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( )3الَّذِي عَلَّنَ بِالْقَلَنِ (( 4عَلَّنَ

الْإِنْسَانَ هَا لَنْ يَعْلَنْ (")5
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أ

اإلىداء
 إلىالرحمةالميداة،والنعمةالمسداة،والسراجالمنير،سيدالخمؽ،معمـالبشريةمحمدصمى
اهللعميووسمـ.

 إلى مف كممو اهلل بالييبة والوقار ،إلى مف عممني العطاء دوف انتظار ،إلى منبع الرأفة
والحناف،إلىمفقدـكؿشيءفيسبيؿسعادتي،إلىمفعممنيأفالوصوؿلمقمةاليكوف

إالبالصبروالعزيمة،إلىمفأحمؿاسموبكؿافتخاروالدىالحبيب.

 إلىالتيرآنيقمبياقبؿعينييا،وحضنتنيأحشاؤىاقبؿيدييا،إلىمفبيفيديياكبرت،وفى
دؼءقمبيااحتميت،وبيفضموعيااختبأت،ومفعطائياارتويت،إلىمفعممتنيوعانت
الصعابألصؿإلىماأنافيو،أميالحبيبةأمداهللفيعمرىابالصالحات.

 إلىسندىونورعيني،إلىمفبي ـأكبروعمييـأعتمد،إلىالشموعالتيتنيرظممةحياتي،

إلى مف تربيت وكبرت وعرفت معيـ معنى الحياة إخوتي حسف ،أسامة ،أحمد ،وأخواتي

إيناس،نشأت،غادة.

 إلىروحجدىالحبيبالذىطالماتمنىأفيفرحمعيفيىذهالمحظاتلروحؾجدىألؼ
رحمةوسبلـ.

 إلىمفأضففلحياتيلحنًا عذبًا مفاألمؿوالمحبةواإلحساف،إلىمفكتبفأسماءىفعمى
جبيةقمبيبأحرؼمفنوراليمحوىاغباراألياـ،صديقاتيالعزيزات.

 إلىروادالفكرومنابعالعطاءوحمموالقرآفوورثواألنبياءأساتذتيالعظماءحفظيـاهلل.
 إلىصاحبكؿقطرةدـسقتنخيؿالوطففارتفعشامخاً،شيداؤنااألبرار.

 إلىالشامخيففيزمفالركوع،إلىالشموعالتيالتنطفئ،إلىمفأذاقواسجانييـويمةالقيود
بعيونيـوبصبرىـوبثباتيـأسراناالبواسؿ.

 إلىالمنارةالعمميةالجبارة،جامعةاألزىر.


إليكـ جميعان أىدل ثمرة ىذا الجيد المتكاضع ،الذل أسأؿ اهلل أف يككف خالصان لكجيو الكريـ


ب

شكر كتقدير

ضاهُ "
ؾ الَِّتي أَ ْن َع ْم َت َعَم َّي َك َعمَى َكاِل َد َّ
َف أَ ْ
شكُ َر ِنعْمَتَ َ
م َكأ ْ
" َكقَا َؿ َر ِّب أ َْك ِزعِْني أ ْ
صاِلحان تَ ْر َ
َف أ ْ
َع َم َؿ َ
(األحقاؼ  )15 :أحمد اهلل عز وجؿ الذى ال يطيب الميؿ إال بحمده وال يطيب النيار إال بطاعتو
وذكره،الميـلؾالحمدكماينبغيلجبلؿوجيؾوعظيـسمطانؾ،الميـالعمـلناإالماعممتنا،الميـ
عممنا ما جيمنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما عممتنا ،وأحمدؾ حمدًا وشك ًار ال يجازى نعمؾ عمي أف
وفقتنيإلتماـىذاالعمؿالمتواضع،وصمىالميـوسمـوبارؾعمىسيدنامحمدالنبياألميفالمبعوث

ش ُك ُر ه
اس"
َّللاا امنْ اَل يا ْ
رحمة لمعالميف ،وانطبلقاً مف قوؿ نبينا محمد " اَل يا ْ
ش ُك ُر النه ا

(الترمذي،1978،ج ،)339:4يطيب لي أف أتقدـ بجزيؿ الشكر وعظيـ االمتناف لؤلب الفاضؿ
والدكتورالقديرمشرفيالدكتكرفايز عمى األسكدحفظواهلللتفضموبقبوؿاإلشراؼعمىىذهالرسالة،
وعمى جيده الكبير في إرشادي وفى متابعتو لرسالتي منذ كانت فكرة حتى اتماميا ،وخروجيا بيذا

الشكؿالذىبيفأيديكـ،أسأؿاهللسبحانووتعالىأفيسددعمىطريؽالحؽخطاه،فيونعـالموجو

جزاهاهللكؿالخيروالبركات،كما أتقدـبجزيؿالشكروالعرفافلمدكتكر محمكد عبد المجيد عساؼ
الذى قبؿ اإلشراؼ عمى رسالتي وأعطاني الكثير مف عممو ووقتو وجيده ،وما وجدت منو مف كرـ
أخبلؽوسعوصدر،وبذؿكؿمابوسعولتذليؿالصعابالتيواجيتني،فإننيأعجزعفالتعبيرعما

فينفسىمفامتناففمفأوفيوحقومفالشكروالتقدير،جعؿاهللعمموىذافيموازيفحسناتو،وجزاه

عميوخيرالجزاء،كماأتوجوبالشكروالتقديرإلىالسادةالمحكميفالذيفقاموابتحكيـاالستبانة،وال

يفوتني أفأتقدـبشكريوعرفانيإلى األستاذ رياضالفراعمىمساعدتوليفي الترجمةوالدراسات

األجنبية  ،والشكرموصؿألخيأسامةعمىمساعدتوليفيكتابةالرسالةوتنسيقيا ،وفىىذاالمقاـ
اليسعنيإالأفأتقدـبوافرالشكروالعرفافلجامعةاألزىربغزةالتيمنحتنيفرصةااللتحاؽببرنامج

الماجستير،ممثمةفيعمادةالدراساتالعمياوجميعالعامميفبيا،وأتقدـبالشكرالجزيؿلجميعأعضاء
الييئةالتدريسيةفيكميةالتربيةبجامعةاألزىرعمىماأولوهمفحسفرعايةوتوجيوأثناءدراستي
لنيؿ درجة الماجستير ،كما أتوجو بخالص الشكر والتقدير إلى والدى الكراـ التي صحبت دعواتيـ

الصادقةدراستيحتيأنجزتبحوؿاهللوقوتو،أسأؿاهللأفيعيننيعمىحسفصحبتيمابالمعروؼ
فيالدنياوأفيقرعينييمابالجنةفياآلخرة،وأخي ًاراليسعنيإالأفأشكركؿمفساىـولوبجيد
ضئيؿإلنجازىذهالرسالة،وأسأؿاهللالعظيـأفأكوفقدوفقتفيىذهالرسالة،فماكافمفتوفيؽ

فمفاهلل،وماكافمفخطأأوزلؿأونسياففمفنفسىومفالشيطاف.
يب"(ىود)88،
وِالَ ْي ِوأُنِ ُ
" َومَاتَ ْوِفيِقيِإاالِبالام ِو َعمَ ْي ِوتََو اكْم ُ
تَ


ت

ممخص الدراسة
متطمبات إدارة رأس الماؿ الفكرم في جامعات محافظات غزة كعالقتيا بالحرية األكاديمية.
إعداد /ألفت محمد حسيف سكيداف

د .محمكد عبد المجيد عساؼ

إشراؼ /د .فايز عمي األسكد

ىدفتالدراسةالتعرؼإلىالعبلقةبيفمتطمباتإدارةرأسالماؿالفكريوالحريةاألكاديمية،كمايراىا

أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات (جامعة األزىر ،الجامعة اإلسبلمية ،جامعة األقصى) ،في

محافظات  غزة،وتوضيحىذهالعبلقةفيضوءاختبلؼمتغيرات(الجنس ،الرتبةاألكاديمية،سنوات
الخدمة،الجامعة،الكمية)،ولتحقيؽأىداؼالدراسةقامتالباحثةبتصميـأداتيفعبارةعفاستبانتيف

تكونت كبلىما مف ( )58فقرة ،األولى لتحديد درجة تقدير أفراد العينة لمتطمبات إدارة رأس الماؿ
الفكري واشتممت عمى ثبلثة مجاالت ،والثانية لتحديد درجة تقدير أفراد العينة لمستوى الحرية

األكاديمية،واشتممتثبلثةمجاالت ،وقدتـتطبيؽ االستبانتيف عمىعينةالدراسةالتيبمغت()252

عضوًا مفأعضاءالييئةالتدريسية"ذكورواناث"،تـاختيارىـبالطريقةالعشوائيةمفمجتمعالدراسة

الذىبمغ()726عضومفأعضاءالييئةالتدريسيةفيالجامعات(األزىر،اإلسبلمية،األقصى).
وتوصمتالدراسةإلىالنتائجالتالية:

-1درجةتقدير العينةل متطمباتإدارةرأسالماؿالفكريمفوجيونظرأعضاءالييئةالتدريسيةيقع
عند وزف نسبى ( )%56.1وبدرجة متوسطة ،وجاء مجاؿ (المتطمبات العبلئقية) في أعمى مراتب
متطمباتإدارةرأسالماؿالفكري بوزفنسبى( (%57.3وبدرجةمتوسطة،وجاءمجاؿ(المتطمبات

الييكمية)فيالمرتبةالثانيةبوزفنسبى()%55.9وبدرجةمتوسطة،وجاءمجاؿ(المتطمباتالبشرية)

فيالمرتبةاألخيرةبدرجةمتوسطةوبوزفنسبى(.(%55.2

 -2درجةتقدير العينة لمحريةاألكاديميةمفوجيونظرأعضاءىيئةالتدريسيقععندوزفنسبى

( )%50.9وىى ضعيفة ،حيث جاء مجاؿ (الحرية في اتخاذ الق اررات) فى أعمى مراتب الحرية
األكاديميةبوزفنسبى ()%51.5وبدرجة ضعيفة ،وجاءمجاؿ(الحريةفيمجاؿالتدريسوالبحث
العممي)بوزفنسبى( (%50.9وبدرجةضعيفة،وجاءمجاؿ(الحريةفيالتعبيرواإلبداع)بالمرتبة

األخيرةبوزفنسبى()%50.3وبدرجةضعيفة.

  -3توجدفروؽذاتداللةاحصائيةبيفمتوسطاتدرجاتتقديرالذكورومتوسطاتتقديراإلناث
عمىجميعمجاالتاستبانةمتطمباتإدارةرأسالماؿالفكريوالدرجةالكميةلبلستبانةلصالحاإلناث.

 -4التوجدفروؽذاتداللة احصائية بيف متوسطاتتقديراتالعينة فيجميعالمجاالتوالدرجة

الكميةالستبانةمتطمباتإدارةرأسالماؿالفكريتبعًالمتغيرالرتبةاألكاديمية.


ث

 -5توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات تقديرات العينة عمى المجاالت ذات الداللة
يبيفمجموعةالرتبةاألكاديميةماجستيرمف

والدرجةالكميةالستبانةمتطمباتإدارةرأسالماؿالفكر
جيةوالرتبةاألكاديميةأستاذدكتوروأستاذمشارؾوأستاذمساعدحيثظيرتلصالحمجموعةالرتبة
األكاديمية ماجستير ،ولصالح الرتبة األكاديمية أستاذ مساعد ،ولصالح سنوات الخدمة أقؿ مف 5

سنوات،ولصالحمجموعةالجامعةاإلسبلميةوجامعةاألزىر.

  -6توجد فروؽ ذات داللة احصائية عمى مجالي المتطمبات البشرية والمتطمبات العبلئقية والدرجة

الكميةالستبانةمتطمباتإدارةرأسالماؿالفكريتبعًالمتغيرسنواتالخدمة.

-7وجودعبلقةطرديةموجبةدالةاحصائياًعندمستوى)،)0.01بيفجميعالمجاالتوالدرجةالكمية
الستبانةمتطمباتإدارةرأسالماؿالفكريمفناحية،وبيفالحريةاألكاديميةبمجاالتيا ودرجتوالكمية

وبمغت بيف ( ، (0.674-0.816أي كمما كانت ىناؾ حرية في اتخاذ الق اررات كمما كانت الدرجة

الكميةلبلستبانةأعمى.

وفىضوءماتوصمتإليوالدراسةمفنتائج،أوصتالباحثةبمايأتي:

  -1ضرورةاىتماـالجامعاتبرأسالماؿالفكريالذىتممكووالعمؿعمىالمحافظةعميوواستثماره

باتجاهتحقيؽأىدافيا،فضبلًعفاالىتماـببراءاتاالختراعوحقوؽالنشر.

 -2العمؿعمىتطويرمؤىبلتالكادرالبشريفيالجامعاتمفخبلؿبعضاإلجراءاتاإلجبارية
التيتفرضعمىالعامميفلتطويرمؤىبلتيـوقدراتيـالعممية،كضرورةالمشاركةفيالمؤتمراتالدولية

أونشراألبحاثالعمميةومشاركتيـفيالمجافوالورشالتدريبيةمفخبلؿفتراتمحددة.

 -3إجراء المزيد مف الدراسات التي تساىـ في تدعيـ األسس المقترحة لمحرية األكاديمية وتعميقيا،
والعمؿبمافييامفأجؿالنيوضبالحريةاألكاديمية.

 -4ضرورةقياـالجامعةبتوفيركافةالحرياتاألكاديميةألعضاءىيئةالتدريسالمتمثمةفيالتعبير
عفالرأيوالمشاركةفيصنعالقرار.
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Abstract
Intellectual capital management requirements in Gaza Governorates
universities and its relationship to academic freedom.
Prepared by/ Olfat Mohammed Hussein Swedan
Supervisor by/D. Fayez Ali Al-Aswad , D. Mahmoud Abdel Majeed Assaf
The study aimed to identify the relationship between intellectual capital management
requirements and academic freedom, as seen by faculty members at universities (Al-Azhar
University, the Islamic University, Al-Aqsa University), in the governorates of Gaza, and
to clarify this relationship in light of the different variables (gender, academic rank, years
of service, university, college), and to achieve the objectives of the study, the researcher
designed two tools which are two questionnaires consisted both of (58) items, first to
determine the degree of appreciation respondents to the requirements of intellectual capital
management and included three domains, and the second to determine the degree of
estimating the sample to the level of academic freedom individuals and included three
domains, and applied to the sample, which count (252) members, chosen randomly from
the study population, which count (726) members at (Al-Azhar, Islamic, Al-Aqsa)
universities.
The researcher used (SPSS) to distribute the two questionnaires , Pearson correlation
coefficients, Spearman, Alpha Cronbach, (t) test, standard deviation, the arithmetic
average, Shevah test, and analysis of variance.
The study reached the following results:
1- The estimate degree of intellectual capital management requirements from the
perspective of faculty members located at relative weight of
(% 56.1) with moderate
degree, where (the relational requirements) domain was at the highest rank of intellectual
capital management requirements with relative weight (57.3%) with medium degree , the
second rank was (the structural requirements) domain with relative weight (55.9%) and
moderate degree, the last domain (human requirements) ranked last with moderate degree
and relative weight of (% 55.2).
2- The estimation degree of academic freedom from the perspective of faculty members
with relative weight o f(50.9%), which is weak, where (freedom in decision-making)
domain was in the highest rank of academic freedom relative weight (51.5%) and a weak
degree, the
(Freedom in teaching and scientific research) domain with relative weight of (50.9%) and
largely weak, on the other hand the (freedom of expression and creativity) domain ranked
the last with relative weight of (50.3%) and a weak degree.
3 - There are statistically significant differences between the averages of male and female
estimation averages on all domains of the requirements of intellectual capital management
and the total score of the questionnaire in favor of females.
4- There are no statistically significant differences in all domains and the overall degree of
the requirements of intellectual capital management questionnaire according to the
academic rank variable.
5- There are statistically significant differences in the domains of significance and the


ح

overall degree of the requirements of intellectual capital management between the
academic rank group, Master degree and the academic rank: Professor, associate professor
and assistant professor and in favor of the service less than 5 years, and in favor of the
Islamic University Group and Al-Azhar University.
6- There are statistically significant differences in both domains of human requirements
and relational requirements, and the total degree of the requirements of intellectual capital
management questionnaire according to the variable of years of service.
7 - There is a positive correlation statistically significant at the level of (0.01), between all
domains and the overall degree of the requirements of intellectual capital management
questionnaire from one side, and academic freedom and its domains and the overall degree
that reached between (0.674 - 0.816), which meant the higher the freedom of taking
decisions, the higher the total score of the questionnaire will be.
In light of the study findings, the researcher recommends the following:
1. The need for universities to care for the intellectual capital, which owns and work to
maintain and invest it to achieve its goals, instead of caring for patents and copyrights.
2. Working on developing of the staff qualifications at universities through some
compulsory measures imposed on workers to develop the scientific qualifications and
abilities, as a necessity to participate in international conferences or to publish scientific
research and their participation in committees and workshops through specific periods.
3. Further studies that contribute to strengthening and deepening the proposed academic
freedom foundations, and work for the promotion of the academic freedom.
4. The need for the university to provide all the academic freedom of faculty members
represented in expressing opinions and participating in decision-making.
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الفصؿ األكؿ
االطار العاـ لمدراسة
مقدمة:
أدت التغيرات الحاصمة في عالـ األعماؿ والخدمات ،والتي كاف سببيا في األساس ظيور

ظاىرةالعولمة ،وتصاعددورالمعموماتفيتقدـاألمـوتعاظـدورىافيالصناعاتالدقيقةإلىأف
وصؿالعالـإلىصناعاتالنانوتكنولوجيوالشبحاإللكترونيإلىظيورمايعرؼبمصطمح(رأس

الماؿ الفكري)  ،ومع بداية ثورة تكنولوجيا المعمومات وتصاعد أىمية المعمومات كوحدة فنية لمثروة

المرتكزة عمى تكنولوج يا المعمومات وتعاظـ دور المعرفة كوحدة إنسانية لمثروة القائمة عمى القدرات
اإلبداعيةوالخبراتوالمياراتوقدراتاألفرادعمىتوليدالمعارؼالجديدةباعتبارأفاالبتكارواإلبداع

الذييتحوؿإلىالتطبيؽإلشباعحاجةإنسانيةجديدةأظيرعمميةتوليدالمعرفةالجديدة.


ويشيرعبد()2009إلى أفت وليدالمعرفةوادارتيااليكتبليا النجاحدوفتطبيؽمفيوـ

رأسالماؿالفكري ،وتمبيةمتطمباتوواالىتماـبوعمىنطاؽواسعألنوأصبحيمثؿنسبةعاليةجدًا
مفالقيمةاإلجماليةلممنظماتوالمؤسسات وباألخصالخدمية ومنياالجامعاتتصؿإلى%99مف

إجماليالقيمةالسوقية،فرأسالماؿالفكرييعد المبنة األساسية ألي مؤسسةورأسمالياالحقيقيالمتمثؿ
في مجموعة المواردوالقدراتالمستجيبةلبلبتكاروالتحسيفالمستمر ،فيو مجموعةالمعرفة الموجودة

ببعديياالبشريوالتنظيمي،ولياتأثيركبيرفيإعطاءقيمةحقيقيةليا(عبد. )10:2009،

ولقدأشارالعمياف()2003فيىذاالجانبأفالعالـاليوـيشيدتحوالتوتغيراتكثيرةفي

تركيبالمجتمعاتوالمؤسسات ،تمثمتفيالنمواالقتصاديالسريع ،ودخوؿكثيرمفالدوؿالنامية
مرحمةالتصنيع،وىذهالتغيراتلـتحدثنتيجةلزيادةرأسالماؿأواستخداـالتكنولوجيافحسب،بؿ

بالدرجةاألولىمفخبلؿالقوىالبشريةالعاممة،باعتبارأفالعنصرالبشرىالمؤىؿوالمدربىوأىـ
عناصراالنتاج(العمياف.)13:2003،

ومفيوـ رأس الماؿ الفكري يتمثؿ في الموجودات الفكرية ،والتي تتكوف مف نوعيف ،بشرم:

ويمثؿ مصدر االبتكار والمعرفة والتجديد والذي يمتمكو العامميف والموظفيف في المؤسسة ،كىيكمي
ويمثؿالجزءالمساندلمرأسالماؿالبشريكنظاـالمعموماتوقنواتالسوؽوعبلقاتالزبائف.
(مخموؼ.)6:2011،
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وتميز مف
ًا
وفىظؿماسبؽتتنافسمؤسساتالتعميـالعاليفيمابينيا ،لتكوفأكثرابداعًا

خبلؿتوليدالمعرفةوادارتيابفاعمية،حيثإفالمتخصصالذىيتـاعدادهفيىذهالجامعاتإذاثبت
عدـحاجةالمجتمعلو ،وجبإعادةالنظرفيكيفيةإدارتيا لرأسالماؿالفكريفييابيدؼتطوير

رأس الماؿ الفكري في
معارفيا ومياراتيا بطريقة ديناميكية ومتواصمة ،وعميو تتطمب عممية تنمية 
الجامعاتتوفيرمتطمباتأساسية(معرفية،تربوية،ثقافية،فنية)(مرسى.)94:2013،
تعتبرالجامعاتمفأكثرالمنظماتوالمؤسساتالتييظيرفييارأسالماؿالفكريويتوقؼ

نجاحياواستمرارىافيالمنافسةعميو،فيوالنواةالحقيقيةالتيتعتمدعميياىذهالمؤسساتفيتحسيف

قدرتياعمىاستقطابالطمبةواقناعفئاتالمجتمعبإمكانياتياوقدراتيا.فالجامعاتاليشكؿفييارأس
الماؿالماديشيءإذاماقورفبرأسالماؿالفكري.خاصةوأفالمنظماتومنياالجامعاتتتنافس

اليوـ عمى أساس المعرفة والمعمومات والميارات التي لدييا ،لذا فإف االىتماـ بو يعد قضية حتمية
تفرضياطبيعةالتحديالعمميوالتكنولوجيالمعاصر(الحمداني.)026:2909،

وىناؾ العديد مف الفوائد التي يمكف أف تجنييا أي مؤسسة مف خبلؿ االىتماـ برأس الماؿ

الفكري ،تتمثؿفي(:زيادةالقدرةاإلبداعية،جذبالعمبلءوتعزيزوالئيـ ،وتعزيزالتنافسبالوقت) مف

خبلؿ تقديـ المزيد مف الخدمات الجديدة أو المتطورة ،وتقميؿ الفترة بيف كؿ ابتكار والذي يميو،

وتخفيضالتكاليؼوامكانيةتقديـالمنتجاتبأسعارتنافسية ،وتحسيفالكفاءةواإلنتاجية ،وتعزيزالقدرة

التنافسية .ولكيتستفيدالجامعاتمفىذهالفوائدوالمزايايجب أفتكوفىناؾ إدارةناجحةورشيدة
لرأسالماؿالفكريتكوفقادرةعمىتحديداآللياتالكفيمةبالحصوؿعمىرأسالماؿالفكري ،وكيفية

المحافظةعميووعدـىدره،وبالتاليتتحقؽالقيمةاإلضافية،فرأسالماؿالفكرييؤثرعمىالعديدمف
المفاىيـوالعناصروالمتغيراتفيالجامعاتوكافةالمؤسسات(محمود.)8:2010،
وألىميةماسبؽ،فقدنشطتالحركةالبحثيةحوؿرأسالماؿالفكريفياآلونةاألخيرة،والتي

أظيرتفيمجممياتأثيرإدارتوعمىجودةأداءالعمؿ،ومفأحدثىذهالدراسات– فيحدودعمـ

الباحثة – دراسة عساؼ ( )2016التي بينت وجود عبلقة بيف درجة تقدير أفراد العينة لجيود
الجامعاتفيإدارةرأسالماؿالفكريودرجةتقديرىـلمداخؿالتميز ،ودراسة عبداليادي ()2016

التي بينت وجود عبلقة بيف  رأس الماؿ الفكري وجودة األداء المؤسسي  ،ودراسة رشيد والزيادي

يواألداء الجامعي المتميز ،ودراسةسنجؽ
الفكر 
()2014التيوضحتوجودعبلقةبيفرأس الماؿ 
()2013التيبينتأثررأسالماؿالفكريعمىنجاحالجامعاتاألردنيةالخاصة،ودراسة اليبللي
()2010التيوضحتوجودعبلقةبيفرأس الماؿالفكري وادارة أداء العامميف ،ودراسةعبد()2009
التيبينتوجودعبلقةبيفرأسالماؿالفكريوامكانيةتطبيؽإدارةالجودةالشاممة.
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وعميو يمكف القوؿ أف أىـ مبلمح ومتطمبات االستثمار في رأس الماؿ الفكري ىو إطبلؽ
العناف لئلبداع والتفكير والحرية في ممارسة األعماؿ التي تعود عمى المؤسسة والفرد بالخير ،ولعؿ

الحريةاألكاديميةفيالجامعاتواحدةمفىذهالمتطمباتفيإطارالنظاـوالقانوف.

ىذه الحرية األكاديمية التي تتمثؿ في حرية أعضاء المجتمع األكاديمي في متابعة المعرفة
وتطويرىاوتحويميا،مفخبلؿالبحثوالدراسةوالمناقشةوالتوثيؽواإلنتاجوالتدريسوالقاءالمحاضرات

والكتابة  ،ويتمثؿ المجتمع األكاديمي في جميع أولئؾ األشخاص الذيف يقوموف بالتدريس والدراسة
والبحث والعمؿ في أي مؤسسة مف مؤسسات التعميـ العالي التي تتمثؿ في مراكز التعميـ ما بعد

الثانويمشتممةعمىالجامعاتوالكمي ػػاتالجامعةوالكمياتالمتوسطةومايرتبطبيامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفمراكز

البحثوالثقافة(.مركزراـاهلللدراسةحقوؽاإلنساف.)5:2011،

والحرية األكاديمية بمختمؼ مجاالتيا تؤثر عمى العديد مف المفاىيـ والمتغيرات في الحياة

الجامعيةوىذامابينتودراسةحمداف()2008التيأظيرتوجودعبلقةبيفالحريةاألكاديميةوالوالء

التنظيمي لدى أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية ،ودراسة األسطؿ ( (2013التي
أثبتتوجودعبلقةموجبةوقويةبيفالحريةاألكاديمية،واألنماطالقيادية الفاعمة ،ودراسةاألسود

وعساؼ ( )2014التي أوصت بضرورة استحداث وحدة تابعة لمجودة األكاديمية في الجامعات

الفمسطينيةلتتابعحركةالحريةاألكاديميةالتيجاءتبنسبةمتوسطةباعتبارىامحرؾاإلبداعفيىذه
الجامعات.

وعطفاً عمى ما سبؽ ولتحقيؽ متطمبات وتطمعات الشعب الفمسطيني في رسـ مستقبمو في

إطار التنمية ،في ظؿ االعتماد عمى العنصر البشري كمورد اقتصادي بعيداً عف الموارد الطبيعية
الشحيحةمقارنةبغيرهمفالشعوبوالمجتمعات،جاءاالىتماـبمؤسساتالتعميـالعاليوالتوسعفيو،

ولكىتحقؽىذهالمؤسساترؤيتياورسالتياوغاياتياوأىدافيايجبأفتيتـبرأسالماؿالفكريلمالو
مفدورفيتحقيؽالكفاءةبحيثيكوفليذااالىتماـانعكاسإيجابيعمىمناحيكثيرةمنياالحريات

األكاديمية باعتبارىا وسيمة لتوفير بيئة تتسـ باالنفتاح والحوار والنقاش والتفاعؿ الحر مع المتغيرات

بطريؽ إبداعية داخؿ الجامعات ،وتطوير الدور المنوط بالجامعة عمى الصعيد المعرفي واالرتقاء

بجودةالتعميـ.
وانطبلقاً مف جيود اآلخريف في ىذا المجاؿ ،واستشعار الباحثة ألىمية رأس الماؿ الفكري

وارتباطوبمستوىالحريةاألكاديميةفيالجامعاتالفمسطينيةالتيتعانىالعديدمفاألزماتفيظؿ

االنقساـالسياسيوتداعياتالحصار،كافمفالواجبإجراءدراسةلمتعرؼعمىمدىتوافرمتطمبات
كريفيجامعاتمحافظاتغزة،وعبلقتيابالحريةاألكاديمية.
إدارةرأسالماؿالف 
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مشكلة الدراسة وتساؤَلتها:
األصؿ في الجامعات أف تكوف الحاضنات األساسية لمفكر واإلبداع وتحقيؽ التنمية في
المجتمعات اإلنسانية ،ولكفمعظـ ىذه المؤسساتفيالوطفالعربيبشكؿعاـوفمسطيفبشكؿخاص
تعاني مف تواضع فيمجاؿاالىتماـبأرس الماؿ الفكري  ،حيثنبلحظانخفاض إنتاجيتيا العمميةذات

األثرعالمياً ،مقارنةبغيرىافيالمجتمعاتاألوروبية بشكؿ ال يمبي متطمبات خطط التنمية في عصر
يتسـ بالعولمة واقتصاد المعرفة ،ولكي تحقؽ مؤسسات التعميـ العالي تنمية حقيقة لرأس الماؿالفكري بيا،

يجب إتباع أسس عممية مخطط ليا ،تتبنى استراتيجيات متطورة في التعميـ والتدريب ،مرتكزة عمى

العمميات المعرفية  ،وتوظؼ التقنيات الحديثةلموصوؿ إلى أفضؿ النتائج فيظؿأجواءتتمتعبالحرية

األكاديمية .

كعميو تتحدد مشكمة الدراسة ،في االجابة عف السؤاؿ الرئيس:
ما متطمبات إدارة رأس الماؿ الفكرم في جامعات محافظات غزة كعالقتيا بالحرية األكاديمية ؟
ويتفرعمفالسؤاؿالرئيساألسئمةالفرعيةالتالية:
 -1مادرجةتقديرأعضاءىيئةالتدريسفيجامعاتمحافظاتغزةلمتطمباتإدارةرأسالماؿ
الفكريفييا؟

 -2ىؿتوجدفروؽذاتداللةاحصائيةعندمستوىداللة()≤0.05بيفمتوسطاتدرجات
تقديرأفرادالعينةلمتطمباتإدارةرأسالماؿالفكريتعزىإلىمتغيرالجنس(ذكر،أنثى)؟

 -3ىؿ توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )≤0.05بيف متوسطات درجات
إدارة رأس الماؿ الفكري تعزى الى متغير الجامعة (األزىر ،
تقدير أفراد العينة لمتطمبات 

اإلسبلمية،األقصى)؟

 -4ىؿ توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )≤0.05بيف متوسطات درجات
تقديرأفرادالعينةلمتطمباتإدارةرأسالماؿالفكريتعزىالىمتغيرالرتبةاألكاديمية (أستاذ

دكتور،أستاذمشارؾ،أستاذمساعد،ماجستير)؟

 -5ىػػؿتوجػػدفػػروؽذاتداللػػةاحصػػائيةعنػػدمسػػتوىداللػػة()≤0.05بػػيفمتوسػػطاتدرجػػات
تقديرأفرادالعينةلمتطمباتإدارةرأسالماؿالفكريتعزىالىمتغيرسنواتالخدمة(أقػؿمػف

5سنوات،مف10–5سنوات،أكثرمف10سنوات)؟

 -6ى ػػؿتوج ػػدف ػػروؽذاتدالل ػػةإحص ػػائيةب ػػيفمتوس ػػطاتدرج ػػاتتق ػػديرأعض ػػاءىيئ ػػةالت ػػدريس
لمتطمباتإدارةرأسالماؿالفكريتعزىلمكمية(إنسانية-عممية)لدىأفرادالعينة؟

 -7مادرجةتقديرأعضاءىيئةالتدريسفيجامعاتمحافظاتغزةلواقعالحريةاألكاديمية؟
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 -8ىؿتوجدعبلقةارتباطيةذاتداللةاحصائيةعندمستوى()≤0.05بيفدرجةتقديرأفراد
العينةلمتطمباتإدارةرأسالماؿالفكريودرجةتقديرىـلواقعالحريةاألكاديمية؟

أىداؼالدراسة:
تيدؼ الدراسة الحالية إلى:
 -1التعرؼإلىدرجاتتقديرأعضاءىيئةالتدريسفيجامعاتمحافظاتغزةلمتطمباتإدارة
الفكري.
رأسالماؿ 

 -2الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات درجات تقدير أفراد
العينةلواقعالحريةاألكاديميةتعزىلمتغيرالجنس؟

 -3التعرؼ إلى درجات تقدير أعضاء ىيئة التدريس في جامعات محافظات غزة لواقع الحرية
األكاديمية.

 -4الكشؼعماإذاكافىناؾوجودفروؽ ذاتداللةاحصائيةبيفمتوسطاتدرجاتتقدير
أفرادالعينةلمتطمباتإدارةرأسالماؿالفكريتعزىلمتغيرالجنس(ذكر،أنثى)؟

 -5الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات درجات تقدير أفراد
العينةلمتطمباتإدارةرأسالماؿالفكريتعزىلمتغيرالجامعة؟

 -6الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات درجات تقدير أفراد
العينةلمتطمباتإدارةرأسالماؿالفكريتعزىلمتغيرالرتبةاألكاديمية؟

 -7الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات درجات تقدير أفراد
العينةلمتطمباتإدارةرأسالماؿالفكريتعزىلمتغيرسنواتالخدمة؟

 -8التحقؽمماإذاكافىناؾعبلقةارتباطيةذاتداللةاحصائيةبيفدرجةتقديرأفرادالعينة
لمتطمباتإدارةرأسالماؿالفكريودرجةتقديرىـلواقعالحريةاألكاديمية.

أىمية الدراسة:
 -1تنبثؽ أىمية الدراسة مف أىمية رأس الماؿ الفكري  ومدى مساىمة ادارتو الفعالة في رفع
مستوى أداء المؤسسة الجامعية باعتبارىا أحد أىـ محركات التنمية  ،وكذلؾ أىمية الحرية

األكاديميةباعتبارىامتطمباً أساسياً فيالوقتالراىففييتمثؿاألساساأليدولوجي لمجامعة
المعاصرةوأحدمبرراتالتحوؿفيرؤيتياورسالتيا.

 -2رفد  المكتبةالفمسطينيةبدراسةتجمعبيف(إدارةرأس الماؿ الفكري_الحريةاألكاديمية)
والتيتعتبراألولىمفنوعيافيحدودعمـالباحثة.
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  -3قدتفيدىذهالدراسةفيحثالجامعاتعمىحفظالمخزوفالمعرفيالمتولدمفرأسالماؿ
الفكري،وتحديدالمتطمباتالمناسبةلتخزينوونقمو.

 -4ربما تشجع أصحاب القرار في الجامعات الفمسطينية عمى االطبلع عمى تجارب مؤسسات
التعميـ العالي األخرى في مجاؿ رأس الماؿ الفكري والحرية األكاديمية ،والعمؿ عمى وضع

رؤىمستقبميةلتحقيقيا.

 -5يمكف أف يستفيد مف نتائجيا كؿ مف:
أ -طمبة الدراسات العمياوالباحثيف مفخبلؿفتحأفاؽ ليـ جديدةفيبحثمشكبلتذات
عبلقة.

ب-أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات مف خبلؿالتعرؼ الي درجة تقديرىـ لمتطمبات إدارة

رأسالماؿالفكريوواقعالحريةاألكاديميةفيجامعاتيـ.

ت-الجياتالمسؤولة  عفالتخطيطلمتعميـالعاليفيوضعخططوبرامجلبلرتقاءبمتغيرات

الدراسةالحالية.

مصطمحات الدراسة:
تقتضى الدراسة ،تحديد بعض المصطمحات كىى :
 -1المتطمبات :يعرفيا الكسيبي ( )2007بأنيا" :ىيكؿعنصرضروريومطموباستيفائومف
األمورالماديةوالمعنوية ،بحيثتتكامؿىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذهالمتطمباتمعبعضيا البعضويتحقؽ

فيالنيايةالي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؼالمنشودمنيا"(الكبيسي.)12:2007،

كتعرفيا الباحثة اجرائيان بأنيا":العناصروالمقوماتالواجبأفتمبيياجامعاتمحافظاتغزة

لتحقيؽىدؼماوىذهالمتطمباتتتبايفمف ىدؼإلىآخر،فالمتطمبات الواجب استيفائيامف قبؿ

الجامعات لمحفاظ عمى رأس الماؿ الفكري في أي جامعة تتمثؿ في عناصر رأس الماؿ البشري

وعناصررأسالماؿالييكميوعناصررأسالماؿالعبلئقي".

 -2اإلدارة :يعرفيا عبد اهلل ( )2006بأنيا" :القياـبمجموعةمفالوظائؼتتمثؿفيالتخطيط
والتنظيـوالتوجيووالرقابةبغيةتس يروتنفيذاألعماؿاليوميةأليمؤسسةومنياالجامعة،وفي
مقدمةىذهالوظائؼاتخاذالق ارراتالتيتعززإمكانياتالمؤسسةوتجعمياأقربإلىتحقيؽ

أىدافيا.وىذهالوظائؼتتوزعبيفالموظفيفحسبمستوياتيـاإلدارية"(عبداهلل.)6:2006،

كيعرفيا أبك شيخة ( )2000بأنيا":مجموعةمفاألنشطةتنجزمفقبؿجماعةمفاألفراد،
وينظرإلييامفالزاويةالوظيفيةفتقسـالعمميةاإلداريةإلىتخطيطوتنظيـوتوجيوورقابة،وقدينظر
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إلييامفزاويةاألفرادالعامميفبيا،وعندىاتصبحففوعمـاستخداـالموارداإلنسانيةلتحقيؽاألىداؼ
التنظيمية(أبوشيخة.)14:2000،
كتعرفيا الباحثة اجرائيان بأنيا ":مجموعةمفالعممياتالتيتيدؼإلىتحويؿالمدخبلتإلى

مخرجات مف خبلؿ العنصر البشرى ،وىى مسؤولة عف اتخاذ الق اررات وصياغة األىداؼ في
المؤسسة ،وتجميع الموارد البشرية والمادية المطموبة واستخداميا بكفاءة ،لتحقيؽ نمو المؤسسة
واستقرارىا،عفطريؽمجموعةمفالوظائؼأىميا:التخطيطوالتنظيـوالتوجيووالرقابةوالتقويـ".

