researcher used the descriptive-analytical approach. A questionnaire (judged and 

modified by experts) was designed and was applied on the study population which consists 

of the Palestinian universities which were founded before 20 years (Islamic University - 

University of Al-Azhar University - Aqsa University- Al Quds Open University). The 

sample of the study included the supreme governing body in the universities which  can 

make decisions and participate in determining policies within universities. The sample 

included those who hold positions of senior manager to the rank of Vice- President of the 

University; it included the following positions ( Head of the Department - Assistant Director 

- Director of the Department - Assistant Dean - Dean - Assistant President of the University 

- Advisor to the University President - Vice President of the University ). The  total number 

is ( 365 ) employees in a managerial position out of ( 1514 ) employees at the targeted 

universities. Then a stratified, random sample consisting of 200 employees from the 

Palestinian universities in Gaza Strip was taken for study.  176 questionnaires were 

retrieved out of 200 questionnaires;  the rate of retrieval was ( 88%). 

The research has shown several results. First,  there is a statistically-significant 

relationship between the management of intellectual capital and achieving competitive 

advantage, and  there is variation in the extent of the influence of each component of 

intellectual capital ( human capital - structural capital – relationships capital) in promoting 

the competitive advantage at the Palestinian universities.  Second, the results showed that 

the administrative procedures of the relationship capital is the most influential component of 

the intellectual capital in promoting the competitiveness among universities. Third,  
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workplace and job title have impact on the followed administrative procedures in achieving 

competitive advantage. Fourth,  there is no effect of ( Gender - Age - Qualification - years 

of experience) on the administrative procedures that enhance the competitive advantage. 

At the end of the research , the researcher presented a set of administrative 

recommendations that would help universities to take advantage of their components to 

promote the intellectual capital in order to enhance their competitive advantages.  
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 مقدمة 
 كالتحالفات كاالندماجات العكلمة اىرةظ بركز بسبب كبيرة كتحديات سريعة تغيرات عالـ االعماؿشيد  لقد

 ماإلى  االقتصاد تحكؿ ثـ كمف السريعة، كاإلبداعات االبتكارات كتالحؽ العمالقة المنظمات بيف اإلستراتيجية

 كنتيجة المنظمات، مف غيرىا عف تميزىا تنافسية ميزة بالمنظمة فرةالمتك  المعرفة كأصبحت، المعرفة اقتصاد يسمى

 العامميف األفراد كتنمية كتطكير كاختيار استقطاب تمكف مفت التي المنظمات تمؾ ىي الناجحة المنظمات فإف لذلؾ

 بعمالئيا تيتـ التي المنظمات ىي الناجحة المنظمات أف كما ،كتمكينيـ مف تحقؽ االىداؼ المطمكبة بيا

 الرئيس التحدم فإف كلذلؾ بيا، المحيطة بالبيئة المكجكدة المختمفة التقنيات فرص كتستغؿ كرغباتيـ، كحاجاتيـ

مياراتيـ  كتنمية كتطكيرىـ تدريبيـكالعمؿ عمى  المتميزيفك   الميرة راداألف تكافر مف التأكدىك  اليـك المنظمات أماـ

 . (5220 ، )المفرجي كصالح

 ينظر أصبح حيث، الماضي القرف مف اتيالتسعين في المعرفي أك الفكرم ماؿال رأس مفيكـ استخداـ شاع لقدك 

 الثركة تمثؿ الطبيعية المصادر كانت أف بعد النجاح كتحقيؽ المنافسة عمى المؤسسة لقدرة حقيقيا ممثال باعتباره إليو

 . (Lilly ، 8996) ذلؾ قبؿ لممؤسسات الحقيقية

 المنظمات مف غيرىا عف تنافسية ميزة كسب إلى التنافسية شديدة البيئة ظؿ في المعاصرة المنظمات تسعىك 

 الفكرية الطاقة استغالؿ طريؽ عف التميز كتحقيؽ لمعميؿ قيمة إضافة خالؿ مف كذلؾ النشاط نفس في العاممة

 مفلممنظمة  تنافسية ميزة المادية غير األصكؿ جعؿ في ىاما دكرا الفكرم الماؿ رأس إدارة كتؤدم، لألفراد كالعقمية

 ، كلكي تتمكفالمحتممة إمكانياتيـ كتدفؽ اكتشاؼ عمى كمساعدتيـ البشرية، كالطاقات اإلمكانيات تدعيـ خالؿ

 تقـك أف يتطمب منيا يال التنافسية الميزة كتدعيـ تحقيؽ في المساىمةك  الفكرم الماؿ رأس إدارة المنظمات مف

 أخرل جية مف المنظمة عمؿ متطمبات ككفؽ جية مف المنظمة ةإستراتيجي إطار في المختمفة برامجيا بإعداد

 .(7002أمينة، )بمكناس ك 

( Ralph Tayerير)ات رالؼ أطمؽ عندما الميالديةات يالتسعين بداية منذ الفكرم الماؿ الماؿ رأس مفيـك ظير كلقد

عية " حيث قاؿ "في السابؽ كانت المصادر الطبيعبارة "رأس الماؿ الفكرم لألطعمة فيمي جكنسكف شركة مدير

 كالمكجكدات النقد في متمثالن  الماؿ رأس أصبح ذلؾ بعد أىـ مكجكدات الشركات،أىـ مككنات الثركة الكطنية ك 
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 الثابتة كالمكجكدات كالنقد الطبيعية المصادر محؿ حؿ فقد اآلف أما الشركات كالمجتمع، مككنات أىـ ىما الثابتة

 (.7002 كصالح، )المفرجي  "الشركات مكجكدات كأغمى الكطنية الثركة مككنات أىـ الذم يعد الفكرم الماؿ رأس

 ىي بؿ معرفة، كؿ ليست كلكف المعرفةيمثؿ انو  حيث لممؤسسة، الحقيقي الماؿ رأس ىك الماؿ الفكرم كرأس 

 العثكر تـ إذا إال ماؿ رأس المعرفة تصبح أف يمكف كال لصالحيا، تكظيفيا يمكف كالتي المفيدة لممنظمة المعرفة

 . (7992)ستيكارت،  المنظمة لصالح كتكظيفيا عمييا 

السيما عمى الساحة كقد انتشرت ظاىرة المنافسة بيف الجامعات بشكؿ ظاىر بخالؼ ما كانت عميو في السابؽ 

كأصبحت ترتبط فاعمية الجامعة الى حد كبير بقدرتيا التنافسية، كىذه القدرة التنافسية مرىكنة بقدرة ، المحمية

الجامعة عمى تييئة كتنمية مخزكنيا مف رأس ماليا الفكرم الذم يضـ أعضاء ىيئة تدريس ككافة العامميف 

مؤىميف لمتفكير االستراتيجي االبتكارم إضافة الى انظمتيا العاممة   كالقيادة االدارية ليا كالذم يجب اف يككنكا

 كعالقاتيا الداخمية كالخارجية.

االمر الذم ، أحد المجاالت الميمة لعممية التنمية يحتؿ فمسطيفالتعميـ العالي في كعميو فاف الباحث يرل اف 

تتنافس في ما بينيا كتسعى لمحصكؿ عمى ميزة  فمسطيفمف مؤسسات التعميـ العالي في  العديدأدل الى ظيكر 

برأس الماؿ الفكرم  لكؿ جامعة بأف تيتـدفع االدارة العميا تجعميا قادرة عمى النمك كتطكير استراتجياتيا، كىذا 

ف الدراسات  ،مكضكع رأس الماؿ الفكرمنظران لألىمية الكبيرة التي يحظى بيا  فيياالمكجكد  العالمية العربية ك كا 

أىـ المكاضيع الحالية المطركحة مف  ومن رأس الماؿ الفكرم في مجاالت متعددة تجعؿددة التي تناكلت متعال

، كمف الثركة الكبيرة التي تمتمكياالبحثية لمساعدة المنظمات الكتشاؼ  لمبحث كالتنقيب في مختمؼ المجاالت

يجعميا دائمة البحث عف ما  اصمنظمات بشكؿ عاـ كالجامعات بشكؿ خالتنافس الحاصؿ في الجية اخرل فإف 

     اح كالتميز في مجاالتيا المختمفة.يحقؽ ليا التطكر كالتقدـ كالنج
 

  البحثمشكمة : أوالً 
دارات في الجامعات الفمسطينية ميمة السير قدمان في مسيرة الجامعة بما يمكنيا مف عاتؽ اإليقع عمى 

كاالستفادة مما عمى المستكل العالمي مف جية، العالي متعميـ المختمفة لمجاالت المكاكبة التطكر الحاصؿ في 

تتبكء مكانةن لمجامعة كيجعميا المرجك تحقيؽ التقدـ  ابيستطيع تات يكتكفير ما يمـز مف امكانتممكو مف مكارد 



 

[4] 
 

التعميـ العالي في فمسطيف عامة كفي قطاع غزة خاصة  كلقد شيد، مرمكقة بيف منافسييا مف الجامعات االخرل

في مؤسسات التعميـ العالي، الممتحقيف  الطمبةخالؿ العقديف السابقيف مسجالن نمكان كبيران في أعداد  ىائالن  ان تطكر 

كسائؿ عالي تقدـ خدمات تعميمية بطرؽ ك  كقد ادل ىذا االزدياد في أعداد الطمبة الى ظيكر عدة مؤسسات تعميـ

 الجامعات. ىذه مختمفة، مما زاد في حدة المنافسة بيف 

عدد الدارسيف تشير االحصائيات الرسمية المسجمة في كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطيني أف حيث 

( 2)دارس ممتحؽ في  (22122)يقارب  ( بمغ ما5222/5222المسجميف في الجامعات الفمسطينية عاـ )

، في حيف سجمت االحصائيات في قطاع غزة تمنح درجة البكالكريكسنظامية كمفتكحة فمسطينية جامعات 

( 0في  )( طالب مسجؿ 108650) ؾىناأف  (5215المسجمة لدل كزارة التربية كالتعميـ العالي في العاـ عاـ )

اكاديمية  مفتكحة في قطاع غزة مسجمة لدل كزارة التربية كالتعميـ يسمح ليا بمنح درجةجامعات تقميدية ك 

)الدليؿ االحصائي  (5215(، )أماف، 5211)مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني "كفا"، (.  فأعمى )بكالكريكس

 .(5215كزارة التربية كالتعميـ،  –

تعميمية جديدة تسعى كؿ منيا  مؤسساتظيكر التطكر الحاصؿ في نطاؽ التعميـ ككذلؾ مف ذلؾ كنستدؿ 

 أظيرتكما  تحاكؿ تحقيؽ مزيدان مف التقدـ كالتطكر،ك  ،المحمية ليا بيف الجامعاتتطكير نفسيا كحجز مكاف الى 

 ىـمؤىالت تساعدعمى رغبة في الحصكؿ خالؿ الفترة االخيرة،  لاللتحاؽ بالجامعاتقباؿ الشديد ألاالحصائيات ا

 عمى فرص عمؿ.   في العثكر 

بناء نظاـ جامعي الحقيقي في بدكرىا  قياميابد مف اللجامعات الفمسطينية القدرة التنافسية كلكي تحقؽ ا

 يكية مثؿ البرامج الدراسية كامكاناتفي مجاالت ح فيما بينياالتميز تحقيؽ  يساعدىا فيك يتسـ بالتنكع كالترابط 

ي ممالبحثية كتسييالت التدريب العالدراسية كالتجييزات كالقاعات  التي تممكيا أعضاء ىيئة التدريس كالمكتبات

ابتكار نظـ كبرامج تأىيؿ جديدة تتكاكب مع المستجدات  ، ككذلؾالمتبعة كنمط اإلدارة كنظـ الجكدةلمطالب 

 (.2011،كالدجني البيئية كالقدرة عمى جذب كاستقطاب الطالب كالطالبات مف السكؽ المحمية كالخارجية )أبك دقة

 محدكدية المكارد الماديةي ظؿ ، كفلياتمثؿ ميزة تتنافسية في الجامعات أصبحت المعرفة المكجكدة كقد 

، أصبحت الجامعات تعتمد عمى مكاردىا الداخمية أك ما يعرؼ حاليان برأس لمجامعات كانخفاض الدعـ الخارجي
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التعممي الى في مستكاىا التعميمي ك بيدؼ تحقيؽ االرتقاء الماؿ الفكرم مف أجؿ تدعيـ ك تعزيز ميزاتيا التنافسية 

االكاديمية مف جية كمف جية أخرل زيادة عدد الدارسيف الممتحقيف بيا بما يحقؽ اعمى المستكيات االدارية ك 

 طمكحاتيا كتحقيؽ استراتجياتيا. 

كقد قدمت مجمكعة مف الدراسات السابقة دراسة لكاقع رأس الماؿ الفكرم كتعريفو كمككناتو لمجمكعة مف 

قدمت بعض ك المنظمات العاممة في السكؽ الفمسطيني كاالقميمي عمى اختالؼ طبيعة عمميا كأىدافيا كحجميا، 

( التي 5212طينية منيا دراسة حمادة )الفكرم لدل الجامعات الفمس لدراسة كاقع رأس الماؿ ان ىذه الدرسات مقترح

(، التي اكصت بدراسة 5211أكصت بدراسة كاقع رأس الماؿ الفكرم في الجامعات الفمسطينية، كدراسة شعباف )

 إدارة رأس الماؿ الفكرم في الشركات كالمنظمات .

تساعدىا في تحقيؽ  كيتو لدل الجامعات الفمسطينية ار كمف ىنا أنطمقت فكرة االىتماـ برأس الماؿ الفكرم كاد

 التميز المرغكب.

 االجابة عمى السؤاؿ التالي :  كفي ضكء ىذا االتجاه، يحاكؿ ىذا البحث
 

 " إدارة رأس المال الفكري في تعزيز الميزة التنافسية بين الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ؟  ما عالقة "

 :  ويتفرع من السؤال الرئيس االسئمة الفرعية التالية

 ما ىي مككنات رأس الماؿ الفكرم ؟  -7

ما مدل تكفر مككنات رأس الماؿ الفكرم في الجامعات الفمسطينية ؟ -

منيا؟ما مدل تكفر متطمبات إدارة رأس الماؿ الفكرم في الجامعات، ك مدل االستفادة المتحققة  -

 لدييا؟الت التنافس بيف الجامعات، ككيؼ يمكف تحقيؽ ذلؾ عبر المكارد المتاحة امجىي ما  -2

ىا في الجامعات الفمسطينية، كمدل تأثير المختمفة في إدارة مككنات رأس الماؿ الفكرم فركؽ ىؿ يكجد  -1

 عمى تعزيز ميزاتيا التنافسية؟

بيف الجامعات الفمسطينية في إدراكيـ لمككنات كاىمية رأس الماؿ الفكرم بعزل الى  فركؽىؿ يكجد   -6

مكاف  –المسمى الكظيفي  – سنكات الخبرة –المؤىؿ العممي  –العمر  –الديمكغرافية )الجنس المتغيرات 

 ؟(  العمؿ



 

[6] 
 

 البحثأىداف  :ثانياً 

 

 الى تحقيق التالي :  البحث سعى ىذاي

 .التعرؼ عمى كاقع إدارة رأس الماؿ الفكرم في الجامعات الفمسطينية -1

 .لديياالكشؼ عف إتجاىات إدارة الجامعات نحك االىتماـ بإدارة رأس الماؿ الفكرم  -2

  .الطرؽ التي تتبعيا الجامعات في إدارة رؤكس األمكاؿ الفكرية التي تمتمكيا تحميؿ -3

 .كأداة لتحقيؽ الميزة التنافسيةك ستراتيجي أىمية رأس الماؿ الفكرم كمفيـك ا بياف -4

 يـ رأس الماؿ الفكرم.تقيلنماذج التي تستخدـ في قياس ك ا إبراز -5

 .مفيكـ الميزة التنافسية كأبعاد تحقيقيا في الجامعات الفمسطينية تحديد -6

 .التعرؼ عمى قدرة الجامعات عمى االستفادة مف مككنات رأس الماؿ الفكرم الخاصة بيا -7

التكصؿ الى عدد مف التكصيات التي يمكف اف تساعد إدارة الجامعات في إدارة كتنمية رأس ماليا الفكرم  -8

 سية. لتعزيز قدراتيا التناف

  البحثأىمية ثالثُا: 
 التي مف الممكف تحقيقيا عمى النحك التالي :العممية كالعممية مف خالؿ الفكائد  نبع أىمية ىذا البحثت

 

 ىمية العمميةاأل  -1

 تناكؿ البحث قطاع حيكم ميـ لمتنمية في المجتمع الفمسطيني كىك المؤسسات التعميمية. .1

 تعزيز المزاياك كالمجتمع كالباحثيف مدارسيف لتطكير كتحسيف االعماؿ كالخدمات المقدمة مف خالؿ الجامعات  .2

 .ت في حاؿ استفادت مف ىذا البحثافسية التي قد تحصؿ عمييا الجامعاالتن

  .منوبطريقة تحقؽ االستفادة القصكل الفمسطينية دارة رأس الماؿ الفكرم في الجامعات كفؤة إلطرؽ ر يتكف .3
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 العممية األىمية  -2

العربية كتعزيزىا باالبحاث التي مف شأنيا أف تعكض النقص الكاضح في البحكث التطبيقية  المكتبةإثراء  -1

بما فاعميتيا ، كعالقتو بكفاءة عمؿ المنظمات ك متغيراتو المختمفةاكؿ رأس الماؿ الفكرم بمككناتو ك التي تتن

   يكسبيا مزايا تنافسية.

عمى في مكضكع رأس الماؿ الفكرم حيث ىناؾ اىتماـ كاسع في الفترة االخيرة  الفكرم،مكاكبة التطكر  -2

تنمية كالمحافظة ات تبني برامج بحثية حكؿ إدارة ك مستكل المنظمات العالمية، كمحاكلة العديد مف المنظم

التميز لما لو مف قدرة عمى كؽ ك لثركة الفاعمة في تحقيؽ التفعمى رأس الماؿ الفكرم الخاص بيا، باعتباره ا

 التطكر كاالبداع ك االبتكار. صنع 

فتح المجاالت أماـ الباحثيف لالطالع عمى نماذج ادارة رأس الماؿ الفكرم في الجامعات الفمسطينية كالمقارنة  -3

 كمحاكلة تطكيرىا. بيف نتائجيا لمكقكؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ لكؿ منيا
 

 البحث ىيكل: رابعاً 
 تمثؿ ىيكؿ البحث، كىي كاالتي:  سبعة فصكؿ عمىالبحث  يحتكم

مقدمة التالي: عمى النحك  نقاط رئيسية أربعةمف خالؿ كيتناكؿ فيو ىذا الفصؿ  لمبحثاالطار العام  :الفصل االول

 .اىداؼ البحث، كخطة البحث المتبعة، اىمية البحث ، مشكمة البحث،البحث
 

 عمى النحك التالي: نقاط رئيسية مف خالؿ تسعةفيو ىذا الفصؿ كيتناكؿ رأس المال الفكري  :لفصل الثانيا

دخؿ الى إدارة رأس الماؿ مكمف ثـ ، وخصائصك  و،مككناتك  مفيكـ رأس الماؿ الفكرم كأىميتو

رأس الماؿ الفكرم، نماذج إلدارة رأس الماؿ الفكرم في الجامعات،  طرؽ قياس كتقييـ الفكرم ك 

 الفكرم في مؤسسات التعميـ العالي.رأس الماؿ ك ، كتنميتو

مفيـك : نقاط رئيسية عمى النحك التالي عشرةمف خالؿ فيو ىذا الفصؿ كيتناكؿ  الميزة التنافسية :الثالثالفصل 

الميزة التنافسية،  يامؤشراتك  ىا، أبعاديا، أنكاعىامصادر ك ، ياخصائصك  الميزة التنافسية، أىميتيا

  يا.معكقاتك  ىافي الجامعات، أبعادمفيـك الميزة التنافسية كمف ثـ 



 

[8] 
 

: نقاط رئيسية عمى النحك التاليمف خالؿ خمسة فيو ىذا الفصؿ كيتناكؿ  الدراسات السابقة :الرابعالفصل 

الدراسات التي تناكلت رأس الماؿ الفكرم، الدراسات التي تناكلت الميزة التنافسية بيف الجامعات، 

الفكرم بالميزة التنافسية، ما تتميز بو الدراسة الحالية عف  الدراسات التي تناكلت عالقة رأس الماؿ

 الدراسات السابقة

 . المنيجية واإلجراءات :الخامسالفصل 

 .الميداني البحثنتائج تفسير ومناقشة :  السادسالفصل 

 والتوصيات االستنتاجات:  السابعالفصل 

  المراجع

 المالحق
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 الثانيالفصل 

 رأس المال الفكري
 مقدمة 
  ًمفيوم رأس المال الفكري :  أوال 

  ًاىمية رأس المال الفكري في المنظمات :  ثانيا 

  ًمكونات رأس المال الفكري ثالثا : 

  ًخصائص رأس المال الفكري رابعا : 

  ًمدخل الى إدارة رأس المال الفكريخامسا : 

  ًنماذج إدارة رأس المال الفكري سادسا : 

  ًالمال الفكريطرق قياس و تقييم رأس :  سابعا 

  ًرأس المال الفكريوبناء : تنمية ثامنا 

  ًرأس المال الفكري في مؤسسات التعميم العالي تاسعا : 
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 مقدمة
يعتبر مفيكمان متعدد االبعاد، تمتقي فيو عالقات حديثان في عمـ االدارة، حيث  رأس الماؿ الفكرممصطمح يعتبر 

 المنظمة كعمى الكفاءات المتخصصة، مع قدرة كامنة عمى التنمية ك تكليد القيمةمكثفة قائمة عمى المعرفة 

 ( .1005222)السكيدم، 

ستمرار كالمنافسة في كأصبح ينظر الى رأس الماؿ الفكرم المممكؾ لممنظمة كمقياس لنجاحيا كقدرتيا عمى اال

كخاصة المعرفية منيا، ككنو يمثؿ تأثير كبير عمى نجاح أك فشؿ المنظمة  سكؽ العمؿ، كمتغيران ميمان ذك

الدارة المنظمة المتعمقة بقدرات العامميف كالعالقات مع الزبائف كىيكمية االدارة كالتي يمكف االمكانات المتاحة 

أستخداميا بطريقة تمكف االدارة مف خمؽ االبداعات كمف ثـ التفكؽ كالتميز، كىذا ما يعطيو مف كجية نظر 

 .لخمؽ القيمة كأحد االركاف الرئيسية في نظـ تقكيـ االداء المعاصر العديد مف الباحثيف دالة

كعميو فإف ىذا الفصؿ ييدؼ الى التعريؼ بمفيكـ رأس الماؿ الفكرم، كمككناتو الرئيسية، كأىميتو بالنسبة 

يكضح اىمية ادارة رأس الماؿ كما ك لممنظمات بشكؿ عاـ كالمنظمات المعرفية بشكؿ خاص ككيفية تنميتو فييا، 

كيتطرؽ الفصؿ كذلؾ الى اىـ النماذج التي تستخدـ في ادارة رأس الماؿ الفكرم الفكرم المكجكد في المنظمات، 

 في المنظمات

 أواًل: مفيوم رأس المال الفكري 
 المصطمحاليكجد إتفاؽ عمى تعريؼ مكحد ليذا مفيكـ رأس الماؿ الفكرم، ك ي تناكلت الدراسات كاالبحاث الت تتعدد

 لعدة أسباب، منيا : 

 لفكرم،حداثة مفيـك رأس الماؿ ا .1

إدارة لممعرفة كقيمة  فكرم، فيناؾ مف تعامؿ معو عمى انوفي دراستيـ لرأس الماؿ ال الباحثيفتنكع مجاالت  .5

س الماؿ الفكرم اؾ مف أىتـ برأمضافة لممنظمة، كبالتالي ركز عمى المكجكدات الفكرية غير المممكسة، كىن

أساليب قياسو ككيفية استخدامو كتعظيـ قيمتو، كىناؾ مف أىتـ بتقييـ اثره عمى اداء ك طرؽ مف حيث مككناتو ك 

 نظمات االعماؿ كقدراتياالتنافسية،م
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: انو يتككف مف عنصريف أساسييف ىمااختالؼ الباحثكف في تقسيـ مككنات رأس الماؿ الفكرم، فيناؾ مف يرل  .2

كف مف ثالثة عناصر ىي : رأس الماؿ كرأس الماؿ البشرم ك رأس الماؿ البنيكم، كىناؾ مف يرل انو يت

البشرم، كرأس الماؿ الييكمي ك رأس ماؿ العالقات، كىناؾ مف يتعامؿ معو انو محصمة التفاعؿ بيف أربعة 

 ء ك رأس الماؿ مف المكرديف.عناصر ىي : رأس الماؿ البشرم، كرأس الماؿ الييكمي، كرأس الماؿ مف العمال

  (55-51، 5212)نجـ، 

تمت بكاسطة عدد  سات المتعمقة برأس الماؿ الفكرماأف معظـ االبحاث كالدر ( 55-51، 5212أضاؼ نجـ ) .2

مف الباحثيف الذيف ينتمكف الى فركع عممية مختمفة مثؿ : إدارة االعماؿ كالتنظيـ، عمـ النفس، عمـ االجتماع، 

   مفاىيـ خاصة كنظرتو العممية كالمناىج البحثية التي يعتمد عمييا في دراستو. ككؿ مف ىؤالء لو

 شممت االتجاىات التالية : كالتي في تعريؼ رأس الماؿ الفكرم  تناكلتتعددت االتجاىات التي كبالتالي فقد 

  الماؿ الفكرم عمى عناصر كمككنات رأساالتجاه االكؿ: اعتمد التعريؼ  

  :عمى كيفية قياسو في المنظماتاالتجاه الثاني 

 االتجاه الثالث: النتائج المتحققة مف رأس الماؿ الفكرم في المنظمات 

 .دارة المعرفة  االتجاه الرابع: ابراز العالقة بيف مفيكمي رأس الماؿ الفكرم كا 

 :  لرأس المال الفكري من وجو نظر العديد من الباحثينيفات وفي ما يمي مجموعة من التعر 

  عرفتو منظمة التنمية كالتعاكف االقتصاديةOECD  بأنو القيمة االقتصادية لنكعيف مف االصكؿ غير

االجراءات كالتكنكلكجيا كالممكية يكمي كيشمؿ العمميات التنظيمية ك المممكسة لممنظمة ىما: رأس الماؿ الي

يتضمف كمكرديف المنظمة ك شرم داخؿ المنظمة، ككذلؾ عمالء الفكرية كشبكات التكزيع، كرأس الماؿ الب

 .(Malhotra,2003: 3الخبرات كالمعارؼ كاالبداعات. )

 عرفيا Grant (1001  :2) " اكلياتممكو المنظمة مف مجمكعتيف أساسيتيف مف المكارد أنو محصمة ما :

سة، المكارد المميزة لممنظمة التي يصعب عمى غيرىا مف المنظمات االخرل محاكاتيا، ثانييا المكارد المممك 

 ."كىي مكارد يسيؿ نقميا أك محاكاتيا
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  عرفياStewart (5222 :21 )العالقات، ككذلؾ الماكينات التي بة كالميارات كالمعرفة التقنية ك المكى انيا

 ركة".خمؽ الثتجسدىا، كالممكف استخداميا ل

  تنافسية في  يحقؽ ميزةا يعرفو كؿ االفراد في المنظمة ك مجمكع كؿ م نوبإ( 122:  5222) حسفيا تعرف

 .السكؽ

  رأس الماؿ الفكرم ىك مجمكعة مف الميارات المتكفرة في المنظمة التي تتمتع بمعرفة كاسعة تجعميا قادرة

عمى جعؿ المنظمة عالمية مف خالؿ االستجابة لمتطمبات الزبائف كالفرص التي تتيحيا التكنكلكجيا. 

(Ulrich,1998:2). 

  مكارد البشرية ممثمة في الكفاءات القادرة عمى تكليد االفكار المتعمقة ف المالقدرة العقمية لدل فئة معينة

االنشطة كالعمميات كاالستراتيجيات بما يضمف لممنظمة امتالؾ ر الخاٌلؽ كاالستراتيجي لألنظمة ك بالتطكي

 (.00:  5222، يحضيوميزة تنافسية مستدامة. )
   
 ( 101:  5220كقد ذكر العنزم كصالح ) مجمكعة مف العامميف يمتكمكف قدرات عقمية عبارة عف انو

لتحسيف  عناصرىا المعرفة كالميارة كالخبرة كالقيـ، يمكف تكظيفيا كاستثمارىا في زيادة المساىمات الفكرية،

كتطكير مساحة إبداعاتيا بشكؿ يحقؽ ليا عالقات فاعمة مع جميع االطراؼ  أداء عمميات المنظمة،

 الدفترية كبيران. اعمى مف قيمتيالسكقية المتعاممة معيا، كيجعؿ قيمتيا ا

 

أف ىناؾ إتفاؽ عمى محكر رأس الماؿ الفكرم المتمثؿ في االصكؿ غير المممكسة في بسبؽ مما  كيتضح

يا السكقية كدعـ ميزاتيا التنافسية، زيادة حصتإثراء قيمتيا ك المنظمات، كالتي مف خالليا تستطيع المنظمات 

ناتج التفاعل بين كل ما تممكو المنظمات من  “فإن الباحث يمكن أن يعرف رأس المال الفكري بأنو  وعميو

خارجية عالقات من متمكو وما تفي المنظمة، العاممين  كفاءة و خبرة وميارةأصول غير ممموسة متمثمة في 

قدرتيا التنافسية في م يفي تحقيق قيمة مضافة وتدع ىاساعدي، وما تمتمكو من ىيكل تنظيمي ،وزبائن

 . ”السوق
 

التفرقة بيف  كيختمؼ مفيكـ رأس الماؿ الفكرم ) أك رأس الماؿ غير الممكس ( عف رأس الماؿ المادم، كيمكف

 رأس الماؿ المادم مف خالؿ المقارنة التالية: رأس الماؿ الفكرم ك 
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 (  0الجدول رقم ) 

 المقارنة بين رأس المال المادي ورأس المال الفكري

 رأس المال الفكري رأس المال المادي البيان
 غير ممموس -أثيري  -غير مادي  مادي ممموس األساسية الصفة

 في عقول األفراد العاممين في الشركة ضمن البيئة الداخمية لمشركة موقع التواجد

 األفراد ذوي المعارف والخبرات ، المبانياآللة، المعدات التمثيل النموذجي

 متزايدة باإلبتكار متناقصة باإلندثار القيمة

 بالتركيز واإلنتباه والخيال الواسع باإلستخدام المادي نمط خمق الثروة

 العمل المعرفي العمل العضمي المستخدمون لو

 يتوقد عند حدوث المشاكل يتوقف عند حدوث المشاكل الواقع التشغيمي

 مع تزايد في القدرات اإلبداعية ليس لو عمر تناقص بالطاقةيلو عمر إنتاجي و  الزمن

 (. 1:  4111المصدر ) يوسف، 
 

 في المنظمات رأس المال الفكري أىمية: ثانياُ 
يركػػز عمػػى فئػػة معينػػة مػػف  حيػػثالبشػػرية  فػػي مجػػاؿ المػػكاردمكضػػكع رأس المػػاؿ الفكػػرم أحػػد المكضػػكعات يعتبػػر 

لمبػػػاحثيف ان بالنسػػػبة كيػػػاليػػػكـ مكضػػػكعان حييمثػػػؿ ك  ،األشػػػخاص العػػػامميف الػػػذيف يمتمكػػػكف معػػػارؼ كميػػػارات خاصػػػة

عمػػى أىميػػة اسػػتثمار رأس المػػاؿ الفكػػرم بقكلػػو "إف (  2:  5220) ىيجػػافلقػػد أكػػد ك  كالممارسػػيف عمػػى حػػد سػػكاء،

رأس المػاؿ الفكػرم غيػر المسػػتثمر عمميػة يمكػف تشػبيييا بالػػذىب غيػر المسػتخرج" ىػذا الكصػػؼ ليػذه الفئػة تجعػػؿ 

الفكائػػػد التػػػي يمكػػػف أف تجنييػػػا أم منظمػػػة أك مجتمػػػع مػػػف خػػػالؿ االىتمػػػاـ بػػػرأس المػػػاؿ مػػػف اليسػػػير التأكيػػػد عمػػػى 

   .الفكرم

، الفكرم الماؿ رأس ىي تمتمكيا التي الحقيقية القيمة أفأدركت  المنظمات بعض( أف  52:  5220كيذكر حسيف) 

 األخرل المكارد كتكجيو تكظيؼ في الرئيس كالمكجو األساس المحرؾ باعتباره المادم الماؿ رأس مف أىمية أكثر كىك

 المكجكدات أكثر كاف المعرفي العمؿ إنتاجية زيادة إلى الشركات ىذه إدارة تسعى إذ تنافسي، سالح أقكل كىك لمشركة،

 . المعرفية المكجكدات ىي قيمة
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 ىناؾ تككف أف يجب العائد ىذا يتحقؽ كحتى الطكيؿ المدل عمى مجزم عائد لو استثمار الماؿ الفكرم رأس كيعتبر

 يمكف متنامي تراكمي مكرد ىك بؿ الندرة مشكمة مف يعاني الأنو  كما، عميو لمحصكؿ مقدمة تكمفة أك تضحية

 الذم الحقيقي الماؿ رأس انو عمى الفكرم الماؿ رأس إلى ينظر بدأ كبذلؾ  جديدة أفكار كتطكير  تكليد في استخدامو

 (.2:  5211المنظمة مف عدمو. ) الشعباني، نجاح عميو يتكقؼ

 الماؿ كرأس كالعمؿ األرض ىي اإلنتاج عكامؿ أف افتراضات عمى التقميدم االقتصاد قاـ الذم الكقت ففي

 أصبح إذ األخرل اإلنتاج عكامؿ بيف مف األكلكية لو الفكرم الماؿ رأس أف الحديث االقتصاد أكضح المادم،

 القدرات ذكم األفراد اختيار إلى بالسعي الحديثة اإلدارات بدأت كعميو، التقميدية اإلنتاج عكامؿ متقدما عمى

 التدريب عمى األفراد كتحث المعرفة كتسابإل المالئـ المناخ تكفير عمى كتعمؿ المتعددة، كالميارات المعرفية

 عف فكرية أصكؿ إلى كتحكيمو لدييـ المعرفي المخزكف إلى كالكصكؿ جديدة ميارات إلكسابيـ كذلؾ كالتعميـ

 حؽ مف فكرية ممكية تككف كبالتالي فكرية، أصكؿ تصبح حتى الفكرية العمميات لكافة المنتظـ التكثيؽ طريؽ

 مفكرة ةيعالم قكل انو عمى البشرم بالمكرد لالىتماـ الدكؿ بؿ الشركات سمككيات فتحكلت، بيا التصرؼ الشركة

فة، كأصبح المضا القيمة يخمؽ الذم كىك كيطكرىا اإلنتاج كأنظمة اآلالت عمى التعديالت يجرم الذم ىك كانو

 حجـ تقميص مف كبالرغـ األساسية، الثركة امتالؾ حيث مف بمد ألم األساسي المعيار يعد الفكرم الماؿرأس 

 الكـ، بدؿ بو المحتفظ البشرم المكرد نكع عمى انعكس ذلؾ أف إال الحديثة التقنيات إحالؿ نتيجة البشرم المكرد

 عممية إلى كالسعي المسؤكلية فتحمؿءة بكفا كتطبيقيا الحديثة التطكرات استيعاب عمى النكع ىذا قدرة كمدل

 العصر ىذا في الفكرم الماؿ رأس ىميةا فإف ميو، كعفكرم ماؿ سأر  عمى األساس في يعتمد إنما مستدامة تنمية

 (.26:  2007)العمرم، .المعمكمات تكنكلكجيا الستخداـ نظران  آخر كقت مف أىمية أكثر تبدك

 مف يممكو لما التغيير استراتيجية بناء في أصبح لو الدكر األساس الفكرم الماؿ كمما سبؽ يتضح أف رأس

 أخر بمعنى ، أمالجديدة المعطيات مع المناسب كالمتكائـ التغيير إحداث تحقيؽ في كمركنة كميارات معارؼ

ىيجاف كقد ذكر  ،المضافة القيـ كتكليد التنمية الشاممة عناصر لباقي األساس المحرؾ الفكرم الماؿ رأس يعد

بيار كجذب العمالء ا  يادة القدرة اإلبداعية لممنظمة ك ز تتمخص في  الفكرم الماؿ رأس أىمية( أف  6:  2007)

كتقميؿ  ،طكرةتتعزيز التنافس بالكقت مف خالؿ تقديـ المزيد مف المنتجات الجديدة أك المكتعزيز كالئيـ، ككذلؾ  



 

[15] 
 

مكانانو يؤدم الى ترة بيف كؿ ابتكار كالذم يميو، ك الف ية البيع بأسعار تنافسية كيؤدم الى خفض التكاليؼ كا 

ف رأس الماؿ الفكرم يعتبر مف أكثر المكجكدات قيمة في القرف اتعزيز القدرة التنافسية، ك تحسيف اإلنتاجية ك 

عمى إدخاؿ التعديالت الجكىرية عمى كؿ شيء في أعماؿ ألنو يمثؿ قكل عممية قادرة  ،الحادم كالعشريف

الحاجة إلى إعطاء جيكد التنمية البشرية كالتدريب مضمكنان اتيـ المتالحقة، كأكد فضالن عف ابتكار  ،منظماتيـ

ي لممجتمع ، كقيمة رأس الماؿ المعرفاإلبداع كالتعمـ المؤسسي في جانبإستراتيجيان يمبي احتياجات تنمية طاقات 

حيث ستغالؿ كاالىتماـ االمثؿ المكانات كمقدرات المنظمات سساتو في جانب آخر، كأنو بذلؾ يمكف االكمؤ 

  .بشكؿ كبير المنظمات مف خالليا االستفادة منوتسطيع 

كأف الناظر لمنظمات االعماؿ الكبيرة يمكنو التعرؼ عمى االىمية الكبيرة لرأس الماؿ الفكرم بيا، حيث أظيرت 

كصمت  5222أف القيمة السكقية لمشركة سنة  ، نبيفIBMدراسة الكضع المالي لشركة االحصائيات أنو كبعد 

الر، كيرل العديد مف الباحثيف أف الفرؽ بيف بميكف دك  1.20بميكف دكالر، في حيف أف القيمة الدفترية  0220الى 

دراسة كتحميؿ  ، كما تظير االحصائيات كمف خالؿ ص بالشركةاالقيمتيف يرجع الى رأس الماؿ الفكرم الخ

بميكف دكالر، في حيف  2222كصمت  5222القكائـ المالية لشركة مايكركسكفت أف القيمة السكقية لمشركة عاـ 

 فقط، االمر الذم يعكس تزايد قيمة كأىمية رأس الماؿ الفكرم بيذه المؤسسة. ميكف دكالرب 022اف القيمة الدفترية 

 (.25:  5211)شعباف، 

عمى أىمية النقاط السابقة بالنسبة ألىمية مكضكع رأس الماؿ الفكرم اال أف رأس الماؿ الفكرم ربما  التأكيدمع 

جتمع مف حيث المعارؼ كالميارات مف جية، كاالمكانات يعتبر أفضؿ إستراتيجية الستثمار الفئة المتميزة في الم

، ك مف ىذا المنطمؽ جاء التركيز عمى رأس الماؿ الفكرم لتي تكفرىا المنظمات مف جية اخرلالمتكفرة اك ا

 لمتميزة تساعد في نيضة المنظمات كاالىتماـ بمقدراتياباعتباره إستراتيجية التحكؿ مف الفئة العامة إلى الفئة ا

 (..: 5220)ىيجاف، .ع االىتماـ بالمبدعيف كالمجتيديف في االعماؿيكبالتالي نيضة المجتمع كتشج
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  مكونات رأس المال الفكري: ثالثاً  
لقد قدـ مجمكعة مف الباحثيف تقسيمات متعددة لمككنات رأس الماؿ الفكرم، تتفؽ في مككناتيا كلكنيا 

حيث ا الى إثنيف كمنيـ الى ثالثة مككنات كمنيـ الى أربعة أك يزيد، تختمؼ في طريقة التقسيـ، فمنيـ مف قسمي

رأس الماؿ الفكرم أنو يتككف مف رأس الماؿ البشرم ك رأس الماؿ الييكمي، في حيث قدـ  Joia (2000)قدـ 

Sveiby (1997 الييكؿ ،)الداخمي ( تقسيمان لرأس الماؿ الفكرم ليشتمؿ عمى كفاءة العامميف )التعميـ كالخبرة

العالقات ( ك الييكؿ الخارجي )الشكؿ القانكنى لممنظمة، اإلدارة، النظـ كثقافة المنظمة كالبرامج الجاىزة)

( تقسيماً لرأس المال 3113) Brookingف قدـ حي (، في، العالقات مع المكرديفمع العمالء التجارية، العالقات

 الفكري إلى أربعة عناصر هً:
 

 :فذ ، مناة المرتبطة بالسكؽ مثؿ: الماركات، العمالءكتشمؿ جميع الجكانب غير المممكس أصول السوق

 ، الطمبات المتراكمة.التكزيع

 :كىى الخبرات المتراكمة ، كقدرات االبتكار كحؿ المشاكؿ كمؤشرات عف قدرة األفراد  األصول البشرية

 عمى األداء فى مكاقؼ معينة مثؿ فرؽ العمؿ أك العمؿ تحت ضغط.

 :كحقكؽ التعميـ ختراع، كبراءات االكتشمؿ العالقات التجارية، األسرار التجارية أصول الممكية الفكرية ،

 .كالمعرفة

 :ثقافة المنظمة،  كتتضمف جميع العناصر التى تحدد طريقة عمؿ المنظمة مثؿ أصول البنية التحتية

 عد بيانات العمالء كنظـ االتصاؿ.قكا، أساليب إدارة قكة البيع، الييكؿ المالى، ركطرؽ تقييـ الخط

تقسيمان Edevinsson & Malone (1997 )ك  Despres & Channvel (2000)في حيف قدـ كالن مف 

 عمى النحك التالي:بشكؿ كمسميات مختمفة لرأس الماؿ الفكرم انو يتككف مف أربعة مككنات 

 التي يمكف تحكيميا المعرفة، سر الصنعالبشرية لمشركة بما فييا كيشير إلى المكارد : رأس المال البشري ،

 ، النظـ كالقكاعد كاإلجراءات التنظيمية التي تستخدميا الشركة.كىذا يكجد لدل األفراد ،إلى قيمة

 كىذا يشير إلى تسييالت البنية التحتية لمشركة: رأس المال الييكمي . 
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 لذم يستخدـ لخمؽ القيمة مف خالؿ كىي رأس الماؿ الييكمي لمشركة ا: )أصول المنظمة(الموجودات العممية

  عممياتيا التجارية مثؿ تسييالت العمميات كشبكة التكزيع .

 الشركو  كىذه تعكد لألصكؿ الفكرية لمشركة التي بمكجبيا تحتاج:  )الممكية الفكرية( الموجودات الفكرية

 (..: 5222)يكسؼ،إلى الحماية القانكنية .
 

  كمنيـاال انو فقد اتفؽ اغمب الباحثيف  

(Stewart (1997), Saint-Onge (1999),  Karp (2003), Kiran(2001) and others   ) أف

ىي رأس الماؿ الفكرم كرأس الماؿ الييكمي كرأس ماؿ  رأس الماؿ الفكرم يتككف مف ثالثة عناصر رئيسية

ومن ناحية اخرى يعتبر  ونظرًا لما ليذا التقسيم من اتفاق بين الباحثين من ناحية،"، العالقات أك الزبكني

، كعميو يقسـ رأس " البحث االتقسيم االكثر شمولية في المنظمات فإنو التقسيم الذي سيعتمد عميو الباحث في ىذ

 : عمى النحك التاليالفكرم الماؿ 

أم قدرات مستخدمي الشركة الالزمة لتكفير حمكالن لعمالئيا، كاالبتكار كالتجديد، كىك   :رأس المال البشري -1

كىك ينمك باستخداـ  ،الكقت نفسو ىك األصعب عمى القياسيمثؿ مصدر االبتكار كالتحسيف، كلكنو في 

 (.9:  2009)عبدالمنعـ، الشركة لمعارؼ المستخدميف كبزيادة ىذه المعارؼ.

  البشري المال رأس مؤشرات أىممن و 

العامميف لدل التعمـ قدرةالعامميف جكدة مستكلالمنظمة إلدارة اإلستراتيجية القيادة :العامميف دراتق

القرار اتخاذ في المشاركة عمى العامميف قدرةالعامميف تدريب عمميات كفاءة

لمعامميف األصيمة األفكار مف المتحقؽ الدخؿالعامميف لدل كاالبتكار اإلبداع قدرات :العامميف إبداع

 دكراف معدؿالعامميف رضا درجةالمنظمة قيـ مع العامميف اتجاىات تطابؽ :العامميف اتجاىات.ج 

 (. 13:  2009.) صالح،  بالمنظمة العامميف خدمة مدة متكسطالعمؿ

لمشركة كالتي قد تمٌثؿ أشكاالن أخػرل لػرأس فيك يتجسد في مجمكعة مف األنظمة الفرعية :  رأس المال الييكمي -2

الماؿ الفكرم كخير مثاؿ عميو ىك العمميػات التشػغيمية كالتصػنيعية لمشػركة يضػاؼ إلييػا جميػع أشػكاؿ الممكيػة 

 (.9:  2009)عبدالمنعـ، الفكرية اٌلتي تمتمكيا.
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 الييكمي في المنظمات :  المال رأس مؤشرات ومن أىم

 .المستقبمية كرؤيتيا المنظمة منظكر مع العامميف تطابؽ، ك المنظمة ثقافة بناء طبيعة :العامة الثقافة.أ 

 .كالمسؤكلية السمطة بيف العالقة كضكح، بالمنظمة الرقابة نظاـ صالحية :التنظيمي الييكؿ.ب 
 

 لممنظمة تعميمي مخزكف بناء، الشبكة ىذه كاستخداـ داخمية معمكمات شبكة بناء: التنظيمي التعمـ.ج 

 .المخزكف ىذا كاستخداـ

 .التشغيمية العمميات كفاءةك ، المنتج جكدة مستكل، كاألعماؿ األنشطة عمميات مدة : العمميات.د 

 بأنشطة العالقة ذات كالمعمكمات البيانات تكفر، العامميف بيف كالتنسيؽ المتبادؿ الدعـ :المعمكمات نظاـ.ق 

 (. 15:  2009) صالح،  .المعرفة في المشاركةك ، كأعماليا المنظمة
 

كىك يتضمف ما يحققو مػف قيمػة لمشػركة كالتػي يكػكف مصػدرىا   : أو الزبوني العالقاتأو  عمالءرأس المال ال -3

كػامالن فػي أم جػزء ىػذا رأس المػاؿ يككف ك  ،يـئف أك قناعة العمالء ككالك نكعية الخدمات اٌلتي يقدميا المجيز 

 (.9:  2009)عبدالمنعـ، خمؽ قيمة مضافة لمشركة. يسيـ فيأك مككف لمبيئة الخارجية لمشركة 

 العالقات في المنظمات :  المال رأس مؤشرات ومن أىم

 لخدمات الالزمة القدرات تكفير، لمعمالء بيانات قاعدة كاستخداـ بناء : األساسية التسكيقية القدرات.أ 

 .العمالء حاجة تحديد عمى القدرة، ك العمالء
 

 العالمة سمعةالعمالء عدد الى المباعة الكحداتالمحتممة السكؽالسكقية الحصة :السكؽ كثافة

كالتكزيع البيع قنكات بناءلممنظمة التجارم كاالسـ التجارية

العمالء مع العالقات بناء في االستثمار حجـالعمالء شكاكلالعمالء رضا :الزبائف كالء مؤشرات.ج 

 (. 16:  2009) صالح،  حالييف عمالء خسارة مستكلجدد عمالء كسب مستكل
 

كمما سبؽ يتبيف أف ىناؾ اختالفان في  تحديد مككنات رأس الماؿ الفكرم كأعطاء المسميات فييا، كالجدكؿ 

 مككنات رأس الماؿ الفكرم لدل مجمكعة مف الباحثييف الغربييف  يكضح مسميات ك التالي 
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 (  2الجدول رقم ) 
ختالفات تقسيميا من وجية نظر بعض الباحثيين الغربيين   مكونات رأس المال الفكري وا 

 الباحثيين مكون رأس المال الفكري مسمسل
المعرفة التي يساىـ بيا : البشريرأس المال  1

 العاممكف في المنظمة.
 

 

 مسميات مرادفة:
 االصكؿ البشرية المركزة

 الكفاءات الفردية
 المكارد البشرية

Edvinsson and Malone (1997), Stewart (1997), 

Roos et al. (1998), Allee (1999), Sullivan (1999) 

(ICM Group), Saint-Onge (1999), Sullivan 

(1999), Harrison and Sullivan (2000), Joia (2000) 

 
 

Brooking (1996) 

Sveiby (1997) 

Fletcher et al. (2003) 

المعرفة التي تمتمكيا رأس المال الييكمي:  2
 المنظمة.

 

 مسميات مرادفة:
 مكجكدات البنية التحيتية

 رأس ماؿ االبتكار
 رأس ماؿ الييكؿ الداخمي

 المكجكدات الييكمية
 المكارد الييكمية

 مكونات وتقسيمات إضافية:
 أصكؿ الممكية الفكرية
 رأس ماؿ العمميات

 

Edvinsson and Malone (1997), Stewart (1997), 

Roos et al. (1998), Allee (1999), Saint-Onge 

(1999), Fletcher et al. (2003) 

 

 

Brooking (1996) 

Joia (2000) 

Sveiby (1997) 

Sullivan (1999) 

Sullivan (1999), Harrison and Sullivan (2000) 

Fletcher (2003) 

Brooking (1996) 

Joia (2000) 

المعرفة في المنظمة مف رأس مال الزبوني:  3
 العمالء.

 مسميات مرادفة:
 الييكؿ الخارجي

 رأس الماؿ الخارجي
 رأس ماؿ العالقة
 المكارد العالئقية

Stewart (1997), Saint-Onge (1999) 

 
Brooking (1996) 

Sveiby (1997) 

Allee (1999) 

Joia (2000) 

Fletcher et al. (2003) 

 جمة الباحث.تر ( بMitchell, 2010:8المصدر ) 
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 خصائص رأس المال الفكري:: رابعاً 

في ضكء ما سبؽ مف تعريؼ لرأس الماؿ الفكرم كعرض مككناتو كمؤشرات كجكده في المنظمات، يمكف إجماؿ 

 :خصائص رأس الماؿ الفكرم عمى النحك التالي

 كىي خصائص الشكؿ العاـ الظاىرم لرأس الماؿ الفكرم، كتتضمف: :الخصائص الشكمية .1

  رؤيتو أك تقييمو بأثماف كف االمساؾ برأس الماؿ الفكرم أك حيث اليم وغير مرئي:غير ممموس

 (6:  2011محددة.)عبدالسالـ كعمة، 

 :الشركة كميارات كثير مف االصكؿ الفكرية التي تممكيا  صعوبة وضع معايير لقياس رأس المال الفكري

كخبرات العامميف بيا كالمعمكمات المتكفرة لدييـ عف العمالء كالمكرديف يككف في شكؿ معرفة ذىنية غير 

إنيـ يفتقدكف لمعايير كاضحة تمكنيـ مف متاحة لصانعي القرار، كبالتالي ف مادية كغير مسجمة كغير

 .(6:  2011. )عبدالسالـ كعمة، متابعة كقياس حركة رأس الماؿ الفكرم

 .(23: 2011 )الياللي، كىي خصائص ترتبط بالبيئة المؤسسية، كتتضمف: الخصائص التنظيمية: .2

 تكاجد رأس الماؿ الفكرم في جميع المستكيات االدارية. 

 المركنة التي تساعد عمى التجديد المستمر مف خالؿ االفراد. 

 في المنظمة غير الرسميةالرسمية ك لعالقات تكاجده في ا. 

  المركزية االداريةعدـ التمركز في. 
 

 ارسة العناصر البشرية داخؿ التنظيـ كالتي تتضمف:مكىي خصائص ترتبط بم الخصائص المينية: .3

 (23: 2011الياللي،)

 امتالؾ العديد مف الميارات المينية النادرة كالخبرات المتراكمة بحيث يككف مف الصعب استبداليـ. 

  عاليةالتمتع بدرجة تعمـ تنظيمي. 

 التدريب االثرائي. 
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) كبنائو الذاتي، كتشمؿ: كىي خصائص ترتبط بالعنصر البشرم :الخصائص الشخصية والسموكية .4

 (23: 2011الياللي،

  جيكلة كحب العمؿ في ظؿ حاالت عدـ االقداـ عمى االعماؿ كاالنشطة المالميؿ الى تحمؿ المخاطرة، ك

 .التأكد

  ( االستفادة مف خبرات االخريف) االنفتاح عمى الخبرة. 

 المبادرة بتقديـ أفكار كمقترحات بناءة. 

  الحسـ كعدـ التردد في إصدار القرارات. 

 القدرة عمى التخميف كحسف البصيرة. 

 االستقاللية في الفكر كالعمؿ. 

 المثابرة في العمؿ. 

 .الثقة العالية في النفس 
 

 إدارة رأس المال الفكري: مدخل الى: خامساً 

لذا فإنو يتطمب مف المخططيف  ،تككف إدارة رأس الماؿ الفكرم اإلستراتيجية الناجحة لممستقبؿيتكقع أف 

في مجاؿ المكارد البشرية أف يعدكا برامجيـ الفعالة الستثمار ىذا المكرد الثميف بما يالئـ تحديات القكل العاممة 

يككف منطمقان مف إجراء البحكث االستطالعية ىذا البرنامج ينبغي أف  ؼ مستكياتيا العمرية كالتأىيمية،عمى اختال

لكاقع رأس الماؿ الفكرم كحجمو لتككف نتائج ىذه البحكث مكجية لعممية االستشارات كالتدريب في إعداد ىذه 

 (12:  2007)ىيجاف،. الكفاءات كاستثمارىا

ة مف خالؿ تدعيـ كتؤدم إدارة رأس الماؿ الفكرم دركان ىامان في جعؿ االصكؿ غير المادية ميزة تنافسي

حتى يمكف إلدارة رأس البشرية، كمساعدتيـ عمى اكتشاؼ كتدفؽ إمكانياتيـ المحتممة، ك االمكانيات كالطاقات 

تدعيـ الميزة التنافسية لممنظمة يجب أف تقـك بإعداد برامجيا المختمفة في لماؿ الفكرم المساىمة في تحقيؽ ك ا

فإف المنظمات التي  عميو، ك متطمبات عمؿ المنظمة مف جية اخرلكفؽ طار إستراتيجية المنظمة مف جية ك إ

مف االصكؿ الفكرية التي تمتمكيا يجب عمييا أكالن إدارة  ترغب في تحقيؽ الميزة التنافسية كبالتالي تحقيؽ االرباح



 

[22] 
 

 تاج الى التنميةتالؼ قيمة ىذه االصكؿ، فبعض االصكؿ تحخىذه االصكؿ بفعالية، مف خالؿ إدراؾ أ

ستثمار فييا، كبعضيا يحتاج الى كقؼ االستثمار فييا، أما البعض االخرل فقد ال تككف ذك قيمة عمى كاال

االطالؽ، كمف ىنا فإدارة رأس الماؿ الفكرم يمكف أف ينظر الييا عمى أنيا استراتيجية النجاح في المستقبؿ 

 (.1: 2008)محمد، .الماؿ الفكرم كالكسيمة التي مف خالليا يمكف لممنظمة أف تبدأ في تعمـ الكثير عف رأس
 

 :ية للألسباب التافي المنظمات كيمكف النظر في أىمية إدارة رأس الماؿ الفكرم 

إف االدارة الفاعمة لرأس الماؿ الفكرم قد تككف المحدد النيائي ألداء المنظمة، إذ أف المنظمات التي ترغب  .1

تقكـ باستثمارات مناسبة لألصكؿ الفكرية التي تتممؾ  ئة االعماؿ المعاصرة ينبغي ليا افبالنجاح في بي

أفرادان يتمتعكف بقدرات كميارات تفكؽ المنافسيف، لذا فإف االفراد العامميف في منظمات االعماؿ المعاصرة 

 عمييـ االنتقاؿ مف العمؿ التقميدم الى العمؿ المعرفي كالذم تككف فيو مسؤكلياتيـ أعمؽ ك أكسع.

 (22:  2010، العجمي)

إف رأس الماؿ الفكرم يعد مف أىـ مصادر الميزة التنافسية لممنظمات المعاصرة حيث أف العمؿ   .2

تقديـ ما ىك جديد ات الفكرية كالمتمثمة باالبداع ك نتاجبإسترتيجية التمييز اليمكف تحقيقيا إال مف خالؿ اال

تعد المنظمات المعاصرة رأس الماؿ الفكرم أقكل سالح تنافسي الذم ، في حيف في مجاؿ البحث كالتطكير

الحادم كالعشريف الى زيادة إنتاجية  بالقرفيتمثؿ باألصكؿ األكثر أىمية إذ تسعى إدارة ىذه المنظمات 

 :2010، العجمي) العمؿ المعرفي كالفرد العامؿ المثقؼ حيث أف أكثر األصكؿ قيمة ىي األصكؿ الفكرية.

22 .) 

. يادة النشاطات أك العمميات التي تساعد عمى اكتشاؼ ك تدعيـ تدفؽ القدرات المعرفية كالتنظيمية لألفرادز  .3

 .(12:  2007)ىيجاف،

:  2007)ىيجاف، .صتيا السكقيةات جديدة لممنظمة، كمف ثـ تكسيع حتمكيف ىذه القدرات مف إنتاج منتج .4

12.) 