 -3إدارة رأس الماؿ الفكرم يعرفيا الياللي ( )2011بأنيا":ىوالمقدرةالعقميةوالمعرفيةوالفكرية
عمىتوليداألفكارالجديدة،والمناسبة،والقابمةلمتنفيذ،والتي تتمتعبمستوىعاليمفالجودة،
وتمتمؾ اإلمكانات عمى تحقيؽ التكامؿ والتناغـ بيف مكونات مختمفة لموصوؿ إلى األىداؼ

المنشودةلممنظمةأوالمؤسسة،وىذهالمقدرةتتوافرعندمجموعةمفالعامميفاألكفاءبغض

النظرعفمستواىـاإلداري"(اليبللي.)21:2011،

كيعرفيا جاد الرب ( )2006بأنيا "  :عقوؿتتمتعبمياراتمنفردةتجعمياقادرةعمىالنظر
مف عدة جوانب والتفكير في عدة اتجاىات ،لموصوؿ إلى أسموب عمؿ جديد يحقؽ اقتناص فرص
أكثر،وىوقدرةذىنيةمجتمعيةتمثؿتشكيمةمفالمعرفةوالمعموماتوالخواصالفكريةوالخبرةالتي

تمثؿالمواداألوليةالرئيسية(جادالرب.)99:2006،

كتعرفيا الباحثة اجرائيان بأنيا ":مجموعة األنشطة والعمميات المرتبطة بالتخطيط والتنظيـ

والتوجيووالرقابةالتيتمارسياجامعاتمحافظاتغزةبيدؼاالرتقاءباإلمكاناتالعقميةوالفكريةالتي
يمتمكياالعامميففيالجامعة والتيتجعميـقادريفعمىإضافةقيمةاقتصاديةليامفخبلؿخبراتيـ
ومعارفيـالمكتسبة(رأسالماؿالبشري)،إلىجانبماتممكوالمنظمةمفإجراءاتوأنظمةوضوابط

ولوائحداخميةتعززمفأدائيا(رأسالماؿالييكمي)،باإلضافةإلىالعبلقاتالقويةوالمميزةالتيتربط

ابالعمبلءوال زبائفوالمجتمعواألطراؼاألخرى(رأسالماؿالعبلئقي)،وىذهالمكوناتمجتمعةتعزز

الميزة التنافسية لممؤسسة وتجعؿ قيمتيا السوقية واالقتصادية مرتفعة وتحسف مف أدائيا الكمي"،

كالمتمثمة في ىذه الدراسة بالدرجة الكمية التي تـ الحصكؿ عمييا مف خالؿ استجابة عينة الدراسة

لمتطمباتيا في اإلستبانة.

 -4متطمبات إدارة رأس الماؿ الفكرم :يعرفيا مسكدة ( )2011بأنيا ":ىيمكوناتوعناصر
وتقسيمات رأس الماؿ الفكري أو كما يطمؽ عميو البعض برأس الماؿ المعرفي حيث تشمؿ

بشكؿ أساسي رأس الماؿ البشري ،ورأس الماؿ العبلئقي ،ورأس الماؿ الييكمي وىذا التقسيـ
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المتفؽعميوبيفالجميع،وافكافالبعضيقسـالمتطمباتوالتقسيماتالرئيسيةإلىتقسيمات
فرعية"(مسودة.)940:2011،
كتعرفيا الباحثة اجرائيان بأنيا" :ىيالضرورياتالبلزمةإلدارةمجموعاألصوؿوالموجودات

غير الممموسة الممموكة لمجامعة ،والمتعمقة بالمعرفة المكتسبة مف رأس الماؿ البشري ورأس الماؿ
الييكمي ورأس الماؿ العبلئقي والتي يجب عمى جامعات محافظات غزة أف توجييا لتحقيؽ منافع

مستمرة،وتوليدوتحقيؽالميزةالتنافسيةوتحسيفأدائيا.وبالتالييصبحلدىجامعاتمحافظاتغزة

مخزوفمفالمعموماتوالخبراتالمتراكمة،وال ممكيةالفكرية،والقدراتالييكميةوالتنظيميةواالبتكارية

والتكنولوجيةوالمياراتاإلداريةوالتنظيمية".

 -5الجامعة :يعرفيا العاجز( )2006بأنيا  ":ىيالمؤسسةاالجتماعية التربويةالعممية الثقافية
التيأوجدىاالمجتمعمفأجؿتحقيؽأىدافووغاياتو،ومفخبلؿإيجادوسيطمنظـ،يساعد

عمىتنميةقدراتوشخصيةاألفرادمفجميعالجوانبالجسميةوالعقميةواالنفعاليةوالروحية

والفكرية ،بشكؿ متكامؿ ومتوازف ،وتمكنو مف اكتساب القيـ واالتجاىات والمعارؼ واألنماط

السموكية التي تجعمو فرداً سوياً وتحميو مف االنحراؼ وتوجو سموكياتو" (العاجز:2006 ،
.)399

كتعرفيا كزارة التربية كالتعميـ( )1998بأنيا "تعرؼالمادة()10لتصنيؼمؤسساتالتعميـ
العاليمفقانوفرقـ()11لسنة()1998بشأفالتعميـالعاليمفمنظومةالتشريعاتالفمسطينية"
بأنيا:المؤسساتالتيتضـكؿمنيامااليقؿعفثبلثكمياتجامعيةوتقدـبرامجلمدراساتالعميا

تنتيىبمنحدرجةالبكالوريوس"الدرجةالجامعيةاألولى"ولمجامعةأفتقدـبرامجلمدراساتالعمياتنتيى
بمنحدرجةالدبموـأوالماجستيرأوالدكتوراه،ويجوزلياأفتقدـبرامجتعميميةتنتيىبمنحشيادة

الدبموـوفؽأنظمةالدبموـ(و ازرةالتربيةوالتعميـ.) 3:1998،

 -6محافظات غزة " :ىيجزءمفالسيؿالساحميالفمسطيني،تبمغمساحتيا()365كيمومتر
مربع،ويمتدىذاالجزءعمىالشاطئالجنوبيالشرقيلمبحرالمتوسطبطوؿ()45كيمومتر،
وبعرضمابيف()6-12كيمومتر،ومعقياـالسمطةالفمسطينيةتـتقسيـقطاعغزةاداريًا
الىخمسمحافظاتىي(:شماؿغزة،غزة،الوسطى،خانيونس،رفح)"(و ازرةالتخطيط

والتعاوفالدوليالفمسطينية)14:1997،

 -7الحرية األكاديمية :يعرفيا الشبكؿ كالزيكد ( )2009بأنيا" :حريةعضوىيئةالتدريسفي
سعيولممعرفة،والتطورالعممي،وتبادؿالخبراتوالمعموماتمفخبلؿالبحثالعمميالمنظـ،
والدراسات والمناقشات ،والتوثيؽ واإلنتاج والتأليؼ والترجمة ،والخمؽ ،واإلبداع ،والتعميـ
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والمحاضرات،وىى حرية األستاذ الجامعيفيتدريسو،وفىبحثو،وفىالتعبيرعفآراؤه
ونظرياتوتعبي ًارح ًاردوفأفيكوفعرضولبلضطيادوبسبباآلراءالتييأخذبيا،أويدرسيا"

(الشبوؿوالزيود.) 288:2009،

كيعرفيا حمداف ( )2008بأنيا":حرية عضو ىيئة التدريسفي البحثعفالحقيقة ،ونشر
ما يتوصؿ إليومنيا ،وتفسيرىافي نطاؽ معرفتو األكاديمية بالشكؿالذي يراه مناسبًا ،وكذلؾ التعبير
عفأفكارهومعموماتو في ميداف تخصصو دوف التعرضألي ضغوطات ،وحرية اإلسياـ فيالنشاطات

والخدمات التطوعية في المجتمعالمحمي ونقد البرامج التعميمية والسياساتواإلجراءات ،وابداء الرأي

في التعيينات اإلداريةوالجامعية ،وايصاؿ اقتراحاتو مف خبلؿالقنوات المناسبة لئلدارة الجامعية د وف
التأثيرعمىرأيوودوفالمساسبسمعةالمؤسسةاألكاديميةدوفوجوحؽ"(حمداف.)14:2008،

كتعرفيا الباحثة اجرائيان بأنيا" :الحرية الممنوحة مف قبؿ الجامعات ألعضاء ىيئة التدريس

األكاديمي والتي تسمح ليـ بإجراء البحوث والتدريس وابداء الرأي دوف قيد أو شرط مما يحاكي
احتياجاتالمجتمعوالواقع،دوفالتأثيرعمييـمفإدارةالجامعةأوالدولةممايعززدوراألكاديمييف

فيالمجتمعوتحقيؽالتنمية،معالحفاظعمىأخبلقياتالمينة".

كىى الدرجة الكمية التي تـ الحصكؿ عمييا مف خالؿ استجابة عينة الدراسة الستبانة

الحرية األكاديمية كالمتمثمة في المجاالت(:الحرية في اتخاذ القرارات ،الحرية في التعبير كاإلبداع،
الحرية في مجاؿ التدريس كالبحث العممي).

حدكد الدراسة:
تتحددالدراسةبالحدودالتالية:
 -1حدالمكضكع:التعرؼإلى"متطمباتإدارةرأسالماؿالفكريفيجامعاتمحافظاتغزةوعبلقتيا
بالحريةاألكاديمية".

 -2الحدالبشرل:عينةممثمةمفأعضاءالييئةالتدريسية.
 -3الحد المؤسسي :الجامعات الفمسطينية الثبلثة (جامعة األزىر  ،الجامعة االسبلمية  ،جامعة
األقصى).

 -4الحدالمكاني:محافظاتغزة.
 -5الحد الزماني :تـ تطبيؽالشؽالميدانيمفىذهالدراسةخبلؿالفصؿالدراسي الثانيمفالعاـ
()2017 – 2016ـ
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المحكر األكؿ
رأس الماؿ الفكرم
مقدمة:
كافالعصرالصناعيىوعصراكتشاؼقوةوأىميةرأسالمػاؿونموذجػواآللػة،وقػداسػتكمؿ

رأسالمػاؿالمػػاديالقػػائـعمػىاآللػػةسػػيطرتوخػػبلؿفتػرةطويمػػةامتػدتمػػفبدايػةالثػػورةالصػػناعيةالتػػي
ػميثوحتػيمنتصػؼالقػرفالماضػيتقريبػاً،وامتػدتإلػى

يؤرخليابصدوركتاب(ثػروةاألمػـ)آلدـس

ث ػػورةالحاس ػػوبوتص ػػاعدأىمي ػػةالمعمومػ ػاتكوح ػػدةفني ػػةلمث ػػروةالقائم ػػةعم ػػىتكنولوجي ػػاالمعموم ػػات،
وتعػاظـدورالمعرفػةكوحػدةإنسػانيةلمثػػروةالقائمػةعمػىاألفػرادوخبػراتيـوقػدراتيـعمػىاالبتكػاروتوليػػد

المعرفةالجديدة.
ثـجاء اكتشاؼآخرأخذطريقوإلى مركزاالىتماـوالحديثعنوعمى نطاؽمتصاعدىو

"رأسالماؿالفكري"فإذاكافرأسالماؿالصناعييتسـبأنوماديوممموسممايجعؿسيؿالتحديد

والقياس والتقييـ   ،فإف رأس الماؿ الفكري يتسـ بأنو أثيري غير ممموس مما يجعمو صعب القياس
والتقييـ،ليذاتأخرالتعامؿمعوعمى أنورأسماؿحقيقيلعقودطويمةباستثناءحاالتقميمةلـيكف
باإلمكاف تجاىميا وىي تدر موارد مادية واضحة ومحددة كماىو الحاؿ في براءات االختراع ،ومع

تزايد البلممموساتوبشكؿخاصكاألصوؿالمعرفةأورأسالماؿالفكريودورىافيتعظيـأصوؿ

المؤسسات التعميمية  ،وانعكاس ذلؾ عمى قيمتيا السوقية ،لـ يعد باإلمكاف إال االعتراؼ بالقيمة
الحقيقيةليذهاألصوؿفيالمؤسسة ،خاصةأفالكثيرمفالمؤسساتليسليارأسماؿماديكبير

وانمارأسمالياالحقيقييتمثؿفيأصولياالفكريةبشكؿأساسي(أبوسيدو.)88:2014،
والواقعالذييبدوجمياً فيالوقتالحاضروخاصةفيالدوؿالمتقدمةىوأفالثروةوالقيمة

والتطورفيالمجتمعاتواالقتصادياتالمتقدمةأصبحيعتمدعمىرأسالماؿالفكريوجوىرهاألساسي

ىو المعرفة ،وىذا يعني أف مركز الثقؿ في توليد القيمة والثروة انتقؿ مف عمؿ األشياء إلي العمؿ

المعرفي،مفاستثمارالمواردالطبيعيةإلىاستثماراألصوؿالفكرية،ومفقانوفتناقصالعوائد(الذي
ينطبؽعميالسمعالمادية)إلىقانوفتزايدالعوائد(بالنسبةلممعرفةواألفكار) ،وكؿىذايعنيأف
االقتصادياتأخذتتنتقؿوتتحوؿمفاقتصادياتومجتمعاتقائمةعمىالصناعةورأسالماؿالمادي

إلىأخرىقائمةعميالمعرفةورأسالماؿالفكري(.نجـ.)287:2008،

وعمى ذلؾيعتبررأسالماؿ الفكريأساستقدـاألمـوالشعوب ،وحجراألساسفيالتقدـ
والرقيالبشرىعمى  مرالعصور،فمنذبدايةالخميقةنبلحظأفىناؾثقافاتتحياوتموت،ويبقى
القاسـالوحيدوالمشترؾبيفكؿالثقافاتوالحضاراتىواالنسافالذييعدأقوىعنصرلبلستثمار،
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قىوتطوروتقدـوازدىار

لذلؾاىتـالعالـباالستثمارفيالمواردالبشريةباعتبارىاالركيزةاألساسيةلر

المجتمعاتوأساستنميتيا(بوقموؿ.)59:2998،

يالمفتاحالتربويواالستراتيجيالمحددلمتنمية،فعندماتحدثفجوةبيف

ويمثؿرأسالماؿالفكر

رأسالماؿالفكريوباقيرؤوساألمواؿ،البدأفينصباالىتماـعميوويركزعمىالعنصرالبشري
واعدادهوتدريبووتعميقولمخبرة،وعندمايكتمؿاإلعدادوالتدريبالبشرييصبحمفالسيؿزيادةالقدرة
التنمويةفياستخداـباقيرؤوساألمواؿأفضؿاستخداـ،لذافافالدولةالناشطةفيمجاؿالتنمية

تضعأمامياىدفاًاستراتيجياًىوتطويركفاياترأسالماؿالفكري(الكثيري.)2903:220،

ولحساس ػػيةدورالجامع ػػةفق ػػدأص ػػبحت المػ ػواردغي ػػرالممموس ػػةذاتقيم ػػةحقيقي ػػةلي ػػا،وازداد
الوعىبأىميةىػذهالمػواردالتػيتمثػؿالمعرفػةالموجػودةفػيالجامعػة،والتػيليػاالتػأثيرالكبيػرفػيمػنح

قيمػ ػ ػ ػػةحقيقيػ ػ ػ ػػةومي ػ ػ ػ ػزةتنافسػ ػ ػ ػػيةتميزىػ ػ ػ ػػاعػ ػ ػ ػػفغيرىػ ػ ػ ػػا،وأصػ ػ ػ ػػبحيطمػ ػ ػ ػػؽعم ػ ػ ػ ػىىػ ػ ػ ػػذهالم ػ ػ ػ ػواردرأس

الماؿالفكري(األحمد.(355 :2994،

ظيرمفيوـرأسالماؿالفكري(أوالمعرفي)فيتسعيناتالقرفالعشريف،وأصبحيعتبر

ممثبلً حقيقياً لقدرةالمؤسسةالتعميميةعمىالمنافسةوتحقيؽالنجاح،بعدأفكانتالمصادرالطبيعية

تمثؿالثروةالحقيقيةلمم ؤسساتقبؿىذاالتاريخوتطوراستخداـىذاالمفيوـليمثؿالقدرةالعقميةالتي
تمتمكياالمؤسساتوالتياليمكفتقميدىابسيولةمفقبؿالمنظماتالمنافسة،ورأسالماؿالفكري
يتمثؿبامتبلؾالمنظمةنخبةمميزةمفالعامميففيياعمىكافةالمستوياتوىذهالنخبةلياالقدرةعمي

التعامؿالمرففيظؿنظاـإنتاجيمتطورولياالقدرةعمىإعادةتركيبوتشكيؿىذاالنظاـاالنتاجي

بطرؽمتميزة(كوف.)Quinn , 1996 : 56

إضافةإلىماتقدـيمكفأفنستعيفبوجيةنظرأبريؿ()April،2002الذيوضعحدودًا

فاصمةبيفالمواردالماديةوالمواردالفكرية(المعرفية)،فقدأشارإلىأفالمواردالماديةتشمؿكؿ
تمؾ الموارد التي تظير في ميزانية المنشأة منيا عمى سبيؿ المثاؿ ،العقارات والتجييزات والمكائف

والبرمجياتوغيرىا،فيحيفأفالمواردالفكريةالمعرفيةتتمثؿفيثقافةالمنظمةوالمعرفةالتكنولوجية
والعبلماتالتجاريةوبراءاتاالختراعوالمعارؼالعمميةالتييتقاسمياالعامموف،وكذلؾالتعميـالمتراكـ

والخبرة(أبريؿ .) April ,2002 : 78

مفيكـ رأس الماؿ الفكرم :
أصبحمفيوـرأسالماؿالفكري مفالمصطمحاتالمألوفةعندالكثيريففيحياتنااليومية،
بدليؿ أنو أصبح يترأس عناويف العديد مف المقاالت الرئيسية في األبحاث العممية ،وعمى الرغـ مف
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ذلؾ،وكمايقوؿالفيمسوؼاأللمانيىيجؿ":ليسكؿماىومألوؼمفيوـبوضوح،والمشكمةتكمف
عندمايجبأفيحؿالفيـمحؿمجرداأللفة"
وعمىالرغـمفوجودالعديدمفالدراساتوالكتاباتالتياىتمتبتعريؼرأسالماؿالفكري،إال

أنواليوجداتفاؽبيفالباحثيفعمىتعريؼواحدجامعمانع،ويرجعذلؾلعدةأسبابمنيا:

 -0الحداثة النسبية لمفيكـ رأس الماؿ الفكرم :حيث استخدـ ىذا المفيوـ ألوؿ مرة عاـ 0999
بواسطة(رالؼستاير،)RalPh Stayerوىومديرإحدىشركاتاألطعمةبقولو":فيالسابؽ

كانتالمصادرالطبيعيةأىـمكوناتالثروةالقوميةوأىـموجوداتالشركة،بعدذلؾأصبحرأس

الماؿممثبلًبالنقدوالموجودات،أمااآلففرأسالماؿالفكريىوأىـمكوناتالثروةالقوميةوأعمى
موجوداتالشركات(.ستيورات.)Stewart , 1999 : 5

 -2تنكع مجاالت اىتماـ الباحثيف في دراساتيـ لرأس الماؿ الفكرم:فيناؾمفتعامؿمعوعمىأنو
إدارة لممعرفة ،وقيمو مضافة لممؤسسة ،وبالتالي ركز عمى الموجودات الفكرية غير الممموسة،

وىناؾ مف اىتـ برأس الماؿ الفكري مف حيث مكوناتو وطرؽ وأساليب قياسو وكيفيو استخدامو
وتعظيـقيمتو،وىناؾمفاىتـبتقييـأثررأسالماؿالفكريعمىأداءمنظماتاألعماؿوقدرتيا

التنافسيةفيظؿاالقتصادالقائـعمىالمعرفة(أفندي.)72:2010،

 -3معظـ األبحاث كالدراسات المتعمقة برأس الماؿ الفكرم تمت بواسطة عدد مف الباحثيف الذيف
ينتموفإلىف روععمميةمختمفةمثؿ(:إدارةاألعماؿ،عمـالنفس،عمـاالجتماع،وغيرىا) وكؿ
مفىؤالءالباحثيفلومفاىيموالخاصةونظرياتوالعمميةومناىجوالبحثيةالتييعتمدعمييافي

دراساتو.

كبصفو عامة يمكف عرض بعض التعريفات لرأس الماؿ الفكرم مف اتجاىات فكرية مختمفة ،
تتضح فيما يمي :
عرفو بك سالـ كآخركف (  ) 2011بأنػو":ىػوقػوةذىنيػةمتكاممػةتتضػمفتركيبػةمػفالمعرفػة

والمعمومػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتوالخصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائصالفكريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةوالخب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراتاالبداعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةالتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػييمتمكيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاالعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاممييف
فيالمؤسسة(بوسالـوآخروف.)4:2011،
كيعرفو صكالج كمحبكب ( )2010بأنو ":المعارؼوالكفاءاتالتييستطيعالفردالتحكـفييا
والتيتتجمعطواؿالتعميـومختمؼمراحؿاإلعدادالتييمربيا،والخبراتالتييكتسبيا،ويتألؼرأس
الماؿالفكريمفماىوموجودفيفكراألف اردأيالمعارؼوالكفاءاتوالتحفيز ،ومواصفاتاألفراد

مثؿالذكاءوالمعرفةالعمميةواإلبداعوطريقةالعمؿ(صوالجومحبوب.)4:2010،
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بينما يعرفو شعباف ( ) 2010بأنو" :مايمتمكومجموعةمفالعامميففيالمؤسسةمفقدرات
معرفيةمتميزة،تعمؿالمؤسسةعمىتوظيفيامفخبلؿماتمتمكومفسياساتوبرامجوأنظمة،لوضع

تمؾالمعرفةواألفكارالجديدةقيدالتنفيذ(شعباف.)39:2010 ،


يعرفػو أفنػػدم( )2010بأنػو":مجموعػػةالميػاراتالمتػوافرةلػدىالمؤسسػة،والتػػيتتمتػعبمعرفػػة
واس ػػعةتمكني ػػام ػػفجع ػػؿى ػػذهالمؤسس ػػةعالمي ػػة،وأفالمعرف ػػةوالمي ػػاراتوالخبػ ػراتالت ػػييتمت ػػعبي ػػا

العػػامموف،كمػػايػراهالػػبعضمػواداًفكريػػةيػػتـتجميعيػػاوحيازتيػػاوتنظيميػػالمحصػػوؿعمػػىأصػػوؿعاليػػة
القيمة(أفندي.)67:2909،

ومفناحيةأخرىيرل عجالف (:)2008أفرأسالمػاؿالفكػرييعتبػرقػدرةعقميػةذاتمسػتوى
معرفيعاؿتممكػومجموعػةمحػددةمػفالعػامميفدوفغيػرىـ،فيػويمثػؿمجموعػةفكريػةغيػرممموسػة

ليااألثراألكبرفيزيادةالموجوداتالماليةاألخرىويساىـفيتعظيميا(عجبلف.)028:2998،

كيعرفػػو العػػامرم كآخػػركف (  ) 2008بأنػػو":القيمػػةاالقتصػػاديةلممػواردالبشػريةالمتولػػدةمػػف
خػػبلؿوجػػودمػػؤىبلتوقابميػػاتومعرفػػةوأفكػػاروطاقػػةوالت ػزاـبيػػذهالم ػواردالبش ػريةفػػيالوظػػائؼالت ػي

يشغمونيا(العامريوآخروف.)652:2008،

كيػػرم حسػػف ( )2005أنػػو يعبػػر عػػف":مجمػػوعكػػؿمػػايعرفػػولكػػؿاألف ػرادفػػيالمؤسسػػة،
ويحقؽميزةتنافسيةفيالسوؽ"(حسف.)183:2005،
كيعرفو ساللي (  ) 2004بأنو" :يتمثؿفيالقدراتالعقميػةلػدىفئػةمعينػةمػفالمػواردالبش ػرية
ممثمػػػةفػ ػػيالكفػ ػػاءاتالقػ ػػادرةعمػ ػىتوليػ ػػداألفكػ ػػارالمتعمقػ ػػةبػػػالتطويرالخػ ػػبلؽواالسػ ػػتراتيجيلؤلنظمػ ػػة
والعممياتبمايضمفلممؤسسةامتبلؾميزةتنافسية(سبللي.) 99 :2004،
بينما يرم ستيكارت ( )2004أف رأس المػاؿ الفكػرم يمثػؿ" :الموىبػةوالمعرفػةالتقنيػةوالخبػرات
والتعميـالمتراكـفيالعنصرالبشريالتييمكفتحويميااليقيمة"(ستيوارت.)31 : 2004،
كما يعرفو عبد الكىاب( )2004أنو":مجموعةالمواردغيػرالممموسػةالتػيتميػزالمؤسسػةعػف
غيرىامفالمؤسساتاألخرىوتساعدىافيتحقيؽقيمةمضافة"(عبدالوىاب.)233:2004،
يعرفػػو أكسػتر النػػد ( ) Osterland,2001بأنػو":ىػوصػػورةمػػفصػػوررأسالمػػاؿالمعرفػػي
،Knowledge CaPitalوشػػكؿمػػفأشػػكاؿاألصػػوؿغيػػرالممموسػػة"(أوسػػترالنػػد Osterland
.),2001: 49
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كيعرؼ صالح ( )2001بأنو"  :نخبةالكفاءاتذاتالقدراتالمعرفيةوالتنظيميةواألفكارالجديدةأو
تطويراألفكارالقديمة  ،بمايمكفالمؤسسةمفتوسيعأنشطتياوتعظيـنقاطقوتياوتجعميافيموقع
يمكنيامفاقتناصالفرصالمناسبة"(صالح.)23:2001،

كيعرفػو ديفػػت ( )Daft,2001بأنػػو":مجموعػةمػفالمػواردالمعموماتيػةالمتكونػػةعمػىىيئػػةنػوعيفمػػف
المعػػارؼ،معػػارؼظػػاىرةيسػػيؿالتعبيػػرعنيػػاأوكتابتيػػا،ومػػفثػػـنقميػػاإلػػىاآلخ ػريفبشػػكؿوثػػائؽ،
ومعػػارؼضػػمنيةمبنيػػةعم ػىالخبػراتالشخصػػيةوالقواعػػدالتػػيتسػػتخدـفػػيتطػػويرالمؤسسػػة(.ديفػػت
.)Daft ,2001:157

بينمػػػا يػػػرم ىانسػػػيس ( )Hanses,1999أف رأس المػػػاؿ الفكػػػرم":الموج ػػوداتالتنافس ػػيةالت ػػيتق ػػوـ
بعمميةالتطويرالخبلؽواالستراتيجيالمعتمدةعمىاالبتكاروالتجديد.
(ىانسيس (Hanses,1999:105
كيشير باسي ( )Bassi,1997أنو عبارة عف":المعرفةالتيتكػوفقيمػةالمؤسسػةوتتكػوفمػفرأس
الماؿالفكريورأسالماؿالييكميورأسالماؿالزبائني (.باسي .) Bassi , 1997 : 25
كىنػػاؾ مػػف يػػرل صػػعكبة فػػي كضػػع تعريػػؼ محػػدد لػرأس المػػاؿ الفكػػرم ،كلكػػف يمكػػف اعتبػػار أم مػػف
المكارد رأس ماؿ فكرم إذا تكفرت فيو المستكيات المعرفية التالية:
-1المعرفػػػة االدراكيػػػة:وتتمث ػػؿف ػػيق ػػدرةاس ػػتفادةالع ػػامميفم ػػفالبػ ػرامجالتدريبي ػػة،والتعم ػػيـالمس ػػتمر،
والتعميـالميني،والحصوؿعمىشيادةعممية.
-2الميارات المتقدمة:وتتمثؿفيكيفيةوضعتمؾالمعرفةالنظريةفيواقعتطبيقيممموس.
-3فيـ األنظمة :كتتمثؿفيفيـالعبلقاتالمبنيةونسيجيابيفالمواقؼواألشياء.
 -4اإلبػػػداع المحػػػرؾ ذاتيػػػان:ويتنػػاوؿىػػذاالمسػػتويتنمي ػػةالػػدوافعالذاتيػػةلمعػػامميفمػػفقب ػػؿاإلدارة،
ورعاي ػػةاالس ػػتعدادات،والتكي ػػؼم ػػعالنجػ ػاح،وخم ػػؽحاج ػػاتاالن ػػدفاعالع ػػالي،والف ػػرؽالمبدع ػػة،
والجماعاتالمتماسكة،وواجباإلدارةىوتييئةالمناخالمناسبلمثؿىداالنوعمفاإلبداع

(العنزيونغـ.)3: 2002،

كتستنتج الباحثة مف التعريفات السابقة أف رأس الماؿ الفكرم :
جزءمفالمواردالبشريةلمجامعات.يصعباالستغناءعنوأواستبدالو.يتمثؿفينشاطعقميمستمر.07

يعتمدعمىالمعرفةالفكرية.يعتمدعمىاألصوؿغيرالممموسةعنداالنساف.يعتمدعمىاإلبداعالبشريوالقدرةعمىاالبتكار.يعتمدعمىالخبراتوالميارات.موجوداتغيرممموسةتؤثرفيالموجوداتالماديةلكؿجامعة.ٍ
فيعاؿتمتمكيامجموعةمحددةمفأعضاءىيئةالتدريسبالجامعة.
قدرةعقميةذاتمستويمعرليسوليدالصدفةأوالعشوائية،وانمايحتاجإلىجيدكبيرلبنائوويتطمبكمفةعاليةويعدمفأىـالمميزاتالتنافسيةالتييمكفأفتمتمكياالجامعة.
في ضكء التعريفات السابقة لرأس الماؿ الفكرم تعرؼ الباحثة رأس الماؿ الفكرم أنو" :عبارةعف
االمكانياتالعقميةوالفكريةالتييمتمكياالعامم وففيالمؤسسةوالتيتجعميـقادريفعمىإضافةقيمة
اقتصاديةليامفخبلؿخبراتيـومعارفيـالمكتسبة(رأسالماؿالبشري)،إلىجانبماتممكوالمنظمة

مفإجراءاتوأنظمةوضوابطولوائحداخميةتعززمفأدائيا(رأسالماؿ الييكمي) ،باإلضافةإلى

العبلقات القوية والمميزة التي ترتبط بالعمبلء والزبائف والمجتمع واألطراؼ األخرى (رأس الماؿ

العبلئقي)  ،وىذهالمكوناتمجتمعةتعززالميزةالتنافسيةلممؤسسةالتعميميةوتجعؿقيمتيااالقتصادية
مرتفعةوتحسفمفأدائياالكمي".

مداخؿ دراسة رأس الماؿ الفكرم :
تعدالمداخؿبمثابةمنيجيةإلعادة بناءالمعرفة،والخبرةالمتعمقةبموضوعما،وفؽنظريات

أو مسارات محددة ومتطورة ،تكفؿ زيادة سيطرة الباحث أو تحكمو في الخبرة والمعرفة ،ويتضح أف
المداخؿ تمثؿ طريقًا لتناوؿ موضوع ما ،وتحميؿ أركانو ،وعمى ىذا األساس قد يكوف لكؿ موضوع

مدخؿأوأكثرلدراستو،فعندتحرىاألدبياتالمتخصصة،اتضحأفىناؾخمسةمداخؿلدراسة أرس

الماؿالفكري،وىيكمالخصيابوقجاني()2011عميالنحوالتالي:

 -1المدخؿ الفمسفي :بمعنى أف رأسالماؿالفكري معنيبالتنظير العمميلمفكرالمعرفي،وكيفية
جمعالمعموماتحوؿ الحقائؽاالجتماعية ،والتركيزعمى أىداؼوأنواع ومصادرالمعرفةباإلضافة
إليالتركيزعميالعبلقةبيفرأسالماؿالفكريوالمفاىيـاألخرىمثؿدرجةالتأكدوالسبيةوالشؾ.

 -2المدخؿ اإلدراكي :والذى يركزعمىمساىمةعمماءاإلدارةونظريةالمنظمةوالسموؾالتنظيميكما
وينظرإلى رأس الماؿالفكريمف زاويةقيمتواالقتصاديةوالفكرية ،فبلبد لممؤسسةالحصوؿعمى
قدرمفالمعرفةمفأجؿتطبيقيالحؿالمشاكؿاإلداريةوالمؤسسية.
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 -3مدخؿ الممارسة الجماعية :والذى يركز عمى المنظور االجتماعي والتاريخي لدراسة المعرفة،
والمعرفةعمميةتقميديةأخذتمنحينقؿمفجيؿإلي جيؿ ،فالمعرفةىيالتزاـوثقةبالجماعةفي

الرصيدالمعرفيالمتراكـ.

 -4المدخؿ الشبكي :ويفسرىذاالمدخؿرأسالماؿالفكريمفخبلؿتركيزهعمىاقتناءوتقاسـونقؿ
المعرفة مف خبلؿ أنماط تبادؿ أفقية وانسياب متداخؿ لمموارد وخطوط اتصاؿ تبادلية ،وىي الحمقة

األوليفيسمسمةالتعميـالتنظيميلتأتيبعدىاممارساتجديدةتريالمؤسسةبأنياضرورية.

 -5المدخؿ الكمي :وىوماأشاراليوبوقجاني  حيثبيفبأفالمعرفةىيعبارةعفنظاـمتكامؿ
لمتعامؿ مع المشكبلت بطرائؽ محددة تعطي نتائج تتصؼ بالمثالية ،وأف تكنولوجيا المعمومات
واالتصاؿ تتغير في إطار ىذا المدخؿ لتأخذ بعداً عممياً يتعامؿ مع مشكبلت معقدة وكبيرة،
ويعطيأىميةلؤلفرادمفخبلؿالمعرفةالتيتزودىـبيا(بوقجاني.)9:2011،

كاتفؽ مع بكقجاني كاكابادسي ( ،)Kakabadse,et.,al.,2003عمى كجكد خمسة مداخؿ

لدراسة رأس الماؿ الفكرم .

 -0المدخؿ الفمسفي :يؤكدىذاالمدخؿعمىأفرأسالماؿالفكريمعنىبالتنظيرالعمميلممفيوـ
المعرفي ،وكيفية جمع المعمومات حوؿ الحقائؽ االجتماعية والمنظمة ،ويركز عمى أىداؼ
وأنواع ومصادر المعرفة ،كما يركز عمى العبلقة بيف معرفة رأس الماؿ الفكري ،والمفاىيـ

األخرىمثؿدرجةالتأكيد،والسببية،وتبريرالمعتقد،والشؾوغيرىا.

 -2المدخؿ اإلدراكي :يمثؿ ىذا المدخؿ مساىمة عمماء اإلدارة ونظرية المنظمة والسموؾ
التنظيمي ،وينظروف إلى رأس الماؿ الفكري مف زاوية قيمتو االقتصادية والفكرية ،ويعدونو
بوجوداستراتيجيميـ،وشرطاًلبقاءالمؤسسةالمنافسةفيالسوؽبكفاءةوفاعمية،لذلؾالبد

ليا مف أف تحصؿ عمى قدر مف المعرفة والخبرة ،بيدؼ تطبيقيا لحؿ المشاكؿ اإلدارية
والتنظيمية،واستثمارالفرصالمتاحة،ممايجدراإلشارةإليوأفالمدخؿاإلدراكييعتمدعمى

مساريفىما:

 -المسار األكؿ :مسارالمعرفةوالمقدرةالعقمية،ويركزعمىخمؽوتوسيعمعرفةالمنافسيف

 المسار الثاني  :المسار المستند عمى الموارد ،ويركز عمى كيفية خمؽ األرباح مف مجموعةالمواردالممموسةوالفكرية.

 -3مدخؿ الممارسة الجماعية :والذى يركزعمى المنظوراالجتماعيوالتاريخيلدراسةالمعرفة،
والمعرفة عممية تقميدية أخذت منحي نقؿ مف جيؿ إلي جيؿ ،فالمعرفة ىي التزاـ وثقة
بالجماعةفيالرصيدالمعرفيالمتراكـ.
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 -4المدخؿ الشبكي :ويفسرىذاالمدخؿرأسالماؿالفكريمفخبلؿتركيزهعمى اقتناءوتقاسـ
ونقؿالمعرفةمفخبلؿأنماطتبادؿأفقيةوانسيابمتداخؿلممواردوخطوطاتصاؿتبادلية،
وىيالحمقةاألوليفيسمسمةالتعميـ التنظيميلتأتيبعدىاممارساتجديدةتري المؤسسة

بأنياضرورية.

 -5المدخؿ الكمي :حيث بيف بأف المعرفة ىي عبارة عف نظاـ متكامؿ لمتعامؿ مع المشكبلت
بطرائؽمحددةتعطينتائجتتصؼبالمثالية ،وأفتكنولوجياالمعموماتواالتصاؿ تتغيرفي

إطارىذاالمدخؿلتأخذبعدًا عمميًا يتعامؿمعمشكبلتمعقدةوكبيرة ،ويعطيأىميةلؤلفراد
مفخبلؿالمعرفةالتيتزودىـبيا(.)Kakabadse,et.,al.,2003:69

تخمص الباحثة مما سبؽ وجود خمسة مداخؿ لدراسة رأس الماؿ الفكري وىى بمثابة بناء
لممعرفة والمعمومات لبحث موضوع معيف وفؽ نيج حديث ومحدث ومف ىذه المداخؿ "المدخؿ
الفمسفي،المدخؿاإلدراكي،مدخؿممارسةالجماعة،المدخؿالشبكي،المدخؿالكمي".

مراحؿ تككيف رأس الماؿ الفكرم كمؤشرات تطكره :
بلعفالعنزيوصالح()160 – 150،2009مراحؿتكويف
حددىاشعباف()2011نق ً

وتطورمفيوـرأسالماؿالفكريبمايمي:

المرحمة األكلي :اضاءات البداية كتكجيات االىتماـ بالقابميات البشرية :
وىيالحقبةالزمنيةالتيامتدتمفالقرفالسابععشرإلىنيايةسبعينياتالقرفالعشريف،

وقد أكدت عمى القابميات البشرية عامة( فكرياً وجسديًا وأدائي ًا ) والتي تتعامؿ معيا مجتمعو في

الشخصالواحد،والغرضاألساسيمفذلؾتصنيؼفئةالشخصإلى(ماىر،شبوماىر،غير

ماىر)...وىذايعنيأفتمؾالمرحمةاىتمتبمديالقابميةلدىالعنصرالبشريسواءالقابميةالفكرية

أو الجسدية أو القابمية ألدا ء مياـ معينة ،ومف ثـ تصنيفو إلى فئات حسب كؿ قابمية مف تمؾ

مستوى األمر الذي يستحقو في ضوء ىذا التصنيؼ ،وبذلؾ شددت ىذه

القابميات ،ومف ثـ تحديد
الحقبةاالنتباهإلىأىميةالموردالبشريوضرورةدراستوبوصفوعامبلًمكمبلًلرأسالماؿالمادي.
المرحمة الثانية :تمميحات المفيكـ كتكجيات االىتماـ بالقابمية الذىنية :

وىي المرحمة التي امتدت مف بداية الثمانينات واستمرت حتي بداية التسعينات مف القرف

العشريف ،وقدتميزتىذهالمرحمةبمجموعةمفأداءومقترحاتركزتعمى أىميةودورالموجودات
غيرالممموسةفيتحقيؽبقاء المؤسساتونموىاوزيادةعوائدىا ،والبحثكثي اًرإلى والدةمفيوـجديد

خرجعاـ 1991ـوىورأسالماؿالفكري" الذيوجواالىتماـبالقابمياتالذىنيةالمتوفرةعندبعض
األفرادفيالمؤسسة.
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المرحمة الثالثة :تكثيؼ الجيكد البحثية ككالدة النظرية :
فيمنتصؼالتسعيناتمفالقرفالعشريف ،بدأتالجيودالبحثية تتكثؼحوؿموضوعرأس

الماؿ الفكري في محاولة إليجاد فيـ مشترؾ بيف الباحثيف والمؤسسات ،واالتفاؽ عمى مبادئ

وممارساتىذاالموضوع،وتأسيسًاعمىذلؾفإفالجيودآنفةالذكرقدركزتبالدرجةاألساسعمي

إيجادنظريةلرأسالماؿالفكريحيثصيغتافتراضاتالنظريةعمىالنحوالتالي:

-0أفقيمةرأسالماؿالفكريكموجودغيرممموسيتجاوزقيمةالموجوداتالممموسةبعدةمرات.
-2أفرأسالماؿالفكريىوالمادةالتيتتولدفيياالنتائجالمالية.
ييمثؿالفرؽبيفالقيمةالدفتريةلممؤسسةوالقيمةالسوقية

 -3أفالمقياس الماليلرأس الماؿالفكر
ليا.
-4أفرأسالماؿالفكرييعدأداةتحميؿاستراتيجي.
 -6أفرأسالماؿالفكريإذاتراكـيزيدمفانتاجيةالمؤسسات(الكردى.)40:2909،
وأضاؼ البنا( ) 2008أفتكويفرأسالماؿ الفكرييتـمفخبلؿمراحؿتبدأبالمعمومات المعرفية
سواء كانت داخؿ اإلنساف أـ خارجو مف خبلؿ وسطاء المعرفة والذيف يمتمكوف طريقاً مميداً لتدفؽ

المعرفةوتتمثؿالمواردالمعرفيةبمايمي:

-العبلماتالتجاريةوبراءاتاالختراع.

المعارؼالعمميةلمعامميفبالمؤسسةوالتعميـالمتراكـوالخبرة.وتعدمراحؿتكويفرأسالماؿالفكريتعبيرتراكميمعرفيوىو مصدرأساسيلتكويفرأس
الماؿ الفكري حيث يعتبر ىذا التراكـ مصد ًار ىاماً وابتكا ًار لما لو مف أىمية في حاضر المؤسسة
ومستقبمياكماوبيفأفالقدراتالعقميةالذىنيةوالبدنيةوالمياراتوالقيـالشخصيةمفأىـركائزرأس

الماؿالفكري(البنا.)3:2008،

وأضاؼحبيب()2014أفرأسالماؿالفكرييعتبروقودعممياتالبحوثوالتطويرواإلنتاج
في شتى المجاالت ،ويمثؿ مصد ًار لبلبتكارات واالختراعات التي سجمت باسـ المؤسسة كبراءات

بل أساسياً لتعزيزمركزىا
االختراعوعبلماتتجارية،وكانتموضعحمايةكممكيةفكرية،كانتسبي ً

التنافسي(حبيب.)73:2014،

واستنادًاإلىالعنزي()2001فقدبيفأفىناؾآليتيفلبناءرأسالماؿالفكريىما:
-0آليةاستقطابرأسالماؿالفكري.
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-2صناعةرأسالماؿالفكري.
أكالن :آلية استقطاب رأس الماؿ الفكرم:
بلعفبيسالكا()Biesalski,2004أفمعظـالمؤسساتتولياىتماماًواسعًا
كشؼالعنزينق ً

الستقطاب الموارد الكفوء ،كما وتوجد استراتيجيات كأساس لمجاؿ العمؿ الستقطاب القدرات العقمية

وىي:

-0شراء العقكؿ مف سكؽ العمؿ:
عمى إدارة الموارد البشرية متابعة العقوؿ البراقة والنادرة بغرض جذبيا واستقطابيا كخبرات

متقدمةتستفيدمنياالمؤسسةبش كؿكبيرفيزيادةرصيدىاالمعرفيالذىينعكسفيزيادةعمميات
االبتكارواالبداعالمستمر.
-2شجرة الكفايات:
تعدأحدتقنياتإدارةالموارد البشريةاإللكترونية،وتمثؿمخططًا يوضحالمياراتوالخبرات

بل عف سيرتيـ الذاتية مف أجؿ تحديد المزيج الصحيح مف األفراد المطموبيف  ،وتتضمف شجرة
فض ً

الكفاياتمكونيفىما:المكوفالمعرفيوالمكوفالسموكيوتوضحعمىالنحوالتالي:

  -المكوف المعرفي :يتضمف المفاىيـ النظرية والمعمومات والميارات والخبرات المتصمة بجدارة

الشخص.

 -المكوفالسموكي:يتضمفمجموعةمايقوـبوالشخصأثناءتأديتوالعمؿ،والذىيمكفمبلحظتو

وتقويمو.

-3مراجعة مؤسسات المعرفة كالتعميـ:وىي"المؤسساتالتعميميةمفمدارسومعاىدوجامعات"تعد
مصد ًارميمًاالكتشاؼالمواىبواستقطابيـ(العتيقي.)41:2005،
وقدبيفباور()1997أفزيادةأعدادىذهالمؤسساتتعدمفأولوياتاإلدارةالعميا،ويتطمب

التركيز عمى االستقطاب مف الجامعات بدالً مف االكتفاء بالتعييف مف مؤسسات أخري

(باور.)237:1997،

ثانيان :صناعة رأس الماؿ الفكرم :
أكدالعنزي()2001عمىضرورةبناءرأسالماؿالفكري،ألنويمثؿمصد ًار لمميزةوالمكانة

المؤسسية ،التي تمثؿ تراكـ امكانات مؤسسة ما البتكار المعرفة والمشاركة فييا ،بما يجعميا تتفوؽ
عمىالمؤسساتالمنافسة،حيثتوجدعددمفاالستراتيجياتلصناعةرأسالماؿالفكري،وىيكما

يمي:
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-0خريطةالمعرفة:تركزعمىنوعالمعرفة،وتؤكدرؤيةىذهاالستراتيجيةعمىأفالمعرفةليستغير
ممموسة فقط وا نما قابمة لمتعبير عنيا ،وأف المعرفة الضمنية ىي في عقوؿ ورؤوس األفراد

(العنزى.)123:2001،

-2بناء األنسجة الفكرية:
يرينجـ()2004أفاألنسجةالفكريةيشارؾفييامجموعةابتكاريةتتفاعؿوتتعمـمعبعض

ثـ تتفكؾ عند انتياء المشروع ليتشكؿ مشروعًا آخر بمجموعة ابتكارية جديدة وتعميـ جديد آخر

(نجـ.)202:2004،
-3القيادة الذكية:

ذكرعوادوغزاري()Awad & Ghaziri,2004أفالتعامؿمعرأسالماؿالفكرييتطمب

قيادةذكية،ألفالمديرالذكييركزاىتماموعمىالتعميـالمؤسسيويكوفمساعداً لمتعميـأكثرمما

يكوفمشرفًاومعممًاوأكثرممايكوفمعطيًالؤلوامر.(Awad & Ghaziri,2004,422(.

وأضاؼكاظـ()2008أفىناؾمجموعةخطواتيمكفاتباعيافيبناءرأسالماؿالفكريمنيا:
 -0تطبيؽ معايير أداء عالية ومتطمبات كبيرة عمى جميع العامميف وعدـ التياوف والتسامح مع
ضعؼاألداء.

 -2ممئالشواغرالوظيفيةباألفرادالمؤىميفتأىيبلًعالياًوليستمجردممئشواغر.
 -3إجراءعمميةالتدويرالوظيفيلمعامميفذوىالمياراتالعالية.
 -4إدخاؿمياراتعاليةبصورةمستمرة.

 -5إدخاؿتغييراتمناسبةفيىيكؿالمؤسسةوثقافتياوسياستيا.
تخمص الباحثة مما سبؽ أنو يجب االىتماـ باستقطاب وجذب الكفاءات المميزة والقدرات

العقمية النادرة ألنيا سبب تقدـ وقى وازدىا المؤسسات لما تعكسو مف إبداع وتطور وابتكار وتجديد

مستمر  ،ويعد رأس الماؿ الفكري ثروة تتميز بيا بعض المؤسسات والجامعات لما تمتمكو مف ثروة
فكريةفيعقوؿاألفرادالعامميفلدييا.

تطكر رأس الماؿ الفكرم :
بدأت الجيود الحثيثة تتكيؼ حوؿ رأس الماؿ الفكري في منتصؼ التسعينات في محاولة

إليجادفيـمشترؾفيمابيفالباحثيفوالمؤسسات ،واالتفاؽعمى مبادئوممارساتىذاالموضوع،

حيثركزتالجيودنحوايجادنظرية لرأسالماؿالفكري ،كماوتعددتالكتاباتالمركزةعمى رأس
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الماؿالفكريفيالمؤسسةباعتبارهمحددًا لميزتياالتنافسية ،إذابدأتتمؾالمؤسساتفيالتفكيرفي
كيفيةتسييرتمؾاألفكارواالبتكاراتوتنمييا(شعباف.)40:2011،

وذكػ ػ ػ ػػريوسػ ػ ػ ػػؼ()2005أفنظريػ ػ ػ ػػةوأسػ ػ ػ ػػسرأسالم ػ ػ ػ ػاؿالبشػ ػ ػ ػػريتطػ ػ ػ ػػورتفػ ػ ػ ػػيعقػ ػ ػ ػػد

الس ػ ػػتينات،وتق ػ ػػوـعمػ ػ ػىأفاألفػ ػ ػرادف ػ ػػيالمؤسس ػ ػػةى ػ ػػـمص ػ ػػدرتعظ ػ ػػيـثروتي ػ ػػا،وب ػ ػػذلؾف ػ ػػإفى ػ ػػذه
النظري ػ ػػةوجي ػ ػػتاألنظ ػ ػػاربش ػ ػػكؿمكث ػ ػػؼنح ػ ػػوالع ػ ػػاممييفم ػ ػػفذويالخبػ ػ ػرةالعالي ػ ػػةوالمي ػ ػػارةك ػ ػػونيـ

يمثمػ ػ ػ ػػوفرأسالمػ ػ ػ ػػاؿالبشػ ػ ػ ػػريفػ ػ ػ ػػيالمؤسسػ ػ ػ ػػةالػ ػ ػ ػػذييمعػ ػ ػ ػػبدو اًرفػ ػ ػ ػػيتحقيػ ػ ػ ػػؽالنتػ ػ ػ ػػائجاإليجابيػ ػ ػ ػػة

لممؤسسػ ػ ػػةاليقػ ػ ػػؿعػ ػ ػػفدور أرسالمػ ػ ػػاؿالمػ ػ ػػادي،وأفاالنفػ ػ ػػاؽعمػ ػ ػػيتعمػ ػ ػػيميـوتػ ػ ػػدريبيـإنمػ ػ ػػاىػ ػ ػػو
استثمارلومردودوليسنفقةغامضةالمردودليا(يوسؼ.)8:2005،

واتفؽ أبو سيدو( )2904مع ما جاء بو شعباف( )2900مف أنو بدأ االىتماـ برأس الماؿ

الفكريمنذبدايةالتسعينات الميبلديةعندماأطمؽ"رالؼ ستير"مديرشركةفيميلؤلطعمةعبارة"
رأسالماؿالفكري"حيثقاؿ:فيالسابؽكانتالمصادرالطبيعيةأىـمكوناتالثروةالوطنيةوأىـ

بل فيالنقدوالموجوداتالثابتةىيأىـمكونات
موج وداتالمؤسسة ،وبعدذلؾأصبحرأسالماؿممث ً

الثروة الوطنية وأعمى موجودات المؤسسة  ،كما ذكر " أف رأس الماؿ الفكري غير المستثمر عممية
يمكفتشبيييابالذىبغيرالمستخرج"(أبوسيدو.)80: 2014،
تخمص الباحثة مما سبؽ أف رأس الماؿ الفكري ينمو ويتطور باستخداـ المؤسسة لمعارؼ

كبير في تطور الدوؿ فيما لو أحسف استخدامو وادارتو
تأثير ًا
المستخدميف  ،كما ويمكف أف يحدث ًا
والمحافظةعميو.

مككنات رأس الماؿ الفكرم :
لقدتناوؿالمفكروف أبعادومكوناترأسالماؿالفكري ،وحاولواتحديدىافيعددمفاألبعاد

أوالمكوناتالتيتشكؿفيمجمميانماذجفكريةمتعددةتصؼرأسالماؿالفكري ،ومفأبرزتمؾ

النماذجنموذجستيوارت)) Stewartإذحددمكوناترأسالماؿالفكريفيأربعةمكوناترئيسية،
وتعدىذهالمكوناتمحؿاتفاؽكبيربيفمختمؼالدراساتالتيتناولترأسالماؿالفكري،وتتمثؿ

ىذهالمكوناتفي:
 -1رأس الماؿ البشرم :
ويحظىىذاالمكوفبأىميةكبيرةكونوالمصدراألساسلبلبتكاروالتجديػدفػيالجامعػة،وذلػؾ

لمػػايتمتػػعبػػواألف ػرادمػػفالقػػدرةالعقميػػة،والميػػارات،والخب ػراتالبلزمػػةإليجػػادالحمػػوؿالعمميػػةالمناسػػبة
لمتطمباتوحاجاتالمستفيديفوتمكفجامعاتيـمفالبقاءوالمنافسة.
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كيستدؿ عمى رأس الماؿ البشرم عند شعباف ( )2011بعدة مؤشرات تتمثؿ في اآلتي :
ومستوىجودةالعامميف،وقدرةالتعمـ
 قدرات العامميف كتشمؿ :القيادةاالستراتيجيةإلدارةالمؤسسة  ،لديالعامميف،وكفاءةعممياتتدريبالعامميف،وقدرةالعامميفعمىالمشاركةفياتخاذالق اررات.
 إبداع العامميف كتشمؿ:قدراتاإلبداعواالبتكارلدىالعامميفوالدخؿالمحقؽمفاألفكاراألصيمةليـ.
 اتجاىات العامميف كتشمؿ :تطابؽ اتجاىات العامميف مع قيـ المؤسسة ،ودرجة رضا العامميف،ومعدؿدورافالعمؿ،ومتوسطمدةخدمةالعامميفبالمؤسسة( .شعباف.)50:2011،



البشرى وحرص الجامعات بصفة عامة

تخمص الباحثة مما سبؽ عمى أىمية رأس الماؿ

بسعييا نحو اعداد الشباب مف البنيف والبنات لمواجية متطمبات سوؽ العمؿ  ،فالجامعة تمبي

احتياجاتالعامميفأيضاً فيمختمؼمناحيالحياة،كماتسعيجاىدةلمتأكدعمىأفالتدريبالذي

تقدمو ينصب عمى المنافسة ومساعدة العامميف عمى اكتساب المعرفة الضرورية والميارات البلزمة
ألداءأعماليـبالمستويوالمعاييرالمطموبةبأقؿمجيودوأقؿكمفةوأقصرجيد،ولكيتحقؽالجامعة
كامؿ أىدافيا في ىذا الشأف تضع أىمية كبيرة عمى البحوث ،وتشجع أعضاء ىيئة التدريس عمى

المشاركةفياجراءأبحاثنوعيةفيتخصصاتيـ.
 -2رأس الماؿ التنظيمي:

ويتضمفالقدرات التنظيمية لممؤسسةالتيتمبيمتطمباتالمستفيديفمفخبلؿنقؿ المعرفة

وتعزيزىافيالموجوداتالفكريةالييكمية،كنظـالمعمومات،وحقوؽالنشروالتأليؼ،وسمعةالمؤسسة،
وبراءاتاالختراع،ومقاييسالجودة،والنوعيةالمراعيةلحاجاتالمستفيديف.

كيستدؿ عمى رأس الماؿ التنظيمي عند ركز كجاككبسف ( )2001بعدة مؤشرات تتمثؿ في اآلتي:
(. ) Rose & Jacobsen ,2001: 23
 الثقافة العامة كتشمؿ  :طبيعة بناء ثقافة المؤسسة وتتطابؽ رؤية العامميف مع منظور المؤسسةورؤيتياالمستقبمية.
 الييكؿ التنظيمي كيشمؿ :صبلحية نظاـ التدقيؽ والمراجعة الداخمية بالمؤسسة ،ووضوح العبلقةبيفالسمطةوالمؤسسة.
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 التعميـ التنظيمي كيشمؿ  :بناءشبكةمعموماتداخميةواستخداـىذهالشبكةوبناءمخزوفتعميميلممؤسسةواستخداـىذاالمخزوف.
 العمميات ،كتشمؿ :مدة عمميات األنشطة واألعماؿ  ومستوي جودة الخدمات وكفاءة العممياتالتشغيمية.
نظاـ المعمكمات ،كيشمؿ :الدعـ المتبادؿ والتنسيؽ بيف العاممييف وتوفير البيانات والمعمومات ذات
العبلقةباألنشطةالمؤسسةوأعمالياوالمشاركةفيالمعرفة .ركز كجاككبسف
).( Rose and Jacobsen ,2001: 23
 -3رأس الماؿ العالقاتي ( خدمات المستفيديف ) :
ويشمؿرضاالمستفيديف،ووالءىـواالحتفاظبيـومشاركتيـ.
كيستدؿ عمى رأس الماؿ العالقاتي عند جكنزف كآخركف بعدة مؤشرات تتمثؿ في اآلتي :

(. ) Johansen ,et al , 2001 : 2

 القدرات التسكيقية كتشمؿ:بناءواستخداـقاعدةبياناتلممستفيديف،وتوفيرالقدراتالبلزمةلخدمةالمستفيديف.
 - مؤشرات كالء المستفيديف ،كتشمؿ :رضا المستفيد ،شكاوي المستفيديف ،مستوي كسب
مستفيديفجدد.


وتخمص الباحثةمماسبؽ أف رأسماؿالعبلقاتيتضمفالعبلقةالخارجية لمجامعة،والثقة

المتبادلة بيف الجامعي والجامعات األخرى ومؤسسات المجتمع األخرى ومعايير السموؾ ،ورأس ماؿ
العبلقات يعكس طبيعة العبلقات التي تربط المؤسسة بالمستفيديف فييا وبالمنافسيف ،أو أي طرؼ

يساعدفيتطويروتحويؿالفكرةإلىخدمة.
 -4رأس الماؿ المعمكماتي :

ويقصد بو المعمومات االستراتيجية التي توفرىا أنظمة المعمومات ،والمعرفة التطبيقية والبنية
التحتيةلدعـاستراتيجيةالمؤسسة،ويتضمفرأسالماؿالمعموماتيمعموماتعفآلياتعمؿالم ؤسسة
والتكنولوجيا المعتمدة لدييا ،إضافة إلى البنية التحتية التي تمتمكيا المؤسسة التي تدعـ العمميات

الداخمية بيا ،حيث تضـ البنية التحتية الحواسيب وشبكات االتصاالت ،والخبرة لدى العامميف

واجراءات األمف لحماية شبكات المؤسسة
المسؤوليف عف البنية التحتية المعموماتية والتكنولوجية 

وتطبيقاتيا(العجمي.) 31 :2010 ،
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وىويعكسالبنيةالتحتيةالتيتمتمكياالجامعة،والتيتدعـالعممياتالداخميةليا،حيثأف
البنية التحتية ليا تضـ الحواسيب وشبكات االتصاالت ،وموقع الجامعة ،والخبرات المتميزة لدى

العامميف المسؤوليفعف البنيةالتحتيةالتكنولوجية،واجراء األمفلحمايوشبكاتالجامعةوتطبيقاتيا

(ويح.)33:2013،

ويمكفتمخيصىذهالمكوناتمفخبلؿالشكؿالتالي:

شكؿ رقـ (  )1- 6مككنات رأس الماؿ الفكرم

ستيكرات ( ) Stewart ,1999 : 75

تخمص الباحثة مف الشكؿ السابؽ أف المكونات األساسية لرأس الماؿ الفكري تتكوف مف مكونات
مادية ممموسة ومكونات غير ممموسة تتمثؿ في أربعة مكونات رئيسية ،ىي (:رأس الماؿ البشري،
ورأس الماؿ التنظيمي ،رأس الماؿ العبلقاتي ،ورأس الماؿ المعموماتي) وذلؾ بما يتضمف جميع

المعارؼوالخبرات لدىالعامميفبالمؤسساتالتعميمية،وجميعاألبعادالتنظيميةلممؤسسةالتيتؤثر

فيرأسالماؿالبشرى،وجميعاإلمكانياتالماديةالمتوفرةفيالمؤسسة.
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وبالنظرإلىطبيعةعمؿالجامعةكمؤسسةذاتأىداؼونشاطاتمحددةوكنظـمفتوحةعمى
بيئتياوتنظيماتمجتمعية،وكمنظماتمعرفية،وكحاضناتلرأسالماؿالفكرييمكفالقوؿأفمعظـ

الجامعات ىي مؤسسات غير ربحية ،ليذا فاليدؼ ىو تطوير رأس الماؿ الفكري في الجامعة ليس
لتحقيؽ الربح بالدرجة األولي ،إنما لمريادة ،والتفوؽ ،والمنافسة ،والمحافظة عمى السمعة والميزة

التنافسية.

كأضاؼ حسف (  )2005تصنيفان آخر لمككنات رأس الماؿ الفكرم ،تمثؿ في :

 -0األصكؿ البشرية( رأس الماؿ البشرم ) :ىي المعرفةالمحفوظةفيذىفالعامؿالفردوالتيال
تمتمكياالمنظمةالتعميمية،بؿىيمرتبطةبالفردشخصياً ،وتتمثؿفي الميارات ،االبداع،والخبرات

...الخ.

-2األصكؿ الفكرية :وىيالمعرفةالمستقمةحوؿالشخصالعامؿوتممكياالمنظمةالتعميمية،أوىي
مجموعاألدواتوتق نياتمجموعةالعمؿالمعروفةوالمستخدمةلئلسياـفيتقاسـالمعموماتوالمعارؼ
في المنظمة التعميمية ،ومف أمثمة األصوؿ الفكرية(:الخطط ،التصميمات اليندسية ،وبرامج الحاسب

اآللي).

 -3رأس الماؿ الييكمي :ويضـ القدرة الييكمية عمى تحريؾ وتطوير المبادرات ،مف خبلؿ األخذ
باالعتبارالتوقعاتالجديدة،واالعتراؼباألفكارالجديدةوالمفاىيـواألدواتالمتكيفةمعالتغييروالتي

تشمؿالثقافة،النماذجالتنظيميةوالعممياتواإلجراءات.

 -4الممكية الفكرية ( رأس ماؿ التجديد ) :وتضـ العناصر التي تسمح لممنظمة بالتجديد وكذا ما
يمكف حمايتو قانونيًا مثؿ براءات االختراع ،العبلمات التجارية ،حقوؽ االستثمار ،المواىب الخاصة
بالنشر والمؤتمرات ،وتعمؿ المنظمات في مجاؿ الصناعة عمى امتبلؾ المزيد مف الممكية الفكرية

لتحقيؽميزةتنافسيةتمكنيامفمواجيةالمنافسةالسديدةفياألسواؽ،وىذاماانسحبمؤخ اًر عمى

المؤسساتالخدماتية.

 -5رأس ماؿ العالقات :وىو يعكس طبيعة العبلقات التي تربط المؤسسة بالمستفيديف منيا
وبالمنافسيف،أوأيطرؼيساعدفيتطويروتحويؿالفكرةإلىخدمة(حسف.)84:2005،
وأضاؼقدوروآخروف() 2011أفرأسالماؿالفكرييمكفاإلشارةإليتقسيماتوومكوناتوعمي

النحوالتالي:

* تقسيمات ديسبرس كتشنفؿ ( : ) Despres & Channvel
وىوتقسيـيتكوفمفثبلثةمكونات،ومايتفاعؿمعيامفأجؿخمؽالقيمة،وىذهالعناصرىي:

أك نال – رأس الماؿ البشرم :ويشيرإلى المواردالبشرية لممؤسسةبمافيياالمعرفة،التييمكفتحويميا
إلىقيمة،وىذايوجدلدياألفراد.

ثانيان – رأس الماؿ الييكمي:وىذايشيرإلىتسييبلتالبنيةالتحتيةلممؤسسة.
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ثالثان – المكجكدات الفكرية :وىذهتعودلؤلصوؿالفكريةلممؤسسةالتىبموجبياتحتاجالمؤسسةإلى

الحمايةالقانونية.

* تقسيـ مكينزل كينكميف ( :) Mcken zie & Winkelenىذاف الكاتباف وضعا المعادالت

التاليةلتوضيحتقسيميالمكوناترأسالماؿالفكري:









Intellctual Capita l = Human Capital + Structural Capital
رأسالماؿالفكري=رأسالماؿالبشري+رأسالماؿالييكمي،حيث:
Structural Capital = Customer Capital + Organizational Capital
رأسالماؿالييكمي=رأسالماؿالزبوني+رأسالماؿالتنظيمي،حيث:
Organizational Capital = Innovation Capital + Process Capital
رأسماؿتنظيمي=رأسالماؿاالبتكاري+رأسماؿالعممية،حيث:
Innovation Capital = Intellectual Property + Intangible Assets

كيقسـ كالن مف كثرل كشعيبى( ) Guthrie& Sveibyكماعند (قدكرة كآخركف: )2011،ويقسما

أصوؿرأسالماؿالفكريالبلممموسإلى:

أوالً–أصوؿالييكؿالداخميلرأسالماؿ.

ثانيًا–أصوؿالييكؿالخارجيلرأسالماؿ.

ثالثًا–أصوؿالييكؿالبشريلرأسالماؿ(قدورةوآخروف.)25 – 22:2011،


كيصنؼ برككنج ) )Brookingرأس الماؿ الفكرم،حسبماذكرهعبده( ) 2006بمايمي:
وقدرات االبتكار والمؤشرات المتعمقة بمدى قدرة
أكالن – األصكؿ البشرية :وتشمؿ الخبرات المتراكمة 

األفرادعمىاألداءفيمواقؼمعينة.

ثانيان -أصكؿ الممكية الفكرية :وتشمؿالعبلقات وأسرارالعمؿوبراءاتاالختراعوحقوؽالتصميـ.

ثالثان – أصكؿ البنية التحتية:وتتضمفجميعالعناصرالتيتحددطبيعةعمؿالمؤسسةمثؿثقافة
المؤسسة،وطرؽتقييـالخطروأساليبإدارةقوةالعمؿ،وقواعدالبيانات(عبده.)807:2006،

كيقسـ ستيكارت :) 1999( Stewartتقسيمًا آخر يعتبر األكثر شيوعاً استناداً ألدبيات الموضوع

المتداولةحالياًحيثقسموإلى:

أك نال – رأس الماؿ الييكمي :وىي قدرات المؤسسة التي تنظـ وتمبي متطمبات الفرد وتساىـ في نفؿ
المعرفة وتعزيزىا مف خبلؿ الموجودات الفكرية المتمثمة في المعمومات ونقؿ المعرفة وتعزيزىا مف

خبلؿ الموجودات الفكرية المتمثمة في براءات االختراع ،والمعمومات ،والعبلقة التي تمثؿ شخصية

المؤسسةوقيمتياوىويتياوكذلؾفائدةلزيادةكفاءتياوفاعميتيا.
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ثانيان– رأس الماؿ البشرم  :ىو المصدر األساسي لتكويف وتشخيص األفراد الذيف يمتمكوف القدرة
العقميةوالمياراتوالخبراتالبلزمةإليجادالحموؿالعمميةالمناسبةلمتطمباتورغباتاألفراد.

ثالثان– رأس ماؿ العالقات:ويشيرإلىالعبلقاتالتيتربطالمؤسسةبزبائنياوموردييا


كأضاؼ كيح ( )2013أف رأس الماؿ الفكرم يتككف مف العناصر التالية :

)Stewart, 1997 : P9) .

 األصكؿ البشرية:وىىالمعرفة،الميارات،اإلبداع،والخبرة،حيثيتكوفرأسالماؿالبشرى
مفمزيجمفالمياراتوالقدراتوالمعرفةباإلضافةإلىالخبرةالسابقةأوالمكتسبةمفخبلؿ
العمؿ.
 األصكؿ الفكرية   :وىى المعرفة المستقمة عف الشخص وتممكيا المؤسسة وىى المعمومات
والمذكراتالمكتوبة،واإلرشاداتوالمنشوراتوتتكوفاألصوؿالفكريةبمجردانتقاؿالمعمومات
والمعرفة واألفكار والبيانات مف األصوؿ البشرية ،لتسجيؿ كتابة وتصبح محددة ومعروفة
بوضوح،وعندئذتتعامؿالجامعةمعىذهاألصوؿالفكريةبدالً مفالتعامؿمعاألفرادومف
أمثمةاألصوؿالفكريةالخطط،التصميماتوبرامجالحاسباآللي.....الخ.
 الممكية الفكرية   :وىى التي تضـ العناصر التي تسمح لمجامعة بالتجديد وكذا ما يمكف
حمايتوقانونياً مثؿبراءاتاالختراع،وحقوؽالطبعوالعبلمةالتجارية،والممكيةالفكرية تعتبر
غير متاحة لبلستخداـ العاـ فيي مقتصرة عمى الجامعة وغير مجانية ،ليذا فإف أخطر ما
يواجوالجامعاتىوتحوؿمعرفتياإليالنطاؽالعاـبشكؿيفقدىاميزةاالستخداـالحصري
مف قبؿ الجامعة ،فمف السيؿ حماية ممكية األشياء مف معدات وموارد طبيعية ،لكف األمر
أكثرتعقيدًا عندايتعمؽبحمايةممكيةاألفكارحيثتمثؿالممكيةالفكريةنتاجفكر اإلنساف
مثؿالكتبوالرموزواألسماء(ويح.)86:2013،
تخمصالباحثةمماسبؽإلىأفرأسالماؿالفكرييتكوفمفرأسالماؿالبشري،رأسالماؿ
الييكمي،رأسماؿالعبلقات.
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كسكؼ تستعرض الباحثة فيما يمى بشيء مف التفصيؿ مككنات رأس الماؿ الفكرم :
أك نال  :رأس الماؿ البشرم :

حيثذكرحسف() 2005أفرأسالماؿالفكرييشمؿالمعرفةالمحفوظةفيذىفالعامؿالفردوالتي
التمتمكياالمؤسسةبؿىيمرتبطةبالفردشخصياً وتتمثؿ فيالمياراتواالبداعوالخبرة(حسف،

.)85:2005

وعرفومايو()Mayo , 2000:22بأنوالمتمثؿفيالقدراتالفرديةوالخبرةوالحكمةوالقيادةوالدافعية
كماويشيرلوجثجريف()Logthgren, 1999أفرأسالماؿالبشرييتكوفمفالمكوناتالتالية:

 -االبتكار :ويقصد بو المقدرة عمي تقديـ حموؿ جديدة بدالً مف استخداـ األساليب التقميدية بشكؿ

مستمر.

 -المقدرة ( الكفاءة التخصصية ):وىي عبارة عف المستوي التعميمي والخبرة التي يمتمكيا العامميف

بلعفالمعرفةالمستخدمةألداءاألعماؿبشكؿفعاؿ.
فض ً

-المقدرة االجتماعية :وىيالقدرةعميالتعامؿواالقترافمعاآلخريفوىيضروريةلتعاوفالفردمع

األفراداآلخريففيالمنظمةلتحقيؽاألداءالمرغوبفيو.لوجوقريف

(.)Logthgren , 1999 : P 215
وأضاؼعبداهلل()2000أفرأسالماؿالبشرييعدالعنصراألساسلرأسالماؿالفكريوىومحصمة
معارؼوخبراتومياراتوقدراتالعامميف،وىوقابؿلمتطويرمفخبلؿخططوبرامجالتعميـوالتدريب
المستمر واستقطاب المزيد مف القدرات المتميزة  وأىـ مؤشرات رأس الماؿ البشري ىي القيادة

االستراتيجية إلدارة الجامعة ومستوى جودة العامميف ،وقدرتيـ عمى التعمـ ومدى فاعمية عمميات
واالبتكار لدييـ،
التدريب المقدمة ليـ ومدى مشاركتيـ في صنع القرار إضافة إلى قدرات اإلبداع 

ومدىتطابؽاتجاىاتيـمعقيـالجامعةومتوسطمدةخدمتيـبالجامعة،إضافةإلىالمستوىالعممي،

والخبراتالعمميةألعضاءىيئةالتدريسوالباحثيفوالطبلبوالعامميفوانتاجيتيـومتوسطنصيبالفرد
مف التدريب وكذلؾ مستويات التعمـ والمعرفة والميارات والكفاءات والتأىيؿ العممي والخبرات ذات

العبلقةبالعمؿوالمرونةوروحالمبادرةوالقدراتاإلبداعية(عبداهلل.)85:2000،

ويرىيوسؼ()2005أفأسسونظريةرأسالماؿالبشريالتيتطورتفيعقدالستيناتوتقوـعمى
أفاألفرادفيالمؤسسةىـمصدرتعظيـثروتياوبذلؾفإفىذهالنظريةوجيتاألنظاربشكؿمكثؼ
نحوالعامميفمفذويالخبرةالعاليةوالميارةكونيـيمثموفرأسالماؿالبشريفيالمؤسسةالذييمعب

دو ًار في تحقيؽ النتائج اإليجابية لممؤسسة ،وأف اإلنفاؽ عمى تعميميـ وتدريبيـ إنما ىو استثمار لو
مردودوليسنفقةغامضةالمردودليا،وأفأىـالجكانب التي تيتـ بيا المؤسسة لتنمية رأس ماليا

البشرم ىي :
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 -0استقطاب أفضؿ المكاىب البشرية :أي أف تكوف المؤسسة ذات نظاـ فعاؿ في عممية
االختيار  ،واستخداـالعامميفالجددوتوفيرأسسالتعمـونقؿالخبرةبيفاألجياؿالمتعاقبةمف
العامميف.
 -2إغناء رأس الماؿ البشرم :وذلؾ يتـ مف خبلؿ تشجيع العامميف وتحفيزىـ عمى االنضماـ
لبرامجالتدريبوتشارؾالمعرفةواكتسابياوتوزيعياداخؿالمؤسسة.
 -3المحافظة عمى العامميف المتميزيف  :ويتـذلؾبتوفيرنظـوأساليباإلدارةالقائمةعمىالثقة
وتشجعاإلبداعواألفكارالجديدة.
 -4إيجاد بيئة التعمـ :تتميزالمؤسسات المعرفية بأفرأسماليافيعقوؿالعامميفالذيفيغادروف
المؤسسةفينيايةاليوـوالذيفيمكفأفتستقطبيـمؤسساتمنافسةأخريولذلؾالبدمفإيجاد
أسسلتقويةوترسيخقواعدالوالءالمؤسسي(يوسؼ.)9:2005،
تخمص الباحثة مما سبؽ في ضوء تصنيؼ مكونات رأس الماؿ الفكري أنو يمكف وضع التعميـ
الجامعي في سياؽ رأس مالو الفكري وسعيو نحو تنميتو مف خبلؿ رأس الماؿ البشرم :حيث تيتـ
الجامعات بصفة عامة بسعييا نحو إعداد الشباب لمواجية متطمبات سوؽ العمؿ ،فالجامعة تمبى
احتياجاتالعامميففيمختمؼمناحيالحياة،كماتسعىجاىدةلمتأكيدعمىأفالتدريبالتيتقدمو
ينصب عمى المنافسة ،ومساعدة العامميف عمى اكتساب المعرفة الضرورية والميارات البلزمة ألداء
أعماليـبالمستوىوالمعاييرالمطموبةبأقؿمجيودوأقؿتكمفو،ولكىتحقؽالجامعةكامؿأىدافيافي
ىذا الشأف تضع أىمية كبيرة عمى البحوث وتشجع أعضاء ىيئة التدريس عمى المشاركة في إجراء
بحوثنوعيةفيتخصصاتيـ.
ثانيان :رأس الماؿ الييكمي :

عرؼالشمري()2013رأسالماؿالييكميبأنو كؿما يتضمفاألبعاد التنظيميةواإلداريةلممؤسسة
التعميمية والتي تؤثر في رأس الماؿ البشري ،ويتكوف مف الييكؿ التنظيمي ،ونظـ وأساليب العمؿ

واإلمكانياتالماديةوالتكنولوجيةالمتاحةلممؤسسة(الشمري.)272:2013،

وعرؼ اليبللي ( ) 2011رأس الماؿ الييكمي لمجامعة يتضمف النظاـ األساسي لدعـ البنية التحتية
لمتدريس واألنشطة البحثية التي بيا تسييبلت مثؿ( :المكتبة ،وتكنولوجيا المعمومات ،والمعامؿ

(المختبرات)وغيرىا)(اليبللي.)54:2011،
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وعرفو ستيورات ) )Stewart,1997:9بأنو قدرات المؤسسة التعميمية التي تنظـ وتمبي متطمبات
الزبائف وتساىـ في نقؿ المعرفة وتعزيزىا مف خبلؿ الموجودات الفكرية الييكمية المتمثمة في نظـ

المعموماتوب راءات االختراع وحقوؽالنشروالتألؼ التيتقبؿشخصية الجامعةوىويتياوالتيتعود
بالفائدةعمىالمستفيديفوكذلؾفائدةلزيادةكفاءتياوفاعميتيا.

أماراوية() 2005فقدعرفترأسالماؿالييكميأنويضـالقدرةالييكميةوتطويرالمبادراتمفخبلؿ

األخذباالعتباراتوالتوقعاتالجديدةواالعتراؼباألفكاروالمفاىيـواألدواتالمتكيفةمعالتغيير،والتي
تشمؿالثقافةوالنماذجالتنظيميةوالعممياتواإلجراءات.

وذكرمازالف ()Mazlan,2005:9فقدعرؼرأسالماؿالييكميبأنو"القدراتالتنظيميةالتيتمكف

المؤسسةالتعميميةمفإنجازأعماليا،ويشمؿالييكؿالتنظيمي،واإلجراءات،وقواعدالبيانات،وأنظمة
المعمومات،وشبكةاالتصاالت،ودليؿإج ارءالعمؿلموظائؼ،وحقوؽالممكية".

ال مف ( )Sveiby,1998:156ك ( )Guthrie,2001:35في تقسيـ رأس الماؿ الييكمي
كيتفؽ ك ن

إلى :

أوالً :أصوؿالييكؿالبشريلرأسالماؿ ويشتمؿعمىالقدراتوالمعارؼوالميارات،والخبراتالفردية
والجماعية،وقدراتحؿالمشكبلتتبقيلدىاألفرادفيالجامعة.

ثانيا  :أصوؿالييكؿالداخميلرأسالماؿويشمؿعمىاألنظمةوالعممياتالتيتحقؽالرافعةالتنافسية
ومايتعمؽبتكنولوجياالمعمومات ،النماذجلكيفية القياـباألعماؿ،ولقواعدالبياناتوالوثائؽ،وحقوؽ

النشر.

ثالثاً  :أصوؿ الييكؿ الخارجي لرأس الماؿ ويشمؿ عمى التحالفات والعبلقات مع المستفيديف
والمستثمريف،واالستراتيجييف،والجماعةالمحمية،وكؿمايتعمؽبالتميزوالسمعة.

وبيذا الخصوص يؤكد يوسؼ ( )2005عمى أف  رأس الماؿ الييكمي ىو رأس الماؿ الذى يصنع

الوجود المادي لممؤسسات التعميمية وقيمتيا التنافسية بيف الجامعات ،وبالمقابؿ يعتبر رأس الماؿ

الفكريىوالذىيصنعقيمةالجامعةويصنعمكانتياوسمعتيا(يوسؼ.)7:2005،

وأضاؼالكثيري()2013أفرأسالماؿالييكمييعبرعفنظاـوىيكميةالجامعة،والممثؿفيكؿما
نعرفوونستطيعالتعبيرعنوويمكفأفيقاؿأويكتب،أوينقؿليتحوؿوفؽقواعدمعينةإلىبيانات
وأساليب عمؿ وىو يمثؿ القيـ التي تبقى في الجامعة ،لذلؾ يعبر البعض عنو بأنو عبارة "عف كؿ

األشياءالتيتدعـرأسالماؿالبشري" ،ويضيؼإلىأفىناؾمجمكعة مؤشرات لرأس الماؿ الييكمي،
أىميا :

الثقافةلممؤسسةالتعميميةوتشمؿ(:طبيعةبناءثقافةالجامعة–تطابؽالعامميفمعرسالةالجامعةورؤيتياالمستقبمية).
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 الييكؿ التنظيمي ويشمؿ( :صبلحيو نظاـ الرقابة بالجامعة – وضوح العبلقة بيف السمطةوالمسئولية).