لتفادم المنافسة الشديدة، كمف ثـ تعظيـ نقاط مف المنظمات ميزة تنافسية تميزىا عف غيرىا  إكساب المنظمة .5

 (.12:  2007)ىيجاف،. )قكتيا 
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 نماذج إدارة رأس المال الفكري:: سادساً 

الف معظـ  إدارة رأس الماؿ الفكرم في غاية الصعكبة،ميمة ( الى أف 9:  2010)كالعجمكني  الركسافأشار 

ىناؾ عدد مف الى المقاكمة، ك  بؿ تمجأ في كثير مف االحيافعمييا المكجكدات الفكرية التفضؿ اإلدارة كالسيطرة 

 دمت بخصكص إدارة رأس الماؿ الفكرم نقدـ منيا: النماذج التي قي 

 ( :  Brown and Russell, 2010Stevens ,نموذج )  -1

قدـ ىذا النمكذج مف خالؿ دراسة اعدىا الباحثكف حكؿ ادارة رأس الماؿ الفكرم الفاعمة في مؤسسات التعميـ العالي 

غير الربحية، قدمكا مف خالليا نمكدجان مقترحان يساعد في االىتماـ كادارة رأس الماؿ الفكرم المكجكد في منظمات 

 النحك التالي: التعميـ العالي بطريقة فاعمة، ككاف النمكذج عمى 

  :تـ تقسيـ بيئة العمؿ داخؿ مؤسسات التعميـ العالي الى ثالث قطاعات رئيسية عمى النحك التالي 

o  :الكميةالبيئة المستكل االكؿ "Macro Environment" 

o  :البيئة الصناعية "المستكل الثانيIndustry Environment " 

o  :س الماؿ الفكرم "أشكاؿ راالمستكل الثالثForms of Intellectual Capital" 

ف منفصؿ يؤثر عمى المعرفة المكجكدة داخؿ المنظمة ماع مف ىذه القطاعات كبشكؿ فريد ك حيث أف كؿ قط

لما تمثمو مف دعائـ تساعدىا مف جية اخرل، االستراتيجية الخاصة بيا جية، إضافة الى مكقع المنطمة ك 

كالقدرة عمى المنافسة، كتـ تحديد خصائص كؿ قطاع عمى عمى التطكر كالتقدـ كمف ثـ البقاء كاالستمرار 

 النحك التالي:
 

  :الكميةالبيئة المستوى االول "Macro Environment" 

غير المسيطر عمييا جية ك ر عمى مجمكعة مف العكامؿ الخايتميز ىذا القطاع بأنو عبارة عف المحيط الذم يحتكم 

اتخاذ القرارات كاالستراتيجيات المتبعة في المنظمة، كغيرىا مف العالي عمى  طبيعة عمؿ المنظمة ك ذات التأثير 

ومن منتظـ كمستمر، حيث يثأثر عدة جكانب مف المؤسسة، الخصائص، كالتي يجب أف تتابعيا المنظمة بشكؿ 
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، المكارد التناقصية، القكل التنافسية، النظاـ االقتصادم ) المحمي كالعالمي(: أىم مدخالت ىذا القطاع

 . الطبيعة السكانية ، ك ات التنظيميةالتشريع
 

 البيئة الصناعية "توى الثاني: سالمIndustry Environment " 

القطاع أنو مجمكعة العكامؿ التي تؤثر بشكؿ مباشر في طبيعة عمؿ مؤسسات التعميـ العالي،  يعرؼ ىذا

ىذه العكامؿ سنكيان أك أقؿ كالمؤسسات التي تعمؿ في نفس مجاؿ عمؿ المنظمة، كمف الممكف اف يككف تكرار 

التصنيؼ " مثؿ التصنيؼ السنكم أك نصؼ السنكم الصادر عف كزارة : ومن أىم مدخالت ىذا القطاع، تكراران 

 .عضكية المنظمة، ك السمعة كالشيرة، االعتماد، التربية ك التعميـ أك المنظمات ذات العالقة"
 

  :أشكال رأس المال الفكري "المستوى الثالثIntellectual Capital Forms of" 

تظير في مستكل كاحد في المنظمة، حيث أف كؿ تكل كافة أشكاؿ رأس الماؿ الفكرم، كالتي كيمثؿ ىذا المس

 .منيا يغطي مستكل مف المعرفة لدل المنظمة مرتبط بشكؿ يكمي في عمؿ المنظمة

يا، كيرتبط كؿ نتتفاعؿ في ما بيىذا النمكذج، فإف مختمؼ مككنات رأس الماؿ الفكرم كفي ىذا المستكل مف 

منيا في جزء متخصص مف تخصصات التعميـ العالي كالتي تمثؿ الكظائؼ المممكسة لممنظمة كىي التي 

 تشكؿ المككنات الرئيسية لرأس الماؿ.

 : وتشمل ىذه االشكال المكونات التالية 

 التدريسيةأعضاء الييئة ،المنح الدراسية المقدمة ويشمل: رأس المال البشري 

  :المكارد المالية، االصكؿ المادية، الثقافة التنظيمية، التكنكلكجيا المستخدمةرأس المال الييكمي ويشمل ،

 .البرامج االكاديميةك 

  :المكظفيف، الكميات، أكلياء االمكر، الطمبة، المانحكف، مجمس االمناءرأس مال العالقات ويشمل ،

المؤسسات الحككمية ذات ك ، أصحاب العمؿ المحتمميف، االعتمادككاالت ، المجتمع المحمي،،االدارة

 .العالقة
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 البيئة الكمية

الطبيعة السكانية –التشريعات التنظيمية  –الموارد التناقصية  –القوى التنافسية  –النظام االقتصادي   

 البيئة الصناعية

عضوية المنظمة –السمعة والشيرة  –االعتماد  –التصنيف   

 نماذج رأس المال الفكري

رأس المال 

 الهٌكلً
رأس المال 

 البشري

رأس مال 

 العالقات

تفاعل مكونات رأس 
 المال الفكري

 ،بترجمةالباحث Stevens, Brown and Russel(15 : 2010المصدر:)

Stevens, Brown and Russel(:النموذجالمقترحمنقبل1شكلرقــم)
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 قصور النموذج: 

ت الخاصة بمنظمات التعميـ بعض الدراساعندما تـ بناء النمكذج، تـ االعتماد عمى المعمكمات الكاردة في 

الؼ تكاخ، مؤسسات التعميـ العالياالختالفات في طبيعة بشكؿ كافي ، كلـ تأخذ في عيف االعتبار العالي

ع مف فركع المستكل، خصكصية كؿ فر ك  اخرلالى منظمة المستكيات التي حددىا النمكذج كطبيعتيا مف منظمة 

اما القصكر الثاني في النمكذج ىك اختالؼ مككنات كؿ مستكل مف منظمة الى اخرل كما أف ىناؾ مجمكعة 

تـ اختباره بشكؿ فاعؿ عمى مختمؼ السبب الثالث ىك أف النمكذج لـ يات لـ يتـ تصنيفيا في النمكذج، ك الفئ

 النظمات التعميمية كأقتصر عمى المنظمات التي شممتيا مجمكعة الدراسات المستخدمة في الدراسة.
 

  :(13:  2011.)عبدالسالـ كعمة،  " Stewart, 1997" نموذج  -2

 حيث قدـ نمكذجان كفقان لمتالي: 

  لمصمحة المنظمة كذلؾ مف خالؿ العالقة الحسنة مع  تقدـالعمؿ عمى االستفادة مف االفكار التي

 .مميف لدييا كالزبائفاعمتال

  ناء شبكة عالقات كمساعدتيـ عمى بداخؿ المنظمة  عمى تكفير المكارد التي يحتاجيا العاممكفالعمؿ

 .لمحصكؿ عمى مكاىب ككفاءات تدعيـ فرص العمؿداخمية كتعزيز ك 

 كالعفكية في طرؽ االفكار بعيدان عف القيكد التي تفسد االبداع  كتقتؿ جكاء االبتكار كالحرية إشاعة ا

 .كحمالط

  بشكؿ منظـ كسمس دكف االغراؽ في التفاصيؿ أك نقص المعمكمات.تكفير المعمكمات 

 االحتفاظ بنظاـ معمكمات كفؤ كبالذات قاعدة بيانات ممتازة. 
 

 (49:  2011) الياللي، :  " Petrash ,1996 "نموذج  -3

نمكذجان مف ستة مراحؿ يمكف استخدامو إلدارة رأس الماؿ الفكرم في مؤسسات التعميـ العالي “ Petrash “ يقدـ 

 : عمى النحك التالي
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رأس الماؿ الفكرم الحالي في المنظمة، يتـ فيو تحديد كافة االرصدة غير مخزكف تككيف سجؿ لحفظ  -1

 .بالمحافظة عمييا كدفع تكمفة صيانتيا المنظكرة لمعرفة ما، كمف ثـ البحث عف مكازنة تتكفؿ

فئة لرأس الماؿ الذم تستخدمو المنظمة بالفعؿ، تصنيؼ رأس الماؿ الفكرم الى ثالثة فئات رئيسية، تشمؿ:  -2

 تستخدمو المنظمة، كفئة لما التستخدمو المنظمة. يتكقع افكفئة لما 

كضع خطة عمؿ تشغيمية تكضح د كيؼ يمكف دتحبحيث صياغة استراتيجية باستخداـ السجؿ المطكر  -3

الفجكات بيف مككنات رأس الماؿ الفكرم مف كاقع االستراتيجية كتمؾ المرصكدة مف كاقع االمكانيات الفعمية 

 لمسجؿ الحالي، كمف ثـ تكجيو المكارد الالزمة لدعـ رأس الماؿ الفكرم نحك سد تمؾ الفجكات.

تحديد فرص التسكيؽ أك الحصكؿ  ة خارجية(، ككذلؾيقياس رأس الماؿ الفكرم ) ربما بمساعدة جية استشار  -4

 عمى حقكؽ استغالؿ عالمات تجارية مف المؤسسات االخرل.

إجراء مقارنة مرجعية، كذلؾ بتنظيـ مككنات رأس الماؿ الفكرم كمقارنتو بكضع المنظمات المنافسة مف أجؿ  -5

 تقييـ درجة سيطرة المنظمة عمى السكؽ كالفرص كالتحديات.

فبعد التعرؼ عمى قيمة رأس الماؿ الفكرم الحالي كحقيقة الكضع التنافسي كمكاضع الفجكات بيف االستثمار،  -6

رأس الماؿ المخطط كالفعمي، تستطيع المنظمة عندئذ التحرؾ في إتجاه مؿء تمؾ الفجكات كالتي مف الممكف 

 ة.استيعابيا مف خالؿ التطكير الذاتي الداخمي أك مف خالؿ اكتسابيا مف مصادر خارجي

  :نموذج االدارة الشاممة لرأس المال الفكري -4

كمدخؿ إلدارة اعماؿ إدارة رأس الماؿ الفكرم  ف مف متطمبات تطكيرأ (13-11:  2009ذكر سمماف )

سية إلدارة األعماؿ، كىذا ، مف الميـ أف نفيـ دكر أعماؿ رأس الماؿ الفكرم بالمراحؿ أك الكظائؼ االساالمنظمة

تؤكد االكلى المرحمة ، حيث أف تعظيـ القيمة ألصحاب المصالح، ك دارة عمميات االنتاجإ، إدارة المكراديتضمف 

لمتشغيؿ كاالنتاج، بينما المرحمة الثانية تحكؿ ىذه المصادر مف خالؿ عمميات  عمى امتالؾ المصادر االكلية

، كقد ب المصالحمتنكعة الى أصكؿ ذات قيمة، كالمرحمة االخيرة ترفع ىذه القيمة لتعظيـ العائد ألصحا

، بشكؿ عاـ االعماؿإلدارة المشار الييا أعاله،  المراحؿدكرة أعماؿ رأس الماؿ الفكرم تتبع نفس شماللنمذج 

، ليصبح الى أصؿ ذك قيمة مدركةمف ككنو مصدر ذك قيمة محتممة ممكنة  يرتقي رأس الماؿ الفكرم عمى أف
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فميمة االدارة في ىذه المرحمة ىي  ، لذلؾلفكرم كامنةككف قيمة رأس الماؿ اكمكرد تك منتج ذك قيمة سكقية، 

القيمة يصبح مف الممكف استخالصيا مف خالؿ عمميات ة مف المصادر الفكرية حالما يتـ إدراؾ مخمؽ القي

االصكؿ الفكرية كعميو فإف ، االعماؿ حيث يتحكؿ المصدر الفكرم الى أصؿ فكرم ذك قيمة مدركة يمكف تكقعيا

االخيرة مف التطكر، تعظـ قيمة رأس  تعبأ كمنتج كترسؿ الى السكؽ، في المرحمةلجاىزة تككف ه المرحمة في ىذ

الماؿ الفكرم في  رأساح بالمتاجرة المستقبمية كالتركيج لتأسيس مالماؿ الفكرم مف خالؿ الحماية القانكنية، لمس

 يتـ معالجتياكالتي  االكليةرفة التكسيع لتعريؼ رأس الماؿ الفكرم ليشمؿ مصادر المع اىذالسكؽ المرتبطة، 

ج دكرة كلدم، الممكية الفكرية الىىي االساس لإلنتاج القابؿ لمتسكيؽ كبعدئذو كالتي لتتحكؿ الى مصادر لالبتكار، 

بنى النمكذج الشامؿ إلدارة رأس الماؿ الفكرم التصنيؼ ارة االعماؿ، تٌ أعماؿ رأس الماؿ الفكرم كمراحميا بإد

الفكرم، كاالشكاؿ العامة لرأس الماؿ الفكرم ) البشرم كالعمالء كالييكمي( تـ تجميعيا في  الكظيفي لرأس الماؿ

، عمميات ك مصادر االبتكار، مصادر المعرفةاالعماؿ الى ثالث مجمكعات ىي  ما يرتبط بكظيفتيا في دكرة

ثالث مراحؿ كما  التطكر ضمفكتمت إدارة ىذه المجمكعات بعدئذو كؿ حسب مرحمتو في ، الممكية الفكريةك 

 سيأتي: 
 ( 3جدول رقم )

 انماط و مراحل رأس المال الفكري فً النموذج الشامل لرأس المال الفكري
 رأس المال الييكمي رأس مال العمالء رأس المال البشري مرحمة التطور

، قكة المعرفة الضمنية، الخبرة مرحمة إدارة المعرفة
 ؤيةر الدماغ كال

الخبرة، المعرفة كالعالقات، شبكات 
 االعماؿ

قكاعد بيانات، قاعدة المعرفة، 
الثقافة، أفضؿ التطبيقات 

 كالتدريبات

 افكار، مفاىيـ االنتاج، ميارات االفكار كمفاىيـ االنتاج كالميارات رحمة إدارة االبتكارم
 أنظمة العمؿ، عمميات التشغيؿ التغذية المرتدة، العالقات التعامؿ،

حقكؽ العالمة التجارية، الشيرة،  معرفة الكيفية، معرفة السبب مرحمة إدارة الممكية الفكرية
 التحالفات التجارية

براءات االختراع، العالمات 
المسجمة، حقكؽ النشر، االسرار 

 التجارية
 

 (5220:110)سلمان، المصدر:
 

 المرحمة االولى : إدارة رأس المال الفكري كمصادر لممعرفة: 

في ىذه المرحمة رأس الماؿ الفكرم كسكاءن البشرم أك الييكمي أك العمالء، ال يزاؿ في شكمو الخاـ كليذا يستخدـ 

كتشمؿ قكة دماغ ، المعرفة مصادرمصطمح ب كيكصؼ رأس الماؿ الفكرم كمصدر مف أجؿ االنتاج كالتشغيؿ، 

رأس المال 

 الفكري
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مالء، كقكاعد بصيرة العمالء بالنسبة لرأس ماؿ العك كظفيف ) القدرة الذىنية ( بالنسبة لرأس الماؿ البشرم، كخبرة الم

عماؿ بالنسبة لرأس الماؿ الييكمي، مصادر المعرفة في إجراءات العمؿ اليكمية كتطبيقات االمعمكمات المنظمة ك 

  عماؿ ىي إدارة مصادر معرفة المنظمة في جميع اشكاليا.إدارة رأس الماؿ الفكرم في ىذه المرحمة مف دكرة اال
 

 كموارد لالبتكار: المرحمة الثانية: إدارة رأس المال الفكري

في ىذه المرحمة فإف رأس الماؿ الفكرم يحكؿ مف خالؿ عمميات التشغيؿ كاالنتاج الى معرفة مطبقة كالتي تتمثؿ 

كلى تستخمص يتاجر بو، بعدئذو قيمة رأس الماؿ الفكرم في المرحمة االباالنتاج أك العممية أك الحؿ الذم يمكف أف 

أفضؿ طريقة لكصؼ رأس الماؿ الفكرم في ىذه المرحمة ىي مكارد االبتكار كتشمؿ ك كتجسد في ىذه المرحمة، 

كار االففي حيف أف رأس الماؿ البشرم،  كىذا ىكاالفكار، مفاىيـ المنتج المتكلدة كالمطكرة مف قبؿ المكظفيف 

كتمثؿ رأس ماؿ العمالء) العالقات(،  تمثؿمف خالؿ العمؿ كاالتصاؿ مع العمالء  ةالمتكلدك  ةكالمفاىيـ المنتج

ما يسمى رأس  عمميات التشغيؿ كأنظمة العمؿ كاالساليب المستخدمة لتحكؿ االفكار الى منتجات قابمة لمتسكيؽ

المرحمة مف دكرة أعماليا ىي إدارة عمميات االبتكار عبر إدارة رأس الماؿ الفكرم في ىذه الماؿ الييكمي، كتعتبر 

 .المنظمة بكامميا، لذلؾ فيي مرحمة إدارة االبتكار
 

 كممكية فكرية:  المرحمة الثالثة: إدارة رأس المال الفكري

في ىذه المرحمة يصؿ رأس الماؿ الفكرم الى المستكل االمثؿ مف تجسيد القيمة، يمكف عندئذو لرأس الماؿ   

دكات فيا مف المكاد الفكرية كتستخدـ كأيمكف تعريالفكرم أف يعرؼ بمصطمحات دقيقة جدان، مقسمة الى عناصر 

ة الفكرية أك االصكؿ ة ىي الممكيتنافسية تسكيقية، أفضؿ طريقة لكصؼ رأس الماؿ الفكرم في ىذه المرحم

سرار التجارية ارية لممعرفة، كالتي تتمثؿ في األة التجميالق كمعمكمات لممكية الفكرية تشمؿ معرفة الكيفيةاالفكرية، ك 

رأس ماؿ العمالء،  أمرأس الماؿ البشرم، حقكؽ العالمة التجارية، الشخصية، السمعة، القيمة الشعكرية  أم

لزم التقنيات المحددة، براءة االختراع، البرامج الحاسكبية كأعماؿ حقكؽ النشر التجارية كالعالمات باالضافة الى ا

يسعى النمكذج الشامؿ إلدارة رأس الماؿ الفكرم ك  الييكمي،  رأس الماؿ أمدلة التي تممكيا المنظمة الرسمي كاأل

كؿ مرحمة مف تطكر أعمالو، حيث تدعـ كؿ مرحمة ما يمييا في الدكرة  الفكرم في الى إدارة كؿ أشكاؿ رأس الماؿ
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فإف إدارة المعرفة تدعـ مراحؿ إدارة  ،(2)مف خالؿ التغذية المرتدة الى حيث بدأت، كما ىك مبيف في الشكؿ رقـ 

نصة  لمنمكذج الشامؿ إلدارة االبتكار كالممكية الفكرية بكاسطة التزكيد بمصادر المعرفة الخاـ، كىك بذلؾ يشكؿ الم

كال مرحمتي إدارة االبتكار كالممكية الفكرية تنتج المزيد مف مصادر المعرفة التي تعكد في ف، رأس الماؿ الفكرم

عادة تشكيميا كقاعدة لمعرفة جديدة تتقدـ بدكرىا إلى مرحمتيف  الدكرة الى مرحمة إدارة المعرفة، حيث يتـ إدارتيا كا 

فإف شمكؿ النمكذج الشامؿ إلدارة رأس الماؿ الفكرم يكمف في  (2رقـ ) ا ىك مبيف في الشكؿاخرييف كىكذا، ككم

مف اف القيمة خمقت كأستخمصت  متأكدللؼ الى الياء في كؿ مرحمة مف تطكره االإدارة رأس الماؿ الفكرم مف 

، إال أنو مف بعضالبعضيا مع الرغـ مف أف ىذه المراحؿ تتداخؿ كتتفاعؿ بشدة كعمى مت بطريقة منظكمية، كعظٌ 

غراض إدارية، كذلؾ ألف طبيعة رأس الماؿ الفكرم في كؿ مرحمة تختمؼ بشكؿ جكىرم عف الميـ الفصؿ بينيا أل

 ارة مختمؼ، كينبغي إدارتيا لتحقيؽ أىداؼ مختمفة.رأس الماؿ الفكرم في المراحؿ االخرل، كالتي تتطمب نظاـ إد

(Nermien Al-Ali : 2003 : 66) ، ،(.13-11:  2009)سمماف 
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 (Nermen Al-Ali, 2003 :66( عف ) 119:  2009المصدر: ) سمماف، 

 دارة رأس المال الفكري( : النموذج الشامل إل 2شكل رقم ) 

 

 تعظٌمالقٌمةإدارةالملكٌةالفكرٌة

 استخالصالقٌمةإدارةاالبتكار

 إدارةالمعرفةخلقالقٌمة

رأسالمال

 الهٌكلً

 رأسمال

 العمالء

 رأسالمال

االدوات البشري

 التنافسٌة

منصة

لمنتجات

وخدمات

 جدٌدة

المعرفة

 والذكاء

التغذٌة

 المرتدة
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دارة كؿ مرحمة مف مراحؿ النمكذج الشامؿ إلدارة أىداؼ كاغراض مختمفة لإلدارة مف أجؿ إالجدكؿ التالي يظير ك 

 رأس الماؿ الفكرم. 
 (  4رقم )  جدول

 الشامل إلدارة رأس المال الفكري نموذجالاىداف وأغراض االدارة في 
 أىداف االدارة الغرض فئة رأس المال الفكري مرحمة النموذج

 خمؽ القيمة مصادر المعرفة الخاـ إدارة المعرفة
مصادر المعرفة المطمكبة لمساندة تميز كرفع 

 عمميات المنظمة

 مكارد ك عمميات االبتكار دارة االبتكارإ
استخالص 

 القيمة

إطالؽ ك إعادة تشكيؿ مصادر االبتكار لخمؽ 

طرؽ جديدة لتنفيذ االعماؿ كالمنتجات الجديدة 

 بشكؿ أسرع

 تعظيـ القيمة الممكية الفكرية دارة الممكية الفكريةإ
استخداـ الممكية الفكرية لتعزيز الكضع تمكيف 

 النفسي لممنظمة كتكليج العقائد
 

 (Nermen Al-Ali, 2003 :66( عف ) 120:  2009المصدر: ) سمماف، 
 

ىك الحفاظ عمى استمرار التدفؽ الجيد لمصادر المعمكمات منيا الغرض االساسي المعرفة، في المرحمة االكلى إدارة 

االستثمار بشكؿ  التنظيمي كمساندة كؿ ما تفعمو المنظمة ) مثؿ خمؽ المعرفة ( ىذا كيتـ كالمعرفة، لتسييؿ التعمـ

لية مباشرة، ف التاليتيف، حيث يككف االستثمار في ىذه المرحمة طكيؿ المدل كبدكف عكائد مايتمختمؼ في المرحم

مة مف كؿ مصادر المعرفة المتاحة ليا نفس الغرض الستخالص القييككف مرحمة إدارة االبتكار في المرحمة الثانية ك 

 يمكف أف تقاس عكائد االستثمار في ىذه المرحمة بشكؿ أكثر ثقةك لممنظمة مف خالؿ استخداـ العمميات االبتكارية، 

 (121- 120:  2009)سمماف، كمعدؿ تحسف لعمميات إنتاج محددة. 

بتطبيقات كأىداؼ كبرامج كأدكات مختمفة نمكذج الشامؿ إلدارة رأس الماؿ الفكرم ليس فقط نمكذج يأتي الكلكف 

يزامف بيف البرامج المختمفة المطمكبة في فيـ، بؿ أيضان يقدـ أسمكب يكفؽ ك مجمكعة مع بعضيا في إطار قابؿ لم

 ة جديد.ر مراحؿ متعددة كرفع قيمة رأس الماؿ الفكرم كمف ثـ تعزيز أداء االعماؿ باالضافة الى ككنو مدخؿ إدا

 (124:  2009)سمماف، 
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 قياس وتقييم رأس المال الفكري:صعوبات سابعًا: 
تأتي في إطار النظاـ الرقابي كتقييـ االداء التنظيمي ألم منظمة، كأيضان تتـ في إطار  التقييـاس ك يإف عممية الق

تحديد ؾ أف عممية كضع معايير كقياسيا ك طيط كالتنظيـ كالتكجيو كالرقابة، كال شالعممية االدارية كالتي تشمؿ التخ

تتزايد ىذه الصعكبة كىذا التعقيد في المنظمات حيكم كمعقد كصعب في حد ذاتو، ك  نقاط القكة كالضعؼ ىك أمر

 في  ك كضكحان كالتداخؿ كالصعكبة تككف أكثر حاالن  ف التعقيد، إال االمقدمةدمات الخكخصاص الخدمية نظران لطبيعة 

ك عطا  (425:  2006 )  جاد الربحددىا مجمكعة مف الباحثيف منيـ ألمكر كثيرة منيا  ؾكذل ،رأس الماؿ الفكرم

 ( عمى النحك التالي:12:  2009اهلل)

 مف قبؿ العديد مف الباحثيفألبعاده التحديد الكاضح  ـحداثة المفيكـ كعد.  

 ىمية رأس الماؿ الفكرم لدل الكثير مف مديرم المنظمات .دراؾ كفي بعض االحياف عدـ إدراؾ انخفاض إا 

 كف منيا رأس الماؿ الفكرمكطبيعة البنكد كاالصكؿ كالمكارد المعنكية كغير المممكسة كالتي يت. 

 كىي بطبيعتيا تعتمد عمى  ماليةالمقاييس المؤشرات ك الك محاسبية القكاعد ال حيث بة التقميدية اعتماد المحاس

القكاعد صممت مف أجؿ معالجة  حيث أف تمؾ كليست مستقبمية، لفترة ماضيةتعطي نظرة تاريخية البيانات ال

مصدران لمثركة خالؿ تمثؿ  كأعتبرت أنيا ىي فقط ،االصكؿ المادية مثؿ االراضي كالمباني كاالالت ..الخ

 العمر االنتاجي لممنشأة.

  كخمؽ القيمة، كلكف اع مثالن ىك جكىر عممية المعرفة االصكؿ غير المممكسة يصعب قياسيا، فاإلبدبعض

 .خرجاتوكمعممية اإلبداع ف الصعب التنبؤ بم

  الطبيعة الخاصة لرأس الماؿ الفكرم، فقد يككف أحد مككناتو ذك قيمة بالنسبة لمنشأة ما، بينما يككف غير ذم

قيمة بالنسبة لمنشأة أخرل، كىذا بدكره ينتج مقاييس عكسية أك مختمفة قد تجعؿ المقارنة بيف المنشآت أك 

  القطاعات عممية غاية في الصعكية.

عممية القياس ميمة صعبة ترتبط كتعتبر دكف قياسو،  في المنظمات غير ممكف رأس الماؿ الفكرم تقييـف ا اكم

كتاريخيا كبيئة العمؿ التي تعمؿ بيا كالثقافة المكجكدة في  يافؽ أنشطة العمؿ فيك بطبيعة عمؿ المنظمة، 

 (,Pazdzior  3: 2012المنظمة. )
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اليدؼ مف قياس رأس الماؿ الفكرم ىك التعرؼ عمى جدكل االستثمارت الرأسمالية التي تنفقيا المنظمة  كيعتبر

في مجاالت التنمية البشرية كالتنمية الييكمية كأيضان في مجاؿ إكتساب كالحفاظ عمى العمالء مف أجؿ الحفاظ 

مية القياس ليست ىدفان في حد ذاتيا أنما ىي عمعممان بأف ألجؿ الطكيؿ، بالمقارنة مع المنافسيف في اعمى التميز 

)جاد أداة ألكتساب نقاط القكة كدعميا كتعزيزىا كأيضان إكتشاؼ نقاط الضعؼ كمحاكلة عالجيا كتالفييا مستقبالن. 

  (426:  2006الرب، 

 (14:  2009 ) عبدالمنعمكما ذكرىا  و تتجسد أىمية قياس رأس المال الفكري بصورة كبيرة فيما يأتي

ضركرة قياس قيمة الشركة أك المنظمة كأدائيا بصكره دقيقة ككاممة خصكصان في مجتمعات تتعاظـ فييا  -1

 المعرفة حيث تشكؿ المعرفة جزءان كبيران مف قيمة المنتج كمف قيمة الشركة.

عدـ استطاعة األساليب المحاسبية التقميدية التي تعتمد عمى قياس األصكؿ المممكسة مف كاقع السجالت  -2

تاريخية لمشركات أك المنظمات عمى قياس كتقدير قيمة رأس الماؿ الفكرم ليا، كالذم يشكؿ جزءان كبيران مف ال

أصكليا، مع العمـ أف األساليب المحاسبية التقميدية ال تكلي عناية كبيرة بأىمية قياس رأس الماؿ الفكرم 

 لمشركات أك المنظمات.

كرم تركز عمى قياس قيمة الشركات أك المنظمات اعتمادان عمى إف األساليب الحديثة لقياس رأس الماؿ الف -3

 الحاضر كالمستقبؿ بينما تركز األساليب المحاسبية التقميدية عمى الماضي فقط.

إف األساليب المحاسبية التقميدية تركز عمى الحقائؽ المادية فقط ك تركز عمى الكميات، بينما مقاييس رأس  -4

ديو كتركز عمى النكعية، فضالن عف أف األساليب المحاسبية التقميدية ماحقائؽ غير الماؿ الفكرم تعتمد عمى 

تعكس نتائج المعامالت السابقة كالتدفقات النقدية الحقيقية بينما تركز مقاييس رأس الماؿ الفكرم عمى خمؽ 

 القيمة .

يجية لمشركات، لذلؾ يتـ استخداـ لبناء التكجيات االسترات يب المحاسبية التقميدية غير كافيةيالحظ أف األسالك 

حيث تجرم عممية القياس  إدارة رأس الماؿ ىذامقاييس رأس الماؿ الفكرم كأداة تكميمية تساعد اإلدارة عمى 

 .(14:  2004)نجـ،  .افي ضكء عمميو المقارنة المرجعية لي ايـ نقاط القكة كالضعؼ فيييقباالعتماد عمى ت
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 رأس المال الفكري:قياس نماذج وأساليب  : ثامناً 
: )نجـ، يمكف تصنيؼ النماذج كاألساليب المستخدمة لقياس رأس الماؿ الفكرم في أربعة مجمكعات ، كما يمي

2004  : 14 - 15) 
ؼ السػػػمات كالخصػػػائص لػػػرأس المػػػاؿ الفكػػػرم ، كتركػػػز عمػػػى نصػػػالنمػػػاذج ت كىػػػذه النمـــاذج الوصـــفية : -1

ي تأثيرىػػػا غيػػػر المباشػػػر عمػػػى أداء عمميػػػات المعرفػػػة إسػػػتطالع اآلراء كاإلتجاىػػػات التػػػي تعتبػػػر ميمػػػة فػػػ

ميف بالدراسػة أك مقترحػي لمقػائ يكتحقيؽ نتائجيا المرغكبة باإلعتماد عمى الخبرة الذاتيػة كالتقػدير الشخصػ

التقيػػػػيـ الػػػػذاتي إلنتاجيػػػػة ذكم الميػػػػف أداة تقيػػػػيـ معرفػػػػة اإلدارة، كيػػػػدخؿ ضػػػػمف ىػػػػذه النمػػػػاذج  النمػػػػكذج، 

دارة أصكؿ المعرفة بطاقة الدرج، المعرفية  .ات المكزكنة لقياس كا 

: كىػذه المقػاييس تركػز عمػى قيػاس قيمػة رأس المال الفكريبقياس مكونات المقاييس والنماذج المرتبطة  -5

العالقػػػات مػػػاؿ ، رأس رأس المػػػاؿ البشػػػرم، رأس المػػػاؿ الييكمػػػيالفكػػػرم كمككناتػػػو األساسػػػية ) رأس المػػػاؿ

تحكيػؿ المعرفػة كاألصػكؿ المعرفيػة غيػر المممكسػة فػي أقسػاـ الشػركة كتتكلى ىػذه المقػاييس (،  (الزبكني)

   المختمفة إلى أشكاؿ الممكية الفكرم لتككف أكثر تحديدا كأسيؿ إستخداما .

: ىػذه المقػاييس تركػز عمػى الفػرؽ بػيف القيمػة الدفتريػة ألصػكؿ المعرفػة مقاييس ونماذج القيمة السـوقية -2

تعتمػػد غالبػػا عمػػى األسػػس كالمبػػادئ الماليػػة كالمحاسػػبية كمػػف أىػػـ  إف ىػػذه المقػػاييس، كقيمتيػػا السػػكقية 

  المحسكبة. ) القيمة السكقية، القيمة الدفترية، القيمة غير المممكسة أمثمتيا

     : ىػػذه النمػػاذج تقػػـك عمػػى أسػػاس احتسػػاب العائػػد عمػػى األصػػكؿ مقــاييس ونمــاذج العائــد عمــى المعرفــة -2

 (ROA  : المحسكبة كحسب الصيغة التالية ) 

ت( =  ROAالعائد عمى األصكؿ )  ب ضري بم ان د ق عىائ ان

ت  شرك ه ست ن همى م صىل ان األ
 

 كمػػف أمثمتيػػا المعرفػػة، ، كأف الفػػرؽ يمكػػف أف يكػػكف بمثابػػة عائػػد عمػػىنتػػو مػػع متكسػػط الصػػناعةكمػػف ثػػـ مقار     

  .المضافة ) العائد عمى المعرفة(كنمكذج القيمة ،لقيمة غير المممكسة المحسكبة  مكاسب رأس الماؿ المعرفي ا
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 والجدول التالي يوضح أىم الطرق والنماذج التي استخدمت في قياس رأس المال الفكري في المنظمات
 

 (  5رقم )  جدول
 ورأس المال الفكري لقياس إنتاجية أصول المعرفةالمستخدمة الطرق والنماذج 

 

 أو النموذج المقياستوصيف  والنماذج االداة نوع النماذج

 أداة تقييـ معرفة  -1 النماذج الوصفية  : أوال
 اإلدارة.    

اـ ىػػي : عمميػػة المعرفػػة ، القيػػادة، مػػف خمسػػة أقسػػ مككنػػة كاسػػتبابة معػػدة اإلداة ىػػذه
ككػػؿ قسػـػ تمػػت تغطيتػػو بمجمكعػػة  ،، كالقيػػاس فػػي إدارة المعرفػػةجيػػا، التكنكلك الثقافػػة

مػف مسػتكيات مػدرج ليكػرت  مف العبارات التي تككف اإلجابة عمييا باختيػار مسػتكل
نتاجيػة العمػؿ المعرفػي فػي   ،الخماسي كمف خالؿ ىذه اإلستبابة يمكف تقييـ أداء كا 

الشػػػركة بػػػيف مسػػػتكييف المسػػػتكل األعمػػػى : ممتػػػاز كالمسػػػتكل األدنػػػى : عػػػدـ كجػػػكد 
 .  إدارة معرفة 

 التقييـ الذاتي إلنتاجية  -2 
 ميني المعرفة.

بأنفسػػيـ إف كىػذا التقيػيـ يقػـك عمػى تكجيػو أربعػػة أسػئمة لمينيػي المعرفػة ليحػددكا ىـػ 
سػئمة ىػي : ىػؿ قمػػت بقيػاس إنتاجيتػؾ، ىػؿ تعتبػر نفسػػؾ ، كاألكػانكا إنتػاجييف أـ ال

تمقػػى تغذيػػػة كأخيػػرا ىػػؿ ت، يػػتـ اإلسػػتناد عميػػػو لككنػػؾ إنتاجيػػا، المبػػرر الػػذم إنتاجيػػا
 ؾ؟جيتمرتدة عف إنتا

بطاقة الدرجات المتكازنة    -3
 (BSC  .) 

 أك بطاقة االداء المتكازف

سػػتراتيجية  كتضػـػ دراسػػات كثيػػرة مجمكعػػة  إلػػى الشػػركة ركػػزت عمػػى ترجمػػة رسػػالة كا 
كيػػػػػػتـ تحقيػػػػػػؽ التػػػػػػكازف فػػػػػػي ىػػػػػػذه اإلدارة بػػػػػػيف المقػػػػػػاييس  ،شػػػػػػاممة مػػػػػػف المقػػػػػػاييس

المكضػػكعية كالذاتيػػة حيػػث أف أداء الشػػركة يقػػاس بمؤشػػرات تغطػػي أربػػع مجػػاالت 
، كأخيػػػػرا ة : المنظػػػػكر المػػػػالي، منظػػػػكر الزبػػػػكف، منظػػػػكر العمميػػػػات الداخميػػػػةرئيسػػػػ

ف ىػذه المؤشػرات تقػيـ بالعالقػة مػع األىػداؼ اإلسػتراتيجية ل ،منظكر التعمـ مشػركة كا 
 مما يعطي ليذه الطريقة بعدىا اإلستراتيجي . 

لنماذج المرتبطة اثانيا : 
الفكري برأس المال 

 الفكرية  والممكيـة

تحكيؿ المعرفة إلى  -1
 كرية. فممكية 

إف المعرفة كاألصػكؿ المعرفيػة فػي الشػركة يػتـ تحكليػا كفػؽ ىػذه الطريقػة إلػى رأس 
ا التحكيػؿ يػتـ فػي عمميػة كتحديػدا . كىػذ ماؿ فكرم كممكية فكريػة ذات أشػكاؿ أكثػر

 أربعة مجاالت :
تحكيؿ المعرفة إلػى ممكيػة فكريػة ) مككناتيػا : بػراءة اإلختػراع ، أسػرار تجاريػة ،  -

 عالمة تجارية ، كحؽ المؤلؼ ( . 
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 أو النموذج المقياستوصيف  والنماذج االداة نوع النماذج

لمكصػػكؿ المتميػػز كفرصػػة  تحكيػػؿ العالقػػات إلػػى شػػبكات : حيػػث الشػػبكة مصػػدران  -
 .  تنتج مكسبا إقتصاديا متبادال 

تحكيػػػؿ األفػػػراد إلػػػى مكاىػػػب : تحكيػػػؿ األفػػػراد إلػػػى خبػػػرات كقػػػدرات عاليػػػة األداء  -
 بالمقارنة مع المنافسيف أك عمى مستكل األداء العالمي . 

تحكيػػػػؿ السػػػػمعة إلػػػػى عالمػػػػة : حيػػػػث العالمػػػػة الجيػػػػدة تجعػػػػؿ إمكانيػػػػة الشػػػػراء  -
 كمعاكدتو قائمة ىنا كفي كؿ مكاف . 

 أس المػػػػػػػػػػػػػػػاؿ نمػػػػػػػػػػػػػػػكذج ر  -2
 الفكرم. 

كىػػذا النمػػكذج يقسػـػ رأس المػػاؿ الفكػػرم إلػػى رأس مػػاؿ ىيكمػػي ، رأس مػػاؿ بشػػرم ، 
 .  تقييـ كؿ قسـ عمى حده، كيتـ كزبكني

  –دليػػػػػػػػػػػػػػؿ المعمكمػػػػػػػػػػػػػػات  -3
 .  اإلتصاالت    

 

 ،كيقػػدـ الػػدليؿ مؤشػػرات عديػػدة تعتمػػد عمػػى التػػرابط بػػيف التغيػػرات فػػي المعمكمػػات  
: كيعتمد الػدليؿ فػي قيػاس ذلػؾ عمػى أربػع معػايير  ،السكؽاإلتصاالت كالتغيرات في 

رأس المػاؿ  رأس ماؿ العالقات ، رأس ماؿ البنية التحتية ، رأس الماؿ البشػرم ، ك
 اإلبتكارم . 

 طريقػػػػػػة تقيػػػػػػيـ األصػػػػػػكؿ  -4
 الفكرية.    

كتقػػػـك عمػػػى تقيػػػيـ الممكيػػػة الفكريػػػة كعكائػػػدىا ممػػػا يجعػػػؿ الطريقػػػة محػػػددة بمككنػػػات 
 الممكية الفكرية . 

نمػػػػػػػػػػػػػػػػػػكذج شػػػػػػػػػػػػػػػػػػركة دك  -5
 . كيميكاؿ

ف ىػػذا  ،العامػػؿ األساسػػي فػػي إنشػػاء الثػػركة كفػػي ىػػذا النمػػكذج فػػإف المعرفػػة ىػػي كا 
د كتصػػػػػنيؼ النمػػػػػكذج يتكػػػػػكف مػػػػػف سػػػػػت خطػػػػػكات : كضػػػػػع اإلسػػػػػتراتيجية ، تحديػػػػػ

، قػرار اإلسػتثمار فػي المعرفػة الجديػدة األصكؿ الفكرية الحاليػة، تقيػيـ ىػذه األصػكؿ
، تجميػػع األصػػكؿ الفكريػػة فػػي الؿ تطػػكير التكنكلكجيػػا كالميػػارات أك شػػرائيامػػف خػػ

 محفظات المعرفة لكؿ كحدة أعماؿ عالمية لمشركة .

 

 ثالثـــــــــــــــــــا : نمـــــــــــــــــــاذج 
 القيمة السوقية 

 

 

 القيمػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػكقية إلػػػػػػػػػػى  -1
   . الدفترية

  ،لشركة السػكقية كقيمتيػا الدفتريػةكيقـك ىذا النمكذج عمى إحتساب الفرؽ بيف قيمة ا
كاألسػػػػاس المنطقػػػػي ليػػػػذا النمػػػػكذج ىػػػػك أف القيمػػػػة السػػػػكقية تمثػػػػؿ القيمػػػػة الحقيقيػػػػة 

 .  لمشركة بضمنيا األصكؿ المممكسة كرأس الماؿ الفكرم 

رأس  كالتػػي تعنػػػي " السػػػكقيةكىػػذه الطريقػػة تقػػػـك عمػػى أخػػذ القيمػػػة الحقيقيػػة ) القيمػػة  القيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقية  -2
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 أو النموذج المقياستوصيف  والنماذج االداة نوع النماذج

: ( لمشػػركة كتقسػػيميا كتخصيصػػيا إلػػى مككناتيػػا  "+ رأس المــال الفكــري  المممــوسالمــال  المخصصة لممستثمر. 
 ، ( بػػػػو يػػػػرتبط ) المعرفػػػػي كمػػػػا رأس المػػػػاؿ المممػػػػكس ، رأس المػػػػاؿ غيػػػػر المممػػػػكس

 المستدامة . التنافسية كالميزة

: نمــاذج العائــد عمــى  رابعــاً 
 المعرفة

 

 

 

 القيمػػػػػػة غيػػػػػػر المممكسػػػػػػة  -1
 .  المحسكبة

كبعدئػذ اسػتخداـ  المممكسػةكتقـك ىذه طريقة عمػى احتسػاب العائػد عمػى األصػكؿ   
تعػزل لألصػكؿ غيػر المممكسػة  التػي العكائػد ىذا الرقـ كأساس مف أجػؿ تحديػد نسػبة

 اإلستثمارات في أصكؿ المعرفة لربحية كمؤشر . كيمكف استخدامو

 مكاسػػػػػػػػػػػػػب رأس المػػػػػػػػػػػػػاؿ  -2
 .  المعرفي    

إف مكاسب رأس الماؿ المعرفي محسػكبة كنسػبة لممكاسػب الرسػمية عمػى المكاسػب 
 المتكقعة مف األصكؿ الدفترية . 

 طريقػػػػػة القيمػػػػػة المضػػػػػافة  -3
 .  ) العائد عمى المعرفة (

كيمكػػف تحديػػد ىػػذه  ،العمميػػات الجكىريػػةقػػت الػػتعمـ فػػي كىػػذه الطريقػػة ترتكػػز عمػػى ك 
، مميػػػة الجكىريػػػة كعممياتيػػػا الفرعيػػػةالطريقػػػة مػػػف خػػػالؿ سػػػبع خطػػػكات : تحديػػػد الع

قػػػت الػػػتعمـ لتنفيػػػذ كػػػؿ ، احتسػػػاب ك كحػػػدات المشػػػتركة لقيػػػاس كقػػػت الػػػتعمـتكػػػكيف ال
، عمػػى عينػػة ممثمػػة لمعمميػػة الجكىريػػة، تحديػػد فتػػرة المعاينػػة لمحصػػكؿ عمميػػة فرعيػػة
، تخصػػيص عيػػة بعػػدد أكقػػات العمميػػات الفرعيػػةالػػتعمـ لكػػؿ عمميػػة فر ضػػرب كقػػت 

العكائد لمعمميات الفرعية بالتناسػب مػع الكميػات المتكلػدة بػالخطكة السػابقة كاحتسػاب 
 ، كأخيرا احتساب العائد عمى المعرفة كتفسير النتائج . ؿ عممية فرعيةالتكاليؼ لك

 ( 17:  2004، نجـالمصدر: )      
   

 رأس المال الفكري: تنميةو  بناء: تاسعاً 

إف إدارة رأس الماؿ الفكرم أصبح مكضكعان بارزان مف قبؿ الميتميف في فكر إدارة االعماؿ، كأصبحت أحد 

كعميو فبناء قاعدة فكرية تعد مف اصرة إذ انيا في غاية االىميػة، الثابتة في أجندات أعماؿ المنظمات المعالبنكد 

منظمات اليكـ تحتاج الى االفراد الذيف يممككف مخزكف اف ال حيثالتحديات التي تكاجييا المنظمات المعاصرة، 

ذا يتطمب بناء المنظمة كا كأف يفكزكا في مستقبؿ مجيكؿ كىأكسع مف المعارؼ كالميارات، كالذيف بمقدكرىـ أف يبتكر 

 مكاناتيا كقدراتيا الحقيقة.ا رتقاء بالمنظمة الى مستكلكفي الحقيقة انيا الطريقة االنجح لالبالمكجكدات الفكرية، 

 (..:  5211)عمر كمعمر،
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 :تنمية رأس الماؿ الفكرم في المنظماتبناء ك كنكرد في ما يمي أىـ الطرؽ التي تساعد في 

 (5.2:  5220)العنزم كصالح، (12:  5220سعداهلل،)
ؤىميف ستقطاب األفراد الميمكف تحديد مصادر ا ىك النشاط الذم بمكجبوك  :السميم )الفعال( االستقطاب .1

كاختيار المرشحيف المالئميف لمكظائؼ الشاغرة في المنظمة، كتشمؿ مصادر االستقطاب   بيدؼ جذبيـ

 نكعيف: أستقطاب داخمي ك استقطاب خارجي. 

خزيف كاسع  إذ تحتاج المنظمات الى االفراد الذيف يمتمككف المعرفة كالميارة، فيـ بمثابة :الميارة والمعرفة .5

ف تطكير االمكانمف الميارات كالمعرفة، كبالتالي يتطمب بناء المنظمة بالمكج ع بتشجيات كدات الفكرية، كا 

بناء قاعدة متينة مف يجعؿ باالمكاف الذكاء كتشجيع االبتكار كالتجديد ك ممارسة التكامؿ في العالقات 

  .المكجكدات الفكرية

كانت المنظمة تيتـ بالكفاءات كالخبرات مف االفراد العامميف بيا يتكجب إذا :  والتعميم المستمر التنشيط .2

عمييا العناية كاالىتماـ بيذه الكفاءات ك المكاىب، بمعنى اف تعمؿ بمبدأ التنشيط المكثؼ لمتشبع بالمعرفة، 

خداـ المعمكمات كالمعارؼ المكجكدة في عقكؿ االفراد أكالن بأكؿ كذلؾ مف خالؿ شحف كعميو البد مف أست

القدرات الذىنية ليـ مف خالؿ تكفير بيئة مناسبة لتكليد األفكار كأستخداـ أساليب ذىنية مثؿ العصؼ 

عؿ بيف االستشارييف كالتفاكأساليب الفكر الجماعي كأسمكب االجتماعات المرنة كالتعاكف مع  ك الذىني 

 المكارد داخؿ المنظمة. 

حتاج الى صيانة ت: أف المكارد البشرية كأصؿ مف أصكؿ المنظمة عمى الموارد البشرية الموجودة المحافظة .2

، كىناؾ ؼ المنظمةأىداتكفؿ المحافظة عمى القدرات كالميارات كالخبرات الضركرية مف اجؿ تحقيؽ 

لزيادة كفاءتيا كفاعميتيا كالتدريب كالتعكيضات كالحكافز نشاطات يمكف االىتماـ بيا مف قبؿ المنظمة 

الفكرم  المادية كالمعنكية، كىناؾ أساليب تتمكف المنظمة مف استخداميا بيدؼ المحافظة عمى رأس ماليا

 م كالمعنكم كالتصدم لمتقادـ الكظيفي، كتعزيز التٌميز التنظيمي.منيا تنشيط الحافز الماد
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كعمى المنظمة  محكر اىتماـ عمؿ المنظمات إنتاجية كانت أـ خدمية،ثؿ الزبائف : يماالىتمام بالمستفيدين .2

تمبية رغباتيـ، كيعد رضا المستفيديف مف المؤشرات الميمة التي تدخؿ في ؿ عمى تعمتفيـ احتياجاتيـ ك تاف 

    تقييـ أداء المنظمات كاتجاىاتيا المستقبمية.   

ركز عميو اغمب المنظمات، إذ مف خاللو يمكف اف يكتسب اط ميـ تالتعميـ كالتدريب نش :والتعميم  التدريب ..

تى تعديؿ سمككيـ، بالتالي إمكانية غرس األفكار معرفة كحالمتدربكف الميارات كالخبرات كيمتمككف ال

عزز مف قدراتيـ كمياراتيـ كاالنطباعات حكؿ فيـ طبيعة العمميات كالمياـ المككمة لألفراد العامميف كبما ي

كضكح أكثر كصكالن الى الحقائؽ، كعميو فإف تطكير االفراد العامميف كفؽ خطة مكضكعية ذات أىداؼ بدقة ك 

ترغبيا المنظمة لو ثماره المستقبمية المشرفة، كالتطكير يزكد األفراد العامميف بالمعرفة كالميارة التي يستخدميا 

التدريب يعمؿ عمى صقؿ ميارات العامميف مستقبالن، في حيف أف فراد العاممكف في الكقت الحاضر ك األىؤالء 

 التي يحتاجكنيا مف رفع كفاءتيـ في أداء أعماليـ .
 

مما تقدـ نخمص القكؿ بأف رأس الماؿ الفكرم يعٌد أصؿ مف أصكؿ المنظمة الميمة التي ليا تأثير عمى زيادة 

كىك مصدر مف مصادر الميزة التنافسية، ككذلؾ فإف المنظمات تتسابؽ في أستقطاب رأس ، األصكؿ األخرل

ؿ تحقيؽ أىدافيا في جبأفضؿ السبؿ الممكنة مف أ تطكيره كالمحافظة عميوالماؿ الفكرم كتعمؿ عمى إدارتو ك 

كرات السريعة في بيئة زيادة اإلنتاجية كالربحية كأىداؼ النمك كالتكسع كخدمة زبائنيا كالمستفيديف في ظؿ التط

   .(15:  5220،حسيف) تتسـ بالتحديات ك التعقيد.
 

  لفكري في مؤسسات التعميم العالي : رأس المال اعاشراً 

عمى الرغـ مف أف الكاقع العالمي المعاصر يشير الى أف مؤسسات التعميـ العالي تمثؿ الحاضنات االساسية 

االنسانية المتقدمة، يشير الكاقع العربي الحالي أف معظـ ىذه المؤسسات لمفكر كقاطرات التنمية في المجتمعات 

تعاني مف تكاضع رأس الماؿ الفكرم بيا، كمف ثـ إنخفاض إنتاجيتيا العممية، بشكؿ ال يمبي متطمبات خطط 

قتصاد المعرفة، كلكي تحقؽ مؤسسات التعميـ العالي تنمية حقيقة لرأس الماؿ  التنمية في عصر يتسـ بالعكلمة كا 

بيا، عمى أسس عممية مخطط ليا، عمييا أف تتبنى استراتيجيات متطكرة في التعميـ كالتدريب، تركز عمى  الفكرم
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العمميات المعرفية التي تتطمبيا خطط التنمية الفكرية، كتكظؼ التقنيات الحديثة بطريقة فعالة، لمكصكؿ الى أفضؿ 

 (4:  2011) الياللي،  تنميتو.الفكرم كقياسو ك  إدارة رأس الماؿ النتائج المرغكب فييا في مجاؿ

أنو اليكجد في االدبيات تحديد دقيؽ لمككنات رأس الماؿ الفكرم التي يجب أف في البحث تضح مما سبؽ كي

، إال اف ىناؾ شبو إجماع حكؿ المككنات الثالثة )رأس خاص بمؤسسات التعميـ العالي تؤخذ في عيف االعتبار

عميو يمكف كضع ىذه لجميع المنظمات بشكؿ عاـ، ك  رأس ماؿ العالقات( –رأس الماؿ الييكمي  –الماؿ البشرم 

 : ( كالتالي 54:  2011كفؽ ما كصفو الياللي )المؤسسات في سياؽ رأس ماليا الفكرم كسعييا نحك تنميتو 

 :ف كالبنات لمكاجية حيث تفخر الجامعات بصفة عامة بسعييا نحك إعداد الشباب مف البني رأس المال البشري

في مختمؼ مناحي الحياة، كما تسعى جاىدة ايضان متطمبات سكؽ العمؿ، فالجامعة تمبي احتياجات العامميف 

ية المعرفة الضركر لمتأكيد عمى أف التدريب الذم تقدمو ينصب عمى المنافسة كمساعدة العامميف عمى أكتساب 

ايير المطمكبة بأقؿ مجيكد كأقؿ كمفة كأقصر جيد، كلكي كالميارات الالزمة ألداء أعماليـ بالمستكل كالمع

كبيرة عمى البحكث كتشجع أعضاء ىيئة التدريس ضع أىمية تتحقؽ الجامعة كامؿ اىدافيا في ىذا الشأف 

 عمى المشاركة في إجراء أبحاث نكعية في تخصصاتيـ.

  كيتضمف النظاـ كالعمادات المساعدة مف الكمياتيث تتككف الجامعة مف مجمكعة ح: رأس المال الييكمي ،

كتكنكلكجيا المعمكمات  األساسي لدعـ البنية التحتية لمتدريس كاألنشطة البحثية بيا تسييالت مثؿ المكتبة،

 )المختبرات(. كالمعامؿ

 الجامعات  كالثقة المتبادلة بيف الجامعة ك  ،مجامعة ل عالقات الخارجيةالكيتضمف : رأس مال العالقات

 .ير السمكؾكمعايكمؤسسات المجتمع االخرل 
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 :الخالصة 
تناكؿ ىذا الفصؿ االطار النظرم لمكضكع رأس الماؿ الفكرم، مف خالؿ مجمكعة مف المراجع المختمفة، 

كالتي تظير أىمية مكضكع رأس الماؿ الفكرم، كقد خمص الباحث الى مجمكعة مف النقاط حكؿ مكضكع 

 عمى النحك التالي :رأس الماؿ الفكرم 

إف مكضكع رأس الماؿ الفكرم مف المكاضيع الحديثة في العالـ العربي كىذا ما يبرر قمة االبحاث كالمراجع  -1

كثرة المراجع االجنبية  يبررالذم  االمػر منذ فترة في العالـ الغربي بالمغة العربية، في حيف أف ىناؾ اىتمامان 

داالتي  س تكاجد رأ مدلو، في حيف أف المراجع العربية تتحدث فقط عف رتتتحدث عف رأس الماؿ الفكرم كا 

 .الماؿ الفكرم في المنظمات

يؼ راس الماؿ الفكرم تعدد جكانب دراسة رأس الماؿ الفكرم يعطي تبريرا الختالؼ الباحثيف في تعر  -2

المنظمة  كاالختالؼ في طريقة تقسيمو، إال أف ىناؾ إتفاؽ عمى أف رأس الماؿ الفكرم ىك ما يضيؼ الى

 كيساعدىا في أداء عمميا كتحقيؽ مبتغاىا.

ناتج التفاعل بين كل ما تممكو المنظمات من أصول غير ممموسة عرؼ الباحث رأس الماؿ الفكرم أنو " -3

عالقات خارجية وزبائن، وما من متمثمة في كفاءة و خبرة وميارة العاممين في المنظمة، وما تمتمكو 

 " .م قدرتيا التنافسية في السوقيفي تحقيق قيمة مضافة وتدع ىادتمتمكو من ىيكل تنظيمي، يساع

، حيث قسـ البحثأعتمد الباحث في تقسيـ رأس الماؿ الفكرم الى التقسيـ االكثر شيكعان كمالئمة لمكضكع  -4

ماؿ العالقات رأس  –رأس الماؿ الييكمي  –رأس الماؿ الفكرم الى ثالثة أقساـ ىي ) رأس الماؿ البشرم 

 . (كنيأك الزب

كعمى اختالفيا أىمية رأس الماؿ الفكرم في المنظمات عمى اختالؼ طبيعة  كالمراجع أظيرت الدراسات -5

أعماليا، كما أف قياس النجاحات لمجمكعة مف المنظمات التي تعتمد في استراتيجياتيا عمى رؤكس االمكاؿ 

بكافة مككناتو لممنظمات، كما يقصد االىتماـ الكبير برأس الماؿ الفكرم الى الفكرية التي تمتمكيا يعزم 

نظمة كتكسع حصتيا السكقية ك بالنجاحات بمختمؼ جكانبيا مف تعزيز ميزة تنافسية كزيادة في رأس ماؿ الم

 .يادة االقباؿ عمييا كالتعامؿ المستمر معياز 



 

[43] 
 

منيا  أظيرت مجمكعة مف الدراسات أف إمتالؾ المنظمات لرؤكس أمكاؿ فكرية ال تعطي النتيجة المرجكة -6

في حاؿ عدـ إدارتيا بالشكؿ الصحيح كىك ما يعزم تفكؽ منظمة عمى أخرل في أغمب االحياف، كقد 

حاكلت مجمكعة مف الدراسات تقديـ نماذج إلدارة رأس الماؿ الفكرم، إال انيا كانت تختمؼ مف منظمة 

 الخرل الختالؼ طبيعة العمؿ كالظركؼ المحيطة بالمنظمة

غير مممكس، كىذا ما يجعؿ تقييمو مف االمكر بالغة  وماؿ الفكرم ىك انإف مف أىـ خصائص رأس ال -7

الصعكبة، كال تعطي نتائجو بشكؿ دقيؽ، إال أف المنظمات تحتاج الى ما يدلؿ عمى دكر رأس الماؿ الفكرم 

الكصفية التي تحاكؿ مف خالليا ف ىناؾ مجمكعة مف الطرؽ الكمية ك فييا ك مدل تكاجده، كلذلؾ نجد ا

أس الماؿ الفكرم في المنظمات، كالتي تختمؼ مف مكاف الخر نظران لحداثة المكضكع أك اختالؼ قياس ر 

في المنظمات ميـ جدان لممساعدة في تقييمو  الظركؼ في المنظمات، إال اف قياس رأس الماؿ الفكرم

 .كالكقكؼ عمى قدراتو في المنظمة

خالؿ عدة مف  الة تنميتيك عمى المنظمات الكقكؼ عمى ما تمتمكو مف رؤكس امكاؿ فكرية كمحا يتكجب -8

مف الطرؽ الرئيسة  ، إال أف ىناؾ مجمكعةطرؽ تختمؼ مف مجاؿ عمؿ آلخر كفؽ طبيعة عمؿ المنظمة

المحافظة ك  مثؿ )أستقطاب ذكم الخبرة كالميارة في العمؿبيا تنمية رأس الماؿ الفكرم  يالتي تساعد ف

العمؿ بالجامعة بما يسيؿ  تطكير ىيكميةلدل العامميف،  عمييـ، التدريب كالتطكير، زيادة الرضا الكظيفي

عالقات مع المنظمات رعاية المصالح المشتركة مع مؤسسات المجتمع  لتعزيز الكيطكر اجراءات العمؿ، 

 .( ذات العالقة

كالجامعات بشكؿ خاص تعطي طابع خاص لرأس إف طبيعة عمؿ مؤسسات التعميـ العالي بشكؿ عاـ،  -9

عمى اختالؼ رؤية  رأس الماؿ الفكرم دكر بارز في الجامعات بعادمف أ بعدككف لكؿ يالماؿ الفكرم فييا، ك 

 كاستراتيجية العمؿ داخؿ الجامعة نفسيا.
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 مقدمة
، دقيقةؤسسات بدرجة مىي التنافسية كحقيقة أساسية تحدد نجاح أك فشؿ ال الحديثمف أبرز سمات العصر 

في  تساعدىاكمف ىنا أصبحت المؤسسة في مكقؼ يحتـ عمييا العمؿ الجاد كالمستمر الكتساب الميزات التنافسية 

لحالييف تحسيف مكقعيا في االسكاؽ أك حتى لمجرد المحافظة عمييا في مكاجية ضغكط المنافسيف ا

 (  53:  2007يف.)حباينة،ممكالمحت

 سكاء تمؾالدكؿ صمة في االقتصاد العالمي عمى معظـ اقتصاديات ال تزاؿ سرعة التغيرات الحاك لقد أثرت ك 

ف كانت بدرجات متفاكتةالمصنفة ضمف الدكؿ المتقدمة أك الدكؿ ا  كبغية مكاجية ىذه التحكالت ،لنامية، كا 

 المتميزة أيضا بالديناميكية أصبح مف الضركرم انتياج سبيؿ التنافسية كتحقيؽ مزايا تنافسية مف طرؼك الجديدة 

ف ، ك ؿ تحقيؽ ىدؼ البقاء كاالستمراريةمف أجكذلؾ المؤسسات  ىذا الصراع القديـ الحديث الذم يقكـ عمى مبدأ ا 

، كلتحقيؽ ذلؾ ال بد مف عة في اإلبداع كالتجديد كالمركنةالمنافسة كالبحث عف أسكاؽ جديدة يعتمد عمى مبدأ السر 

باألفؽ إلى أفكار قابمة لمتطبيؽ كالتسكيؽ بيدؼ تطكير أنماط اإلبداع كالمبادرة في تحكيؿ فرص العمؿ التي تمكح 

 (1:  2012)راضي، .طة التحديث االستراتيجي أك التكامؿ ما بيف المكارد اسجديدة، كتطكير المنظمات بك 
 

 مفيوم الميزة التنافسيةأواًل: 
ديات أقتصااالستراتيجية ك مف مجالي االدارة مكانة ىامة في كؿ الميزة التنافسية حيزان ك  يشغؿ مفيكـ

ات التنافسية ىذا المفيـك بشكؿ كاضح في مطمع الثمانينات حيف قدـ )بكرتر( مفيكـ االستراتيجياالعماؿ، كبرز 

كأشار الى أف العامؿ األىـ كالمحدد لنجاح منظمات االعماؿ ىك المكقؼ التنافسي ليا في  بيف منظمات االعماؿ،

 ( .79:  1998، خميؿ) .الصناعة التي تعمؿ بيا

كاإلدارة في نظران ألختالؼ كجيات النظر بيف عمماء االقتصاد دقيؽ لمتنافسية ك كيصعب تحديد مفيـك كاحد 

ديناميكي بفعؿ الزماف كالمكاف متنافسية عمى انيا مفيـك متغير ك كلذلؾ البد مف النظر لالمفيكـ كمحتكياتو، 

متعددة االبعاد مرتبطة باالستخداـ االمثؿ لممكارد كتيدؼ الى كالسياؽ، كىك مفيكـ عاـ كمتعدد االكجو كلو طبيعة 

 ( .1:  2012السيطرة عمى االفاؽ المستقبمية لمتنمية.)الصالح، 
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 عمى النحو التالي :  باحثينتم سرد مجموعة من تعاريف الميزة التنافسية من عدة يوبالتالي فإنو س

 " ( 48: 1993) عرؼ PORTER" الطرؽ الجديدة التي تكتشفيا المؤسسة كالتي  " الميزة التنافسية أنيا

تككف أكثر فعالية مف تمؾ المستعممة مف قبؿ المنافسيف، بحيث يككف بمقدكرىا تجسيد ىذا االكتشاؼ ميدانيان، 

 ."أم بمعنى اخر أحداث عممية إبداع في المؤسسة بمفيـك أكسع 

  ( الميزة التنافسية أنيا1996 : 39عرؼ نبيؿ مرسي ):  الميزة أك عنصر تفكؽ لممنظمة يتـ تحقيقيا في"

 .حاؿ إتباعيا الستراتيجية معينة لمتنافس" 

 ( 6:  2010عرفيا عكالي )" أنيا قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ حاجات المستيمؾ أك القيمة التي يتمنى الحصكؿ

مالية كالبشرية كالتكنكلكجية بالتالي فيي استثمار لمجمكعة االصكؿ الف المنتج، مثؿ الجكدة العالية، ك عمييا م

 بيدؼ إنتاج قيمة لمعمالء تمبي حاجاتيـ.  