-العممياتوتشمؿ(:مستوىجودةالمنتج–كفاءةالعممياتالتشغيمية).

 نظاـالمعموماتويشمؿ(:الدعـالمتبادؿبيفالعامميف– توفيرالبياناتوالمعموماتذاتالعبلقةبنشاطالجامعة–المشاركةفيالمعرفة)(الكثيري.)142:2013،

تخمص الباحثة مما سبؽ أف رأس الماؿ الييكمي في الجامعة يتكوف مف مجموعة مف الكميات،
ويتضمفالنظاـ األساسيلدعـالبنية التحتية لمتدريس ،واألنشطة البحثيةبياتسييبلتمثؿالمكتبة

وتكنولوجياالمعمومات،والمعامؿ.

ثالثان :رأس ماؿ العالقات :

)أنويتضمفالعبلقةالخارجيةلمجامعة،والثقةالمتبادلةبيفالجامعيوالجامعات

يرىاليبللي(2011
األخرىومؤسساتالمجتمعاألخرىومعاييرالسموؾ(اليبللي.)45:2011،

ويرىحسف() 2005أنويعكسطبيعةالعبلقاتالتيتربطالمؤسسةبالمستفيديفمنياوبالمنافسيف،
أوأيطرؼيساعدفيتطويروتحويؿالفكرةإلىخدمة(حسف.)84:2005،

وعرفوعبيد() 2000بأنو":قيمةالعبلقاتالتيتقيمياالجامعةمعالعاممييفمفخبلؿزيادةرضا
العامميف ،ومدى االحتفاظ بو ،عف طريؽ االىتماـ بمقترحاتيـ واالستماع إلى الشكاوى المقدمة مف

قبميـوايجادالحموؿالناجمةليابالسرعةالممكنة،ومشاركتيـفيأعماليـ،أوإقامةعبلقاتتعاوف

قوية"(عبيد.)45:2000،

ويضيؼويح()2013أنو يعكسمدىقوةالعبلقةالتيتربطالجامعةبمستفيديياوموردييا ،حيثإف
المستفيديف)وىىنقطةالوصوؿأيضاعمى
ً
نقطةاالنطبلؽأليجامعةدائماً ىيالسوؽ(العمبلء–

اعتبار أف المحافظةعمىاألسواؽ أودخوؿ أسواؽجديدةوالحصوؿعمى مستفيديفمميزيفوتمبيو
حاجاتيـ كميا أىداؼ تسعى الجامعة إلى تحقيقيا ،ولف يتسنى ليا ذلؾ إال مف خبلؿ البحوث
والممارسات التسويقية الجادة والفعالة ،والتي ميما كمفت فإف عوائدىا مضمونة وايجابية عمى قيمة

الجامعةوتحقيؽميزةتنافسيةليا(ويح.)22:2013،

تخمص الباحثة مما سبؽ أف رأس ماؿ العالقات أنومفالمفترضأفتضعالجامعةمصادرىاتحت
تصرؼأصحابالمصمحةالخارجييفالمشاركيفالقادريفعمىاالستفادةمفالخبراتالموجودةبيا،
وتعتمدىذهالعمميةعمىمبدأأفالتدريسالجامعييجبأفيضـالتفاعؿبيفقاعاتالمحاضرات

والمعامؿ والمجتمع كما يتضمف رأس ماؿ العبلقات عبلقة الجامعة الخارجية ،والثقة المتبادلة بيف

الجامعاتومؤسساتالمجتمعاألخرى.
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االستثمار في رأس الماؿ الفكرم :
رأس الماؿ الفكري وتعتبره
إف األسباب التي جعمت المؤسسات التعميمية تغير نظرتيا نحو 

المصدراألساسيلئلبداعوالتفوؽالعقمي،ترجعأساساً إلىالتطوراتالعمميةوالتقنيةخاصةتقنيات
المعموماتواالتصاالت،والتييتطمب استيعابياوتطبيقيابكفاءةوتوفرنوعياتخاصةمفالقدرات

الفكرية ،وتسارع عمميات االبتكار ،والتحديث ،باعتبار أف االىتماـ المتزايد سمة الميارات االبتكارية

اإلبداعية لمعامميف بالمؤسسة التعميمية ،واتاحة الفرص أماميـ لممساىمة بأفكارىـ وابتكاراتيـ لتنمية
ورفعة المؤسسة التعميمية ،وبسبب ظاىرة العولمة واالنفتاح العالمي الذى ساىـ في التحفيز عمى

استثمار رأس الماؿ الفكري ،بسبب الحاجة لنوعية جديدة مف العقوؿ البشرية منفتحة عمي الثقافات

األخرىوتستوعبالمتغيراتالجديدة(السممي.)15:2008،

كيعرؼ العجمي ()2010االستثمارفيرأسالماؿالفكريأنو:ليسمقصودًابوتحقيؽنمواقتصادي

فقط ،بؿ تحقيؽ نمو اجتماعي يستيدؼ اإلنساف بتيذيب سموكو وتعميؽ القيـ والمبادئ والسموؾ

االجتماعيالسوىلتحقيؽالتنميةالشاممةوالمتكاممة(العجمي.)476:2010،

كعرفو الحناكم ()2006أنو":اإلنفاؽعمىاإلنسافلزيادةمياراتوومعارفواإلنتاجية وبالتاليزيادة

الدخؿالذىيمكنومفالحصوؿعميوفيفتراتمقبمة"(الحناوي.)7:2006،

كيعرفو حسف ( )2005أنو":مجموعةالمعارؼوالمعموماتمفجية،والمياراتوالخبراتوعناصر

المثؿوالقيـمفجيةثالثةالتييحصؿعمييااإلنساف
األداءمفجيةثانيةواالتجاىاتوالسموكياتو ُ
عفطريؽنظـالتعميـالنظاميةوغير النظامية،والتيتساىـفيتحسيفانتاجيتووتزيدبالتاليمف

المنافعوالفوائدالناجمةعفعممو(حسف.)69:2005،

كأكد براكف (  )Brownعمىأىميةاستثماررأسالماؿالفكريبقولو"إفرأسالماؿغيرالمستثمر
يمكفتشبييوبالذىبغيرالمستخرج"(سمطاف.)9:2003،

ييعدمفأىـالموضوعاتالتي
تخمصالباحثةمماسبؽأفاالستثمارفيرأس الماؿالفكر ُ

تحضيباىتماـكبيرمفقبؿذوالخبرةواالستشاراتوالمؤسساتالمعنيةبتنميةواستثماررأسالماؿ

رأسالماؿالفكري.

كذكر شمتكت ( )2009أبعاد االستثمار في رأس الماؿ الفكرم :

جاءت أىمية العناية بتنمية رأس الماؿ الفكرم كاالستثمار فيو مف منظكر متعدد األبعاد منيا :

 -0البعد الثقافي:حيثينعكستزايدنسبةالمثقفيفمفرأسالماؿالفكري،عمىالتنميةالحضارية
لممجتمعوزيادةمعرفةالفردوتمسكوبمايخصوطنومفالعقائدالدينيةوالتراثالثقافيوالمغةواآلداب

وازديادالوعيلدييـبمايدورحوليـ.
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 -2البعد االقتصادم:مفخبلؿرأسالماؿالفكريالمؤىؿوالمدرب،حيثيتـتعييفبرامجالتنمية
االقتصاديةبمايحقؽالتقدـلمدولةوالنيوضبيامفخبلؿالفردالمؤىؿتعميميًاوثقافيا.

 -3البعد االجتماعي:مف المعروؼ أف التعميـينميقدرات الفرد الفكريةوالذىنية،ويكسبواألنماط
والقيـالمتوازنةممايجعموأكثرقدرةعميتفيـالمشكبلتوترسيخقيـالتعميـوالتعمـ.

-4البعد العممي:حيثيوفرالتعميـالكوادرالعمميةالقادرةعمىالبحثواالبتكارواالختراعوالتطور،
وىذايسيـفيإحداثتقدـتقنيوتحسيفمستمرفيكؿمجاالتالحياة.

-5البعد األمني:حيثتؤديالعنايةبتعميـوتدريبالفردإلىتخفيضنسبةالبطالةوالتيتتناقصمع
ارتفاعالمستويالتعميميوالتدريبيممايسيـفيتحقيؽاستقراروأمفالمجتمع

(شمتوت.)24:2009،

تخمصالباحثةمماسبؽ أفاالىتماـبالعقوؿالبشريةألىمؤسسةتعميميةأوخدميةتعدمف

أىـالمواردالتيتساىـبشكؿ أوبآخرفي الق اررات المحوريةليذهالمؤسسيةالتعميمية،لماليامف

اىتماـبالغباإلعدادوالتأىيؿواالستثمارأواالختيارأوالتوظيؼ،أوتقييـأداءالعامميف،لذلؾيأتي

موضوعاالستثماربرأسالماؿالفكريعمى  رأساىتماماتأيمؤسسةتربوية،تيتـبالمواردالبشرية

مما يجعؿ تنميتيا واستثمارىا والمحافظة عمييا أم اًر مطموباً ،في ظؿ التنافس الشديد عمى الكفاءات
الفكرية ،لذا يجب أف تتحوؿ النظرة إلى إعداد وتأىيؿ الموارد البشرية في ظؿ مفيوـ رأس الماؿ

الفكري ،حيث يجب أف تتحوؿ النظرة إلييـ باعتبارىا مف أىـ مصادر االستثمار في رأس الماؿ
الفكري.

أىمية تنمية رأس الماؿ الفكرم بالجامعات :
تنبعأىميةرأسالماؿالفكريمفكونوأكثراألصوؿقيموفيظؿاقتصادالمعرفة،إذأنو

يمثؿالقوىالفكريةالعمميةالقادرةعمىإجراءالتعديبلتاألساسيةعمىأبرزمفاتيحالتطوروالتقدـفي

أعماؿالجامعاتوالرتباطوبالمواردالبشرية.

ويرىنوروالقشي()2011أفمفأىـفوائداالىتماـبرأسالماؿالفكري:

تعزيزالقدرةالتنافسيةمفخبلؿتقديـالمزيدمفاألبحاثالعمميةالجديدةوالمطورة. أف رأس الماؿ الفكري ىو االستثمار الحقيقي لممعرفة والمعمومات التي ليا القدرة عمى تطويرالجامعات ،وىو رأس الماؿ الحقيقي لمجامعة حيث ىو المعرفة ولكف ليست كؿ معرفة ،بؿ ىي

المعرفةالمفيدةلمجامعةوالتييمكفتوظيفيالصالحىذهالجامعة.

 -رأس الماؿ الفكري يعتبر مف أكثر الموجودات قيمة ،أل نو يمثؿ قوى عممية قادرة عمى إدخاؿ

التعديبلتالجوىريةعمىأعماؿالمؤسساتالتعميميةفضبلًعفابتكاراتيماالمتبلحقة

(نوروالقشي.)95:2011،
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كيضيؼ حكشو ()2011
-دعـاإلبداعواالبتكارمف خبلؿالتركيزعمىالطاقاتاالبتكاريةالتييكتشفيا،ويستثمرىا،ويحافظ

عمييا.

  -المحافظة عمى الخبرات والمعرفة ،لدى العامميف وضماف بقائيا داخؿ الجامعة بما يحقؽ نتائجيا

وأىدافياالمنشودة.

  -استخداـ أفضؿ السبؿ لتطوير ورفع كفاءة العامميف ،وجعؿ الجميع يبدع ويشارؾ بما لديو مف

المفكنزىا(حوشو.)43:2011،
تجاربوخبراتبد ً

تخمصالباحثة مم اسبؽأفانتقاؿاالىتماـبرأسالماؿالفكريإلىقطاعالتعميـأصبحينظرإليو
باعتبارهتعبي اًرلقدرةالمؤسساتالتعميميةعمىالمنافسةوتحقيؽالنجاح،وأصبحدليبلًميماًعمىنجاح

أو فشؿ  الجامعة ،فالقيمة الحقيقية لمجامعة تكمف في مواردىا البشرية ،وكفاءاتيا الفردية والجماعية
كرأس ماؿ فكري ،وىو الذى يساعد الجامعة عمى استثمار مصادرىا ونظـ معموماتيا في خدمة

المجتمعوتمبيةمتطمباتومفخبلؿاألدواروالمسؤولياتالتيتقععمىكاىؿالقادةاألكاديمييففييا.

أىداؼ تنمية رأس الماؿ الفكرم بالجامعات :

تعدتنميةرأسالماؿالفكريليسىدفاًفيحدذاتيا،بؿوسيمةيمكفلمجامعةمفخبللوتحقيؽالعديد
مفاألىداؼ،ولقدتعددتآراءالباحثيفحوؿاألىداؼالمنشودةمفتنميةرأسالماؿالفكريوبصفة

عامة ،يمكف تصنيؼ ىذه األىداؼ وفقًا لممستوى الذى يتـ عنده تنمية رأس الماؿ الفكري إلى

مجموعتيف أساسيتيف تتعمؽ األولى باألىداؼ التي يمكف أف تحققيا تنمية رأس الماؿ الفكري عمى

المستوى الجزئي (مستوى الجامعة) واألخرى التي يمكف أف تحققيا تنمية رأس الماؿ الفكري عمى

المستوىالكمى(مستوىالمجتمعككؿ)(السممي.)10:2000،

أ -األىداؼ التي تحققيا تنمية رأس الماؿ الفكرم عمى مستكل الجامعة :
تحقؽعمميةتنميةرأسالماؿالفكريلمجامعةعددمفاألىداؼ،مفأىميا:

-تعدتنميةرأسالماؿالفكريعمميةضرورية،بؿوحتمية،لمتقييـالجيدلووادارتو،فالشيءالذىال

يمكفتنميتواليمكفتقييمووادارتوأوتطويره،وبالتاليتساىـعمميةالتنميةفيالتقييـالفعاؿلرأس
الماؿالفكريالمتاحلدىالجامعة،وعظيـاالستفادةمنو،وتنميةالذاكرةالتنظيميةالتربوية .بروكنؽ

موتا(.(Brooking,& Motta,1996:4-5

-التعرؼعمىجدوىاالستثماراتالرأسماليةالتيتنفقياالجامعةفيمجاالتالتنميةالبشريةوالتنمية

الييكمية(جادالرب.)426:2006،

 يمكف لمجامعة رفع مستوى أدائيا وتحقيؽ العديد مف المزايا التنافسية اعتمادًا عمى ما تممكو مفمواردمميزة،ىذهالمواردتتسـبالندرةوارتفاعالتكمفةويصعبمحاكاتيا،واليمكفاستبداليابغيرىامف

الموارداألخرى.بيرادوج(.( Bharadwaj,2000:170-1 171
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 توفرعمميةتنميةرأسالماؿالفكريمعموماتدقيقةيمكفأفتطوروتعززمفأداءالجامعةوتزيدمفقدرتياعمىاالستجابةلمتغيراتالبيئيةالسريعةوالمتبلحقة،كماتوفرالمعموماتالتييمكفمف

خبللياالتحقؽمفقدرةالجامعةعمىتحقيؽأىدافيا.

 -استم ارريةونجاحالجامعةيعتمدبشكؿأساسيعمىقدرتياالتنافسيةفيمايتعمؽبرأسالماؿالفكري

واألصوؿالمستندةإلىالمعرفة.ىاؿ(.(Hall,1992:41

تساىـتنميةرأسالماؿالفكريفي بناءوتشييدالعقوؿالبشريةعاليةالتميزوتعظيـالقيمةالبشريةلمعامميففيالجامعة،وزيادةالقدرةعمىتوليداألفكارذاتالقيمةالعالية.

  -خمؽ بيئة تدعـ وتحافظ عمى التطور المستمر وتطوير المعتقدات والقيـ واألنماط السموكية في

الجامعةلتحقيؽرسالتياوغايتيابكفاءةوفاعمية،وخمؽثقافةمتميزةفياألداءلتحقيؽتوقعاتعمبلء
الجامعة.مورقافميرقوترود(.)Morgan,&Murgatroged,1994:6


  -تعزز استقرار الجامعة كنظاـ اجتماعي ،وخمؽ إطار مرجعي ألنشطة وأعماؿ الجامعة ،وتنمية

الشعوربالذاتية.

 -يساىـرأسالماؿالفكريفيتحقيؽ القيمةالحقيقيةلمجامعة،ألنويمثؿالفرؽبيفالقيمةالدفترية

والقيمةالسوقيةلمجامعة،كمماكافىذاالفرؽكبي اًركانتالجامعةأكثرثراءبفكرىا،وذكائياومعارفيا.

  -تساىـ تنمية رأس الماؿ الفكري في تكامؿ المعرفة ،وزيادة قدرة الجامعة عمى استثمار المعرفة،

والت نفيذالناجحلبلبتكارات،وتطويرنماذجوأساليبجديدةلمعمؿ،وتقديـسمعوخدماتجديدة،وجذب
مزيدمفالعامميفالجدد.

  زيادة قدرة الجامعة عمى تطوير انتاجياتيا وتنمية قدراتيا عمى التجديد واإلبداع والتعمـ المؤسسيواالستثمارالمتعاظـفيالبشرمفخبلؿاإلعدادالجيدلخططوبرامجالتعمـوالتدريب،وكذلؾتطوير

خططوبرامجالبحثوالتطوير.

تحقؽالتفاعؿبيفالفردوالجامعة،وربطأىداؼوحاجاتالجامعةبأىداؼوحاجاتالفرد.-تأكيدالمسؤوليةاالجتماعيةلمجامعةتجاهالمجتمعالذىتعمؿفيو.

تحفيزىـوتشجيعيـعمىتنميةمياراتيـوقدراتيـ،وتنميةقدراتيـالمينية(السممى.)13 12:2000 ،

األىداؼ التي يحققيا رأس الماؿ الفكرم لجميكر المستفيديف في الجامعة منيا :

 -تشجيع المنافسة بينيـ ،وتمييز األفراد ذوى األداء المتميز ،وتشجيع ذوى األداء المتوسط عمى

التقدـ.

إطػبلؽالطاقػػاتالفكريػةوالقػػدراتالذىنيػةألفػرادالجامعػاتعمػػىكافػةالمسػػتوياتومػفثػػـالمسػػاىمةف ػ ػػيرف ػ ػػعكف ػ ػػاءةالعممي ػ ػػاتوتحس ػ ػػيفاإلنتاجي ػ ػػةبت ػ ػػوفيرالحم ػ ػػوؿاألفض ػ ػػؿلممش ػ ػػكبلتوترش ػ ػػيداتخ ػ ػػاذ

الق اررات (عبدالوىاب.)53:2000،
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كيضيؼ كيح ( )2013في ىذا المجاؿ:
-تشجيعالمبادراتالفردية،وحثاألفرادعمىاإلبداعواالبتكار.

  -رفعالروحالمعنويةليـمفخبلؿتعميؽالشعورباألىميةواالحتراـالمتبادؿوحرصاإلدارةعمى

إشباعرغباتيـواحتياجاتيـ.

-تنميةالشعوربالرضاوالوالءلمجامعة،مفخبلؿإشباعالعديدمفاالحتياجات،مثؿ(:المشاركة،

التقدـ،النموالوظيفي،وتحسيفبيئةالتعمـوالعمؿ).

-تدعيـروحالثقةوالتعاوفبينيـ،وتقويةوتحسيفالعبلقاتالقائمةبينيـ.

تحسيفظروؼومناخالعمؿوالتعميـ،وىوماينعكسايجابيًاعمىارتفاعرضاىـالوظيفي(ويح.)92:2013،

كما تسيـ تنمية رأس الماؿ الفكرم في تحقيؽ العديد مف األىداؼ لمباحثيف كالطالب ،كجميكر
المستفيديف مف خارج الجامعة ،منيا :

-زيادةاالىتماـبتمبيةاحتياجاتوتوقعاتالباحثيفوالطبلب،وجميورالمستفيديفوالعامميف،وتحسيف

مستوىونوعيةالخدماتالمقدمة،وبالتاليزيادةرضاىـ.

خفضمعدالتالشكاوىواقامةعبلقاتجديدةبينيـوبيفالجامعة.  -تعزيزقدراتالباحثيفوالطبلب،وجميورالمستفيديفوأصحابالمصالحعمىالمشاركةفيإدارة

شؤوفالجامعة،والتعبيرعفآرائيـفيمستوىالخدماتالتييحصموفعمييا.بيركميغوبتا

((Berkly,&Gupta,1999:107-109

ب -األىداؼ التي تحققيا تنمية رأم الماؿ الفكرم عمى مستكل المجتمع ككؿ :

تسيـتنميةرأسالماؿالفكريفيتحقيؽالعديدمفاألىداؼعمىمستوىالمجتمعككؿمنيا:
-دعـالتوجيونحواقتصادالمعرفةوزيادةاالعتمادعمىرأسالماؿالمعرفي.

-تساىـتنميةرأسالماؿالفكريفيإحداثالتنميةالشاممةوالمستدامةحيثأصبحالنمومرىوناًبما

تمتمكو أية أمة مف المخزوف المعرفي وقدرتيا عمى اإلسياـ في إنتاجو وتطويره ،واستخدامو بكفاءة

وفعالية،فمـتعداألمـاليوـتقاسبماتمتمكومفثرواتطبيعيةوأصوؿرأسماؿ،وانمابماتمتمكو
مفمعرفةومياراتوخبراتوأفكارتستخدـفيزيادةقدرةالجامعاتوالمجتمعككؿعمىاإلنتاج.

 االىتماـالمكثؼباإلنسافوتنميتوواستثمارقدراتوالذىنيةواعتبارهاألساسفيتحقيؽأيتقدـأوتنميةبالمجتمع،وىوماساىـفيزيادةاالىتماـبالعمـوالبحثالعمميكأساسألىعمؿواالىتماـ

بتنميةالتراكـالمعرفيباعتبارهالثروةالحقيقيةلممجتمعواعتبارالمعرفةالمعياراألىـفيتقييـالبشر

والجامعات،ومايتـبيـمفأنشطةومايتحقؽليـمفانجازات(مطير.)6-4:2005،

تخمص الباحثة مما سبؽ أنو يمكف الجزـ بأف عدـ سعى الجامعة إلى تبني برامج

واستراتيجياتذاتكفاءةوفعاليةعالية،لممحافظةعمىرأسالماؿالفكريفييا،والعمؿعمىتطويره،
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مفخبلؿالتدريب،والتعييف،واالستقطاب،وتذليؿالصعوباتالتيتواجورأسالماؿالفكريسيؤدى
إلىأفتخسرتمؾالجامعاتأبرزعنصرفييا،الذىىوسببتقدمياوازدىارىا،وىذاالعنصرىو
رأس الماؿ الفكري بإبداعاتو وابتكاراتو ،وقدراتو المميزة ،وال غرابة في ذلؾ فإف مختمؼ الجامعات

العربية عمى وجو العموـ تعانى مف ىجرة العقوؿ واألدمغة مف أصحاب الكفاءات ،والشيادات
الجامعية،والمواىبمفالمتميزيف،بحثًا عفالحريةاألكاديمية،وسعياً وراءالفرصالمناسبة،وزيادة
مفالعمـوالمعرفة.

أىمية رأس الماؿ الفكرم :
مػػعظيػػوراالىتمػػاـب ػرأسالمػػاؿالفكػػريوأىميتػػوبالنسػػبةلممؤسسػػاتفػػيتحقيػػؽال ػربحوالمي ػزة

التنافسػػية،بػػدأتالمؤسسػػاتفػػيتحديػػدوقيػػاسمخػػزوفرأسالمػػاؿالفكػػريلػػدييا،والػػذيشػػكؿعبػػر
تػػاريخالمؤسسػػةمخزون ػًامعرفي ػًاضػػخمًاوغيػػرمسػػتقؿفػػيكثيػػرمػػفالمجػػاالت،ويتميػػزبيػػاإمكانياتػػو
المحتممػػةفػػيتحقيػػؽفوائػػدلممؤسسػػة،وأصػػبحىنػػاؾمسػػارافمختمفػػافومترابطػػاففػػيآفواحػػديحكمػػاف

النظػػرالػػيرأسالمػػاؿالفكػػري،يتمثػػؿاألوؿفػػيالمعرفػػةوالقػػويالذىنيػػة،ويركػػزعمػػىخم ػػؽوتوسػػيع

المجػ ػ ػػاؿالمعرفػ ػ ػػيلممؤسسػ ػ ػػة،ويتمثػ ػ ػػؿالثػ ػ ػػانيفػ ػ ػػياالعتمػ ػ ػػادعمػ ػ ػػىالم ػ ػ ػواردالبش ػ ػ ػريةوييػ ػ ػػتـبكيفيػ ػ ػػة

تحقيؽاألرباح(حسف.)369:2005،

وواقعاألمرأفكبلالمساريفيعبرافعفمنظوريفيشكبلففيالمحصمةأىميةلممؤسساتالتيتسعي

إلىتحقيؽميزةتميزىاعفغيرىا.

ويمكفعرضأىـالمزاياالتيتجنيياإدارةالمؤسساتإذاتمكنتمفاالستثمارفيالعامميفكرأس

ماؿفكري،فيالنقاطالتالية(:مصطفي)24:2003،
 -0زيادةالقدراتاالبداعية.

 -2جذبالمستفيديفوتعزيزوالئيـ.
 -3تحسيفاالنتاجية.
 -4تعزيزالقدرةالتنافسيةمفخبلؿتقديـالمزيدمفالخدماتالجديدةأوالمطورة.
 -5تحسيفاتجاىاتالعامميفوالصورةالذىنيةالخارجية.
وذكرصالح ()2001أنوقدتتعرضالمؤسساتإلىواحدةأوأكثرمفالمشكبلتالتاليةإذالـتضع
استراتيجيةمناسبةلممحافظةعميرأسمالياالفكري،مثؿ:

 -قديؤثررأسالماؿالفكريوتصبحالقيمةالحقيقيةألفكارهونتاجوالتساويشيئًا ،ممايؤدى إلى

اىتزازسمعةالمؤسسة.
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 خطورةنتيجةلمايمتمكوىؤالء مفمعموماتعفمؤسساتيـالسابقة ،التييمكفأف تشكؿتيديدًاخطي ًارلممؤسساتالتياحتضنتيـسابقًا،ونقاطقوةلممؤسساتالتيىاجرواإلييا.

  -قد يعرقؿ رأس الماؿ الفكري خطط المؤسسة ويصبحوف أداة تعويؽ ليا خاصة إذا أخفقت

المؤسساتفيمعرفةرغباتيـوحاجاتيـ(صالح.) 81:2001،

تخمص الباحثة مما سبؽ أف أىمية رأس الماؿ الفكري تتجمي في كونو مصد اُر تنافسيًا الزماً ليذا
العصر،فالنجاحدائمًا حميؼأولئؾالذيفيديروفرأسمالياالعقميبحكمة،كماأنويمكفأفيفتح

مجاالت أخري ومتنوعة لتحقيؽ مكانة وميزة تميزه عف غيره ،فيو بمثابة وقود عمميات البحوث

والتطوير واالنتاج في شتي المجاالت ،ويمثؿ مصدر لبلبتكارات واالختراعات التي سبقت ،كما أنو
متعمؽبأصحابالعقوؿالمتميزةوىذاوحدهكافيلتحقيؽالتميزوالتفوؽبشكؿمتجددومستمر.

كأضاؼ الشربيني ( )1998أف أىمية رأس الماؿ الفكرم تكمف في النقاط التالية :

 يعتبرعامؿالمعرفةعنص ًار ميمًا يسمحلممؤسسةبالقدرةعمىاكتسابالميزةالتنافسيةلذاينبغيعمىالمؤسسات امتبلكياومعرفةكيفيةإدارتياوقياسرأسالماؿالفكريوبالتاليينتجعفذلؾما

يعرؼبرأسالماؿالفكري.

 التعرؼإلىاألطرالمتواجدةليـوالعوامؿوالمعاييرالتنافسية،معالقياـبتحديدكيفيةتدقيؽتمؾالمعايير وخاصة ما يتعمؽ منيا بالكفاءات األساسية لرأس الماؿ الفكري والذي يمثؿ أىـ المصادر

الرئيسيةلمتنافسيةالمستدامةلممؤسسات.

  -عنداستخداـىذاالبرنامجبشكؿمنتظـوبالتاليسوؼيتـالحصوؿعمىمقاييسالموازيفالكفؤ

لممؤسسة والتي تستطيع  مف خبلليا المؤسسات تمويؿ ميزانيتيا عف طريؽ رفع كفاءة استخداـ رأس
الماؿالفكريليا.

-اختيارمنيجيةمنظمةلتقييـالمعموماتالمتعمقةبكيفيةرفعكفاءةاستخداـرأسالماؿالفكري.

-اإلس ػ ػػياـف ػ ػػيت ػ ػػدريباألفػ ػ ػرادلزي ػ ػػادةمعػ ػ ػرفتيـوتعم ػ ػػيميـأفض ػ ػػؿالمع ػ ػػارؼوالتقني ػ ػػاتالمس ػ ػػتخدمة

فىذلؾ(الشربيني.)31:1998 ،

وأضاؼيكسؼ ()2005أفرأسالماؿالفكريلوأىميةكبيرةفينشاطأيمؤسسة،حيثإفأىمية
رأسالماؿالبشريالتكمففيالمدخبلت،وانمافيالمخرجات،وىذامايحتـالبحثعفاألشخاص

الموىوبيفحتييتـاالستفادةمفخبراتيـ(يوسؼ.)8:2005،

وبيفمصطفي (  )2004أفرأسالماؿالفكريىوأحدالموضوعاتالرئيسةلممواردالبشريةوالذي
يركز عمى فئة معينة مف األشخاص العامميف الذيف يمتمكوف معارؼ وميارات خاصة  ،كما وأف

االىتماـبرأسالماؿالفكرييقودالي:
-المنزلةالرفيعة.

زيادةالقدرةاإلبداعية.40

إبياروجذبالعامميفوتعزيزوالئيـ.-تحسيفاالنتاجية.

-تعزيزالقدرةالتنافسية(مصطفي.)26:2004،

وأضافتقشطة ()2015أفأىميةرأسالماؿالفكريالتكمففيامتبلكوفقط،ولكففيكيفيةإنتاج
واستخداـوتطبيؽاألفكارالمبدعةواألساليب  المتطورةفيمايخدـالمؤسسةالتعميميةويحقؽليامكانة
مرموقةفيظؿالتحدياتالداخميةوالخارجيةالتيتواجييا،وىذاماأدركتوالجامعاتوسعتلوسعييا

الستثمارالعقوؿالمفكرةوالقدراتالمتفردةفيمايحقؽأىدافياويساعدىافيالحصوؿعمىمكانةعالية

مفالتميزوالجودةواإلبداعبيفمثيبلتيا(قشطة.)13:2015،
كتكمف أىمية رأس الماؿ الفكرم في النقاط التالية :

-0المنزلة الرفيعة :لقدفضؿالخالؽجمتقدرتو،بنىالبشرعمىسائرالمخموقاتاألخرىومنحيـ
نعمةالعقؿوالتفكير،وأفردألصحابالعقوؿواأللبابفيالقرآفالكريـموقعًا ميمًا ،إذذكرتىاتاف

الكممتاف في ( )61آية موزعة عمى ( )43سورة كريمة ،أي بنسبة ( )%38مف مجموع سور القرآف
الكريـ البالغة ( )114سورة ،وىى نسبة ليست بالقميمة ،وتشير إلى أىمية الدور الذى يؤدونو وحجـ
المسؤوليةالممقاةعمييـإزاءالديفوالدنيا،عفطريؽنعمةالعقؿالتيتعمؿبفعؿجزءمازاؿغامضاً

لكثيريفواليعرؼمعجزتوإالالقميميف(حسف.)172:2005،

فإفنعمةالعقؿومفخبلؿالتفكير،تعداآلفالمصدراألقوىوالمؤشراألكثرموضوعيةلتقريرتقدـ

المجتمعات والمؤسسات ،وىذا ما أكد عميو (جواىرالؿ نيرو ) بقولو" :ال أرى طريقًا أكثر فاعمية
لمحاربةالفقرعفطريؽاستثمارالعقوؿوالقدراتالمتميزةالتيتعمؿعمىخمؽالتكنولوجياوالتقدـ"،

ويؤكدىذاالسياؽ(ماوتسيتونغ)إذيرىأنو":التوجدببلدغيرمنتجة،بؿتوجدعقوؿغير
منتجة"(األحمد.)545:2004،

-2تأسػيس المؤسسػػات الذكيػػة:إفالمؤسسػػاتالذكيػةىػػيالمؤسسػػاتالتػيتيػػتـفػياسػػتثمارالعقػػوؿ
الموجػ ػػودةلػ ػػدييا،وتكنولوجيػ ػػاالمعمومػ ػػاتالمتػ ػػوفرةليػ ػػا،مػ ػػفخػ ػػبلؿنظػ ػػاـقيمػ ػػيراؽيعتمػ ػػدالشػ ػػفافية
واإلفصػاحالمعمومػػاتي،وينبػػذاليياكػػؿاليرميػةوالم اركػػزالوظيفيػػةكمبػػادئأساسػيةلػػو،وبنػػاءالمؤسسػػات

الذكي ػػةيسػ ػتمزـبالدرج ػػةاألس ػػاست ػػوفرالعق ػػوؿالمتميػ ػزةب ػػذكائياوق ػػدرتياعم ػػىاس ػػتثمارب ػػاقيالمػ ػوارد،
وتستخيرىالصالحتوسيعمسػاحةالتميػزالخاصػةبيػا،ألفتمػؾالعقػوؿليػاقابميػةالتكيػؼمػعالظػروؼ

المتغيرةوىذاىورأسالماؿالفكري(قشطة.)14:2015:

 -3استثمارات ناجحة كعكائد عالية :بحموؿمايسميبمجتمػعالمعرفػةتغيػرتلغػةاإلدارةمػفتركيزىػا
عمػػىالقابميػػاتالبش ػريةإلػػىالقابميػػاتالذىنيػػة،ففػػيعصػػرالحرفػػةالعقميػػةيؤلػػؼالفكػػررأسمػػاؿذات
قيمػةعاليػػةوكنػ اًزمػػدفوناً،حيػػثإفالفكػػرالموجػػودفػػيالجامعػػةيصػػبحرأسمػػاؿفكػػري،عنػػدمايمكػػف
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نشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرهلمقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـبشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيءاليمكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفاج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراؤه،ألفرأسالمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿالفكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرييحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػويمعرفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
مفيدة(العنزيوصالح.)174:2009،

كتنبع أىمية رأس الماؿ الفكرم مف ككنو أكثر األصكؿ قيمة في القرف الحالي كقد ذكر مرسي

) )2013أىميتو في النقاط التالية :

-يعززالقدرةالتنافسيةمفخبلؿتقديـالمزيدمفاألبحاثالعمميةالجديدةأوالمطورة.

  -إف رأس الماؿ الفكري ىو االستثمار الحقيقي لممعرفة والمعمومات التي ليا قدرة عمى تطوير

المؤسساتالتعميمية.

-الحاجةإلىإعطاءجيودالتنميةالبشريةوالتدريبمضموناًاستراتيجياًيمبياحتياجاتتنميةطاقات

اإلبداعوالتعمـ.

 -دعـاإلبداعواالبتكارمفخبلؿالتركيزعمىالطاقاتاإلبداعيةالتييكتشفيا،ويستثمرىا،ويحافظ

عمييا.

  -المحافظة عمى الخبرات والمعرفة لدى العامميف وضماف بقائيا داخؿ الجامعة بما يحقؽ نتائجيا

وأىدافياالمنشودة.

 -استخداـ أفضؿ السبؿ لتطوير ورفع كفاءة العامميف ،وجعؿ الجميع يبدع ويشارؾ بما لديو مف

تجاربوخبراتبدالًمفكنزىا(مرسي.)88–87:2013،

تخمص الباحثة مما سبؽ عمى أفلرأسالماؿالفكريأىميةكبيرةجدًا فيوقتناالمعاصر،حيثإف
االىتماـبالشخصنفسو يقودلرفعالروح المعنويةممايؤديلزيادةالرغبةفيالعمؿوزيادةاالبداع
واالنتاجية وأف عممية إدارة رأس الماؿ الفكري بالجامعات عممية معقدة ،ولـ تستقر األدبيات عمى

مراحؿ وخطوات أو عمميات محددة إلدارتيا ،إال أنيا استقرت عمى أىمية أف تمتمؾ الجامعة برامج

وأنشطة تساعدىا في استقطاب وتعييف ال كفاءات البشرية المتميزة والمبدعة  ،والعمؿ عمى تنمية
مياراتياوقدراتيااالبداعية،وتوفرالمناخالمناسبالستثمارىا،وتشجيعالعبلقاتبينيـوبيفالقيادات،

وبينيـوبيفبعضيـالبعض،ووضعآليةلقياسوتقديررأسالماؿالفكريبالجامعات،وتوفيرالموارد

المختمفةاالزم ةلتطويره،وتطويرنظـاإلدارة،وآلياتالتعامؿمعالعمبلءواالستفادةمنيـ،بمايساعد
الجامعة في تحقيؽ المنافسة العممية مف خبلؿ ما تنتجو مف معارؼ وأفكار ،وما تحصؿ عميو مف
براءاتاختراعوممكيةفكريةمتميزة،وماتنتجومفأفكاروتطبيقاتتسيـفيتطويرالعمؿالجامعي

وتطويرالمجتمع.

قياس رأس الماؿ الفكرم :
بحسب ما أورد يوسؼ (  ) 2005فإف ىناؾ جيوداً كبيرة تبذؿ مف أجؿ تطوير مقاييس

ومؤشراتيمكفاالعتمادعمييالقياسوتقييـرأسالماؿالفكريعميمستويالمؤسسات،وعمى الرغـ
مف التقدـ الممموس الذي حصؿ في ىذا المجاؿ إال أنو ال زالت ىناؾ مساحة عدـ اتفاؽ بيف
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المختصيففيمايتعمؽبيذهالمقاييس ،وىذامايشيرإلىاستمرارالحاجةلمزيدمفالتطوروالتحسيف
ليذهالمقاييس،ويمكنناأفنشيرإلىاالىتماـبذلؾمفخبلؿالمؤشراتالتالية:

أ.كثرةالمحاوالتالجاريةلقياسرأسالماؿالفكريفيالمؤسسات ،وكافمفأبرزىاالتقريرالسنوي

الذيأصدرتوشركةسكانديا()Skandiaالسويديةلقياسوتقييـمكوناترأسمالياالفكري.

ب.زيادةاالىتماـواالعتراؼبالقيمةالحقيقيةلرأسالماؿالفكريلممؤسساتعمى الرغـمفقصور

أساليبالقياسوالتقييـوالمؤشراتالماليةالتقميدية.