 من خالل وجيات نظر مختمفة و عبرالغربيين والجدول التالي يبين أبرز التعاريف التي تناوليا الباحثين 
 التركيز عمى جانب معين كما يمي:

 (  6رقم )  جدول
 مجموعة من العمماء و الباحثيينبعض التعريفات لمميزة التنافسية من وجية نظر 

 التركيز التعريــف البـاحث
HOFER  األنشطة بيا المنظمة عمى منافسييا تتفكؽىي المجاالت التي 
FAHEY  أم شيء يميز المنظمة أك منتجاتيا إيجابي عف منافسييا مف كجية

 نظر الزبكف النيائي.
 المكانة الذىبية

ROPPAPORT  كمفتيا األقمية ك تحقيؽ فكائد أعمى مف قدرة المنظمة عمى تقميص
 خالؿ السعر مقارنة بالمنافسيف ك تحقيؽ قيمة أكبر لمزبكف.

 الكمفة

EVANS .قيمة الزبكف القابمية عمى تقديـ قيمة متفكقة لمزبكف 
MACMALLAN
D TAMPPO 

ىي الكسيمة التي تمكف المنظمة مف تحقيؽ التفكؽ في ميداف منافسييا 
 مع اآلخريف.

 فسةالمنا

 (. 6:  4112، و نعيمة منيرالمصدر ) 
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قدرة المنظمة عمى امتالك  "ومما سبق فإن الباحث يرى أنو من الممكن تعريف الميزة التنافسية عمى انيا 

طيع من خالليا تحقيق التقدم والتفوق عمى غيرىا من المنظمات تمجموعة من الخصائص والمقومات التي تس

 ."بما يحقق أىداف المنظمة و في نفس مجال الصناعة العاممة 
 

 ثانيًا: أىمية الميزة التنافسية في المنظمات 
ك الغالبي  (2: 5212 ) صكرية كىجيرةكما ذكرىا مجمكعة مف الباحثيف منيـ أىمية الميزة التنافسية  فتكم

 عمى النحك التالي: (220: 5220كادريس  ) 

 تضمف كالئيـ، كتدعـ كتحسف سمعة كصكرة المؤسسة في أذىانيـقيمة لمعمالء تمبي احتياجاتيـ ك  خمؽ. 

  تحقيؽ التميز االستراتيجي عف المنافسيف في السمع كالخدمات المقدمة الى العمالء، مع إمكانية التميز في

 .المكارد كالكفاءات كاإلستراتيجيات المنتيجة في ظؿ بيئة شديدة المنافسة

 قيؽ حصة سكقية لممؤسسة ككذلؾ ربحية عالية لمبقاء كاالستثمار في السكؽتح. 

  دخكؿ مجاؿ تنافسي جديد، كدخكؿ سكؽ جديدة، أك التعامؿ مع نكعية جديدة مف العمالء، أك نكعية جديدة

 .مف المنتجات كالخدمات

  التي ترغب في إقتناصيا مستقبمية جديدة لألىداؼ التي تريد المؤسسة بمكغيا كلمفرص الكبيرة فكرةتككيف. 

  اة مستندة عمى مكارد المنظمة كقدراتيا  يانظران لككنإنيا تعطي حركية كديناميكية لمعمميات الداخمية لممنظمة

   .كجداراتيا لذلؾ

  ككف الميزات التنافسية تتسـ باالستمرارية كالتجدد.متابعة التطكر كالتقدـ عمى المدل البعيد  

 

 :التنافسية: خصائص الميزة ثالثاً 

 (310: 5220، كادريس الغالبييمي : ) ما التنافسية الميزة مف أىـ خصائص

 .فقط القصير المدل عمى كليس الطكيؿ المدل عمى السبؽ المؤسسة تحقؽ أف بمعنى مستدامة ك مستمرة  -1

 إطار في الميزات فيـ تجعؿ الصفة كىذه ،مختمفة زمنية فترات في مقارنتيا أك بالمنافسيف مقارنة بالنسبية تتسـ  -5

 .التحقيؽ صعب مطمؽ

 .أخرل جية مف الداخمية المؤسسة كمكارد كقدرات ،جية مف الخارجية البيئة معطيات كفؽ متجددة -2
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 الخارجية البيئة في الحاصمة التغيرات اعتبارات كفؽ سيكلةبكؿ  بأخرل تنافسية ميزات إحالؿ يمكف بمعنى مرنة -2

 . المؤسسة كجدارات قدرات ك مكارد تطكر أك

 ك القصير المدييف تحقيقيا في المؤسسة تريد التي النتائج ك األىداؼ مع التنافسية الميزات ىذه إستخداـ يتناسب -2

 .البعيد
 

 رابعًا: مصادر الميزة التنافسية في المنظمات
كتتمثؿ اىـ حتى تتمكف مف تكجيو الجيكد لتعزيزىا، التنافسية تيا اعمى المنظمة أف تتعرؼ عمى مصادر ميز 

  :(7 - 6:  2009 ) عمي كبكزياففكريف كالباحثيف في أربعة مصادر كما ذكرىا بف المصادر التي جاء بيا الم
الميزة التنافسية كذلؾ مف خالؿ تطبيؽ ة اإلستراتيجية مف أىـ مصادر تعتبر اإلدار  االدارة االستراتيجية: -1

 استراتيجيات التنافس كالبدائؿ المتاحة، عمى النحك التالي: 

ييا مف قبؿ المنظمات تعتمد عمى ترجمة الخيارات كالخطط التي يتـ تبنٌ استعمال استراتيجيات التنافس: .أ 

ة مف التصرفات تؤدم الى الى عمؿ فكرم كمنتج، إذ تعرؼ إستراتيجية التنافس عمى انيا مجمكعة متكامم

ىي  كتتككف استراتيجية التنافس مف ثالث عناصر اساسيةمستمرة مع المنافسيف، تحقيؽ ميزة متكاصمة ك 

عير، استراتيجية التكزيع كالمكقع، كتتمثؿ في استراتيجية المنتج كالتصنيع، استراتيجية التس :طريقة التنافس

كيتضمف األصكؿ  أساس التنافس:، منافسيفالأسكاؽ المنطقة الجغرافية ك كيشمؿ  ميدان التنافس:ك

االداء في االجؿ اس الميزة التنافسية المتكاصمة ك كتعبر عف أسالمنظمة،  فيكالميارات التي تتكفر 

كؿ ما تممكو منظمة االعماؿ مف اسـ الماركة أك الكالء لمماركة اك العالمة كىي  كىي تمثؿالطكيؿ، 

  ما تقـك المنظمة بأدائو بشكؿ أفضؿ مف المنافسيف. ذلؾككتتصؼ بالتميز عف المنافسيف، 

تعرؼ ىذه البدائؿ أك الخيارات عمى أنيا الكسائؿ المتاحة أساليب وأدوات تحميل البدائل االستراتيجية: .ب 

التي يمكف أف تستعمميا المؤسسة لالنتقاؿ مف كضعيا الحالي الى مكقع استراتيجي جديد، كتتعدد ك تتنكع 

" ، نمكذج مجمكعة بكسطف االستشارية، نمكذج SWAT Analysisمنيا) التحميؿ الثنائي "ىذه البدائؿ 

  .جنراؿ الكتريؾ، منحنى الخبرة، إعادة ىندسة العمميات كمدخؿ تنافسي، القياس المقارف(
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 : وىي تنقسم الى التالي: الموارد الممموسة وغير الممموسة -2

 الى االنكاع التالية: المكارد األكلية كتنقسـ  الموارد الممموسة :.أ 

 :ت كالخدمات التي تقدميا المؤسسة.تستمد أىميتيا مف مدل تأثيرىا عمى جكدة المنتجا المواد االولية 

  :تعتمد المؤسسة عمى معدات االنتاج في خمؽ قيمة مضافة لمعميؿ مف خالؿ تحكيؿ معدات االنتاج

 االنتاج مف أىـ أصكؿ المؤسسة. المكاد االكلية الى منتجات، إذ تعد معدات

تساىـ في تعزيز أنشطة المؤسسة مف خالؿ استثمارات فعالة مف شأنيا تحقيؽ كىي التي  الموارد المالية:.ب 

  االىداؼ المالية كالتنافسية لممؤسسة.
 

عدة مكراد غير مممكسة يمكف أف تشكؿ ميزة تنافسية بالنسبة يمكف التمييز بيف  الموارد غير الممموسة:.ج 

 لممؤسسة، مف أىميا:

التي يعرفيا العميؿ ك مف خالؿ تعظيـ القيمة المقدمة في المنتجات بصفة دائمة كمستمرة  الجودة: -أ 

 بالجكدة.

يساىـ التطكر التكنكلكجي في تحسيف الكظيفة االنتاجية لممؤسسة، مف خالؿ استخداـ حيث  التكنولوجيا: -ب 

معرفة كتكنكلكجيات جديدة قد تؤدم الى تغيير الصناعة ككؿ، كما أف استعماؿ المؤسسات لتقنيات 

كتكنكلكجيا متطكرة كحديثة يساعد عمى حسف تنظيميا كتسييرىا بشكؿ فعاؿ كذلؾ باستخداـ معدات 

 زيادة في االنتاج.متطكرة تساىـ في تخفيض التكاليؼ كتحقيؽ كأجيزة 

تتمتع المنظمات المنافسة بقكاعد معمكمات داخمية، كالتي تسيرىا بمساعدة مف عماليا، كما  المعمومات: -ج 

ف تمد أىميتيا مغير المباشرة لممعمكمات، كالتي تستمتمؾ حجمان ىائالن مف المصادر الخارجية المباشرة ك 

تنبو المؤسسة الى خطر ما قد يحدؽ بيا، أك الى فرصة تسكيقية يستكجب انتيازىا قبؿ ككنيا قد 

     .االخركف

 والكفاءات الموارد البشرية -3

أىـ كأثمف أصكؿ المؤسسة، كما تعد ك  كالتي تعتبر مصدران لإلبداع كاإلبتكار :المميزة الموارد البشرية.أ 

  يقي لتعظيـ القيمة المضافة.أيضان المصدر الحق
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الكفاءات الفردية كالتي تعني "حمقة الكصؿ بيف الخصائص الفردية كالميارات تشمؿ ك  الكفاءات:.ب 

الميارات  محددة"، كالكفاءات المحكرية كالتي تعني" مف أجؿ االداء الحسف لمياـ مينية المحصؿ عمييا

ذم يتيح تطكيرىا الناتجة عف التداخؿ كالتساند كالتفاعؿ الحاصؿ بيف مجمكع انشطة المؤسسة، االمر ال

 .كتراكميا، كمف ثـ ظيكر مكارد جديدة"

تغيير في منتج قائـ حيث يعرؼ أنو نتائج إنشاء أك تككيف كظيفة جديدة في االنتاج أك إحداث  :اإلبداع -4

)بف عمي  سابقان، أك خمؽ منتج جديد، كتعد استراتيجية اإلبداع مف أىـ االستراتيجيات التي تطبقيا المؤسسة.

     (8:  2009كبكزياف، 
 

 

 :الميزة التنافسية  أنواع : خامساً 
عمى المنتج لتكمفة االقؿ، ك تمايز أك تمييز أتفؽ الباحثكف أف ىناؾ نكعيف رئيسييف مف المزايا التنافسية ىما : ا

 (Porter:1998) :النحك التالي

قدرة الشركة عمى تصميـ، تصنيع، تسكيؽ منتج أقؿ تكمفة بالمقارنة مع الشركات  بمعنى :أواًل: التكمفة االقل

في النياية الى تحقيؽ عكائد أكبر ) تقميؿ اليدر كالفاقد في عمميات االنتاج مع المحافظة المنافسة كبما يؤدم 

 عمى الجكدة المطمكبة(.
كلو قيمة بالمقارنة مع المنافسيف يزان أك فريدان قدرة الشركة عمى تقديـ منتج متم بمعنى: ثانيًا: تمييز المنتج

خدمات ما بعد البيع، ... الخ(،  –خصائص خاصة بالمنتج  –) جكدة أعمى  مرتفعة مف كجية نظر المستيمؾ

 ك تكظيؼ قدرات ككفاءات الشركة لتحقيؽ جكانب لذا مف الضركرم فيـ المصادر المحتممة لتميز المنتج

 التميز.  
 

 الميزة التنافسية في المنظمات: أبعاد سادساً 
 الماليةك  الماديةك  الفنية المكارد ،لإلمكانيات األفضؿ االستغالؿ خالؿ مف التنافسية الميزة تتحقؽ

 كالتي المؤسسة ابي تتمتع التي اإلمكانيات مف غيرىا  كالكفاءات القدرات إلى باإلضافة كالمعمكماتية، التنظيميةك 

 القيمة: ىما أساسييف ببعديف التنافسية الميزة تحقيؽ يرتبط  التنافسية، إستراتجيتيا كتطبيؽ تصميـ مف تمكنيا
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 كالذم العميل لدى المدركة القيمةىك  فالبعد االكؿ ،التميز تحقيق عمى المؤسسة وقدرة ،العميل لدى المدركة

 تقدميا كالخدمات التي لمسمع العميؿ يدركيا التي القيمة تحسيف في لمختمفةا اتيإمكانيا استغالؿ لممؤسسات يمكف

 المتميزة استغالؿ إمكانياتيا في مؤسسة أم فشؿحيث   ليا، التنافسية الميزة بناء في يساىـ مما المؤسسات تمؾ

 في اآللية الحاسبات صناعة عمى سيطرت التي IBMمؤسسة  ذلؾ عمى األمثمة أشير مفك الكثير،  يكمفيا قد

دراؾ تحديد في فشمت اتيفترة السبعين  فقدانيا حكالي في تسبب مما الشخصية، لمحاسبات النامي السكؽ أىمية كا 

، اما البعد الثاني التنظيمية ىياكمياك  سياساتيا استراتيجياتيا في النظر إعادة إلى ذلؾ كاضطرىا، دكالر بميكف 90

 المنافسكف يستطيع ال خدمة أك سمعة عرضإنتاج ك  خالؿ مف التنافسية الميزة تحقيؽ يمكفحيث  التميزفيك 

 (31:  2006)أبكبكر،  .تقميدىا بسيكلة
 

 الميزة التنافسية في المنظماتتحقيق : مؤشرات سابعاً 
كما ذكرىا ع التنافسي لكؿ مؤسسة عمى عدد مف المؤشرات ضإف المحمميف االقتصادييف يعتمدكف في تقييميـ الك 

  ( كىي: 3:  2010جماؿ الديف ك معمر)  كالن مف 

بأف  كحتى يككف بإمكاننا القكؿ ة لممؤسسة،التنافسية الحاليالقدرة بر مؤشر الربحية كافيان عمى تيع الربحية: -1

عمى تكمفة استبداؿ  لديكنيا كرأس ماليا مقسكمان ككف نسبة القيمة السكقية اف ت مؤسسة ما تعتبر تنافسية، يجب

    .الصحيح أصكليا أكبر مف الكاحد

يمكف اعتبار تكمفة الصنع المتكسطة بالقياس الى تكمفة المنافسيف كمؤشر كافي عف التنافسية  تكمفة الصنع: -2

 .ذك إنتاج متجانس، ما لـ يكف ضعؼ التكمفة عمى حساب الربحية المستقبمية لممؤسسةفي فرع نشاط 

ي تحكؿ فييا المؤسسة الفعالية التمدل تقيس  لعناصر االنتاجإف االنتاجية  :االنتاج لعواملاالنتاجية الكمية  -3

 االنتاج الى منتجات. عناصرمجمكعة مف 

ىاـ مف السكؽ الداخمية  مف الممكف لمؤسسة ما اف تحقؽ أرباحان كتستحكذ عمى جزء الحصة من السوق: -4

بدكف أف تككف تنافسية عمى مستكل الدكلي، كبالتالي كمما كانت التكمفة الحدية لممؤسسة ضعيفة بالقياس الى 

 ت المؤسسة أكثر ربحية مع افتراضالحدية لمنافسييا، كمما كانت حصتيا مف السكؽ أكبر، ككانالتكمفة 
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) جماؿ المزايا في االنتاجية أك في تكمفة عكامؿ االنتاج. االخرل، فالحصة السكقية تترجـ إذان تساكم االمكر 

       (3:  2010الديف ك معمر، 
 

 : الجامعات: مفيوم الميزة التنافسية في ثامناً 
لدل المشتغميف في الحقؿ التربكم أف المصطمحات كالمفاىيـ الجديدة تظيػر أكالن فػي مجػاالت الصػناعة  ان معمكم 

كالتجػػارة كاالقتصػػاد كمنيػػا تنتقػػؿ تػػدريجيان إلػػى مجػػاؿ التعمػػيـ، كعميػػو يمكػػف القػػكؿ أف مفيػػكـ التنافسػػية بػػدأ ينتقػػؿ 

التعميميػػة كخصكصػػان الجامعػػات تحػػديات جديػػدة مثػػؿ ضػػركرة  مػػؤخران إلػػى حقػػؿ التعمػػيـ، حيػػث تشػػيد المؤسسػػات

كحصػكليا عمػى ترتيػب متقػدـ مف الجيات المسؤكلة عػف الجػكدة تحقيؽ معايير الجكدة كالحصكؿ عمى االعتماد 

في قكائـ أفضؿ الجامعات عمى المستكيات العالمية كغير ذلؾ مػف التحػديات كىػذا يضػع الجامعػات فػي منافسػة 

 (.3:  2009)راضي، ل المحمى كالدكلي.المستك  ىشديدة عم

 عمى النحو التالي:  الفمسطيني ويمكن تعريف التنافسية في التعميم الجامعي

عمػػى تقػػديـ خدمػػة تعميميػػة كبحثيػػة عاليػػة  ات الفمسػػطينيةقػػدرة الجامعػػ"  ( انيــا5:  2012عرفتيــا راضــي ) حيــث 

يكسػبيـ قػدرات كمزايػا تنافسػية فػي ك الجكدة مما ينعكس إيجابيان عمى مستكل خريجييا كأعضاء ىيئة التدريس بيا، 

سكؽ العمؿ بمستكياتو المختمفة، كفى نفػس الكقػت يعكػس ثقػة المجتمػع فييػا كمػف ثػـ التعػاكف معيػا، كزيػادة إقبػاؿ 

ؽ بيػا، كىكػذا تتحقػؽ الغايػة المنشػكدة بحيػث تصػبح الجامعػة فػي خدمػة المجتمػع، كالمجتمػع الطالب عمى االلتحػا

 -)التعمػيـ الجامعػات مػف أجػؿ تحقيػؽ األفضػؿ فػي كظائفيػا الػثالث، كمف جية أخرل تتسػابؽ  في خدمة الجامعة

 . "خدمة المجتمع( كالكصكؿ إلى المستكيات العالمية -العممي البحث

 .البحث التنافسية لمؤسسات التعميم العالي في ىذلمميزة ا الباحث عمى ىذا التعريف تمدعو ا
 

 : أبعاد الميزة التنافسية في الجامعاتتاسعاً 

 (3:  2012 ) الصالحكما أوردىا  تنافسية المؤسسة االكاديمية عمى شقين أساسيين ىما تعتمد

 سية كخصائص أعضاء مثؿ البرامج الدرا حيكية، منافسة في مجاالتقدرة التميز عمى الجامعات ال: االول

 كابتكار الجكدة، كنظـ اإلدارة كنمط كالبحثية المادية كالتجييزات المعمكمات كأكعية كتقنياتىيئة التدريس 



 

[53] 
 

 .البيئية المستجدات مع تتكاكب جديدة كتدريب تأىيؿ كبرامج نظـ

 كنجاح، كالخارجية المحمية السكؽ مف كالتمكيؿ كالدعـ الطالب كاستقطاب جذب عمى الجامعة قدرة :الثاني 

 .األكؿ الشؽ في النجاح عمى متكقؼ الثاني الشؽ

 تعريؼ في الجيد بذؿ إلى العالي التعميـ مؤسسات يدعك العالي لمتعميـ التنافسي فالسياؽ كبالتالي

 العمؿ تستطيع حتى مستيدفة كمجمكعات شرائح إلى تكزيعيـ ككذلؾتيا، كخدما نشطتياأل  (عمالءىا)المستفيديف

شباعيا مقابمتيا كمحاكلة ـتيكرغبا ـتياحتياجا عمى  .المستقبمية اتياكطمكح كأىدافيا اتيغايا يحقؽ بما كا 
 

 الميزة التنافسية في الجامعات معوقات تحقيق: عاشراً 

عقبػات،  لمميزة التنافسية في بيئتيا لف يككف باألمر السيؿ طبعػا، فقػد تكاجػو المؤسسػة عػدة الجامعةإف اكتساب 

رتيػا ككمػا ذلميزة تنافسية، كمكقع تنافسي إستراتيجي في السػكؽ كمػف بػيف ىػذه المعكقػات  اكتسابياتحد مف إمكانية 

 (14:  2012 راضي )

ــة وتعبــر عــن مختمــف العقبــات الداخميــة  المعوقــات الداخميــة: -1 التــي تواجــو المؤسســة فــي بيئتيــا داخــل الدول

 :يمي الواحدة، والتي نوجزىا في ما

تمثػػػؿ تحػػػديا ميمػػػا لػػػنظـ الجامعػػػات الفمسػػػطينية كالجامعػػػات العربيػػػة كالعالميػػػة الفجػػػػكة العػػػػممية كالتقػػػػنية بػػػيف  .1

 كمػػف المؤكػػد أف تحقيػؽ أم ،كتشػػكؿ المقيػاس الحقيقػي لنجػاح نظػـ التعمػيـ كفشػميا فػي بمػكغ رسػالتيا ،التعػػميـ

 تنمية اقتصادية كاجتماعية مستدامة لف يتـ دكف الكصكؿ إلى سد ىذه الفجكة .

 عػدـ مكاكبة حركة تطكير المناىج لمتطمبات التطكير، كغياب التخطيط المستمر لممناىج بمعناىا الشامؿ. .2

عميـ، بسبب ضػعؼ جاذبية كاسػتقطاب أنظمػة قصػكر فػي القػكة البشرية ذات الكفاءة العالية المٌسيرة لبرامج الت .3

 التعميـ لمثؿ ىػذه الكفاءات، كسيطرة المركزية في اإلدارة.

تػراجع لمدكر المؤثر الذم ينيض بو المعممكف، كشيكع الظكاىر السمبية لضعؼ اإلعداد كفقداف المعمـ لمكانتو  .4

الكؼء ىي األقدر عمى تفيـ أىداؼ التعميـ المينية كاالجتماعية، كمف المعمكـ أف الكفاءات البشرية المدربة ك 

   كاحتياجات المجتمع الذم تعيش فيو.
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غياب قيادة إدارية ناجحة، مما يعيؽ التنمية اإلدارية، كقد يظير العجز ىنا، كفي غياب القادة األكفاء  .5

 .القادريف عمى تنمية ميارات العامميف

 .الجامعةداخؿ  االنحرافاتعدـ كجكد رقابة إيجابية، تسمح بالقضاء عمى  .6

 سة.مف أفراد داخؿ المؤس مبيةغياب الشفافية عند إزالة السمككيات الس .7

 .القرارات كترشيدىا اتخاذعمى تكفير المعمكمات الضركرية كالسريعة المساعدة في عممية  الجامعةعدـ قدرة  .8

  .ات الحديثةلتكنكلكجيات اإلعالـ كاالتصاؿ كعدـ مسايرة التطكر  الجامعةعدـ استخداـ   .9

 الجامعـة: وىي التي تتعمق بمختمف العقبات الخارجية، التي تنتج عن خارج نطاق بيئـة المعوقات الخارجية -2

  :يمي التي نجد منيا ما

  .كجكد مؤسسات متحالفة عالميا، يصعب عمى أم مؤسسة منافستيا  .1

  .تحكؿ التنافس مف السمع كالخدمات إلى التنافس المعرفي .2

  .الخاصة بالمكاصفات مف محمية إلى دكليةتحكؿ المعايير  .3

  .بالمكاصفات الدكلية لمجكدة االلتزاـعدـ  .4

  .ضعؼ أجيزة التعميـ كالتثقيؼ .5

  .بالبحكث كالتطكير االىتماـعدـ  .6
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 الخالصة:
تناكؿ ىذا الفصؿ االطػار النظػرم لمكضػكع الميػزة التنافسػية بشػكؿ عػاـ، مػع تكضػيح لمفيػـك الميػزة التنافسػية فػي 

ضكع، سعيان في راجعة االدب االدارم حكؿ ىذا المك الجامعات كمؤسسات التعميـ العالي بشكؿ خاص مف خالؿ م

تكضػػػػيح المفيػػػػـك الصػػػػحيح لمميػػػػزة التنافسػػػػية بػػػػيف المنظمػػػػات بشػػػػكؿ عػػػػاـ، كمؤسسػػػػات التعمػػػػيـ العػػػػالي المتمثمػػػػة 

لتضػػػػمف ليػػػػا البقػػػػاء مػػػػات، بالجامعػػػػات بشػػػػكؿ خػػػػاص، مػػػػع تكضػػػػيح أىميػػػػة تكاجػػػػد الميػػػػزات التنافسػػػػية فػػػػي المنظ

 كاالستمرار، كما تـ تكضيح مصادر الميزة التنافسية عمى اختالؼ مجاالت الصناعة.

كقد تطرؽ الباحث بشكؿ خاص الى الميزة التنافسية في مؤسسات التعميـ العالي متمثمة بالجامعات، ككنيػا تشػكؿ 

عػػات فػػي تحقيػػؽ الميػػزة التنافسػػية بػػيف مكضػكع دراسػػة الباحػػث، كقػػد أكضػػح الباحػػث خصكصػػية العمػؿ داخػػؿ الجام

 ناظرييا مف الجامعات، كقد خمص الباحث الى النتائج التالية: 

أف الميزة التنافسية فػي المؤسسػات كالمنظمػات تشػكؿ نقطػة ىامػة فػي النجػاح كاالسػتمرار لػدييا، كىػذا مػا أتفػؽ  .1

فإنػو ينطبػؽ عمييػا مػا ينطبػؽ عمػى عميو البػاحثيف، ككػكف الجامعػات تشػكؿ جػزءان مػف المؤسسػات كالمنظمػات، 

 .المنظمات االخرل في سعييا كضركرة امتالكيا لمزايا تنافسية خاصة بيا

 عمػى نظيراتيػا فػي مجػاؿ العمػؿ،  منظمػةنقطػة تفػكؽ كتميػز أم البػاحثيف أف الميػزة التنافسػية  ىناؾ أتفاؽ لػدل .2

طيع تالخصػائص كالمقكمػات التػي تسػقػدرة المنظمػة عمػى امػتالؾ مجمكعػة مػف  " ما عرفيا الباحػث أنيػا  ىيك 

بمػػا يحقػػؽ ت العاممػػة فػػي نفػػس مجػػاؿ الصػػناعة ك مػػف خالليػػا تحقيػػؽ التقػػدـ كالتفػػكؽ عمػػى غيرىػػا مػػف المنظمػػا

، كال يختمػؼ العمػؿ داخػؿ الجامعػات عػف المنظمػات كثيػران فػي أىميػة تحقيػؽ الميػزة التنافسػية " أىداؼ المنظمة

: 2012ير مف التعريؼ الذم اعتمد عميو الباحث مف قبػؿ راضػي )بينيا لضماف االستمرار كالتطكر، كىذ يظ

عمػى تقػديـ خدمػة تعميميػة كبحثيػة عاليػة الجػكدة ممػا يػنعكس إيجابيػان عمػى  ات الفمسػطينيةقدرة الجامع( انيا "5

يكسػػػبيـ قػػػدرات كمزايػػػا تنافسػػػية فػػػي سػػػكؽ العمػػػؿ بمسػػػتكياتو ك مسػػػتكل خريجييػػػا كأعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس بيػػػا، 

كفػػػى نفػػػس الكقػػػت يعكػػػس ثقػػػة المجتمػػػع فييػػػا كمػػػف ثػػػـ التعػػػاكف معيػػػا، كزيػػػادة إقبػػػاؿ الطػػػالب عمػػػى  المختمفػػػة،

االلتحاؽ بيػا، كىكػذا تتحقػؽ الغايػة المنشػكدة بحيػث تصػبح الجامعػة فػي خدمػة المجتمػع، كالمجتمػع فػي خدمػة 

 البحػث -تعمػيـ)ال الجامعات مف أجػؿ تحقيػؽ األفضػؿ فػي كظائفيػا الػثالث، كمف جية أخرل تتسابؽ  الجامعة
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"، كىذ مػا يكضػح خصكصػية العمػؿ التنافسػي بػيف خدمة المجتمع( كالكصكؿ إلى المستكيات العالمية -العممي

 الجامعات.

طبيعة العمؿ فػي المنظمػات لمػا تحققػو مػف فكائػد ىاـ كاستراتيجي في تحديد طريقة ك تأخذ الميزة التنافسية دكر  .3

خارجيػػان مػػف خػػالؿ مميف كتحقيػػؽ العكائػػد الماديػػة، ك تحفيػػز العػػاك ة داخميػػان مػػف خػػالؿ تنظػػيـ العمػػؿ جمػػة لممنظمػػ

 تحقيؽ الكالء لممستفيديف مف خدمات المنظمة كزيادة حصصيا السكقية كزيادة مبيعاتيا. 

 تطاؿ جميع منػاحي عمػؿ المنظمػات،ك  تعتبر مصادر الميزة التنافسية متعددة في المنظمة كفؽ طبيعة عمميا، .4

المػػكارد غيػػر المممكسػػة، المػػكارد البشػػرية السػػتراتيجية، المػػكارد المممكسػػة ك دارة ا) اال:بشػػكؿ رئيسػػي تشػػمؿكىػػي 

 .كالكفاءات، االبداع ( 

يجب عمى المنظمات أف تتابع مدل جدكل الميزات التنافسية التي تمتمكيا، كيتـ ذلؾ مف خػالؿ عػدة مؤشػرات  .5

 سكؽ.الحصة في الك  كضع المنظمة الحالي مثؿ : الربحيةعكس صكرة ك بمكنيا 

ال يختمؼ مفيـك الميػزة التافسػية فػي الجامعػات عنػو فػي المنظمػات االخػرل، إنمػا يكػكف االخػتالؼ فػي طبيعػة  .6

 تسعى الى امتالؾ ميزة تنافسية عف الجامعات النظرية ليا. ياتطبيقو كاالستفادة منو، أنما في الجامعات فإن

يؽ الميزة التنافسية في مجتمع الجامعػات، تكجد مجمكعة مف المعكقات التي تحكؿ أك تجعؿ مف الصعكبة تحق .7

القصكر في المكارد البشرية كعدـ كجكد الكفاءاة الالزمة اك عدـ قدرة الجامعة جكانب فمنيا ما ىك داخمي مثؿ 

، مػػف الكػػكادر البشػػرية أك عناصػػر التميػػز االخػػرل عمػػى تػػكفير مػػا ىػػك ضػػركرم لمحفػػاظ عمػػى ميزتيػػا التنافسػػية

 خارجية لتدعيـ مكقفيا.تحالفات مف عدة جامعات داخمية ك  عدة كمنيا ما خارجي مثؿ كجكد
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 الرابعالفصل 

 الدراسات السابقة

 مقدمــة 
  :الدراسات التي تناولت رأس المال الفكريأواًل 
  :الدراسات التي تناولت الميزة التنافسية بين الجامعاتثانيًا 
  :المال الفكري بالميزة التنافسية الدراسات التي تناولت عالقة رأسثالثًا 
  ًما تتميز بو الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: رابعا 
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 مقدمــة:
، سكاء كانت عربية أك أجنبية، الدراسات ذات الصمة بمكضكع البحثيتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمراجعة بعض 

متغيراتو كأىدافو، كالمساعدة في صياغة الفركض لما لذلؾ مف أىمية في استكماؿ الخمفية النظرية لمبحث، كتحديد 

 بدقة، كتفسير مدلكؿ ما سيتـ التكصؿ اليو مف نتائج، كقد تـ تقسيـ ىذه الدراسات الى ثالثة محاكر لتشمؿ :

 الدراسات التي تناكلت رأس الماؿ الفكرم. 

 الدارسات التي تناكلت الميزة التنافسية، كخاصة في مؤسسات التعميـ. 

 دارتو في تعزيز أك تحقيؽ الميزة التنافسيةالدارسات ا  .لتي تناكلت رأس الماؿ الفكرم كا 
 

 التي تناولت رأس المال الفكريالسابقة المحور االول: الدراسات  أواًل: 

الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل االستثمار في رأس  استيدفت ىذه :االردن –( 4100دراسة )الطراونة،  -1

الماؿ الفكرم في المؤسسات العامة األردنية، كتحميؿ اثر االستثمار في رأس الماؿ الفكرم في أبعاد األداء 

المؤسسي المختمفة مف كجية نظر القيادات العميا في المؤسسات العامة األردنية، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ 

أف تصكرات المبحكثيف كتكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا ( مفردة،  401و كزعت عمى عينة بمغت )بناء استبان

لفقرات أبعاد المتغير المستقؿ )مستكل االستثمار في رأس الماؿ الفكرم( قد جاءت منخفضة، كما أف تصكرات 

إحصائية لممتغير المستقؿ  كبينت النتائج كجكد اثر ذك داللةنحك األداء المؤسسي جاءت منخفضة،  المبحكثيف

)االستثمار في رأس الماؿ الفكرم( كأبعاده )االستقطاب، الصناعة، التنشيط، المحافظة، االىتماـ برأس ماؿ 

  الزبكف( عمى المتغير التابع )األداء المؤسسي(.
 

الى دراسة اثر التدريب في تطكير رأس الماؿ ىذه الدراسة  تاستيدف: فمسطين –( 4101دراسة ) حمادة،  -8

مف المكظفيف الذيف ككاف مجتمع الدراسة مككف الفكرم لدل مكظفي السمطة الكطنية الفمسطينية في قطاع غزة، 

%( مف إجمالي مجتمع الدراسة 12كشممت عينة الدراسة االصمية )، التحقكا ببرامج تدريبية مف ديكاف المكظفيف

أف لمتدريب اثران  ارظيإ لنتائج التي تكصمت ليا الدراسة تتمثؿ فياىـ اكانت كقد ، ( مكظفان 222كعددىـ )

السمطة الكطنية الفمسطينية، حيث أنو ساعد في زيادة المعرفة مكظفي فاعالن في تطكير المعارؼ لدل ايجابيان ك 
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عالن في تطكير الميارات فاأف لمتدريب اثران ايجابيان ك ، ك كالمعمكمات التي يحتاجيا المكظؼ الداء ك ظيفتو

أف لمتدريب نو يساىـ في تحقيؽ جكدة االداء، كما كالقدرات لدل مكظفي السمطة الكطنية الفمسطينية، حيث أ

اكتساب مسطينية عف طريؽ زيادة المعارؼ ك اثران فاعالن في تطكير رأس الماؿ الفكرم لدل السمطة الكطنية الف

 ف بشكؿ عالي.ممياالميارات تساعد عمى انجاز مياـ الع

بصفة أساسية لتحديد عناصر رأس الماؿ الفكرم ىدفت الدراسة حيث  :مصـر –( 4101دراسة )مقمد،  -1

العربية  تسااإلى ما تـ التكصؿ إليو مف خالؿ استقراء الدر  بمكاتب المحاسبة بجميكرية مصر العربية استنادان 

كاألجنبية السابقة التي تناكلت تحديد عناصر رأس الماؿ الفكرم بصفة عامة كمف ثـ استخالص عناصر لرأس 

الماؿ الفكرم تتكاءـ مع طبيعة مكاتب المحاسبة بمصر، كمف ثـ اقتراح نمكذج لقياس تمؾ العناصر يتكاءـ مع 

كقد خمص الباحث باشتقاؽ إطار يصمح  ،ائيطبيعة عمؿ تمؾ المكاتب، كقد أنتيج الباحث المنيج االستقر 

يعتمد عمى أربعة أبعاد ىي )البعد المالي، بعد  لقياس عناصر رأس الماؿ الفكرم بمكاتب المحاسبة كالمراجعة

 العمالء، البعد الداخمي، بعد النمك كالتعمـ(.

 

6- (Mitchell, 2010) - New Zealand : رة رأس الماؿ ادراسة كيفية ادىذه الدراسة الى  ىدفت

قبؿ الباحث مستمد مف قبؿ رؤية  عد خصيصان مفأي الفكرم في المنظمات كذلؾ مف خالؿ تطكير نمكذج 

رأس الماؿ الفكرم يحتكم عمى ثالثة عناصر أساسية ىي  افاستراتيجية عمؿ المنظمة، كقد قدمت الدراسة ك 

يزة التنافسية االساسية لتي ىي تشكؿ المرأس الماؿ الخارجي(، ا –رأس الماؿ الداخمي  –)رأس الماؿ البشرم 

( مدراء تنفيذييف 1( شخص مكزعة كما يمي: )83كقد طبقت الدراسة عمى عينة مككنة مف)لممنظمات، 

، كقد استخداـ اسمكب المقابالت في جمع المعمكمات لمعرفة لماذا ت مستقمة لشركات كبرل في نيكزلندةلكحدا

( مكظفان في ىذه الشركات كجمع 32ىذه الشركات، ككذلؾ مقابمة ) ككيؼ تتـ ادارة رأس الماؿ الفكرم في

( شخص اخر مف خالؿ استبياف تـ اعداده ليذا الغرض بيدؼ معرفة كجية النظر حكؿ 66المعمكمات مف )

ادارة رأس الماؿ الفكرم في مؤسساتيـ كخاصة مشاركة المعرفة داخؿ شركاتيـ، كقد خمصت الدارسة الى أنو 
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دراؾ كافي الدارة رأس بالرغـ مف كجك  د مظاىر ادارة رأس الماؿ الفكرم اال أنو لـ يكف ىناؾ كعي كامؿ كا 

 الماؿ الفكرم بالشكؿ المطمكب.
 

الماؿرأسأىميةىدفت ىذه الدراسة الى التركيز عمى فمسطين: –( 4112دراسة  )أبو فارة و النسور،  -8

الفكرم الماؿبرأسالعالقةذاتالنظريةاألسسمختصرة بصكرةكتستعرضالحديثة،المنظماتفيالفكرم

جرلامالدراسةتناكل، كتمف خالؿ منيج كصفي استقرائي كمؤشراتوكمككناتوالفكرمرأس الماؿمفيـككتحديد

دارتو،الفكرمالماؿرأسمتعددة تختص بمكاكبةنماذجمفتطكيره األساسيةكمككناتومفيكموكتحديدكا 

كلقد ناقشت الدراسة مجمكعة الفكرم، الماؿرأسمككناتمفمككفلكؿكالفرعيةةيالرئيسالمؤشرات كتحديد

تفصيمية لرأس الماؿ ال المككناتمف النماذج المستخدمة في قياس رأس الماؿ الفكرم لممنظمة، كما أنيا ناقشت 

األداءفيالفكرمالماؿراسدكرفيبحثتالتيالدراساتنتائج الدراسة أف جميعقد أظيرتك الفكرم، 

اىتماـفإفآخرجانب، مفكيانياك في المنظمات  جكىريادكرايمعبالفكرمرأس الماؿبأفالمنظمي

دفعاألمرالمستدامة لممنظمة، كىذاالتنافسيةالميزةفيايجابيةآثاران يحقؽالماؿ الفكرمبرأسالمنظمات

طرحفيالنجاحإلىسعيان الفكرمالماؿرأسمككناتجميعكترسيخالى تعزيزالحديثةالمنظماتإدارات

المككناتأىـىكالبشرمالماؿرأسكفاعمية، كما أظيرت الدراسة افبكفاءةككظائفياكأداء مياميامنتجاتيا

البشرمالماؿاألخرل، كرأسالمعرفيالماؿرأسلمككناتأساسا ميمايعدكىكالفكرم،الماؿلرأسالفرعية

المنظمة، أفرادبيايتمتعالتيكالمياراتالمعرفةعمىالبشرمالماؿرأسبصكرة أساسية، كيركزبالتفكيريتعمؽ

 الشخصيةكسماتيـكخصائصيـ
 

ـــت –( 4112دراســـة )الفضـــل، -3 إبػػػراز دكر رأس المػػػاؿ الفكػػػرم فػػػي إنجػػػاز الػػػى ىػػػذه الدراسػػػة  ىػػػدفت  :الكوي

مجمكعة مف الفرضيات تمثمت فػي أنػو التكجػد عالقػة ذات داللػة إستراتيجية الزبائف لممنظمة، مف خالؿ اختبار 

التكجػػد عالقػػة ذات داء االسػػتثمار مقػػاس بأنتاجيتػػو، ك إحصػػائية بػػيف االسػػتثمار فػػي أنشػػطة رأس المػػاؿ الفكػػرم كأ

التكجػػػد عالقػػػة ذات داللػػػة ك داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف معػػػدؿ العائػػػد عمػػػى االسػػػتثمار كمقػػػاييس رأس المػػػاؿ الفكػػػرم، 

كقػد أجريػت الدراسػة عمػى عينػػة ، ة كمعامػؿ القيمػة المضػافة الفكريػةيف القيمػة غيػر المممكسػة لممنظمػإحصػائية بػ
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 – 2004( مصػػػرؼ مكزعػػػة عمػػػى دكؿ الخمػػػيج العربػػػي كباسػػػتخداـ البيانػػػات الماليػػػة لمسػػػنكات  78مؤلفػػػة مػػػف )

الفكػرم فػي تقػكيـ  ؿكجاءت النتػائج رافضػة لفرضػيات الدراسػة مؤكػدة فػي ذلػؾ أىميػة مقػاييس رأس المػا، 2006

فػػي تقػػديـ االدلػػة الميدانيػػة المسػػتمدة مػػف كاقػػع تطبيػػؽ رأس الدراسػػة كيمكػػف تمخػػيص اسػػتنتاجات ، أداء المنظمػػات

نمػػا مػػف المػػاؿ الفكػػرم فػػي منطقػػة الخمػػيج العربػػي  اف قيمػػة المنظمػػة التخمػػؽ مػػف مكجكداتيػػا المممكسػػة فحسػػب كا 

المممكسػة كعمػى أسػاس ذلػؾ يػدعـ الباحػث اسػتخداـ مقيػاس تفاعؿ كتكامػؿ كػؿ مػف المكجػكدات المممكسػة كغيػر 

، مػػع التأكيػػد عمػػى معامػؿ القيمػػة المضػػافة الفكريػػة لمتعبيػػر عػػف األداء الشػػامؿ لممنظمػػة بػػدال مػػف معػػايير الربحيػػة

قيمػة رأس المػاؿ البشػرم التتحػدد مػف أىمية مكارد رأس الماؿ الفكرم في خمؽ القيمة لممنظمات المصرفية، كأف 

نمػػا عػػف طريػػؽ الخػالؿ حجػػ ، الف الجػػزء األكبػػر مػػف ىػػذه القيمػػة قيمػػة غيػر المممكسػػة لممنظمػػةـ االسػػتثمار فيػػو كا 

 .تأتي مف تكظيؼ عقكؿ العامميف باتجاه اإلبداع كالتجديد
 

الدراسة الى البحث عف مفيكـ رأس الماؿ الفكرم كأثره في رفع  ىدفت: االردن-(4112دراسة )عبدالمنعم، -8

كذلؾ مف خالؿ دراسة حالة شركة المالبس الجاىزة كنمكذج  ،كفاءة كقيمة شركات األعماؿ الصناعية األردنية

لمشركات الصناعية االردنية كباعتبارىا شركة رائدة في صناعة االلبسة الجاىزة كحصكليا عمى حؽ امتياز 

ه الحالة ( األلمانية المعركفة عالميا، كتمثؿ دراسة ىذVan Hawzinة التجارية الفارقة )فاف ىاكزف العالم

، كقد جرت ىذه الدراسة مف خالؿ الطريقة )المقابمة( المباشرة كالعيانية مع عينة مف الجانب العممي مف البحث

أىـ ما تكصؿ اليو الباحث ىك كجكد ك  ،اعضاء مجمس ادارة الشركة كمف مالكييا باألضافة الى مديرىا المالي

المفيكـ كمفيـك  غمكض لمفيكـ كاىمية رأس الماؿ الفكرم في شركة االلبسة الجاىزة االردنية كخمط بيف ىذا

، فضال عف عدـ كجكد يةمع عدـ كضكح اثر ىذا المفيكـ عمى كفاءة الشركة كقيمتيا السكق ،الممكية الفكرية

الفكرم ىك مفيكـ دائـ التجدد مفيكـ رأس الماؿ  كما اف، نو في القكائـ الماليةكاالفصاح عتصكر لكيفية القياس 

، لنمك كالتطكر كالتبمكرنو ال يزاؿ في مرحمة اتغير المحيطو بجميع اجزاء الشركة، لذلؾ فابسبب البيئة سريعة ال

س اىمية رأدارسة كأكدت الصكؿ المعرفيو ) االصكؿ غير الماديو لمشركو (، خاصة عف األ كىك يعبر بصكرة

ثير عمى كفاءة كقيمة الشركة المبحكثو ذاتيا ككذلؾ اكضحت عدـ ادراؾ المسؤكليف فييا رم في التأالماؿ الفك

يمـز لممحافظو عمى رأس ، كانو متيا كنمكىا  كطرؽ االستفادة منواىميتو االقتصادية الفائقة بالنسبة لكفاءتيا كقي
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 ميـالمخزكنة في عقكؿ المكظفيف كجع لمعرفةه الشركو باالستيالء عمى االماؿ الفكرم أف يككف ذلؾ بقياـ ادار 

دعكة الشركة الى استقطاب رأس الماؿ الفكرم لمشركو ما امكف لمرفع مف ينقمكنيا الى المكظفيف الجدد، ك 

 .كفاءتيا كقيمتيا
 

كالتحديات  ىدفت ىذه الدراسة الى البحث في أبرز التحكالت: السعودية  –( 4112دراسة )المطيري،  -2

المجتمعية التي ليا عالقة برأس الماؿ الفكرم، كالبحث في رأس الماؿ الفكرم كمفيكـ حديث ظير في ظؿ 

الكشؼ عف أبعاد إدارة ىميتو لمتعميـ الجامعي الحاضر، ك مدل أك االقتصاد المبني عمى المعرفة ك التحكؿ نح

ـ بيا تفعيؿ إدارة رأس الماؿ الفكرم كصكالن رأس الماؿ الفكرم في الجامعات كالتي يمكف مف خالؿ االىتما

 ،(SWAT)الى تمكينو كتحقيؽ التميز، كاستخدمت الدراسة مدخؿ التحميؿ االستراتيجي المبني عمى نمكج 

مف أىـ ك كأقتصرت الدراسة فقط عمى أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعكدية الحككمية دكف غيرىا، 

لمية المعاصرة ذات العالقة برأس الماؿ لفكرم ىي )التحكؿ في طبيعة أف التحكالت العا الدراسةنتائج 

 ،التحكؿ نحك االقتصاد المعرفي(يا الدقيقة ك جنكلك التحكؿ نحك التكرفة كالتحكؿ نحك مجتمع المعرفة ك المع

أظيرت مؤثر عمى كؿ المحتمعات، ك لكؿ منيا سمات معينة تتفاعؿ مع بعضيا بشكؿ كبير ك حيث انو 

 –ادارية  -اقتصادية  –رأس الماؿ الفكرم يستند الى مجمكعة مف االسس النظرية )معرفية الدراسة أف 

س الماؿ الييكمي رأس الماؿ البشرم كرأاجتماعية( كيتككف مف ثالث مككنات رئيسية ىي ) -تكنكلكجية 

رة رأس الماؿ دافي كيفية إكرأس ماؿ المستفيديف(، كقدمت الدراسة تصكران مقترحان تراه ضركريان لمتطبيؽ 

 .لفكرما
 

1- Boyce, 2007) ( - USA :  ىذه الدراسة تقديـ دراسة تفيد أف شركات االدكية البد مف تمتمؾ ميزة  ىدفت

يتطمب منيا تنفيذ استراتيجية فعالة تستطيع استغالؿ كافة االمكانيات ، كىذا ماتعمؿ عمى الحفاظ عميياك تنافسية 

جمكعة مختارة مف كقد طبقت الدراسة عمى م المتاحة بالشركة ذلؾ لمكاجية الظركؼ المتغيرة المستقبمية، 

تحقؽ الميزة التنافسية المطمكبة التي  تستطيعالدراسة أف ىذه الشركات أظيرت كقد شركات صناعة االدكية، 

االستغالؿ االمثؿ المكانيات المنظمة كأف تشمؿ الخطة خالؿ تمكنيا مف مكاجية الظركؼ المتغيرة مف 
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المنظمة ظ عميو لما لديو مف قدرات تستطيع ااالستراتيجية لممنظمة االىتماـ برأس الماؿ الفكرم كتنميتو كالحف

 .ضيح اىميتو بالنسبة لكضع المنظمة االستراتيجي المستقبمياالعتماد عميو مستقبالن كتك 
 

39- (2007 –Kok   )– :South Africa  ىذه الدراسة الى تقديـ عناصر رأس الماؿ الفكرم ) رأس  ىدفت

سبة لمتعميـ العالي كأنو االف كتكضيح أىميتو بالن ،رأس الماؿ الزيكني ( –رأس الماؿ الييكمي  –الماؿ البشرم 

يعتبر مف أىـ مظاىر إدارة المعرفة، كقد طبقت ىذه الدراسة في جامعة جنكب افريقيا مكضحة أىمية إدارة رأس 

الماؿ الفكرم التي تمتمكو الجامعة، كقدمت الدارسة مجمكعة مف نماذج ادارة رأس الماؿ الفكرم كطرؽ قياس 

ميـ العالي، كقد خمصت الدارسة مكضحة أىمية إدارة رأس الماؿ الفكرم رأس الماؿ الفكرم في مؤسسات التع

قدمت نمكذجان الدارة رأس الماؿ الفكرم في جامعة جنكب افريقيا أظيرت نتائجو ك في المؤسسات التعميمية، 

مى نقاط الضعؼ، كأف النمكذج الضعؼ لدل الجامعة ككيفية التغمب عئج ايجابو في تحديد نقاط القكة ك نتا

داعيان جامعات اخرل الى تطبيؽ نفس النمكذج لما  المستخدـ ساعد كثيراي في تطكير مناحي عدة في الجامعة،

 حققو مف نتائج جيدة في الجامعة.  
 

ـ دراسػػػة نقديػػػة تحميميػػػة لػػػرأس المػػػاؿ يتيػػػدؼ ىػػػذه الدراسػػػة الػػػى تقػػػد  :االردن –( 2005دراســـة )يوســـف،  -33

كاألسػس المعتمػػدة فػػي عمميػػة القيػػاس كىػك أيضػػا محاكلػػة جػػادة لنقػػد الفكػرم، مككناتػػو، تقسػػيماتو، طػػرؽ قياسػػو 

كعممية لقياس رأس  ،تمؾ الطرؽ كتحديد مزاياىا كعيكبيا لغرض تحديد األسمكب أك الطريقة األكثر مكضكعية

سػة مككنػات ار و بمػركر الػزمف، كقػد حػددت ىػذه الدالماؿ الفكرم في شركات األعماؿ كمعالجة حالة التغيػر فيػ

رأس المػػػاؿ  ،رأس المػػػاؿ البشػػػرم ،رأس المػػػاؿ الييكمػػػي) مػػػف المككنػػػات األساسػػػية التاليػػػة اؿ الفكػػػرمرأس المػػػ

ركات بفاعميتيػا العظمػى ال أنػو الزالػت الشػة بمجمكعػة مػف االسػتنتاجات أىميػا كقد خرجػت الدراسػ(، الزبكني 

تعيػر ام اىتمػاـ الػى رأس م صيغة لتحديػد رأس ماليػا الفكػرم، كمػا أنػو الزالػت الجيػات الحككميػة ال تعتمد أ

الماؿ الفكرم فػي الشػركات مػف خػالؿ التشػريعات الخاصػة بػذلؾ كمػا يترتػب عميػو ضػريبيان، كىنػاؾ جػزء ميمػان 

مف رأس الماؿ الفكرم لمشركات ىك رأس الماؿ البشرم الذم يبرز بشكؿ كاضح في الشركات المعرفية كلػيس 

 مف السيؿ قياس كتحديد ىذا الجزء مف رأس الماؿ.
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 لتعميق عمى الدارسات السابقة الخاصة بمحور " رأس المال الفكري " : ا

، كىذه تعريؼ مككناتوركزت حكؿ تعريفو ك قدمت الدرسات المحمية دراسات محدكدة حكؿ رأس الماؿ الفكرم، ت -1

طرؽ قياس رأس ات بشكؿ مفصؿ حكؿ مجاالت تطبيؽ ك سار الد دراسات ىي دراسات حديثة كلـ تتحدثال

 .توكتقديـ نماذج محددة اك عالمية إلدار الماؿ الفكرم ك كيفية ادارتو 

( دراسة حكؿ أحد الطرؽ التي يمكف اف تتبعيا المنظمات في تطكير رأس الماؿ الفكرم 5212) حمادة قدـ -5

تؤثر  يؼ، مع تكضيح ككىك التدريب، كاعتمدت ىذه الدراسة عمى طرؽ التدريب التي مف الممكف أف تستخدـ

 –الميارات كالقدرات  –مككناتو، التي تـ تحديدىا أنيا تشمؿ )المعارؼ ذه الطرؽ عمى رأس الماؿ الفكرم ك ى

 االتجاىات ( كىي ما يمكف أف يطمؽ عمييا سمكؾ العامميف في المنظمة. -السمكؾ كالقدرات 

م كذكرت مجمكعة مف طرؽ ( دراسة تعريفية حكؿ رأس الماؿ الفكر 5220كر،سة )أبكفارة كالنسقدمت درا  -2

التي مف الممكف االعتماد عمييا ك قياس رأس الماؿ الفكرم كلكف الدراسة لـ تتطرؽ بتفاصيؿ أساليب الدراسة 

 كتطبيقيا في المنظمات كانما أكتفت بذكر مجمكعة مف ىذه االساليب.

شأنيا تنظيـ كتخصيص دارة رأس الماؿ الفكرم كالتي مف راسات المحمية دراسات حكؿ نماذج إلـ تقدـ الد -2

مكارد المنظمات كأستغالؿ رأس الماؿ الفكرم المكجكد في المنظمة لتحقيؽ أىداؼ المنظمة مف حيث تحقيؽ 

 الميزة التنافسية أك رفع االداء العاـ لممنظمة.

قدمت الدارسات العربية دراسات أكثر تفصيالن حكؿ مفيكـ رأس الماؿ الفكرم، كعمى الرغـ مف افتقار  -2

دارتيا متخصصة كمفصمة حكؿ رأس الماؿ الفكرم لدراسات كمراجعالمكتبات العربية  ، مع العمـ اف كا 

حكؿ رأس الماؿ الفكرم ىي دراسات حديثة كما زالت تحتاج الى أف تككف أكثر تعمقان  ةالدراسات العربي

 .ناتوالفكرم كمكك كتفصيالن في مجاالت رأس الماؿ 

الزالت الدراسة العربية تحتاج ألف تككف أكثر تخصصان في دراستيا في مككنات رأس الماؿ الفكرم كتبايف  -.

راجع متخصصة في رأس الماؿ الفكرم، نظران كمفتقر الى دراسات كتبات العربية تكال زالت الم ،اأستخدامي

 القتصار معظـ الدراسات عمى ابحاث مقتضبة.
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مف خالليا ساعد كاضحة الدارة رأس الماؿ الفكرم تمحددة أك العربية نماذج المحمية ك لـ تقدـ الدراسات  -0

ي مكضكع رأس الماؿ الفكرم مف المنظمات في تطكير أعماليا مع كجكد مالحظة أف ىناؾ أىتماـ متزايد ف

خالؿ مجمكعة الدراسات المتنكعة كمجمكعة المؤتمرات المتخصصة في رأس الماؿ الفكرم التي عيقدت خالؿ 

فترة الثالث السنكات االخيرة في عدة دكؿ عربية كالتي تسعى الى تسميط الضكء أكثر عمى رأس الماؿ الفكرم 

 في عالمنا العربي.

بية مجمكعة مف الدراسات كاالبحاث المتخصصة في رأس الماؿ الفكرم، مكضحة قدمت الدراسات االجن -2

المنظمات كالثركة كالتقدـ في العمؿ لكافة مككناتو كطرؽ قياسو كاىميتو بالنسبة لتحقيؽ الميزات التنافسية 

 المختمفة.بمجاالت عمميا 

كىذا كاضح مف خالؿ الدراسات ، في الدراسات االجنبيةمف الكاضح االىتماـ الكبير برأس الماؿ الفكرم  -0

 .في مختمؼ المجاالتكع ضفي ىذا المك كالمتخصصة كالمراجع الكبيرة كالكثيرة 

 قدمت مجمكعة مف الدارسة االجنبية نماذجان مختمفة ككيفية تطبيقيا في إدارة رأس الماؿ الفكرم في المنظمات -12

 .كتـ تطبيقيا في عدة مجاالت منيا الصناعية كالتعميمية 

أظيرت مجمؿ الدراسات أىمية رأس الماؿ الفكرم في المنظمات عمى اختالؼ طبيعة عمميا كخدماتيا مع  -11

 .الدراسةمكضكع أىمية االختالؼ في اماكف ىذه الدراسات مما يؤكد 

صراحةن كجكد غمكض في مفيكـ رأس االماؿ الفكرم كاالختالط مع مفيكـ الممكية  كرت بعض الدراساتذ -15

 اكلة في إظيار الفركؽ بينيا.الفكرية، مع المح
 

  مؤسسات التعميم العاليالمحور الثاني : الدراسات التي تناولت الميزة التنافسية بين ثانيًا: 

ىدفت الدراسة الى معرفة دكر الكفاءات البشرية في تحقيؽ الميزة  :فمسطين –( 4104دراسة )المقادمة، -1

االسالمية، كقد أعتمدت التنافسية في الجامعة االسالمية، ككذلؾ التعرؼ عمى مستكل الميزة التنافسية لمجامعة 

عددىـ كالبالغ  سة أسمكب الحصر الشامؿ لمعامميف باإلدارة العميا كصكالن الى رؤساء االقساـ بالجامعةار الد

، كخمصت الدراسة اف ىناؾ عالقة إرتباطية بيف تكفر الكفاءات البشرية كتحقيؽ الميزة التنافسية ( فردان 105)
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في الجامعة االسالمية، كأف نسبة تحقيؽ الميزة التنافسية في الجامعة االسالمية متكفر كعالي، كأف ىناؾ عالقة 

ات المكجكدة في الكادر البشرم كمدل قدرة الجامعة عمى ارتباطية بيف مدل تكفر المعرفة كالقدرات كالميار 

 تحقيؽ ميزة تنافسية.  
 

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى كاقع إدارة االبداع كمدخؿ لتحقيؽ   فمسطين: –( 4104دراسة )عساف،  -2

إف كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة الميزة التنافسية في مؤسسات التعميـ العالي كذلؾ مف كجية نظر العامميف فييا، 

إحصائية بيف تقدير أفراد العينة لكاقع إدارة االبداع كمدخؿ لتحقيؽ الميزة التنافسية تعزل لممتغيرات )المؤىؿ 

سنكات الخدمة(، كقد تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي بتطبيؽ استبانة مكزعة عمى  –الجنس  –العممي 

ت المؤسسة، الجكدة كاالبتكار كالتميز، التعميـ المنظمي كالتحسيف المستمر، أربعة مجاالت ىي )المكارد كقدرا

( مف العامميف في مؤسسات التعاليـ العالي، كقد أظيرت 122التكيؼ كاستدامة االبداع( عمى عينة مككنة مف )

تنافسية تعزل نتائج الدراسة اف ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية لكاقع إدارة االبداع كمدخؿ لتحقيؽ الميزة ال

لممؤىؿ العممي كالجنس كسنكات الخدمة، كقد قدمت الدارسة مقترحان لكضع استراتيجية إلدارة االبداع كمدخؿ 

 لتحقيؽ الميزة التنافسية في مؤسسات التعميـ العالي.
 

ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة االسباب التي تدعك مؤسسات التعميـ  : India( Bisaria ،2013دراسة ) -3

الى تحقيؽ ميزة تنافسية بينيا، كتعريؼ االنكاع المختمفة لمميزة التنافسية التي مف الممكف أف تتحقؽ في 

مدل أىمية تحقيؽ  كاظيارتنافس في مجاؿ التعميـ، ىناؾ مجاالت التعميـ، كقدمت الدراسة اىمية اف يككف 

مبة كأكلياء االمكر كالمجتمع ة تنافسية في الكميات كالجامعات كتأثيرىا عمى مستكل الجامعة أك الكمية كالطميز 

حيث قدمت الدارسة دراسة كصفية لمميزة التنافسية ككيفية تحقيقيا في الجامعات كالكميات ككيفية ككؿ، 

ث الطمبة ملمتمثمة في كافة المحاكر متاالستفادة مف االدارات المكجكدة بيا في دعـ خصائصيا التنافسية كا

( فردان مكزعيف عمى مدراء الجامعات 22كطبقت الدراسة عمى عينة بمغت )كالييئة التدريسية كالبيئة التعميمية، 

كقد أظيرت نتائج الدراسة أف تحقيؽ الميزة التنافسية ىك أمر كعمداء الكميات في محافظة بريديش في اليند،  

 االدارية .ميـ في منيج حياتيا االكاديمية ك كأخالقي تمتـز بو مؤسسات التع يجب أف يككف قانكني
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ىدفت ىذه الدراسة الى تحميؿ العناصر التي تمتمكيا   : Italy( Greco and others ،2013دراسة ) -4

يع مف خالليا تحقيؽ ميزة تنافسية مع نظرائيا مف ( كالتي تستطuniversity of cassinoالجامعة )جامعة 

الجامعة، كقد استخدمت الجامعات، كذلؾ مف خالؿ تحميؿ بعض عناصر رأس الماؿ الفكرم التي تمتمكيا 

الدارسة تحميؿ البيانات مف خالؿ إجراء مجمكعة مف المقابالت مع ممثميف لمجامعة كالييمكية االدارية ليا، مثؿ 

سة الى ار كقد خمصت الدمف التعامؿ مع الجامعة، ..( ، اعضاء ىيئة تدريسية، مستفيدكف  –)الرئيس التنفيذم 

تحديد إطار يساىـ في خمؽ ميزة تنافسية في الجامعة مف خالؿ االستفادة القصكل مف ميزات رأس الماؿ 

لية سيف آحمعة كتفي تطكير العمؿ داخؿ الجا الفكرم التي تمتمكيا الجامعة، كاف ىذا االطار ساىـ بشكؿ فاعؿ

االستفادة مف الدارسة مقترحان اللية التعامؿ ك التعامؿ مع المستفيديف مف الجامعة الخارجييف كالداخمييف، كقدمت 

  إمكانات المكارد البشرية ك كيفية إدارة العالقات مع العمالء.
 

 

التنافسية بيف الجامعات الميزة شرحاي لطبيعة  ىدفت الدراسة الى تقديـ :فمسطين – (4104دراسة )راضي،  -5

 بدراسة الظاىرة الباحثة قامت  المنيج الكصفي التحميميمف خالؿ مؤسسات التعميـ العالي بشكؿ خاص ك 

 كضع إلى باإلضافة دراسات، مف أجرم الدراسة كما مكضكع حكؿ كتب ما عمى االطالع خالؿ مف كتحميميا

شأنيا اف تساعد في تعزيز المزايا التنافسية مكضحة عدة مقترحات مف  الدراسة لمكضكع متكاممة رؤية

العالمية كتسعى مف خالليا الى تحقيؽ التنمية أف تنافس الجامعات االقميمية ك  لمجامعات لكي تستطيع

تصكران مقترحان يشتمؿ عمى مجمكعة مف السياسات تساعدىا في المستدامة، كقدمت الباحثة في نياية الدراسة 

 فسية المحمية كالدكلية .تحقيؽ مستكل راضو مف التنا
 

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى البحػػث فػػي دكر تبنػػي اسػػتراتيجيات التميػػز فػػي  : فمســطين – (4104دراســة )الفقيــاء،   -6

كاعتبرت الدراسة أف الميزة التنافسية  ،لمستدامة لمؤسسات التعميـ العاليالتعمـ كالتعميـ في تحقيؽ الميزة التنافسية ا

اسػػتندت الدراسػػة  ،مسػػتكل الطالػػب، كالمكظػػؼ، كالمؤسسػػةلممؤسسػػات التعميميػػة تنبػػع مػػف األثػػر الػػذم تحدثػػو عمػػى 

لتحقيػؽ  ان حيكيػ ان ميمػ ان سػابق ان كتنفيػذىا يعتبػر متطمبػ ،عمى فرضية أف تطكير استراتيجيات التميز في الػتعمـ كالتعمػيـ

كاتبعػت الدراسػة المنيجيػة االسػتطالعية كالكصػفية مػف خػالؿ  ،ميػزة التنافسػية المسػتدامةالمؤسسات التعميـ العالي 
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ككنيا صاحبة تجربة فريدة في مجػاؿ لمراجعة األدب النظرم، كاعتماد تجربة جامعة النجاح الكطنية حالة دراسية 

بػػػػيف تبنػػػػي  ان قكيػػػػ ان عػػػػدد مػػػػف النتػػػػائج منيػػػػا أف ىنػػػػاؾ ارتباطػػػػى إلػػػػكتكصػػػػمت الدراسػػػػة ، لتعمػػػػيـ كالػػػػتعمـالتميػػػػز فػػػػي ا

لميػزة التنافسػية المسػتدامة مػف خػالؿ ااستراتيجيات التميز في التعمـ كالتعميـ كبيف تحقيؽ مؤسسػات التعمػيـ العػالي 

الجػكدة  معػايير كفػؽتزكيد الطمبة بتجربة تعميميػة متميػزة، كدعػـ أعضػاء الييئػة األكاديميػة بمػا يمكػنيـ مػف األداء 

تصػميـ األنشػطة التعميميػة التػي تعػزز اإلبػداع كالتفكيػر ك  المرجكة، كتػكفير البيئػة الدراسػية الداعمػة لمتنػكع كاإلبػداع

  .لتعميميةأطراؼ العممية ا جميعالناقد لدل 

 في االلكتركني التعميـ دكر عمى ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ :فمسطين  –(  4104دراسة )ابوغين،   -7

 التعميمية الخدمة جكدة كاالبتكار، اإلبداع المتميزة، )الكفاءة التالية المجاالت المتمثمة في التنافسية الميزة تعزيز

كتحديد  ،األكاديمييف نظر كجية مف غزة قطاع في الفمسطينية الجامعات في األكاديمييف( كاالستجابة لرغبات

ت طبيؽ التعميـ االلكتركني، كقد شمماثر الخصائص الشخصية لممحاضريف في الجامعات الفمسطينية في ت

جامعة القدس  –جامعة االقصى  –جامعة االزىر  –الجامعة االسالمية ) الدراسة الجامعات الفمسطينية التالية

( فرد، كقد تكصمت الدراسة الى 330لعينة )غ حجـ امكبتخداـ العينة الطبقية العشكائيةػ، المفتكحة(، كباس

مجمكعة مف النتائج أىميا أف ىناؾ عالقة ذات داللة احصائية حكؿ دكر تطبيؽ التعميـ االلكتركني في تعزيز 

التعميـ االلكتركني يساىـ في ابتكار طرؽ جديدة في العممية أف الميزة التنافسية في الجامعات الفمسطينية، ك 

ذات داللة احصائية حكؿ عالقة جد ىناؾ ك اىـ كثيران في تحقيؽ جكدة الخدمة التعميمية، كال يالتعميمية، كأنو يس

دكر التعميـ االلكتركني في تعزيز الميزة التنافسية لمجامعات تعزل لمخصائص الشخصية لممكظفيف االكاديميف 

 الخبرة (  -الرتبة االكاديمية  –المؤىؿ العممي  –كالتي شممت )الجنس 
 

 في السكقية المعرفة دكر تكضيح إلى الدراسة ىذه ىدفت  :االردن –( 4101دراسة )مقدادي وأخرون،  -8

 عماف، بالعاصمة خاصة أردنية جامعات(7 ) مف عينة عمى األكاديمية لمبرامج التنافسية اإلستراتيجيات تحديد

 أخذ تـ حيث ،بتمؾ الجامعات كالطمبة لإلدارييف الخيارات تمؾ عف الناتجة التنافسية المزايا تحقؽ مدل كبياف

 بطريقة العينة استيدافيـ تـ إدارم ( 150 ) مف تتألؼ باإلدارييف خاصة كانت األكلى األفراد مف عينتيف

 بسكؽ كالمعرفة الطمبة بسكؽ المعرفة شممت استبانو خالؿ مف البيانات عمى الحصكؿ تـ حيث الطبقية
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 التميز، إستراتيجية التكمفة، قيادة إستراتيجية إلى الدراسة عينة الجامعات تطبيؽ ككذلؾ مدل المنافس

 بتمؾ يدرسكف طالبنا ( 450 ) مف كالمؤلفة األعماؿ كمية بطمبة خاصة الثانية كانت كالعينة التركيز، إستراتيجية

 شممت ثانية استبانو خالؿ مف البيانات عمى الحصكؿ القصدية كتـ العينة بطريقة استيدافيـ كتـ الجامعات

 لتحديد  )الطمبة، كالمنافسيف(  السكقية المعرفة أىمية ، كمف نتائج الدراسةةالطمب لدل المتحققة التنافسية المزايا

 الجامعات، ككجكد بتمؾ الدارسيف لمطمبة المزايا ىذه كصكؿ مف التحقؽ التنافسي، كضركرة اإلستراتيجي الخيار

 الطمبة لدل المتحققة منيا الجكىرية التعميمية الخدمة ميزة كبيف الجكىرية بالخدمة التميز إستراتيجية بيف عالقة

 الدراسة . عينة
 

 تحسيف في االستراتيجي التخطيط أىمية بياف إلى الدراسة ىدفت :مصر –(  4112الحميم، دراسة )عبد -9
 كتأثيرىا كمخرجاتيا التعميمية العممية جكدة في المستمر التحسيف في األداء تقييـ كدكر الجامعات، أداء جكدة
 إلى لمكصكؿ الجامعات في استخداميا كمدل األداء لتقييـ اإلدارية المحاسبة أدكات كعرض المجتمع، عمى

كمنيا لتحقيؽ الميزة  ،األجؿ كقصيرة طكيمة استراتيجياتيا تحقيؽ عمى الجامعات يساعد أف يمكف المنيج الذم
 الدراسات متابعة تمت الدراسة ىدؼ تحقيؽ سبيؿ كفى مف الجامعات، ب بيا عمى منافساتياالتنافسية لمتغم

 (، لمتعميـ بالدرج جائزة – األداء المتكازف بطاقة( الجامعات في األداء تقييـ في المستخدمة باألساليب المتعمقة
بطاقة  مع كانرل ىكشيف النظـ منيج بدمج لمجامعات الديناميكية لمقدرة أعمى معدالت تحقيؽ يمكف ككيؼ
 درجة بنفس األجؿ طكيمة باإلستراتيجية الجامعات اىتماـ ضركرة إلى الدراسة المتكازف، كخمصت األداء

 اختيار مف البد ذلؾ الجامعات تحقؽ كلكي األجؿ، قصيرة شئكف الجامعة إدارة في كالكفاءة بالمقدرة اىتماميا
األساسية،  لكظائفيا أداء الجامعات جكدة تحقؽ التي اإلدارية المحاسبة في المستخدمة األداء تقييـ أدكات

 . العالي التعميـ مؤسسات في كالتحسيف المستمر المستدامة التنافسية الميزة لتحقيؽ جيد إطار كتكفر ليا
 

 غزةقطاع  في الجامعات الفمسطينية عمى أجريت التي الدراسة ىدفت :" فمسطين-(4116دراسة )الدىدار،  -10

 معدالت االستراتيجي، بالتخطيط العميا )التزاـ اإلدارة االستراتيجي التكجو متغيرات بعض بيف العالقة تحميؿ إلى

البشرم(  بالعنصر االىتماـ مستمر، تحسيفال التعميـ اإللكتركني، مجاؿ في التكنكلكجي كالتغير االبتكار

، كقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مككنة مف بكرتر لنظرية كفقا الميزة التنافسية كاكتساب مستقمة كمتغيرات
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كالبالغ عدد  ،جامعة االقصى( –جامعة االزىر  –أعضاء مجالس الجامعات في قطاع غزة ) الجامعة االسالمية 

 إحصائية داللة ذات عالقة كجكد إلى الدراسة تكصمت كقد ( فردان، مف خالؿ أسمكب الحصر الشامؿ، 165)

 عمى كاف يجبغزة،  قطاع في العالي التعميـ لمؤسسات التنافسية كالميزة االستراتيجيالتكجو  متغيرات جميع بيف

 كالحصكؿ الكفاءة زيادة اجؿ مف لممؤسسة التكجو االستراتيجي في اإلدارية المستكيات كافة العميا مشاركة اإلدارة

 حقيؽ ميزة تنافسية.، مع ضركرة االلتزاـ بالجكدة في الجامعات في حاؿ رغبت تالتنافسية الميزة عمى
 

 سات السابقة الخاصة بمحور " الميزة التنافسية بين الجامعات " : ار التعميق عمى الد

قدمت الدراسات الحالية مجمكعة مف الدراسات التي تدرس مجمكعة مف العكامؿ كالطرؽ التي تحقؽ ميزات  -1

 كالتدريب.تنافسية لممنظمات مثؿ تطبيؽ ادارة الجكدة الشاممة كالتكنكلكجيا 

 سة في ىذا المحكر، مكضحة اىمية تحقيؽ الميزة التنافسية بيف مؤسسات التعميـ العالي.ار تعددت مجاالت الد -2

قدمت الدراسات عدة مجاالت لمميزة التنافسية تستطيع مؤسسات التعميـ العالي تحقيقو، فمنيا مف خالؿ تبني  -3

سياسات التميز، كمنيا عف طريؽ تحسيف جكدة التعميـ الجامعي، كقدمت كذلؾ مجمكعة مف الدراسات عدة 

 تصكرات مقترحة مف اجؿ تحقيؽ الميزة التافسية المطمكبة لمجامعات.  

العربية في ىذا المجاؿ متخصصة كمتعمقة بشكؿ يساعد في تككيف تصكر كاضح بر الدراسات المحمية ك تعت -4

 حكؿ سياسات الميزة التنافسية بيف الجامعات.

 

 المحور الثالث : الدراسات التي تناولت عالقة رأس المال الفكري بالميزة التنافسية ثالثًا:

ىدفت ىذه الدراسة الى تقديـ مفيـك رأس الماؿ  :االردن –( 4104دراسة )الجرادات و السامري وجاد اهلل،  -1

الفكرم كدكره في تحقيؽ الميزة التنافسية لمؤسسة ضريبة الدخؿ االردنية، كذلؾ مف خالؿ دراسة عالقة كؿ بعد 

ة كمي، رأس ماؿ العالقات( في تحقيؽ الميز مف أبعاد رأس الماؿ الفكرم ) رأس الماؿ البشرم، رأس الماؿ اليي

لتعرؼ ىؿ ىناؾ اختالؼ في تأثير كؿ بعد مف أبعاد رأس الماؿ الفكرم االتنافسية لخدمات الضريبة، ككذلؾ 

بمغ عددىـ  مؿ عينة عشكائية مف متخذم القرار، كقد تـ اختيار العينة لتشلممؤسسةعمى تحقيؽ الميزة التنافسية 
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، كقد خرجت الدراسة بعدة نتائج الدراسة، كقد تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي في منيجية ( شخص152)

كيتضح تكفر متطمبات رأس الماؿ  ،المؤسسةأبعاد رأس الماؿ الفكرم لدل متطمبات أىميا بياف مدل تكفر 

مدل تحقيؽ الميزة كأف ىناؾ فرؽ في البشرم أكثر مف أم قسـ مف أقساـ رأس الماؿ الفكرم في االقساـ، 

كأف رأس الماؿ البشرم أىـ ركف مف أركاف  رأس الماؿ الفكرم التنافسية لكؿ بعد مف ابعاد رأس الماؿ الفكرم، 

 في تحقيؽ المنافسة بالنسبة لممؤسسة.
 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرُّؼ عمى كاقع رأس الماؿ البشرم كالميزة  فمسطين: –( 4100دراسة )أبو دية،  -2

التَّنافسيَّة في الجامعات الفمسطينيَّة في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ، كذلؾ مف كجية نظر المكظَّفيف األكاديمييف 

كالمجتمع كالباحثيف  اإلدارييف في ىذه الجامعات، كتقديـ مقترحات كتكصيات تيدؼ إلى إفادة كيؿٍّ مف الجامعات

( مكظفان مف االكاديميف العامميف بكظيفة أكاديمة ..كقد بمغت حجـ العينة المستخدمة في الدراسة )، المستقبمييف

كقد استخدمت الباحثة ( جامعات، 2إدارية في كؿ مف جامعات محافظتي الخميؿ كبيت لحـ كالبالغ عددىا )

ذيف يعممكف بكظيفة أكاديمية أسمكب البحث الشامؿ لمجتمع الدراسة الذم يتككف مف االكاديمييف االدارييف ال

ككانت أبرز النتائج أفَّ كاقع رأس الماؿ البشرم في الجامعات الفمسطينيَّة في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ إدارية، 

كما تبيَّف كأف الجامعات تيتـ بتطكير ميارات أعضاء الييئة التدريسية كتنمية الكفاءة لدييـ، في كؿِّ محاكره جيد، 

، كفي لجامعات تسعى الى تعزيز مكانتيا التنافسية مف كاقع قدرات الكادر البشرم الذم تممكوأف امف النتائج 

ضكء ىذه النتائج خرجت الباحثة بمجمكعة مف التكصيات أىميا أف تسعى الجامعات إلى زيادة رأس ماليا 

، كأف تسعى (الجامعاتالبشرم )رفع عدد الكفاءات كمستكاىا مف مؤىِّالت، خبرات، ميارات، إبداع كابتكار في 

يـ كعف طريؽ البحث العممي كعف طريؽ اإلدارة مكقعيا التَّنافسي عف طريؽ التعمالجامعات إلى االرتقاء ب

 الدَّاخميَّة.

ىدفت ىذه الدراسة الى اختبار تأثير رأس الماؿ الفكرم في : االردن  –( 4100ة و الزعبي، نيدراسة )باط -3

شخص، كشممت  112لممنظمات، كذلؾ مف خالؿ تطبيؽ استبانة بحثية عمى عينة بمغت  تحقيؽ الميزة التنافسية

العينة عينة عشكائية مف المصارؼ التجارية االردنية، كقد تكصمت الدراسة الى مجمكعة مف النتائج أىميا أف 

( مع تحقيؽ  العالقات –الييكمي  –ىناؾ عالقة قكية كمكجبة بيف كافة مككنات رأس الماؿ الفكرم ) البشرم 
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اذا ما كضعت االىتماـ برأس  الميزة التنافسية لممصارؼ التجارية، كأف الميزة التنافسية تتحقؽ لممنظمات عادةن 

 الماؿ الفكرم كقامت بتطكيره كتنميتو ضمف الخطة االستراتيجية الخاصة بالمنظمة.
 

كر رأس الماؿ الفكرم في تحقيؽ قامت ىذه الدراسة بتحديد د الجزائر: –( 4100سالم، الدوري وبو دراسة ) -4

الميزة التنافسية المستدمية في شركة اتصاالت الجزائرية، كحددت مككنات رأس الماؿ الفكرم بثالثة 

 ستخدمت الدراسة االستبانة لغرض جمع المعمكمات مف أفراد العينةالزبائني(، كقد ا -الييكمي -أبعاد)البشرم

لبعد رأس الماؿ  الدراسة ىي أف ىناؾ دكر رئيسالييا أىـ النتائج التي تكصمت ك ، ( فردان 222البالغ عددىا )

نتيجة كجكد بيئة تنظيمية في الشركة المبحكثة تشجع عمى االلتزاـ التنظيمي  الييكمي في تحقيؽ الميزة التنافسية

عدـ كجكد كفايات  نتيجة الزبائني( -غياب كامؿ لممحاكر االخرل )البشرممما يجعميا تكسب ميزة تنافسية، ك 

برامج تدريبية كتعميمية تقدميا الشركة لمكظفييا كضعؼ االىتماـ بالزبائف لنقص عنصر المنافسة في ىذا القطاع 

 .في الجزائر

5- (Kamukama, Ahiauzu and Ntayi, 2011)  - Uganda :   الى التعرؼ ىدفت ىذه الدراسة

الفكرم كتحسيف االداء المالي  تحقيؽ الميزة التنافسية لممنظمة في العالقة ما بيف رأس الماؿ تأثيرمدل  عمى

 MedGraphىذه الدراسة عمى مؤسسات التمكيؿ الصغيرة في أكغندة، كقد تـ استخداـ نظاـ ) طيبقت، كقد فييا

program (Excel version   الدراسة أف تحقيؽ الميزة في تحميؿ النتائج، كمف أىـ النتائج التي خمصت ليا

التنافسية لممنظمة يجعؿ منيا كسيطان مميزان بيف رأس الماؿ الفكرم كتحسيف االداء بشكؿ عاـ، كما أنو ليا االثر 

 المميز في العالقة ما بيف رأس الماؿ الفكرم ك تحسيف االداء المالي لممنظمة.
 

 

دركه في تحقيؽ الميزة رأس الماؿ الفكرم ك ىدفت الدراسة الى تعريؼ   :فمسطين  – (4100دراسة )شعبان،  -6

التنافسية لدل شركة االتصاالت الفمسطينية )جكاؿ(، حيث قامت الدراسة بالتعرؼ عمى مدل تكفر متطمبات رأس 

فر تمؾ الماؿ الفكرم بكافة أبعاده )البشرم كالييكمي كالعالقات( لدل الشركة، ككذلؾ دراسة العالقة بيف مدل تك 

، كدراسة ما اذا كاف ىناؾ تفاكت في مككنات رأس الماؿ الفكرم في تحقيؽ مميزة التنافسية لمشركةلمتطمبات ال

مدير  -مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في الكظائؼ االدارية ) مدير ادارة  ، كتككفالميزة التنافسية لمشركة
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مكظؼ مع استخداـ اسمكب الحصر  152عددىـ  رئيس قسـ مدير معرض ( لدل شركة جكاؿ كبمغ –دائرة 

تكفر متطمبات رأس الماؿ الفكرم كقد تكصمت الدراسة الى عدة نتائج اىميا اف نسبة  الشامؿ في جمع البيانات، 

تالؾ الشركة %"، كيسيـ تكافر تمؾ المتطمبات في ام002.2لدل شركة االتصاالت الفمسطينية "جكاؿ" بنسبة "

تفاكت في مككنات رأس الماؿ الفكرم في تحقيؽ التنافسية لشركة االتصاالت  كاف ىناؾ لرأس ماؿ فكرم متميز،

كأف رأس ماؿ ي تحقيؽ الميزة التنافسية لمشركة، الخمكية جكاؿ، كأف رأس ماؿ البشرم ىك المجاؿ االقؿ تأثيران ف

 العالقات ىك المجاؿ االكثر تأثيران في تحقيؽ الميزة التنافسية لمشركة.
 

 

 المعرفي الماؿ رأس متطمبات تكفر دراسة مدلالى  ىدفت الدراسة  : االردن –( 4101دراسة )مسودة،  -7

عية الدكائية االردنية لتحقيؽ الميزة التنافسية، كتحديد أىـ ناشركات الصاللدل ) كالزبائني كالييكمي، البشرم،(

 كالييكمي، البشرم،(المعكقات التي تحكؿ دكف بنائو، كدراسة طيبعة العالقة بيف مككنات رأس الماؿ المعرفي 

مجمتع الدارسة مف شركات صناعة االدكية الصناعية المنتمية لألتحاد االردني لمنتجي  كتككف ،) كالزبائني

( .1( شركة، تـ تطبيؽ الدراسة عمى )51ك كالبالغ عددىا )دكية التي تزاكؿ عمميا في عممية انتاج االدكية اال

مكظفي االدارة العميا فييا،  مت عينة الدراسة كشم( لعدـ رغبتيـ بتسييؿ ميمة الباحث بيا،  2منيا كاسثتناء )

المككف مف رأس الماؿ س الماؿ المعرفي ك كفر متطمبات رأتت أنوتكصمت الباحثة الى عدة نتائج أىميا ك 

%، كأف ىناؾ 22الزبائني( لتحقيؽ الميزة التنافسية لدل شركات الصناعات الدكائية بنسبة -الييكمي -)البشرم

شركات  الزبائني( لتحقيؽ الميزة التنافسية لدل-الييكمي -عالقة تكاممية بيف مككنات رأس الماؿ المعرفي )البشرم

اؿ المستثمر لدعـ البحث أكصت الباحثة عمى ضركرة العمؿ العمؿ عمى زيادة رأس المة، ىذا ك الصناعات الدكائي

ستراتيجي مف بيف مكارد ااؿ المعرفي عمى أنو مكرد رئيسي ك ضركرة التعامؿ مع رأس المالعممي كالتطكير ك 

 ىمية دكره في نجاح الشركة.نظران ألتطكيره بشكؿ مستمر المنظمة كالحفاظ عميو ك 
 

ؿ الفكػػرم فػػي ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة الػػى التركيػػز عمػػى أىميػػة رأس المػػا :الســعودية  –( 4112دراســة )صــالح، -8

المػػػاؿ الفكػػػرم، كتحديػػػد  تسػػػتعرض بصػػػكرة مختصػػػرة األسػػػس النظريػػػة ذات العالقػػػة بػػػرأسالمنظمػػػات الحديثػػػة، ك 

رأس المػػاؿ  ةتخػػتص بمكاكبػػكيره مػػف نمػػاذج متعػػددة مؤشػػراتو فػػي المنظمػػات، كتناكلػػت كػػذلؾ مػػا تػػـ تطػػمككناتػػو ك 
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دارتػػو، كتحديػػد مفيكمػػو كمككناتػػو االساسػػية كالفرعيػػة لكػػؿ مكػػكف مػػف مككنػػات رأس المػػاؿ الفكػػرم، كقػػد  الفكػػرم كا 

خمصت الدراسة الى عدة نتائج أىميا أف رأس الماؿ الفكػرم ىػك الركيػزة االساسػية لبنػاء التقػدـ االقتصػادم بصػفة 

القػػرارات المتعمقػػة بػػرأس المػػاؿ الفكػػرم ىػػي قػػرارات أسػػتراتيجية آلنيػػا  عامػػة كنجػػاح المنظمػػات بصػػفة خاصػػة، كأف

كما أف إدارة األصػكؿ المعرفيػة ىػي أداة قكيػة لػإلدارة كأف الميػزة التنافسػية  ؽ أىداؼ المنظمة،يكسيمة أك أداة لتحق

 مفيكـ مركب يتطمب فيمو كاالقتناع باالمكانيات التي يقدميا في مجاؿ التنافس .
 

ــةنــاس و دراســة )بمو  -9 سػػتعراض مفيػػـك رأس المػػاؿ الفكػػرم ىػػدفت ىػػذه الدارسػػة الػػى ا :الجزائــر –( 4112، أمين

دكره فػػػي تحقيػػػؽ الميػػػزة التنافسػػػية لممنظمػػػة، كمػػػف جيػػػة أخػػػرل تعرضػػػت ىػػػذه كمككناتػػػو األساسػػػية ككيفيػػػة إدارتػػػو ك 

ليػػا،  ةالمحػػددات األساسػػيعمييػػا ك ، العكامػػؿ المػػؤثرة االدراسػػة إلػػى مفيػػـك الميػػزة التنافسػػية بالنسػػبة لممنظمػػة، أنكاعيػػ

كمػػػا ركػػػزت الدراسػػػة عمػػػى كيفيػػػة إدارة رأس المػػػاؿ الفكػػػرم لتحقيػػػؽ الميػػػزة التنافسػػػية لمنظمػػػات األعمػػػاؿ فػػػي بيئػػػة ك 

لمعمكمػات المتػكفرة مػف مصػادرىا  جمػع البيانػات كاة عمى المنيج الكصػفي التحميمػي، ك لقد اعتمدت الدراسك متغيرة، 

كخرجػػت ىػذه الدارسػػة بمجمكعػة مػػف  ،ضػكعية لمكصػػكؿ إلػى النتػػائج المتكقعػة لمبحػثمعالجتيػا بطريقػة عمميػػة مك ك 

أف رأس الماؿ الفكرم ىك الركيزة األساسػية لبنػاء التقػدـ االقتصػادم بصػفة عامػة كنجػاح المنظمػات النتائج أىميا 

ة التػي ي المعرفػبصفة خاصة، كما أف رأس الماؿ الحقيقي الذم تممكو المنظمات ىك رأس الماؿ الفكرم كيتمثؿ ف

أف المحكر األساسػي فػي فكػر اإلدارة الجديػدة، ىػك خمػؽ الميػزة التنافسػية كأف إدارة رأس يمكف تحكيميا إلى قيمة، ك 

الماؿ الفكرم بشكؿ فعاؿ ىك الدعامة كالركيزة ليذه الميزة، كأف الميزة التنافسية مفيػكـ مركػب يتطمػب فيػـ جػكىره، 

 يقدميا في مجاؿ التنافس.يات التي كاالقتناع باإلمكان
  

اؿ ذكرت ىذه الدراسة أف المعرفة باالبتكار أساس تعريؼ رأس الم الجزائر: –( 4112دراسة )حباينة،  -10

 المنظمة ـ في نقؿ كنشر المعرفة داخؿ مؤسسات، ككيؼ تساىدكر المعرفة في الالفكرم، كقامت بابراز مكانة ك 

سيف أداء المكظفيف، كالتي بالتالي ستساعد في تقديـ ميزة تنافسية في التعمـ كالتطكير كتساعد عمى تح ىاتساعدك 

رنة بيف شركتي أتصاالت الجزائر لممؤسسة، كقد أعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي الجراء دراسة مقا

قد بمغت العينة  طريؽ استبياف مخصص ليذا الغرض،  أكراسككـ تيميككـ الجزائر، كقد تـ جمع البيانات عفك 
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أكراسكـك تيميككـ الجزائر( كأىـ النتائج التي  00أتصاالت الجزائر،   02( مكزعة عمى النحك التالي )120)

أف رأس الماؿ الفكرم ذك أىمية بالغة لتحقيؽ الميزة التنافسية كذلؾ بإستثمار القدرات العقمية  اليياتكصمت 

لقدرة عمى االبتكار ىك العامؿ االكؿ في احتفاظ الشركة الناجحة المكجكدة لدل الشركات مكضكع الدراسة، كأف ا

يا قكتيا كقدرتتكارات أحتفظت الشركة بريادتيا ك بمكانتيا كاالىتماـ باالبتكارات حيث أنو كمما زادت سرعة كجكد االب

 .التنافسية
 

11- (Suciu, 2006) – Romania: تعريفان لرأس الماؿ الفكرم كمدل أىميتو الى تقديـ ىذه الدراسة  ىدفت

ىذه الدراسة الى تعريؼ تركيبة  كىدفتفي االقتصاد، كأنو يشكؿ أحد أىـ مصادر الميزة التنافسية لدل الشركات، 

عمى المعرفة  يعتمد بشكؿ رئيس عالمية مف مككنات رأس الماؿ الفكرم، حيث أف االقتصاد العالمي االف

عادة تككف مف الصعكبة ادارتيا في النظـ التقميدية أك مف خالؿ انظمة المحاسبة  االصكؿ غير الممكسة التيك 

مراقبة رأس الماؿ الفكرم المكجكد في في قياس ك  ساعدتمف االمثمة التي الدراسة مجمكعة  كقدمتالتقميدية، 

في أف ىناؾ عالقة  ي تتمثؿالشركة بيدؼ المحافظة عميو كتنميتو، كقد قدمت الدراسة مجكعة مف االستنتاجات الت

مكجبة بيف مككنات رأس الماؿ الفكرم كاالستثمارات الخاصة باالصكؿ الفكرية، كأف القيمة العالية ألستثمار قكية ك 

 اصكؿ الفكرية اليضمف بشكؿ رئيسي أف يككف ىناؾ رأس ماؿ فكرم عالي كفعاؿ.
 

 مخاطرالعالقة بيف ادارة يؿ كاختبار ىدفت ىذه الدراسة الى تحم: االردن –( 4111دراسة )الحواجرة،  -12

مأسسة المعرفة، التكامؿ المعرفي ، تكظيؼ المعرفة(  –االستثمار في رأس الماؿ المعرفي بأبعاده )تنمية التعمـ 

عالقتيا ك  االبتكار كاالبداع( -معدالت االداء –نمك المبيعات الكمية  –ايا التافسية االربعة ) الربحية ز كالم

مدت الدراسة عمى اسمكب الدراسة الكصفية كالميدانية التحميمية، كتـ قد أعت، ك ) الميزة التنافسية( بالمتغير التابع

كتمثؿ مجتمع الدراسة مف جميع المديريف مف قبؿ الباحث، اجراء مسح شامؿ عف طريؽ استبانة تـ تطكيرىا 

( مدير، كقد أظيرت النتائج 522ارب )العامميف في منظمات التأميف االردنية في االدارة العميا بمغ عددىـ ما يق

ىناؾ تأثير قكم بيف إدارة مخاطر  المزايا التنافسية االربعة، كأفة بيف المتغير المستقؿ بأبعاده ك كجكد عالقات قكي

  فسية في منظمات التأميف االردنية.االمعرفي عمى تحقيؽ المزايا التن االستثمار في رأس الماؿ
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 الخاصة بمحور "  عالقة الميزة التنافسية  ورأس المال الفكري " قةالتعقيب عمى الدراسات الساب
( دراسة حكؿ عالقة رأس الماؿ الفكرم كدكره في تحقيؽ الميزة التنافسية، ككانت 5211قدمت دراسة )شعباف،  -1

عينة الدراسة ىي شركة جكاؿ كىذا ما جعؿ الدراسة محدكدة حيث اف مجاؿ التنافس مع شركة جكاؿ في 

حيث اف ىناؾ فقط شركة  ،في قطاع غزة محدكد نظران لعدـ كجكد منافسيف في مستكل شركة جكاؿفمسطيف 

كاحدة كالتتمتع بنفس مزايا الشركة، كقد قدمت الدراسة تحميالن البعاد رأس الماؿ الفكرم في الشركة، كلكف ال 

ة المماثمة لتطبيؽ التكصيات يمكف مقارنة النتائج التي خمصت بيا الدراسة مع شركات اخرل لعدـ كجكد العين

 عمييا.

يكجد ىناؾ مجمكعة مف العينات المختمفة التي اخذت بعيف االعتبار في الدراسات لتحقيؽ الميزة التنافسية في  -5

 المنظمات مما يكضح أىمية رأس الماؿ الفكرم في شتى مجاالت العمؿ.

مف خالليا استخداـ رأس الماؿ  شممت الدراسات مجمكعة مختمفة مف الصناعات ك مجاالت العمؿ، يمكف -2

( حكؿ 5220الفكرم كأداة لتحقيؽ الميزة التنافسية بيف المنظمات، فمنيا ما ىك صناعي  كدراسة )مسكدة،

( حكؿ شركة 5211كدراسة )الدكرم كابك سالـ،  خدماتيالصناعات الدكائية في االردف، كمنيا ما ىك 

ا ما راسة مقارنة لعدة شركات لألتصاؿ في الجزائر، كمني( حكؿ د5220اتصاالت الجزائر ك دراسة )حباينة، 

فكرم في المصارؼ ( التي ناقشت تأثير رأس الماؿ ال5211ة ك الزعبي، ىك دراسة مالية كدراسة )باطين

 االردنية .

م عمى تأثير رأس الماؿ الفكر خدمات في الدراسات المذككرة تظير غراض التي استالعينات كاال اختالؼإف   -2

الميزة التنافسية التي عادةن ما تسعى المنظمات الى أك تعزيز تحقيؽ لت كفي شتى المجاالت، كخاصة المنظما

 .ى المجاالتتشبتحقيقيا 

لـ تتطرؽ مجمكع الدراسات السابقة الى مفيكـ إدارة رأس الماؿ الفكرم بالمعنى العممي، بؿ كانت تنظر ىذه  -2

  .دكف التطرؽ الى طرؽ التعامؿ معو أك تنميتوفي المنظمات الدراسات الى مدل كجكد رأس الماؿ الفكرم 
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 تميز بو الدراسة الحالية عن الدراسات السابقةتما  رابعًا: 
بقطاع غزة مفيكـ إدارة رأس الماؿ الفكرم في المنظمات بشكؿ عاـ كالجامعات الفمسطينية البحث تناكؿ  -1

مف خالؿ إدارة رؤكس االمكاؿ الفكرية لدييا الميزة التنافسية  تعزيزبشكؿ خاص، كمدل قدرة المنظمات عمى 

تفاكتيا مف منظمة الى اخرل، مف خالؿ تطبيؽ الدراسة عمى مجتمع الجامعات مدل  التي تمتمكيا، ك

   لـ تتناكلو الدراسات السابقة. ماكىذا   ،الفمسطينية التي تزخر بعدة أنكاع مف رؤكس االمكاؿ الفكرية

ختمؼ فيو مفيكـ الميزة التنافسية عف المنظمات ى مجتمع التعميـ الجامعي، كالذم يعم حثيقـك ىذا الب -5

االخرل، حيث اف التميز التنافسي لو عدة جكانب كيركز عمى االبداع كاالبتكار في تقديـ العممية التعميمية 

 .كالصناعية كالتجاريةكىك ما يختمؼ عف عمؿ المنظمات االخرل 

الميزة  لتعزيزرأس الماؿ الفكرم كالذم تنبع أىميتو لمجامعات كمدخؿ إدارة مكضكع  البحث تناكؿ ىذاي -2

تسعى مف خالليا لتطكير العمؿ  معمقة لممكارد المتاحة في الجامعات، كىك ما يتطمب دراسة لدييا التنافسية

 لدييا.

في الجامعات لممساعدة  برأس الماؿ افكرم المتكفرتطكير االىتماـ ك البحث نماذج أدارية تساعد في قدـ ي -2

 لألستفادة منو في مجاالت العمؿ المختمفة.

في قطاع غزة كيفية االستفادة مف رأس الماؿ الفكرم في الجامعات التي طبقت  تناقش الدراسات السابقةلـ  -2

ؿ ، كالتي تزخر بو الجامعات، في االستفادة منيا في تحقيؽ الميزة التنافسية مف خالمحاكرهينية بكافة سطالفم

 نماذج إدارية عممية، تستطيع أف تكظؼ االمكانات التي تمتمكيا الجامعة بأفضؿ الطرؽ.

طريقة جديدة لمتنافس بيف المؤسسات التعميمية في ظؿ الكضع الراىف في قطاع عرضان ليقدـ ىذا البحث  -.

 عالميان.  عة كيساىـ في تطكيرىا أقميميان ك الجام، يعكد بالمنفعة عمى المجتمع ك غزة

األساليب المستخدمة في إدارة رؤكس األمكاؿ الفكرية المكجكدة في الجامعات  بالتطرؽ الى لبحثا يقكـ -0

جامعة مف في كؿ يا في الجامعات عمى اختالؼ طبيعتيا تحسيف كتطكير إدارتلة المساعدة في ك كمحا

 .  البحثالجامعات قيد 
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المؤسسي كلـ تشمؿ ىذه االبعاد رأس الماؿ الفكرم تناكلت مجمكعة مف الدراسات السابقة أبعاد مختمفة لمتميز  -2

فييا، حيث سيـ مناقشة أبعاد جديدة يمكف أف تساىـ في تعزيز الميزة التنافسية في المنظمات بشكؿ عاـ 

 كالجامعات بشكؿ خاص.
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 الخامسالفصل 

 منيج البحث وأسموبو

 مقدمة 
  :البحثمتغيرات أواًل 
  :نموذج البحثثانيًا 
  :فرضيات البحثثالثًا 
 :منيجية البحث رابعًا  
  :مجتمع وعينة البحثخامسًا 
 سادسًا: أدوات القياس في البحث 
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 مقدمة:
رأس الماؿ الفكرم  تكافر متطمبات فيما ب العالقة حيتكض الى الفصؿا ىذفي  الرئيسي اليدؼ تمثلٌ

في الجامعات الفمسطينية، كيتضمف فحص العالقة  الميزة التنافسية تعزيزبشكؿ يساعد في  إدارتوكالقدرة عمى 

الماؿ كؿ قسـ مف أقساـ رأس الماؿ الفكرم كالمتمثؿ في رأس الماؿ البشرم كرأس بيف قدرة الجامعات عمى إدارة 

، البحث، كالتعريؼ بمجتمع البحثكما كيستعرض ىذا الفصؿ متغيرات كفركض ، الييكمي كرأس ماؿ العالقات

 البحثكصؼ ألداة ات التي أتبعيا الباحث في اجراءه، ك االجراءالبحث كأسمكبو كالخطكات ك االضافة الى منيج ب

 في تحميؿ البيانات الختبار صدؽ كثبات االداة المعالجات االحصائية التي أستخدميا الباحثالمستخدمة ك 

 .  البحث، بيدؼ التحقؽ مف سالمة استخداميا لتحقيؽ أىداؼ كالتكصؿ لمنتائج

 البحثمتغيرات أواًل: 
 -ك ىك عبارة عف :: المتغير المستقل  -1

 : إدارة رأس المال الفكري بكافة مكوناتو -1

 .المعرفة، الخبرة العممية، االبتكار، الميارات كالقدرات، فرؽ العمؿ(:)رأس المال البشري .121

 (.كادارتياالبنية التحتية لممنظمة، الييكؿ التنظيمي، تاريخ المنظمة كثقافتيا (: رأس المال الييكمي .125

العالقات مع ) ىك رأس الماؿ الذم تستخدمو المنظمة في تسييؿ أعمالياك  رأس مال العالقات: .122

 .الزبائف، العالقات مع المكرديف، التحالفات االستراتيجية، شبكات التكزيع (

 –المركنة كالتطكر  –)جكدة الخدمة في كؿ مف بكافة جكانبيا  الميزة التنافسيةتحقيق : المتغير التابع -5

 اإلبداع ( –النكعية 

المسمى  –سنكات الخبرة  –المؤىؿ العممي  –العمر  –الجنس كالتي تتمثؿ في )  :الديموغرافيةالمتغيرات  -2

 مكاف العمؿ (. –الكظيفي 
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 البحثنموذج ثانيًا: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 البحثفرضيات ثالثًا: 
o  االولى :الرئيسية الفرضية 

الجامعات الفمسطينية عمى بيف قدرة  α) ≥2222تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )

التنافسية. ميزاتيا تعزيزك  الفكرم يامالإدارة رأس 

 :  ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية

 ( 2222تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة≤ (α  الجامعات الفمسطينية عمى إدارة بيف قدرة

تيا التنافسية.ارأس ماليا البشرم كتعزيز ميز 

 ( 2222تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة≤ (α  قدرة الجامعات الفمسطينية عمى إدارة بيف

تيا التنافسية.ارأس ماليا الييكمي كتعزيز ميز 

 

 الباحث بتصرؼالمصدر: 

 المستقل المتغير التابع والمتغيرالعالقة بين ( :  3شكل رقم ) 
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 ( 2222تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة≤ (α  قدرة الجامعات الفمسطينية عمى بيف مدل

تيا التنافسية.اإدارة رأس ماؿ العالقات كتعزيز ميز 
  

o  الرئيسية الثانيةالفرضية 

 أفراد العينة حكؿ استجابات متكسطاتفي  α) ≥2222فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )تكجد 

 –المؤىؿ العممي  –العمر –)الجنسلممتغيرات التالية تعزل رأس الماؿ الفكرم في الجامعات الفمسطينية إدارة 

 كاف العمؿ(.م - المسمى الكظيفي –سنكات الخبرة 
 

 

 

 البحثرابعًا: منيجية 
يمكف اعتبار منيج البحث بأنو الطريقة التي يتتبع الباحث خطاىا، ليصؿ في النياية إلى نتائج تتعمؽ بالمكضكع 

بكيفية إجراء  ىث، إضافة إلى أنو العمـ الذم يعنمحؿ الدراسة، كىك األسمكب المنظـ المستخدـ لحؿ مشكمة البح

 البحكث العممية.  

مف خالؿ إطالعو عمى الدراسات السابقة  البحثمكضع ك كحيث أف الباحث يعرؼ مسبقان جكانب كأبعاد الظاىرة 

المتعمقة بمكضكع البحث، كيسعى الباحث لمكصكؿ إلى دراسة إدارة رأس الماؿ الفكرم كعالقتو في تعزيز الميزة 

ىذا يتكافؽ مع المنيج الكصفي التحميمي ة، ك لجامعات الفمسطينية بقطاع غز التنافسية كىي دراسة تطبيقية عمى ا

 . الذم ييدؼ إلى تكفير البيانات كالحقائؽ عف المشكمة مكضكع البحث لتفسيرىا كالكقكؼ عمى دالالتيا

كحيث أف المنيج الكصفي التحميمي يتـ مف خالؿ الرجكع لمكثائؽ المختمفة كالكتب كالصحؼ كالمجالت كغيرىا  

عمى ىذا المنيج  اعتمد، فإف الباحث تحميميا لمكصكؿ إلى أىداؼ البحث ا بيدؼمف المكاد التي يثبت صدقي

، البحثلمكصكؿ إلى المعرفة الدقيقة كالتفصيمية حكؿ مشكمة البحث، كلتحقيؽ تصكر أفضؿ كأدؽ لمظاىرة مكضع 

، جمع البيانات األكليةاالستبانة في ك ، لبحثكما أنو سيستخدـ أسمكب العينة العشكائية الطبقية في اختياره لعينة ا

 عمى النحك التالي:
 

 :الغرض ليذا  خصيصان  إعدادىا تـ إستبانة بكاسطة الميدانية البيانات بجمع الباحث قاـ البيانات االولية 

 ذات السابقة مجمكعة مف الدراسات استخدمتيا التي القياس أدكات مف مجمكعة عمى اإلطالع بعد كذلؾ
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متغيرات الدراسة  مع تكافؽي بما اإلستبانة ىذه ـيتنظ الباحث ستطاعا ة،يالنظر  الدراسة ضكء كفي العالقة،

( 20كبمغ عددىـ )الجامعات، كأساتذة فيالمختص مف عدد قبؿ مف ميايبتحك الباحث قاـ ثـ كمف ،فرضياتياك 

 التيـيكتعد مالحظاتيـ مف الباحث استفاد كقد ، -( قائمة بأسماء المحكميف 1ممحؽ رقـ ) مرفؽ –محكمان 

 يايعم الحصكؿ المطمكب كالمعمكمات اناتيالب عةيطب مع لتتناسب ،النيائي بشكميا اإلستبانة صياغة في

 تستبياناتكزيع االحيث تـ   ،اتيكالتكص المقترحات بعض ـيكتقد النتائج إلى كالتكصؿ اتيالفرض الختبار

 Statistical) - (  SPSS)، كمف ثـ تفريغيا كتحميميا باستخداـ برنامج البيانات كجمعياحصر ل

Package for Social Science   ) اإلحصائي كاستخداـ االختبارات اإلحصائية المناسبة بيدؼ الكصكؿ

 . البحثلدالالت ذات قيمة كمؤشرات تدعـ مكضكع 
 

  مف لمبحث النظرم اإلطار معالجة في ةيالثانك  اناتيالب مصادر باستخداـ الباحث قاـ: البيانات الثانوية 

 :اآلتي خالؿ

 .البحث مكضكع تناكلت التي ةيكاألجنب ةيالعرب كالمراجع الكتب -1

 .العالقة ذات الدكتكراهك  ريالماجست كأطركحات المنشكرة كاألبحاث كالمقاالت الدكريات -2

 .كالمؤسسات ذات العالقة الجامعات عف الصادرةرات كالدكريات النشك  ريالتقار االحصاءات ك  -3

 .صفحاتيا عمى المكجكدة ةياإللكتركن كالنسخ ةيالعنكبكت بالشبكة الباحث إستعاف -4

 البحثمجتمع وعينة : خامساً 
الجامعات الفمسطينية التي تمنح درجة البكالكريكس فأعمى، كىي في قطاع غزة في  البحثمجتمع  يتككف
جامعة  –جامعة االقصى  –جامعة القدس المفتكحة  –جامعة االزىر  –لتشمؿ ) الجامعة االسالمية  عددىا 
 لتشمؿ فقط الجامعات  البحث الكمية الجامعة لمعمكـ التطبيقية(، كقد تـ اقتصار مجتمع –جامعة غزة  –فمسطيف 

العممية في  سنة لكي يككف ىناؾ إمكانية الكتساب المعرفة كالخبرة (يزيد عمر انشاءىا أكثر مف ) الذم
رت عينة صالعميا، كعميو فقد أقتكالعممية يا العممية يع خالؿ ىذه الفترة تحديد سياساتالمجاؿ التعميمي تستط

جامعة االقصى(  –جامعة القدس المفتكحة  –جامعة االزىر  –الدراسة عمى الجامعات ) الجامعة االسالمية 
 : عمى النحك التالي(كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ )سنة،  قد تأسست منذ ما يزيد عف حيث انيا 
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 (  7رقم )  جدول
 البحثسنة التأسيس لمجامعات عينة 

 سنة التأسيس اسم الجامعة مسمسل
  الجامعة االسالمية 
  غزة –جامعة االزىر  
  * جامعة األقصى 
  المفتكحةجامعة القدس  

 (المكاقع االلكتركنية لمجامعات المذككرةالمصدر ) 
  التربية كتـ تغير مسماىا الى جامعة االقصى في عاـ جامعة االقصى كانت تسمى سابقاي بكمية.

الييئة االدارية العميا في الجامعات، كالتي تستطيع اتخاذ في الجامعات المذككرة، فقد شممت  البحثعينة أما 
قرارات كتشارؾ في تحديد سياسات العمؿ داخؿ الجامعات، حيث تـ تحديدىا لتشمؿ الذيف يحتمكف مكاقع إدارية 

 –رئيس قسـ  ) بالتالي فإنيا ستشمؿ المناصب التاليةك  ،ا مف رتبة رئيس قسـ الى رتبة نائب رئيس جامعةعمي
 –مستشار رئيس جامعة  –مساعد رئيس جامعة  –عميد  –مساعد عميد  –مدير دائرة  –مساعد مدير دائرة 
الجامعات المذككرة أك عدـ كجكد مع التحفظ إف كاف ىناؾ اختالؼ في المسميات بيف ، نائب رئيس جامعة(

في الجدكؿ رقـ  بمغ عدد كحدات العينة كما يظيركقد  كفؽ طبيعة الييكمية االدارية في الجامعات، بعض منيا،
 عمى النحك التالي: ( )

 (  8رقم )  جدول
 دراي فقطفي العمل اإل – البحثأعداد العاممين في الجامعات مجتمع 

 جامعة القدس المفتوحة* جامعة االقصى جامعة االزىر االسالميةالجامعة  الرتبة االدارية
     الموظفون التنفيذيون

     من رتبة رئيس قسم فأعمى
     المجموع

 % % % % نسبة التمثيل
  المجموع الكمي

  مجموع من رتبة رئيس قسم فأعمى
 % % % % التمثيل من رتبة رئيس قسم فأعمى نسبة

 () المصدر: شؤكف المكظفيف في الجامعات المذككرة
 ف في جامعة القدس المفتكحة بفركعيا في قطاع غزة فقطي)*( تـ اعتماد اعداد االداري
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مف مكظفي الجامعات الفمسطينية بقطاع ( 899مف )كقد تـ أخذ عينة عشكائية طبقية حسب نكع الجامعة مككنة 

افراد عينة جميع تـ تكزيع االستبانات عمى ك  ،(%8642)بنسبة تمثيمية شاممة بمغت  ،لمبحثغزة الخاضعة 

لتحقؽ الشركط  نظران ستبانات لـ يتـ استبعاد ام منيا كبعد تفحص اال( استبانة، 383)، كتـ استرداد البحث

بنسبة استرداد   استبانة (383عدد االستبانات الخاضعة لمدراسة )المطمكبة لإلجابة عمى االستبياف، كبذلؾ يككف 

 كما يمي: البحثتبيف خصائص عينة  (14( الى )1مف ) التالية كالجداكؿ%(، كتعتبر نسبة مقبكلة، 22بمغت )

 البيانات الشخصية والوظيفيةتحميل 
 مكان العمل .1

0

يعممكف في 5525)" ، ك جامعة القدس المفتكحةيعممكف في "5.20

5022)ك، " الجامعة االسالميةيعممكف في " 5220) " ، ك جامعة االزىػػر"

 " . جامعة األقصىيعممكف في " 
 

 (2جدول رقم )
 حسب متغير مكان العمل البحثتوزيع عينة 

 النسبة المئوية التكرار مكان العمل

 %26.7 47 جامعة القدس المفتوحة

 %22.2 39 جامعة االزىــر

 %23.9 42 الجامعة االسالمية

 %27.3 48 جامعة األقصى

 %100.0 176 المجموع
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   الجنس .2
122025

1222

 (01جدول رقم )
 الجنسحسب متغير  البحثتوزيع عينة 

 

 

 

 

 حسب متغير الجنس البحث(: توزيع عينة 1شكل رقم )
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 النسبة المئوية التكرار الجنس

 %89.2 157 ذكر

 %10.8 19 أنثى

 %100.0 176 المجموع

 حسب متغير مكان العمل البحث(: توزيع عينة 2شكل رقم )
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 العمــر .3
( % 4.0) أف ( 11يبيف جدكؿ رقـ )

تتراكح  البحثمف عينة  (%35.2)ك ،"سنة (30) الى أقؿ مف (20)مف تتراكح أعمارىـ "  البحثمف عينة 

إلى  (40)تتراكح أعمارىـ "مف  البحثمف عينة  (%42.0) " ،  ك سنة (40)الى أقؿ مف  (30)مف  أعمارىـ "

 سنو فما فكؽ " . (50)تتراكح أعمارىـ " البحثمف عينة  (%18.8)،  كسنو "(  50)أقؿ مف 
 (00جدول رقم )

 العمــرحسب متغير  البحثتوزيع عينة 

 النسبة المئوية التكرار العمــر

 %4.0 7 سنة 30الى أقل من 20من 

 %35.2 62 سنة 40الى أقل من  30من 

 %42.0 74 سنو 50إلى أقل من  40من 

 %18.8 33 سنو فما فوق 50

 %100.0 176 المجموع
 

 

 

 حسب متغير العمــر البحث(: توزيع عينة 6شكل رقم )
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 المؤىل العممي .4
أف ، حيث ( 15يبيف جدكؿ رقـ )

مؤىميـ العممي  البحثمف عينة ( % 2122)" ، ك فأقل دبمكـمؤىميـ العممي "  البحثمف عينة  (222%)

 البحثمف عينة  (%2221)ك   ،" ماجستيرمؤىميـ العممي "  البحثمف عينة  (%5.20)" ، ك بكالكريكس"

 ".   دكتكراهمؤىميـ العممي " 
 (12جدول رقم )

 المؤىل العممي حسب متغير البحثعينة توزيع 

 النسبة المئوية التكرار المؤىل العممي

 %3.4 6 دبموم

 %31.8 56 بكالوريوس

 %26.7 47 ماجستير

 %38.1 67 دكتوراه

 %100.0 176 المجموع

 

 

 حسب متغير المؤىل العممي البحث(: توزيع عينة 2شكل رقم )
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 سنوات الخبرة    .5
أف حيث  ( 13يبيف جدكؿ رقـ )

مف عينة  ( %27.3)ك"، (سنكات 5أقؿ مف  - 1)مف تراكحت سنكات الخبرة لدييـ "  البحثمف عينة  (2.3%)

تراكحت  البحثمف عينة ( % 44.9)، ك"(سنكات 10أقؿ مف  – 5)مف تراكحت سنكات الخبرة لدييـ "  البحث

تراكحت سنكات الخبرة لدييـ  البحثمف عينة  (%25.6)، ك"(سنة 15أقؿ مف  - 10)مف سنكات الخبرة لدييـ " 

 " . (سنة فأكثر 15)" 
 (13جدول رقم )

 سنوات الخبرة  حسب متغير البحثعينة توزيع 

 النسبة المئوية التكرار سنكات الخبرة

 %2.3 4 سنكات 5أقؿ مف  - 1مف 

 %27.3 48 سنكات 10أقؿ مف  – 5مف 

 %44.9 79 سنة 15أقؿ مف  - 10مف 

 %25.6 45 سنة فأكثر 15

 %100.0 176 المجموع
 

 

 حسب متغير سنوات الخبرة البحث(: توزيع عينة 8شكل رقم )
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 المسمى الوظيفي .6
 أفيث ح ( 14يبيف جدكؿ رقـ )

المسمى  البحثمف عينة ( % 13.1)، ك"المسمى الكظيفي ليـ " رئيس قسـ  البحثمف عينة  (48.3%)
، "المسمى الكظيفي ليـ " مدير دائرة البحثمف عينة ( % 10.8)، ك " الكظيفي ليـ " مساعد مدير دائرة

المسمى  البحثمف عينة  (%11.4)، ك " المسمى الكظيفي ليـ " مساعد عميد البحثمف عينة  ( %7.4)ك
( %6.3)، ك"المسمى الكظيفي ليـ " مساعد رئيس الجامعة  البحثمف عينة  (%2.8)، ك " الكظيفي ليـ " عميد

 ."  لمسميات اخر المسمى الكظيفي ليـ "  البحثمف عينة 
 
 
 

 (14جدول رقم )
 المسمى الوظيفي حسب متغير البحثعينة توزيع 

 النسبة المئوية التكرار المسمى الوظيفي

 %48.3 85 رئيس قسم

 %13.1 23 مساعد مدير دائرة

 %10.8 19 مدير دائرة

 %7.4 13 مساعد عميد

 %11.4 20 عميد

 %2.8 5 مساعد رئيس الجامعة

 %0.0 0 نائب رئيس الجامعة

 %6.3 11 غير ذلك

 المجموع
 

176 100.0% 
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 المسمى الوظيفيحسب متغير  البحث(: توزيع عينة 2شكل رقم )
 

 :البحثالقياس في  أداةسادسًا: 
 كالتي المغمقةاألسئمة  نمكذج كفؽ بإعدادىا كقاـ البحث ىذا في لمقياس كأداة اإلستبانة باستخداـ الباحث قاـ

 تدرج كفؽ البحث أداة بمحاكر المتضمنة المختمفة مقابؿ العبارات استجاباتيـ تحديد الدراسة مجتمع مف تطمبت

 النحك التالي: عمى قد تـ إعدادىا (، 2مرفؽ االستبانة بصيغتيا النيائية في الممحؽ رقـ )ك  الخماسي، (ليكرت)

 جمع البيانات كالمعمكمات.إعداد استبانة أكلية مف اجؿ استخداميا في  -1

 مدل مالئمتيا لجمع البيانات. فحصعرض االستبانة عمى المشرؼ مف اجؿ  -2

 المشرؼ. عديؿ االستبانة بشكؿ أكلي كفؽ تعديالت كرأمت -3

تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف كالذيف قامكا بدكرىـ بتقديـ النصح كاإلرشاد كتعديؿ  -4

.  كحذؼ ما يمـز

 اختباريو ميدانية أكلية لالستبانة كتعديؿ حسب ما يناسب.إجراء دراسة  -5

 لجمع البيانات الالزمة لمدراسة . تكزيع االستبانة عمى جميع إفراد العينة -6

 :اىم نيرئيسي قسمين من اإلستبانة تكونتوقد  

المؤىؿ  –العمر  –الجنس  –مكاف العمؿ كىك عبارة عف البيانات الشخصية لمجتمع الدراسة )  القسم االول:

   .المسمى الكظيفي( –سنكات الخبرة  –العممي 
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محكريف رئيسييف ( فقرة مكزعة عمى 64محاكر الدراسة ك تتككف مف )تساؤالت رة عف كىك عبا القسم الثاني:

 التالي:  عمى النحك

 : التالية :  الفقراتمحكر إدارة رأس الماؿ الفكرم، كتككف مف  المحور االول 
  ( فقرة17البشرم، كيتككف مف )إدارة رأس الماؿ. 
 ( فقرة15إدارة رأس الماؿ الييكمي، كيتككف مف ). 
 ( كيتككف مف ،)( فقرة12إدارة رأس ماؿ العالقات )الزبكني. 