ج .االعتراؼ المتزايد بالدور األساسي الذي يمعبو رأس الماؿ الفكري في األداء االجمالي لممؤسسة

عمىصعيدالنتائجالماديةأوعميصعيدالمنافسة(يوسؼ.)10:2005،

أماالكردي()  2010فقدبيفأفليذهالطرائؽالمتنوعةأىميةفيتقديـمحاوالتجديةمفأجؿ فيـ
رأسالماؿالفكريومكوناتووتكويفقاعدةقويةمفالمبرراتمفأجؿشمولوبالتحميؿوالتقييـالمالي(

الكردي.)44: 2010،

وعمىذلؾفإفىناؾالكثيرمفالمحاوالتالموضوعيةلقياسوتقييـرأسالماؿالفكري ،حيثيمكف
تصنيؼالنماذجواألساليبالمستخدمةلقياس أرسالماؿالفكريعمىالنحوالتالي:

أكالن  :النماذج الكصفية :

تركزعمى استطبلعاآلراءواالتجاىاتالتيتعتبرميمةفيتأثيرىاغيرالمباشرعمىأداءعمميات

المعرفة،وتحقيؽنتائجياالمرغوبةباالعتمادعمىالخبرةالتييتميزبياواضعالنموذج.
ثانيان  :المقاييس كالنماذج المرتبطة برأس الماؿ الفكرم كالممكية الفكرية :

حيث ركز يوسؼ ( )2005عمى قياس قيمة رأس الماؿ الفكري ومكوناتو األساسية ( رأس الماؿ

الييكمي ،رأس الماؿ البشري ،رأس ماؿ العبلقات ،األصوؿ الفكرية ) ،وتتولي ىذه المقاييس تحويؿ
المعرفةواألصوؿالمعرفيةغيرالممم وسةفيأقساـالمؤسسةالعامةإلى أشكاؿالممكيةالفكريةلتكوف

أكثر تحديدًا وأسيؿ استخدامًا ،ويعتبر قياس وتقييـ رأس الماؿ البشري بشكؿ خاص البلممموسات
بشكؿعاـيعتبرالمجاؿاألكثرأىميةخبلؿالسنواتالقميمةالماضية،وىذااألمرلـيعدعمىمستوي

المؤسساتأوالقطاعاتاالقتصادية،وانماأيضاًعمىالدوؿواألمـ،فقداىتمتبيذاالمجاؿوالزالت
تحفؿبمساىماتالباحثيفواالستشارييف(يوسؼ.)15:2005،
أىداؼ قياس رأس الماؿ الفكرم في الجامعات :

ولكفمفالضروريقياسو

إفعمميةقياسالجامعةلرأسمالياالفكريالتخمومفالصعوبةوالتعقيد،

لمعرفة كيفية إدارتو بالطريقة المثمى التي  ترفع مف مستوي الجامعة األكاديمي واإلداري ويعطي
معموماتواضحةودقيقةحوؿالبيئةالداخميةوالخارجيةلمجامعةوالتغيراتالمتسارعةالتيتؤثرعمى

أدائيا،حيثأفاستم ارريةالجامعةووصولياإلىالتميزيعتمدعمىمواردىاالفكريةوالبشرية.
كيمكف تقسيـ أىداؼ قياس رأس الماؿ الفكرم إلى ثالثة أنكاع عمي النحك التالي :
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 -0أىداؼ تتعمؽ بالجامعاتكىي :
 -التعرؼإلىجدوى االستثماراتالرأسماليةالتيتنفقياالجامعةفيمجاالتالتنميةالبشريةوالتنمية

الييكمية،وأيضًافيمجاؿاالستقطابوالحفاظعمىالمستفيديفمفأجؿالحفاظعمى التميزالتنافسي

لؤلجؿالطويؿ.

يمكفالجامعةمفرفعمستويأدائياوتحقيؽالعديدمفالمزاياالتنافسيةاعتماداًعمىماتممكومفمواردمميزة،ىذهالمواردتتسـبالندرةوارتفاعالتكمفةويصعبمحاكاتياواليمكفاستبداليابغيرىامف

الموارداألخرى(قشطة.)16:2015،

 توفرعمميةقياسرأسالماؿالفكريمعموماتدقيقةيمكفأفتطوروتعززمفأداءالجامعةوتزيدمفقدرتياعمىاالستجابةلمتغيراتالبيئيةالسريعةوالمتبلحقة،كماتوفرالمعموماتالتييمكفمف

خبللياالتحقؽمفقدرةالجامعةعمىتحقيؽأىدافيا.

 -استم ارريةونجاحالجامعةيعتمدبشكؿأساسيعمىقدرتياالتنافسيةفيمايتعمؽبرأسالماؿالفكري

واألصوؿالمستندةإلىالمعرفة.تشنغوانغ(.)Cheng &wang,2005:222

 -يسيـقياسرأسالماؿالفكريفيبناءوتشييدالعقوؿالبشريةعاليةالتميزوتعظيـالقيمةالبشرية

لمعامميففيالجامعة،باإلضافةإلىتنميةوادارةالمعرفةوزيادةالقدرةعمىتوليداألفكارذاتالقيمة

العالية.

  -توفر بيئة تدعـ وتحافظ عمى التطور المستمر وتطوير المعتقدات والقيـ واألنماط السموكية في

الجامعة لتحقيؽ رسالتيا وغايتيا بكفاءة وفعالية ،وتوفير ثقافة متميزة في األداء لتحقيؽ توقعات

المستفيديفمفالجامعة(الكثيري.)521-520:2013،

 -2أىداؼ تتعمؽ بجميكر المستفيديف كالعامميف في الجامعة كىي كالتالي:
-تحفيزىـوتشجيعيـعمىتنميةمياراتيـوقدراتيـ،وتنميةخبرتيـالمينية)King,1999:69(.

-تشجيعالمنافسة،وتمييزاألفرادذوىاألداءالمتميز،وتشجيعذوىاألداءالمتوسطعمىالتقدـ.

  اطبلؽالطاقاتالفكريةوالقدراتالذىنيةألفرادالجامعةعمىكافةالمستويات،ومفثـالمساىمةفي رفع كفاءة العمميات وتحسيف اإلنتاجية بتوفير الحموؿ األفضؿ لممشكبلت وتحسيف اتخاذ القرار
(عبدالوىاب.)53:2004،

-3أىداؼ تتعمؽ بالباحثيف كالطالب ،كجميكر المستفيديف مف خارج الجامعة :
  -زيادةاالىتماـبتمبيةاحتياجاتوتوقعاتالباحثيفوالطبلب،وجميورالمستفيديف،وتحسيفمستوى

ونوعيةالخدماتالمقدمة،وبالتاليزيادةرضائيـ.بيركميغوبتا(.)Berkly&Gupta,1999:107
-خفضمعدالتالشكاوي،واقامةعبلقاتجديدةبينيـوبيفالجامعة.
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  تعزيزقدراتالباحثيفوالطبلب،وجميورالمستفيديفوأصحابالمصالحعمىالمشاركةفيإدارةشئوفالجامعة،والتعبيرعفآرائيـفيمستوىالخدماتالتييحصموفعمييا

(الكثيري.)523:2013،

تخمصالباحثةمماسبؽأنومفالضروريقياسرأسالماؿالفكريفيالجامعاتلمعرفةكيفيةإدارتو
وتطورهوالنيوضب ونحواألفضؿلبلرتقاءبمستويالجامعةاألكاديميواإلداري،ألفتميزالجامعة
عفغيرىامفالجامعاتوتطورىايعتمدعمىرأسمالياالفكريوالبشري.

استراتيجيات إدارة كتثميف رأس الماؿ الفكرم في المؤسسة :

اتفؽ( الشيخ ( ،)13:2011وبوقمقوؿ  ) 9: 2008بأنو يمكف التطرؽ إلى استراتيجيات إدارة رأس
ئؿالمتاحةأماـالمؤسسةوالممثمةفي:

الماؿالفكريمفخبلؿالبدا

(استراتيجية رأس الماؿ الفكري ( المعرفة ) – استراتيجية رأس الماؿ البشري – استراتيجية خمؽ

المعارؼداخميًا–استراتيجيةتحويؿونقؿالمعارؼ)،وفيمايمىتفصيؿذلؾ:
أك نال :استراتيجية رأس الماؿ الفكرم ( المعرفة ) :

والتيتعتبر  كأحدالفروعالميمةالستراتيجيةالمؤسسةككؿ،والتيتيتـبخمؽوتميزوتحديدوتقاسـ
المعارؼ داخؿ المؤسسة ،والمتعمقة بإدارة براءات االختراع ،والميارات ،والميارات التنظيمية ،إضافة

إليالمعارؼالمتعمقةبالمديريفوالعامميفبالمؤسسة.

ثانيان :استراتيجية رأس الماؿ البشرم :

والتيتتكوفمفخبلؿتدريبوتكويفاألفرادوتعميميـ ،حيثإفاستراتيجيات النيوضبرأسالماؿ
البشريتغيرمفضرورياتالعصربسببالتقدـالتكنولوجيالمتسارعواالبداعالتقنيالعالي،كماوأف

الحصوؿ عمى  فرصة عمؿ يتطمب المزيد مف الميارات والخبرات المتعددة والمتنوعة لدي العامميف
وبدوفذلؾتكوفالفرصةمستحيمة.

ثالثان :استراتيجية خمؽ المعارؼ داخميان :

والمتمثمةفي البحثودراسةالعممياتوالبحوثالسابقة ،والبحثعفمفاىيـجديدةمفأجؿالتعامؿ
والمحافظة عمي بقائو
مع المتطمبات واألىداؼ األساسية لكؿ مؤسسة وتنظيـ يبحث عف الفاعمية 

واستم ارريتو.

رابعان :استراتيجية تحكيؿ كنقؿ المعارؼ :

يتـمفخبلؿاكتسابالمعارؼوتنظيمياوحفظيا وتوزيعيا ،فالقياـبعممياتروتينية وتكويفاألفراد

والتنافسية تعتبر مف األمور الميمة لزيادة وتجديد األصوؿ غير المادية ،فالميارات ال بد أف تكوف

موضوع إثراءجماعي( التحويؿوالنقؿ )،وىذامايدعوإلى ضرورةخمؽ الظروؼ الحقيقيةلنشر
ثقافةالتقاسـوالشفافيةبيفأعضاءالمؤسسةمفخبلؿجعؿإدارةالمياراتفيخدمةالصالحالعاـ

لممؤسسةككؿ(الشيخ.)9:2011،
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تخمصالباحثةإلىأفرأسالماؿالفكرييعتبرمفأكثرالموجوداتقيمةفيعصرناالحاليألنويعد
بمثابةقوىعمميةقادرةعمىإدخاؿتغييراتوتعديبلتصارمةوجوىريةفيكؿمناحيالحياة،بسبب

التقدـالعمميالحديثوالمتسارعواإلبداعالتقنيالعالي.

خصائص رأس الماؿ الفكرم :

عمىالرغـمفالصعوبةالتي تمتازبيا  عمميةقياسرأسالماؿالفكريفيالجامعات،إالأنويمتاز

بعدةخصائصوسماتتجعؿمفالضروريالعنايةبو،ومفىذهالخصائصأنونادرالوجودوصعب
التقميد،واليرتبطبمستويإداريمعيف،باإلضافةإلىأفمفيحممونويتمتعوفبقدراتعقميةإبداعية

تساعدىـعمىالتميزبيفزمبلئيـفيالمؤسساتالمتماثمة(قشطة.)17:2016،


ومف خبلؿ  مفاىيـ رأس الماؿ الفكري ظير أنو يمثؿ مجموعة مف قدرات األفراد الذيف يتمتعوف
بالمعرفةالتنظيميةوتميزىـعفغيرىـمفاألفرادالعامميف،ويتوزعوفعمىمختمؼمستوياتالييكؿ

التنظيمي بأي مؤسسة تعميمية ل ذلؾ يمكف إيضاح خصائص ىؤالء األفراد الذيف يمثموف رأس الماؿ

الفكريكماأوردشعباف()2011فيمايمي:

يتميزاألفرادالذيفيمثموفرأسالماؿالفكريبتوافرمياراتوخبراتعاليةومتنوعة.يعمؿاألفرادضمفاليياكؿالتنظيميةالمرنة.-يتسـاألفرادباالستقبلليةفيالفكروالعمؿ.

يتفاعؿاألفرادبشكؿأكثرايجابيةفيالمناخاالداريالذييتسـبالبلمركزيةفياتخاذالق اررات.-يعمؿاألفرادبكفاءةفيالتنظيماتالتييسودىاالمناخغيرالرسمي.

   يتميز األفراد الذيف يمثموف رأس الماؿ الفكري بالمبادأة والسعي المستمر نحو تقديـ األفكاروالمقترحاتاالبتكاريةوالتيقدتكوفغيرمألوفةفيعضاألحياف.

-يمتمؾاألفرادالذيفيمثموفرأسالماؿالفكريالمعرفةالتييمكفتحويمياإلىأرباح.

-يتسـاألفرادباالنفتاحعمىالخبرةمفخبلؿالسعيالمستمرنحواالستفادةمفخبراتاآلخريف.

   -يتواجد األفراد الذيف يمثموف رأس الماؿ الفكري في كافة المستويات االستراتيجية ولكف بدرجات

متفاوتة(شعباف.)55-54:2011،

كتكجد خصائص متعددة تميز رأس الماؿ الفكرم تتضح في اآلتي :

 -1الخصائص التنظيمية  :وترتبطىذهالخصائصبالبيئةالمؤسسية،وتتمثؿفياآلتي:
أ -يتواجدرأسالماؿالفكريفيجميعالمستوياتاإلدارية(ليسحك ًارعمىمستويإداريدوف
غيره،واليتركزفيمستويدوفغيره).
ب -ينشأ في ظؿ اليياكؿ المرنة عمى اعتبار أف المرونة مناخ مبلئـ لمتجديد الذي يتـ بشكؿ

مستمرمفخبلؿاألفراد.
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ت-احتواءالتنظيـلمعبلق اتغيرالرسميةباعتبارأفرأسالماؿالفكرياليميؿلمعمؿفيظؿ

التنظيماتالمغمقةعميالعبلقاتالرسمية.
ث -يبتعدرأسالماؿالفكريعفالمركزيةاإلداريةويفضؿمناخيسودهالبلمركزيةفياإلدارة

ج -ال يمكف الحصوؿ عمى رأس الماؿ الفكري بالماؿ وحده ،ألنو مزيج مف الفكر والخبرة

والممارسةوفيـالجوانبالمينيةومناختنظيميدائـ( بوشعوروقبلؽ.)5:2011،
 -2الخصائص المينية :ينصباالىتماـفيياعمىالتعميـوالتدريبوليسبالضرورةأفيمتمؾرأس
الماؿ الفكري شيادة أكاديمية ،حيث يمتاز رأس الماؿ الفكري بالميارة العالية والخبرة وترتبط ىذه
الخصائص بممارسة العنصر البشري داخؿ الجامعة وتمثؿ في اآلتي  .بيفمفر ساتوف

(:)Peflefer & Sutton, 1999: 83
أ .التمتعبدرجةتنظيـعالية.

ب .العمؿالنشطفيظؿالتدريباإلثرائىواالرتباطبالتنميةأكثرمفالتدريب.

ت .امتبلؾالعديدمفالمياراتالمينيةالنادرة.

ث .امتبلؾالخبراتالمتراكمة(لديةقدرةعمىتراكـالخبرات).

ج .صعوبةايجادبديؿ(يصعبنجاحفكرةاالستبداؿ).

 -3الخصائص الشخصية كالسمككية :
وترتبطبالعنصرالبشريوبنائوالذاتي،ومفىذهالخصائصمايمي:
المبادرة بتقديـ األفكار والمقترحات البناءة وا لحسـ وعدـ التردد في اتخاذ الق اررات ،والذكاء المتميز،
والمثابرة في العمؿ ،والثقة العالية بالنفس ،واالستقبللية في الفكر والعمؿ ،واالستفادة مف خبرات

اآلخريف (،االنفتاح عمى الخبرة ) ،والميؿ لتحمؿ المخطرة ،والقدرة عمى التخميف وحسف البصيرة

(الروساف،والعجموني.)47:2010،

والخبلصةلماسبؽىناتجدراإلشارةإلىأنوورغـصعوبةقياسرأسالماؿالفكري،إالأنوصعب
تقميدهوىونادرالوجود،وأفامتبلؾرأسالماؿالفكرييعنىامتبلؾقدراتعقميةومياراتإبداعية

بل مف مناخ العمؿ والبيئة
متميزة ،فخصائصو تمثؿ الخصائص التي تصؼ بشكؿ أكثر تحديدًا ك ً
المؤسسية،وناتجادارةرأسالماؿالفكريبياوىوالعنصرالبشري،وىذايدعـفكرةأفتييئةالمناخ

وحسفادارةرأسالماؿالفكريفيالمؤسساتيؤديإلىتوفراإلبداعواالبتكارالذييزيدمفالقيمة

المضافةاليالمؤسسةالتعميمية.
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كأضاؼ كيؽ كآخركف  Wiig and Othersكآخركف ( )1997أف مف أىـ الخصائص لرأس الماؿ
الفكرم ما يمي :
-0رأسماؿغيرممموس.

-2مفالصعوبةقياسوبدقو.
-3سريعالزواؿوالفقداف.

-4يمكفاالستفادةمنوفيمراحؿوعممياتمختمفةفينفسالوقت.
-5يتجسدفيأشخاصلدييـاالستعدادلحممو.
-6يتزايدباالستعماؿ.

-7لوتأثيرعميالمنظمةالتعميمية .
ومع كؿ ما يواجو المؤسسة التعميمية مف إشكاالت وصعوبات جمة لغرض تشكيؿ رأس ماؿ فكري
ومعرفيتستندعميوقدرتياالتنافسيةفإفالمؤسساتالرائدةحاولتالتغمبعمىىذهالصعوباتبطرؽ

وأساليب متعددة ،يأتي في مقدمتيا اعتبار رأس المعرفي موضوعًا حرجًا واستراتيجيًا يستحوذ عمى
اىتماـخاصمفقبؿاإلدارةالعميافيالمؤسسة،وطورتبعضالمؤسساتمقاييسخاصةلقياس
كفاءةاالستثمارفيرأسالماؿالفكريباعتبارهاستثمارذومردودبعيداألمدوذوتأثيرشمولي .ويؽ

وآخروف(.)Wiig and Others , 1997:89

كىناؾ خصائص أخرم ذكرىا بعض الباحثيف مف أىميا ما يمي :

 يمثؿقدرةعقميةذاتمستوي  معرفيعاؿيتممكيامجموعةمتعددةمفالعامميفدوفغيرىـ،فيصورةأصوؿفكريةغيرممموسةليابالغاألثرفيزيادةاألصوؿالماديةاألخرىلممؤسسةوتعظيميا،

وىـجميعاألساتذةوالباحثيفوأعضاءىيئةالتدريسبالجامعاتوالطبلبوأولياءاألموروالمستفيديف

مفالخدماتالجامعية.

  -يتسـ بطبيعة فردية وجماعية ،حيث أف الفرد بأفكاره وعمقو ومعرفتو وابتكاره وسعيو نحو تحقيؽ

األفضؿ،يمثؿاألساسلوجودرأسالماؿالفكريومصدرهونموهوتطوره(بوقمقوؿ(22:2008،

  -يتسـبطبيعتوالتطوريةحيثأفرأسالماؿالفكريالفرديأوالجماعيالجديدىونتاجرأسماؿ

فكريسابؽ،ويمثؿأساسًا لتحقيؽرأسماؿفكريجديدالحؽأكثرتطو اًر،وتتسعسرعةتحقيؽىذا
التطور في رأس الماؿ الفكري نتيجة التطور الواسع والسريع والمتزايد في تكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت.

 -يتسـبطبيعتوالنظريةوالتطبيقيةمعًا،وتأتيطبيعتوالنظريةمفاألساسالنظريالذىيكوفرأس

الماؿالفكريوىوأفكاراإلنسافومعارفوالنظرية،والتييتـتطبيقياباستخداـعمميًا ارتباطيًا بكونيا

ضمفرأسالماؿالفكريحيثأفاألفكاروالمعارؼالتياليتـاستخدامياوتطبيقياواقعياً اليمكف
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اعتبارىاضمفرأسالماؿالفكري،إذأفما يمكفتطبيقوواستخداموفيالواقع،ىوالذى يتضمنو
رأسالماؿالفكري(بنىخالد.)19:2010،

-يتسػـبالنػػدرةوالتفػرد،أيأفوجػػودهفػيالمؤسسػةبمثابػػةغيابػوفػػيالمؤسسػػاتاألخػرى،بمعنػػىآخػػر

اكتسابالمؤسسةليذهالطاقاتالفكرية،وىوتضييعالفرصةعمىمؤسساتأخرى،مػفأجػؿاالسػتفادة
بيػػافػػيخدمػػةأىػػدافياالتنافسػػية،فالمشػػكمةاألساسػػيةالتػػيتعػػانيمنيػػاالمؤسسػػاتفػػيظػػؿتص ػػاعد

المنافسػػةىػػيالػػنقصالكبيػػرفػػيالكفػػاءاتالمتخصصػػةوالمؤىمػػة،وبالتػػاليالمتػػاحمنيػػايمثػػؿلممؤسسػػة
التيتمتمكياوتستخدمياميزةتنافسيةفيحدذاتيا.جاؾ(.)Jacques,1997:3- 4

تخمص الباحثة مما سبؽ أف أىـ خصائص رأس الماؿ الفكرم يمثؿ نتاج تراكـ لممعارؼ واألفكار
التييتـالعمؿعمىتطويرىالتتحوؿمفكونيامعموماتومعارؼنظريةإلىنتاجاتعمميةتسيـفي
تحقيؽ ميزة تنافسية لمجامعة وتضيؼ ليا قيمة عالية وسمعة جيدة محمياً وعالمياً يؤىميا لخوض
منافساتمعالجامعاتالمماثمةنظ ًارألنويمتازبالندرةوالتفردبحيثيصعبالعثورعميومفجامعات

أخرى.

طرؽ تككيف رأس الماؿ الفكرم:
يمكفتكويفرأسالماؿالفكريداخؿالمؤسسةمفخبلؿ مجموعةمف العناصرأشارليا( ،عبد

السبلـوعمة))2011في:

 -0صناعة رأس الماؿ الفكرم :ويتمثؿ في قدرة المؤسسة عمى البحث مف الخبرات المتقدمة،
والمياراتالنادرةوجذبيالمعمؿفييا.

 -2تنشيط رأس الماؿ الفكرم:ويعبرعفقدرةالمؤسسةعمىزيادةرصيدىاالمعرفيباستمرارمف
خبلؿتعزيزالقدراتوتنميةالعبلقاتبيفاألفرادعميالتعاوففيحؿ المشكبلت المعقدة ،كمايتـ
تنشيطعمميةاالبداعواالبتكارلديالعامميفباستمرار.

 -3المحافظة عمى رأس الماؿ الفكرم :ويتمثؿ فيقدرةالمؤسسةعمىاالىتماـبالطاقاتالمعرفية،
والنخبةالمتميزةمفالعاممييفالقادريفعمىإنتاجأفكارجديدةأوتطويرأفكارقديمةتخدـالمؤسسة.

االىتماـ بالمستفيديف :ويعبر  عف مدي اىتماـ المؤسسة بآراء المستفيديف مف خدماتيا واألخذ
بمقترحاتيـوأخ ذىابعيفاالعتبارعندانشاءبرنامججديدةأوخدماتجديدةأوعندتطويرالموجود(
عبدالسبلـوعمة.)10:2011،
إدارة رأس الماؿ الفكرم :

إفإدارةالمعرفةتعنيخمؽعبلقةتفاعميةبيفالعامميففيالمؤسسة،أوبيفالمؤسساتالمشاركةفي

برنامجإدارةالمعرفةمفجية،واإلرثالمعرفي،والواقعالعمميمفجيةأخريلتطويرجميعاألطراؼ
المتعاونة،وحفظلمحؽالفكرياالبداعيالماديوالمعنوي،ولماكافذلؾمفالناحيةالعمميةاليشمؿ
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جميع المشاركيف في شبكة إدارة المعرفة بنفس القدر ،وأف قيمة المعرفة المتوفرة وأثرىا عمى عمؿ
المؤسسةليسبنفسالدرجةمفاألىميةلذاالبدمف:
-0تحديدالمستوياتالمعرفيةفيالمؤسسة.
-2ترميزعممياتالدخوؿ.

-3فمترةالمعموماتالداخميةوالخارجية.

-4آليوتوليدالمعرفة(ناصر.)76:2006،

كذكر ناصر ( )2006الفكائد المرجكة مف إدارة رأس الماؿ الفكرم :

-0أفجمعالبياناتوتصنيفيافيالمؤسسةبشكؿمنظـيتطمبتطويرالمعارؼالمرابطةمعيا.
-2أفالمعرفةالمنظمةبشكؿجيدتتحوؿبسيولةإلىالتطبيؽالعممي.
-3يمكفبسيولةالمحافظةعمىالمعرفةوتطويرىا.
-4يمكفاستخداـالمعرفةفيتطبيقاتمختمفة.

-5يمكفبسيولةتحديدالعبلقةبيفالمعرفةوالتوسعالمطموبفيتحميؿالنتائج.

-6بسيولةيمكفالحصوؿعمىمعارؼجديدةمفخبلؿكسرالفجواتفيالمعارؼالمتوفرة.
-7تحديدبسيولةاألسئمةالمؤديةالياستنباطمعارؼجديدة.
-8االستفادةمفاألخطاءالسابقة.

-9يمكفاضافةفوائدأخريمتخصصةحسبطبيعةالمؤسسةوطريقةعمميا(ناصر.)80:2006،

تخمصالباحثةمماسبؽأفالعديدمفالجامعاتتسعىإلىإحداثتحوالتجذريةفيىياكمياوبنائيا
لكيتتكيؼمعمتطمباتإدارةرأسالماؿالفكري،سواءتمثؿذلؾفيالتركيزعمىاألنشطةوالعموـ

الحيوية وتقنيات االتصاؿ والمعمومات ،أو مف خبلؿ براءات االخت ارع أو نقؿ وتبادؿ المعرفة وعقد
اتفاقيات مع مؤسسات ذات الصمة محمياً وعالمياً ،والتركيز عمى البحث العممي باعتباره أحد أىـ

مصادرتوليد المعرفة،ولكيتحقؽ الجامعةرأسماؿفكريمتميزيجبعمييا استقطابالكفاءات

المحوريةوا دارتياباعتبارىاالقادرةعمىخمؽالقيمةلمعمؿ،وتحقيؽالتميزكمايمتمكوالمنافسيف.
خطكات إدارة رأس الماؿ الفكرم :

تسعى المؤسساتبشكؿعاـ والجامعات بشكؿخاصفيالقرفالحاديوالعشريفالستثمارالميزات
التنافسيةالتيتميزىاعفغيرىامفالجامعاتاألخرى،وذلؾالستثمارالمواردالفكريةالموجودةفييا،

وحيثأفرأسالماؿالفكريموردصعبالقياسوصعبالتحكـفيوبشكؿمطمؽكافالبدمفايجاد

خطواتدقيقةوممموسةتعمؿعمىإدارتوبشكؿجيد،حيثيتـذلؾعفطريؽوضعاستراتيجيات

واضحةومحددةحوؿالتعامؿمعوبحيثتساعدالجامعةإلدارةرأسالماؿالفكريداخميابشكؿيفي
بمتطمباتياومتطمباتالمجتمع.
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ولقد تحدث الكثير مف الباحثيف عف خطوات إدارة رأس الماؿ الفكري مف بينيـ (قرني والعتيقى ،
)263:2012و(ستيوارت)127:2004،وذلؾعميالنحوالتالي:

* الخطكة األكلي :تتركز في التعرؼ إلى  دور المعرفة كقوة محركة ،ومدى االعتماد عمييا في
المؤسسة(جامعة،كمية،قسـ)،ومساىمتيافيإعطاءقيمةإضافية،فكمماازدادتأىميتياكمما

حققت إدارتيا عائدًا ومردودًا أكبر ،والعكس مف ذلؾ إذ لـ تكف المؤسسة ذات كثافة معرفية كاف

السبيؿإلىتحقيؽمردودأكبرىوتحسيفإدارةاألصوؿالماديةأوالمالية.

* الخطكة الثانية :مطابقةاإليراداتالتيتـالوصوؿإليياباألصوؿالمعرفيةالمنتجةليا،وايجادرأس
الماؿالفكريالمنتجلممزاياالتياكتشفيافيالخطوةالسابقة.

* الخطكة الثالثة  :وضعاستراتيجيةلبلستثمار فياألصوؿالمعرفية،خاصةالتيتعمؿعمىزيادة
الكثافة المعرفية لممؤسسة التعميمية ،بمعنى وضع خطط لبلستخداـ األمثؿ لؤلصوؿ المعرفية

واالستثمارفييالزيادةقيمتيا.

المفالبحثعف
*الخطكة الرابعة:تتمثؿىذهالخطوةفيزيادةانتاجيةاألصوؿالمعرفية،فبلبدأو ً
مقاييسجديدةغ يرتقميديةلقياسانتاجيةالعمؿالمعرفي،خاصةبانتقاؿمركزالثقؿواالىتماـبعاما

المعرفة"مدخبلت،عمميات،مخرجات،نتائج".

أما عبيد ( )2000فقد قدـ أنمكذجان يتألؼ مف خمس خطكات إلدارة رأس الماؿ الفكرم كىي كاآلتي :

-0البدء باالستراتيجية وذلؾ بتحديد دور المعرفة في العمؿ ،وبياف أىمية االستثمارات الفكرية في
تطويرالمخرجات.

-2تقييـاستراتيجياتالمنافسيف،والموجوداتالفكريةالتييمتمكونياوفيـالبيئةالتنافسيةالتييعيش
فييارأسالماؿالفكري.

-3فتحممؼخاصبالموجوداتالفكرية،ماذاتمتمؾ؟وماذاتستخدـ؟والىأيفتعود؟

-4تقييـ الموجودات الفكرية التي تمتمكيا وماذا تحتاج لتعظيـ قيمتيا :وىذه الخطوة موجية لتعزيز
الموجودات الفكرية التي تمتمكيا المؤسسة أثناء التقييـ وتحديد الموجودات الفكرية المطموبة لمؿء

الثغراتاالستراتيجيةومواجيةالتيديداتمفأجؿإدامةالميزةالتنافسية.

-5تجميعممؼالمعرفةوتكرارالعممية،وتصنيؼالموجوداتالفكريةحسبقيمتياوأىميتيا

(عبيد.)35:2000،

خطكات عممية إدارة رأس الماؿ الفكرم :

اتفؽتوماس()127:2004ونجـ()384:2005عمىخطواتعمميةإدارةرأسالماؿالفكري
والمبينةمايمي:

الخطكة األكلي  :التعرؼإلىالدورالذيتمعبوالمعرفةفيالمؤسساتكمدخؿووسيمةانتاجومخرج،
ومدى االعتماد عمييا في المؤسسة ومدي درجة مساىمتيا في إعطاء فائض ،حيث كمما ازدادت
52

أىميتيا كمما حققت إدارتيا عائدًا ومردودًا أكبر ،والعكس مف ذلؾ إذ لـ تكف المؤسسة ذات كثافة
معرفيةكافالسبيؿإليتحقيؽمردودأكبرىوتحسيفإدارةاألصوؿالماديةأوالمالية.وذلؾمف

خبلؿاالجابةعفاألسئمةالتالية:

إليأيمديتعتمدالمؤسسةعمىالمعرفةبكثافة؟مفيتقاضىأج اًرموافقاًلتمؾالمعرفة؟-ومفيدفع؟وكـيدفع؟

-ىؿمفيممؾالمعرفةيخمؽأيضًاالقيمةالقصوى؟

الخطكة الثانية  :تحميؿ األصوؿ المعرفية المولدة لتمؾ اإليرادات ،أي مطابقة اإليرادات باألصوؿ
المعرفية المنتجة ليا ،ومحاولة ايجاد رأس الماؿ الفكري المنتج لممزايا التي اكتشفيا في المرحمة
السابقة،وذلؾمفخبلؿاإلجابةعفاألسئمةالتالية:

  -ما الخبرات والقدرات والممتمكات الفكرية والعمميات وبقية عناصر رأس الماؿ الفكري التي تخمؽ

القيمةلؾ؟

-مامزيجأصوؿرأسالبشريورأسالماؿالييكميورأسالماؿالفكري؟

اتيجيةلبلستثمارفياألصوؿالفكريةواستغبلليا،وخاصةالتيتعمؿعمى

الخطكة الثالثة:وضعاستر
زيادةالكثافةالمعرفيةلممؤسسة،بمعنيوضعخططلبلستخداـاألمثؿلؤلصوؿالمعرفيةواالستثمار

فييالزيادةقيمتيا،وذلؾمفخبلؿاالجابةعفاألسئمةالتالية:

ماعرضالقيمةالخاصةبالمؤسسةومصدرتحكمياوسيطرتياونموذجربحيا؟-مااالستراتيجياتالتيتزيدالكثافةالمعرفيةلممؤسسةوأعماليا؟

 ماالطرؽواألساليبالتييمكفلممؤسسةمفخبللياأفتزيدقدرتياعميتفعيؿأصولوالفكرية؟ -ىؿيمكفلممؤسسةأفتحسفالنتائجعفطريؽإعادةىيكميةاألصوؿالفكرية(بتحويؿرأسالماؿ

البشريإليرأسماؿىيكميأوالعكس)؟

الخطكة الرابعة :تحسيفكفاءةالعمؿالمعرفيوالعامميفالمعرفييف،تمثؿىذهالخطوةفيزيادةانتاجية
األصوؿالمعرفيةوالعاممييفالمعرفييف،وذلؾمفخبلؿاالجابةعفالسؤاؿالتالي:
يدمفانتاجيةالعاممييفالمعرفييف؟فبلبدأوالً مفالبحثعفمقاييس

كيؼيمكفلممؤسسةأفتزجديدةغيرتقميديةلقياسانتاجيةالعمؿالمعرفي،خاصةبانتقاؿمركزالثقؿواالىتماـبعامؿالمعرفة

(مدخبلت،عمميات،مخرجات،نتائج)،فإنتاجيةاألصوؿالمعرفيةيجبأفتركزعمىحقيقتيف:

 -األكلي :إفاألصوؿالمعرفيةاليمكف إدارتيابالطريقةالسابقةنفسياالتيكانتتداربيااألعماؿ

والوظائؼالقائمةعميالعمؿاليدوي.

 الثانية :إفالعامميفالذيفىـأكثرمعرفةبعمميـىـبسببذلؾأكثرقدرةمفأيجيةأخريعميكونيـمسؤوليفعفزيادةانتاجيةعمميـالمعرفي.
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الخبلصة يمكف القوؿ أف ا إلدارة الفاعمة والكفوء لرأس الماؿ الفكري ىي تمؾ التي تستطيع توجيو
موجوداتيا الفكرية واالبداع والتميز وتكوف لدييا المقدرة عمى استقطاب ذوى الميارات والمعارؼ

وجذبيـلمعمؿلدييا،فاإلدارةالناجحةتدرؾالمعرفةوالميارةالتيتكتسبمفخبلؿالتجربةالعممية،

أرسخ وأكثر عمقاً واستق ار اًر في الذىف ،لذا ال بد مف توافر إدارة قوية تعمؿ بأقصى ما يمكف
فيي 
الستثمارأفضؿلرأسالماؿالفكريوالمحافظةعميو.

المخاطر المحتممة لرأس الماؿ الفكرم :

بيفالعنزيوآخروف )) 2009تصنيؼالمخاطرالمحتممةالتييتعرضليارأسالماؿالفكري إلى
مجموعةمفالمخاطر،ىي:

 -0مخاطرةتقادـرأسالماؿالفكري ،وتأخذمخاطرةىذاالتقادـثبلثةاتجاىات،ىي( :تقادـالمعرفة
–تقادـالقدرات–التقادـالثقافي).

 -2مخاطرةإحباطرأسالماؿالفكري،وتأخذىذهالمخاطرثبلثةاتجاىات،ىي(:اتجاىاتنفسيةمثؿ

التوتر واالنطواء والفشؿ – اتجاىات مادية وتضـ العدواف والتدخؿ الشخصي – اتجاىات تنظيمية
تتمثؿفيضعؼاالنتماء).

  -3مخاطرةاغترابرأسالماؿالفكري،وتأخذىذهالمخاطرةأربعةاتجاىات،ىي(:اغترابثقافي–
اغترابحضاري–اغتراباجتماعي–اغترابقيمي).

 -4مخاطرة محدودية ال بحث عف التميز المنظمى ،وتأخذ ىذه المخاطر أربعة اتجاىات ،ىي:
(مخاطرة قتؿ االبتكار الجديد   -مخاطرة ضعؼ تحفيز المقترحات – مخاطرة تشجيع األعماؿ

الروتينيةأكثرمفاالبداعية–مخاطرةضعؼالثقة).

-5مخاطرةضعؼالحفزالماديواالعتباري،وتأخذثبلثاتجاىات،ىي(:الجوانبالماديةمفاألجور
والمكافآت–الجوانبالمعنويةمثؿمنحاألوسمةواأللقاب–الجوانباالجتماعيةمثؿتعزيزالمكانة)

(العنزيوآخروف.)453–450:2009،

تخمصالباحثةمماسبؽ أفعمميةتكويفوبناءرأسالماؿالفكريفيالجامعاتىونتاجعمميات

متتابعةومستمرةتحتاجإلىوقتطويؿلتكوينيا،وتعدالخصائصالتييكتسبيارأسالماؿالفكري

دوفغيرهأعطتوأىميةبالغةومكانةميمةومتميزة،يكوفاليدؼمنيابناءقاعدةلرأسالماؿالفكري

وتجسيدىافيالجامعات.



جيكد الجامعات الالزمة إلدارة رأس الماؿ الفكرم :
يعد رأس الماؿ الفكري الذى ال يجد طريقة لبلستثمار ىو رأس ماؿ ميدر ،فكثير مف الخبرات
والمياراتوالمعموماتتكوفعمىشكؿمعرفةذىنيةغيرماديةوغيرمتاحةلمتخذيالقرار،لذلؾفإف
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اإلدارةالفعالةلرأسالماؿالفكريقدتكوفالمحددالنيائيلؤلداءالتنظيمي،لذافإفمفأىـاألمور
التييتوجبأفتيتـبياالجامعةإلدارةوتنميةرأسالماؿالفكريكمايرىعساؼ()2016مايمى:

 -0إعدادالخططاالستراتيجيةوالتشغيميةبالتوافؽمعالمعرفةالعمميةوالتطوراتالتقنيةفيمجاالت

التعميـوالتأىيؿوالتدريبوتنميةالمواردالبشرية،وماتوصمتإليوالمؤسسةمفدراساتعمميةوبحوث
تطبيقيةحوؿتنميةالمحتوياتالمعرفيةومستوياتالميارةوتطويراألداء.

  -2استقطاب أفضؿ المواىب البشرية :بحيث تكوف الجامعة ذات نظاـ فعاؿ في عممية االختيار،
واستخداـالعامميفالجددوتوفيرأسسالتعمـونقؿالخبرةبيفاألجياؿالمتعاقبةمفالعامميف.

-3اغناءرأسالماؿالبشري،ويتـمفخبلؿتشجيعالعامميفوتحفيزىـعمىاالنضماـلبرامجالتدريب
وتشارؾالمعرفةواكتسابياوتوزيعيابالمؤسسة.

-4المحافظةعمىالعامميفالمتميزيف،ويتـذلؾبتوفرنظـوأساليباإلدارةالقائمةعمىالثقةوتشجيع

اإلبداع.

 -5ايجاد بيئة التعمـ :حيث تتميز المؤسسات التربوية المعرفية بأف رأس ماليا في عقوؿ العامميف
الذيفيغادروفالمؤسسةفينيايةاليوـوالذيفيمكفأفتستقطبيـمؤسساتمنافسة،ولذلؾالبدمف

إيجادأسسلتقويةوترسيخالوالءالمنظمى.

-6بناءقدرتياالتنافسيةومحاولةاكتسابمميزاتتمكنيامفالمنافسةمعالمؤسسات

(عساؼ.)03-02:2906،

تخمص الباحثة مما سبؽ أف عممية إدارة رأس الماؿ الفكري بالجامعات عممية معقدة ،ولـ تستقر
األدبيات عمي مراحؿ وخطوات أو عمميات محددة إلدارتيا ،إال أنيا استقرت عمى أىمية أف تمتمؾ

الجامعة برامج وأنشطة تساعدىا في استقطاب وتعييف الكفاءات البشرية المتميزة والمبدعة  ،والعمؿ
عمى تنمية مياراتيا وقدراتيا االبداعية ،وتوفر المناخ المناسب الستثمارىا ،وتشجيع العبلقات بينيـ
وبيفالقيادات،وبينيـوبيفبعضيـالبعض،ووضعآليةلقياسوتقديررأسالماؿالفكريبالجامعات،

وتوفيرالمواردالمختمفةالبلزمةلتطويره،وتطويرنظـاإلدارة،وآلياتالتعامؿمعالعمبلءواالستفادة

منيـ ،بما يساعد الجامعة في تحقيؽ المنافسة العممية مف خبلؿ ما تنتجو مفمعارؼ وأفكار ،وما
تحصؿعميومفبراءاتاختراعوممكيةفكريةمتميزة،وماتنتجومفأفكاروتطبيقاتتسيـفيتطوير

العمؿالجامعيوتطويرالمجتمع.

إدارة مخاطر رأس الماؿ الفكرم :

بيف العنزي وآخروف ( )2009أف مسألة إدارة مخاطر رأس الماؿ الفكري تعد ضرورة وليس خيا ًار
لمنظمات األعماؿ حيث إف المسببات التي تعزز مخاطر رأس الماؿ الفكري ترتبط بالجوانب

االقتصادية–والتنافسية–واالنفجارالسكاني ،كقد ذكر كحدد أساليب إدارة المخاطر في :
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 عصؼ األفكار :مف خبلؿ إثارة القدرة اإلبداعية لؤلفراد لتوليد أكبر عدد مف األفكار دوف انتقادبل فيمساعدةالفردعمىاطبلؽقدرتواالبداعية،ألنياتممؾ
وسخرية،ألفالجماعةتؤديدو ًار كام ً
معموماتومعارؼأكثرممايممكوأفرادىابشكؿمستقؿالواحدعفاآلخر.

 تآلؼ األشتات :ييدؼىذااألسموبإليمعالجةالمشكبلت،وانعاشاالبداعباستعماؿواجراءاتميكانيكيةتحاوؿعمؿمظاىرعقبلنيةلمعممياتاإلبداعيةالتيتكوفأكثرتأثي ًار.

 الجماعات الحماسية  :توليداإلثارةوالمتعةفيالمناقشةبالشكؿالذييجعؿالمشتركيفمفاألفرادفيىذهالجماعاتيشعروفبالحيويةوالتفاؤؿ،ويزيدوفمفاستخداـأفكارىـأكثرمفسموكيـ،لحؿ

الميماتالمناطةبيـ،وبالتاليبموغانجازىـبكفاءة.

تخمصالباحثةمماسبؽعمىأفلرأسالماؿالفكريمخاطرتتعرضلياالجامعةسواءمخاطرتقادـ
أـ إحباط أـ اغتراب أـ مخاطرة محدودية البحث أو مخاطرة ضعؼ الحفز المادي والمعنوي ،ولكف

الميـ إ دارة ىذه المخاطر واستخداـ األسموب األمثؿ لتفادى أي مشكمة مستقبمية واالستثمار األمثؿ

لمموارد.

متطمبات تطكير رأس الماؿ الفكرم في الجامعات :
يعدرأسالماؿالفكري فيالجامعاتأحدالعوامؿالفاعمةفيتطويراألداءالمينيوالمؤسسيوتحقيؽ

الجودة والتنافسية في ىذه الجامعات ،ومف ثـ يحظى ىذا المفيوـ باىتماـ كبير لدى اإلدارييف
والمخططيف والمسؤوليف عند وضع السياسات واالستراتيجيات المستقبمية لمجامعات في جميع دوؿ

العالـ ،ومف خبلؿ مراجعة األدب التربوي ،وجد أف عممية تطوير رأس الماؿ الفكري في الجامعة

تتطمبإداريةضرورةتوافرعدةأنواعمفالمتطمباتاألساسيةوىي:المتطمباتالمعرفية،والمتطمبات
التربوية،والمتطمباتالثقافة،والمتطمباتالفنية،وىيعمىالنحوالتالي(اليبللى.)40:2011،

-0المتطمبات المعرفية:يمكفحصررأسالماؿالفكريفيالمعرفةالتيتكوفلياقيمةمعينةوىذا
األمريتطمب:

توصيؼالمعرفةوالبياناتبأنواعياوأشكالياوجودتيافيمؤسساتالتعميـالجامعي.-تحديدوبناءقواعدالمعرفةفيالمؤسساتالتعميمية.

 -تحديدالعممياتالخاصةبأساسالمعرفةفيتمؾالمؤسساتبخصائصوتوجيياتالعقوؿالبشرية

العاممةفيياوالتطوراتالمستقبميةالمتوقعةليا.

 -معرفةنتائجتنميةرأسالماؿالفكريومدىتفاعؿالعامميفوالمناخالخارجيوتقويموليا.

-معرفةأنماطرأسالماؿالفكريوأنواعالممارساتالتيتتـفيالمؤسساتاألخرىونتائجيا.

تحويؿجزءمفمصادرالمعموماتغيرالمتطورةفيتمؾالمؤسساتوالموجودةفيعقوؿالعامميفبياإلىمعرفةظاىرية.

تحديدالمصادرالمعموماتيةوتحويميابشكؿرسميإلىعمميةتستندعمىأساسالمعرفة.56

-توفيرالظروؼالمبلئمةلتوليدمعرفةجديدةوفعالة(اليبللي.)43–42:2011،

 -2المتطمبات تربكية /إدارية :والتييمكفحصرىافياألبعادالتربويةلمكنوفرأسالماؿالفكري،
والذىيتطمب:

 -إغناء رأس الماؿ البشري :وذلؾ يتـ مف خبلؿ تشجيع العامميف وتحفيزىـ عمى االنضماـ لبرامج

التدريبوتشارؾالمعرفةواكتسابياوتوزيعياداخؿالجامعة.

-المحافظةعمىالعامميفالمتميزيف:ويتـذلؾبتوفيرنظـوأساليباإلدارةالقائمةعمىالثقةوتشجيع

اإلبداعواألفكارالجديدة.

  -إيجاد بيئة التعمـ :تتميز الجامعات المعرفية بأف رأس ماليا في عقوؿ العامميف الذيف يغادروف

الجامعةفينيايةاليوـوالذيفيمكفأفتستقطبيـمؤسساتمنافسةأخريولذلؾالبدمفإيجادأسس

لترسيخقواعدالوالءالتنظيمي(العارؼ.)214:2010،

 -التطويرالمكثؼوالمبكرلمكفاءات:وذلؾبوضعالكفاءاتفيمشكمةحقيقيةمعوجودرقابةلصيقة

لتدريبيا ،فيذا يمكف تمؾ الكفاءات مف التحرؾ سريعًا إلى أعمى منحنى التعميـ الخاص بتطبيؽ
المعرفة،فالتدريبأثناءال عمؿوالرقابة وضغوطزمبلءالعمؿتطورمفمعارؼ الكفاءات،وأفىذا
النوعمفالتدريبيزيدمفقدرةوقيمةالكفاءات(مرسي)96:2013،

  -التقييـ والغربمة :يفضؿ رأس الماؿ البشري الكؼء أف يتـ تقييمو لكى يتـ إدراؾ مقدار تفوقو،

وبالتالي فإف المنافسة المتمثمة في عممية الغربمة المبنية عمى الجدارة مف شأنيا أف تحفز األداء

واإلنجاز.

  -التعرؼالمستمرعمىالمعرفةالكامنةالمختزنةلدىاألفرادوالعمؿعمىتنميتيابالتدريبوالتوجيو

والتحفيزوالتمكيف.

 االىتماـبعقوؿالبشرومعارفيـداخؿالمؤسسةالتعميميةبمايحقؽلياالقدرةعمى تقديـمخرجاتمفالموردالبشريالمتميزتتناسبمعاحتياجاتالمؤسسةالمختمفةفيالمجتمعفيفتراتزمنيةقادرة

(قشطة.)26:2015،

تحويؿرأسالماؿالفكريإلىمعرفةظاىريةمفخبلؿاالختراعواالبتكار.االىتماـبعقوؿالبشرومعارفيـداخؿالجامعةبمايحقؽليـالقدرةعمىتقديـمخرجاتمفالموردالبشرىالمتميزتتناسبمعاحتياجاتالجامعاتالمختمفةفيالمجتمعفيفتراتزمنية

(اليبللي.)3:2011،

  -دعـوتأييداإلدارةالعميالمجامعةالمتمثمةفيمديرىاوالكمياتالمتمثمةفيعمدائيالعمميةتطوير

وتنمية رأس الماؿ الفكري ،وينبع ىذا الدعـ مف اقتناع اإلدارة وايمانيا بضرورة التطوير والتحسيف
المستمر،وبقيمةاألصوؿالفكريةوقدرتياعمىخمؽمزيدمفالقيمةالمضافةوزيادةالقدراتالتنافسية
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لمجامعة،لذلؾاليتوقع أفيتـاتخاذىذاالقرارونجاحودوفأفينبععفقناعةودعـكامؿمنيا،
المتعددةمنيا:
ويرىالكثيري()2903أفىذاالدعـيأخذأشكا ً

  -0صياغةوتطويرونشررؤيةورسالةواضحةلمجامعة،تؤكدوتدعـحرصالجامعةعمىتطوير
رأسمالياالفكري.

-2التحديدالدقيؽلمسياسات،واالستراتيجيات،واألىداؼالبعيدةوالقصيرةاألجؿلمجامعة.

 -3تبني المداخؿ الحديثة في التقييـ والتي تزيد مف قدرة الجامعة عمى التحسيف والتطوير واعادة
تصميـاألنشطةوالعمميات،وتطويرنماذجوأساليبجديدةلمعمؿ.

الطبلبوالعامميفعمىاستخداـاألساليبالعمميةالتي

 -4تشجيعأعضاءىيئةالتدريسوالباحثيفو
تسيـفيإثارةالفكروخمؽروحاإلبداع.

 -5نشر الوعى والمعرفة بيف أعضاء ىيئة التدريس والباحثيف والطبلب والعامميف بأىمية قياس
وتطويررأسالماؿالفكريلمجامعةوالفوائدالتييمكفأفتعودعمىكؿمنيـنتيجةذلؾ.

 -6تط وير النظـ والسياسات المتعمقة بالموارد البشرية ،مثؿ :نظـ االختيار والتعييف ،المكافآت
والحوافز اإليجابية والسمبية ،واألساليب المتبعة في تقييـ األداء ،وخطط وبرامج تدريب العامميف،

والفرصالمتاحةلمترقي(الكثيري.)168:2013،

 -3المتطمبات الثقافية :والتيتتطمبضرورةالتعرؼعمىالبعدالثقافيومدىاالستعدادالتنظيمي
(الثقافةالتنظيمية)لتطبيؽىذهالعمميةويقصدباالستعدادالتنظيميدرجةاستعدادالجامعةوأعضاء
ىيئةالتدريسوالباحثيفوالطبلبوالعامميفبيالئلفصاحعفالمعمومات،ورؤيةالجامعةأفاإلفصاح

عف ىذه المعم ومات يعتبر فرصة لمتعمـ وليس خط اًر ييددىا لوشز( ،)Lushes,1997:95ومف

المتطمباتالثقافيةمايمي:

 -غرسالقيـوالمبادئالتيتعززروحاالنتماءلمجامعة،والتيتحفزعمىاإلبداعواالبتكاروالمنافسة

والتفوؽ.

-ترسيخمفيوـالتعاوفوالمشاركةااليجابيةاإلبداعيةبيفاألفراد.

 ترسيخمبدأاإلحساسبالمسؤوليةلدىاإلدارةفيكافةالمستوياتتجاهاكتشاؼوتطويررأسالماؿالفكري.

 -تبنيواعبلفالجامعةلمجموعةمفالقيـوالمبادئالتيتنمىالمياراتاإلبداعيةواالستثارةالفكرية

لدىأعضاءىيئةالتدريسوالباحثيفوالطبلبوالعامميف،وتطويرالقيـواألنماطالسموكيةالتيتؤكد

عمىأىميةتطويررأسالماؿالفكري،وصياغةىذهالقيـوترجمتيافينظـوأساليبووسائؿتؤصؿ

منيجاإلبداعفيكؿاألنشطةوالعممياتالوظيفية.

 -استخداـمثيراتاجتماعيةتساعدعمىإيجادمناخاجتماعيوعبلقاتغيررسميةايجابيةتساىـ

فيدعـوتطويرعبلقاتالعمؿ.
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  يحتاجتطويررأسالماؿالفكريإلىاستراتيجياتخاصةمفقبؿإدارةالجامعة،تقوـعمىأساسإدراؾوأىميةماتممكومفمواردبشريةوفكرية،وضرورةاالحتفاظبيا

(الكثيري.)207- 206:2013،



 -4المتطمبات الفنية  :والتيتتحددفيمجموعةمفاإلجراءاتالعمميةالبلزمةلبلرتقاءبرأسالماؿ

الفكري،والتيتتمثؿفي:

  -التحديد الدقيؽ والموضوعي لممقاييس والمؤشرات المستخدمة في تنمية رأس الماؿ الفكري بحيث

تتفؽمعأىداؼوسياساتالجامع ة،وتعطيصورةحقيقيةلماتممكومفأصوؿفكريةسواءممموسة

أوغيرممموسة(مرسي.)99:2013،

 التوثيؽالمنظـوالشامؿلجميعاألصوؿوالعممياتالفكريةالتيتتـفيالجامعة،وتأكيدحقوقيـفيمايتحصؿ عميو األفراد مف معرفو بسبب مشاركتيـ في ىذه العمميات وتقنيف أسموب استفادة الجامعة

منيا.

  توافرالكفاءاتالبشريةواالمكانياتالفنيةالتيتزيدمفقدرةالجامعةعمىجمعوتحميؿالبياناتالخاصةبتنميةرأسالماؿالفكري،واالستفادةمفالنتائجفيتنميةاألصوؿالمعرفيةوغيرالممموسة.

 توفيرقواعدبياناتحديثةونظـمعموماتفعالةتوفرالبياناتوالمعموماتذاتالدقةوالمصداقيةلتنميةرأسالماؿالفكريبالجامعات(الكثيري.)207:2013،

تخمص الباحثة  ىنا إلى أنو ىناؾ ثمة فروؽ بيف متطمبات التطوير لرأس الماؿ الفكري ومتطمبات
اإلدارة،وىذهالفروؽتتحددفيطبيعةالعمؿباتجاهرأسالماؿمفحيثاالرتقاءبوأوتنظيـالعمؿ
معوبمايحقؽأقصىدرجاتالفائدةمفوجوده.

متطمبات إدارة رأس الماؿ الفكرم :

يتطمب إدارة رأس الماؿ الفكرم مجمكعة مف العناصر التي تمثؿ مستمزمات لضماف نجاح عممية
إدارة رأس الماؿ الفكرم ،كالتي تـ تحديدىا بعد االطالع عمى األدب التربكم ،في:

 -1اليياكؿ التنظيمية :
يريليبوتيز(  Liebowitz, (1999أفاليياكؿالتنظيميةاألكثرمبلئمةإلدارةالمعرفةورأسالماؿ
الفكري ىي تمؾ التي تتسـ بالمرونة والتكيؼ مع البيئة وسيولة االتصاالت وقدرتيا عمى االستجابة

السريعة لممتغيرات ،وبصفة عامة فإف تييئة المناخ المناسب لتطبيؽ اليياكؿ التنظيمية تتطمب

بالضرورةالتحوؿإلىالممارساتاإلداريةالمعتادةاألكثرتوقفاًمعمعطياتعصرالمعرفةمثؿ:

-التحوؿمفالييكؿالتنظيمياليرميالشكؿالمتعددالمستوياتإلىاليياكؿالتنظيميةاألكثرتفمطحًا

واألبعدعفالشكؿاليرمي.
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التحوؿمفالنظـالمركزيةالتيتعتمدعمىاحتكارالمعرفةوتركيزىافيمستويتنظيميواحد،إلىوانتشار معرفي يغطي المنظمة كميا ويشارؾ الجميع في
النظـ البلمركزية ،التي تستند الي تدفؽ 

تخميقيا.

 -التحوؿمفأنماط التنظيـ القائمةعمى العمؿالفرديالمنعزؿ إلينمطالعمؿالجماعيفيفرؽ

عمؿذاتية.ليبوتيز(.)Liebowitz,1999:94

 -2الثقافة التنظيمية :

حيثتمثؿالثقافةالتنظيميةمجموعةالقيـوالمعتقداتواألحاسيسالموجودةفيداخؿالمنظمةوالتي

تسودبيفالعامميفمثؿ:طريقةتعامؿاألفرادمعبعضيـ،وتوقعاتكؿفردمفاآلخرومفالمنظمة،
وكيفية تفسيرىا لتصرفات اآلخريف ،ويتطمب تطبيقيا في أية منظمة أف تكوف القيـ السائدة مبلئمة

ومتوافقةمعمبدأاالستمرارفيالتعميـوادارةالمعرفة،وأفتكوفالثقافةالتنظيميةمشجعةلروحالفريؽ
في العمؿ ،وىناؾ عوامؿ تساعد عمى إدخاؿ مفيوـ إدارة رأس الماؿ الفكري وادارة المعرفة في

المنظمة،وىيبالتاليتمثؿعوامؿايجابيةإلدارةالمعرفةفيالمنظماتويقصدبياالثقافةالتيتشجع

وتحث عمى العمؿ بروح الفريؽ وتبادؿ األفكار ومساعدة اآلخريف  ،والقدوة والمثؿ األعمى لمقيادة

الفعالةالتيتعتنيبالمعرفةوالعوامؿالتيتساعدوتحفزعمىتبنيمفيوـإدارةالمعرفة.ماكديرموت(
.)McDermott , 2001: 78

 -3القيادة :

تمثؿالقيادةعنص ًارميمًا فيتبنيوتطبيؽإدارةرأسالماؿالفكريوادارةالمعرفة،فالقائديعتبرقدوة
لآلخريففيالتعمـالمستمرولذلؾ،فإفىناؾبعضالنظرياتالخاصةبالقيادةتكوفأكثرمبلئمةليا

مفالنظرياتاألخرى،فنظريةسماتالقيادةيريالبعضأنياالتناسبتطبيقيما،أمانظرياتسموؾ

القائد،فييأكثرمبلئمةبينماالنظرياتالظرفيةمتفقةأكثرمفنمطالقيادةالمطموبليما.

وتعتمدالنظريةالظرفيةأوالموقفةعمىتفاعؿالخصائصالشخصيةلمقائدوسموكو،وعوامؿالموقؼ
القيادينفسو،وىيترى أفالموقؼنفسو لو أىميةكبيرةفيالتأثيرعمىعممية القيادة،ألنويؤثر
عمى مدي قدرة القائد عمي انجاز ما ىو مطموب منو ،ومف أىـ النظريات وأشيرىا نظرية فيدلر :

النظريةالظرفيةوىينشيراليأنوال يوجدأسموبواحدفيالقيادةيصمحلكؿزمافومكاف،كماأف
ىناؾصفاتمعينةيجبتوافرىافيكؿقائد(عبدالوىاب. (36:2014،

 -4تكنكلكجيا المعمكمات :

أصبحلتكنولوجياالمعموماتدو ًارميمًا فيتطويروتنميةالمنظماتمنذأوائؿالقرفالعشريف،وذلؾ
مفخبلؿتوفيرالم عموماتالمناسبةفيالوقتالمناسب،ودعـوتحسيفعمميةاتخاذالقرار،وتحسيف
وتنشيطحركةاالتصاالتفيالمنظمة،بمعنيأفالتركيزعمىالبنيةاألساسيةمقارنةبالتركيزعمى

البنيةاألساسيةالتكنولوجية،وتوفرتكنولوجياالمعموماتالحديثةإلدارةالمعرفةالكثيرمفاالمكانيات
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مثؿ:شبكةالمعمومات،والشبكةالداخميةوبرنامجتصفحومخازفالبيانات،وبرنامجسوفتويرمما
يسيؿويسرعمفإدارةالمعرفةورأسالماؿالفكريفيالمنظمات.

ولكيتكوفىناؾعمميةمستمرةلتبادؿالمعرفةيجبأفتتوفرأربعةشروطفينظاـالتكنولوجياىي

القدرة عمي ادراؾ ومراقبة واجراء مسح لمنواحي الميمة في البيئة المحيطة ،والقدرة عمى ربط ىذه

المعموماتبالقيـوالقواعداالرشاديةلسموؾالنظاـ،والتعرؼعمى القيودذات الداللةعمي ىذهالقيـ

والقواعد،والقدرةعميالبدءفيالقياـبأفعاؿاصبلحيةمناسبةعفالتأكدمفوجودتناقضات(عبد

الوىاب.)58-45: 2014،

تخمصالباحثة أفكؿماسبؽمفالمتطمبات "المعرفية،التربوية،الثقافية،الفنية" ،تحاوؿالجامعات

جاىدة توفيرىا مف خبلؿ بيئة جامعية تتحقؽ فييا المتطمبات ،لكنيا تتفاوت مف جامعة إلى أخرى،
ومفبيئةإلىأخرىوفؽاالمكاناتالما ديةوالثقافيةحوؿرأسالماؿالفكري،لذاكافاليدؼمفىذه

الدراسةالتعرؼإلىىذهالمتطمبات.

الصعكبات كالتحديات التي تكاجو إدارة رأس الماؿ الفكرم
يواجورأسالماؿالفكريصعوبات جمةعمىجميعاألصعدةالسياسيةواالقتصاديةوالثقافيةوالدينية،

فنجد أف ىناؾ جيات خارجية تتحكـ في المجتمع الفمسطيني مف خبلؿ سياسات الحصار واغبلؽ
المعابرالذىيحدمفسفرالمفكريفوالباحثيفلمدراسةأولممشاركةفيالمؤتمراتالعالمية،باإلضافة

إلى الخنادؽ االقتصادية الذى بدوره ينعكس عمى مؤسسات التعميـ العالي فيصعب عممية االنتاج

العمميوالم عرفيوعمؿاألبحاثوبالتالييؤدىإلىاتساعظاىرةىجرةالعقوؿ،ومحاولةالغيرترسيخ
بعضالظواىرالثقافيةالسمبيةالتيتتعارضمعمتطمباتالمجتمعالفمسطيني(قشطة.)28:2016،

كقد ذكر حمادة ( )2010أىـ الصعكبات التي يكاجييا رأس الماؿ الفكرم في فمسطيف كما يمي:
-0السيادةغيرالكاممةعمىاألرضوالموارد،وعمىطرؽاالتصاؿالداخميوالخارجي.
-2سياسةاإلغبلؽوالحصاروالقيوداإلسرائيمية.

-3االعتمادشبوالكامؿعمىالمساعداتالدوليةفيتمويؿالبرامجالتنموية.

-4عدـاستقرارالوضعالسياسيالراىفوغموضالوضعالسياسيالمستقبمي.
  -5عدـ اكتماؿ البناء المؤسسي واإلداري والتنظيمي البلزـ لعممية التخطيط التنموي لرأس الماؿ

الفكري.

-6تعرضالشعبالفمسطينيلسياساتالتجييؿمنذبدايةاالحتبلؿ.
-7عدـتبنيمنياجفمسطينيخاصفيقطاعالتعميـ.

-8سعيالشبابلميجرةواالندماجفيالثقافاتاألخرى(حمادة.)20:2010 ،
وأضاؼنجـ()2010أفالجامعاتاليوـالتواجوالتحدياتالتيواجيتياالجامعاتفيالماضي،
ففي الماضي كانت التحديات تتمثؿ في الحرية األكاديمية ونقص التقاليد الجامعية وقمة االمكانات
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الجامعية  ،ولكف بعد أف أكممت الجامعات ىذه المياـ في الدوؿ المتقدمة بشكؿ كبير وفى الدوؿ
الناميةإلىحدما،فإفالجامعاتأصبحتتواجوتحدياتجديدة،وفىمقدمةىذهالتحدياتالمنافسة
بيف الجامعات في البحث العممي وبرامج التعميـ وفى الريادة األكاديمية وىذه التحديات الثبلثة ىي

تحدياترأسالماؿالفكرياألكاديميوالتحديالرابعىوتحدىالعبلقاتبيفالجامعاتوبيفالمجتمع
(نجـ.)361:2010،

وذكرعمار() 2006أفمفأىـالتحدياتالخارجيةالمؤثرةعمىالتعميـالجامعيالفمسطينيوالتي
تحدمفقدرتوعمىتطويرمتطمباترأسالماؿالفكريىيكالتالي:

انعكاسات العكلمة:حيثتفرضالعولمةعدداًمفالتحدياتالمجتمعية،منيا:

واضعاؼ آفاؽ
 ما يصاحبيا مف تداعيات االقتصاد الحر مف تقميص دور الدولة ومستوياتيا بؿ سيادتياالوطنيةمماأديإليتآكؿمياميافيالمجاالتاالقتصاديةمعطغيافرأسالماؿالخاص،

بلعفتنازليالمقطاعيفالخاصواألجنبيفياالستثمارفيمشروعاتالخدماتالتعميميةوالثقافية
فض ً

واالعبلمية.

 -تكريسالفرديةواألنانيةوطمسالروحالجماعيةوالبلمباالةوشؿروحالمقاومةفيالفردوالجماعة،

واالستسبلـلمجياتالمستغمة،وىنايبرزدورالمؤسساتالتعميميةوالتربويةفيإعادةتشكيؿالمواطف

القادرعمىمواجيةتمؾالمخاطروتنميةالعقؿالواعيالناقدلماحولو

(عمار.)74–73:2006،

البطالة :تمثؿالبطالةىدرألىـعناصراالنتاجوالتيتمثؿقوةالعمؿ،وتتضاعؼقيمةاليدرنظ ًار

ألف الغالبية الساحقة مف العاطميف مف متخرجي نظاـ التعميـ ،بما يعني تدىور قيمة المردود
االقتصاديواالجتماعيلمتعميـوتزايدمشاعراالحباطومظاىراالنحراؼلدىمتخرجيو،األمرالذى

يمقيبالعبءعمىالجامعةكوسيمةاجتماعيةومصدررئيسيلتخريجىذهالقويالعاممة

(الحوت.)43:2008،

وأشارتبياناتالربعاألوؿلعاـ(،)2906أف()4شبابمفبيفكؿ()09شبابفيفمسطيفىـ

في صفوؼ البطالة ،أي أف ( )%40مف الشباب (29 -05سنة) نشيطوف اقتصادياً في فمسطيف،

بواقع()%49فيالضفة الغربية و()%42فيقطاعغزة،ومفجيةأخرىبمغمعدؿالبطالةبيف

الشباب( 29 -05سنة))%39(،وسجؿأعمىمعدؿلمبطالةبيفاألفرادفيالفئةالعمرية(24-29
سنة) ،بواقع (،)%43مقابؿ ( )%39بيف األفراد ( 09 -05سنة)،و( )%35بيف األفراد (29-25
سنة) ،كما تركزت البطالة بيف الشباب ( 29 -05سنة) ،لمذيف لـ ينيوا أي مرحمة دراسية بواقع

(،)%55حيثبمغمعدؿالبطالةبيفالخريجيفالشباب()%50خبلؿالربعاألوؿلعاـ(،)2906
ليسجؿالخريجوفمفتخصصالعموـالتربويةواعدادالمعمميفأعمىمعدؿبطالة،إذبمغ(،)%64
بينماسجؿالخريجوفمفتخصصالقانوفأدنىمعدؿبطالة،إذبمغ(،)%25وأظيرتالنتائجأف(
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)%06مفالشباببعمر( 29-05سنة)أكمموااالنتقاؿمفالتعميـإلىسوؽالعمؿ،إلىأفمعدالت
البطالةترتفعبيفالشبابكممازادمستوىالتعميـ،كمابينتنتائجالمسحإلى أف()%06مففئة

الشبابأكمموااالنتقاؿمفالتعميـإلىسوؽالعمؿليعمموافيوظائؼمستقرةودائمة،بينما()%04
مففئةالشباب انتقمواإلىخارج القوىالعاممة ،أيعاطميفعف العمؿ،أويعمموافيأعماؿغير

مبلئمةمؤقتة،تدوـأقؿمف02شير.

(جياز اإلحصاء المركزي الفمسطيني.http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3203 ) 2906 ،

تخمصالباحثةأفماسبؽيشكؿتحدياتوصعوباتتقؼكحجرعثرةفيعمميةقياسواستثماررأس
الماؿالفكري،وبالتاليوجودقصوروعقباتفيطريؽبعضالجامعاتالفمسطينيةيمنعيامفامتبلؾ

ميزات تنافسية ،بما يعرقؿ النيوض بيا وبوظائفيا األساسية المتمثمة في تحسيف التعميـ ومخرجاتو،

ويرآلياتالبحثالعممي،وخدمةالمجتمع،وجامعاتنا تواجوتحدياً كبي ًار

وانشاءالمعرفةعفطريؽتط
فيأعدادالطمبةالخريجيفالقادريفعمىاالنفتاحوالتعامؿمعسوؽالعمؿفيظؿالتوازفبيفمبادئ

المجتمعومتطمباتالعولمة.
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خالصة المحكر األكؿ
يمثؿ رأس الماؿ الفكريفيعالمنا المعاصر الثروةالحقيقيةلؤلمـ،ألفرأسالماؿالماديوالموارد
الطبيعيةرغـأىميتياوضرورتياإالأنيابدوفرأسالماؿالفكريالمدربوالمعدإعداداًجيداًليسليا
قيمة،فرأسالماؿالفكرييتمثؿفيأفكارالبشروآرائيـالتيتساعدىـفياستثمارالموارداألخرى

وتسخيرىالمعممياتاإلنتاجيةلتحقيؽالرفاىية.

وقدزاداالىتماـالعالميبرأسالماؿالفكريفيأعقابالتوجوالدولينحوالعولمةالذىيتطمبتراكماً

كمياً ونوعياً في رأس الماؿ الفكري ،بحيث يكوف قاد اًر عمى إحداث نقمة كبيرة في ىياكؿ اإلنتاج

والتوزيععمىمستوىالعالـ،وى ذااألمردفعمعظـدوؿالعالـلتخصيصمبالغطائمةإلعادةىيكمية

التعميـوتطويربرامجو،بيدؼتحسيفخصائصرأسالماؿالفكريوجعمياأكثرمبلئمةوانسجامًامع
متطمباتإدارةرأسالماؿالفكري.

ونظ اًرلحداثة مفيوـرأسالماؿالفكري فإنولـينعقدبعداتفاؽواضححوؿمفيومولكنوفيالغالب
يتمثؿفي ":مجموعةاألنشطةوالعمميات المرتبطةبالتخطيطوالتنظيـوالتوجيووالرقابةالتي تمارسيا

المؤسسة بيدؼاالرتقاءباإلمكاناتالعقميةوالفكرية التييمتمكياالعامميففييا والتيتجعميـقادريف
عمىإضافةقيمةاقتصاديةليامفخبلؿخبراتيـ ومعارفيـالمكتسبة(رأسالماؿالبشري)،إلىجانب
ماتممكوالمنظمةمفإجراءاتوأنظمةوضوابطولوائحداخميةتعززمفأدائيا(رأسالماؿالييكمي)،

باإلضافةإلىالعبلقاتالقويةوالمميزةالتيتربطابالعمبلءوالزبائفوالمجتمعواألطراؼاألخرى(رأس

الماؿالعبلئقي)،كماأف  ىذهالمكوناتمجتمعةتعززالميزةالتنافسيةلممؤسسةوتجعؿقيمتياالسوقية
واالقتصاديةمرتفعةوتحسفمفأدائياالكمي".

ويتميز  مفيوـ رأس الماؿ الفكري عف رأس الماؿ المادي الذى يتمثؿ في الموارد التي تظير في
ميزانيات الشركات والمنظمات كالعقارات والتجييزات والمخ زونات ،أما رأس الماؿ الفكري يتمثؿ في

المياراتواإلبداعاتوالخبراتالمتراكمةلمعنصرالبشري.
كمايمكفتقسيـمكوناترأسالماؿالفكريإلى:

 -1رأسالماؿالبشري :وىوعبارةعفالمعرفةوالخبراتالمتراكمةوالمياراتواإلبداعواالبتكار
والمعنوياتالتييتميزبيارأسالماؿالبشري.
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-2رأسالماؿالييكمي :ىوالبنىاالرتكازيةلرأسالماؿالبشريويتكوفمفأنظمةفرعيةمتمثمة
ببراءة االختراع واالكتشاؼ وحقوؽ النشر والتأليؼ والعبلمة التجارية ،وقاعدة بيانات وأنظمة

معمومات.

 -3رأسماؿالعبلئقى :ويعدرأسالماؿالعبلئقيحمقةالوصؿالتيتجمعمكوناترأسالماؿ
الفكريفيمابينياوبيفأصحابالمصالحمفجيةأخرى.

ويمكفإدراؾرأسالماؿالفكريضمفاألصوؿغيرالماليةأياألصوؿغيرالممموسةوىىتمثؿ
المعرفة المتراكمة في عقوؿ الموارد البشرية والتوجيو والمساندة مف القادة المشرفيف ،وتبادؿ

الخب ارتومتابعةالمنافسيف،وكؿىذهمؤشراتتميزالجامعاتوالمؤسساتالتعميميةعفغيرىا،
ألنياتعتمدبصورةكبيرةعمىفاعميةإدارتيالرأسالماؿ.

ورأسالماؿالفكريالمتاحفيالجامعاتيتمثؿفيقدرتوعمىتكويفرصيدمعرفيجديد،نتيجة
التفاعؿ مع المعرفة الكامنة لدى أعضاء ىيئة التدريس ،والمعرفة الصريحة التي تتمثؿ في
رصيدىامفخبراتياوتعامبلتيا،باإلضافةإلىتعزيزونشرىذهالمعرفةفيمختمؼجوانبالعمؿ
الجامعيلتوجيونشاطاتيا،ولمزيدمفاإلنتاجواالبتكارالمستمرلممعرفة،بمايؤدىإلىتحقيؽ

القدرة التنافسية لمجامعة ،وتتركز قيمة المعرفة المتاحة لمجامعة في كونيا أساس ألنشطة إنتاج
الثروةالمعرفيةمفخبلؿتطبيؽاألفكاروالمعموماتوالمفاىيـواألساليبالتيتستخدمياالجامعة

ألغراضالتحسيفالمستمرفيأداءالجامعةلوظائفيا،وانتاجعممياتومنتجاتجديدة،واكتشاؼ

عممياتومنتجاتوخدماتلـتكفمعروفةمفقبؿ.
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المحكر الثاني
الحرية األكاديمية
 مقدمة . مفيكـ الحرية األكاديمية . نشأة الحرية األكاديمية كتطكرىا . فمسفة الحرية األكاديمية . أىمية الحرية األكاديمية . مبادئ الحرية األكاديمية . متطمبات الحرية األكاديمية . مجاالت الحرية األ كاديمية . -معكقات الحرية األكاديمية .

-

الحرية األكاديمية كالمكاثيؽ الدكلية كالقانكف الفمسطيني

.

مقدمة :
يعػػدالتعمػػيـالعػػاليركي ػزةأساسػػيةفػػيالمنظومػػةالتعميميػػةومؤشػػررئيس ػىعمػػىتقػػدـالشػػعوب

ورفاىيتيػػا،وتعتبػػرالجامعػػاتأحػػدأى ػػـمؤسسػػاتالتعمػػيـالعػػاليالتػػيتػػؤدىرسػػالةخالػػدةويقػػععمػػى
عاتقيػاالعػػبءاألكبػػرفػػينشػػرثقافػػةالمجتمػػعوتحقيػػؽآمالػػووتطمعاتػػوالمسػػتقبميةنحػػوالتقػػدـوالنجػػاح،

وىػػىمؤسسػػاتعمميػػةمسػػتقمةتسػػتمدىويتيػػاوشػػرعيةوجودىػػافػػيالمجتمػػعمػػفخػػبلؿالوظػػائؼالتػػي
تؤديي ػػاوالت ػػيتتمث ػػؿف ػػيالتعم ػػيـ،البح ػػثالعمم ػػي،خدم ػػةالمجتم ػػع،ل ػػذاأص ػػبحتاآلم ػػاؿمعمق ػػةعم ػػى

الجامعاتلتحقيؽمستوىأفضؿلمشعوب.

ولكيتستطيعالجامعةأفتمعبالدورالقياديالبارزفيالمجتمع،فػبلبػدمػفاالعتمػادعمػى

الييئػػاتالتدريسػػيةوالع ػػامميففييػػاباعتب ػػارىـالحجػػراألسػػاسوالعنص ػػرالػػرئيسف ػػيالعمميػػةالتعميمي ػػة
التعمميػػة،عمم ػاًأفنجػػاحوتقػػدـأيجامعػػةيعتمػػدبالدرجػػةاألولػػيعمػػىمػػاتػػوفرهتمػػؾالجامعػػاتمػػف
عناصرذاتكفاءةعاليةمفالعامميففييا(الحمو.)23:2003،

ونظػ ًارلمػػدورالػػذييمعبػػوعضػػوىيئػػةالتػػدريسفػػيالجامعػػة،باعتبػػارهأحػػداألركػػافالرئيسػػةفػػي

العمميةالتعميميػة،فيػويقػوـبػدورالباحػثوالخبيػروالمستشػار،عػبلوةعمػىمػايقدمػومػفإنتػاجعممػي
يسػػاىـفػػيحػػؿمشػػكبلتالمجتمػػعويسػػاىـفػػيعمميػػاتالتطػػويروالتنميػػةالشػػاممة،باإلضػػافةإلػػيتعػػدد

أدوارعضػػوىيئػػةالتػػدريسومسػػؤولياتوداخػػؿالجامعػػة،فيػػويقػػوـبإعطػػاءالمحاض ػرات،والتفاعػػؿمػػع

الطمبػػة،ووضػػعالمنػػاىجوالمقػػرراتالد ارسػػية،ومػػنحالػػدرجاتالعمميػػةواالشػراؼعمػػىالرسػػائؿوالبحػػوث
بلعمىذلؾكموفيويقوـبدورالمعمـوالمربيوالقدوةالحسنةلطبلبو
العممية،وفض ً

(اإلبراىيـ.)112:1994،

ػكؿالحريػػةاألكاديميػػةالمحػػورال ػرئيسبالنسػػبةلمجامعػػة،ألنيػػاالوسػػيمةاألساسػػيةلتحقيػػؽ

وتشػ

عمميااألساسيوىوالتعامؿمعالمعرفةانتاجاًونقبلًوتطبيقاًفمفالصعبتصورجامعػةبػدوفوظيفػة
التعامػػؿم ػػعالمعرفػػةوب ػػدوفحري ػػةأكاديميػػة،فالحري ػػةاألكاديميػػةف ػػيالمعرف ػػةتبقػػيالجامع ػػةوتس ػػتمر

وتزدىػػرالمعرفػػة،فيػػيتعن ػػيحريػػةاسػػتقبلؿالجامع ػػةوحريػػةالبحػػثالعمم ػػيوحريػػةالتػػدريس،وحري ػػة

عضوىيئةالتدريس(الشبوؿوالزيود.)288:2009،

مفيكـ الحرية األكاديمية :

تمثػػؿالجامعػػاتواحػػدةمػػفالمؤسسػػاتالتربويػػةالتػػييضػػعالمجتمػػعثقتػػوفييػػا،مػػفأجػػؿنشػػر

ثقافتػػووتحقيػػؽآمالػػو،وتطمعاتػػوالمسػػتقبمية،باعتبارىػػامسػػرحلمنشػػاطاتالثقافيػػةوالتعميميػػةواالجتماعيػػة
والسياسية،إضافةإليأفاليدؼالذيأنشئتمفأجمو،حيثأصبحتالجامعػةمؤسسػةإنتاجيػةتسػيـ

فياالنتاجمباشرةعفطريؽالبحثواالستشاراتالفنية.
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الحرية األكاديمية لغة :
الحريػػة لغ ػ نة:جػػاءعمػػىلسػػافالعػػرب:ح ػريحػػرإذاصػػارح ػ ًارواالسػػـحريػػة،وحػ ًػررهأعتقػػو.