 :( فقرة 20عناصر تحقيؽ الميزة التنافسية في الجامعات الفمسطينية كيتككف مف ) المحور الثاني. 

حيث أف ىذه الفقرات تـ جمع جزءن منيا مف مجمكعة مف الدراسات السابقة ذات العالقة بمكضكع البحث، كتـ 
إعداد الجزء المتبقي مف االستبانة مف كاقع الدارسة النظرية في البحث بما يساعد في الكصكؿ الى النتائج 

 المرجكة في البحث. 
 .(15مقياس ليكارت الخماسي كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ )كقد كانت اإلجابات عمى فقرات المحاكر كفؽ 

 

 (15) جدول رقم
 مقياس ليكارت الخماسي  

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة التصنيف

 1 2 3 4 5 الدرجة

 

 (ةانصدق وثبات أداة الدراسة )االستب سابعًا:
كما  ،(250: 1002أعدت لقياسو )العساؼ، صدؽ االستبانة يعني التأكد مف أنيا سكؼ تقيس ما 

، ككضكح فقراتيا جيةيجب أف تدخؿ في التحميؿ مف يقصد بالصدؽ " شمكؿ االستبانة لكؿ العناصر التي 

( ، كقد قاـ 100 :5221 ،، بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا")عبيدات كآخركفاخرل جيةكمفرداتيا مف 

 كما يمي: البحثأداة  كثبات الباحث بالتأكد مف صدؽ

  :االستبانةصدق فقرات أواًل :  

 مف صدؽ فقرات االستبياف بطريقتيف:تـ التأكد ث حي
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 المحكمين(االستبانة من وجية نظر الصدق الظاىري لألداة ) صدق  (0

 مػف (52قاـ الباحػث بعػرض أداة الدراسػة فػي صػكرتيا األكليػة عمػى مجمكعػة مػف المحكمػيف تألفػت مػف )

كيكضػح  ،المجػاالت التجاريػة كالتربكيػةمتخصصػيف فػي  في جامعات قطاع غزةأعضاء أعضاء الييئة التدريسية 

إبػداء آرائيػـ فػي مػدل مالئمػة العبػارات االستبانة، مف خػالؿ ( أسماء المحكميف الذيف قامكا بتحكيم1الممحؽ رقـ )

كمػػدل ، انتمػػي إلييػػتي تػػلممحػػكر ال نيػػامكػػؿ مناسػػبة ك كضػػكح صػػياغة العبػػارات لقيػػاس مػػا كضػػعت ألجمػػو، كمػػدل 

ىػػذا باإلضػػافة إلػػى اقتػػراح مػػا يركنػػو  ،األساسػػية البحػػث كفايػػة العبػػارات لتغطيػػة كػػؿ محػػكر مػػف محػػاكر متغيػػرات

 .البحثضركريا مف تعديؿ صياغة العبارات أك حذفيا، أك إضافة عبارات جديدة ألداة 

المحكمكف قاـ الباحث بإجراء التعديالت التي اتفؽ عمييػا معظػـ كاستنادا إلى المالحظات كالتكجييات التي أبداىا 

خرجػت بالصػيغة التػي الػى اف  كحذؼ أك إضافة البعض اآلخر منيايف، حيث تـ تعديؿ صياغة العبارات مالمحك

 . ةان(النسخة النيائية مف االستب3رقـ )مرفؽ في الممحؽ  –ىي عمييا االف 
 

 االستبانةصدق االتساق الداخمي لفقرات  (2

مفػػػردة، كذلػػػؾ ( 30)حجميػػػا بمػػػغ (Pilot) تجريبيػػػةعمػػػى عينػػػة  االسػػػتبانةتػػػـ حسػػػاب االتسػػػاؽ الػػػداخمي لفقػػػرات 

 :كمية لممحكر التابعة لو كما يميبحساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة ال
 

  : الفمسطينيةإدارة رأس المال الفكري في الجامعات الصدق الداخمي لفقرات المحور األول 

 إدارة رأس المال البشري  -0
 

 (16جدول رقم )
 إدارة رأس المال البشريالصدق الداخمي لفقرات المحور الفرعي األول: 

 انفقرة مسهسم
معامم 

 االرتباط

انقيمت 

 االحتمانيت

3 
 0.000 0.903 تحدد الجامعة سياسة كاضحة الستقطاب االفراد المتميزيف مف الكادر البشرم 

8 
 0.000 0.829 ذكم الدرجات االكاديمية العيميا لمعمؿ بيا  الجامعة باستقطاب أعضاء الييئة التدريسيةتعمؿ 

1 
 0.000 0.909 تضع الجامعة سياسات محددة لمحفاظ عمى الكادر البشرم لدييا
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 انفقرة مسهسم
معامم 

 االرتباط

انقيمت 

 االحتمانيت

6 
 0.000 0.864 تستقطب الجامعة أساتذة كباحثيف متميزيف مف أجؿ الحفاظ عمى سمعتيا المميزة 

8 
 0.000 0.598 تتحسف سمعة الجامعة جٌراء االنجازات العممية كالبحثية كالتدريبية لمعامميف فييا 

3 

تقدـ الجامعة حكافز مغرية مختمفة الستقطاب أصحاب الخبرات ك الكفاءات مف الخارج 
 كالداخؿ 

0.807 0.000 

8 
 0.000 0.875 تعطي الجامعة أىمية بالغة لتطكير المكرد البشرم في خططيا االستراتيجية

2 
 0.000 0.851 تقدـ الجامعة برامج لتدريب كتطكير الكادر البشرم بما ينعكس عمى ادائيـ  

1 
 0.000 0.870 تأخذ الجامعة بأراء العامميف في التطكير كاتخاذ القرارات الخاصة  بإجراءات العمؿ  

39 

تحرص الجامعة بإبراز االعماؿ المميزة التي يقدميا العاممكف بالجامعة في كافة المجاالت 
 االدارية كاالكاديمية 

0.801 0.000 

33 

تيتـ الجامعة بامتالؾ عامميف ذكك معرفة تامة بكافة االنظمة ك القكانيف كالخدمات التي 
 تقدميا  

0.891 0.000 

38 
 0.000 0.831 تضع الجامعة أنظمة إدارية متطكرة مف شأنيا مراقبة األداء بيدؼ تطكير العمؿ 

31 

صصو كخبرتو تضع الجامعة الشخص المناسب في المكاف المناسب بما يتكافؽ مع تخ
 كقدرتو 

0.891 0.000 

36 
 0.000 0.782 تكافئ الجامعة المبدعيف في العمؿ االكاديمي كاالدارم كفؽ برنامج محدد ك كاضح

38 

تحرص إدارة الجامعة عمى تطكير أداء عاممييا في المجاليف االدارم كاالكاديمي بما 
 يتكافؽ مع سياسة الجكدة لدييا

0.931 0.000 

33 
 0.000 0.748 يشعر الكادر االدارم كاالكاديمي باألماف الكظيفي في الجامعة 

38 

تعتبر الجامعة أف الكادر االدارم كاالكاديمي الذم تمتمكو مف أىـ دعائـ المنافسة كالتفكؽ 
 الذم تحققو عمى منافسييا مف الجامعات 

0.763 0.000 

 (10460(  تساوي )48( ودرجة حرية ) 1011الجدولية عند مستوى داللة ) rقيمة 
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معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر الفرعي األكؿ )إدارة رأس الماؿ ( 16جدكؿ رقـ )ال كيكضح

حيث  (،0.05)بينة دالة عند مستكل داللة كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المكالمعدؿ الكمي لفقراتو، البشرم( 

 الجدكلية كالتي تساكم rالمحسكبة اكبر مف قيمة  rكقيمة  (0.05)إف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة اقؿ مف 

 .األكؿ صادقة لما كضعت لقياسوالفرعي ،  كبذلؾ تعتبر فقرات المحكر (0.361)
 

 إدارة رأس المال الييكمي -4
 (17جدول رقم )
 الثاني: إدارة رأس المال الييكميالصدق الداخمي لفقرات المحور الفرعي 

 الفقرة مسمسل
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

1 
تساىـ الييكمية االدارية لمجامعة في سيكلة التكاصؿ بيف كافة المستكيات االدارية 

 بالجامعة 
0.854 0.000 

 0.000 0.898 تساعد ىيكمية الجامعة العامميف في تقديـ خدمات مميزة لمطمبة ك المجتمع المحمي.  2

3 
تيتـ الجامعة أف تمتمؾ مركنة في القرارات االدارية المتخذة حرصان عمى تطكير 

 العامميف 
0.884 0.000 

4 
تكفر الجامعة كافة الكسائؿ التي يتيح لمعامميف االطالع عمى أنظمة كقكانيف 

 الجامعة كالمعمكمات كالخدمات التي تقدميا 
0.841 0.000 

5 
تمتمؾ الجامعة ىيكمية إدارية معمنة تساعد في تقديـ خدماتيا بشكؿ مميز عف 

 االخريف 
0.883 0.000 

 0.000 0.791 تدعـ الجامعة ثقافة التحسيف المستمر لمعممية التعميمية كمخرجاتيا  6

7 
تتبنى الجامعة أساليب ك أدكات لتكفير المعمكمات التي يحتاجيا االساتذة كالطمبة 

 عند الحاجة الييا 
0.826 0.000 

 0.000 0.818 تكثؽ الجامعة برامجيا كتجاربيا لإلستفادة منيا الحقان  8

9 
تتسـ العالقات التنظيمية بيف كميات الجامعة ك أقساميا العممية بالتعاكف كالتكامؿ ك 

 تبادؿ الخبرات 
0.801 0.000 

10 
تقـك الجامعة بتشكيؿ فرؽ العمؿ مف مختمؼ االقساـ كالكحدات التنظيمية بيدؼ 

 تحسيف ك تطكير العمؿ
0.839 0.000 
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 الفقرة مسمسل
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 0.785 يتكفر في الجامعة مرافؽ تميزىا عف الجامعات االخرل في مجاؿ التعميـ الجامعي  11
 0.001 0.564 يكجد في الجامعة مكتبة عممية كأخرل الكتركنية  12
 0.000 0.864 تساعد الييكمية االدارية في الجامعة عمى إنجاز االعماؿ المطمكبة بكؿ سيكلة  13

14 
ترسـ الييكمية بشكؿ كاضح االماف الكظيفي لمعامميف بيا في الجانب االدارم ك 

 االكاديمي 
0.880 0.000 

15 
تعتبر الجامعة أف الييكمية االدارية الذم تمتمكيا مف أىـ دعائـ المنافسة كالتفكؽ 

 الذم تحققو عمى منافسييا مف الجامعات
0.785 0.000 

 (1.460)تساوي   (48)ودرجة حرية (  1011)الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر الفرعي الثاني )إدارة رأس 17جدكؿ رقـ )يكضح الك 

(، 0.05الماؿ الييكمي( كالمعدؿ الكمي لفقراتو، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة )

الجدكلية كالتي تساكم  rالمحسكبة اكبر مف قيمة  rكقيمة  (0.05)حيث إف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة اقؿ مف 

 .كبذلؾ تعتبر فقرات المحكر الفرعي الثاني صادقة لما كضعت لقياسو، (0.361)
 

 إدارة رأس مال العالقات -3
 

 (18جدول رقم )
 الصدق الداخمي لفقرات المحور الفرعي الثالث: إدارة رأس مال العالقات

 معامم االرتباط انفقرة مسهسم
انقيمت 

 االحتمانيت

3 
تمتمؾ الجامعة سياسة كاضحة لتطكير عالقتيا كسمعتيا مع المؤسسات الحككمية ك 

 منظمات القطاع الخاص الذيف يتعاممكف مع الجامعة 
0.893 0.000 

8 
يكجد في الجامعة برامج دعـ كمساعدة لطمبتيا لمساعدتيـ في مكاصمة الدراسة ك 

 خدمة المجتمع  
0.815 0.000 

1 
ترتبط الجامعة بعالقات عممية كبحثية كاسعة مع مراكز البحكث كاالستشارات بما 

 يعزز سمعة الجامعة كقدرتيا عمى االبتكار 
0.761 0.000 

6 
تعزز الجامعة عالقتيا الطيبة مع منظمات االعماؿ الرسمية كالخاصة كالمدارس ك 

 الكميات لتعزيز دكرىا ك مكانتيا في المجتمع
0.817 0.000 
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 معامم االرتباط انفقرة مسهسم
انقيمت 

 االحتمانيت

8 
تقـك الجامعة بحفظ كافة البيانات عف جميع المتعامميف مع الجامعة سكاء كاف مف 

 داخؿ أك خارج الجامعة 
0.850 0.000 

3 
تستمع الجامعة الى مقترحات المؤسسات المتعاكنة في طرؽ تقديـ خدماتيا حرصان 

 منيا عمى العالقة المميزة معيا
0.801 0.000 

8 
تحرص الجامعة عمى إقامة العالقات الجيدة مع االخريف بما يحافظ عمى متانة 

 العالقة 
0.813 0.000 

 0.000 0.834 تيتـ الجامعة باختيار المؤسسات التي يتـ التعامؿ معيا كفؽ معايير محددة  2
 0.000 0.833 تيتـ الجامعة بأراء المتعامميف معيا كتعمؿ عمى اخذ مالحظاتيـ بشكؿ جدم  1

39 
تنظر الجامعة الى ضركرة أف تككف عالقتيا مع مؤسسات المجتمع المحمي عمى 

 مستكل عالي 
0.792 0.000 

33 
تفتح الجامعة المجاؿ أماـ الجميع مف أجؿ التعرؼ عمى خدماتيا ك إمكانياتيا 

 البحثية كالتعميمية
0.849 0.000 

38 
تعتبر الجامعة أف العالقات التي تمتمكيا مف أىـ دعائـ المنافسة كالتفكؽ الذم 

 تحققو عمى منافسييا مف الجامعات 
0.900 0.000 

 (10460(  تساوي )48( ودرجة حرية )1011الجدولية عند مستوى داللة ) rقيمة 

المحور الفرعي الثالث )إدارة رأس معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات ( 18جدكؿ رقـ )يكضح ك 

 (،0.05كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة ) كالمعدؿ الكمي لفقراتو،مال العالقات( 

الجدكلية كالتي تساكم  rالمحسكبة اكبر مف قيمة  rكقيمة  (0.05)لكؿ فقرة اقؿ مف حيث إف القيمة االحتمالية

 .صادقة لما كضعت لقياسوالمحور الفرعي الثالث كبذلؾ تعتبر فقرات  ،(0.361)
 

  : تعزيز الميزة التنافسيةالصدق الداخمي لفقرات المحور الثاني: 

 (19جدول رقم )
 تعزيز الميزة التنافسيةالصدق الداخمي لفقرات المحور الثاني: 

 معامم االرتباط انفقرة مسهسم
انقيمت 

 االحتمانيت

 0.000 0.917 تتبع الجامعة قكاعد كسياسات كاضحة في اختيار كادر بشرم مميز  3

8 
اتباع الجامعة لقكاعد كسياسات كاضحة في اختيار المكظفيف المتميزيف لمعمؿ لدييا يحقؽ 

 ليا ميزة في تقديـ الخدمات بأسمكب جديد ك متطكر في عممية تقديـ الخدمات 
0.831 0.000 
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 معامم االرتباط انفقرة مسهسم
انقيمت 

 االحتمانيت

1 
تتميز الجامعة  بامكانياتيا التي تساعدىا في تقديـ برامج اكاديمية نكعية التكجد في 

 الجامعات االخرل 
0.867 0.000 

6 
تشجع الجامعة أساتذتيا عمى المبادرات لألرتقاء بالخدمات التعميمية كخدمة الطمبة بما 

 يميزىا عف الجامعات االخرل 
0.851 0.000 

8 
تمتمؾ الجامعة برنامج دكرم لمشركعات البحكث العممية كالمؤتمرات لألرتقاء باالنجاز 

 العممي لألساتذة  كالباحثيف 
0.853 0.000 

3 
تتميز الجامعة بالتعاكف مع جامعات مرمكقة في العالـ لتحسيف قدرتيا عمى تحقيؽ جكدة 

 التعميـ 
0.838 0.000 

 0.000 0.813 تتميز الجامعة بقدرتيا عمى االستجابة لحاجات الطمبة في التخصصات الجديدة  8

2 
تتميز الجامعة بسرعة االستجابة في تبنى التكنكلكجيا الحديثة في عممياتيا التعميمية 

 كاإلدارية 
0.791 0.000 

1 
الحاجات المختمفة تمتمؾ الجامعة مجمكعة كاسعة مف االنشطة التعميمية التي تمبي 

 ألساتذتيا كطمبتيا
0.887 0.000 

39 
تدرؾ الجامعة اف الكفاءة المتميزة تتحقؽ نتيجة تكامؿ العناصر الداخمية بيف مختمؼ 

 كحداتيا التنظيمية
0.729 0.000 

33 
تحرص إدارة الجامعة عمى التعرؼ عمى إمكانيات المنافسيف ك أىدافيـ كأستراتيجياتيـ 

 التطكر كالتنافس باستمرار مف أجؿ
0.716 0.000 

 0.000 0.838 تعمؿ إدارة الجامعة عمى تكفير المكارد كالقدرات التي تدعـ الكفاءة كالتميز  38

31 
يتكفر في الجامعة نظاـ متكامؿ لضماف الجكدة كيتـ تطكير ىيكميتيا بما يتكافؽ مع 

 متطمبات الجكدة 
0.863 0.000 

36 
تكجد خطة كاضحة لضماف الجكدة كيتـ متابعتيا بشكؿ مستمر الجراء التحسينات 

 الضركرية 
0.832 0.000 

38 
تسعى الجامعة الى تبني االستراتيجيات الكفيمة بتطكير كفاءة العمميات فييا تعتمد بيا 

 عمى كادرىا االدارم كاالكاديمي الحالي 
0.875 0.000 

 0.000 0.777 تحرص الجامعة عمى الحفاظ عمى مميزاتيا كذلؾ بكضعيا ضمف خططيا االستراتيجية  33

38 
تحرص الجامعة عمى الحفاظ عمى مميزاتيا كذلؾ بما يتكفر مف كادر بشرم كىيكمية 

 كعالقات
0.864 0.000 

دارم تميزىا عف غيرىا مف الجامعات    32  0.000 0.849 تحرص الجامعة عمى امتالكيا كادر أكاديمي كا 
 0.000 0.803 تحرص الجامعة عمى امتالكيا ىيكمية إدارية تميزىا عف غيرىا مف الجامعات    31
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 معامم االرتباط انفقرة مسهسم
انقيمت 

 االحتمانيت

 0.000 0.790 تحرص الجامعة عمى امتالكيا خدمات كعالقات تميزىا عف غيرىا مف الجامعات    89
 (0.361)تساوي  (28)ودرجة حرية  (0.05)الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

كالمعدؿ الكمي المحور الثاني ( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 19جدكؿ رقـ )يكضح ال
 االحتماليةحيث إف القيمة  (، 2222كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة )لفقراتو، 

كبذلؾ تعتبر (، 222.1)الجدكلية كالتي تساكم  rالمحسكبة اكبر مف قيمة  rكقيمة  (2222)لكؿ فقرة اقؿ مف 
 .صادقة لما كضعت لقياسوالمحور الثاني فقرات 

 

 ثانيًا: ثبات فقرات االستبانة Reliability: 
ستككف كاحدة تقريبا لك تكرر تطبيقيا عمى األشخاص ذاتيـ  لدراسة يعني التأكد مف أف اإلجاباتثبات أداة ا

 (Pilotالتجريبية )كقد أجرل الباحث خطكات الثبات عمى العينة (، 222:  1002مختمفة )العساؼ ،  في أكقات

 زئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ، عمى النحك التالي: ىما طريقة التج فنفسيا بطريقتي
 

 : Half Coefficient-Splitطريقة التجزئة النصفية  -1
 في الترتيبكمعدؿ األسئمة الزكجية  في الترتيبتـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف معدؿ األسئمة الفردية  

-Spearmanباستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف  براكف لمتصحيح )لكؿ بعد كقد تـ تصحيح معامالت االرتباط 

Brown Coefficient :حسب المعادلة  التالية ) 

معامؿ الثبات =   
1

2

ر

ر

 
( أف ىناؾ معامؿ ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبياف حيث 20معامؿ االرتباط كقد بيف جدكؿ رقـ ) (ر)حيث 

مما يطمئف الباحث عمى استخداـ  (0.9682)(  كبمغ معمؿ الثبات العاـ 0.9691- 0.9346تراكحت بيف )

 االستبانة بكؿ طمأنينة
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 (20جدول رقم )
 معامل الثبات ) طريقة التجزئة النصفية(

 معامل االرتباط العنوان المحور
معامل االرتباط 

 المصحح
القيمة 
 االحتمالية

 0.0000 0.9638 0.9302 إدارة رأس الماؿ البشرم المحور الفرعي االول

 0.0000 0.9556 0.9150 إدارة رأس الماؿ الييكمي الثانيالمحور الفرعي 

 0.0000 0.9346 0.8772 إدارة رأس ماؿ العالقات المحور الفرعي الثالث

 0.0000 0.9691 0.9400 تعزيز الميزة التنافسية المحور الثاني

 0.0000 0.9682 0.9383 جميع المحاور

 (10460)تساوي   (28)ودرجة حرية  (0.05)الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -2

كطريقة ثانية لقياس الثبات كقد بيف جدكؿ لقياس ثبات االستبانة   استخدـ الباحث طريقة ألفا كركنباخ

(0.9768- 0.9570( أف معامالت الثبات مرتفعة  حيث تراكحت بيف )21رقـ) الثباتالعام، معمل وبلغ

 مما يطمئف الباحث عمى استخداـ االستبانة بكؿ طمأنينة (0.9902)
 (21جدول رقم )

 معامل الثبات ) طريقة والفا كرونباخ(
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات العنوان المحور

 0.9715 17 إدارة رأس المال البشري المحور الفرعي االول

 0.9647 15 إدارة رأس المال الييكمي المحور الفرعي الثاني

 0.9570 12 إدارة رأس مال العالقات المحور الفرعي الثالث

 0.9768 20 تعزيز الميزة التنافسية المحور الثاني

 0.9902 64 جميع المحاور
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 السادسالفصل 

 تحميل البيانات واختبار الفرضيات ومناقشتيا

 مقدمــة 
  :المستخدمةالمعالجات االحصائية أواًل 
  :اختبار التوزيع الطبيعيثانيًا 
 ثالثًا: تحميل فقرات وفرضيات الدراسة 
 رابعا: اختبار فرضيات الدراسة 
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 مقدمــة
 ،تحميػػؿ البيانػػات الميدانيػػة كاختبػػار الفرضػػيات كمناقشػػة نتػػائج االختبػػارات االحصػػائيةيتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ 

ظيار مدل تكافؽ النتائج   مما سبؽ كأف تكصمت الية الدراسات السابقة.مع تكافقيا  عدـأك كا 
 

 أواًل: المعالجات اإلحصائية:
كتحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا، فقد تـ استخداـ العديد مف األساليب اإلحصائية  البحثلتحقيؽ أىداؼ 

 Statistical Package for Social Science) المناسبة باستخداـ الحـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية

SPSS) ) ،):كفيما يمي مجمكعة مف األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ البيانات 

كتحديد استجابات  البحثتـ حساب التكرارات كالنسب المئكية لمتعرؼ عمى الصفات الشخصية لمفردات  -1

 .االستبانةأفرادىا تجاه عبارات المحاكر التي تتضمنيا 

عف كؿ عبارة  عينة البحثفة مدل ارتفاع أك انخفاض استجابات أفراد لمعر (  Mean ) المتكسط الحسابي -2

األساسية، مع العمـ بأنو يفيد في ترتيب العبارات حسب أعمى متكسط حسابي )كشؾ ،  ومف عبارات متغيرات

1996 ،89.) 

لمتعرؼ عمى مدل انحراؼ استجابات أفراد   (Standard Deviation)تـ استخداـ االنحراؼ المعيارم  -3

ة عف متكسطيا الحسابي، كيالحظ كلكؿ محكر مف المحاكر الرئيس ولكؿ عبارة مف عبارات متغيرات ينة البحثع

 البحثلكؿ عبارة مف عبارات متغيرات  عينة البحثأف االنحراؼ المعيارم يكضح التشتت في استجابات أفراد 

االستجابات كانخفض تشتتيا بيف ة، فكمما اقتربت قيمتو مف الصفر كمما تركزت إلى جانب المحاكر الرئيس

 المقياس ) إذا كاف االنحراؼ المعيارم كاحد صحيحا فأعمى فيعني عدـ تركز االستجابات كتشتتيا( 

 .اختبار ألفا كركنباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -4

 .معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس صدؽ الفقرات  -5

 .معادلة سبيرماف براكف لمثبات -6

 .(Sample K-S -1سمرنكؼ لمعرفة نكع البيانات ىؿ تتبع التكزيع الطبيعي أـ ال ) -اختبار ككلكمجركؼ -7
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لمعرفة الفرؽ بيف متكسط الفقرة كالمتكسط  ( One sample T test)لمتكسط عينة كاحدة   tاختبار  -8

 ." 3الحيادم"

 .لمفركؽ بيف متكسطي عينتيف مستقمتيف  tاختبار  -9

 .ث متكسطات فأكثرتحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف ثال -10

 .اختبار شفيو لممقارنات المتعددة بيف المتكسطات -11
 

 Sample K -(1)-(Sسمرنوف   -اختبار كولمجروف)الطبيعياختبار التوزيع ثانيًا: 
سمرنكؼ  لمعرفة ىؿ البيانات تتبع التكزيع الطبيعي أـ ال كىك اختبار  ضركرم  -سنعرض اختبار ككلمجركؼ

كيكضح  ،ط أف يككف تكزيع البيانات طبيعياعممية تشتر مالف معظـ االختبارات الالفرضيات في حالة اختبار 

                )0.05(( نتائج االختبار حيث أف قيمة مستكل الداللة  لكؿ محكر اكبر مف  22 الجدكؿ رقـ )

(05.0.sig كىذا يدؿ عمى أف البيانات تتبع التكزيع الطبيعي ) ةاالختبارات المعمميكيجب استخداـ. 
 (22جدول رقم )

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1اختبار التوزيع الطبيعي )
 القيمة االحتمالية Zقيمة  عدد الفقرات العنوان المحور

 0.205 1.067 17 إدارة رأس الماؿ البشرم المحور الفرعي االول

 0.069 1.298 15 إدارة رأس الماؿ الييكمي المحور الفرعي الثاني

 0.609 0.761 12 إدارة رأس ماؿ العالقات المحور الفرعي الثالث

 0.301 0.972 20 تعزيز الميزة التنافسية المحور الثاني

 0.619 0.755 64 جميع المحاور

 
 

 ثالثًا: تحميل فقرات الدراسة:
، كتككف الفقرة لتحميؿ فقرات االستبانة( One Sample T testلمعينة الكاحدة )  Tتـ استخداـ اختبار 

الجدكلية  كالتي  tالمحسكبة اكبر مف قيمة  tايجابية بمعنى أف أفراد العينة يكافقكف عمى محتكاىا إذا كانت قيمة  
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% (، كتككف الفقرة سمبية  60كالكزف النسبي اكبر مف  0.05)أك القيمة االحتمالية اقؿ مف ( 1.97) تساكم

الجدكلية كالتي  tالمحسكبة أصغر مف قيمة  tبمعنى أف أفراد العينة ال يكافقكف عمى محتكاىا إذا كانت قيمة  

% (، كتككف آراء العينة في  60كالكزف النسبي اقؿ مف  0.05)أك القيمة االحتمالية اقؿ مف ( 1.97 -)تساكم

 (0.05) الفقرة محايدة إذا كانت القيمة االحتمالية ليا أكبر مف 

 المحور االول : إدارة رأس المال الفكري في الجامعات الفمسطينية 

  :إدارة رأس المال البشريتحميل فقرات 

 البحث( كالذم يبيف آراء أفراد عينة 23لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 

 ككانت عمى النحك التالي:  ،إدارة رأس الماؿ البشرمالخاصة ب
 (23جدول رقم )

 تحميل فقرات )إدارة رأس المال البشري(

 الفقرة م.

بي
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ط 
وس

لمت
ا

ري 
عيا
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ف 

حرا
االن
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t 

لية
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قيم
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1 
تحدد الجامعة سياسة كاضحة الستقطاب االفراد المتميزيف 

 مف الكادر البشرم 
3.97 0.891 79.43 14.470 0.000 

2 
ذكم   تعمؿ الجامعة باستقطاب أعضاء الييئة التدريسية

 الدرجات االكاديمية العيميا لمعمؿ بيا 
4.10 0.805 81.93 18.076 0.000 

3 
عمى الكادر البشرم تضع الجامعة سياسات محددة لمحفاظ 

 لدييا
3.95 0.973 79.09 13.016 0.000 

4 
تستقطب الجامعة أساتذة كباحثييف متميزيف مف أجؿ الحفاظ 

 عمى سمعتيا المميزة 
3.98 0.985 79.55 13.158 0.000 

5 
تتحسف سمعة الجامعة جٌراء االنجازات العممية كالبحثية 

 كالتدريبية لمعامميف فييا 
4.32 0.793 86.36 22.039 0.000 
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6 
تقدـ الجامعة حكافز مغرية مختمفة الستقطاب أصحاب 

 الخبرات ك الكفاءات مف الخارج كالداخؿ 
3.64 1.113 72.73 7.586 0.000 

7 
تعطي الجامعة أىمية بالغة لتطكير المكرد البشرم في 

 خططيا االستراتيجية
3.88 0.975 77.61 11.978 0.000 

8 
تقدـ الجامعة برامج لتدريب كتطكير الكادر البشرم بما 

 ينعكس عمى ادائيـ  
3.94 0.975 78.75 12.758 0.000 

9 
تأخذ الجامعة بٌاراء العامميف في التطكير كاتخاذ القرارات 

 الخاصة  بإجراءات العمؿ  
3.85 0.988 76.93 11.367 0.000 

10 
تحرص الجامعة بإبراز االعماؿ المميزة التي يقدميا العاممكف 

 بالجامعة في كافة المجاالت االدارية كاالكاديمية 
4.05 0.809 81.02 17.237 0.000 

11 
تيتـ الجامعة بامتالؾ عامميف ذكك معرفة تامة بكافة االنظمة 

 ك القكانيف كالخدمات التي تقدميا  
4.11 0.799 82.27 18.490 0.000 

12 
تضع الجامعة أنظمة إدارية متطكرة مف شأنيا مراقبة األداء 

 بيدؼ تطكير العمؿ 
4.04 0.897 80.80 15.383 0.000 

13 
تضع الجامعة الشخص المناسب في المكاف المناسب بما 

 يتكافؽ مع تخصصو كخبرتو كقدرتو 
3.84 1.091 76.70 10.158 0.000 

14 
العمؿ االكاديمي كاالدارم كفؽ تكافئ الجامعة المبدعيف في 

 برنامج محدد ك كاضح
3.76 1.010 75.11 9.927 0.000 

15 
تحرص إدارة الجامعة عمى تطكير أداء عاممييا في المجاليف 

 االدارم كاالكاديمي بما يتكافؽ مع سياسة الجكدة لدييا
4.03 0.868 80.68 15.808 0.000 
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16 
يشعر الكادر االدارم كاالكاديمي باالماف الكظيفي في 

 الجامعة 
3.97 0.994 79.43 12.969 0.000 

17 

تعتبر الجامعة أف الكادر االدارم كاالكاديمي الذم تمتمكو 
مف أىـ دعائـ المنافسة كالتفكؽ الذم تحققو عمى منافسييا 

 مف الجامعات 
4.10 0.882 82.05 16.578 0.000 

 0.000 17.596 79.44 0.733 3.97 الفقراتجميع  

  قيمةt  (1.97)تساوي  ("175)ودرجة حرية  (0.05)الجدولية عند مستوى داللة 

 

 كما يمي: كانت النسبي لكل فقرة  وتبين النتائج أن أعمى ثالث فقرات  حسب الوزن

كىي أقؿ مف  (0.000)كالقيمة االحتمالية تساكم  (%86.36)بمغ الكزف النسبي  ( 5)في الفقرة  رقـ  -1

 سمعة الجامعة تتحسف جٌراء االنجازات العممية كالبحثية كالتدريبية لمعامميف فييا".“ف أمما يدؿ عمى  ( 0.05)

كىي أقؿ مف  )0.000(كالقيمة االحتمالية تساكم   )%82.27  (بمغ الكزف النسبي )11 (في الفقرة  رقـ -2

ؾ عامميف ذكك معرفة تامة بكافة االنظمة ك القكانيف كالخدمات ف "الجامعة تيتـ بامتالأمما يدؿ عمى  )0.05(

 التي تقدميا ".

( 0.05)كىي أقؿ مف  (0.000)كالقيمة االحتمالية تساكم  (%82.05)بمغ الكزف النسبي (17 )في الفقرة  رقـ -3

المنافسة كالتفكؽ مما يدؿ عمى إف "الجامعة تعتبر أف الكادر االدارم كاالكاديمي الذم تمتمكو مف أىـ دعائـ 

 الذم تحققو عمى منافسييا مف الجامعات".
 

 

 

 



 

[107] 
 

 حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:ثالث فقرات  كما تبين النتائج أن اقل 

كىي أقؿ مف  (22222) كالقيمة االحتمالية تساكم (%76.70)بمغ الكزف النسبي  (12) في الفقرة  رقـ  -1

الجامعة تضع الشخص المناسب في المكاف المناسب بما يتكافؽ مع تخصصو مما يدؿ عمى إف "  (2222)

 ".كخبرتو كقدرتو 

كىي أقؿ مف  (22222)كالقيمة االحتمالية تساكم  (%75.11)بمغ الكزف النسبي  (12)في الفقرة  رقـ  -5

محدد ك  الجامعة تكافئ المبدعيف في العمؿ االكاديمي كاالدارم كفؽ برنامج"  إفمما يدؿ عمى  (2222)

 ". كاضح

كىي أقؿ مف ( 22222)كالقيمة االحتمالية تساكم ( %72.73)بمغ الكزف النسبي    (.)في الفقرة  رقـ  -2

الجامعة تقدـ حكافز مغرية مختمفة الستقطاب أصحاب الخبرات ك الكفاءات مف "  إفمما يدؿ عمى ( 2222)

 ".الخارج كالداخؿ 
 

( 3.97 ( تساوي )إدارة رأس المال البشريلجميع فقرات )وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي 

%( وىي اكبر  من الوزن النسبي 79.44، و الوزن النسبي  يساوي )(0.733واالنحراف المعياري يساوي )

الجدولية والتي تساوي  t(وىي اكبر من قيمة  17.596المحسوبة تساوي  ) t% ( وقيمة 61المحايد )

ة رأس المال إدار )ن أ( مما يدل عمى 1011( وىي اقل  من ) 10111تساوي ) ( و القيمة االحتمالية0022)

 (الميزة التنافسية تعزيزعمل عمى  البشري في الجامعات ت

مما سبؽ يرل الباحث أف الجامعات تعمؿ عمى إدارة رأس الماؿ البشرم لدييا بما يساىـ في تعزيز 

(، كأف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة الميزة التنافسية مقارنة بالجامعات االخرل عند مستكل الداللة )

وقد اوضحت أراء العينة أن أىم أف ىناؾ تبايف في درجة تطبيؽ بعضان مف ىذه االجراءات،  االعمى ذلؾ، 

ميزتو  تعزيزاالجراءات االدارية المتبعة في الجامعات والتي من شأنيا أن تدعم رأس المال البشري بيا في 

التنافسية التالي:

 "كفؽ ما ذكر في الفقرة  "يف بيامأف سمعة الجامعة تتحسف جٌراء االنجازات العممية كالبحثة كالتدريبية لمعام

(، كىذا يدؿ اف التطكر كاالبداع الخاص بالكادر البشرم يزداد بزيادة االنجازات العممية كالتدريبية رقـ)
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كالبحثية، حيث اف ذلؾ لو انعكاسات عمى اسـ الجامعة كسمعتيا كمكاناتيا بيف الجامعات كىذا االمر ال يتـ 

عة كتكفير مايمـز لمكادر البشرم لدييا إلخراج قدراتو االبداعية كالبحثية، اال برعاية كمتابعة مف قبؿ إدارة الجام

 كاف ىذا االبداع يساىـ بدرجة كبرل في تحسيف كتطكير المستكل العممي كالعممي داخؿ الجامعة.

 "ذكر  كفؽ ما "تيتـ الجامعة بامتالؾ العامميف الخبرة الالزمة كالمعرفة التامة باألنظمة كالقكانيف الخاصة بيا

(، حيث أف ذلؾ يساعد في تطكير كتسييؿ العمؿ في الجامعة كيساعد في انجاز االعماؿ في الفقرة رقـ )

المطمكبة عمى أكمؿ كجو كيعمؿ عمى تقميؿ االخطاء العممية التي مف الممكف اف تؤثر عمى سير العمؿ 

 كشعكران بالثقة.االدارم كاالكاديمي، كيعكس كذلؾ كثيران مف الدقة كاالنتظاـ في العمؿ 

  " التفكؽ الذم تحققو عمى أىـ دعائـ المنافسة ك تعتبر الجامعة أف الكادر االدارم كاالكاديمي الذم تمتمكو مف

(، كىذا يدؿ عمى حرص الجامعة لممحافظة عمى كفؽ ما ذكر في الفقرة رقـ ) "منافسييا في الجامعات

يمانان أف الكادر البشرم لدييا لو دكر أساسي في الكادر البشرم لدييا ايمانان أنو يمثؿ اىـ ركائز  المنافسة، كا 

يؤثر في مكاناتيا بيف  قدالذم االمػر المحافظة عميو مف التسرب كنقؿ خبراتو لممنافسيف  عمييانيضتيا كاف 

الجامعات.
 

التي من شأنيا أن تدعم رأس المال االدارية المتبعة في الجامعات و  وقد اوضحت أراء العينة أن أقل االجراءات

 التالي:كميزتيا التنافسية  تعزيزالبشري بيا في 

 " كفؽ ما  "الجامعة تقدـ حكافز مغرية مختمفة الستقطاب أصحاب الخبرات كالكفاءات مف الخارج كالداخؿأف

الكفاءات أف الجامعات ال تعمؿ الى حد ما عمى استقطاب الخبرات ك كىذا يدؿ  (،) ذكر في الفقرة رقـ

المقدمة كالتي تعمؿ  المادية كالمعنكيةالعالية سكاءن مف الداخؿ أك مف الخارج، كذلؾ مف خالؿ قمة الحكافز 

بالشكؿ المطمكب الى الجامعة مككادر الفريدة لنجذاب التحقؽ االالمنافسيف، كىي بالتالي  عمى استقطابيـ مف

الظركؼ المحيطة بالجامعات أك السياسات كاالنظمة تيا التنافسية، كقد يعكد ذلؾ الى اميز  تعزيزالذم يساعد ك 

 .ذات العالقة كالمكجكدة لدييا كالتي تحدد اليات العمؿ التي تتبعيا

 "كفؽ ما ذكر في الفقرة  "كاضحديمي كاالدارم كفؽ برنامج محدد ك أف الجامعة تكافئ المبدعيف في العمؿ االكا

كاالنضباط كاالبداع في التنافس  يخمؽ ركحان مفمكافأة المبدعيف لبرنامج كاضح  كجكد، حيث اف (رقـ)



 

[109] 
 

عمى طبيعة العمؿ، مف خالؿ المعرفة المسبقة لدل العامميف أف العمؿ الجيد لو مقابؿ، كبالتالي فإنو سينعكس 

ص الجامعات ياب ما يظير حر مف الجامعة، كقد يعكد ذلؾ الى غالمقدمة مف قبؿ العامميف ك جكدة الخدمات ك 

الظركؼ المحيطة غياب البرامج التحفيزية كالتي مف الممكف أف يككف سببيا عمى مكافأة المبدعيف ك 

كقمة الحرص المكجكد لدل صانعي القرار في الجامعات لمتابعة المبدعيف كتحفيزىـ نظران  بالجامعات

 لالنشغاؿ الكبير في اداء مياميـ.

 "كفؽ ما  "ص المناسب في المكاف المناسب بما يتكافؽ مع تخصصو كخبرتو كسكنوأف الجامعة تضع الشخ

كاضحة كمعمنة لممؤىالت ات الى كضع معايير كشركط محددة ك (، كىذا يدعك الجامعذكر في البند رقـ )

كفؽ االسس كالمعايير المعمنة، كىذا ما يككف لو أنو يتـ ك  ،اختيارىـككيفية المطمكبة لشغؿ المنصب الكظيفي 

شرؼ ياالثر في االستفادة مف خبرات االشخاص المؤىميف كتطكير خبرات العامميف في القسـ اك االقساـ التي 

كىذا بدكره يؤدم الى فتح لقسـ بشكؿ خاص كالجامعة بشكؿ عاـ، كبالتالي تطكير العمؿ في ا، عمييا

يعطي نكع مف الرضا الكظيفي طمكح كمحاكلة التطكير لكي يحظى بفرصة ك المجاالت اماـ العامميف لم

مكانتيا بيف عد كثيران في رفع سمعة الجامعة ك فافية العالية التي تتبعيا الجامعة في العمؿ كتساشكيعكس ال

 منافسييا، كىذا يعزل الى غياب تكضيح ىذه االجراءات كتكضيحيا لمعامميف بشكؿ كاضح كمعمف.
     

  :إدارة رأس المال الييكميتحميل فقرات 

في  البحث( كالذم يبيف آراء أفراد عينة 24لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 

 ، ككانت كالتالي:إدارة رأس الماؿ الييكميفقرات 

 (24جدول رقم )
 إدارة رأس المال الييكميتحميل فقرات 
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1 
تساىـ الييكمية االدارية لمجامعة في سيكلة التكاصؿ بيف 

 كافة المستكيات االدارية بالجامعة 
4.14 0.819 82.84 18.494 0.000 
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2 
تساعد ىيكمية الجامعة العامميف في تقديـ خدمات مميزة 

 لمطمبة ك المجتمع المحمي. 
4.06 0.873 81.14 16.056 0.000 

3 
تيتـ الجامعة أف تمتمؾ مركنة في القرارات االدارية 

 المتخذة حرصان عمى تطكير العامميف 
3.98 0.891 79.66 14.635 0.000 

4 

تكفر الجامعة كافة الكسائؿ التي يتيح لمعامميف االطالع 
عمى أنظمة كقكانيف الجامعة كالمعمكمات كالخدمات التي 

 تقدميا 
4.06 0.826 81.14 16.971 0.000 

5 
تمتمؾ الجامعة ىيكمية إدارية معمنة تساعد في تقديـ 

 خدماتيا بشكؿ مميز عف االخريف 
4.03 0.868 80.68 15.808 0.000 

6 
تدعـ الجامعة ثقافة التحسيف المستمر لمعممية التعميمية 

 كمخرجاتيا 
4.10 0.819 81.93 17.765 0.000 

7 
أدكات لتكفير المعمكمات التي تتبنى الجامعة أساليب ك 

 يحتاجيا االساتذة كالطمبة عند الحاجة الييا 
4.12 0.823 82.39 18.046 0.000 

 0.000 16.787 81.48 0.849 4.07 تكثؽ الجامعة برامجيا كتجاربيا لإلستفادة منيا الحقان  8

9 
تتسـ العالقات التنظيمية بيف كميات الجامعة ك أقساميا 

 العممية بالتعاكف كالتكامؿ ك تبادؿ الخبرات 
4.01 0.923 80.11 14.459 0.000 

10 
االقساـ تقـك الجامعة بتشكيؿ فرؽ العمؿ مف مختمؼ 
 كالكحدات التنظيمية بيدؼ تحسيف ك تطكير العمؿ

3.97 0.906 79.32 14.136 0.000 

11 
يتكفر في الجامعة مرافؽ تميزىا عف الجامعات االخرل 

 في مجاؿ التعميـ الجامعي 
3.98 0.913 79.55 14.199 0.000 
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 0.000 18.800 83.30 0.822 4.16 يكجد في الجامعة مكتبة عممية كأخرل الكتركنية  12

13 
تساعد الييكمية االدارية في الجامعة عمى إنجاز االعماؿ 

 المطمكبة بكؿ سيكلة 
4.09 0.834 81.70 17.263 0.000 

14 
ترسـ الييكمية بشكؿ كاضح االماف الكظيفي لمعامميف بيا 

 في الجانب االدارم ك االكاديمي 
3.98 0.926 79.55 14.008 0.000 

15 

أف الييكمية االدارية الذم تمتمكيا مف أىـ تعتبر الجامعة 
دعائـ المنافسة كالتفكؽ الذم تحققو عمى منافسييا مف 

 الجامعات
3.99 0.923 79.89 14.296 0.000 

 0.000 20.298 80.98 0.686 4.05 جميع الفقرات 

  قيمةt  (1.97)تساوي  ("175)ودرجة حرية  (0.05)الجدولية عند مستوى داللة 
 

 حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يمي: بين النتائج أن أعمى ثالث فقرات وت

كىػػي أقػػؿ مػػف  (0.000)كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم   (%83.30)بمػػغ الػػكزف النسػػبي  (12 )فػػي الفقػػرة  رقػػـ  -1

 مما يدؿ عمى إنو " يكجد في الجامعة مكتبة عممية كأخرل الكتركنية ". (0.05)

كىػػػػي أقػػػؿ مػػػػف  (0.000)كالقيمػػػة االحتماليػػػػة تسػػػاكم  (%82.84)بمػػػػغ الػػػكزف النسػػػػبي  (1)فػػػي الفقػػػػرة  رقػػػـ  -2

ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى إف " الييكميػػػة االداريػػػة لمجامعػػػة تسػػػاىـ فػػػي سػػػيكلة التكاصػػػؿ بػػػيف كافػػػة المسػػػتكيات  (0.05)

 االدارية بالجامعة ".

كىػػػي أقػػػؿ مػػػف  (0.000)كالقيمػػػة االحتماليػػػة تسػػػاكم  (%82.39)بمػػػغ الػػػكزف النسػػػبي   (7)فػػػي الفقػػػرة  رقػػػـ  -3

أدكات لتػكفير المعمكمػات التػي يحتاجيػا االسػاتذة كالطمبػة عمى إف " الجامعة تتبنى أساليب ك مما يدؿ  (0.05)

 عند الحاجة الييا ".
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 حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:ثالث فقرات كما تبين النتائج أن اقل 

كىػػػي أقػػػؿ مػػػف  (0.000)كالقيمػػػة االحتماليػػػة تسػػػاكم  (%79.32)بمػػػغ الػػػكزف النسػػػبي  (10)فػػػي الفقػػػرة  رقػػػـ  -1

مما يدؿ عمى إف " الجامعة تقـك بتشكيؿ فرؽ العمؿ مف مختمؼ االقساـ كالكحدات التنظيميػة بيػدؼ  (0.05)

 تحسيف ك تطكير العمؿ ".

كىػػي أقػػؿ مػػف  (0.000)كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػاكم   (%79.55)بمػػغ الػػكزف النسػػبي   (11)فػػي الفقػػرة  رقػػـ  -2

ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى إنػػػو " يتػػػكفر فػػػي الجامعػػػة مرافػػػؽ تميزىػػػا عػػػف الجامعػػػات االخػػػرل فػػػي مجػػػاؿ التعمػػػيـ  (0.05)

 الجامعي ".

كىػػي أقػػؿ مػػػف   (0.000)كالقيمػػة االحتماليػػػة تسػػاكم  (%79.55) بمػػػغ الػػكزف النسػػبي (14)فػػي الفقػػرة  رقػػـ  -3

عػػامميف بيػػا فػػي الجانػػب االدارم ممػػا يػػدؿ عمػػى إف " الييكميػػة ترسػػـ بشػػكؿ كاضػػح االمػػاف الػػكظيفي لم (0.05)

 كاالكاديمي ".
 

واالنحراف ( 4.05) ( تساويإدارة رأس المال الييكميوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات )

الوزن النسبي المحايد ( وىي اكبر  من %80.98)الوزن النسبي  يساوي ، و (0.686)المعياري يساوي 

القيمة و  (0022)الجدولية والتي تساوي  tوىي اكبر من قيمة  (20.298)المحسوبة تساوي  tوقيمة  (61%)

في الجامعات  إدارة رأس المال الييكمي)ن أمما يدل عمى  (1011)من ( وىي اقل  10111)االحتمالية تساوي 

 (الميزة التنافسية تعزيزعمل عمى  ت

لدييا بما يساىـ في تعزيز  الييكميمما سبؽ يرل الباحث أف الجامعات تعمؿ عمى إدارة رأس الماؿ 

(، كأف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة الميزة التنافسية مقارنة بالجامعات االخرل عند مستكل الداللة )

وقد اوضحت أراء العينة أن أىم ف ىناؾ تبايف في درجة تطبيؽ بعضان مف ىذه االجراءات، ا االعمى ذلؾ، 

ميزتو  تعزيزبيا في  الييكمياالجراءات االدارية المتبعة في الجامعات والتي من شأنيا أن تدعم رأس المال 

التنافسية التالي:

 "(، كىذا يدؿ اف التطكر الفقرة رقـ) كفؽ ما ذكر في "يكجد في الجامعة مكتبة عممية كاخرل الكتركنية

كاف الجامعة تيتـ بإثراء كاالبداع الخاص بالكادر البشرم يزداد بزيادة االنجازات العممية كالتدريبية كالبحثية، 
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منيا منيا تكاجد مكتبة عممية ككذلؾ مكتبة الكتركنية أيمانان كالتي المكتبات كتنكع طرؽ دعـ البحث العممي 

كدليؿ عمى ، كتعكس مدل تقدـ الجامعات مؿ كالعامميف كالطمبةكر كبير كفعاؿ في تطكير العاف لممكتبات دب

 ة التطكر العممي كالتكنكلكجي.بحرص الجامعة عمى مكاك

 " كفؽ ما ذكر في  "سيكلة التكاصؿ بيف كافة المستكيات االدارية بالجامعةتساىـ الييكمية االدارية لمجامعة في

حيث تحرص الجامعات عمى تسييؿ عممية التكاصؿ بيف مستكياتيا االدارية لضماف سير (، الفقرة رقـ )

رفع الكفاءة االدارية عمى  كىذا يساعد، تساعد في اتخاذ القرارات بشكؿ سريع متطكرك العمؿ بشكؿ سريع 

  .مف جية اخرل داء العاـ لمجامعة بشكؿ كامؿلدل العامميف مف جية كاال

  " كفؽ ما  "أساليب كأدكات لتكفير المعمكمات التي يحتاجيا االساتذة كالطمبة عند الحاجة اليياتتبنى الجامعة

عمى حرص الجامعة رفع الكفاءة لدل العامميف لدييا كأساتذتيا مف خالؿ  كىذا يدؿ، (ذكر في الفقرة رقـ )

لخدمتيـ كنشر المعمكمات التي قد  تكفير االليات التي تساعد في رفع االداء بشكؿ عاـ كتسخير الييكمية

د تككف في تطكير العممية التعميمة مف خالؿ كضع بيانات قكالباحثيف الطمبة  كمساعدةيككف بحاجة ليا 

لؾ يعكس مدل التطكر كالشفافية االدارية التي تمارسيا الجامعة مف خالؿ االساليب ضركرية، كىك كذ

االدارية المتطكرة التي تستخدميا.
 

التي من شأنيا أن تدعم رأس المال االدارية المتبعة في الجامعات و  حت أراء العينة أن أقل االجراءاتوقد اوض
 التالي:كميزتيا التنافسية  تعزيزبيا في  الييكمي

 " كفؽ  "تطكير العمؿكالكحدات التنظيمية بيدؼ تحسيف ك تقـك الجامعة بتشكيؿ فرؽ العمؿ مف مختمؼ االقساـ

حيث تعتبر مجمكعات مف العمؿ مف أىـ خصائص العمؿ االدارم الجماعي  (،رقـ)ما ذكر في الفقرة 

ما تمتمكو مجمكعات العمؿ مف خصائص تساعد في تطكير العمؿ بالناجح، كمف اىـ دعائـ تطكير العمؿ 

مف خالؿ التعاكف بيف الخبرات المختمفة التي تككف مكجكدة في فرؽ العمؿ، كىي بشأنيا تساعد في تطكير 

ثقؿ يتطمب مكارد قد تفي الجامعات  كتشكيميا كطريقة عمميافرؽ العمؿ  كقد يعزل ذلؾ الى أفاالداء كالعمؿ، 

  بير في إدارتيا كمتابعة عمميا.مف كاىؿ الجامعات نظران لما تتطمب ىذه المجمكعات مف تكاليؼ كجيد ك
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 "كفؽ ما ذكر في  "االكاديميمعامميف بيا في الجانب االدارم ك ترسـ الييكمية بشكؿ كاضح االماف الكظيفي ل

كالثقة  ، حيث أف االماف الكظيفي التي يجب أف يشعر العاممكف بالجامعة يعطي شعكران بالرضا(الفقرة رقـ)

في العمؿ، كىذا ينعكس عمى االداء العاـ لمعامميف، كىذا يتطمب مف الجامعة أف تككف الييكمية معمنة 

 ككاضحة كتحدد سير العمؿ كالكاجبات كمتطمبات العمؿ.

 "كفؽ ما ذكر في البند رقـ  "يتكفر في الجامعة مرافؽ تميزىا عف الجامعات االخرل في مجاؿ التعميـ الجامعي

مف أىـ أركاف التعميـ الجامعي، كاالىتماـ بتحديثيا كتطكيرىا يساعد  تعتبرحيث أف المرافؽ الجامعية (، )

كأحد اىـ جكانب االنجذاب كالتميز لمجامعات، كتساعد في في تطكير العممية التعميمية كيخدميا بشكؿ كبير، 

يحكؿ خاصة في قطاع غزة جامعات بال ةالمحيط الظركؼإال أف تطبيؽ ىيكمية الجامعة بالطريقة المرجكة، 

ة في تطكير الييكمية مف أقؿ االجراءات االدارية المتبعدكف تطكير مبانييا بشكؿ مستمر مما يجعميا 

    لمجامعات.