وتحريرالولدأفيفردهلطاعةاهللعزوجؿوخدمةالمسجد.

كالحػػر مػػف النػػاس:أخيػػارىـوأفاضػػميـ،أح ػرارالعػػرب:أش ػرافيـ(ابػػفمنظػػور،د.تمػػج:4

.)468

ػرثاهللاألرضوم ػػفعميي ػػاك ػػافواليػ ػزاؿالوص ػػوؿإل ػػىالحري ػػة

فمن ػػذب ػػدءالخميق ػػةإل ػػىأفي ػ

والعدال ػػةى ػػدؼاالنس ػػاف،ل ػػذانج ػػدأفمفي ػػوـالحري ػػةارت ػػبطبحي ػػاةاالنس ػػاف،وأص ػػبححقػ ػاُم ػػفحقوق ػػو

المطموبػةلتكػػوفلػػواالختيػػارواإلرادةفػػيالمعتقػػداتالدينيػػةوالسياسػػيةواالجتماعيػػةوالمصػػيرالمسػػتقبمي

والعبلقاتالحياتيػةوالتعامػؿاليػومي،إذتعتبػرالحريػةاألكاديميػةنوعػاًمػفالحريػاتالتػيينبغػيتوافرىػا
لممارسػػاتياداخػػؿمؤسسػػاتالتعمػػيـفػػيالمجتمعػػاتالتػػيتتػػوفرفييػػاالحريػػة،ووجػػوداحت ػراـلمحريػػات

العامةيضمفتواف ًارلمحريةاألكاديمية(عمرو.)98:1994 ،
الحرية األكاديمية اصطالحان :

ػةالحريػةفقػط

الحرية األ كاديمية تتككف مف كممتيف:كممةالحريةوكممةأكاديميػة،بالنسػبةلكمم

أعطيليامعافكثيرةمنيا:أنياحالةاجتماعيةليامظاىرىػاالمختمفػةمػفسياسػيةواقتصػاديةوتربويػة
وأنياتيتديبالعقؿوتستسمـبالذكاء،ومفناحيةالفمسػفةفػنحفالنػدرؾذواتنػاإالمػفخػبلؿاختياراتنػا،

وافاالنسافىوحامؿالحريةفيالكوفوالوجودلمعنياإلنسػافدوفحريػة،كمػاأفبػدوفاإلنسػافال
وجودلمحريةالطبيعية(القاضي. )89:1987،

أمػابالنسػبةلكممػةأكاديميػػةفقػدبػرزتألوؿمػرةفػػيالتػاريخعنػداإلغريػؽعػػاـ(376ؽ.ـ)

عنػػدماأسػػسالفيمسػػوؼاليون ػانيأفبلطػػوفمؤسسػػةلمتعمػػيـوأطمػػؽعمييػػااسػػـأكاديميػػة،لػػذاف ػإفكممػػة
األكاديميةتعني،الدراساتالنظريةألنياالدراساتالمبنيةعمػيالمفػاىيـ"النظريػات"وقػدعرفػتبأنيػا
الد ارس ػػاتالت ػػيتي ػػتـبع ػػالـاألفك ػػاروالمب ػػادئالنظري ػػة،أم ػػامص ػػطمحالحري ػػةاألكاديمي ػػةفتعن ػػيحري ػػة

الجامعاتواألساتذةوالطمبةفيمديتتبعالحقيقةوالمعرفةدوفقيودأوصعوبات

(الجعنينيوآخروف.)85:1997

وتشػػكؿالحريػػةاألكاديميػػةج ػػزءاًمػػفالحريػػاتالعامػػةلئلنس ػػاف،فيػػيحريػػةالبحػػثوالتقص ػػي

والتفكي ػ ػ ػ ػ ػػروالػ ػ ػ ػ ػ ػرأيوالتعبي ػ ػ ػ ػ ػػروالبح ػ ػ ػ ػ ػػثع ػ ػ ػ ػ ػػفالحقيق ػ ػ ػ ػ ػػةوال ػ ػ ػ ػ ػػدفاععني ػ ػ ػ ػ ػػابعي ػ ػ ػ ػ ػػداًع ػ ػ ػ ػ ػػفى ػ ػ ػ ػ ػػاجس

الخوؼ(الزيدي .)78:2000،
كمػػاأفمفيػػوـالحريػػةاألكاديميػػةيشػػيرإلػػيحػػؽالمعمػػـأوالمػػتعمـأوالباحػػثفػػياستقصػػاء

مجاالتالمعرفةوالتعبيرعفرأيودوفخوؼأووجػؿمػفالتػدخؿالقسػريأوالقيػودأوالطػرد،فالحريػة
األكاديميػةتتسػػاويمػػعحريػػةالكممػةوحريػػةالصػػحافةوحريػػةالعبػػارةكصػفةجوىريػػةيتميػػزبيػػاالمجتمػػع

الديمقراطي(شقير.)34:2003 ،
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وتقترفالحريةاألكاديميةبالجامعةوبوظائفياالثبلثالمعروفةوىي(:التعمػيـ،والبحػثالعممػي،
خدمةالمجتمع)وبيذايقععمىالجامعةمسؤوليةتوفيرالسبؿالمختمفةلضػمافتحقيػؽىػذهالحريػةمػف

أجؿالتفاعؿالمثمرلتحقيؽوظائؼالجامعةفػيمجػاالتالتعمػيـ،والبحػثالعممػيوخدمػةالمجتمػعفػي
اطارفمسفةالمجتمع،ومفىنافإفالحريةاألكاديميةليستغايةفيذاتيػابػؿإنيػاوسػيمةمػفوسػائؿ

تنميػػةالعمميػػةالتعميميػػةبمكوناتيػػاالثبلثػػة(:األسػػاتذةوالبػػرامجوالطمبػػة)مػػفخػػبلؿت ػ وفيرتكػػافؤالنمػػو

المعرفػػيوتطورىػػا،وتػػوفيرالمنػػاخلبلسػػتفادةمػػفمنج ػزاتالعمػػـوالت ػراثالحضػػارياالنسػػانيفػػياث ػراء
المنػػاىجالجامعي ػػة،وى ػػذاي ػػتـم ػػفخ ػػبلؿم ػػات ػػوفرهأجػ ػواءالحري ػػةاألكاديمي ػػةم ػػفمب ػػادئتش ػػمؿحري ػػة

االختيار،وحريةالتفكير،والتبصػيرواالسػتنتاجالػذييػتبلءـمػعالطبيعػةاالنسػانية(الجعنينػيوآخػروف،
.)133:1997

وت ػرتبطقضػػيةالحريػػةاألكاديميػػةبقضػػيتيفأساسػػيتيفمػػفقضػػاياالتعمػػيـالعػػالي:األولػػى:حػػؽ

االنسػاففػيالمعرفػػة،وحقػوفػػيالتمػاسالحقيقػة،وحػػؽتفيػـطبيعػػةعبلقتػوبػالكوفالمحػػيطبػو،وتقريػػر
طبيعػػةىػػذهالعبلقػػةأمػػاالثانيػػة:ح ػؽاألسػػاتذةوالطػػبلبفػػيتنظػػيـحيػػاتيـورسػػـمنػػاىجيـف ػيالبحػػث

والتػػدريسوتقريػػرالوسػػائؿالقائػػدةإلػػىذلػػؾ،فطمػػبالحقيقػػةوتعطػػشاإلنسػػافإلييػػاوشػػوقوإلػػىالتعبيػػر
عنياقديماًلـيبرأمنوحتياألنبياءالموحىالييـ(جوادوطو.)158:1993،

ورغػػـكػػؿمػػاسػػبؽإالأنػػوحتػػىاليػػوـاليوجػػدتعريػػؼمحػػددوقػػاطعلمحريػػةاألكاديميػػة،وعمػػى

الرغـمفتعددالتعريفاتإالأنواليوجدتعريؼكامؿبذاتوومستقؿبمعناه(قمبر.)16:2001،

ػفزمػافآلخػرومػفمجتمػعآلخػرومػففكػرإلػى
وذلػؾألفمفيػوـالحريػةاألكاديميػةيختمػؼم 

فكر،األمرالذييتطمبالبحثالمستمرفيمكوناتىذاالمفيوـوتطوراتو.

ونظ اًرلتعددالتعريفاتالتيتناولتمفيوـالحريةاألكاديميةفيمكفتصنيفياوفؽاآلتي :

 -1تعريؼ الحرية األكاديمية بمعني حرية كاستقالؿ الجامعة :

وتعتبر حرية الجامعة واستقبلليتيا مف المج االت األساسية لمحرية األكاديمية ،فبل يمكف أف تمنح
الجامعة أعضائيا حريتيـ األكاديمية ما لـ تتمتع بقدر الزـ مف االستقبللية ،وتحت ىذا البند نجد

مجموعةمفالتعريفاتأىميا:

 يعرفيا سكراف ( )2001بأنيا":حريةواستقبلؿالجامعة،ممايعنيحؽالجامعةفياتخاذالق ارراتالمتعمقةبتحديدالموضوعاتاألكاديميةالتيتريدتدريسياأوبحثيا،وتحديدالمستوياتالتعميميةالتي
تريدالوصوؿإلييا،والطرؽالتييتـالوصوؿبياإليتحقيؽأىدافيامعتحديدنوعيةوأعدادالطمبة
الراغبيفبالدراسةفيالجامعة(سكراف.)54:2001،
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 أمػػػا مرسػػػي ()1992في ػػريأني ػػا":أفتمت ػػعالجامع ػػةبحري ػػةاختي ػػارنظامي ػػاوبرامجي ػػاومنياجي ػػاوط ارئػػؽالتػػدريسفييػػا،واختيػػارىيئػػةالتػػدريس،مػػععػػدـوضػػعقيػػودعمػػىمػػاتدرسػػوالجامعػػة،وتػػوفير

الضماناتالكافيةلؤلساتذةدوفضغطأوإرىابأوتيديدبالفصؿأوالطردأوالعقوبة
(مرسى.)34:1992،

 كيعرفيػػػا الكنػػػدرم كآخػػػركف ()2011بأنيػػا":أفتتمتػػعتمػػؾالمؤسسػػاتبكامػػؿالحريػػةفػػيوضػػعسياساتياالتعميميةوالماليةووضعالسياسػاتوالشػروطالتػيبموجبيػايػتـاختيػارأعضػاءىيئػةالتػدريس

ومسػاعدييـدوفرقابػةمػػفأحػدوتحكػـأوتػػدخؿمػفخػارجالمؤسسػػةالتعميميػةميمػاكانػػتطبيعػةتمػػؾ

الجية(الكندريوآخروف.)69:2011،

ويعتبرىذاالتعريؼأشمؿمفتعريؼ(سكراف)2001،نظ ًارألنويتطػرؽلحريػةالتػدريسباإلضػافةإلػى

العمػػؿعمػػىتػػوفيرالضػػماناتالتػػيتعمػػؿعمػػىتػػوفيرجػػومػػفاألمػػافوبالتػػاليزيػػادةفاعميػػةالحريػػة
األكاديمية،وعمىالرغـمفأىميةتعريػؼمرسػيإالأنػوعػاـوغيػرمحػددإضػافةإلػىأنػوأغفػؿجانػب
ىاـمفجوانبالحريةاألكاديميةوىواالستقبلؿالماليلمجامعات.

 -2تعريػػؼ الحريػػػة األكاديميػػػة بمعنػػػي حريػػػة أعضػػػاء ىيئػػة التػػػدريس فػػػي مجػػػالي البحػػػث العممػػػي
كالتدريس :

وتعتبرحريةعضوىيئةالتدريسمفالجوانباليامةفيالحريةاألكاديمية،مثميامثػؿحريػةالجامعػة،

فبليمكفأفتتمتعالجامعةبالحريةاألكاديميةمالـتمنحياألعضائياوالعكسصحيح.

وقدتعددتالتعريفاتالتيأكدتعمىحريةعضوىيئةالتدريسومنيامايمي:
  -تعريػػؼ محافظػػة ( )1994لمحريػػةاألكاديميػػةبأنيػػا":حػػؽاألسػػتاذالجػػامعيفػػياختيػػارالكتػػبالمقػػررةلممػوادالتػػييدرسػػياوطػػرؽالتػػدريسالتػػيي ارىػػامناسػػبة،ووصػػؼتفاصػػيؿمحت ويػػاتالمػػادة

التييدرسيا(محافظة.)26:1994،
-

كيعرفيا محافظة ( )1998بأنيا":حريةعضوىيئػةالتػدريسفػيالتعػرؼعمػىالحقيقػةوتعميميػا

ونشرىا،وحريتوفيالبحثواالستقصاءوالمناقشةدوفشرطأوتدخؿمفالسػمطاتالخارجيػة،داـ
العضوممتزماًبنصالقوانيفواألنظمةوالتعميماتومضمونيا(محافظة.)168:1998،
أماالسيد() 1989فيعرفيابأنيا":حؽاألساتذةوالباحثيففيالجامعاتوالكمياتفيالد ارسػةوالبحػث
والت ػػدريسف ػػيمج ػػاؿتخصص ػػاتيـدوفخ ػػوؼم ػػفالس ػػمطةأوقي ػػدم ػػفاإلدارةأوتيدي ػػدبالفص ػػؿم ػػف

العمػػؿ،ويسػػتندىػػذاالحػػؽعمػػىالبحػػثوالتنقيػػبواالكتشػػاؼواالبتكػػاروتنميػػةالعمػػـوالمعرفػػة(السػػيد،
.)76:1989
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تعريػػؼ منظمػػة الخدمػػة العالميػػة (:)1988الػػذيعػػرؼبػػإعبلف(ليمػػا)والػػذيأكػػدعمػػىأفالحريػػةاألكاديميػػةتعنػػي":حري ػةأعضػػاءالمجتمػػعاألكػػاديميفرديػًاأواجتماعي ػًافػػيمتابعػػةالمعرفػػةوتطويرىػػا
ونشرىامفخبلؿالبحثوالمناقشػةوالتوثيػؽواالنتػاجوالخمػؽوالتػدريسوالقػاءالمحاضػرات،وىػيتعتبػر

ش ػػرطاًأساس ػػياًلوظ ػػائؼال ػػتعمـوالبح ػػثواإلدارةوالخ ػػدماتالت ػػيتس ػػتندلمجامع ػػاتوغيرى ػػا(أوممي ػػؿ،

.)12:1994

حيػػث يػػرل ال ػذيفاني ))2007أفالحريػػةاألكاديميػػة":الممارسػػةالحػرةلمبحػػثالعممػػيوالتػػدريسوالنشػػر
مػػعااللتػزاـبقواعػػدومعػػاييراألداءاألكػػاديميفػػيجوانبػػوالمختمفػػة،وبعيػػداًعػػفالتػػدخؿالمباشػػروغيػػر

المباشرمفالسمطاتاإلدارية(الذيفاني.)79:2007،

وقػ ػػدأضػ ػػافتالتعريفػ ػػاتالثبلثػ ػػةالسػ ػػابقةتعريػ ػػؼالسػ ػػيد()1989وتعريػ ػػؼمحافظػ ػػة()1998وتعريػ ػػؼ

ال ػػذيغاني()2007أفبع ػػضالضػ ػوابطلمحري ػػةاألكاديمي ػػةألعض ػػاءىيئ ػػةالت ػػدريس،وعم ػػىال ػػرغـم ػػف
أىمي ػػةالتعريف ػػاتالس ػػابقةإالأني ػػااقتصػػ ػرتعم ػػىحري ػػةعضػػػوىيئػػػةالت ػػدريسدوفحريػػػةواس ػػتقبلؿ
المؤسساتاألكاديميةالمتمثمةفيالجامعة،أماتعريؼمحافظة()1994نجػدأفىػذاالتعريػؼاقتصػر
عمىحريػةالتػدريسفقػطولػـيتطػرؽلحريػةالبحػثوالنشػروالػتعمـ،ونبلحػظبػأفتعريػؼإعػبلفليمػالػـ

يتطػػرؽإلػػىضػػرورةحمايػػةأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسمػػفتػػدخبلتالسػػمطةس ػواءمػػف(داخػػؿالجامعػػةأو
خارجيا)عمىالرغـمفأىميتيا،وىذاماأضافتوالتعريفاتالسابقة.

 -3تعريؼ الحرية األكاديمية بمعني حرية البحث :
مفالتعريفاتمااقتصرتعمىأفالحريةاألكاديميةتمثؿحريةالبحثوالنشرفقطوىيكمايمي:

 تعريػػؼ صػػدر عػػف المناقشػػات التػػي تمػػت فػػي كرشػػة عمػػؿ الحريػػة األكاديميػػةالتػػينظميػػامعيػػدراؤوؿالينبػػرجلحق ػػوؽاإلنس ػػافوالقػػانوفاإلنس ػػانيف ػػيالسػػويدوال ػػذيي ػػريبػػأفالحري ػػةاألكاديمي ػػة
تعني":حريةاألكاديمييففيمايتعمؽبإجراءأبحاثيـمفحيػثاختيػارالموضػوع،واسػتخداـالمػنيج

األدواتوتبنػػياألطػػرالنظريػػةونشػػرالنتػػائجس ػواءفػػيشػػكؿمكتػػوبأوشػػفوي(عػػدلي:1995،
و 
.)145

 -تعريػػؼ الجمعيػػة العمميػػة ألسػػاتذة الجامعػػات نق ػالن عػػف حنػػكش ( )1996بأنيػػا":حريػػةاألشػػخاص

المؤىميفمينياًفيالبحثعفالحقيقةواكتشػافياونشػرىاوتعميميػادوفالخضػوعأليسػمطةأوسػيطرة
غيرالسمطةالعقبلنية"(حنوش.) 91:1996،

 أمػػػا تعريػػػؼ خمػػػؼ ( ) 1986فكػػاف":مػػنحأعضػػاءىيئػػةالتعمػػيـالجػػامعيحريػػةإج ػراءالبحػػوثالعمميػػةبالطريقػػةالمناسػػبةالتػػيي ارىػػااألسػػتاذوالباحػػثالجػػامعيشػػرطأفالتتنػػاقضمػػعأىػػداؼ

المؤسسةالتعميميةوأىداؼالمجتمععمىالسواء"(خمؼ.)373:1986،
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 أما تعريؼ ىكانو ( )1984فيتحػددفػيأنيػا":حريػةالبحػثعػفالحقػائؽوتفسػيرالظػواىرالكونيػةواالجتماعيػػةوحريػػةتنػػاوؿالقضػػاياالعامػػةفػػيالمجػػاؿاألكػػاديميدوفالت ػزاـسػػابؽبمسػػمماتأو

فرضياتأواتجاىاتغيرمحققةعممياً"(ىوانو.)78:1984،

 كيعرفيػػا بػػدراف ( )2003بأنيػػا":حريػػةأسػػاتذةالجامعػػاتفػػيالتػػدريسوفػػيإعػػدادالبحػػوثوفق ػاًالتجاىػػاتيـومعتقػػداتيـالفكريػػة،وحػػريتيـفػػيأفينخرطػػوافػػيأنشػػطتيـاألكاديميػػة،مػػفخػػبلؿ

الخط ػػابالمس ػػموحوالمطب ػػوع،وفقػ ػًالد ارس ػػاتيـوأبح ػػاثيـ،وحري ػػةاألك ػػاديمييفف ػػياالنض ػػماـإل ػػى

الجامعػػاتالعمميػػةوح ػريتيـفػػيالتواصػػؿس ػواءلفظي ػًاأوعػػفطريػػؽالمطبوعػػاتوالم ارسػػبلتمػػف
غيرىـمفاألكاديمييفومجتمعيـ(بدراف.)165:2003،

ويبلحػػظبػػأفىػػذهالتعريفػػاتتمتقػػيجميعيػػافػػيجعػػؿالحريػػةاألكاديميػػةقاصػرةعمػػىحريػػةالبحػػث
والنشردوفالتطرؽلمجاالتالحريةاألكاديميةاألخرىعمىالرغـمفأىميتيا.

 -4تعريؼ الحرية األكاديمية التي جمعت بيف استقالؿ الجامعة كحرية عضك ىيئة التدريس :
ومفالتعريفاتالتيجمعتبيفحريةالجامعةواستقبلليتياوحريةأعضاءىيئةالتدريسفييامايمي:
عرفيػػػا الكنػػػدرم كآخػػػركف ()2011بأني ػػا":حريػػةأسػػاتذةالجامعػػاتوالب ػػاحثيففػػيأفيسػػألواويبحثػ ػوا
ويقػػدموافػػيإطػػارالقػػانوفأفكػػارجديػػدةأوجدليػػةأوغيػػرشػػعبيةوغيػػرمرغوبػػةفييػػا،ومػػفدوفأف
يتعرضوالفقدافوظائفيـوامتيازاتيـالتياكتسبوىافيمؤسساتيـكمايعنياسػتقبلليـفػيإدارةشػؤونيـ

الجامعيةبأنفسيـودوفتدخؿمفقبؿأطراؼخارجيةتممؾالسمطةأوالماؿ

(الكندريوآخروف.) 75:2011،
كيعرفيا خطابية كالسعكد ( )2000بأنيا":حؽأعضاءالييئاتالتدريسيةالقياـبأعماليـوالتعبيػرعػف
آرائيػػـفػػيمختمػػؼالمواضػػيعاألكاديمي ػةمػػفخػػبلؿإعطػػائيـالشػػعوربػػاألمفإلج ػراءبحػػوثيـالعمميػػة

بحرية(خطابية.)574:2000،

كيعرفيػػا حمػػادة ( )1989بأنيػػا":حريػػةاألسػػتاذالجػػامعيفػػيتدريسػػووبحثػػووالتعبيػػرعػػفآ ارئػػوالتػػي
يأخذبياأويدرسيا،كماتشمؿحريةالجامعةفػيإدارةشػؤنياالداخميػة،واختيػارأفػرادىيئتيػاالتدريسػية
وترقيتيـوتطبيؽالقوانيفعمييـ،واختيارطبلبياوفقاًلقواعػدومعػاييرمقػررة،ووضػعمناىجيػاالد ارسػية
وأسػػاليبيافػػيالت ػػدريس،وتقريػػرقواع ػػدامتحاناتيػػاوالشػػروطالت ػػيبمقتضػػاىاتم ػػنحدرجاتيػػاالجامعي ػػة،

وينبغيأفيكوففيمقدرةالجامعةممارسةىذهالوظائؼدوفتدخؿمػفالسػمطاتأوالمجتمػعإالفػي

أأضيؽالحدودالجوىرية(حمادة.) 36: 1989،
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ويعتبػػرىػػذاالتعريػػؼمػػفأكثػػرالتعريفػػاتشػػموليةألنػػوتنػػاوؿحريػػةعضػػوىيئػػةالتػػدريسفػػيالتػػدريس
والبح ػػثواب ػػداء أري ػػو،باإلض ػػافةإل ػػىحري ػػةالجامع ػػةواس ػػتقبلليااإلداريواألك ػػاديميولكن ػػول ػػـيتن ػػاوؿ

االستقبلؿالماليلمجامعةعمىالرغـأىميتو.

أمػػػا تعريػػػػؼ رزؽ ( )1994لمحري ػػةاألكاديمي ػػةبأني ػػا":حري ػػةالجامع ػػةف ػػيإدارةش ػػؤنيااألكاديمي ػػةوالمالي ػػةواإلداري ػػةإدارةذاتي ػػةم ػػعإشػ ػرافياالكام ػػؿعم ػػىالح ػػرـالج ػػامعيدوفأي ػػوض ػػغوطأووص ػػايا

خارجية،وأفتكفؿألساتذتياحريتيـفيممارسةعمميـالتعميمػيوالبحثػي،ولطبلبيػاممارسػةأنشػطتيـ
التػػيتتضػػمنياطبيعػػةالحيػػاةالجامعيػػة،وذلػػؾفػػيضػػوءااللت ػزاـبالقواعػػدوالقػػيـالتػػيتفرضػػياعمػػييـ
طبيعةانتمائيـلمجامعةوفيإطارالنظـوالقوانيفالعامةلممجتمع

(رزؽ.) 125-124 : 1994،
وقػدجمػػعىػذاالتعريػػؼإلػىجانػباسػػتقبلؿالجامعػةأكاديميػًاوماليػًاواداريػًاحريػػةعضػوىيئػػةالتػػدريس

إل ػىجانػػبحريػػةالطالػػبالجػػامعيأيض ػاًمػػعضػػرورةااللت ػزاـبػػاألطرالعامػػةلممجتمػػعوعػػدـالخػػروج
عنيا،فحريةالجامعػةواسػتقبلليتياالتعنػيانعزاليػاعػفالمجتمػعأوالخػروجعػفأنظمتػووقوانينػو،وقػد

اعترضبعضالباحثيفعمىفكرةاعتبػاراسػتقبلليةالجامعػةجػزءاًمػفالحريػةاألكاديميػة،حيػثأكػدوا

بأنػػوعمػػىال ػػرغـمػػفأفالمصػػطمحاتالتتن ػػاقضفيمػػابيني ػػاإالأنيػػاالتعنػػيالش ػػيءنفسػػو،فين ػػاؾ
جامعاتمستقمةولكنيالػـتػوفرالحريػةاألكاديميػةألعضػائيا،فػيحػيفوجػدتجامعػاتحكوميػةغيػر
مستقمةقدمتحريةالبحثالعممي،ولكفذلؾاليبرراستبعاداستقبلؿالجامعػةعػفالحريػةاألكاديميػة

ػبطرديػ ػاًم ػػع

ألفذل ػػؾاس ػػتثناءواليق ػػاسعمي ػػو،فالقاع ػػدةتق ػػوؿ(:إفدرج ػػةالحري ػػةاألكاديمي ػػةتتناس ػ

االستقبلؿالجامعي،وىذاالينفيعدـوجودحاالتالتنطبؽعميياالقاعدة،فاالسػتقبلؿالجػامعيواف
كافاليضمفالحريةاألكاديميةولكنويوجدالمناخالمبلئـليا)(سورطي.)6: 1997،
لكفتجدراإلشارةإلىأنوعندماتتحقؽلمجامعػاتاالسػتقبللية،وعنػدمايػتـااللتػزاـبحقػوؽاألكػاديمييف

ويتػػوفرلمتفكيػػرالعممػػيالحريػػة،عنػػدذلػػؾتكتمػػؿمحػػاورالحريػػةاألكاديميػػةوتبػػرزفػػيأوضػػحمعانييػػا،
وىذهالحريةإذاتوفرتفيبعضاألوقاتوالظروؼفإنياقدالتتحقؽفيظروؼوأوقاتأخري.

نشأة الحرية األكاديمية كتطكرىا :
تعتبرالحريةاألكاديميةمفالمفاىيـالقديمةالتياختمؼالمؤرخوففيتحديدمكافوزمافنشػأتيا،وقػد
ػة،األوؿيرجػعنشػأةالحريػةاالكاديميػةألصػوؿيونانيػة،أمػاالثػػاني
كػانوافػيذلػؾثبلثػةاتجاىػاتمختمف
ُ

الثالثيرجعنشأةالحريةاألكاديميػةبمفيوميػاالحػالي
فيريأفأصولياعائدةإلىالحضارةاإلسبلمية،و
ٌ

إليأصوؿغربية(سكراف.)29:2001،
وفيمايميتفصيؿذلؾ:
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أ -نشأة الحرية األكاديمية في الحضارة اليكنانية :
أصحابىذااالتجاهيروفبأفالجذوراألولىلمحريةاألكاديميةتعودإلػىأصػوؿيونانيػة،حيػثكانػت
حريػػةالتعمػػيـوالػػتعمـمكفولػػةلؤلسػػاتذةوطبلبيػػـ،الػػذيفيمثمػػوفمجتمع ػاًعممي ػاًمتمي ػ اًزداخػػؿأثينػػاالتػػي
كانػتتمثػؿسػػوقاًرابحػاًلممػػذاىبالفكريػةمػػفمثاليػةوواقعيػةووجوديػػةوغيرىػا،وميمػػةالسػمطةمراقبتيػػا
وفتحالمجاؿألصحابياليتكممواويكتبوامالـيتجاوزواشرعيةالنظاـالحاكـ،عندماتتدخؿالسػمطةبقػوة

وتصفيفبلسفتياكمافعمتمعسقراطحيفحكمتعميوبالموتسمًا(البواردى.)94 :2002 ،

حيثكافيمتازالتعمـفيأثيناذلؾالوقتبأنوتعميـحرأىمي،حيػثيمػتيفالتعمػيـكػؿصػاحبعمػـ
متخصصمحترؼ،ولـتكفىناؾسياسةعامةتحكـالتعميـوتضعلوالقوانيف،فالحريةاألكاديميةلػـ

يكفلياوجودقانوني،وانماىيحريةطبيعيةفيمجتمعاألحرارالقادريفعمػىالتعمػيـوالػتعمـ(قمبػر،
.)30–28:2001

ويتضحجميًابأنوعمىالرغـمفوجودبعضمبادئالحريةاألكاديميةفيالحضارةاليونانيػةإالأنػوال
توجدحريةأكاديميةبمفيومياالحالي،إضافةإلىأفالمجتمعاألثينيواجػوالكثيػرمػفالمعوقػاتالتػي

وقفتعائقاًأماـالحريةاألكاديميةلمفبلسفةفيذلؾالوقت.

ب -نشأة الحرية األكاديمية في الحضارة االسالمية :

أصحابىذااالتجاهيرجعوفأصوؿالحريػةاألكاديميػةإلػىجػذورإسػبلميةفػيالقػرفالثػامفالمػيبلدي

(الثانياليجري)،وذلؾعندماازدىرتحركةالترجمةألعماؿالفبلسفةاليونافلمغةالعربيػةوتفسػيرىا
والتعميؽعمييػا،حيػثشػيدالفكػراإلسػبلميفػيالعصػرالعباسػياألوؿنيضػةعمميػةوفكريػة،تحققػت

م ػػفخبللي ػػاالعدي ػػدم ػػفاإلنج ػػازاتالعممي ػػةم ػػفترجم ػػةوانش ػػاءمكتب ػػاتواجػ ػراءالبح ػػوثف ػػيمختم ػػؼ

الموضػػوعات،ممػػاسػػاىـفػػيبنػػاءالحضػػارةاالسػػبلميةالتػػيكتػػبليػػااالزدىػػارألنيػػاتحمػػؿفكػ اًرقويػاً

عميقاًىونتاجعقؿعرؼحريةالبحثوالعمـومارسياقوالًوعمبلً(سكراف.)30–29:2001،
ومفالمعموـبأفازدىارالحضارةاإلسبلميةلـيأتمففراغبؿذلؾعائدإلىتعاليـالػديفاإلسػبلمي
فيالقرآفوالسنةالنبويةالتيأكدتعمىحريةاإلنساف،مفذلؾقولوتعالي:

سِل ِْئلنْسَػ ِ
ػافِإاالمَػػاسَػػعَى)
ػب َرِىػ ٌ
ػيف)(الطػػور:اآليػػة،)2وقولػػوتعػػاليَ (:وأ ْ
( ُكػػؿامْػ ِػر ٍئِبمَػػا َك َسػ َ
َفلَػػيْ َ
(النجـ:اآلية.)39وجميعالنصوصالشرعيةال ػواردةبشػأفالحريػةفػياإلسػبلـتنػاديبػأفاإلنسػاف
ولدح اًر،وىذهالحريةمطمقةمالػـتخػالؼالخيػر،سػواءخيػرالفػردأوالمجتمػع،فعنػدمخالفتيػاالخيػر
تتقيدحدودىاوتقؼوتنكمش(الصاوي.)281:1999،

ولقػػدحػػثاإلسػػبلـعمػػىحريػػةالعقػػؿوالفكػػر،والتأمػػؿوالتػػدبرفػػيظ ػواىرالكػػوف،حيػػثخاطػػبالعقػػؿ
واستنيضالفكر،وطالبباإلمعافحتييصؿالفردلميقػيف،ممػاىيػأالسػبؿلحريػةالعقػؿ،وأتػاحفرصػة

لبناءوازدىارالثقافةوالحضارةاإلسبلمية(سكراف.)38–34:2001،
74

وعمػػىالػػرغـمػػفالػػدوراإليجػػابيلتوجيػػاالػػديفاإلسػػبلمينحػػوحريػػةالعقػػؿ،والفكػػر،إالأفالػػبعض
يػرفضفكػرةإرجػاعنشػػأةالحريػةاألكاديميػػةإلػػىالفكػراإلسػػبلمي،ومػنيـقمبػػر()2990الػذييػػرىبػػأف

التعمػيـفػػيالحضػػارةاإلسػػبلميةسػػارفػػيفمػػؾالػػديفوأنظمتػػووأحكامػػو،فكػػافمػػذىبياً،فكػػؿجماعػػةليػػا
نظاميػػاالتعميمػػيالخػػاصبيػػاوالػػذىيمتػػزـبػػوأتبػػاعمػػذىبيـمػػفشػػيوخوتبلميػػذ،ولػػـيكػػفلمشػػيوخحػػؽ

االجتيػػادأوحريػػةالتػػدريس،بػػؿكػػافيفػػرضعمػػييـإتبػػاعاألئمػػة،وتػػدريسكتػػبالسػػمؼخصوصػاًفػػي

العموـالدينية(قمبر.)32–31:2001،

تخم ػػصالباحث ػػةمم ػػاس ػػبؽأفمب ػػادئالحري ػػةاألكاديمي ػػةم ػػفحري ػػةالفك ػػروالعم ػػـوالبح ػػثكان ػػتم ػػف

األساسػياتالتػينػادىبيػاالػػديفاإلسػبلميإالأنيػالػػـتكػفحريػػةأكاديميػةبػالمعنىالحػػديثالتػيىػػي
عميواآلف.

ج -نشأة الحرية األكاديمية في الحضارة الغربية :
يػريأصػػحابىػػذااالتجػاهبػػأفاألصػػوؿالحقيقيػػةلنشػأةالحريػػةاألكاديميػػةتعػودإلػىالعصػػورالوسػػطي

فيأواخرالقرفالحاديعشر،عندماكانتتعنىاعتراؼالسمطتيفالدينيػةوالمدنيػةباالسػتقبلؿالػذاتي
لمجامعة،وباالمتيازاتالخاصةالتييتمتعبياأعضاءىيئةالتدريسوالطمبةوالعػامموففػيالجامعػات،
حيثتضمفميثاؽالجامعاتفيالعصورالوسطيميزاتعديدة،أىميا:

 حريةاألساتذةوالطمبػةفػيالتنقػؿدوفمعوقػاتمػفجانػبالحكومػةوحمػايتيـوحقيػـفػيأفتكػوفليػػـمحػػاكـجامعيػػةخاصػػةلمحػػاكمتيـ،وحػػؽاألسػػاتذةفػػياالعفػػاءمػػفالخدمػػةالعسػػكريةودفػػع

الضرائب(محافظة.) 163-162: 1998،

 ويؤكدمحافظة()1994بأفالحريةاألكاديميةمفيوـغربيحديثالصػمةلػوبالحريػةالتػيكػافيتمتػػعبيػػاالتمميػػذأوالشػػيخفػػيالمؤسسػػاتالتعميميػػةالعربيػػةواإلسػػبلميةالقديمػػة،ألفالجامعػػات

والمعاىداإلسبلميةمثميامثؿالكثيرمفالمؤسساتالسياسيةواالقتصػاديةأخػذمػفالغػرببرضػي

واختي ػػارأوف ػػرضالييمن ػػةالغربي ػػةعم ػػىال ػػببلد،باس ػػتثناءبع ػػضالجامع ػػاتالعربي ػػةالقديم ػػةمث ػػؿ

األزىربمصر،والزيتونةفيتونس،وغيرىا(محافظة.)23: 1994،

وعميالرغـمفعصورالظبلـوالقمعالتػيكانػتتعيشػياالمجتمعػاتأثنػاءالقػرفالثػانيعشػر،إال
أفالجامعاتتمتعتفيتمؾالفترةبدرجةكبيرةمفالحريةواالستقبلؿ(عدلي. (141:1995،
ويعتبرمعنيالحكـالػذاتيىػومػفأوؿالمعػانيالتػياكتسػبتياالحريػةاألكاديميػةىػومػفأوؿالمعػاني
الت ػػياكتس ػػبتياالحري ػػةاألكاديمي ػػةبص ػػفتياالرس ػػميةف ػػيالعص ػػورالوس ػػطي،حي ػػثاعترف ػػتالس ػػمطات
السياسػػيةوالدينيػػةبػػأفيكػػوفلمجامعػػاتحػػؽالحكػػـالػػذاتيوبالتػػاليأصػػبحألعضػػاءالمجتمػػعالجػػامعي
مجمػػسإلدارةجامعػػاتيـإدارةذاتيػػة،حيػػثتمػػنحالجامعػػةفرصػػةلمعمػػؿفػػيحريػػةكاممػػةمػػفأجػػؿرفػػع

كفاءتياوضمافبقائياواستمرارىا(سكراف.)42: 2001،
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ومػ ػػعحمػ ػػوؿالقػ ػػرفالسػ ػػادسعشػ ػػرشػ ػػيدتالجامعػ ػػاتأوؿاعت ػ ػراؼرسػ ػػميبحريػ ػػةأعضػ ػػاءالمجتمػ ػػع
األكاديميوذلؾبتأسيسجامعةاليدفLeidenفػيىولنػداسػنة0575ـ،حيػثمنحػتأعضػاءىيئػة

التدريسوالطمبةشيئاًمفالحريةفيبداياتنشأتيا(محافظة.)24:1994،

ومػػعبدايػػةالقػػرفالسػػابععشػػرظيػػرالفيػػـالحػػديثلمبحػػثالعممػػي،الػػذيرسػػموفرنسػػيسبيكػػوفعػػاـ
0695ـ،والقػػائـعمػػىضػػرورةاسػػتخداـط ارئػػؽجديػػدةفػػيالبحػػثالعممػػي،وضػػرورةتحريػػرالعقػػؿمػػف
كافػةالقيػودالخارجيػػة،وأفالطريػؽالصػػحيحلمبحػثالعممػػيىػواتبػػاعالمػنيجالتجريبػػيواالعتمػادعمػػي

الخياؿالعمميفيالبحثوالخمؽواإلبداع(القاضي.)099:0987،

واتسعنطاؽالحركةاألكاديميةمعنيايػةالقػرفالسػابععشػروبدايػةالقػرفالثػامفعشػر،حيػثأضػافت
الجامعػػاتاأللمانيػػةبعػػداًأساسػػياًلمحريػػةاألكاديميػػة،وكػػافيتمتػػعأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسفػػيالجامعػػات

األلمانيةبنوعيفمفالحريةاألكاديميةىي):حريةالتعمـ،وىػيضػمافلعضػوىيئػةالتػدريسفػيتعمػيـ
المعرفػػةوالبحػػثعنيػػادوفأيتػػدخؿمػػفاإلدارةالجامعيػػة،وطريقػػةالػػتعمـ،وىػػيالحريػػةالتػػيتضػػمف
لعضوىيئةالتدريساتباعاألساليبالمناسبةفيالتدريسوالبحثلطمبتو(طناش.)2198:1994،

وقداعتبرتالجامعاتاأللمانيػةالحريػةاألكاديميػةأحػداألركػافاألساسػيةفػيالفمسػفةالجامعيػة،حيػث
نصالدستوراأللمانيلمجامعاتعاـ0805ـعمىأفلمجامعاتوالبػاحثيففييػاحػؽالمجتمػعبالحريػة
األكاديميةوحؽالحمايةبنصالدستور،وىذاوتعتبرالجامعاتاأللمانيػةىػيمػفأولػىالجامعػاتالتػي

تبنتمفيوـلمحريةاألكاديميةيتصؼبالوضوحوالشموؿويتمخصفياآلتي:
أ -حريةاألستاذالجامعيفيالبحثوالتدريس.