 

 إدارة رأس مال العالقات: حميل فقراتت 

في  البحث( كالذم يبيف آراء أفراد عينة 25لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 

 ، وكانت كالتالي: إدارة رأس مال العالقاتفقرات 

 
 (25جدول رقم )

 إدارة رأس مال العالقاتتحميل فقرات 

 الفقرة م
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1 

تمتمؾ الجامعة سياسة كاضحة لتطكير عالقتيا كسمعتيا 
مع المؤسسات الحككمية ك منظمات القطاع الخاص 

 الذيف يتعاممكف مع الجامعة 
4.17 0.752 83.41 20.657 0.000 

 0.000 14.005 80.91 0.990 4.05يكجد في الجامعة برامج دعـ كمساعدة لطمبتيا لمساعدتيـ  2
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 في مكاصمة الدراسة ك خدمة المجتمع  

3 

ترتبط الجامعة بعالقات عممية كبحثية كاسعة مع مراكز 
البحكث كاالستشارات بما يعزز سمعة الجامعة كقدرتيا 

 عمى االبتكار 
4.05 0.816 81.02 17.088 0.000 

4 

تعزز الجامعة عالقتيا الطيبة مع منظمات االعماؿ 
ك الرسمية كالخاصة كالمدارس ك الكميات لتعزيز دكرىا 

 مكانتيا في المجتمع
4.10 0.801 82.05 18.266 0.000 

5 
تقـك الجامعة بحفظ كافة البيانات عف جميع المتعامميف 

 مع الجامعة سكاء كاف مف داخؿ أك خارج الجامعة 
4.21 0.804 84.20 19.961 0.000 

6 
تستمع الجامعة الى مقترحات المؤسسات المتعاكنة في 

 منيا عمى العالقة المميزة معياطرؽ تقديـ خدماتيا حرصان 
4.05 0.765 81.02 18.217 0.000 

7 
تحرص الجامعة عمى إقامة العالقات الجيدة مع االخريف 

 بما يحافظ عمى متانة العالقة 
4.15 0.749 82.95 20.331 0.000 

8 
تيتـ الجامعة باختيار المؤسسات التي يتـ التعامؿ معيا 

 كفؽ معايير محددة 
4.07 0.764 81.48 18.657 0.000 

9 
تيتـ الجامعة بآراء المتعامميف معيا كتعمؿ عمى اخذ 

 مالحظاتيـ بشكؿ جدم 
3.98 0.852 79.66 15.311 0.000 

10 
تنظر الجامعة الى ضركرة أف تككف عالقتيا مع مؤسسات 

 المجتمع المحمي عمى مستكل عالي 
4.19 0.769 83.86 20.590 0.000 

 0.000 20.595 84.43 0.787 4.22المجاؿ أماـ الجميع مف أجؿ التعرؼ عمى تفتح الجامعة  11
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 خدماتيا ك إمكانياتيا البحثية كالتعميمية

12 
تعتبر الجامعة أف العالقات التي تمتمكيا مف أىـ دعائـ 
 المنافسة كالتفكؽ الذم تحققو عمى منافسييا مف الجامعات 

4.17 0.782 83.41 19.869 0.000 

 0.000 23.322 82.37 0.636 4.12 الفقراتجميع  

 (1.97)تساوي  ("175)ودرجة حرية  (0.05)الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

 حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يمي: بين النتائج أن أعمى ثالث فقرات وت

كىي أقؿ مف  (0.000)كالقيمة االحتمالية تساكم  (%84.43) بمغ الكزف النسبي( 11) رقـفي الفقرة  -1

مما يدؿ عمى إف " تفتح الجامعة المجاؿ أماـ الجميع مف أجؿ التعرؼ عمى خدماتيا ك إمكانياتيا  (0.05)

 البحثية كالتعميمية ".

 (0.05)كىي أقؿ مف  (0.000)كالقيمة االحتمالية تساكم  (%84.20)بمغ الكزف النسبي  (5)رقـ في الفقرة  -2

مما يدؿ عمى إف " تقكـ الجامعة بحفظ كافة البيانات عف جميع المتعامميف مع الجامعة سكاء كاف مف داخؿ 

 أك خارج الجامعة ".

كىي أقؿ مف  (0.000)كالقيمة االحتمالية تساكم  (%83.86)بمغ الكزف النسبي  ( 10) في الفقرة  رقـ -3

تككف عالقتيا مع مؤسسات المجتمع المحمي  مما يدؿ عمى إف " تنظر الجامعة الى ضركرة أف (0.05)

 عمى مستكل عالي ".
 

 حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:ثالث فقرات  كما تبين النتائج أن اقل 

كىػػػي أقػػػؿ مػػػف  (0.000)كالقيمػػػة االحتماليػػػة تسػػػاكم   (%81.02) بمػػػغ الػػػكزف النسػػػبي (6)فػػػي الفقػػػرة  رقػػػـ  -1

ممػػا يػػدؿ عمػػى إف " تسػػتمع الجامعػػة الػػى مقترحػػات المؤسسػػات المتعاكنػػة فػػي طػػرؽ تقػػديـ خػػدماتيا  (0.05)

 حرصان منيا عمى العالقة المميزة معيا ".
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كىػػػي أقػػػؿ مػػػف  ،(0.000)كالقيمػػػة االحتماليػػػة تسػػػاكم  (%80.91) بمػػػغ الػػػكزف النسػػػبي (2)فػػػي الفقػػػرة  رقػػػـ  -2

مكاصػمة الدراسػة  مما يدؿ عمى إف " يكجد في الجامعة بػرامج دعػـ كمسػاعدة لطمبتيػا لمسػاعدتيـ فػي (0.05)

 ".ك خدمة المجتمع 

كىػػػي أقػػػؿ مػػػف   (0.000)كالقيمػػػة االحتماليػػػة تسػػػاكم   (%79.66)بمػػػغ الػػػكزف النسػػػبي  (9)فػػػي الفقػػػرة  رقػػػـ  -3

 ".تعمؿ عمى اخذ مالحظاتيـ بشكؿ جدمك  مما يدؿ عمى إف " تيتـ الجامعة بآراء المتعامميف معيا(  0.05)

واالنحراف ( 4.12))إدارة رأس مال العالقات( تساوي   لجميع فقراتوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي 

الوزن النسبي المحايد وىي اكبر  من ( % 82.37)الوزن النسبي  يساوي ، و (0.636)المعياري يساوي 

و  (1.97)الجدولية والتي تساوي  tوىي اكبر من قيمة  (23.322)المحسوبة تساوي  tوقيمة  (60%)

إدارة رأس مال العالقات في )ن أمما يدل عمى ( 0.05)وىي اقل  من  (0.000)القيمة االحتمالية تساوي 

  (الميزة التنافسية تعزيزالجامعات يعمل عمى  

لدييا بما يساىـ في تعزيز ماؿ العالقات جامعات تعمؿ عمى إدارة رأس مما سبؽ يرل الباحث أف ال

(، كأف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة الميزة التنافسية مقارنة بالجامعات االخرل عند مستكل الداللة )

وقد اوضحت أراء العينة أن أىم عمى ذلؾ، الى أف ىناؾ تبايف في درجة تطبيؽ بعضان مف ىذه االجراءات، 

بيا في تحقيق ميزتو العالقات متبعة في الجامعات والتي من شأنيا أن تدعم رأس مال االجراءات االدارية ال

:ةالتنافسية التالي

 "كفؽ ما  "تفتح الجامعة المجاؿ أماـ الجميع مف أجؿ التعرؼ عمى خدماتيا ك إمكانياتيا البحثية كالتعميمية

المستمر مع مؤسسات المجتمع كىذا يدؿ عمى حرص الجامعات عمى التكاصؿ (، ذكر في الفقرة رقـ)

المحمي كفتح المجاؿ لالطالع عمى مجاالت عمميا كامكانياتيا كخدماتيا حرصان منيا لتكصيؿ صكرتيا 

المشرقة لكافة مؤسسات المجتمع المحمي، كسعيان منيا لفرض اسـ كسمعة ليا بيف مؤسسات المجتمع المحمي 

لتنافسية التي تممكيا كعرض اير في تعزيز مزاياىا ا يساعد بشكؿ كبكم بشكؿ عاـ كالجامعات بشكؿ خاص،

 عف غيرىا مف الجامعات االخرل.ما تتميز بو الجامعة 
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 "تقكـ الجامعة بحفظ كافة البيانات عف جميع المتعامميف مع الجامعة سكاء كاف مف داخؿ أك خارج الجامعة" 

تكاصؿ مع مؤسسات الكىذا يدؿ أف الجامعة دكمان تحرص أف تككف عمى (، كفؽ ما ذكر في الفقرة رقـ )

المجتمع المحمي كافة لعرض خدماتيا الحديثة كالمميزة، كإلطالعيـ عمى كؿ ماىك حديث لدييا، كىذا ما 

كما أنو يساعد في عممية الرجكع الييا متى دعت الحاجة الى  ىناؾ اىتماـ مف قبؿ الجامعة بيا، يكحي أف

 ، كتبعث نكعان مف الثقة في التعاكف مع مؤسسات المجتمع المحمي.لتعاكفا

 "ذكر  كفؽ ما "تنظر الجامعة الى ضركرة أف تككف عالقتيا مع مؤسسات المجتمع المحمي عمى مستكل عالي

حيث أف العالقة الجيدة بيف الجامعة كمؤسسات المجتمع المحمي يعكس مدل االنضباط ، (في الفقرة رقـ )

الذم تممكو الجامعة مع مؤسسات المجتمع المحمي مف جية، كتساعد في رفع سمعة الجامعة مف  كاالحتراـ

خالؿ مجمكعة المتعامميف المباشريف كغير المباشريف مع الجامعة مف جية اخرل، كمع االخذ بعيف االعتبار 

لجامعة سمعة اما تمثمو مؤسسات المجتمع المحمي في المجتمع، الذم بدكره سيعمؿ عمى المحافظة عمى 

.كرفعة مكانتيا
 

 مالالتي من شأنيا أن تدعم رأس االدارية المتبعة في الجامعات و  وقد اوضحت أراء العينة أن أقل االجراءات
 :ةميزتيا التنافسية التالي تعزيزبيا في  العالقات

 "(،في الفقرة رقـ) كفؽ ما ذكر "تيتـ الجامعة بآراء المتعامميف معيا كتعمؿ عمى اخذ مالحظاتيـ بشكؿ جدم 

كىذا مف شأنو أف يساىـ في تطكير العمؿ مف خالؿ تعديؿ أك تحديث بعض الجكانب الخاصة بالعمؿ كالتي 

كبالتالي فإف ذلؾ  يساىـ بشكؿ كبير عمى  ،يف كالمستفيديف مف خدمات الجامعةليا عالقة بالتعامؿ مع االخر 

قكة كمتانة العالقات بيف الجامعة كالمتعاكنيف معيا كيساىـ في رفع مستكل الخدمة كالتعاكف بينيا، كقد يعزل 

انظمتيا كقكانينيا مف  مععدـ اىتماـ الجامعات باراء المتعامميف معيا الى عدـ تكافؽ أك تعارض ىذه االراء 

بيا كتنفيذىا يتطمب مف الجامعة تكاليؼ إضافية ال تتكافؽ مع الكضع المالي الذم تمر جية، أك اف االخذ 

 بو.    

 "كفؽ ما   "خدمة المجتمعا لمساعدتيـ في مكاصمة الدراسة ك يكجد في الجامعة برامج دعـ كمساعدة لطمبتي

برامج كاضحة كمعمنة تساعد الطمبة كىذا يدعك الجامعات الى ضركرة أف تككف ىناؾ ، ذكر في الفقرة رقـ)
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كأفراد المجتمع المحمي في خدمة المجتمع، كقد تنظر الجامعات الى صعكبة ىذا االمر نظران لتنكع كتعدد 

كاىؿ  عمىتخصيص مالي ككادر بشرم متخصص يثقؿ متطمبات المجتمع المحمي كما يحتاجو االمر مف 

  الجامعة.

 "ت المتعاكنة في طرؽ تقديـ خدماتيا حرصان منيا عمى العالقة المميزة تستمع الجامعة الى مقترحات المؤسسا

حيث تيتـ الجامعات أف تككف طرؽ تقديـ خدماتيا بما يتكاءـ مع (، كفؽ ما ذكر في البند رقـ ) "معيا

طبيعة عممية المنظمة المتعاكنة كطبيعة الخدمة المقدمة، مع العمـ اف الجامعة تستشعر صعكبة االمر لتنكع 

كتعدد متطمبات العالقة مع المنظمات المختمفة كما يحتاجو االمر مف تخصيص مالي ككادر بشرم 

 .متخصص

 :في الجامعات الفمسطينية الفكريإدارة رأس المال : االول مل فقرات المحورمجتحميل 

كافة في  البحث( كالذم يبيف آراء أفراد عينة 26لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) tاستخداـ اختبار 

 ككانت عمى النحك التالي:  كر االكؿ : " إدارة رأس الماؿ الفكرم في الجامعات الفمسطينية "المحفقرات 
 (26رقم )جدول 

 فقرات لممحور االول  " إدارة رأس المال الفكري في الجامعات الفمسطينية"مجمل تحميل 

 الفقرة مسمسل
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 0.000 17.596 79.44 0.733 3.97 إدارة رأس المال البشري 1

 0.000 20.298 80.98 0.686 4.05 إدارة رأس المال الييكمي 2

 0.000 23.322 82.37 0.636 4.12 إدارة رأس مال العالقات 3

 0.000 20.910 80.76 0.659 4.04 جميع الفقرات 

 (1.97)تساوي ( " 175)ودرجة حرية  (0.05)الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

 

 



 

[120] 
 

كاالنحراؼ  (4.04 )المحاكر الفرعية لممحكر االكؿ تساكم  ركعالمتكسط الحسابي لجميع فكتبيف النتائج أف 

 ( %60 ) الكزف النسبي المحايدكىي اكبر مف ( %80.76)الكزف النسبي  يساكم ك   (0.659) المعيارم يساكم

ك القيمة  (1.97)الجدكلية كالتي تساكم  tكىي اكبر مف قيمة ( 20.910 )  المحسكبة تساكم tكقيمة 

مما يدؿ عمى  إف إدارة رأس الماؿ الفكرم في الجامعات  (0.05)مف كىي اقؿ  (0.000 )االحتمالية تساكم 

 .الميزة التنافسية تعزيزيعمؿ عمى  

الجامعات في إدارة رأس المال الفكري بكافة محاوره تساىم في  ياية التي تتبعامما سبق فإن االجراءات االدر 

 التالي : مع توضيحميزة تنافسية بينيا،  تعزيز

  أف الجامعات تعطي أكلكية لإلجراءت االدارية لرأس ماؿ العالقات، كذلؾ يعطي مؤشران انو مف أىـ محاكر

في الجامعات، كىذا يعزل الى أف رأس ماؿ العالقات يمثؿ التي تعزز الميزة التنافسية رأس الماؿ الفكرم 

الى المجتمع  االيجابيةالصكرة  إبرازيا تكصيؿ اىدافمف الممكف اف تساعد الجامعة في  اىـ الطرؽ التي

ككنيا تكفر الطرؽ التي تساعد في إبراز انجازات الجامعة ، ، كبالتالي تحقيؽ التنافس المطمكبككؿ

طالعيـ عمى التقدـ الحاصؿ فييا  .كا 

  بػػإدارة رأس المػػاؿ الييكمػػي، كىػػذا يعطػػي مؤشػػران اف الجامعػػات تعطػػي أكلكيػػة ثانيػػة لإلجػػراءات التػػي الخاصػػة

اف الييكميػة االداريػة الخاصػة بتطػكير ىيكميتيػا إيمانػان  تيػا االداريػةاعمى حرص الجامعات عمى تطكير إجراء

التػػي تممكيػػا تمثػػؿ عنصػػر ميػػـ فػػي تطػػكير الجامعػػة، كيعكػػس مػػدل التطػػكر كالتقػػدـ فييػػا، كىػػي تسػػاعد فػػي 

 .المتطكرة لمجامعة كمدل تقدميا الصكرة  إبرازىـ في تسييؿ العمؿ بداخميا مما يسا

  بعػػد كػػؿ مػػف االجػػراءات الخاصػػة اف الجامعػػة تعطػػي أكلكيػػة لإلجػػراءات الخاصػػة بػػإدارة رأس المػػاؿ البشػػرم

كىػذا بػدكره %(، 00222)ىػياال اف نسبة تحقيؽ ىػذه االجػراءات ماؿ العالقات ك رأس الماؿ الييكمي،  برأس

أكلكية كبػرل لتطػكير رأس المػاؿ البشػرم، لكػف ىػذا االىتمػاـ يػأتي بعػد االىتمػاـ  تعطي اف الجامعات يكضح

النتيجػة المرجػكة نظران لمػا تعتقػده إدارة الجامعػات أف رأس ماؿ العالقات كرأس الماؿ الييكمي، كقد يعزل ذلؾ 

تػػأثير كبػػر مػػف رأس المػػاؿ الييكمػػي يكػػكف أاء االىتمػػاـ بػػرأس مػػاؿ العالقػػات ك التػػأثير الػػذم قػػد يظيػػر مػػف جػػر ك 
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، مع االحتفاظ باىمية االجراءات التػي تتبعيػا الجامعػات مػع رأس المػاؿ البشػرم االىتماـ برأس الماؿ البشرم

    ماؿ البشرم.الكىذا كاضح مف النسبة الكبيرة التي حققتيا إدارة رأس 

 

  تعزيز الميزة التنافسية: الثاني  تحميل فقرات المحور 

في فقرات  البحثبيف آراء أفراد عينة ت كالتي( 27لمعينة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 

 ككانت النتائج عمى النحك التالي:   تعزيز الميزة التنافسيةالمحكر الثاني 
 (27جدول رقم )

 تحميل الفقرات المحور الثاني  تعزيز الميزة التنافسية
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1 
تتبع الجامعة قكاعد كسياسات كاضحة في اختيار كادر بشرم 

 مميز
3.94 0.939 78.75 13.245 0.000 

2 

اتباع الجامعة لقكاعد كسياسات كاضحة في اختيار المكظفيف 
المتميزيف لمعمؿ لدييا يحقؽ ليا ميزة في تقديـ الخدمات بأسمكب 

 جديد ك متطكر في عممية تقديـ الخدمات
4.01 0.932 80.23 14.398 0.000 

3 
تتميز الجامعة  بإمكانياتيا التي تساعدىا في تقديـ برامج اكاديمية 

 نكعية ال تكجد في الجامعات االخرل
4.07 0.892 81.36 15.890 0.000 

4 
تشجع الجامعة أساتذتيا عمى المبادرات لالرتقاء بالخدمات 

 التعميمية كخدمة الطمبة بما يميزىا عف الجامعات االخرل
4.05 0.964 81.02 14.470 0.000 

5 
تمتمؾ الجامعة برنامج دكرم لمشركعات البحكث العممية 

 كالمؤتمرات لالرتقاء باإلنجاز العممي لألساتذة  كالباحثيف
3.97 0.982 79.43 13.122 0.000 

6 
جامعات مرمكقة في العالـ لتحسيف تتميز الجامعة بالتعاكف مع 

 قدرتيا عمى تحقيؽ جكدة التعميـ
4.01 0.913 80.23 14.691 0.000 

7 
تتميز الجامعة بقدرتيا عمى االستجابة لحاجات الطمبة في 

 التخصصات الجديدة
4.01 0.845 80.11 15.787 0.000 
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8 
في تتميز الجامعة بسرعة االستجابة في تبنى التكنكلكجيا الحديثة 

 عممياتيا التعميمية كاإلدارية
4.28 0.715 85.57 23.734 0.000 

9 
تمتمؾ الجامعة مجمكعة كاسعة مف االنشطة التعميمية التي تمبي 

 الحاجات المختمفة ألساتذتيا كطمبتيا
4.02 0.831 80.34 16.230 0.000 

10 
تدرؾ الجامعة اف الكفاءة المتميزة تتحقؽ نتيجة تكامؿ العناصر 

 الداخمية بيف مختمؼ كحداتيا التنظيمية
4.12 0.802 82.39 18.521 0.000 

11 
تحرص إدارة الجامعة عمى التعرؼ عمى إمكانيات المنافسيف ك 

 أىدافيـ كاستراتيجياتيـ باستمرار مف أجؿ التطكر كالتنافس
4.04 0.837 80.80 16.472 0.000 

12 
كالقدرات التي تدعـ الكفاءة تعمؿ إدارة الجامعة عمى تكفير المكارد 

 كالتميز
4.01 0.865 80.11 15.421 0.000 

13 
يتكفر في الجامعة نظاـ متكامؿ لضماف الجكدة كيتـ تطكير 

 ىيكميتيا بما يتكافؽ مع متطمبات الجكدة
4.11 0.887 82.27 16.654 0.000 

14 
تكجد خطة كاضحة لضماف الجكدة كيتـ متابعتيا بشكؿ مستمر ال 

 التحسينات الضركريةجراء 
4.07 0.905 81.36 15.667 0.000 

15 
تسعى الجامعة الى تبني االستراتيجيات الكفيمة بتطكير كفاءة 

 العمميات فييا تعتمد بيا عمى كادرىا االدارم كاالكاديمي الحالي
4.04 0.831 80.80 16.608 0.000 

16 
ضمف تحرص الجامعة عمى الحفاظ عمى مميزاتيا كذلؾ بكضعيا 

 خططيا االستراتيجية
4.11 0.806 82.27 18.327 0.000 

17 
تحرص الجامعة عمى الحفاظ عمى مميزاتيا كذلؾ بما يتكفر مف 

 كادر بشرم كىيكمية كعالقات
4.10 0.815 82.05 17.949 0.000 

18 
دارم تميزىا عف  تحرص الجامعة عمى امتالكيا كادر أكاديمي كا 

 غيرىا مف الجامعات
4.12 0.816 82.39 18.200 0.000 



 

[123] 
 

 الفقرة مسمسل

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

 

راف
نح
اال

 
ري
عيا
الم

 

بي
نس
ن ال

وز
ال

 

مة 
قي

t 

لية
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

19 
تحرص الجامعة عمى امتالكيا ىيكمية إدارية تميزىا عف غيرىا 

 مف الجامعات
4.05 0.921 81.02 15.136 0.000 

20 
تحرص الجامعة عمى امتالكيا خدمات كعالقات تميزىا عف 

 غيرىا مف الجامعات
4.16 0.863 83.30 17.913 0.000 

 0.000 20.281 81.29 0.696 4.06 جميع الفقرات 

 1.97" تساوي 175ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

 حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يمي: النتائج أن أعمى ثالث فقرات  وتبين
 

  كىي أقؿ مف  (0.000)كالقيمة االحتمالية تساكم   (%85.57)بمغ الكزف النسبي  (8)في الفقرة  رقـ

مما يدؿ عمى إف " الجامعة تتميز بسرعة االستجابة في تبنى التكنكلكجيا الحديثة في عممياتيا  (0.05)

 التعميمية كاإلدارية ".

  كىي أقؿ مف  (0.000)كالقيمة االحتمالية تساكم   (%83.30)بمغ الكزف النسبي  (20)في الفقرة  رقـ

مما يدؿ عمى إف " الجامعة تحرص عمى امتالكيا خدمات كعالقات تميزىا عف غيرىا مف  (0.05)

 الجامعات   ".

  كىي أقؿ مف   (0.000)كالقيمة االحتمالية تساكم   (%82.39)بمغ الكزف النسبي  (10)في الفقرة  رقـ

ؿ العناصر الداخمية بيف مما يدؿ عمى إف " الجامعة تدرؾ اف الكفاءة المتميزة تتحقؽ نتيجة تكام (0.05)

 مختمؼ كحداتيا التنظيمية ".

 كما تبين النتائج أن اقل ثالث فقرات  حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:

  ( 0.05)كىي أقؿ مف  (0.000)كالقيمة االحتمالية تساكم  (%80.11)بمغ الكزف النسبي  (12)في الفقرة  رقـ

 تكفير المكارد كالقدرات التي تدعـ الكفاءة كالتميز ".مما يدؿ عمى إف " إدارة الجامعة تعمؿ عمى 



 

[124] 
 

  (0.05)كىي أقؿ مف   (0.000)كالقيمة االحتمالية تساكم  (%79.43)بمغ الكزف النسبي  (5)في الفقرة  رقـ 

مما يدؿ عمى إف " الجامعة تمتمؾ برنامج دكرم لمشركعات البحكث العممية كالمؤتمرات لالرتقاء باإلنجاز 

 اتذة  كالباحثيف ".العممي لألس

  (0.05)كىي أقؿ مف  (0.000)كالقيمة االحتمالية تساكم   (%78.75)بمغ الكزف النسبي  (1)في الفقرة  رقـ 

 مما يدؿ عمى إف " الجامعة تتبع قكاعد كسياسات كاضحة في اختيار كادر بشرم مميز ".
 

)تعزيز الميزة التنافسية( تساوي    وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني

الوزن وىي اكبر من  (%81.29)يساوي والوزن النسبي ، (0.696)، واالنحراف المعياري يساوي (4.06)

الجدولية والتي تساوي  tوىي اكبر من قيمة  (20.281) المحسوبة تساوي tوقيمة  (%60)النسبي المحايد 

مما يدل عمى ان الجامعات الفمسطينية   (0.05)وىي اقل  من  (0.000 )و القيمة االحتمالية تساوي  (1.97)

 تتبع قواعد وسياسات واضحة لتعزيز الميزة التنافسية

مف خالؿ تطبيؽ االجراءات لدييا الميزة التنافسية  تعزيزجامعات تعمؿ عمى مما سبؽ يرل الباحث أف ال

(، كأف ىناؾ مقارنة بالجامعات االخرل عند مستكل الداللة ) نات رأس الماؿ الفكرم الثالثةك كاالدارية لم

وقد أف ىناؾ تبايف في درجة تطبيؽ بعضان مف ىذه االجراءات،  االمكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ذلؾ، 

اء إدارة تحققت من جر  في الجامعات والتي  الميزات التنافسية تعزيزعناصر اوضحت أراء العينة أن أىم 

 التالي: رأس المال الفكري ناتو مك

 "" دكفؽ ما كر  الجامعة تتميز بسرعة االستجابة في تبنى التكنكلكجيا الحديثة في عممياتيا التعميمية كاإلدارية 

مف ضمف عناصر تحقيؽ الميزة التنافسية الناتجة عف التطكر في االنظمة  ، كىي(8في الفقرة رقـ )

ة الثكرة امعة كقدرتيا عمى التأقمـ ك مكاكبكىي تعكس المركنة المكجكدة في الييكمية الخاصة بالج ،المستخدمة

 .ية لرأس الماؿ الييكمياكالتي ىي تنطكم تحت االجراءات االدر التكنكلكجية الحديثة، 

 " الفقرة  ، كفؽ ما كرد في" تحرص الجامعة عمى امتالكيا خدمات كعالقات تميزىا عف غيرىا مف الجامعات

(، كىي مف ضمف عناصر تحقيؽ الميزة التنافسية الناتجة عف الرغبة في نكعية الخدمات كالعالقات 20رقـ )
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مميزة ذات الجامعة، كىي تعكس مدل حرص الجامعات عمى اف تككف ىناؾ عالقات  تي تتميز بياال

 .ة لرأس ماؿ العالقاتخصكصية مع مؤسسات المجتمع المحمي، كالتي ىي تنطكم تحت االجراءات االدراي

 " تدرؾ الجامعة اف الكفاءة المتميزة تتحقؽ نتيجة تكامؿ العناصر الداخمية بيف مختمؼ كحداتيا التنظيمية  "

كىي مف ضمف عناصر تحقيؽ الميزة التنافسية الناتجة عف الرغبة في تقديـ (، 10كفؽ ما كرد في القفرة رقـ )

عمى أف تككف الجامعة، كىي تعكس مدل حرص الجامعات خدمات ذات جكدة عالية كالتي تتميز بيا 

العناصر التي تمتمكيا مف الكادر البشرم ذك خبرة ككفاءة عالية في العمؿ مف جية، كالية العمؿ كالييكمية 

المكجكدة في الجامعة تساعد في تحقيؽ جكدة العمؿ، كالتي ىي تنطكم تحت االجراءات االدراية لرأس الماؿ 

 .ماؿ الييكميالبشرم ك رأس ال

تحققت من جر اء إدارة في الجامعات والتي  الميزات التنافسية تعزيزعناصر  أقلوقد اوضحت أراء العينة أن 

 التالي: مكونات رأس المال الفكري

  " (، كىذا 1رقـ )كفؽ ما كرد في الفقرة  "كاضحة في اختيار كادر بشرم مميز الجامعة قكاعد كسياساتتتبع

المعمنة في اختيار الككادر البشرية التي تمتمكيا، كبالتالي فإنو  كقكاعد الجامعاتيعكس ضعؼ سياسات 

كالتي ىي تنطكم تحت االجراءات االدراية لرأس الماؿ  كدة الخدمة المقدمة في الجامعات،سيؤثر عمى ج

ىذا يكضح أف إدارة الجامعات قد التنظر الى اتباع سياسة التكظيؼ انو مف المزايا التي مف ك  البشرم،

الممكف اف تتبع في تحقيؽ الميزة التنافسية، عممان أنيا مف أىـ مظاىر دعـ االبداع كالخدمة المميزة في 

ة، كيظير الجامعات الف ذلؾ سيحقؽ كبشكؿ كاضح كضع الشخص المناسب في المكاف المناسب مف جي

  مدل الشفافية العالية في العمؿ داخؿ الجامعات مف جية اخرل.  

 "  برنامج دكرم لمشركعات البحكث العممية كالمؤتمرات لالرتقاء باإلنجاز العممي لألساتذة  الجامعة تمتمؾ

ضع بك ذا يعكس عدـ كجكد االىتماـ الكافي مف الجامعات ى(، ك 5كفؽ ما ذكر في الفقرة رقـ ) كالباحثيف "

الكادر البشرم كتبني البحث العممي كميزة لمتنافس بينيا، كىي التي تنطكم تحت سياسات تساعد تطكير 

، كقد يعزل ذلؾ الى التكمفة العالية التي تتطمبيا االجراءات االدارية االجراءات االدراية لرأس الماؿ البشرم
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بؿ الجامعات نتيجة تطبيؽ ىذه االجراءات حث العممي مف جية، كاالعتقاد بضعؼ النتيجة المرجكة مف قلمب

 عمى صعيد التنافس بينيا.

  " كفؽ ما ذكر في الفقرة  إدارة الجامعة عمى تكفير المكارد كالقدرات التي تدعـ الكفاءة كالتميز "تعمؿ ،

مف  (، كىذا يعكس عدـ كجكد االىتماـ الكافي مف الجامعات بتكفير المكارد المادية اك المعنكية التي12رقـ)

شأنيا دعـ الكفاء كالتميز في العمؿ، سكاءن مف قبؿ الكادر البشرم بتكفير الحكافز المادية اك المعنكية مف جية، 

 ريمـز مف معدات كأجيزة تدعـ الكفاءة كالتميز كتحقؽ التطك كتكفير ما التحتيةية اك مف خالؿ تكفير البن

لرأس الماؿ البشرم كرأس الماؿ الييكمي، كقد  االداريةكالنكعية في االداء، كىي التي تنطكم تحت االجراءات 

يعزل ذلؾ الى التكمفة العالية التي يتطمبيا الدعـ المطمكب، كذلؾ غياب السياسة الكاضحة في الجامعات 

 بمكافأة االبداع كالتميز.
 

 في الجامعات  الفكريإدارة رأس المال كل عمى حدة: :  ةتحميل محاور الدراسة لمجامعات الفمسطيني
 والميزة التنافسية الفمسطينية

 البحث( كالذم يبيف آراء أفراد عينة 52لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
 في الجامعات الفمسطينية الفكرمإدارة رأس الماؿ كؿ عمى حده في  ةمحاكر الدراسة لمجامعات الفمسطينيفي 
رأس الماؿ  الجامعة االسالمية حصمت عمى اعمى معدؿ في محكركتبيف النتائج أف   ،نافسيةالميزة التتعزيز ك 

حصمت عمى اعمى معدؿ في  جامعة القدس المفتكحة%(، ك 252.0بكزف نسبي  ) )2212(حيث بمغ   البشرم
%(، كالجامعة االسالمية حصمت عمى اعمى 22201( بكزف نسبي )2252حيث بمغ ) رأس الماؿ الييكمي محكر

بصفة عامة جامعة القدس %(، ك 22225( بكزف نسبي )2250حيث بمغ ) رأس الماؿ العالقات معدؿ في محكر
( بكزف نسبي 2210حيث بمغ  ) الفكرم مجتمعةإدارة رأس الماؿ  حصمت عمى اعمى معدؿ في محاكر المفتكحة

كالجامعة االسالمية عمى اعمى معدؿ حيث  جامعة القدس المفتكحةحصمت كفي الميزة التنافسية  %(،22.02)
 %( عمى التكالي.22212%( ك كزف نسبي )22252( بالتساكم كبكزف نسبي  )4.26بمغ المتكسط الحسابي )
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 (28)جدول رقم 

 والميزة التنافسية "" إدارة رأش انمال انفكري في انجامعاث انفهسطينيت  محاورتحهيم 

 مسهسم

جامعة القدس  الجامعة        
الجامعة  جامعة االزىــر المفتوحة

 جامعة األقصى االسالمية

 انفقرة    

ي
اب
س

ح
ان
ظ 

س
ى
مت

ان
 

ي
سب

نن
 ا
ن

ىز
ان

ي 
اب
س

ح
ان
ظ 

س
ى
مت

ان
 

ي
سب

نن
 ا
ن

ىز
ان

ي 
اب
س

ح
ان
ظ 

س
ى
مت

ان
 

ن 
ىز

ان
ي

سب
نن

ا
ي 
اب
س

ح
ان
ظ 

س
ى
مت

ان
 

ي
سب

نن
 ا
ن

ىز
ان

 

 78.38 3.92 82.69 4.13 73.48 3.67 82.55 4.12 إدارة رأس المال البشري 3

 80.83 4.04 83.27 4.16 74.19 3.71 84.71 4.24 إدارة رأس المال الييكمي 8

 81.08 4.05 85.32 4.27 77.86 3.89 84.79 4.23 إدارة رأس مال العالقات 1

6 
الفقرات)إدارة رأس المال جميع 
 الفكري(

4.19 83.90 3.75 74.92 4.18 83.60 4.00 79.95 

 79.83 3.99 85.14 4.26 74.13 3.71 85.28 4.26 الميزة التنافسية 8

 (0022)" تساوي 021ودرجة حرية  (1011)الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
 

 

 " وانميسة انتنافسيتانفكري في انجامعاث انفهسطينيت" إدارة رأش انمال  تحهيم محاور(: 10شكل رقم )

 
  

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

جامعةالقدس
المفتوحة

جامعةاألقصىالجامعةاالسالمٌةجامعةاالزهــر

ً
اب
س

ح
 ال

ط
س

تو
لم

ا
 

إدارةرأسالمالالبشري

إدارةرأسالمالالهٌكلً

إدارةرأسمالالعالقات

المٌزةالتنافسٌة
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 :  البحثرابعــًا : إختبار فرضيات 
 فيما يمي : البحثكتتمثؿ فرضيات 

 

بيف قدرة  α) ≥0.05تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )" : الفرضية الرئيسة األولى .

الجامعات الفمسطينية عمى إدارة رأس ماليا الفكرم كتعزيز ميزاتيا التنافسية.

 :  ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية
بين  α) ≥ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )" الفرضية الفرعية االولى :  -1.1

 " قدرة الجامعات الفمسطينية عمى إدارة رأس ماليا البشري وتعزيز ميزاتيا التنافسية
 كتعزيزجامعات تـ استخداـ اختبار بيرسكف إليجاد العالقة بيف مدل القدرة عمى إدارة رأس الماؿ البشرم في ال

 عمى النحك التالي: ( 29النتائج مبينة في جدكؿ رقـ )ككانت  ،الميزة التنافسية
 (29جدول رقم )

 الميزة التنافسية. تعزيزمعامل االرتباط بين مدى القدرة عمى إدارة رأس المال البشري في الجامعات و 

 الميزة التنافسية تعزيز اإلحصاءات المحور

 إدارة رأس المال البشري في الجامعات
 0.880 معامؿ االرتباط
 0.000 القيمة االحتمالية

 176 العينة حجـ
 0.175" يساوي 0.05" ومستوى داللة "174المحسوبة عند درجة حرية "  r قيمة 

المحسكبة  تساكم  r، كما أف قيمة (0.05)كىي أقؿ مف  ،(0.000)أف القيمة االحتمالية تساكمكتبيف النتائج  

، مما يدؿ عمى كجكد عالقة بيف قدرة (0.175)الجدكلية كالتي تساكم   rكىي اكبر مف قيمة  (0.880)

عند مستكل التنافسية  تياميز  االمر الذم يعززالبشرم في الجامعات  يارأس مال عمى إدارةالجامعات الفمسطينية 

 وبالتالي قبول الفرضية الفرعية االولى من الفرضية الرئيسية االولى. ،(05.0داللة إحصائية )

لى تكفير متطمبات رأس الماؿ تسعى إ( كالتي أكدت أف الجامعات 5211دراسة )ابكدية،كتتفؽ ىذه النتيجة مع 

تساعد في تحقيؽ الميزة التنافسية بيف الجامعات المذككرة كىذه مف كجية نظر أف البشرم كالتي مف شأنيا 

ىناؾ عالقة قكية بيف تأثر رأس الماؿ ( كالتي ذكرت اف 5211و كالزعبي، نيكدراسة )باطالييئة االكاديمية، 
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( كالتي ذكرت اف يتكفر 5211دراسة )شعباف،ك ، قطاع المصارؼالبشرم كالميزة التنافسية بتطبيؽ الدراسة عمى 

مؤكدة عمى دكر رأس الماؿ البشرم ، في قطاع االتصاالتمتطمبات رأس الماؿ البشرم لتحقيؽ الميزة التنافسية 

( كالتي ذكرت بتكفر متطمبات 5212)مسكدة،كدراسة ،  لمشركاتقيؽ الميزة التنافسية الذم تمتمكو الشركة في تح

( كالتي 5220كدراسة )بمكناس كأمينة،  ،الشركات الصناعيةلدل رأس الماؿ البشرم في تحقيؽ الميزة التنافسية 

تي تعتمد عميو رأس الماؿ البشرم يعتبر مف أىـ رؤكس االمكاؿ المككنة لرأس الماؿ الفكرم كالذكرت اف 

 ثيران في تحقيؽ الميزة التنافسية.المنظمات ك

اليكجد دكر لرأس الماؿ البشرم في  و( كالتي ذكرت أن5211مع دراسة )الدكرم كبكسالـ، ىذه النتيجة كتختمؼ  

 قطاع االتصاالت.لدل تحقيؽ الميزة التنافسية المستديمة 
 

 

بين قدرة  α) ≥0.05) داللة إحصائية عند مستوى داللةعالقة ذات توجد  "الفرضية الفرعية الثانية :  -1.2
 ". الجامعات الفمسطينية عمى إدارة رأس ماليا الييكمي وتعزيز ميزاتيا التنافسية

تعزيز رأس الماؿ الييكمي في الجامعات ك تـ استخداـ اختبار بيرسكف إليجاد العالقة بيف مدل القدرة عمى إدارة 

 عمى النحك التالي: ( 30النتائج مبينة في جدكؿ رقـ )كانت ك  ،الميزة التنافسية
 

 (30جدول رقم )
 .الميزة التنافسية تعزيزمعامل االرتباط بين مدى القدرة عمى إدارة رأس المال الييكمي في الجامعات و 

 انميسة انتنافسيت تعسيس اإلحصاءاث انمحىر

 إدارة رأش انمال انهيكهي في انجامعاث

 0.894 معامؿ االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 176 حجـ العينة

 0.175" يساوي 0.05" ومستوى داللة "174المحسوبة عند درجة حرية "  rقيمة  
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المحسكبة  تساكم  r، كما أف قيمة (0.05)كىي أقؿ مف   (0.000)أف القيمة االحتمالية تساكم  كتبيف النتائج

، مما يدؿ عمى كجكد عالقة بيف مدل القدرة (0.175)الجدكلية كالتي تساكم   rكىي اكبر مف قيمة  (0.894)

 ،(05.0عند مستكل داللة إحصائية )الميزة التنافسية  تعزيزرأس الماؿ الييكمي في الجامعات ك عمى إدارة 

 وبالتالي قبول الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية االولى.
 

الميزة التنافسية بيف الجامعات، كتتفؽ ىذه  كتعزيزكىذا يعني اف ىناؾ عالقة بيف إدارة رأس الماؿ الييكمي 

( كالتي ذكرت اف ىناؾ عالقة قكية بيف تأثر رأس الماؿ الييكمي 5211و كالزعبي، نيدراسة )باطالنتيجة مع 

يتكفر متطمبات  و( كالتي ذكرت ان5211)شعباف،دراسة ، ك كالتي طبقت عمى قطاع المصارؼكالميزة التنافسية 

الذم  الييكمي، مؤكدة عمى دكر رأس الماؿ في قطاع االتصاالتتحقيؽ الميزة التنافسية ك  الييكميرأس الماؿ 

كالتي ذكرت أف ىناؾ دكر لرأس ( 5211،)الدكرم كبكسالـ، كدراسة لشركة في تحقيؽ الميزة التنافسيةتمتمكو ا

( كالتي 5215حقيؽ الميزة التنافسية المستديمة، كدراسة ) الجرادات كالسامرم كجاد اهلل ، في ت الييكميالماؿ 

تؤكد كجكد عالقة إحصائية قكية مدل تكفر متطمبات رأس الماؿ الييكمي كمدل تحقيؽ الميزة التنافسية في 

قكية بيف مدل  ( كالتي ذكرت كجكد عالقة.suciu ،522، كدراسة )المؤسسات الحككمية في قطاع الضرائب

 يمة االستثمارات في رأس الماؿ الييكمي في المنظمة.تكافر رأس الماؿ الييكمي كق
 

بين مدى  α) ≥0.05) عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةالفرضية الفرعية الثالثة: توجد  -1.3
 .  قدرة الجامعات الفمسطينية عمى إدارة رأس مال العالقات وتعزيز ميزاتيا التنافسية

 تعزيزتـ استخداـ اختبار بيرسكف إليجاد العالقة بيف مدل القدرة عمى إدارة رأس ماؿ العالقات في الجامعات ك 

 كانت عمى النحك التالي:  ( 31كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) ،الميزة التنافسية
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 (31جدول رقم )
 الميزة التنافسية. تعزيزمعامل االرتباط بين مدى القدرة عمى إدارة رأس مال العالقات في الجامعات و 

 الميزة التنافسية تعزيز اإلحصاءات المحور

 إدارة رأس مال العالقات في الجامعات

 0.887 معامؿ االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 176 حجـ العينة

r قيمة  0.175" يساوي 0.05" ومستوى داللة "174المحسوبة عند درجة حرية "    

 )المحسكبة  تساكم  r، كما أف قيمة (0.05)كىي أقؿ مف  (0.000)أف القيمة االحتمالية تساكم كتبيف النتائج 

القدرة ، مما يدؿ عمى كجكد عالقة بيف مدل (0.175)الجدكلية كالتي تساكم   rكىي اكبر مف قيمة   ( 0.887

، (05.0عند مستكل داللة إحصائية )الميزة التنافسية  تعزيزات ك عمى إدارة رأس ماؿ العالقات في الجامع

 وبالتالي قبول الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسية االولى.

الميزة التنافسية بيف الجامعات، كتتفؽ ىذه  كتعزيزكىذا يعني اف ىناؾ عالقة بيف إدارة رأس ماؿ العالقات 

تحقيؽ الميزة ليتكفر متطمبات رأس ماؿ العالقات  و( كالتي ذكرت ان5211دراسة )شعباف،النتيجة مع دراسة 

اف تكفر متطمبات رأس الماؿ الزبكني ( كالتي ذكرت 5211، مسكدة)، كدراسة في قطاع االتصاالتالتنافسية 

الفرضية مع ما ، كتختمؼ نتائج الدكائية الشركات الصناعيةلتحقيؽ الميزة التنافسية في  )رأس ماؿ العالقات(

( كالتي ذكرت كجكد عالقة ضئيمة لرأس ماؿ العالقات مع تحقيؽ الميزة 5211و كالزعبي،نيذكر في دراسة )باط

الزبكني )رأس ماؿ ( كالتي ذكرت أنو اليكجد دكر لرأس الماؿ 5211التنافسية، كدراسة )الدكرم كبكسالـ، 

 العالقات( في تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة. 

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : بكافة أبعادىا الفرضية الرئيسة األولى اختبار      

(1011 ≤ (α بين قدرة الجامعات الفمسطينية عمى إدارة رأس ماليا الفكري وتعزيز ميزاتيا التنافسية.

الفكرم في ماليا عمى إدارة رأس قدرة الجامعات الفمسطينية مدل 

25، التنافسية ميزتيا تعزيزالجامعات ك 
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 (32جدول رقم )
 الميزة التنافسية. تعزيزفي الجامعات و  الفكريمال المعامل االرتباط بين مدى القدرة عمى إدارة رأس 

 الميزة التنافسية تعزيز اإلحصاءات المحور

 القدرة عمى إدارة رأس المال الفكري في الجامعات

 0.929 معامؿ االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 176 حجـ العينة

0.175" يساوي 0.05" ومستوى داللة "174المحسوبة عند درجة حرية "  rقيمة  

222222222rالقيمة االحتمالية

22050r 22102 القدرة مدل بيف كجكد عالقة

، (.05.0عند مستكل داللة إحصائية )الميزة التنافسية  تعزيزرأس الماؿ الفكرم في الجامعات ك  عمى إدارة

 وبالتالي قبول الفرضية الرئيسية االولى كاممة.
 

ممػػا سػػبؽ مػػف تحميػػؿ نتػػائج الفرضػػيات الفرعيػػة، تبػػيف اف االجػػراءات االدرايػػة لجميػػع عناصػػر رأس المػػاؿ الفكػػرم 

الميزة التنافسية في الجامعات  تعزيزرأس ماؿ العالقات( تساعد في  –رأس الماؿ الييكمي  –)رأس الماؿ البشرم 

حيػػث سػػجمت  كػػؿ محػػكر مػػف محػػاكر رأس المػػاؿ الفكػػرم، والفمسػػطينة، إال انػػو ىنػػاؾ تبػػايف فػػي الػػدكر الػػذم يشػػكم

الميػػزة التنافسػػية، فػػي حػػيف  تعزيػػزنتػػائج تحميػػؿ اراء المبحػػكثيف اف إدارة رأس مػػاؿ العالقػػات لػػو الػػدكر االكبػػر فػػي 

الميػػزة التنافسػػية مػػف اقسػػاـ رأس المػػاؿ  تعزيػػزسػػجمت النتػػائج أف إدارة رأس المػػاؿ البشػػرم يمثػػؿ الػػدكر االخيػػر فػػي 

(  كالتي ذكرت أف لػرأس المػاؿ الفكػرم دكر فػي تحقيػؽ 5211، كقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة )شعباف، الفكرم

)رأس مػاؿ العالقػات( يػأتي  رأس المػاؿ الزبػكنياف الدراسػة كسػجمت ، قطػاع شػركات االتصػاؿالميزة التنافسية فػي 

س المػػػاؿ الييكمػػػي كمػػػف ثػػػـ رأس المػػػاؿ فػػي المرتبػػػة االكلػػػى فػػػي تحقيػػػؽ عناصػػػر الميػػػزة التنافسػػػية كمػػف ثػػػـ يميػػػو رأ

فػي تحقيػؽ  ( كالتي ذكرت كجكد اثر لرأس الماؿ المعرفػي )رأس المػاؿ الفكػرم(5222البشرم، كدراسة )الحكاجرة، 

( كالتي ذكرت بتػكفر متطمبػات رأس المػاؿ المعرفػي )رأس المػاؿ الفكػرم( 5211كدراسة )مسكدة،  ،الميزة التنافسية

( كالتػػي ذكػػرت بكجػػكد 5211، كدراسػػة )الػػدكرم كبكسػػالـ، قطػػاع الصػػناعات الدكائيػػةلػػدل  لتحقيػػؽ الميػػزة التنافسػػية
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، قطػاع شػركات االتصػاؿدكر ذك داللة احصائية لػرأس المػاؿ الفكػرم فػي تحقيػؽ الميػزة التنافسػية المسػتديمة لػدل 

لػػى اخػػتالؼ مػػع كجػػكد اخػػتالؼ فػػي درجػػة التػػأثير لكػػؿ عنصػػر مػػف عناصػػر رأس المػػاؿ الفكػػرم، كقػػد يعػػزل ذلػػؾ ا

مجتمع كمكاف تطبيؽ الدراسات، مع كجكد االجماع مف كافة الدراسة كجكد عالقة لػرأس المػاؿ الفكػرم فػي طبيعة 

  تحقيؽ الميزة التنافسية.
 
 

في درجة  α) ≥2222فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )تكجد "  الفرضية الرئيسية الثانية:. 2
 –)الجنسلممتغيرات التالية تعزل إدارة رأس الماؿ الفكرم في الجامعات الفمسطينية  استجابات أفراد العينة حكؿ

 .كاف العمؿ(م - المسمى الكظيفي –سنكات الخبرة  –المؤىؿ العممي  –العمر
 :  ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية

في درجة استجابات أفراد العينة حول  α) ≥ 1011توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  
إدارة رأس المال الفكري في الجامعات الفمسطينية تعزى الى الجنس.

أفراد العينة حكؿ إدارة رأس الماؿ  اتالختبار الفركؽ في استجاب tالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 

 لنحك التالي: عمى ا( 33الفكرم تعزل إلى الجنس كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ )
 (33جدول رقم )

 أفراد العينة حول إدارة رأس المال الفكري  تعزى إلى الجنس اتلمفروق في استجاب tنتائج  اختبار  

الوسط  العدد الجنس البيان
 الحسابي

االنحراف 
 tقيمة  المعياري

لية
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

 توفر متطمبات إدارة رأس المال الفكري
 0.671 4.015 157 ذكر

-1.362 0.175 
 0.517 4.232 19 أنثى 

 الميزات التنافسية تعزيز
 0.714 4.044 157 ذكر

-1.143 0.254 
 0.514 4.237 19 أنثى 

 تعزيزتوفر متطمبات إدارة رأس المال الفكري و 
 الميزات التنافسية

 0.674 4.024 157 ذكر
-1.312 0.191 

 0.509 4.234 19 أنثى 

 1.97" تساوي 174و درجة حرية "  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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المحسكبة  tكقيمة   (0.05)كىي اكبر مف  (0.191)كيتبيف أف القيمة االحتمالية لجميع المحاكر تساكم 

مما يدل عمى عدم وجود (، 1.97)الجدكلية كالتي تساكم  tأقؿ مف قيمة  ىيك  (-1.312)المطمقة تساكم 

أفراد العينة حول إدارة رأس المال  اتفي استجاب(  05.0)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

وبالتالي رفض الفرضية الفرعية االولى لمفرضية الرئيسية  ،تعزى إلى الجنسفي الجامعات الفمسطينية الفكري 

   .الثانية

(، كالذم اكد فيػو أنػو ال يكجػد تػأثير لجػنس العػامميف بػاالدارة 5212كىذا ما يتكافؽ مع دراسة ) مقدادم كاخركف، 

( كالتػي أكػدت أنػو التكجػد فػركؽ 5211عمى المعرفة السكقية أك الميزة التنافسػية بػيف الجامعػات، كدراسة)شػعباف، 

قطػػػػاع لفكػػػػرم كتحقيػػػػؽ الميػػػػزة التنافسػػػػية لػػػػدل ذات داللػػػػة إحصػػػػائية حػػػػكؿ مسػػػػتكل تػػػػكفر متطمبػػػػات رأس المػػػػاؿ ا

 تعزل الى الجنس. االتصاالت

( كالتي ذكرت أنو اليكجد ىناؾ فركؽ ذات داللة 5212بعض نتائج دراسة )عساؼ، النتائج الظاىرة مع كتختمؼ 

إحصػػائية فػػي تػػأثير الجػػنس عمػػى عػػدة محػػاكر منيػػا )التعمػػيـ المنظمػػي كالتعمػػيـ المسػػتمر( بينمػػا ىنػػاؾ فػػركؽ ذات 

ر كالتميػػز، داللػػة إحصػػائية فػػي تػػأثير الجػػنس عمػػى المحػػاكر االخػػرل )المػػكارد كقػػدرات المؤسسػػة، الجػػكدة كاالبتكػػا

( .522التكيؼ كاستدامة االبداع( ككانت النتائج لصالح الذككر، كتتعارض النتائج مع ما تكصؿ اليػو )الدىػدار، 

كالذم أكدت دراسػتو اف ىنػاؾ فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي التكجػو االسػتراتيجي كتحقيػؽ الميػزة التنافسػية تعػزل 

 .لمجنس

في درجة استجابات أفراد العينة حول  α) ≥ 1011مستوى داللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  
إدارة رأس المال الفكري في الجامعات الفمسطينية تعزى الى العمر.

أفراد العينة حكؿ  اتألحادم الختبار الفركؽ في استجابالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف ا

 عمى النحك التالي:  ( 34مبينة في جدكؿ رقـ )الإدارة رأس الماؿ الفكرم تعزل إلى العمر، كالنتائج 
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 (34جدول رقم )
أفراد العينة حول إدارة رأس المال الفكري تعزى إلى  اتفي استجاب (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي 

 العمر

 متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين عنوان المحور
 قيمة

“F” 

القيمة 
 االحتمالية

 توفر متطمبات إدارة رأس المال الفكري

 0.147 3 0.441 بين المجموعات
0.335 

 

0.800 

 
 0.439 172 75.471 داخل المجموعات

  175 75.912 المجموع

 الميزات التنافسية تعزيز

 0.186 3 0.558 المجموعاتبين 
0.380 

 

0.768 

 
 0.490 172 84.292 داخل المجموعات

  175 84.851 المجموع

 تعزيزتوفر متطمبات إدارة رأس المال الفكري و 
 الميزات التنافسية

 0.152 3 0.455 بين المجموعات
0.344 

 

0.794 

 
 0.440 172 75.760 داخل المجموعات

  175 76.214 المجموع

 (2.66)تساوي  (0.05 )( ومستوى داللة172، 3الجدولية  عند درجتي حرية )  Fقيمة 

المحسكبة  Fكقيمة   (0.05)كىي اكبر  مف  ( 0.794)ف القيمة االحتمالية لجميع المحاكر تساكم يتبيف أك 

عمى عدم وجود فروق في  مما يدل (2.66)الجدكلية كالتي تساكم  Fكىي اقؿ مف قيمة  (0.344)تساكم 

وبالتالي رفض الفرضية الفرعية الثانية  ،أفراد العينة حول إدارة رأس المال الفكري تعزى إلى العمر اتاستجاب

  لمفرضية الرئيسية الثانية 

فػػركؽ ذات داللػػة احصػػائية  كىػػذا يػػدؿ أف إجابػػات جميػػع المبحػػكثيف مػػف جميػػع الفئػػات العمريػػة أكػػدت عػػدـ كجػػكد

( التػي أكػدت 5211إدارة رأس الماؿ الفكػرم تعػزل الػى العمػر، كىػذا يتفػؽ مػع مػا ذكػر فػي دراسػة )شػعباف، حكؿ 
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أف إجابات المبحكثيف مف جميع الفئات العمرية جاءت في نفس االتجاه حػكؿ مسػتكل تػكافر متطمبػات رأس المػاؿ 

 قطاع االتصاالت.الفكرم كدكره في تحقيؽ الميزة التنافسية لدل 
 

في درجة استجابات أفراد العينة حول  α) ≥ 1011وق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )توجد فر  
.إدارة رأس المال الفكري في الجامعات الفمسطينية تعزى الى المؤىل العممي

أفراد العينة حكؿ  اتألحادم الختبار الفركؽ في استجابالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف ا

 عمى النحك التالي:  ( 35إدارة رأس الماؿ الفكرم تعزل إلى المؤىؿ العممي، كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ )
 

 (35جدول رقم )

أفراد العينة حول إدارة رأس المال الفكري تعزى إلى  اتفي استجاب (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي 
 المؤىل العممي

مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
متوسط  درجة الحرية المربعات

القيمة  " F " قيمة المربعات
 االحتمالية

 توفر متطمبات إدارة رأس المال الفكري

 0.343 3 1.028 بين المجموعات
0.787 

 

0.503 

 
 0.435 172 74.884 داخل المجموعات

  175 75.912 المجموع

 الميزات التنافسية تعزيز

 0.485 3 1.455 بين المجموعات
1.000 

 

0.394 

 
 0.485 172 83.396 داخل المجموعات

  175 84.851 المجموع

توفر متطمبات إدارة رأس المال الفكري و 
 الميزات التنافسية تعزيز

 0.783 0.342 3 1.027 بين المجموعات

 

0.505 

 
 75.187 172 0.437 

 76.214 175  

 2.66تساوي  0.05( ومستوى داللة 172، 3الجدولية  عند درجتي حرية )  Fقيمة 
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المحسكبة  Fكقيمة   (0.05)مف  كىي اكبر (0.505)أف القيمة االحتمالية لجميع المحاكر تساكم  كيتبيف

دل عمى عدم وجود  فروق في مما ي (2.66) الجدكلية كالتي تساكم Fكىي اقؿ مف قيمة  (0.783)تساكم 

، وبالتالي رفض الفرضية الفرعية تعزى إلى المؤىل العممي إدارة رأس المال الفكريأفراد العينة حول  اتاستجاب

 الثالثة من الفرضية الرئيسية الثانية.

دكتكراه(  –ماجستير –بكالكريكس –فئات المؤىؿ العممي) دبمكـ  كىذا يدؿ أف إجابات جميع المبحكثيف مف جميع

 المؤىؿ العممي.أكدت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية حكؿ إدارة رأس الماؿ الفكرم تعزل الى 

( التي أكدت الى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في اراء 5211كىذا يختمؼ مع ما ذكر في دراسة )شعباف، 

شركات قطاع حقيؽ الميزة التنافسية لدل افراد العينة حكؿ تكفر مستكل متطمبات رأس الماؿ الفكرم كت

( كالتي 5212تعزل لممؤىؿ العممي ككانت الفركؽ لصالح درجة البكالكريكس، كدراسة )عساؼ، االتصاالت

اكدت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء أفراد العينة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي كذلؾ لحممة الدراسات 

 . العميا

في درجة استجابات أفراد العينة حول  α) ≥ 1011إحصائية عند مستوى داللة ) توجد فروق ذات داللة 
إدارة رأس المال الفكري في الجامعات الفمسطينية تعزى الى سنوات الخبرة.

أفػراد العينػة حػكؿ  اتألحادم الختبار الفركؽ في استجابالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف ا

 عمى النحك التالي:  ( 36إدارة رأس الماؿ الفكرم تعزل إلى سنكات الخبرة، كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ )
 (36جدول رقم )

أفراد العينة متطمبات إدارة رأس المال الفكري تعزى  اتفي استجاب (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي 
 سنوات الخبرةإلى 

 مصدر التباين عنوان المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 ل الفكرياتوفر متطمبات إدارة رأس الم
 0.564 0.247 3 0.740 بين المجموعات

 

0.639 

 0.437 172 75.173 داخل المجموعات 
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 مصدر التباين عنوان المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

" F " 

القيمة 
 االحتمالية

  175 75.912 المجموع

 تنافسيةلالميزات ا تعزيز

 0.244 3 0.731 بين المجموعات
0.498 

 

0.684 

 
 0.489 172 84.120 داخل المجموعات

  175 84.851 المجموع

الفكري و  توفر متطمبات إدارة رأس المال
 الميزات التنافسية تعزيز

 0.531 0.233 3 0.699 بين المجموعات

 

0.662 

 
 75.515 172 0.439 

 76.214 175  

 (2.66)تساوي  (0.05)( ومستوى داللة 172، 3الجدولية  عند درجتي حرية )  Fقيمة 

المحسػكبة  Fكقيمػة   (0.05)مػف  كىػي اكبػر (0.662)كالذم يبيف أف القيمة االحتمالية لجميع المحػاكر تسػاكم 

د فــروق فــي ممــا يــدل عمــى عــدم وجــو  (2.66)الجدكليػػة كالتػػي تسػػاكم  Fكىػػي اقػػؿ مػػف قيمػػة  (0.531)تسػاكم 

، وبالتـالي رفـض الفرضـية الفرعيـة أفراد العينة حول إدارة رأس المال الفكري تعزى إلى سنوات الخبرة اتاستجاب

 الرابعة من الفرضية الرئيسية الثانية.

الى  2مف  –سنكات  2الى أقؿ مف  1فئات سنكات الخبرة )مف  كىذا يدؿ أف إجابات جميع المبحكثيف مف جميع

سنة( أكدت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  12أكثر مف  –سنة  12الى أقؿ مف  12مف  –سنكات  12أقؿ مف 

احصائية حكؿ إدارة رأس الماؿ الفكرم تعزل الى مدة سنكات الخبرة في العمؿ، كىذا يتكافؽ مع دراسة )شعباف، 

مستكل متطمبات رأس الماؿ الفكرم ( التي ذكرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية حكؿ تكفر 5211

 .تعزل الى مدة الخبرة الكظيفية شركات قطاع االتصاالتكتحقيؽ الميزة التنافسية لدل 
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( التي أكدت الى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في اراء افراد 5212كاليتكافؽ مع ما ذكر في دراسة )عساؼ، 

ية تعزل لسنكات الخدمة في محاكر مختمفة مف تحقيؽ الميزة العينة لكاقع إدارة االبداع كتحقيؽ الميزة التنافس

 التنافسية في مؤسسات التعميـ العالي.

في درجة استجابات أفراد العينة حول  α) ≥ 1011توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 
إدارة رأس المال الفكري في الجامعات الفمسطينية تعزى الى المسى الوظيفي.

أفػراد العينػة حػكؿ  اتألحادم الختبار الفركؽ في استجابالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف ا

عمػػى  ( 37تػكفر متطمبػػات إدارة رأس المػاؿ الفكػػرم تعػػزل إلػى المسػػمى الػػكظيفي، كالنتػائج مبينػػة فػػي جػدكؿ رقػػـ )

 النحك التالي: 
 (37جدول رقم )

تعزى إلى إدارة رأس المال الفكري أفراد العينة حول  اتفي استجاب (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي 
 المسمى الوظيفي

 مصدر التباين عنوان المحور
مجموع 
 المربعات

 درجة الحرية
متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

 القيمة االحتمالية

 توفر متطمبات إدارة رأس المال الفكري
 1.118 6 6.708 بين المجموعات

2.730 
 

0.015 
 

 0.409 169 69.204 داخل المجموعات
  175 75.912 المجموع

 الميزات التنافسية تعزيز
 0.747 6 4.485 بين المجموعات

1.572 
 

0.158 
 

 0.476 169 80.366 داخل المجموعات
  175 84.851 المجموع

المال الفكري و توفر متطمبات إدارة رأس 
 تحقيق الميزات التنافسية

 2.338 0.974 6 5.842 بين المجموعات
 

0.034 
  70.373 169 0.416 

 76.214 175  

 (2.15)تساوي  (0.05)( ومستوى داللة 169، 6الجدولية  عند درجتي حرية )  Fقيمة 
 

المحسػكبة تسػاكم  Fكقيمػة  (0.05)كىي أقػؿ مػف  (0.034)أف القيمة االحتمالية لجميع المحاكر تساكم كيتبيف 

مما يدؿ عمى كجػكد فػركؽ فػي اسػتجابات أفػراد  (2.15)الجدكلية كالتي تساكم  Fكىي أكبر مف قيمة  (2.338)
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النتػػائج  (38كيبػػيف اختبػػار شػػفيو جػػدكؿ رقػػـ ) ،العينػػة حػػكؿ إدارة رأس المػػاؿ الفكػػرم تعػػزل إلػػى المسػػمى الػػكظيفي

 التالية: 
 (38جدول رقم )

 اختبار شفيو لمفروق بين المتوسطات حسب متغير المسمى الوظيفي

 المحور
الفرق بيت 
 رئيس قسم المتوسطات

مساعد 
 مدير دائرة مدير دائرة

مساعد 
 عميد عميد

مساعد 
رئيس 
 الجامعة

 غير ذلك

ري
لفك
ل ا

لما
س ا

ة رأ
دار

إ
 

 0.240 0.162- 0.418 *0.607 0.065 0.162  رئيس قسـ

 0.078 0.324- 0.256 0.445 0.097-  0.162- مساعد مدير دائرة
 0.174 0.227- 0.353 0.542  0.097 0.065- مدير دائرة
 0.367- *0.769- 0.189-  0.542- 0.445- *0.607- مساعد عميد

 0.178- 0.580-  0.189 0.353- 0.256- 0.418- عميد
مساعد رئيس 

 0.401  0.580 *0.769 0.227 0.324 0.162 الجامعة

  0.401- 0.178 0.367 0.174- 0.078- 0.240- غير ذلؾ

 و 
ري
لفك
ل ا

لما
س ا

ة رأ
دار

إ
زيز

تع
 

ت 
ميزا

ال
سية

تناف
ال

 

 0.260 0.175- 0.360 *0.580 0.079 0.161  رئيس قسـ
 0.099 0.336- 0.199 0.418 0.082-  0.161- مساعد مدير دائرة

 0.181 0.254- 0.281 0.500  0.082 0.079- مدير دائرة
 0.319- *0.754- 0.219-  0.500- 0.418- *0.580- مساعد عميد

 0.100- 0.535-  0.219 0.281- 0.199- 0.360- عميد
مساعد رئيس 

 0.435  0.535 *0.754 0.254 0.336 0.175 الجامعة

  0.435- 0.100 0.319 0.181- 0.099- 0.260- غير ذلؾ
 

كمػا تكجػد    ،ف الفركؽ بيف فئتي "مساعد عميد " ك " رئيس قسػـ "  كالفػركؽ لصػالح الفئػة " رئػيس قسػـ "ا يظيػرك 

فركؽ بيف استجابات افراد العينة  بيف فئتي " مساعد عميد " ك " مساعد رئػيس الجامعػة "  كالفػركؽ لصػالح الفئػة 

أفراد العينـة حـول إدارة رأس المـال الفكـري  اتمما يدل عمى وجود فروق في استجاب ، " مساعد رئيس الجامعة"

 ضية الفرعية الخامسة من الفرضية الرئيسية الثانية.، وبالتالي قبول الفر المسمى الوظيفي  تعزى إلى

 –يات الكظيفيػػة االداريػػة بالجامعػػات )رئػػيس قسػػـ مفئػػات المسػػ كىػػذا يػػدؿ أف إجابػػات جميػػع المبحػػكثيف مػػف جميػػع

نائػػب رئػػيس الجامعػػة (  –مسػػاعد رئػػيس الجامعػػة  –عميػػد  –مسػػاعد عميػػد  –مػػدير دائػػرة  –مسػػاعد مػػدير دائػػرة 
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أكػػدت عمػػى كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة احصػػائية حػػكؿ إدارة رأس المػػاؿ الفكػػرم تعػػزل الػػى المسػػمى الػػكظيفي الػػذم 

( كالتػػي ذكػػرت أف ىنػػاؾ فػػركؽ ذات 5211يحممػػو الشػػخص فػػي الجامعػػة، كىػػذا يتفػػؽ مػػا كرد فػػي دراسػػة )شػػعباف،

، تعػزل الػػى شػركات قطػػاع االتصػاالتزة التنافسػية لػدل الميػػ تعزيػزرأس المػػاؿ الفكػرم  إدارةداللػة احصػائية حػكؿ 

 المسمى الكظيفي.

في درجة استجابات أفراد العينة حول  α) ≥ 1011توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 
إدارة رأس المال الفكري في الجامعات الفمسطينية تعزى الى مكان العمل.

أفراد العينة حكؿ  اتألحادم الختبار الفركؽ في استجاباختبار تحميؿ التبايف االختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ 

 عمى النحك التالي:  ( 39تعزل إلى مكاف العمؿ، كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ )ة رأس الماؿ الفكرم إدار 

 (39جدول رقم )
أفراد العينة حول إدارة رأس المال الفكري تعزى  اتفي استجاب (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي 

 إلى مكان العمل

مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
متوسط  درجة الحرية المربعات

القيمة  "F" قيمة المربعات
 االحتمالية

 توفر متطمبات إدارة رأس المال الفكري

 1.804 3 5.411 بين المجموعات
4.400 

 

0.005 

 
 0.410 172 70.501 داخل المجموعات

  175 75.912 المجموع

 الميزات التنافسية تعزيز

 2.894 3 8.682 بين المجموعات
6.535 

 

0.000 

 
 0.443 172 76.169 داخل المجموعات

  175 84.851 المجموع

توفر متطمبات إدارة رأس المال الفكري و 
 الميزات التنافسية تعزيز

 2.115 3 6.345 بين المجموعات
5.206 

 

0.002 

 
 0.406 172 69.870 داخل المجموعات

  175 76.214 المجموع

 2.72تساوي  0.05( ومستوى داللة 76، 3الجدولية عند درجتي حرية )  Fقيمة 
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المحسكبة تساكم  Fكقيمة   (0.05)مف  كىي أقؿ (0.002)االحتمالية لجميع المحاكر تساكم أف القيمة كيتبيف 

أفراد  اتفركؽ في استجابمما يدؿ عمى كجكد (، 2.72)ة كالتي تساكم الجدكلي Fكىي أكبر مف قيمة  (5.206)

 التالي: ( 40تعزل إلى مكاف العمؿ، كيبيف اختبار شفيو جدكؿ رقـ )إدارة رأس الماؿ الفكرم العينة حكؿ 
 

 (40جدول رقم )
 اختبار شفيو لمفروق بين المتوسطات حسب متغير مكان العمل

جامعة القدس  الفرق بيت المتوسطات المحور
 المفتوحة

جامعة 
 االزىــر

الجامعة 
 االسالمية

جامعة 
 األقصى

إدارة رأس الماؿ 
 الفكرم

 0.197 0.015 *0.449  جامعة القدس المفتوحة
 0.252- *0.434-  *0.449- جامعة االزىــر

 0.183  *0.434 0.015- الجامعة االسالمية
  0.183- 0.252 0.197- جامعة األقصى

الميزات  تعزيز
 التنافسية

 0.272 0.007 *0.557  جامعة القدس المفتوحة
 0.285- *0.551-  *0.557- جامعة االزىــر

 0.265  *0.551 0.007- الجامعة االسالمية
  0.265- 0.285 0.272- جامعة األقصى

إدارة رأس الماؿ 
 تعزيزالفكرم ك 

 الميزات التنافسية

 0.221 0.012 *0.483  جامعة القدس المفتوحة
 0.262- *0.471-  *0.483- جامعة االزىــر

 0.208  *0.471 0.012- الجامعة االسالمية
  0.208- 0.262 0.221- جامعة األقصى

 

" ك " جامعة القدس المفتكحة "  كالفركؽ لصالح الفئة " جامعة  جامعة االزىػػر ف الفركؽ بيف فئتي "كيظير أ

كما تكجد  فركؽ بيف اراء افراد العينة  بيف فئتي " جامعة االزىػػر " ك " الجامعة االسالمية "   ،القدس المفتكحة "

ة حول إدارة أفراد العين اتمما يدل عمى وجود فروق في استجاب، لح الفئة " الجامعة االسالمية "كالفركؽ لصا

، وبالتالي قبول الفرضية الفرعية السادسة من الفرضية الرئيسية مكان العملى إلى رأس المال الفكري تعز 

 الثانية.
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الجامعػػػة  –فئػػػات مكػػػاف العمػػػؿ )جامعػػػة القػػػدس المفتكحػػػة  ت جميػػػع المبحػػػكثيف مػػػف جميػػػعإجابػػػا كىػػػذا يػػػدؿ أف

كجكد فركؽ ذات داللػة احصػائية حػكؿ إدارة رأس  عمىكدت جامعة االقصػى ( أ –جامعة االزىػػر  –االسالمية 

مكػاف العمػؿ كالتػي كانػت لصػالح الجامعػة االسػالمية الماؿ الفكرم كقدرتيا في تحقيؽ الميزة التافسية تعزل الى 

 كجامعة القدس المفتكحة مقارنة مع جامعة االقصى كجامعة االزىر.
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 النتائج والتوصيات
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 ثانيًا: التوصيات المقترحة 
 ثًا: الدراسة المستقبمية المقترحةثال 
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 مقدمـــة : 
 اتيالتكص كأىـ ،ا البحثىذ خالؿ مفالباحث  يايإل تكصؿ التي النتائج ألىـ ممخصا الفصؿ ىذا تضمفي

 حيكتصح معالجة ككذلؾ  ،القكة نقاط زيكتعز  دعـ في تساىـ أف الباحث أمؿي كالتي النتائج ىذه ضكء عمى المقترحة

مف لمجامعات الميزة التنافسية تعزيز  ىكك  البحث مف سيالرئ اليدؼ ؽيتحق أجؿ مف التي تحتاج الى تحسيف نقاطال

 رأس الماؿ الفكرم التي تمتمكيا الجامعات.مككنات الستفادة مف اخالؿ 

 أواًل: النتائج: 
تحميالن لمجمكعة مف االجراءات االدارية التي مف الممكف أف تستخدـ في االستفادة مف مككنات  قدـ ىذا البحث

راس ماؿ العالقات( كالتي مف شأنيا أف تساعد  –رأس الماؿ الييكمي  –رأس الماؿ الفكرم ) رأس الماؿ البشرم 

تتمثؿ في مجمكعة منيا  ا البحثحيث شمؿ ىذ ،تحقيقياالى  تسعىالتي ك التنافسية تعزيز ميزاتيا الجامعة في 

 ، كقد أظير التحميؿ التالي: اإلبداع ( –النكعية  –المركنة كالتطكر  –)جكدة الخدمة 

معامؿ  ، حيث بمغالميزة التنافسية في الجامعات الفمسطينية تعزيزتكجد عالقة بيف إدارة رأس الماؿ الفكرم ك  -0

إدارة عناصر رأس الماؿ الفكرم تساعد في تعزيز الميزة ، االمػر الذم يدلؿ أف (22050االرتباط بينيا )

 .التنافسية لدل الجامعات الفمسطينية

طينية، حيث أظيرت تعزيز الميزة التنافسية لمجامعات الفمسك مككنات رأس الماؿ الفكرم في عالقة  تبايفكجد ي -4

 الدراسة التالي:

نافسية لمجامات الفمسطينية، حيث بمغ معامؿ تكجد عالقة بيف إدارة رأس الماؿ البشرم كتعزيز الميزة الت 521

االت البحث العممي في مج كالتطكراالبداع  يث سجؿح %(،00222كبكزف نسبي بمغ ) (،22222االرتباط )

دارة رأس الماؿ البشرم كىك ما يدعـ ااعمى درجات التأثير في تعزيز الميزة التنافسية في محكر كالتدريب 

تعزيز الميزة التنافسية، كمف ثـ امتالؾ الجامعات لمعامميف ذكم الخبرة مف  )االبداع ك التطكر( في مجاالت

خالؿ المحافظة عمييـ كمنعيـ مف التسرب الى المنافسيف اك الحرماف مف خدماتيـ، مما يساعد في اكتساب 

في  عنكيةالمادية كالم )الجكدة كالنكعية( في االداء في مجاالت الميزة التنافسية، بينما سجمت قمة الحكافز

 المقدـ لممبدعيف في الييكؿ البشرمككذلؾ ضعؼ برنامج المكافأت ستقطاب أصحاب الخبرات كالكفاءات ا
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لمجامعات أقؿ االجراءات االدارية التي تتبعيا الجامعات في تعزيز)التطكر كاالبداع كالنكعية ( لميزاتيا 

غزة بشكؿ عاـ كالجامعات في قطاع  الظركؼ المحيطةنافسية عمى المستكل البشرم، كىذا يعزل الى تال

بشكؿ خاص، إضافة الى عدـ التحديث كالتجديد في سياسات الجامعات بما يتكافؽ مع التطكرات 

 المعاصرة.

الميزة التنافسية لمجامعات الفمسطينية، حيث بمغ معامؿ إدارة رأس الماؿ الييكمي كتعزيز  تكجد عالقة بيف 525

حيث سجؿ التطكر في الييكؿ االدارم الذم تمتمكو %(، 22202)كبكزف نسبي بمغ (، 22202االرتباط )

الجامعات أىـ ركائز دعـ الميزة التنافسية لمجامعات، ىذا مف خالؿ حرص الجامعات عمى امتالؾ مكتبات 

متنكعة االىداؼ كاالغراض كامتالكيا مكتبة عممية كاخرل الكتركنية كالذم يدؿ عمى مقدار التطكر 

لنكعية في تقديـ خدماتيا العممية كالبحثية كمف ثـ فإف التطكر في الييكؿ االدارم كالحرص عمى امتالؾ ا

لمجامعات الذم يساعد في تسييؿ التكاصؿ بيف كافة المستكيات االدارية يعكس مدل التطكر كالنكعية في 

كفرؽ  ضعؼ تشكيؿ لجافنافسية، بينما سجمت تتقديـ الخدمات لمجامعة دعمان منيا في تعزيز ميزاتيا ال

تطكير رأس الماؿ المستخدمة لتطكير المرافؽ التي تمتمكيا الجامعات أقؿ االجراءات االدارية العمؿ ك 

عالية في  مكارد كميزانياتالجامعية يتطمب تطكير المرافؽ تشكيؿ فرؽ العمؿ ك الييكمي، كىذا يعزل الى أف 

ـ تطرؽ الييكمية االدارية الى االماف خانقة، ككذلؾ عد ةالكقت التي تعاني فيو الجامعات مف أزمات مالي

يساعد المكظؼ عمى االحساس باالماف الكظيفي يساعده في ابراز كامؿ طاقتو في الكظيفي في الييكمية بما 

  العمؿ.

ات الفمسطينية، حيث بمغ معامؿ عتكجد عالقة بيف إدارة رأس ماؿ العالقات كتعزيز الميزة التنافسية لمجام 522

كيعتبر أقكل عنصر مف عناصر رأس الماؿ الفكرم %(، 25220كبكزف نسبي بمغ )(، 22220االرتباط )

إدارة العالقات كفتح المجاؿ اماـ ، حيث سجمت الفمسطينيةتأثيران في تعزيز الميزة التنافسية لمجامعات 

ادة تفاظيا ببيانات المتعامميف معيا يدعـ زيكاحخدمات الجامعة العممية كالبحثية المجتمع بالتعرؼ عمى 

التكاصؿ مع المجتمع المحمي كيظير نكعية الخدمات التي تقدميا مما يساعد في تحقيؽ النكعية في 

الى ك جمت عدـ االستماع الى المتعاكنيف مع الجامعة تيا، في حيف ساكالتأكد مف جكدة خدمالخدمات 
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عيا التي تتب ةاريفي طريقة تقديـ خدماتيا كاخذ مالحظاتيـ بشكؿ جدم أقؿ االجراءات االد يـمقترحات

 دة الخدمات التي تقدميا إضافة الىيساىـ في تحسيف جك اف الممكف  مف، كىذا الذم بدكره الجامعات

تحقيؽ النكعية في تقديـ خدماتيا، كقد يعزل ذلؾ الى ككف تحقيؽ ىذا االمر مختمؼ مف جية الى اخرل 

 الجامعة . كقد يتطمب االمر الكاحد تخصيص كادر بشرم كمالي عالي يثقؿ كاىؿ

 

اىـ تتخذ الجامعات في تعزيز مزاياىا التنافسية عدة محاكر، كىذا تبيف مف تحميؿ اراء المبحكثيف في  -4

اصر تحقيؽ الميزة التنافسية باالعتماد عمى إدارة مككنات رأس الماؿ الفكرم، حيث ظيرت المركنة عن

يان منيا الحديثة في عممياتيا االدارية، سعكالتطكر ككذلؾ جكدة الخدمة مف خالؿ تبني الجامعات لمتكنكلكجيا 

مميزة مع امعات عمى امتالؾ عالقات نكعية ك متطكرة، بينما ظير حرص الجفي تقديـ خدمات مميزة ك 

 المتعامميف مع الجامعة.

اليكجد فركؽ ذات داللة احصائية في تطبيؽ االجراءات االدارية لرأس الماؿ الفكرم كالتي تعزز الميزة  -2

ي تطبيقيا بيف فالتنافسية في الجامعات تعزل الى الجنس، كىذا يعزل الى اف االجراءات االدارية التفرؽ 

 ات القرار في الجامعاتالمناصب االدارية ذؼ الحضكر مف جنس االناث في عالجنس مف جية، ككذلؾ ض

 .مف جيػة اخرل

اليكجد فركؽ ذات داللة احصائية في تطبيؽ االجراءات االدارية لرأس الماؿ الفكرم كالتي تعزز الميزة  -1

ىذا يعزل الى اف االجراءات  ي كسنكات الخبرة،مممعات تعزل الى العمر كالمؤىؿ العالتنافسية في الجا

 حاب المؤىالت العممية أك العمر أك المسميات الكظيفية. في تطبيقيا بيف أصاالدارية التفرؽ 

يكجد فركؽ ذات داللة احصائية في تطبيؽ االجراءات االدارية لرأس الماؿ الفكرم كالتي تعزز الميزة  -6

كقد يعزل ذلؾ الى مدل التأثير لكؿ مسمى مف ى الكظيفي، مالمسالى التنافسية في الجامعات تعزل 

كاالجراءات االدارية في الجامعات، كحجـ االعماؿ المطمكبة فيذ أك تشريع االنظمة المسميات االدارية في تن

 مف كؿ مسمى كظيفي.
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يف الجامعات الفمسطينية، حيث يختمؼ مدل تطبيؽ االجراءات االدارية لمختمؼ محاكر رأس الماؿ الفكرم ب -2

مقارنة بدرجة أكبر كؿ مف جامعة القدس المفتكحة كالجامعة االسالمية تطبيؽ االجراءات االدارية في  سجؿ

 جامعة االزىر.بكؿ مف جامعة االقصى ك 

سجؿ إدارة رأس ماؿ العالقات أعمى نسبة تأثير في الجامعة االسالمية في تعزيز ميزتيا التنافسية، كىذا يدؿ  -8

ما كصمت اليو مف االعالف عالكبير في  عمى قكة العالقات التي تربطيا مع المتعاكنيف معيا كاىتماميا

 .نجاحات كانجازات محمية كدكلية 

سجؿ إدارة رأس الماؿ الييكمي أعمى نسبة تأثير في جامعة القدس المفتكحة في تعزيز ميزتيا التنافسية، كىذا  -2

 .الجامعات االخرليدؿ عمى اىتماـ الجامعة بدعـ ىيكميتيا االدارية المميزة عف 

إدارة رأس ماؿ العالقات أعمى نسبة تأثير في جامعة االزىر في تعزيز ميزتيا التنافسية، ف تائج أأظيرت الن -01

 انجازاتيا المحمية كالدكلية.نجاحاتيا  ك كىذا يدؿ عمى حرص الجامعة عمى االعالف عف 

فسية، أعمى نسبة تأثير في جامعة االقصى في تعزيز ميزتيا التنا إدارة رأس ماؿ العالقاتأظيرت النتائج أف  -00

 .إيصاؿ تطكرىا كتقدميا لممجتمع كالمتعامميف معياكىذا يدؿ عمى حرص الجامعة عمى 

تعزيز أكبر في ميزاتيا تسعى الى كؿ مف جامعة القدس المفتكحة كالجامعة االسالمية أف  أظير تحميؿ النتائج -04

مف خالؿ إدارتيا لرؤكس االمكاؿ الفكرية التي  التنافسية مقارنة بكؿ مف جامعة االقصى كجامعة االزىر

 .تمتمكيا

تعزيز ميزاتيا التنافسية مع الجامعات االخرل مف خالؿ عدة محاكر، حيث تسعى في الجامعات قدرة  تتبايف -04

الى تقديـ خدمات نكعية كمتطكرة، ككذلؾ امتالؾ كادر بشرم مميز يستطيع تقديـ الخدمات بأعمى جكدة 

 ممكنة.
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 : التوصيات المقترحة ثانيًا:

 توصل الييا فإن الباحث يوصي بالتالي:تم البناًء عمى النتائج التي 
ضركرة االىتماـ بالكادر البشرم في الجامعات، حيث سجمت االجراءات االدارية لرأس الماؿ البشرم في  .1

 الجامعات أقؿ االجراءات االدارية تحقيقان في دعـ الميزة التنافسية لدل الجامعات الفمسطينية، مف خالؿ التالي: 

ة لممميزيف في االنجازات العممية، دعـ الجامعات لمبحث العممي، كتخصيص عكائد مادية كمعنكية سنكي 1.1

 خاصة عمى الصعيد الدكلي.

ية االىتماـ برفع كفاء العامميف االدارية منيا كالعممية مف خالؿ كجكد مجمكعة مف الحكافز المادية كالمعنك  1.2

ذكاء ركح المنافسة كاالجتياد بيف العامميف. التي مف شأنيا أف تساعد في رفع  الركح المعنكية كا 

تطكير مؤىالت الكادر البشرم في الجامعات مف خالؿ بعض االجراءات االدارية االجبارية العمؿ عمى  1.3

كقدراتيـ العممية كالعممية، كضركرة المشاركة في المؤتمرات  يـمؤىالت تطكيرلالتي تفرض عمى العامميف 

 محددة.كتيـ في المجاف كالكرش التدريبية خالؿ فترات كمشار  الدكلية أك نشر االبحاث العممية

الى خارج  التسربكحمايتيـ مف المحافظة عمى الكادر المؤىؿ ذك الخبرة لدييا تعمؿ الجامعات عمى أف  1.4

 مف خالؿ تحسيف المكاقع الكظيفية لدييـ مما يساعد عمى نقؿ الخبرة التي يمتمككنيا الى االخريفالجامعة 

 المادم كالمعنكم ليـ. الدعـأك تقديـ 

ما يفتح المجاؿ أماـ الترقية ككتكلي المناصب االدارية في الجامعات بكضع برنامج كاضح الليات  1.5

الكفاءة العالية بتكلي المناصب االدارية الحساسة مف جية، كعكس مدل الشفافية االدارية  العامميف ذكم

ركح التنافس كالطمكح  كبث، خرلاالدارية لدل العامميف مف جية االتي تتمتع بيا الجامعة كتعزيز الثقة 

 .يف العامميف لتحسيف أكضاعيـ الكظيفيةب

ضركرة االىتماـ بتطكير الييكؿ االدارم في الجامعات، حيث سجمت االجراءات االدارية لرأس الماؿ الييكمي  .2

 :دكران كبيران في دعـ الميزة التنافسية لدل الجامعات الفمسطينية، كذلؾ مف خالؿ التالي في الجامعات

الجامعات كدعـ أصحاب القرار بما يساعد في تسييؿ التكاصؿ بيف اليياكؿ التطكير المستمر في ىيكمية  2.1

 .، كالذم بدكره سيساعد في تحسيف جكدة الخدمات المقدمة في الجامعةاالدارية في الجامعات
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قياـ الجامعة بتكفير كافة االمكانيات التي تساعد العامميف كالطمبة كالمتعامميف في الحصكؿ عمى  2.2

، أك عند إجراء البحكث كالدراسات، كىذا بدكره يا في تنفيذ االجراءت الخاصة بيـيحتاجكنالمعمكمات التي 

 يعكس الصكرة الحسنة كالشفافية العالية لمجامعة.

تطكير المرافؽ المستخدمة في الجامعة كتخصيصيا في الميامات التي ستنشأ مف أجميا لممساىمة في  2.3

 ميا.تصميميا بما يتناسب مع الخدمة المراد تقدي

 .الحرص أف يراعي الييكؿ التنظيمي االماف الكظيفي الذم يبحث عنو العاممكف في الجامعات  2.4

دعـ تشكيؿ فرؽ العمؿ في المياـ التي تقكـ الجامعة مما يساعد عمى رفع مستكيات االداء مف خالؿ  2.5

 تناقؿ الخبرات كالميارت في مجمكعات العمؿ .

اؿ لعالقات في الجامعات، حيث سجمت االجراءات االدارية لرأس مضركرة االىتماـ بدعـ إجراءات رأس ماؿ ا .3

االكبر في دعـ الميزة التنافسية لدل الجامعات الفمسطينية، كذلؾ مف خالؿ العالقات في الجامعات الدكر 

 التالي:

 لصكرةاعكس  ليـ مف اثر بالغ فيالنظر الى أىمية تقكية العالقات مع المتعاكنيف مع الجامعة، نظران لما  3.1

 الجامعة لالخريف.المشرقة عف 

تقكية العالقات مع المتعامميف مع الجامعات كفتح باب التعرؼ عمى خدماتيا مف أجؿ الكقكؼ عمى  3.2

 خدماتيا العممية كالعممية الحقيقية.

ضركرة حث العامميف عمى تحسيف اليات التعاكف كالتعامؿ مع افراد المجتمع المحمي كالمستفيديف مف  3.3

 معة كالمتعاكنيف معيا لما لو مف أىمية في تحسيف سمعة الجامعة.خدمات الجا

 .االحتفاظ بالبيانات الخاصة بالمتعامميف مع الجامعة مف أجؿ سيكلة التكاصؿ معيـ كقت الحاجة 3.4

 المؤسسات المتعاكنة مع الجامعة في انجاز اعماليا كتقديـ خدماتيا،ك االخذ بعيف االعتبار اقتراحات االفراد  3.5

 عد في تحسيف طرؽ تقديـ الخدمات بشكؿ نكعي .كىذا يسا

(: خطة مقترحة لتنفيذ توصيات الباحث5مرفق ممحق رقم )
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  ثالثًا: الدراسات المقترحة:
، كتـ بتعزيز الميزة التنافسية بيا إدارة رأس الماؿ الفكرم في الجامعات الفمسطينية دراسة لعالقة البحث قدـ ىذا

بالجامعة، كعميو فإف الباحث يقترح دراسات مستقبمية في المجاالت العميا دراستيا مف كجية نظر الييئة االدارية 
 التالية: 

  عالقة التخطيط االستراتيجي بتطكير رأس الماؿ الفكرم في الجامعات الفمسطينية 
 الماؿ الفكرم في الجامعات الفمسطينية قياس كتقييـ رأس 
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 المراجعقائمة 
 أواًل: المراجــع العربيــة:

  ( بحث بعنكاف "التقييـ2011أبك دقة، سناء كالدجني، إياد ، ) االستراتيجي كالتخطيط المؤسسي الذاتي 
مقدم إلى حالة"،  كدراسة بغزة الجامعة اإلسالمية-الفمسطينية الجامعات في الجكدة ضماف في كدكرىما
 العربي األردن ،المؤتمر -األىمية الزرقاء جامعة/"العالي التعميم جودة لضمان الدولي العربي المؤتمر
 2011 .العالي، مايو التعميم جودة لضمان الدولي

  ( 2006ابكبكر، مصطفى محمكد" .) ،"الدار الجامعية، الموارد البشرية مدخل لتحقيق الميزة التنافسية
 .2006مصر، 

  ( 2012أبكدية، ىنادم.)  البشرم كالميزة التنافسية دراسة ميادنية عمى الجامعات "كاقع رأس الماؿ
، رسالة ماجستير، جامعة الفمسطينية بمحافظتي الخميؿ كبيت لحـ مف كجية نظر الييئة االكاديمية"

 الخميل، فمسطين.
  ( دكر التعميـ االلكتركني في تعزيز الميزة التنافسية في الجامعات 2012أبكغبف، أحمد فاركؽ" ،)

رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية الفمسطينية في قطاع غزة مف كجية نظر االكاديميف "، 
 فمسطين. –بغزة 

  ( 2009أبكفارة، يكسؼ كالنسكر، جاسر" .)مقدم لممؤتمر "، كرم كمؤشرات قياسومككنات رأس الماؿ الف
 العممي الدولي لجامعة حسيبة بن بوعمي بالشمف بالجزائر الجزائر.

  ( تأثر رأس الماؿ الفكرم في الميزة التنافسية لممنظمات: دراسة 2011الباطينو، محمد كالزعبي، محمد ".)
 .(2011/ 10العدد )المجمة االوربية لالبحاث العممية تطبيقية بنؾ إربد"، 

  ( دكر رأس الماؿ الفكرم في تحقيؽ الميزة التنافسية لمنظمات 2009بمكناس، عبداهلل كأمينة، قدايفة" .)
المؤتمر العممي الثالث: إدارة منظمات االعمال : التحديات العالمية المعاصرة، االردن، جامعة ، "االعماؿ

 العموم التطبيقية الخاصة.
  بحث منشور في (. "الميزة التنافسية: المفيكـ كالمحددات"، 2009ؿ )بف عمي، أمينة ك بكزياف، العجا

المؤتمر العممي حول استراتيجيات التدريب في ظل إدارة الجودة الشاممة كمدخل لتحقيق الميزة 
  التنافسية، الجزائر، جامعة د.الطاىر موالي بسعيدة. 
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  ( رأس الماؿ الفكرم 2007البنا، بشير عبدالعظيـ" .) المعرفي( ركيزة أساسية لمتتنمية البشرية في المنظمة(
 مجمة معيد النيل العالي لمعموم التجارية، جامعة المنصورة. العربية"،

  ( رأس الماؿ الفكرم ك دركه في تعزيز الميزة التنافسسية 2011بكشعكر، حريرم كفالؽ، صميحة" .)
ول "رأس المال الفكري في منظمات االعمال بحث مقدم لمممتقى الدولي الخامس ح لمنظمات االعماؿ"،

   العربية في ظل االقتصاديات الحديثة"، الجزائر، جامعة حسيبة بن بوعمي الشمف، الجزائر.
  ( 2006جادالرب، سيد محارب" .) ،"إدارة الموارد الفكرية والمعرفية في منظمات االعمال العصرية

 .القاىرة، مطبعة العشرم 
  ( رأس الماؿ الفكرم كدكره في تحقيؽ الميزة 2012الجرادات،عمر كالسامرم، فاطمة كجاداهلل، نكرا" .)

 .(3) 69المجمد المجمة االوربية لالبحاث العممية"، التنافسية، دراسة حالة دائرة الضراب االردنية، 
  ( تحميؿ التنافسية عمى مستكل الق2010جماؿ الديف، سحنكف ك معمر حمدم" .) ،"بحث طاع الصناعي

مقدم لممؤتمر الدولي الرابع حول المنافسة واالستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج 
 قطاعات المحروفات في الدول العربية، الجزائر، جامعة الشمف.

  ( دكر رأس الماؿ الفكرم في تعزيز الميزة التنافسية لممؤسسة دراسة مقارنة 2007حٌباينة، محمد" .) بيف
رسالة ماجستير، جامعة سعد دحمب  ،("OTA( ك أكراسكـ تيميكـك الجزائر)ATاتصاالت الجزائر )

 بالبميدة، الجزائر.
  ( استراتيجية تكظيؼ المكارد البشرية كأثرىا في تحقيؽ الميزة التنافسية، دراسة 2009حسف، حسف فمح" .)

 جامعة الشرق االوسط، االردن.، غير منشورةرسالة ماجستير تطبيقية في قطاع االتصاالت االردنية"، 
  ( 2005حسف، راكية " .)مصر، الدار الجامعية.مدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشرية ،" 
  ( ر2007حسيف، ليث سعداهلل " .)بحث "، المعرفي ًتأثيره في تحسين جًدة الخدمة التعميمية ؿ اس الما

ظل االقتصاد الرقمي ومساىمتيا في تكوين المزايا التنافسية لبمدان مقدم لمؤتمر الممتقى المعرفة في 
 .العربية، الجزائر، جامعة حسيبة بن بوعمي بالشمف

  ( التدريب كاثره في تطكير رأس الماؿ الفكرم لدل السمطة الكطنية 2010حمادة، عامر عبدالرؤكؼ" .)
  رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية : فمسطين دراسة حالة تدريب ديكاف المكظفيف بغزة"، –الفمسطينية 

  ( 2005الحكاجرة، كامؿ محمد يكسؼ.) " اثر إدارة مخاطر استثمار رأس الماؿ المعرفي في تحقيؽ المزايا
 .مجمة جامعة البترا الخاصة، االردن التنافسية لمنظمات التأميف االردنية"،
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  ( 2009الحكاجرة، كامؿ محمد يكسؼ" .) ارتباط استراتيجيات استثمار رأس الماؿ المعرفي باالداء دراسة
 .    (2) 7المجمد مجمة جامعة الشارقة لمعموم االنسانية واالجتماعية، "، التنافسي لممؤسسات

  ( 1998خميؿ، نبيؿ مرسي" .)مركز االسكندية لمكتابمصر،  "،الميزة التنافسية في مجال االعمال. 
   العالقة بين التوجو االستراتيجي لدى االدارة العميا في الجامعات  (.2006)الدىدار، مركاف حمكدة"

، رسالة ماجستير، الجامعة سة ميدانية عمى جامعات قطاع غزة"الفسطينية وميزتيا التنافسية درا
  االسالمية، فمسطين.

  ( 2011الدكرم، زكريا كبكسالـ، ابكبكر" .) النافسية المستديمة رأس الماؿ الفكرم كمدخؿ لتحقيؽ الميزة
بحث مقدم لمؤتمر رأس المال الفكري في منظمات االعمال  ،دراسة ميدانية عمى شركة اتصاالت الجزائر"

 العربية في االقتصاديات الحديثة، الجزائر، جامعة الشمف بالجزائر.
  ( 2003دياب، سييؿ .)"جامعة القدس المفتكحة، فمسطيف."مناىج البحث العممي ، 
   ،مقدـ إلى  تصكر مقترح لتدعيـ المزايا التنافسية في الجامعات الفمسطينية"،(. "2012ميرفت محمد)راضي

 القاىرة. العربية، مصر، جامعة لممؤسسات اإلقميمية التنافسية مؤتمر
  ( العالقة بيف الميزة التنافسية كالتحميؿ البيئي دراسة تطبيقية في القطاع 2007الركساف، محمكد عمي" .)

   63مجمة االدارة واالقتصاد المصرفي االردني" ، 
  ( 2010الركساف، محمكد كالعجمكني، محمكد" .) اثر رأس الماؿ الفكرم في االبداع في المصارؼ االردنية

 .(2) 26المجمد مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية،  ،")دراسة ميدانية(
  ( 2004ستيكارت، تكماس" .)الدار الدكلية لالستثمارات  ،ترجمة أحمد صالح. مصر"، ثروة المعرفة

 الثقافية.
  ( نمكذج مقترح لمعالقة بيف إدارة المعرفة كرأس الماؿ الفكرم في قطاع 2009سمماف، أحمد عيسى" .)

 رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس، مصر.المستشفيات"، 
  ( 2011شعباف، مصطفى رجب عمي .)" رأس الماؿ الفكرم كدكره في تحقيؽ الميزة التنافسية لشركة

 رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية، فمسطين. فمسطينية جكاؿ"،االتصاالت الخمكية ال
  ( أثر رأس الماؿ الفكرم عمى اإلتقاف التكنكلكجي كانعكاساتو 2011الشعباني، صالح إبراىيـ يكنس" ،)

عمى الشركة الكطنية لصناعات األثاث المنزلي)ش.ـ( مختمطة في نينكم"،  عمى خفض التكمفة بالتطبيؽ
 (.4) 7، العدد نبار لمعموم االقتصادية واإلداريةمجمة جامعة األ 
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  ( 2009صالح، رضا ابراىيـ" .)بحث "، رأس الماؿ الفكرم كدكره في تحقيؽ الميزة التنافسية لممنظمات
مقدم الى المؤتمر الدولي لمتنمية االدارية : نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، السعودية، معيد 

 االدارة العامة.
  10/2012مجمة الباحث، (. "تنافسية مؤسسات التعميـ العالي"، 2012، عثماف بف عبداهلل )الصالح 
  ( محددات كعكامؿ نجاح الميزة التنافسية في المؤسسة 2011صكرية، معمكرم كىجيرة، الشيخ" .)

لممؤسسات بحث مقدم لممؤتمر الدولي الرابع حول المنافسة واالستراتيجيات التنافسية االقتصادية "، 
  الصناعية خارج قطاعات المحروفات في الدول العربية، الجزائر، جامعة الشمف.

  ( 2011الطراكنة، عمي ".) :اثر االستثمار في رأس الماؿ الفكرم عمى األداء المؤسسي دراسة ميدانية
 رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، االردن "،المؤسسات العامة األردنية

   رأس الماؿ المعرفي: الميزة التنافسية الجديدة (. "2004كالغالبي، طاىر محسف )العامرم، صالح ميدم
، بحث مقدم لممؤتمر العممي الدولي السنوي"إدارة المعرفة "لمنظمات االعماؿ في ظؿ االقتصاد الرقمي
  في العالم العربي"، جامعة الزيتونة، االردن. 

  ( 2011عبدالحميـ، نادية راضي.) قييـ أداء الجامعات كتحسيف جكدة التعميـ الجامعي"منيج مقترح لت " ، 
 مقدم لمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعميم العالي،االردن، جامعة الزرقاء.بحث 

  ( في خمؽ الميزة 2011عبدالسالـ، بندم عبداهلل ك عمة، مراد )(. "دكر رأس الماؿ الفكرم )المعرفي
بحث مقدم لمؤتمر الممتقى الدولي حول رأس المال الفكري في منظمات التنافسية في ظؿ إدارة المعرفة"، 

 االعمال العربية في االقتصاديات الحديثة، الجزائر، جامعة حسيبة بن وبوعمي بالشمف.
  ( 2009عبدالمنعـ، اسامة" .) دراسة حالة  –رأس المال الفكري وأثره عمى منشآت األعمال الصناعية

 االردفردنية"، شركة األلبسة الجاىزة األ 
  ( 2011عبك، عمر كعبك، ىكدة .)بحث مقدم  "،"مؤشرات كنماذج قياس رأس الماؿ الفكرم في المنظمة

لممؤتمر الدولي الخامس حول رأس المال الفكري في منظمات االعمال العربية في ظل االقتصاديات 
 الحديثة،الجزائر، جامعة حسيبة بن بوعمي شمف، الجزائر.

   ،البحث العممي، مفيومو، أدواتو، (. "2001ذكقاف ك عدس، عبدالرحمف ككايد، عبدالخالؽ )عبيدات
 "، دار الفكر، االردف.وأساليبو

  ( بناء انمكذج مقترح لقياس اثر رأس الماؿ الفكرم عمى كفاءة أداء كميات العيئة 2010العجمي، نصار" .)
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 رسالة ماجستير، جامعة الشرق االوسط، االردن.، العامة لمتعميـ التطبيقي كالتدريب في دكلة الككيت"
  ( إستراتيجية مقترحة إلدارة اإلبداع كمدخؿ لتحقيؽ الميزة التنافسية 2013عساؼ ، محمكد عبدالمجيد .)

 بحث غير منشور، وزارة التربية والتعميم العالي.في مؤسسات التعميـ العالي، 
  ( 1995العساؼ، صالح حمد" ،) مكتبية العبيكاف، الرياض. في العموم السموكيةالمدخل الى البحث ،" 
  ( طرؽ كنماذج قياس رأس الماؿ الفكرم"، 2011عمر، أيت مختار ك معمر، حمدم" .) بحث مقدم

لمممتقى الدولي الخامس حول "مداخل وأساليب قياس وتقييم رأس المال الفكري في منظمات االعمال "، 
 الجزائر، جامعة الشمف بالجزائر.

  ( ،دكر المكجكدات المعرفية في تحقيؽ الميزة التنافسية"، 2007العمرم، غساف عيسى إبراىيـ" ،) مجمة
 .14العدد كمية بغداد لمعموم االقتصادية ، 

  ( 2009العنزم، سعد كصالح، أحمد ".)االردف، دار إدارة رأس المال الفكري في منظمات االعمال ،"
 اليازكرم لمنشر كالتكزيع

   ،بحث مقدم (. "ما ىية رأس الماؿ الفكرم كاالستثمار في رأس الماؿ البشرم"، 2010حناف )عكالي
لمؤتمر الممتقى الدولي حول رأس المال الفكري في منظمات االعمال العربية في االقتصاديات الحديثة، 

 الجزائر، جامعة حسيبة بن وبوعمي بالشمف.
  دريس، كائؿ محمد "االدارة االستراتيجية منظور (. 2007صبحي ) الغالبي، طاىر محسف منصكر كا 

 "، الطبعة االكلى، دار كائؿ لمنشر، االردفمنيجي متكامل
  ( العالقة بيف رأس الماؿ الفكرم كخمؽ القيمة دراسة ميدانية عمى 2009الفضؿ، مؤيد محمد العمي" .)

 ( 3)11، مجمة القدسية لمعموم االدارية واالقتصادية، المجمد الصناعة المصرفية في دكؿ الخميج العربي"
  ( 2012الفقياء، ساـ عبدالقادر" .)  تبني استراتيجيات التميز في التعمـ كالتعميـ كدكرىا في تحقيؽ الميزة

بحث مقدم إلى "،  التنافسية المستدامة لمؤسسات التعميـ العالي: جامعة النجاح الكطنية حالة دراسية
المؤتمر العربي األول "استراتيجيا"ت التعميم العالي وتخطيط الموارد البشرية"، االردن، الجامعة 

 الياشمية.
  ( أثر األصكؿ غير المممكسة في تحقيؽ الميزة التنافسية في ظؿ تبني 2010الفيكمي، احمد محمد" .)

"، رسالة الردنية الرسمية كالخاصةدراسة مقارنة عمى عينة مف الجامعات ا -معايير إدارة الجكدة الشاممة
 ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق االوسط، االردن.
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  ( 1996كشؾ، محمد بيجت" .)دار مبادئ االحصاء واستخداماتيا في مجاالت الخدمة االجتماعية ،"
 الطباعة الحرة، مصر.

  ( دكر رأس الماؿ الفكرم في تحقيؽ الميزة 2008محمد، أمية أبكالفتكح" .) ،"التنافسية لمنظمات االعماؿ
 ، مصر.62العدد ممتقى المسروعات الصغيرة والمتوسطة، 

  ( لتحقيؽ 2011مسكدة، سناء )(. "مدل تكفر متطمبات رأس الماؿ المعرفي )البشرم، الييكمي، الزبائني
مجمة جامعة دراسة ميدانية في قطاع الصناعات الدكائية االردنية"،  –الميزة التنافسية كمعكقات تكفرىا 

 (.4) 25مجمد النجاح لالبحاث )العموم االنسانية(، 
  ( إدارة المكارد البشرية االدارة العصرية لرأم الماؿ البشرم"، مكتبة االنجمك 2004مصطفى، أحمد سيد" .)

 المصرية، القاىرة.
  ( 2007المطيرم، محيا بف خمؼ عيد" ) الجامعي في ضكء إدارة رأس الماؿ الفكرم كتنميتو بالتعميـ

 رسال دكتوراه غير منشورة، جامعة أم القرى ، السعودية. " ،التحكالت المعاصرة )تصكر مقترح(
  ( 2007المفرجي، عادؿ حرحكش ك صالح، أحمد عمي" .) رأس المال الفكري وطرق قياسو، وأساليب

 "، المنظمة العربية لمتنمية االدارية، مصر.المحافظة عميو
  ( دكر الكفاءات البشرية في تحقيؽ الميزة التنافسية، دراسة 2013المقادمة، عبدالرحمف إبراىيـ أحمد" .)

 فمسطين. –رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية بغزة حالة الجامعة االسالمية بغزة"، 
  ( المعرفة السكقية كدكرىا 2012مقدادام، يكنس عبدالعزيز كالصرايرة، خالد أحمد كالشكرة، محمد سميـ" .)

في تحديد االستراتيجيات التنافسية لمبرامج االكاديمية في الجامعات االردنية الخاصة في العاصمة عماف"، 
 .5العدد المجمة العربية لضمان جودة التعميم الجامعي، 

  ( نحك إطار مقترح لقياس رأس الماؿ الفكرم بمكاتب المحاسبة كالمراجعة"، 2010مقمد، محمد" .) المجمة
 .8العدد المصرية لمدراسات التجارية، جامعة المنصورة، 

  ( 2009منير، نكرم ك نعيمة، بارؾ" .)  إدارة العالقة مع الزبائف كأداة لتحقيؽ الميزة التنافسية لمنظمات
 الجزائر.-مجمة جامعة حسيبة بن بوعمي بالشمفتطمبات كالتكصيات "، األعماؿ الم

  ( النزاىة كالشفافية كاالماف في مؤسسات التعميـ العالي الفمسطيني في 2012مؤسسة اماف فمسطيف .)
 قطاع غزة.

  ( 2007نجـ، نجـ عبكد .)مؤسسة "، الطبعة الثانية، "إدارة المعرفة: المفاىيم واالستراتيجيات والعمميات
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 لمنشر كالتكزيع، األردف.  الكرا
  ( قياس رأس الماؿ الفكرم كمدخؿ لتطكير االداء، في 2010نجـ، عماد الديف إسماعيؿ مصطفى" .)

رسالة ماجستير غير منشورة، ية العامة لالستعالمات"، يئلعامة المصرية مع التطبيؽ عمى الالمنظمات ا
 جامعة القاىرة، مصر.

  ( تقييـ كقياس إنتاجية العمؿ المعرفي في الشركات المتخصصة ك القائمة عمى 2004نجـ، نجـ عبكد " .)
 مجمة جامعة الزيتونة االردنية.المعرفة"، 

  (2011الياللي، الشربيني الياللي" .) إدارة رأس الماؿ الفكرم كقياسو كتنميتو كجزء مف إدارة المعرفة في
 22مصر، العدد  –جامعة المنصورة  –مجمة بحوث التربية النوعية  "،مؤسسات التعميـ العالي

  ( رأس الماؿ الفكرم" استراتيجية التحكؿ مف الفئة العامة الى الفئة المميزة"، 2007ىيحاف، عبدالرحمف" .)
 ورقة عمل منشورة، متاح عمى االنترنت

 http://www.hrdiscussion.com/hr13128.html 
   ـ لمؤسسات التعميـ العالي 2011/2012كالتعميـ العالي، الكتاب االحصائي التربكم السنكم كزارة التربية

 رام اهلل ، فمسطين . الفمسطيني ،
  ( التسيير االستراتيجي لرأس الماؿ الفكرم كالميزة التنافسية المستدامة لممؤسسة 2004يحضيو، سماللي" .)

  6العدد حمد خيضر بسكرة بالجزائر، مجمة العموم االنسانية، جامعة م االقتصادية"،
  (2004يحضيو، سماللي) ، الميزة عمى الكفاءات كتنمية البشرية لممكارد االستراتيجي التسيير "اثر 

 الجزائر جامعة ، غير منشورة دكتوراه أطروحة كالمعرفة"، الجكدة مدخؿ ، االقتصادية لممؤسسة التنافسية
 .، الجزائر

   دراسة مقدمة  ،"(. "دراسة كتقييـ رأس الماؿ الفكرم في شركات االعماؿ2005)يكسؼ، عبدالستار حسيف
 لمؤتمر "اقتصاد المعرفة والتنمية االقتصادية"، االردن، جامعة الزيتونة االردنية.
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 قـــــــالمالح
 ( قائمة المحكمين الدارة الدراسة "االستبيان" 1ممحق رقم  :) 

 ( ادارة الدراسة "االستبيان" 2ممحق رقم  :) 

 ( كتب تسييل ميمـة باحث لمجامعات3ممحق رقم  :) 

 ( ممخص الدراسات السابقة4ممحق رقم :) 

 ( خطة مقترحة لتنفيذ توصيات الباحث في الجامعات5ممحق رقم :) 
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 :لالستبيانقائمة بأسماء المحكمين 
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 غــــزة – ـرــــــألزىا جامـعـة
  يـث العممـالعميا والبح الدراسات عمادة

 ـةـاإلداري ومـوالعم ادـاالقتص ــةيكم
 ــالـــــاألعـم إدارة ـمـــقس
 

 ،،،يحفظك اهلل   السيد الفاضل / السيدة الفاضمة 
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،،،

 الموضوع: قائمة إستقصاء

 بعنوان:يقـك الباحث بإجراء دراسة لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في إدارة األعماؿ، 

دراسة تطبيقية عمى الجامعات  –تعزيز الميزة التنافسية في "إدارة رأس المال الفكري وعالقتو 

 زة"الفمسطينية بقطاع غ
بإدارة كيمثؿ ىذا االستبياف أحد الجكانب الميمة لمبحث بيدؼ التعرؼ عمى آراء المدراء كالمسئكليف كذكم العالقة 

، لذلؾ فقد تـ إدارة رأس الماؿ الفكرم بالميزة التنافسية في الجامعات الفمسطينية، حكؿ عالقة الجامعات العميا

 الالزمة ليذه الدراسة.تصميـ ىذا االستبياف المرفؽ لجمع المعمكمات 

عامؿ ىذه اإلجابات بالسرية التامة يرجى التكـر بتقديـ إجاباتكـ المحايدة كالممثمة لقناعتكـ الشخصية، كسكؼ تي 

 كلف تستعمؿ إال ألغراض البحث العممي فقط.

كمساعدة الباحث في  شاكران لكـ تعاكنكـ كمؤكدان أف إلجاباتكـ تأثيران ميمان في دقة النتائج كتحقيؽ أىداؼ الدراسة،
 التكصؿ إلى نتائج صحيحة كمفيدة.

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتاو والتقديس ,,,

 الباحث / خالد أحمد قشقش
 0597777274جوال / 
 kqashqash@qou.eduالبريد االلكتروني / 
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 اواًل : البيانات الشخصية و والوظيفية

 ( في المربع المناسب √الرجاء وضع إشارة ) 
 

 جامعة االزىــر         جامعة القدس المفتوحة       مكان العمل :  -1
 جامعة األقصى         الجامعة االسالمية      

 

 أنثى         ذكــــر        الجنس :   -2
 

 40أقل من  – 30         30أقل من  – 20        العمــر :   -3
 عامًا و أكثر 50         50أقل من  – 40       

 

 بكالوريوس         فأقلدبموم         المؤىل العممي :  -4
 دكتوراه         ماجستير       

 

 سنوات 10أقل من  – 5من         سنوات 5أقل من  - 1من        سنوات الخبرة :  -5
 فأكثر سنة 15        سنة 15أقل من  - 10من       

 

 مساعد مدير دائرة        رئيس قسم       المسمى الوظيفي :  -6
 مساعد عميد         مدير دائرة       
 مساعد رئيس الجامعة        عميد       
 غير ذلك ..................          الجامعة نائب رئيس      

...................................   
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 ( في المربع المناسب  امام كل عبارة بما تراه مناسباً  √يرجى وضع عالمة ) 
 في الجامعات الفمسطينية  الفكريالمحور االول : إدارة رأس المال 

 

 إدارة رأس المال البشري   -1
 

موافق  الفقرة م
غير  محايد موافق بشد ة

 موافق 
 غير موافق
 بشد ة

تحدد الجامعة سياسة كاضحة الستقطاب االفراد  1
 المتميزيف مف الكادر البشرم 

     

ذكم   تعمؿ الجامعة باستقطاب أعضاء الييئة التدريسية 2
 الدرجات االكاديمية العيميا لمعمؿ بيا 

     

تضع الجامعة سياسات محددة لمحفاظ عمى الكادر  3
 البشرم لدييا

     

تستقطب الجامعة أساتذة كباحثييف متميزيف مف أجؿ  4
 الحفاظ عمى سمعتيا المميزة 

     

تتحسف سمعة الجامعة جٌراء االنجازات العممية كالبحثية  5
 كالتدريبية لمعامميف فييا 

     

تقدـ الجامعة حكافز مغرية مختمفة الستقطاب أصحاب  6
 الخبرات ك الكفاءات مف الخارج كالداخؿ 

     

تعطي الجامعة أىمية بالغة لتطكير المكرد البشرم في  7
 خططيا االستراتيجية

     

تقدـ الجامعة برامج لتدريب كتطكير الكادر البشرم بما  8
 ينعكس عمى ادائيـ  

     

تأخذ الجامعة بأراء العامميف في التطكير كاتخاذ القرارات  9
 الخاصة  بإجراءات العمؿ  

     

تحرص الجامعة بإبراز االعماؿ المميزة التي يقدميا  10
العاممكف بالجامعة في كافة المجاالت االدارية 

 كاالكاديمية 

     

تيتـ الجامعة بامتالؾ عامميف ذكك معرفة تامة بكافة  11
 االنظمة ك القكانيف كالخدمات التي تقدميا  

     

تضع الجامعة أنظمة إدارية متطكرة مف شأنيا مراقبة  12
 األداء بيدؼ تطكير العمؿ 
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 الفقرة م
موافق 
 محايد موافق بشد ة

غير 
 موافق 

 غير موافق
 بشد ة

تضع الجامعة الشخص المناسب في المكاف المناسب  13
 بما يتكافؽ مع تخصصو كخبرتو كقدرتو 

     

تكافئ الجامعة المبدعيف في العمؿ االكاديمي كاالدارم  14
 كفؽ برنامج محدد ك كاضح

     

تحرص إدارة الجامعة عمى تطكير أداء عاممييا في  15
المجاليف االدارم كاالكاديمي بما يتكافؽ مع سياسة 

 الجكدة لدييا

     

يشعر الكادر االدارم كاالكاديمي باالماف الكظيفي في  16
 الجامعة 

     

تعتبر الجامعة أف الكادر االدارم كاالكاديمي الذم  17
تمتمكو مف أىـ دعائـ المنافسة كالتفكؽ الذم تحققو عمى 

 منافسييا مف الجامعات 

     

3     

 إدارة رأس المال الييكمي   -2

موافق  الفقرة م
غير  محايد موافق بشد ة

 موافق 
 غير موافق
 بشد ة

تساىـ الييكمية االدارية لمجامعة في سيكلة التكاصؿ  1
 بيف كافة المستكيات االدارية بالجامعة 

     

تساعد ىيكمية الجامعة العامميف في تقديـ خدمات مميزة  2
 لمطمبة ك المجتمع المحمي. 

     

تيتـ الجامعة أف تمتمؾ مركنة في القرارات االدارية  3
 المتخذة حرصان عمى تطكير العامميف 

     

تكفر الجامعة كافة الكسائؿ التي يتيح لمعامميف االطالع  4
عمى أنظمة كقكانيف الجامعة كالمعمكمات كالخدمات 

 التي تقدميا 

     

تمتمؾ الجامعة ىيكمية إدارية معمنة تساعد في تقديـ  5
 خدماتيا بشكؿ مميز عف االخريف 

     

تدعـ الجامعة ثقافة التحسيف المستمر لمعممية التعميمية  6
 كمخرجاتيا 

     

تتبنى الجامعة أساليب ك أدكات لتكفير المعمكمات التي  7
 يحتاجيا االساتذة كالطمبة عند الحاجة الييا 
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 الفقرة م
موافق 
 محايد موافق بشد ة

غير 
 موافق 

 غير موافق
 بشد ة

      تكثؽ الجامعة برامجيا كتجاربيا لإلستفادة منيا الحقان  8
تتسـ العالقات التنظيمية بيف كميات الجامعة ك أقساميا  9

 العممية بالتعاكف كالتكامؿ ك تبادؿ الخبرات 
     

تقـك الجامعة بتشكيؿ فرؽ العمؿ مف مختمؼ االقساـ  10
 العمؿكالكحدات التنظيمية بيدؼ تحسيف ك تطكير 

     

يتكفر في الجامعة مرافؽ تميزىا عف الجامعات االخرل  11
 في مجاؿ التعميـ الجامعي 

     

      يكجد في الجامعة مكتبة عممية كأخرل الكتركنية  12
تساعد الييكمية االدارية في الجامعة عمى إنجاز  13

 االعماؿ المطمكبة بكؿ سيكلة 
     

ترسـ الييكمية بشكؿ كاضح االماف الكظيفي لمعامميف  14
 بيا في الجانب االدارم ك االكاديمي 

     

تعتبر الجامعة أف الييكمية االدارية الذم تمتمكيا مف  15
أىـ دعائـ المنافسة كالتفكؽ الذم تحققو عمى منافسييا 

 مف الجامعات

     

 

 

 إدارة رأس مال العالقات   -3

موافق  الفقرة م
غير  محايد موافق بشد ة

 موافق 
 غير موافق
 بشد ة

تمتمؾ الجامعة سياسة كاضحة لتطكير عالقتيا  1
كسمعتيا مع المؤسسات الحككمية ك منظمات القطاع 

 الخاص الذيف يتعاممكف مع الجامعة 

     

يكجد في الجامعة برامج دعـ كمساعدة لطمبتيا  2
 لمساعدتيـ في مكاصمة الدراسة ك خدمة المجتمع  

     

ترتبط الجامعة بعالقات عممية كبحثية كاسعة مع مراكز  3
البحكث كاالستشارات بما يعزز سمعة الجامعة كقدرتيا 

 عمى االبتكار 

     

االعماؿ تعزز الجامعة عالقتيا الطيبة مع منظمات  4
الرسمية كالخاصة كالمدارس ك الكميات لتعزيز دكرىا ك 

 مكانتيا في المجتمع
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 الفقرة م
موافق 
 محايد موافق بشد ة

غير 
 موافق 

 غير موافق
 بشد ة

تقـك الجامعة بحفظ كافة البيانات عف جميع المتعامميف  5
 مع الجامعة سكاء كاف مف داخؿ أك خارج الجامعة 

     

تستمع الجامعة الى مقترحات المؤسسات المتعاكنة في  6
حرصان منيا عمى العالقة المميزة طرؽ تقديـ خدماتيا 

 معيا

     

تحرص الجامعة عمى إقامة العالقات الجيدة مع  7
 االخريف بما يحافظ عمى متانة العالقة 

     

تيتـ الجامعة باختيار المؤسسات التي يتـ التعامؿ معيا  8
 كفؽ معايير محددة 

     

تيتـ الجامعة بأراء المتعامميف معيا كتعمؿ عمى اخذ  9
 مالحظاتيـ بشكؿ جدم 

     

تنظر الجامعة الى ضركرة أف تككف عالقتيا مع  10
 مؤسسات المجتمع المحمي عمى مستكل عالي 

     

تفتح الجامعة المجاؿ أماـ الجميع مف أجؿ التعرؼ  11
 عمى خدماتيا ك إمكانياتيا البحثية كالتعميمية

     

تعتبر الجامعة أف العالقات التي تمتمكيا مف أىـ دعائـ  12
المنافسة كالتفكؽ الذم تحققو عمى منافسييا مف 

 الجامعات 

     

 
 الميزة التنافسية  تعزيز:  الثانيالمحور 

 

 الفقرة م
موافق 
 محايد موافق بشد ة

غير 
 موافق 

 غير موافق
 بشد ة

تتبع الجامعة قكاعد كسياسات كاضحة في اختيار كادر  1
 بشرم مميز 

     

اتباع الجامعة لقكاعد كسياسات كاضحة في اختيار  2
المكظفيف المتميزيف لمعمؿ لدييا يحقؽ ليا ميزة في 
تقديـ الخدمات بأسمكب جديد ك متطكر في عممية تقديـ 

 الخدمات 

     

تتميز الجامعة  بامكانياتيا التي تساعدىا في تقديـ  3
 برامج اكاديمية نكعية التكجد في الجامعات االخرل 
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 الفقرة م
موافق 
 محايد موافق بشد ة

غير 
 موافق 

 غير موافق
 بشد ة

تشجع الجامعة أساتذتيا عمى المبادرات لألرتقاء  4
بالخدمات التعميمية كخدمة الطمبة بما يميزىا عف 

 الجامعات االخرل 

     

تمتمؾ الجامعة برنامج دكرم لمشركعات البحكث  5
العممية كالمؤتمرات لألرتقاء باالنجاز العممي لألساتذة  

 كالباحثيف 

     

تتميز الجامعة بالتعاكف مع جامعات مرمكقة في العالـ  6
 لتحسيف قدرتيا عمى تحقيؽ جكدة التعميـ 

     

تتميز الجامعة بقدرتيا عمى االستجابة لحاجات الطمبة  7
 في التخصصات الجديدة 

     

تتميز الجامعة بسرعة االستجابة في تبنى التكنكلكجيا  8
 الحديثة في عممياتيا التعميمية كاإلدارية 

     

تمتمؾ الجامعة مجمكعة كاسعة مف االنشطة التعميمية  9
 ألساتذتيا كطمبتياالتي تمبي الحاجات المختمفة 

     

تدرؾ الجامعة اف الكفاءة المتميزة تتحقؽ نتيجة تكامؿ  10
 العناصر الداخمية بيف مختمؼ كحداتيا التنظيمية

     

تحرص إدارة الجامعة عمى التعرؼ عمى إمكانيات  11
المنافسيف ك أىدافيـ كأستراتيجياتيـ باستمرار مف أجؿ 

 التطكر كالتنافس

     

تعمؿ إدارة الجامعة عمى تكفير المكارد كالقدرات التي  12
 تدعـ الكفاءة كالتميز 

     

يتكفر في الجامعة نظاـ متكامؿ لضماف الجكدة كيتـ  13
 تطكير ىيكميتيا بما يتكافؽ مع متطمبات الجكدة 

     

تكجد خطة كاضحة لضماف الجكدة كيتـ متابعتيا بشكؿ  14
 مستمر الجراء التحسينات الضركرية 

     

تسعى الجامعة الى تبني االستراتيجيات الكفيمة بتطكير  15
كفاءة العمميات فييا تعتمد بيا عمى كادرىا االدارم 

 كاالكاديمي الحالي 

     

تحرص الجامعة عمى الحفاظ عمى مميزاتيا كذلؾ  16
 بكضعيا ضمف خططيا االستراتيجية 
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 الفقرة م
موافق 
 محايد موافق بشد ة

غير 
 موافق 

 غير موافق
 بشد ة

تحرص الجامعة عمى الحفاظ عمى مميزاتيا كذلؾ بما  17
 يتكفر مف كادر بشرم كىيكمية كعالقات

     

دارم  18 تحرص الجامعة عمى امتالكيا كادر أكاديمي كا 
 تميزىا عف غيرىا مف الجامعات   

     

تحرص الجامعة عمى امتالكيا ىيكمية إدارية تميزىا عف  19
 غيرىا مف الجامعات   

     

تحرص الجامعة عمى امتالكيا خدمات كعالقات تميزىا  20
 عف غيرىا مف الجامعات   

     

 

 شاكراً لكم جهدكم الطيب ، 
 و تقبلوا مني فائق االحترام التقدير ،،،،،

 الباحث  / خالد احمد قشقش
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 البحثلتطبيق لتسييل الموجية لمجامعات  المخاطبات (:4ممحق رقم )

 "كتب تسييل ميمــة الباحث"
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 (: ممخص لمدراسات السابقة2ممحق رقم )
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 خطة مقترحة لتنفيذ توصيات الباحث(: 1ممحق رقم )

 



 اسم الدارسة م
المؤلف / 
 المؤلفون

زمان ومكان 
 الدراسة

 اهم النتائج  الهدف من الدراسة

 محور رأس المال الفكري تالدراسات التي تناولأواًل: 
اثر االستثمار في رأس المال الفكري عمى  1

المؤسسي، دراسو ميدانيو عمى  االداء
 لمؤسسات العامو االردنيوا

التعرف عمى مستوى االستثمار في رأس المال  االردن – 3122 الطراونة
الفكري في المؤسسات العامة األردنية، وتحميل 
اثر االستثمار في رأس المال الفكري من وجية 

 نظر القيادات العميا

تصورات المبحوثين لمستوى االستثمار في رأس 
المال الفكري قد جاءت منخفضة، وجود اثر ذو 

الفكري عمى داللة لالستثمار في رأس المال 
،  وبينت وجود اثر واضح  األداء المؤسسي

البعاد رأس المال الفكري في تعزيز االداء 
 المؤسسي. 

التدريب و أثره في تطوير رأس المال الفكري  2
لدى السمطة الوطنية الفمسطينية: دراسة 

 حالة تدريب ديوان الموظفين العام بغزة

في تطوير رأس المال الفكري دراسة اثر التدريب  فلسطين - 2111 حمادة
لدى موظفي السمطة الوطنية الفمسطينية في 
قطاع غزة، أن لمتدريب اثرًا ايجابيًا و فاعاًل في 
تطوير المعارف لدى موظفي السمطة الوطنية 

 .الفمسطينية

إظيار أن لمتدريب اثرًا ايجابيًا و فاعاًل في 
تطوير المعارف لدى موظفي السمطة الوطنية 
الفمسطينية، لمتدريب اثرًا فاعاًل في تطوير رأس 

السمطة الوطنية موظفي المال الفكري لدى 
الفمسطينية عن طريق زيادة المعارف و اكتساب 
الميارات تساعد عمى انجاز ميام العاممين بشكل 

 ي.عال
3 Towards a Proposal Framework to 

Measure an  Intellectual Capital at 

Accounting and Auditing Offices" 

"نحو إطار مقترح لقياس رأس المال الفكري 
 بمكاتب المحاسبة والمراجعة "

تحديد عناصر رأس المال الفكري بمكاتب  مصر – 2111 مقلد
بصفة عامة المحاسبة بجميورية مصر العربية 

ومن ثم استخالص عناصر لرأس المال الفكري 
 تتواءم مع طبيعة مكاتب المحاسبة بمصر

اشتقاق إطار يصمح لقياس عناصر رأس المال 
 الفكري بمكاتب المحاسبة والمراجعة .

4 "A model for managing Intellectual 

capital to generate wealth” . 

الفكري يساعد في "نموذج إلدارة رأس المال 
 تحقيق الثروة"

Mitchell 0202- New  

Zealand 
من  كيفية ادرة رأس المال الفكري في المنظمات

عد خصيصًا من قبل أخالل تطوير نموذج 
الباحث مستمد من قبل رؤية و استراتيجية عمل 

 المنظمة
 

بالرغم من وجود مظاىر ادارة رأس المال الفكري 
دراك كافي  اال أنو لم يكن ىناك وعي كامل وا 
الدارة رأس المال الفكري بالشكل المطموب، 

ضرورة االىتمام بسموك العاممين ومحاولة تغيره و 
 .بما يتناسب مع عمل المنظمة



 اسم الدارسة م
المؤلف / 
 المؤلفون

زمان ومكان 
 الدراسة

 اهم النتائج  الهدف من الدراسة

يمثل رأس المال الفكري ثروة يتوجب عمى إدارة 
 بيا وتنميتيا. المنظمة االىتمام

أبوفارة  مكونات رأس المال الفكري و مؤشرات قياسو 5

 والنسور

 في الفكري المال رأس أىمية التركيز عمى فلسطين - 2119
 رأس المال مفيوم الحديثة، وتحديد المنظمات

مجموعة من  ناقشت ومؤشراتو، ومكوناتو الفكري
 النماذج المستخدمة في قياس رأس المال الفكري 

اداء جوىريا في  دورا يمعب الفكري رأس المال أن
 برأس المنظمات اىتمام ، إنالمنظمات المنظمات

 الميزة في ايجابية آثارا يحقق المال الفكري
مما دعى ىذه  المستدامة لممنظمة التنافسية

المنظمات الى المحافظة عمييا و محاولة 
 تطويرىا لزيادة كفائتيا

الفكري وخمق العالقة بين رأس المال  6
دراسة ميدانية عمى الصناعة  -القيمة

 المصرفية في دول الخميج العربي

 إبراز دور رأس المال الفكري في إنجاز الكويت – 2119 الفضل
إستراتيجية الزبائن لممنظمة، مطبقة عمى 

 ودراسة المصارف في دول الخميج العربي، 
ستثمار ومقاييس عالقة بين معدل العائد عمى االال
 س المال الفكريرأ

أن ىناك عالقة بين االستثمار في أنشطة رأس 
المال الفكري وأداء االستثمار مقاس بأنتاجيتو، 
ة وىناك عالقة بين القيمة غير الممموسة لممنظم

ومعامل القيمة المضافة الفكرية، وأن قية رأس 
المال البشري التتحدد من خالل ححجم 

غير  االستثمار فيو وانما عن طريق القيمة
 المموسة لممنظمة

 
منشآت  رأس المال الفكري وأثره عمى 7

دراسة حالة شركة  –األعمال الصناعية 
 األلبسة الجاىزة األردنية

البحث عن مفيوم رأس المال الفكري وأثره في  االردن - 2119 عبدالمنعم
رفع كفاءة وقيمة شركات األعمال الصناعية 

الجاىزة  ى شركة المالبساألردنية والمطبقة عم
 انموذجًا.

وجود غموض لمفيوم واىمية رأس المال الفكري 
في شركة االلبسة الجاىزة االردنية وخمط بين ىذا 
المفيوم ومفيوم الممكية الفكرية، فضال عن عدم 
وجود تصور لكيفية القياس واالفصاح عنو في 
القوائم المالية، ان مفيوم رأس المال الفكري ىو 

بب البيئة سريعة التغير مفيوم دائم التجدد بس
 المحيطو بجميع اجزاء الشركة

أكدت الدارسة اىمية راس المال الفكري في 



 اسم الدارسة م
المؤلف / 
 المؤلفون

زمان ومكان 
 الدراسة

 اهم النتائج  الهدف من الدراسة

التاثير عمى كفاءة وقيمة الشركة المبحوثو ذاتيا 
وكذلك اوضحت عدم ادراك المسؤولين فييا 
اىميتو االقتصادية الفائقة بالنسبة لكفاءتيا 

يمزم  وقيمتيا ونموىا  وطرق االستفادة منيا، وانو
المحافظو عمى رأس المال الفكري بقيام اداره 
الشركو باالستيالء عمى المعرفو المخزونة في 
عقول الموظفين وجعميم ينقمونيا الى الموظفين 

 الجدد.
 وتنميتو بالتعميم الفكري المال رأس إدارة 8

 المعاصرة التحوالت ضوء في الجامعي
 مقترح( )تصور

المملكة  – 2117 المطيري

 العربية السعودية
البحث في أبرز التحوالت والتحديات المجتمعية 
التي ليا عالقة برأس المال الفكري، والبحث في 
كونو مفيوم حديث ظير في ظل التحول نحو 
االقتصاد المبني عمى المعرفة و مدى أىميتو 
لمتعميم الجامعي الحاضر، و الكشف عن أبعاد 

 ي الجامعاتإدارة رأس المال الفكري ف

أن التحوالت العالمية المعاصرة ذات العالقة 
ىي التحول في طبيعة  برأس المال لفكري

المعرفة والتحول نحو مجتمع المعرفة، وقدمت 
الدراسة تصورًا مقترحًا تراه لمتطبيق في كيفية 

مع التركيز عمى أىمية  ادارة رأس المال الفكري
ل التركيز عمى االدارة الصحيحة لرأس الما

البشري كونو من اىم عناصر رأس المال 
، مع ذكر أىمية التركيز عمى تطبيق الفكري

اجراءات إدارة رأس المال الفكري وفق اسس 
محددة تساعد في نيضة الميزة التنافسية 

 لمجامعات.
9 Using Intellectual Capital and 

Organizational Capability to 

Enhance Strategic Implementation 

for Pharmaceutical Firms 

استخدام رأس المال الفكري والقدرات 

Boyce 0222 – USA  أن شركات االدوية البد من تمتمك ميزة تنافسية و
تعمل عمى الحفاظ عمييا استغالل كافة 

لمواجية االمكانيات المتاحة بالشركة ذلك 
 الظروف المتغيرة المستقبمية

 

البد من االستغالل االمثل المكانيات المنظمة 
وأن تشمل الخطة االستراتيجية لممنظمة االىتمام 
برأس المال الفكري وتنميتو والحفاظ عميو لما 

المنظمة االعتماد عميو لديو من قدرات تستطيع 
مستقباًل وتوضيح اىميتو بالنسبة لوضع المنظمة 



 اسم الدارسة م
المؤلف / 
 المؤلفون

زمان ومكان 
 الدراسة

 اهم النتائج  الهدف من الدراسة

التنظيمية لتعزيز القدرات االستراتيجية 
 لشركات االدوية

 ستراتيجي المستقبمياال

11 Intellectual Capital Management 

as Part of Knowledge Management 

Initiatives at Institutions of Higher 

Learning 

إدارة رأس المال الفكري كجزء من إدارة 
 المعرفة في مؤسسات التعميم العالي

Kok 0222 – South 

Africa 
نسبة وأىميتو بال الفكريتقديم عناصر رأس المال 

انو من أىم مظاىر إدارة المعرفة و  لمتعميم العالي
وقدمت مجموعة من نماذج ادارة رأس المال 
الفكري وطرق قياس رأس المال الفكري في 

 مؤسسات التعميم العالي

قدمت نموذجًا الدارة رأس المال الفكري في 
جامعة جنوب افريقيا أظيرت نتائجو نتائج ايجابو 

تحديد نقاط القوة و الضعف لدى الجامعة في 
و أوضح أن  وكيفية التغمب عمى نقاط الضعف

ىناك نقاط قوة لكل قسم من أقسام رأس المال 
 الفكري.

دراسة وتقييم رأس المال الفكري في شركات  11
 األعمال

تقديم دراسة نقدية تحميمية لرأس المال الفكري،  االردن – 0222 يىسف
و، طرق قياسو واألسس المعتمدة مكوناتو، تقسيمات

في عممية القياس، تحديد األسموب أو الطريقة 
األكثر موضوعية وعممية لقياس رأس المال 

 الفكري

الزالت الشركات ال تعتمد اي صيغة لتحديد رأس 
ماليا الفكري، كما أن الجيات الحكومية ال تعير 
، اي اىتمام الى رأس المال الفكري في الشركات

اىمية رأس المال البشري من مكونات اوضحت و 
رأس المال الفكري ودروه البارز في المنظمات و 

 .تكوين رأس المال الفكري فييا
 في مؤسسات التعميم العالي ثانيًا: الدراسات التي تناولت محور الميزة التنافسية

 اسم الدارسة م
المؤلف / 
 المؤلفون

زمان ومكان 
 الدراسة

 اىم النتائج  اىم محاور الدراسة
دور الكفاءات البشرية في تحقيق الميزة  1

دراسة حالة الجامعة االسالمية  –التنافسية 
 بغزة"

معرفة دور الكفاءات البشرية في تحقيق الميزة  فلسطيه - 0202 المقادمت
التنافسية في الجامعة االسالمية، وكذلك التعرف 

 عمى مستوى الميزة التنافسية لمجامعة االسالمية

ىناك عالقة إرتباطية بين توفر الكفاءات البشرية 
وتحقيق الميزة التنافسية في الجامعة االسالمية، 
وأن نسبة تحقيق الميزة التنافسية في الجامعة 
االسالمية متوفر وعالي، وأن ىناك عالقة 
ارتباطية بين مدى توفر المعرفة والقدرات 
والميارات الموجودة في الكادر البشري ومدى 

 ة الجامعة عمى تحقيق ميزة تنافسية.  قدر 
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زمان ومكان 
 الدراسة

 اهم النتائج  الهدف من الدراسة

إستراتيجية مقترحة إلدارة اإلبداع كمدخل  2
لتحقيق الميزة التنافسية في مؤسسات 

 التعميم العالي

التعرف عمى واقع إدارة االبداع كمدخل لتحقيق  فلسطيه – 0202 عساف
الميزة التنافسية في مؤسسات التعميم العالي وذلك 

 فييا من وجية نظر العاممين

ىناك فروق ذات داللة احصائية لواقع إدارة 
االبداع كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية تعزى 
لممؤىل العممي والجنس وسنوات الخدمة، وقد 
قدمت الدارسة مقترحًا لوضع استراتيجية إلدارة 
االبداع كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية في 

 مؤسسات التعميم العالي.
3 Achiving competitive advantage 

by private management colleges 

or private university 

تحقيق الميزة التنافسية في إدارة الكميات و 
 الجامعات الخاصة

Bisaria 0202 – معرفة االسباب التي تدعو مؤسسات التعميم الى  الهىد
تحقيق ميزة تنافسية بينيا، وتعريف االنواع 

 المختمفة لمميزة التنافسية

الدراسة أن تحقيق الميزة التنافسية ىو أمر يجب 
أن يكون قانوني وأخالقي تمتزم بو مؤسسات 

 التعميم في منيج حياتيا االكاديمية و االدارية .

4 The Sources of competitive 

advantage in University Spain-

Offs: A case Study 

 –مصادر الميزة التىافسيت في الجامعاث 

 دراست حالت .

Greco and 

others 

ىدفت ىذه الدراسة الى تحميل العناصر التي  ايطاليا – 0202
 university ofتمتمكيا الجامعة )جامعة 

cassino والتي تستطيع من خالليا تحقيق ميزة )
تنافسية مع نظرائيا من الجامعات، من خالل 
تحميل بعض عناصر رأس المال الفكري التي 

 معةتمتمكيا الجا

تحديد إطار يساىم في خمق ميزة تنافسية في 
الجامعة من خالل االستفادة القصوى من ميزات 
رأس المال الفكري التي تمتمكيا الجامعة، وقدمت 
الدارسة مقترحًا اللية التعامل و االستفادة من 
إمكانات الموارد البشرية و كيفية إدارة العالقات 

 مع العمالء. 
التنافسية في زايا الم ميدعتصور مقترح لت 5

 الجامعات الفمسطينية

تقديم شرحُا لطبيعة الميزة التنافسية بين الجامعات  فلسطيه – 0200 راضي
و مؤسسات التعميم العالي بشكل خاص موضحة 
عدة مقترحات من شأنيا ان تساعد في تعزيز 
المزايا التنافسية لمجامعات لكي تستطيع أن 

 العالميةتنافس الجامعات االقميمية و 

قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي تدعم 
التنافسية بين مؤسسات التعميم العالي في عدة 
مجاالت اىميا المجال االداري واالكاديمي  
ومجال التكنولوجيا ومجال االىتمام بتنمية قدرات 
الكادر البشري في الجامعات وكذلك مجال 

 البحث العممي 
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التميز في التعمم والتعميم تبني استراتيجيات  6
ودورىا في تحقيق الميزة التنافسية 
المستدامة لمؤسسات التعميم العالي: جامعة 

 النجاح الوطنية حالة دراسية

تبني استراتيجيات التميز في التعمم والتعميم  دور فلسطيه - 0200 الفقهاء
في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة لمؤسسات 

 التعميم العالي

الميزة التنافسية لممؤسسات التعميمية تنبع من  أن
األثر الذي تحدثو عمى مستوى الطالب، 
والموظف، والمؤسسة، ووجود ارتباطًا قويًا بين 
تبني استراتيجيات التميز في التعمم والتعميم وبين 
تحقيق مؤسسات التعميم العالي الميزة التنافسية 

عميمية المستدامة من خالل تزويد الطمبة بتجربة ت
متميزة، ودعم أعضاء الييئة األكاديمية بما 
يمكنيم من األداء وفق معايير الجودة المرجوة، 

 وتوفير البيئة الدراسية الداعمة لمتنوع واإلبداع .
 الميزة تعزيز في االلكتروني التعميم دور 7

 في الفمسطينية الجامعات التنافسية في
 األكاديميين نظر وجية غزة من قطاع

 تعزيز في االلكتروني التعميم دور عمى التعرف فلسطيه - 0200 بهابىغ
 في الفمسطينية الجامعات التنافسية في الميزة
األكاديميين، وتحديد  نظر وجية من غزة قطاع

اثر الخصائص الشخصية لممحاضرين في 
الجامعات الفمسطينية في تطبيق التعميم 

 االلكتروني

ىناك عالقة ذات داللة احصائية حول دور 
تطبيق التعميم االلكتروني في تعزيز الميزة 
التنافسية في الجامعات الفمسطينية، وان التعميم 
االلكتروني يساىم في ابتكار طرق جديدة في 
العممية التعميمية، و يساىم في تحقيق جودة 
الخدمة التعميمية، وال يوجد ىناك عالقة ذات 

ائية حول دور التعميم االلكتروني في داللة احص
تعزيز الميزة التنافسية لمجامعات تعزى 

 لمخصائص الشخصية لمموظفين االكاديمين 
 تحديد في ودورىا السوقية المعرفة 8

 األكاديمية لمبرامج التنافسية اإلستراتيجيات
العاصمة  في الخاصة األردنية الجامعات في

 عمان

مقدادي 

 واخرون

 تحديد في السوقية المعرفة دور توضيح االردن - 0202
 األكاديمية وبيان لمبرامج التنافسية اإلستراتيجيات

 تمك عن الناتجة التنافسية المزايا تحقق مدى
 بتمك الجامعات والطمبة لإلداريين الخيارات

السوقية الطمبة،  المعرفة توضيح أىمية
التنافسي،  اإلستراتيجي الخيار لتحديد (والمنافسين
 لمطمبة المزايا ىذه وصول من التحقق وضرورة
 بين عالقة الجامعات، ووجود بتمك الدارسين

 ميزة وبين الجوىرية بالخدمة التميز إستراتيجية
 لدى المتحققة منيا الجوىرية التعميمية الخدمة
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 الدراسة . عينة الطمبة
 وتحسين الجامعات أداء لتقييم مقترح منيج 9

 الجامعي التعميم جودة

 أداء جودة تحسين في االستراتيجي التخطيط مصر – 0222 عبدالحليم
 التحسين في األداء تقييم ودور ، الجامعات
 ومخرجاتيا التعميمية جودة العممية في المستمر
 المجتمع عمى وتأثيرىا

 طويمة باإلستراتيجية الجامعات اىتمام ضرورة
 المستخدمة األداء تقييم أدوات واختيار األجل،

أداء  جودة تحقق التي اإلدارية المحاسبة في
 إطار األساسية، وتوفر ليا لوظائفيا الجامعات

والتحسين  المستدامة التنافسية الميزة لتحقيق جيد
 .العالي التعميم مؤسسات في المستمر

 اإلدارة لدى اإلستراتيجي التوجو بين العالقة 11
 وميزتيا الجامعات الفمسطينية في العميا

 قطاع جامعات عمى ميدانية دراسة التنافسية
 غزة

 التوجو متغيرات بعض بين العالقة تحميل فلسطيه -0222 الدهدار
 بالتخطيط العميا )التزام اإلدارة االستراتيجي
 والتغير االبتكار معدالت ، االستراتيجي
 ، التعميم اإللكتروني مجال في التكنولوجي

البشري(  بالعنصر االىتمام مستمر، تحسين
 وفقا الميزة التنافسية واكتساب مستقمة كمتغيرات
 بورتر. لنظرية

 جميع بين إحصائية داللة ذات وجود عالقة
 التنافسية والميزة التوجو االستراتيجي متغيرات

غزة، وان  قطاع في العالي التعميم لمؤسسات
 المستويات كافة العميا مشاركة اإلدارة عمى يجب

 من لممؤسسة التوجو االستراتيجي في اإلدارية
 الميزة عمى والحصول الكفاءة زيادة اجل

التنافسية، مع ضرورة االلتزام بالجودة في 
 \الجامعات في حال رغبت تحقيق ميزة تنافسية.

 ثالثًا: الدراسات التي تناولت محور رأس المال الفكري و عالقتو بالميزة التنافسية
1 Its Role Intellectual Capital and 

in Achieving Competitive 

Field Study for the  Advantage: A

Jordanian Income Tax Service 

رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة 
التنافسية: دراسة ميدانية عمى ضريبة 

 الدخل االردنية

الجراداث و 

 السامري و

 جادهللا

و دوره في تحقيق  تقديم مفيوم رأس المال الفكري االردن - 0200
الميزة التنافسية لمؤسسة ضريبة الدخل االردنية، 
وذلك من خالل دراسة عالقة كل بعد من أبعاد 
رأس المال الفكري ) رأس المال البشري، رأس 
المال الييكمي، رأس مال العالقات( في تحقيق 
الميزة التنافسية لخدمات الضريبة، لمتعرف ىل 

د من أبعاد رأس ىناك اختالف في تأثير كل بع
المال الفكري عمى تحقيق الميزة التنافسية 

تتوفر متطمبات أبعاد رأس المال الفكري في 
المؤسسة، وان متطمبات رأس المال البشري 
متوفرة  أكثر من أي قسم من أقسام رأس المال 
الفكري، وأن ىناك فرق في مدى تحقيق الميزة 

لمال الفكري، التنافسية لكل بعد من ابعاد رأس ا
وأن رأس المال البشري أىم ركن من أركان  رأس 

 المال الفكري في تحقيق المنافسة. 
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 لممنظمة
واقع رأس المال البشري والميزة التنافسيًّة  2

في الجامعات الفمسطينية في محافظتي 
الخميل وبيت لحم من وجية نظر الييئة 

 األكاديمية

المال البشري والميزة  التعرُّف عمى واقع رأس فلسطيه - 0200 أبىديت
التَّنافسيَّة في الجامعات الفمسطينيَّة في محافظتي 
الخميل وبيت لحم، وذلك من وجية نظر 
الموظَّفين األكاديميين اإلداريين في ىذه 

 الجامعات

واقع رأس المال البشري في الجامعات الفمسطينيَّة 
في محافظتي الخميل وبيت لحم في كلِّ محاوره 

الجامعات تيتم بتطوير ميارات جيد،  وأن 
أعضاء الييئة التدريسية وتنمية الكفاءة لدييم، 
وأن الجامعات تسعى الى تعزيز مكانتيا التنافسية 

 من واقع قدرات الكادر البشري الذي تممكو.
3 “ The Effect of Intellectual Capital 

on Organizational Competitive 

Advantage: Jordanian Commercial 

Banks (Irbid District) An Empirical 

Study” 

تأثير رأس المال الفكري عمى الميزة التنافسية "

التنظيمية: دراسة ميدانية عمى المصارف 

 االردن" -التجارية في إريد 

باطىيت و 

 الزعبي

اختبار تأثير رأس المال الفكري في تحقيق الميزة  االردن - 0200
لممنظمات، وتطبيقيا عمى المصارف  التنافسية

 في االردن

ىناك عالقة قوية وموجبة بين كافة مكونات 
 –الييكمي  –رأس المال الفكري ) البشري 

العالقات ( مع تحقيق الميزة التنافسية لممصارف 
التجارية، وأن الميزة التنافسية تتحقق لممنظمات 
عادة اذا ما وضعت االىتمام برأس المال الفكري 

مت بتطويره وتنميتو ضمن الخطة وقا
 االستراتيجية الخاصة بالمنظمة.

 
رأس المال الفكري كمدخل لتحقيق  الميزة  4

دراسة ميدانية عمى  –التنافسية المستديمة 
 شركة اتصاالت الجزائر

الدوري 

 وبىسالم

تحديد دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة  الجزائر – 0200
 في شركة اتصاالت الجزائريةالتنافسية المستدمية 

ىناك دور رئيسي لبعد رأس المال الييكمي في 
تحقيق الميزة التنافسية نتيجة وجود بيئة تنظيمية 
في الشركة المبحوثة تشجع عمى االلتزام 
التنظيمي، وغياب كامل لممحاور االخرى 

الزبائني( نتيجة عدم وجود كفايات  -)البشري
ا الشركة لموظفييا برامج تدريبية وتعميمية تقدمي

وضعف االىتمام بالزبائن لنقص عنصر 
 المنافسة في ىذا القطاع في الجزائر
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5 Competitive  advantage: mediator 

of intellectual capital and 

performance" 

الميزة التنافسية، الوسيط  بين رأس المال " 
 الفكري و رفع االداء"

Kamukama, 

Ahiauzu 

and Ntayi 

Uganda-2011 
 

التعرف كيف من الممكن أن يؤثر تحقيق الميزة 
التنافسية لممنظمة في العالقة ما بين رأس المال 

 الفكري وتحسين االداء المالي في المنظمة

أن تحقيق الميزة التنافسية لممنظمة يجعل منيا 
وسيطًا مميزًا بين رأس المال الفكري وتحسين 

االثر المميز في االداء بشكل عام، كما أنو ليا 
العالقة ما بين رأس المال الفكري و تحسين 

 االداء المالي لممنظمة.
 الميزة يققتح في دوره و الفكري المال رأس" 6

 الخموية اإلثصاالت لشركة التنافسية
 دراسة حالة" – جوال الفمسطينية

تعريف رأس المال الفكري و دروه في تحقيق  فلسطيه – 0200 شعبان
التنافسية لدى شركة االتصاالت الفمسطينية الميزة 

)جوال(، مدى توفر متطمبات رأس المال الفكري 
بكافة أبعاده )البشري والييكمي والعالقات( لدى 
الشركة، ودراسة العالقة بين مدى توفر تمك 

 المتطمبات الميزة التنافسية لمشركة.
 

ان نسبة توفر متطمبات رأس المال الفكري لدى 
الت الفمسطينية "جوال" بنسبة شركة االتصا

بدرجة عالية، ويسيم توافر تمك المتطمبات في 
امتالك الشركة لرأس مال فكري متميز، وان 
ىناك تفاوت في مكونات رأس المال الفكري في 
تحقيق التنافسية لشركة االتصاالت الخموية 
جوال، وأن رأس مال البشري ىو المجال االقل 

لتنافسية لمشركة، وأن تأثيرًا في تحقيق الميزة ا
رأس مال العالقات ىو المجال االكثر تأثيرًا في 

 تحقيق الميزة التنافسية لمشركة.
مدى توفر رأس المال المعرفي لتحقيق الميزة  7

التنافسية و معوقات توفرىا: دراسة ميدانية 
 في قطاع الصناعات الدوائية االردنية

 المال رأس متطمبات توفر دراسة مدى االردن - 0202 مسىدة
لدى  )والزبائني والييكمي، البشري،(المعرفي

شركات الصاناعية الدوائية االردنية لتحقيق الميزة 
التنافسية، وتحديد أىم المعوقات التي تحول دون 
بنائو، ودراسة طيبعة العالقة بين مكونات رأس 

 .) والزبائني والييكمي، البشري،(المال المعرفي 

متطمبات رأس المال المعرفي و المكون من أنو تتوفر 
الزبائني( لتحقيق الميزة -الييكمي -رأس المال )البشري

التنافسية لدى شركات الصناعات الدوائية، ىناك 
عالقة تكاممية بين مكونات رأس المال المعرفي 

الزبائني( لتحقيق الميزة التنافسية -الييكمي -)البشري
 لدى شركات الصناعات الدوائية

رأس المال الفكري و دوره في تحقيق الميزة  8
 التنافسية لممنظمات

 - 0222 صالح

 السعىديت
التركيز عمى أىمية رأس المال الفكري في 
المنظمات الحديثة، واألسس النظرية ذات العالقة 
برأس المال الفكري، وتحديد مكوناتو و مؤشراتو 

أن رأس المال الفكرري ىرو الركيرزة االساسرية لبنراء 
التقدم االقتصادي بصرفة عامرة ونجراح المنظمرات 
بصفة خاصة، وأن القررارات المتعمقرة بررأس المرال 
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في المنظمات، وتناولت كذلك ما تم تطويره من 
متعددة تختص بمواكية رأس المال الفكري  نماذج

دارتو، وتحديد مفيومو ومكوناتو االساسية  وا 
والفرعية لكل مكون من مكونات رأس المال 

 الفكري

الفكري ىي قرارات أستراتيجية آلنيا وسيمة أو أداة 
لتحقرررق أىرررداف المنظمرررة، كمرررا أن إدارة األصرررول 
المعرفية ىي أداة قوية لإلدارة وأن الميزة التنافسية 
مفيوم مركب يتطمرب فيمرو واالقتنراع باالمكانيرات 

 التي يقدميا في مجال التنافس .
الفكري في تحقيق الميزة  المال رأس دور  9

 دراسة نظرية –التنافسية لمنظمات االعمال 

استعراض مفيوم رأس المال الفكري و مكوناتو  الجزائر - 0222 بلىواس و أميىت
األساسية و كيفية إدارتو و دوره في تحقيق الميزة 
لى مفيوم الميزة التنافسية  التنافسية لممنظمة، وا 

العوامل المؤثرة عمييا بالنسبة لممنظمة، أنواعيا، 
و المحددات األساسية ليا، وكما ركزت الدراسة 
عمى كيفية إدارة رأس المال الفكري لتحقيق الميزة 

 التنافسية لمنظمات األعمال في بيئة متغيرة

أن رأس المال الفكري ىو الركيزة األساسية لبناء التقدم 
االقتصادي بصفة عامة ونجاح المنظمات بصفة 

أن رأس المال الحقيقي الذي تممكو خاصة، كما 
المنظمات ىو رأس المال الفكري ويتمثل في المعرفة 
التي يمكن تحويميا إلى قيمة، وأن إدارة رأس المال 
الفكري بشكل فعال ىو الدعامة والركيزة ليذه الميزة، 
وأن الميزة التنافسية مفيوم مركب يتطمب فيم جوىره، 

 ميا في مجال التنافس.واالقتناع باإلمكانيات التي يقد
دور رأس المال الفكري في تعزيز الميزة  11

التنافسية لممؤسسة: دراسة مقارنة بين 
وأوراسكم تيميكوم   (ATأتصاالت الجزائر )

 ("OTAالجزائر )

ذكرت ىذه الدراسة أن المعرفة باالبتكار أساس  الجزائر – 0222 حبايىت
مكانة و تعريف رأس المال الفكري، وقامت بابراز 

دور المعرفة في المؤسسات، وكيف تساعم في 
نقل و نشر المعرفة داخل المؤسسة تساعد 
المنظمة في التعمم والتطوير وتساعد عمى تحسين 
أداء الموظفين، والتي بالتالي ستساعد في تقديم 

 ميزة تنافسية لممؤسسة.

ان رأس المال الفكري ذو أىمية بالغة لتحقيق 
لك بإستثمار القدرات العقمية الميزة التنافسية وذ

الموجودة لدى الشركات موضوع الدراسة، وأن 
القدرة عمى االبتكار ىو العامل االول في احتفاظ 

 الشركة الناجحة بمكانتيا واالىتمام باالبتكارات.

22 Intellectual capital as a source of 

the competitive advantage 

 التنافسية رأس المال الفكري كمصدر لمميزة

Suciu  تعريف رأس المال الفكري ومدى أىميتو في  0222 -روماويا
االقتصاد، وأنو أحد أىم مصادر الميزة التنافسية 
لدى الشركات، وتعريف مكونات رأس المال 

 الفكري ودروه في دعم االقتصاد.

ىناك عالقة قوية وموجبة بين مكونات رأس 
الصول المال الفكري واالستثمارات الخاصة با

الفكرية، وأن القيمة العالية ألستثمار اصول 
الفكرية اليضمن بشكل رئيسي أن يكون ىناك 
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 رأس مال فكري عالي وفعال.
اثر ادارة مخاطر استثمار ارأس المال  12

المعرفي في تحقيق المزايا التنافسية 
 لمنظمات التأمين االردنية

ىدفت ىذه الدراسة الى تحميل و اختبار العالقة  االردن – 0222 الحىاجرة
بين ادارة مخارط االستثمار في رأس المال 

مأسسة المعرفة،  –المعرفي بأبعاده )تنمية التعمم 
التكامل المعرفي ، توظيف المعرفة( والمزايا 

نمو المبيعات الكمية  –التافسية االربعة ) الربحية 
و عالقتيا  االبتكار واالبداع( -معدالت االداء –

 بالمتغير التابع وىو الميزة التنافسية 

ة بين المتغير المستقل بأبعاده وجود عالقات قوي
المزايا التنافسية االربعة، وأن ىناك تأثير قوي و 

 بين إدارة مخاطر االستثمار في رأس المال
افسية في المعرفي عمى تحقيق المزايا التن

 .منظمات التأمين االردنية

 

 



 ممخص الدراسات السابقة

 أواًل : الدراسات التي تناولت رأس المال الفكري

تناولت الدراسات في ىذا المحور رأس المال الفكري بشتى أشكالو في مجاالت عدة ومختمفة، مظيرة 
( ودراسة 3122مجاالت أستخدامو وأىميتو في المنظمات عمى اختالفيا، فقد اتفقت دراسة الطراونة )

( ودراسة 3112) Kok(، ودراسة 3112( ودراسة عبدالمنعم )3112(( ودراسة ابوفأرة والنسور3122(حمادة
(، ان لرأس المال الفكري تأثيرًا عمى االداء المؤسسي مع االختالف في طبيعة مجتمع 3112الفضل )

االردنية،  ( المؤسسات العامة3122الدارسة في كل من الدارسات المذكورة، حيث شممت دراسة الطراونة )
( عمى شركات المالبس 3112( عمى ديوان الموظفين بغزة، ودراسة عبدالمنعم )3122وطبقت دراسة حمادة )

عمى مؤسسات التعميم العالي، وىذا اختمفت نتائج ىذه الدراسات مع  Kok (7002)الجاىزة باالردن، ودراسة  
اكدت نتيجة ىذه الدارسة ان الشركات  ( التي طبقت عمى شركات االعمال، حيث3112نتيجة دراسة يوسف )

تجد صعوبة في تحديد مفيوم معنى رأس المال الفكري في الشركات، وبالتالي فإنيا التعير أي اىتمام لرأس 
انو اليوج ىناك إدراك و وعي كامل لرأس المال الفكري وكيفية  Mitchell (7000)المال الفكري بيا ودراسة 

 لمرجوة لدى المنظمات.إداراتو بما يحقق االستفادة ا

( مقترحات لقياس رأس المال الفكري 3112( ودراسة ابوفارة والنسور) 3121في حين قدمت الدراسات مقمد )
( مقترحًا لقياس عناصر 3122في المنظمات، ولكن مع اختالف مجاالت التطبيق، حيث قدمت دراسة مقمد)

( عرضًا 3112ركزت دراسة ابوفارة والنسور ) رأس المال الفكري في مكاتب المحاسبة والتدقيق، في حين
 الىم وسائل قياس رأس المال الفكري في مختمف المنظمات.

  



 ثانيًا: الدارسات التي تناولت الميزة التنافسية في مؤسسات التعميم العالي:

التعميم تركزت مجموع الدارسات التي تناولت في ىذا المحور عمى أىمية وجود الميزة التنافسية في مؤسسات 
العالي والبحث عن السبل والطرق الكفيمة بتعزيز التنافسية في مؤسسات التعميم سعيًا منيا لتحقيق التقدم 

 والنجاح والمنافسية بين مؤسسات التعميم العالي من خالل ما تمتمكو ىذه المؤسسات.

 Greco and others( ودراسة 7002) Bisaria( ودراسة 3124حيث اتفقت كل من دراسة المقادمة )  

( ودراسة 3112( ودراسة عبدالحميم )3121( ودراسة مقدادي واخرون )3124( ودراسة الفقياء )7002)
( أن مؤسسات التعميم البد أن تتبنى استراتيجيات تسعدىا في تحقيق الميزة التنافسية ليا من 3112الدىدار)

الدارات العميا في الجامعات استراتيجات خالل استارتيجيات طويمة او قصيرة االمد، مؤكدة اىمية تبني ا
تساعد في تحقيق الميزة التنافسية في ما بينيا واستغالل الكوادر البشرية واالمكانات المادية التي تمتمكيا في 

 تعزيز مزاياىا التنافسية مقارنة بمؤسسات التعميم العالي االخرى.

( مقترحات من شأنيا ان توضح أىمية 3123( ودراسة ابوغبن )3123في ما قدمت كل من اراسة راضي )
الميزة التنافسية في مؤسسات التعميم العالي، وأن ىنام مجموعة من العوامل المساعدة في تحقيق الميزة 
التنافسية في الجامعات منيا انماط التعميم الحديثة، وتبني البحث العممي، وقد اتفقت الدارسات الى عدم وجود 

ول تأثير ىذه العوامل يعزى الى المتغيرات الديموغرافية كالجنس او المسمى فروق ذات داللة احصائية ح
 . الوظيفي او غيرىا من المتغيرات مما يدل عمى شمولية مفيوم الميزة التنافسية في مؤسسات التعميم العالي

  



 مع الميزة التنافسية أواًل : الدراسات التي تناولت رأس المال الفكري

ىذا المحور عمى مدى تأثير و عالقة رأس المال الفكري في تحقيق أو تعزيز تناولت الدراسات في 
الميزة التنافسية في المنظمات عمى اختالف طبيعة عمميا و مجاالتيا، وقد تميزت الدراسات باختالف اماكن 

 ي المنظمات.تطبيقيا ومجاالتيا، وكيفية تأتثير رأس المال الفكري بكافة مكوناتو في تعزيز الميزة التنافسية ف

( ودراسة 3122و دراسة باطينة والزعبي ) (7007الجرادات و السامري و جادهللا )حيث قدمت دراسة 
( أن ىناك دور رئيسي لرأس المال الفكري في تعزيز الميزة التنافسية في المنظمات، 3122الدوري وبوسالم )

الفكري في تعزيز الميزة التنافسية، في مع ذكر وجود تباين في درجة تأثر كل مكون من مكونات رأس المال 
( أن لرأس المال الفكري اىمية بالغة في 3112( ودراسة حباينة )3122حين قدمت كل من دراسة شعبان )

تعزيز الميزة التنافسية وذلك عمى الدراستين التي طبقت عمى شركات االتصاالت في كل من فمسطين 
(  3112( ودراسة وبموناس وامينة)3121دراسة مسودة )والجزائر عمى التوالي، في حين قدمت كل من 

( أن رأس المال الفكري يمثل العنصر االىم لمنظمات 3112( ودراسة الحواجرة )3112) Suciuودراسة 
( اىمية رأس المال الفكري 3112االعمال الصناعية في تعزيز مزاياىا التنافسية، وقدمت دراسة صالح )

 تنافسية في مؤسسات التعميم العالي.ومكوناتو في تعزيز الميزة ال

 

 
 
 

 



 خطة مقترحة لتنفيذ توصيات الباحث
 المخرجات المتوقعة الفئة المستهدقة االجراءات  واالنشطة المطموبة جهة التنفيذ التوصية م

 أواًل: إدارة رأس المال البشري
دعم الجامعات لمبحث العممي، وتخصيص عوائد  1.1

مادية ومعنوية سنوية لممميزين في االنجازات العممية، 
 الصعيد الدولي.خاصة عمى 

 مجمس الجامعة -
 رئاسة الجامعة -

 زيادة المنح والبعثات العممية -
فتح المجال وتسييل المشاركة في المؤتمرات  -

 الدولية
 رفع قيمة الحوافز لالنجازات الدولية -

كادر أكاديمي  ذو كفاءة  - الكادر االكاديمي
بداع  وا 

 زيادة االنتماء لمجامعة -
رفع المستوى العممي  -

 لمجامعة
االىتمام برفع كفاء العاممين االدارية منيا والعممية من  1.1

خالل وجود مجموعة من الحوافز المادية والمعنوية 
التي من شأنيا أن تساعد في رفع الروح المعنوية 

ذكاء روح المنافسة واالجتياد بين العاممين.  وا 

 رئاسة الجامعة -
 عمداء الكميات -
مدراء ورؤساء  -

 االقسام

المطموبة لرفع الكفاءة دراسة الحاجات  -
 االدارية لمعاممين

مجموعة من الحوافز التي تساعد في وجود  -
إبراز طاقات العاممين والتي تساعد عمى 

 االبداع.

 رفع مستوى العمل االداري - الكادر االداري
 تطوير العمل في االقسام -
تحقيق المفاءة والجودة  -

 االدارية

البشري في العمل عمى تطوير مؤىالت الكادر  1.1
الجامعات من خالل بعض االجراءات االدارية 
االجبارية التي تفرض عمى العاممين لتطوير مؤىالتيم 
وقدراتيم العممية والعممية، كضرورة المشاركة في 
المؤتمرات الدولية أو نشر االبحاث العممية ومشاركتيم 

 في المجان والورش التدريبية خالل فترات محددة.

 رئاسة الجامعة -
 مداء الكميات ع -
دراء ورؤساء م -

 االقسام

تحديد فترات محددة لألنشطة التطويرية  -
 المطموبة من الكادر االداري واالكاديمي

تحديد االنشطة المطموب إنجازىا من قبل  -
الكادر االداري واالكاديمي خالل الفترة 

 المحددة وتحديد اليدف منيا 

 الكادر االكاديمي
 الكادر االداري

 

في ميارات تطوير مستمر  -
 الكادر االداري

تطوير عممي مستمر لدى  -
 الكادر االكاديمي 

تعزيز المنافسة بين  -
العاممين تساعد في رقع 

 مستوى العمل 
أن تعمل الجامعات عمى المحافظة عمى الكادر  1.1

المؤىل ذو الخبرة لدييا وحمايتيم من التسرب الى 
خارج الجامعة من خالل تحسين المواقع الوظيفية 

لدييم مما يساعد عمى نقل الخبرة التي يمتمكونيا الى 
 االخرين أو تقديم الدعم المادي والمعنوي ليم.

 رئاسة الجامعة -
عمداء الكميات  -

ومدراء ورؤساء 
 االقسام

دة لتقييم أنشطة العاممين وضع فترات محد -
 السنوية

توفير متطمبات العمل والتي تساعد في أداء  -
 الميام بالشكل المالئم

االستماع الى حاجات العاممين بما يساعد  -
 عمى تطوير العمل

 الكادر االكاديمي
 الكادر االداري

 

الشعود باالمان الوظيفي  -
في العمل مما يساعد عمى 
زيادة االبداع واالنتماء 

 لمجامعة



 المخرجات المتوقعة الفئة المستهدقة االجراءات  واالنشطة المطموبة جهة التنفيذ التوصية م
وضع برنامج واضح الليات الترقية ووتولي المناصب  1.1

أمام العاممين االدارية في الجامعات بما يفتح المجال 
ذوي الكفاءة العالية بتولي المناصب االدارية الحساسة 
من جية، وعكس مدى الشفافية االدارية التي تتمتع 
بيا الجامعة وتعزيز الثقة االدارية لدى العاممين من 
جية اخرى، وبث روح التنافس والطموح بين العاممين 

 .لتحسين أوضاعيم الوظيفية

 مجمس الجامعة -
 معةرئاسة الجا -

بما يساعد  مراجعة الخطة االستراتيجية -
 عمى تطوير أداء العاممين وترقييم

تولي المناصب العميا او وضع شروط  -
بشكل واضح تساعد عمى إذكاء الترقية 

عمى  روح المنافسة بين العاممين لمحصول
  الترقية او المنصب الجديد

 الكادر االكاديمي
 الكادر االداري

 

تساعد بين العاممين منافسة  -
عمى إظيار االبداع 
 والتنظيم في العمل

التطوير في االداء من  -
خالل االستفادة من 
الخبرات التي يمكميا 

 العاممين
 ثانيًا: إدارة رأس المال الهكيمي

التطوير المستمر في ىيكمية الجامعات ودعم  1.1
أصحاب القرار بما يساعد في تسييل التواصل بين 

الجامعات، والذي بدوره سيساعد اليياكل االدارية في 
 في تحسين جودة الخدمات المقدمة في الجامعة

نقييم الييكمية االدارية  في الجامعات من  - مجمس الجامعة
خالل عمميات التقييم الداخمية والخارجية 
لموقوف عمى مدى مالئمتيا لمتطور في 

 العمل
تعزيز نقاط القوة في الييكمية الموجودة في  -

ين المواضع والنقاط التي الجامعة، وتحس
 تحتاج الى تحسين في ىيكمية الجامعة.

 عمداء الكميات
مدراء ورؤساء 

 االقسام
عضاء من العيئة أ

 الكاديميةاالدارية وا

تقييم الييكمية الحالية  -
لمجامعة والوقوف عمى نقاط 
القوة فييا والنقاط التي 

 تحتاج الى تحسين
التحسين المستمر في  -

الييكمية الخاصة بالجامعة 
بما يساعد عمى تطويرىا 

العمل داخل وتطوير 
 الجامعة 

قيام الجامعة بتوفير كافة االمكانيات التي تساعد  1.1
العاممين والطمبة والمتعاممين في الحصول عمى 
المعمومات التي يحتاجونيا في تنفيذ االجراءت 

ىذا الخاصة بيم، أو عند إجراء البحوث والدراسات، و 
بدوره يعكس الصورة الحسنة والشفافية العالية 

 لمجامعة.

 رئاسة الجامعة -
  عمداء الكميات  -
مدراء ورؤساء  -

 االقسام والدوائر

لممبدعين في مجاالت توفير مكافأت عينية  -
البحث العممي والمساىمة في تطوير 
 العمل داخال الجامعة أو المجتمع.

نشر االحصاءات والمعمومات االساسية  -
الجامعة لتكون متاحة لمراغبين في عن 

 إجراء بحوث عمييا
إتاحة الفرص أمام الكادر االكاديمي لمتفرغ  -

العممي بين كل حين واخر بشروط، بما 

 الكادر االكاديمي
 الكادر االداري

الطمبة والمؤسسات 
المتعاونة مع 

 الجامعة

دراسات تطويرية حول  -
جتمع الجامعة أو الم

 المحمي
تشجيع العاممين عمى  -

العمل إلجراء بحوث 
تطويرية تساىم في تطوير 

 العمل بشكل فاعل
رفع سمعة الجامعة العممية  -



 المخرجات المتوقعة الفئة المستهدقة االجراءات  واالنشطة المطموبة جهة التنفيذ التوصية م
 والبحثية  يساىم في إثراء البحث العممي 

رفع كفاءة العاممين في  -
الجامعة في مجاالت 
البحث العممي وتطوير 
 العمل االكاديمي واالداري

 تطوير المرافق المستخدمة في الجامعة وتخصيصيا 1.1
في الميامات التي ستنشأ من أجميا لممساىمة في 
 تصميميا بما يتناسب مع الخدمة المراد تقديميا.

 مجمس الجامعة
 رئاسة الجامعة

تخصيص ميزانيات محددة تساعد في  -
تطوير الييكميات والمرافق المساندة والتي 
تساىك في تقديم الخدمات المميزة في 
الجامعة وذكر ذلك في الخطط 

 جية لمجامعةاالستراتي

 الكادر االكاديمي
 الكادر االداري

الطمبة والمؤسسات 
المتعاونة مع 

 الجامعة

مرافق تساعد في وجود  -
أداء األعمال الحاصة 

 بالجامعة بالشكل المطموب
المساعدة في تحسين جودة  -

 الخدمات المقدمة
الحرص أن يراعي الييكل التنظيمي االمان الوظيفي  1.1

 العاممون في الجامعات .الذي يبحث عنو 
اشتمال انظمة وقوانين الجامعة ما يؤكد  - مجمس الجامعة

 االمان الوظيفي لمعامين 
وضع امن العاممين من ضمن بنود الخطة  -

 االستراتيجية المرحمية لمجامعات
   

 الكادر االكاديمي
 الكادر االداري

زيادة في االنتماء واالبداع  -
 الداريا

زيادة في االنتماء واالبداع  -
 االكاديمي 

دعم تشكيل فرق العمل في الميام التي تقوم الجامعة  1.1
مما يساعد عمى رفع مستويات االداء من خالل تناقل 

 الخبرات والميارت في مجموعات العمل .

مدراء ورؤساء االقسام 
 والدوائر

دورية تشجيل المجان وفرق العمل لتشكل  -
 كفاة العاممين تقريبًا في الجامعة 

وضع حوافز المادية والمعنوية لمفرق ذات  -
 التأثير والكفاءة في انجاز أعماليا.

 الكادر االكاديمي
 الكادر االداري

 رفع مستوى انتاجية العمل  -
 تبادل الخبرات بين العاممين  -
تطوير العمل في مختمف  -

 لجامعةمرافق ا
 ثالثًا: إدارة رأس مال العالقات

النظر الى أىمية تقوية العالقات مع المتعاونين مع  1.1
الجامعة، نظرًا لما ليم من اثر بالغ في عكس الصورة 

 المشرقة عن الجامعة لالخرين.

تحديث العالقات بشكل دوري مع المتعاونين  - رئاسة الجامعة
 وذووي العالقة بالجامعة

تقيمية لمعالقات مع  عمل إجراءات -
المتعاونين مع الجامعة بيدف الوقوف عمى 

 جوانب القوة وبيا وما تحتاجو من تحسين

 الكادر االداري و
الكادر االكاديمي 
بشكل عام، وأقسام 
العالقات بشكل 

 خاص.

إبراز االنجازات المستمرة  -
 لمجامعة

تقوية العالقات وضمان  -
 استمرارىا 

معرفة جوانب القوة  -



 المخرجات المتوقعة الفئة المستهدقة االجراءات  واالنشطة المطموبة جهة التنفيذ التوصية م
تقديم الدعم القسام العالقات العامة  -

 لتستطيع نشر الحقائق عن الجامعة 
االىتمام بتقوية العالقات الخاجية لمجامعة  -

 من خالل ذكرىا في الخطة االستراتيجية.

المطموبة والوقوف عمى 
الجوانب التي تحتاج الى 

تحسين في طبيعة 
 العالقات 

 تقوية العالقات مع المتعاممين مع الجامعات وفتح 1.1
باب التعرف عمى خدماتيا من أجل الوقوف عمى 

 خدماتيا العممية والعممية الحقيقية.

 رئاسة الجامعة -
عمداء الكميات   -

ومدراء ورؤساء 
 االقسام والدوائر

الخدمات والمعمومات الخاصة نشر  -
 بالجامعة 

التواصل المستمر مع ذووي العالقة  -
إلطالعيم عمى التطورات الحاصمة في 

 الجامعة
تأكيد تطور الجامعة من خالل االرقام  -

والحقائق التي تتواصل بيا الجامعة مع 
 المتعاممين معيا 

 الكادر االكاديمي
 الكادر االداري

التأكيد عمى رفعة وتطور  -
 الجامعة 

تقوية العالقات مع  -
المتعاممين معيا ما يزيد 

 من االىتمام المتبادل.

التعاون ضرورة حث العاممين عمى تحسين اليات  1.1
والتعامل مع افراد المجتمع المحمي والمستفيدين من 
خدمات الجامعة والمتعاونين معيا لما لو من أىمية 

 في تحسين سمعة الجامعة.

مدراء ورؤساء  -
 االقسام والدوائر

عقد ورشات عمل في كيفية التعامل مع  -
 الجميور والمتعاممين مع الجامعة

مع  تحديد طبيعة عالقة العاممين بالجامعة -
المتعاممين معيا بما يساىم في رفع مستوى 

  والتعاون بينيا العالقة

 الكادر االكاديمي
 الكادر االداري

 رفع سمعة الجامعة -
ومكانتيا في المجتمع 

 المحمي
 رفع المكانة   -

االحتفاظ بالبيانات الخاصة بالمتعاممين مع الجامعة  1.1
 من أجل سيولة التواصل معيم وقت الحاجة.

العالقات أقسام  -
 العامة

 الشؤون االدارية -
الشؤون  -

 االكاديمية

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمتعاممين مع  -
الجامعة تحتفظ بكافة بيانات التواصل 

 معيم

سيولة التواصل مع  - الكادر االداري
الميتمين بالجامعة بما 

شر انجازات  يساعد في
  الجامة وما ىو جديد بيا

اقتراحات االفراد والمؤسسات االخذ بعين االعتبار  1.1
المتعاونة مع الجامعة في انجاز اعماليا وتقديم 
خدماتيا، وىذا يساعد في تحسين طرق تقديم 

 رئاسة الجامعة
عمداء الكميات و 
ومدراء ورؤساء 

تبني الية الستقبال المقترحات واالفكار  -
المتعاممين مع الجامعة التطويرية من قبل 

بما يساعم في تطوير الية الخدمة المقدمة 

عمداء الكميات و 
ومدراء ورؤساء 
 االقسام والدوائر

 تطوير العمل االداري -
تقوية وتوطيد العالقة مع  -

 المتعاممين بالجامعة



 المخرجات المتوقعة الفئة المستهدقة االجراءات  واالنشطة المطموبة جهة التنفيذ التوصية م
 من الجامعة االقسام والدوائر الخدمات بشكل نوعي .

تقييم تنفيذ االالفكار المقدمة من فترة   -
الى اخرى  ومن خالل الخطط 

 االستراتيجية لمجامعة

 الكادر االكاديمي
 الكادر البشري

االستفادة من الخبرات  -
والتجارب الموجودة في 
الخارج بما يحقق التقدم في 

 الجامعة وتطوير عمميا  
 