ب-حريةالطالبالجامعيفيالبحثوالتدريس.

ت-ضرورةفتحالمجاؿلمنقاشوالجدؿوالحوار.


ث-اقتصارتحكيـالعمؿالعمميعمىذويالخبرةفيمجاؿالتخصص.


ج -ضػػرورةاتبػػاعشػػروطاألمانػػةالعمميػػةوالصػػدؽوالموضػػوعيةفػػيمػػفلػػوحػػؽتحك ػػيـالعمػػؿ

العممي(عبداهلل.)67:1994،

م ػػفخ ػػبلؿالمفي ػػوـاأللم ػػانيلمحري ػػةاألكاديمي ػػةاس ػػتحدثتمعظ ػػـالجامع ػػاتالغربي ػػةاألوروبي ػػةمني ػػا
واألمريكيػػةمفاىيميػػاعػػفالحريػػةاألكاديميػػةحتػػيىػػذااليػػوـمػػعم ارعػػاةتكيػػؼالمفيػػوـبمػػايتناسػػبمػػع

طبيعةالمجتمعاتالمختمفة(سكراف.)48–46:2001،

حيػثتػـتطػويرالنمػػوذجاأللمػانيفػيبريطانيػػا،وأصػبحمفيػوـالحريػةاألكاديميػػةمنقوصػًافػينظػػرىـ،
لوقامتالجامعةبمنعأوتحريـنشرالمعرفةأونقميػا،وفػياليابػافلػـيؤخػذبمفيػوـالحريػةاألكاديميػة
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إالبع ػػدالحػػػربالعالمي ػػةالثانيػػػة،وعن ػػدىابػػػدأتالجامع ػػاتالياباني ػػةبتبنػػػيالنم ػػوذجاأللم ػػانيلمحريػػػة
األكاديمية.
وأخػػذالمفيػػوـاأللمػػانيلمحريػػةاألكاديميػػةاىتمامػاًكبيػ اًرفػػيالواليػػاتالمتحػػدة،وشػػيدالكثيػػرمػػفالجػػدؿ
حػػوؿطبيعػػةعمػػؿعضػػوىيئػػةالتػػدريسكونػػومواطنػًايتمتػػعبحريتػػوالمدنيػػةومػػديتأثيرىػػاعمػػيعممػػو

الجػػامعي،وىػػؿيمكػػفلمجامعػػةتقييػػدحريتػػو،وىػػؿيمكػػفاالسػػتغناءعنػػوأوإلغػػاءترقيتػػو؟ونتيجػػةليػػذه
الموضوعاتالخبلفيةدعتالجامعةإلىتحديدمفيوـالحريةاألكاديميةضمفقوانينياوأنظمتيابشػكؿ

دقيؽ(طناش.) 2198:1994،

تخمصالباحثةمماسبؽعمىأفالجدؿحوؿنشػأةالحريػةاألكاديميػةتعتبػرمػفالمفػاىيـالقديمػةالتػي
اختم ػؼالمؤرخػػوففػػيمكػػافوزمػػافنشػػأتيا،فمػػنيـمػػفيرجػػعنشػػأتيالؤلصػػوؿاليونانيػػة،ومػػنيـمػػف
يرجعيالمحضارةاإلسبلمية،ومنيـمػفيرجعيػاإلػىأصػوؿغربيػة،ورغػـىػذاالجػدؿيمكننػاالقػوؿبػأف
وجػودالحريػػةفػػيالمؤسسػاتالتعميميػػةوالتربويػػةأسػػيـبشػكؿكبيػػرفػػيافسػاحمجػػاؿواسػػعسػواءإلدارة

الجامعةأولعضوىيئةالتدريسلممارسةأعماليـبحريةفيإطارالقانوف.

فمسفة الحرية األكاديمية :

تمتعػػتالحريػػةبنصػػيبكبيػػرفػػيطريقػػةعرضػػيابػػيفالمجتمعػػاتاإلنسػػانيةوفػػىاألدبالتربػػوي،فكػػؿ
مجتمػعمػػفتمػؾالمجتمعػػاتكػػافيطػرحقضػػيةالحريػػةحسػبتوازنيػػاالػػداخمي وظروفيػاالخاصػػة،وفقػاً

لممعاييرالتيتحترـخصوصياتيا،إالأفالجػدؿوالنقػاشحػوؿقضػيةالحريػةانحصػرفػيموض ػوعييف

أساسػييفىمػػاالػػديفوالسياسػػة،فبعػػدأفتشػػعبتاىتمامػاتاإلنسػػافوتنوعػػتمشػػاغمو،وتعػػددتوسػػائؿ
حصػػولوعم ػىالمعمومػػاتالتػػيولػػدتلديػػةالحاجػػةال ػيالتفكي ػروالتحميػػؿواعمػػاؿالفكػػر،وكمػػااتسػػع
نطاؽىذهالموضوعاتليشمؿالحريةاألكاديميةومدىممارستياداخؿمؤسساتالتعميـ

(بفحميدة.)52:1997،

والينفصؿمفيوـالحريةاألكاديميػةعػفمفيػوـالثقافػةالسياسػيةالديمقراطيػةالتػيتػأبىالتطػرؼ،وتنبػذ
االنغػػبلؽوالتسػػمط،وحيػػثأفالػػدوؿالعربيػػةالتتمتػػعبثقافػػةسياسػػيةوديمقراطيػػةثابتػةفإنيػػاالتسػػمح
بتقميػػدأكاديميػػةقائمػػةعمػػىالحريػػةاألكاديميػػةوأفتفعيػػؿالحريػػةاألكاديميػػةداخػػؿالمؤسسػػاتالتعميميػػة
يسيـفيتييئةالفرصةلممنتميفلمجامعةعمىالنقدوالتفكير،وتوفيرمعموماتمفأجؿالتحسيف

(حمداف.)21:2008،

ويسيـتفعيؿالحريةاألكاديميةداخؿالمؤسساتالتعميميةفيتييئػةالفرصػةلمطمبػةلمتػدريبعمػىالنقػد
والتفكير،وتوفرمعموماتلؤلسػتاذلتحسػيفوتطػويرأسػموبتدريسػوومعرفػةالتقػدـالػذىيحػرزهطبلبػو،
وتييػػئالفرصػػةلمطػػبلبلتوجيػػواألسػػئمة،كمػػاتكشػػؼعػػفنقػػاطالضػػعؼلػػدىالطمبػػة،وتسػػاعدعم ػى
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ػوؿواجابػػاتلممشػػكبلتالت ػي
تكػػويفعبلقػػاتالمحبػػةواأللفػػةوالتقػػارببػػيفاألسػػتاذوالطمبػػة،وتقػػدـحمػ 
يواجيياالطمبةفيالمباحثالعممية(مرسي.)175:1992،
أىمية الحرية األكاديمية :
لمحريػػةاألكاديميػػةأىميػػةبالغػػةسػواءعمػػىمسػػتوىالفػػرداألكػػاديميأوالمؤسسػػةاألكاديميػػةأوالمجتمػػع
بشكؿعاـوالتييمكفإيجازىافيمايمي :

تعتبػػرالحريػػةاألكاديميػػةأحػػداألركػػافاألساسػػيةالتػػيتقػػوـعمييػػاالجامعػػةوشػػرطاًأساسػػياًالسػػتمرارىاونموىامفأجؿالوفاءبرسػالتياعمػىأكمػؿوجػو،فبػدوفالحريػةاألكاديميػةاليمكػفأفتكػوفلمجامعػة

شخصيتياالمستقمة(القاضي.)52–51:1987،

كقد أضاؼ مرسي ( )1992أىمية الحرية األكاديمية في :
التطػػويروالتغييػػرومبلحقػػةالتطػػوراتالس ػريعةإحػػدىأىػػـمسػػؤولياتالجامعػػةالمعاص ػرة،لػػذاالبػػدأفتمتػػازالجامعػػاتبالمرونػػةبحيػػثيسػػمحليػػابمتابعػػةومبلحقػػةالتطػػور،والحريػػةاألكاديميػػةميمػػةجػػدا

لكىتمنحالجامعةالمرونةالمطموبة.

-اليمكفلمجامعةأفتقػوـبمسػؤولياتياكاممػةفػيالبحػوثالعمميػةمػالػـتتػوفرليػاالحريػةاألكاديميػة

التػػيتضػػمفإنجػػازىػػذهالبحػػوثدوفأيضػػغوطأومػػؤثراتتعػػوؽنموىػػا،فالحريػػةاألكاديميػػةشػػرطاً
لتوفيرالمناخالفكريالمناسبلمتقدـالعمميوالثقافيلمجامعة

(مرسي.) 37-36:1992،
ػدريس
-تعتب ػػرالحري ػػةاألكاديمي ػػةمطمبػ ػًاميمػ ػًامػػػفمطال ػػباس ػػتمرارالمش ػػتغميفبػػػالعمـوالبح ػػثوالت ػ 

الج ػػامعيف ػػينش ػػاطيـبم ػػأمفع ػػفأين ػػوعم ػػفأنػ ػواعاإلزع ػػاجم ػػفقب ػػؿالس ػػمطاتأوالمؤسس ػػاتأو
المجتمع،فمفحقيـممارسةنشاطيـفيالبحثوالتدريسدوفأيقيود،ماعداقيودالضػميروالفكػر

وحسفالباحثنفسو(عبداهلل.)98:1994،

الحريػػةاألكاديميػػةمصػػدرلمتقػػدـالعممػػيالػػذىيعتبػػرأساس ػاًلمتنميػػةوالتطػػوير،فالبمػػدافالتػػيتمتػػازبوضعاقتصاديأفضؿىيفيالغالبالبمدافالتيتتمتعبقدرأكبرمفالحرية

(حنوش.)92:1996،
الحريةاألكاديميةتمتدفائدتياإلىالمجتمعالمحميواإلنسانيةعامة،مفمنطمؽالتواصػؿالحضػاريبيفالمجتمعاتوالتعاوفمػفأجػؿحػؿالمشػكبلتالعالميػة،فميمػاكانػتالمحػاذيرمػفإسػاءةاسػتخداـ

الحري ػػةف ػػإفالفائ ػػدةالمتوق ػػعالحص ػػوؿعميي ػػام ػػفممارس ػػتياتف ػػوؽاألضػ ػراربكثي ػػر،وتعك ػػسالحريػػػة

األكاديميةالمناخالسائدحوليافيالمجتمع،حيثتعطيصورةواضحةودقيقةلبلتجاىػاتاالجتماعيػة
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المحيطةبيا،ومػدىتقبػؿالمجتمػعإلنتػاجعممائػوومفكريػومػفاآلراءواألفكػارالجريئػةوالجديػدةومػدي
تقبمولمتغييروالتطور(سكراف.)9–2:2001،
-الحريػػةاألكاديميػػةتسػػاعدعمػػىنمػػوالفكػػروتسػيـفػػيإطػػبلؽطاقػػاتاإلبػػداعوبػػدونيايصػػعبعمػػى

الجامعةأفتحقؽرسالتيابصورةكاممة(حمادة.)98:1989،

-الحريػػةاألكاديميػػةمطمػػبرئيسػػيلممنػػاخالطبيعػػيلنمػػوالجامعػػة،حيػػثإنػػوإذافرضػػتقيػػودعمػػى

الحريػػةاألكاديميػػةداخػػؿالجامعػػةفػػإفالتعمػػيـالجػػامعيينيػػارأساسػػو،ويترتػػبعمػػىذلػػؾركػػودالحيػػاة

الفكريةالجامعية(مرسي.)34–33:1992،

تسػػاىـالحري ػػةاألكاديمي ػػةف ػػيرفػػعكف ػػاءةأداءأعض ػػاءىيئ ػػةالتػػدريسوتعم ػػؿعم ػػىانتش ػػارالرض ػػاالوظيفيبينيـ،والذىيعتبرمفاألموراليامةلزيادةإنتاجيتيـ.
تسػػاىـالحريػػةاألكاديميػػةفػػيتوسػػيعمػػدارؾالطالػػبالجامعيػػةوزيػػادةخب ارتػػووتنميػػةشخصػػيتوودعػػـقدراتومفخبلؿماتوفرهمفأجواءتتمتعبحريةاالختياروتكػافؤالفػرصوحريػةالفكػرواالسػتنتاجالتػي

تتبلءـمعالطبيعةاالنسانية(بدرافوآخروف.)95:2005،

-لمحريةاألكاديميةدورىااالجتمػاعيحيػثتعمػؿعمػىمسػاعدةالجامعػةمػفأجػؿالنيػوضبػالمجتمع

فيمقابؿأفيقوـالمجتمعبتزويدالجامعةماديًاومعنويػًابمػاسػاعدىاعمػىالقيػاـبمياميػاوالػدفاععػف

طريقياوحريةأعضائيا(سكراف.) 290:2001،

تخم ػػصالباحثػػػةممػػػاس ػػبؽوف ػػىضػػػوءالتأص ػػيؿالسػػػابؽلمحريػػػةاألكاديميػػػةيمكػػػفالقػػػوؿأفالحريػػػة

األكاديميػػةومػػفخػػبلؿاطبلقيػػاالعنػػافلمتفكيػػرالحػػرواقامػػةالح ػواراتالمفتوحػػةتعمػػؿعمػػىتػػوفيرج ػوًا

أكاديمياًمتواصؿالقيـالفكريةواالجتماعيةيسيـفيتربيػةمػواطنيفقػادريفعمػىالتطػوروالحفػاظعمػى
عالـحرومجتمعاتمتفتحة،كماأنياتمثؿمصدرلمتقدـالعمميالػذييعتبػرأساسػاًلمتنميػةوالتطػوير،

ومطمباًمفمطالػباسػتمرارالمنشػغميفبػالعمـوالبحػثوالتػدريسالجػامعيبممارسػةنشػاطيـدوفقيػود،
وىيميمةلؤلستاذالجامعي،فييتساعدهعمىتحقيؽوظائؼالجامعة.
مبادئ الحرية األكاديمية :
إفمػػايحػػرؾاالنسػػافالحػػرىػػوإدارةقويػػةتحػػرؾسػػموكووقولػػووأفعالػػو،فالحريػػةالقائمػػةعمػػىمبػػادئ
واضحةتتمثؿفيقدرةالمرءعمػىاتخػاذالقػ ارراتوعمػىالتصػرؼوفقػاًألىدافػو،ىػذهالقػدرةالتػيتتكػوف
فػػيمس ػػارمعرفػػةقانوني ػػاتالعم ػػـالػ ػواقعيوامػػتبلؾناص ػػيتيا،فمػػفأى ػػـالمبػػادئالت ػػيتضػػبطالحري ػػة

األكاديميةالتزاـالمربيباألخبلؽوالقيـواألفكاروالبعدعفالرياءفػبليكػوفىنػاؾأيتنػاقضأوتنػافر
بيفمايصدرعفالمربيمفرأيوفكر،والينحصرذلػؾعمػىالقػوؿبػؿالعمػؿ،والسػموؾوالممارسػة،
ليكػػوفىػػذاالعمػػؿترجمػػةحقيقيػػةلكػػؿمػػايتبنػػاهالفػػردمػػفمبػػادئأومثػػؿ،فسػػيكوفالحػػؽ،ويكػػوفأقػػدر
79

عمىممارسػةالحريػةاألكاديميػةبشػكؿمسػؤوؿيبتعػدفيػوعػفإعطػاءوعػودتسػويفيوأوإىػدارلموقػت(
الطويؿ.)98:1999،
كذكر الذيفاني ( )2007مبادئ لمحرية األكاديمية منيا ما يمي:
 .1الصدؽ :بمعنيالتزاـالمربىبمايحمؿمفقيـوأخػبلؽوأفكػار،حتػياليكػوفىنػاؾتنػاقضفيمػا
يصدرهمف أرىوفكر.

 .2األمانػػة :تعنػػيأفاليسػػتغؿسػػمطتوفػػيالظمػػـواإلجحػػاؼوأفيمتػػزـبػػالحرصعمػػىأداءالواجػػب
بل،ويحافظعمىعبلقتومعطمبتووالتييجبأفتقوـعمىالمودةواالحتراـ .
كام ً

 .3المسؤكلية :وتعنياإللتزاـبمايوكؿلئلنسافمفمياـوالقياـبياعمىأكمؿوجو.
 .4الفضيمة:وتعنياستثماراإلنسافألوقاتوفيمايعودعميووعمىمجتمعوبالخيروالصبلح.

 .5الج ػرأة:وتعنػػيقػػوؿالحػػؽوالػػدفاععنػػودوفخػػوؼ،والجػرأةالنابعػػةمػػفاإلحسػػاسبالثقػػةبػػالنفس،
والوعيواإلدراؾلؤلمور،فالجرأةصفةإنسانيةمحببةشريطةأفتكوفجرأةفيقوؿالحؽ.

 .6مراعاة قيـ المجتمع :فاألستاذينشطويتعامؿمعالمجتمعمفخػبلؿقػيـالمجتمػعوفمسػفتووعميػو
فمػػفالمناسػػبأفيأخػػذاألسػػتاذىػػذاالبعػػداليػػاـفػػيحسػػابوأثنػػاءممارسػػتولحريتػػوألكاديميػػةفػػي
التعميـ.

 .7الحمػػػػـ:يعن ػػيأفيحتػػػرـاألس ػػتاذمػػػفيعم ػػـ،وتك ػػوفممارس ػػتولحريت ػػوتتسػػػـبالممارس ػػةالواعيػػػة
المسػؤولةكػػالتفكيروالتػػدبيرواالعتبػاروالنظػػرمػػفالسػماتاألساسػػيةفػػيأسػتاذالجامعػػة،ومتطمػػب

أساسيأثناءممارستولحريتواألكاديمية(مصطفي.)29:1989،

 .8المكضكعية العممية كاألدبية:المتصػمةبتقػديـوجيػونظػرأوعػرضوجيػونظػرأخػرى،بحيػثال
يعرضػػياأويقػػدمياعمػػىأسػػاسقطعػػيوأنيػػااألفضػػؿإالمػػفخػػبلؿعػػرضشػػامؿلكػػؿوجيػػات
النظرواآلراءواألفكارذاتالعبلقةبمايقدمواألستاذالجامعي.

 .9الشجاعة العممية:وتتصػؿبػالجرأةالتػيينبغػيأفيتحمػىبيػااألكػاديميوفبممارسػاتيـالعمميػةفػي
سياؽالتدريسوالبحثوالعبلقةالعمميةمعاإلدارةوالق ارراتالعممية.
.10االنضػػباط الػػذاتي كالجمعػػي:ويقصػػدبػػوأفيظيػػردائمػاًفكػ اًروممكػاًيتطػػابؽمػػعمػػايػػؤمفبػػو
ويمارسػػو،وأفيسػػعىفػػيمؤسسػػتووممارسػػاتواألكاديميػػةبػػااللتزاـالمنيجػػيوالعممػػي،واحت ػراـتػػاـ

لمقواعػػدوالمعػػايير،والدقػػةفػػيااللت ػزاـبالمواعيػػدعامػػة،واألكاديمي ػةخاصػػة،كػػوفذلػػؾقيم ػًاتسػػير
معوفيتفاصيؿحياتو،وىوأسموبمطموبلدىمفيناديبالحريةوالحريةاألكاديمية

.11االنصاؼ:ويتصػؿبػاإلقراربالعمميػةوالموضػوعيةلػآلراءواألفكػاروالموقػؼالتػيتتسػـبالوفػاء
والشػػموؿوالدقػػةوالوضػػوحوالمنيجيػػةفػػيالعػػرضوالتفصػػيؿلموضػػوعاتيا،وىػػومبػػدأيتعمػػؽبتمثػػؿ
العدؿ،وترجمومعانيوواالىتداءبيديووقيمتو.
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 .12تسػػخير جيػػكده العمميػػة لخدمػػة المجتمػػع كقيمتػػو :مػػفخػػبلؿتحقيػػؽاألىػػداؼالمرجػػوةمػػف
الممارساتواألنشطةاألكاديميةبمجاالتياالتدريسيةوالبحثية،وىذامايتطمبإيمانػوبقػيـالمجتمػع

واحترامولياك وفىذهالقيـتعبرعفالمجتمع،وتشػكؿأفػرادهوفػؽمنظومتيػااالجتماعيػةوالعمميػة
والثقافيةبمختمؼالقيـالمتصمةبالعمؿوالحريػة،وبيػذاالسػياؽتكػوفحريػةالمنظمػةمحكومػةبيػذه

المنظومةالقيمية(الذيفاني.)79:2007،
وتخمصالباحثةمماسبؽأنواليمكفلمحريةاألكاديميةأفتنمػووتتصػدرالعمػؿإالعنػدماتتػوافرفػي
عضػػوىيئػػةالتػػدريسىػػذهالمبػػادئالتػػيتضػػبطالحريػػةاألكاديميػػةبالصػػدؽواألمانػػةوتحمػػؿالمسػػؤولية
والموضػػوعيةالعمميػػةواألدبيػػةواالنصػػاؼوغيرىػػا،فعنػػدمايمػػـاألسػػتاذالجػػامعيبيػػذهالمبػػادئتزدىػػر

الحياةالجامعية.

ضمانات الحرية األكاديمية :
لمحريػػةاألكاديميػػةجممػػةمػػفالمتطمبػػاتيجػػبأفتتػػوفرفػػيأيمؤسسػػةتعمػػيـعػػاليلضػػمافتحقيػػؽ

رسالتيا،بمااليتناقضوفمسفةالمجتمعالذىأوجدىا،ومفىذهالضمانات:
أكالن :مسؤكليات عميا:

إفرفعمسػتويالكفايػةوالمسػؤوليةيجعػؿالجامعػةتحظػىبػاحتراـالسػمطات،لػذلؾيجػبعمييػامراجعػة

سياسػتياالتعميميػةفػػيجميػعالمجػاالت،وأفتػػوفرليػذهالمجػػاالتالوسػائؿالكافيػةلمنيػػوضبيػا،والتػػي
تتضمف:

أ .تعييفأفضؿالعناصرالمؤىمةلمعمؿالجامعي.
ب .الكؼعفاالنشغاؿبالسياسةالحزبيةأوالدعوةإلىمذىبيةدينيػةمنعػاًلحػدوثصػراعاتفكريػةأو
عقائديةأوذاتطبيعةطائفيةأوثقافية.

ت .االلتزاـبآدابالمينةالجامعيةوأخبلقياتياوالتيتجعؿمفاألستاذأىػبلًلحمػؿرسػالةالعمػـوالتنػوير
ونموذجًايقتديبوطبلبو(قمبر.)152:2001،

ثانيان :صالحيات كظيفية :
إفالصبلحياتالوظيفيةتعمؿعمػىتػدعيـسػمطاتاإلدارةالجامعيػةبمػايمكنيػامػفالنيػوضبأعماليػا
مف(:اإلشراؼوالتخطيطوالتنظيـوالتقويـوالتطوير)ويستوجبذلؾ:

أ .األخذبرقابةذاتيةداخمةفيسمطةاإلدارة،وىيرقابةتتوزععمىمستوياتالعمؿداخؿالجامعة.

ب .العدوؿعفسياسةتعييفاإلدارييفواعتبارىـمجردمػوظفيفتنفيػذييف،فالجامعػاتيجػبأفتختػار
العناصرالمرشحةلمقيادة،واعدادبرامجتأىيميةلمياـاإلدارةفيسياستياالوظيفية.
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ت .اختصاصالجامعاتبتشكيؿمجالسالتأديبلمنظرفيالمخالفاتالتيتنتيؾلػوائحالعمػؿوآداب
المينة.

ث .احتراـمشاركةالطمبةبنوعياتصالحةلتمثميـفيإدارةالنشاطوالحياةالجامعية

(حمداف.)24:2008،

ثالثان :ضمانات مرضية :
تعدالضماناتالمرضيةلمجامعةمفاألموراألساسيةلمعمؿالجادلرفعػةالعمػؿالمؤسسػيداخػؿالحػرـ

الجامعيويتـذلؾمفخبلؿ:

أ .وضعتشريعخاصبالحريةاألكاديميةيحددالمفيوـوالحقوؽوالواجبات.
ب .تعزيػزوتنويػعالمػواردالماليػةالخاصػػةبالجامعػةباإلضػافةإلػيمػػايخصػصمػفميزانيػةحكوميػػة،

بحيػػثتكػػوففتتريػػة–لخمػػسسػػنوات–وتوضػػعفػػيحسػػاباتخاصػػةبالجامعػػةويكػػوفليػػاحريػػة

التصرؼ(قمبر.)153:2001،

تخمػصالباحثػػةممػاسػػبؽأفالحريػػةاألكاديميػةتعتبػػرحػؽألعضػػاءالمجتمػػعاألكػاديميتمػػارسداخػػؿ
مؤسساتالتعميـالعاليلمتعبيرعفحاجتيـإلىمناخيشيعالحريةفيأوساطيـويحقؽليـالعمػؿفػي

بيئػػةعمميػػةتػػوفراالسػػتقبلؿوالحػػؽفػػيإنتػػاجالمعرفػػةوالتعامػػؿمعيػػابحريػػةومسػؤولية،وفػػؽمنيجيػػات
موضوعيةمدروسةومحددةالغاياتوالبداياتوخطوطالسيرعمىنحوكامؿ.

مجاالت الحرية األكاديمية:
تتعػػددمجػػاالتالحريػػةاألكاديميػػةفػػيالتعمػػيـالعػػاليبػػدءًابالمؤسسػػةاألكاديميػػةالمتمثمػػةفػػيالجامعػػات
مرو اًربكافةأفرادالمجتمعاألكاديمي،ومفأىـالمجاالتمايمي:

 -0الحريػػػة فػػػي اتخػػػاذ القػػػ اررات:وتعنػػيمشػػاركةعضػػوىيئػػةالتػػدريسبجامعػػاتمحافظػػاتغ ػزةفػػي
مناقشػةقػرارالجامعػة،وابػداء أريػوفػيالتعيينػاتاألكاديميػةواإلداريػة،والتصػرؼبحريػةبكػؿمػايػراه
مناسب،والمشاركةفيصياغةقوانيفوأنظمةالجامعة.

وعرف ػػوألف ػػيفوىاي ػػدي()2008الحري ػػةف ػػياتخ ػػاذالقػ ػ ارراتبأني ػػا"تم ػػؾالعممي ػػةالمبني ػػةعم ػػىالد ارس ػػة
والتفكيرالموضوعيلموصوؿإلىقراروىواالختيػاربػيفبػديميفأوأكثػر،حيػثيعػدالفكػرالحػرصػفة
رئيس ػػيةم ػػفص ػػفاتعض ػػوىيئ ػػةالت ػػدريسالج ػػامعي،ويت ػػيحى ػػذاالج ػػوم ػػفالحري ػػةقي ػػاـعض ػػوىيئ ػػة

التدريسبمياموبتميزوابداعوتطور(ألفيفوىايدي.)16:2011،
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 -2الحريػػة فػػي التعبيػػر كاإلبػػداع:وتعنػػيحػػؽأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسبالقيػػاـبأعمػػاليـواجػراءالبحػػوث،
والتعبيػػرعػػفآرائيػػـفػػيمختمػػؼالمواضػػيعاألكاديميػػةمػػفخػػبلؿإعطػػائيـالشػػعوربػػاألمفإلج ػراء

بحوثيـالعمميةبحرية،

وأضاؼالجعنينػى()1997أفلمحريػةاألكاديميػةمجػاالتوأبعػادمتنوعػةتشػمؿحريػةالتعبيػرواإلبػداع
وحريةالبحثالعمميفيمختمؼالقضاياالتييرىأعضاءىيئةالتدريسضػرورةبحثيػا،وتشػمؿحريػة
التفكيػػرواالعتقػػادالتػػيتتػػيحلعضػػوالمجتمػػعاألكػػاديميحريػػةاالعتقػػادفػػيإطػػارمعتقػػداتالمجتمػػع

وفمسفتو،وحريةاالعتقادفيمايراهمناسبمػفأسػاليبومعػارؼي ارىػامناسػبةلطمبتػو،إضػافةإلػىحريػة

التعبيرعفالرأيفيمختمؼالقضاياالتييعايشيا(الجعنيني.)98:1997،

وأضاؼالجنيدي()2006أفالحريةاألكاديميةتتفؽمعطبيعةاإلنسافوفطرتو،ألفلديػوالقػدرةعمػى
التمييػػزوالػػذكاءالختيػػارمػػاي ػراهمناسػػباً،والتعبيػػرعنػػوبالطريقػػةواألسػػموبالػػذىيػػراهمناسػػب،ومػػف
الجػػديربالػػذكرأفاإلنسػػافالػػذىكرمػػواهللعػػزوجػػؿوخي ػرهدوفإك ػراهحتػػىفػػيدينػػو،أفينطمػػؽمػػف
إرادتػػوفيمػػايفعػػؿدوفضػػغطأوإجبػػارمػػفأيجيػػة،ولكػػفىػػذااإلنسػػافالمكػػرـيجػػبأفيمتػػزـبػػآداب

وقواعدالصدؽواألمانةوالفضيمةوالمسؤولية(الجنيدي.)97:2006،

 -3الحرية في مجاؿ التدريس كالبحث العممي:وتعنيحريةعضوىيئػةالتػدريسلتوصػيؼالمػوادالتػي
يدرسيا،وتدريسىذهالموادبالطريقةالتيي ارىػامناسػبة،وحريتػوفػيعػرضأفكػارهواسػتنتاجاتوأمػاـ

اآلخريف،وحقوفينشرأبحاثووالتحدثعفالنتائجالتيتوصؿإلييا.

وأض ػػاؼش ػػقير()2003أفالحري ػػةف ػػيمج ػػاؿالت ػػدريسوالبح ػػثالعمم ػػيتتض ػػمفقي ػػاـعض ػػوىيئ ػػة
التػ ػػدريسبتػ ػػدريسالمسػ ػػاقاتالمطروحػ ػػةفػ ػػيالجامعػ ػػة،ومناقشػ ػػةأفكػ ػػارغي ػ ػرهباإلضػ ػػافةإلػ ػػىقيامػ ػػو

بالنشاطاتالبحثيةالتيتخدـالجامعةوالمجتمع(شقير.)21:2003،
وأضػػاؼنيفػػى()Neave,2000أفالحريػػةفػػيمجػػاؿالت ػػدريسوالبحػػثالعممػػيوالفكػػرتمثػػؿمقومػ ػًا
أساسياًمفمقوماتالحريػةاألكاديميػة،وتتمثػؿفػيقػدرةالفػردعمػىالتعبيػرعػفأفكػارهبصػوتمسػموع
بأمان ػػةواخ ػػبلصوص ػػدؽدوفقي ػػود،ل ػػذاتع ػػدالحري ػػةاألكاديميػ ػةم ػػفرك ػػائزممارس ػػةالنش ػػاطالبحث ػػي
والتدريس،بعيداًعفأشػكاؿالضػغوطأواإليحػاءاتمػفالعديػدمػفاألطػراؼسػواءالسػمطةالرسػميةأـ

أيجيةأخري(.)Neave,2000:45

ويرىحمداف()2008أفجػوىرالحريػةاألكاديميػةيضػمفالحػؽألعضػاءىيئػةالتػدريسفػيالتػدريس

والبحػ ػ ػػثالعممػ ػ ػػي،وصػ ػ ػػقؿ أنفسػ ػ ػػيـمػ ػ ػػفدوفالسػ ػ ػػيطرةأوالقيػ ػ ػػودمػ ػ ػػفالمؤسسػ ػ ػػاتالتػ ػ ػػيتػ ػ ػػوظفيـ

(حمداف.)52:2008،
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وأضػ ػػاؼالزيػ ػػدى()2000أفالحريػ ػػةاألكاديميػ ػػةلعضػ ػػوىيئػ ػػةالتػ ػػدريستعػ ػػدمرتك ػ ػ ًازرئيسػ ػػيًالمػ ػػنظـ
الديمقراطيػػةالتػػيأضػػحتمعيػػا ًارميم ػًالتطػػورالمجتمعػػاتوتقػػدميا،ليػػتمكفمػػفالبح ػثعػػفالحقيقػػة،
وابػػداءاآلراء،والػػدفاععػػفوجيػػاتالنظػػر،وفػػؽإطػػاراألنظمػػةالجامعيػػة،والعػػرؼالمجتمعػػي،وقػػد

أصبحتالحريةاألكاديميةألعضاءىيئةالتدريسمتطمباًقبمياًلتحقيؽغايػاتالجامعػاتوأىػدافيا،فػي
تحسػػيفمخرجاتيػػاوسػػعييانحػػواالعتمػػاداألكػػاديمي،وتحقيػػؽالميػزةالتنافسػػيةعمػػىالمسػػتوييفالمحمػػي
والػػدولي،حيػػثإفالحريػػةاألكاديميػػةالممارسػػةلعضػػوىيئػػةالتػػدريسفػػيمجػػاؿالتػػدريسالجػػامعي،

وخدمةالمجتمع،والبحثالعممػي،تعػدمعػاييرأساسػيةومرتكػزاتلتصػنيؼالجامعػاتواعتمادىػامحميػًا

(الزيدى.)87:2000،

تخمػػصالباحثػػةممػػاسػػبؽأفمجػػاالتالحريػػةاألكاديميػػةتبػػيفاتفاقيػػاعمػػىأنيػػاضػػمفالحقػػوؽالتػػي
يحصؿعميياأعضاءىيئةالتدريسومجتمعالجامعةفيانتاجالمعارؼوتبادليابحريػةتامػة،والحػوار

مػفخػبلؿعمميػاتاتخػاذالقػ اررات،والتػدريس،والتعبيػرواإلبػداع،والبحػػثوالنشػرالعممػي،وحريػةإبػػداء

الػرأيفػػيحػػدودالقػوانيفوالتعميمػػات،ويعػػدغيػػابالحريػػاتاألكاديميػػةفػػيالجامعػػاتيػػؤدىإلػػىت ارجػػع
الجامعػػةفػػيمختمػػؼأنشػػطتياومخرجاتيػػامػػفالنػػاحيتيفالكميػػةوالنوعيػػة،ممػػايػػؤدىإلػػىت ارجػػعدور
الجامعػػاتفػػيالمجتمػػعبصػػورةعام ػػة،وانخفػػاضمسػػتوىاإلبػػداعف ػػيالجامعػػاتمػػردودإلػػىغي ػػاب

الحري ػػاتاألكاديميػػػةفػػػيمؤسس ػػاتناالتعميميػػػةمػػػفخ ػػبلؿممارسػػػةالضػػػغوطالخارجيػػػةعمػػػىالعممػ ػػاء
والباحثيف.

معكقات الحرية األكاديمية :
تعتبرمعوقاتالحريةاألكاديميةمنظومةمتداخمػةمػف(:المعوقػاتالخارجيػة،والمعوقػاتالداخميػة)،لػذا
يمكفتصنيؼمعوقاتالحريةاألكاديميةإلى:
أك نال  :معكقات خارجية كمف أىميا :
أ -طبيعػة الحريػػات المكجػكدة فػػي المجتمػػع :حيػثتػرتبطالحريػةاألكاديميػةشػػأنيافػيذلػػؾشػأفكافػػة
الحرياتالعامةسواءسياسيةأومدنيةأوفكريػةبالبيئػةاالجتماعيػة،حيػثالعبلقػةبينيمػاضػرورية،
فكممػػااتسػػعتالحريػػاتداخػػؿالمجتمػػعاتسػػعتالمسػػاحةأمػػاـالحريػػةاألكاديميػػةداخػػؿالجامعػػات

والعكسصحيح.

كأضػػاؼ عبػػداهلل ( )1994عنػػدماتمػػارسالػػدوؿحريػػةالفكػػروالتعبيػػرتكػػوفالحريػػةاألكاديميػػةمكفولػػة
ضػمناً،وعنػػدماتصػادرالحريػػاتالمختمفػػةداخػؿالمجتمػػعفػبلمجػػاؿإلقػرارالحريػةاألكاديميػػة،خاصػػة

وىيتتعمؽبحريةفئةمحددةمفالمجتمع(عبداهلل.)95: 1994،

وتنبعطبيعةالحرياتالموجودةفيالمجتمعمفطبيعةالفكرالسائدفيالمجتمعػاتالفرديػة،حيػثأنػو

فكرقاصرنتيجةاالستمرارفيمحاكاةالغربواستيرادالتكنولوجيادوفجيدمواكبلمتطمباتيػا،وعػدـ
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الرغبةفيالتجديدواالعتزازبالقديـوالمحافظةعمىالنظاـالقائـمعخوؼمفالنقد،األمرالػذييقػؼ
عائقًاأماـحريةالفكر(صقر.)230:2005،

ب -القيػػكد القانكنيػػة:فقػػدتفػػرضاألنظمػػةالحكوميػػةأوالمؤسسػػاتاألكاديميػػةقيػػوداًقانونيػػةتحػػدمػػف

الحريػػةاألكاديميػػة،بػػؿتقػػؼعائقػاًأمػػاـاتسػػاعياداخػػؿالجامعػػات،لػػذاتعتبػػرىػػذهالقيػػودالمفروضػػة
مفأىـمعوقاتالحريةاألكاديمية(صالح.)247:2000،

ت -محدكدية مصادر التمكيؿ:فالدولةىيالمموؿالوحيػدأواألكبػرلمجامعػات،وبالتػاليفػالمموؿغالبػًا

ى ػػيم ػػفيف ػػرضىيمنت ػػوورقابت ػػوعم ػػىاتفاق ػػاتالميزاني ػػة،مم ػػايمك ػػفالدول ػػةم ػػفاالس ػػتيبلءعم ػػى

الصبلحياتواعاقةاستقبلليةالجامعةكمؤسسةحرة(قمبر.) 100:2001،

ومحدوديػةالتمويػؿتعتبػرمػفأىػـالمعوقػاتالتػيتقػؼأمػاـالحريػاتاألكاديميػةحيػثيقمػؿمػففرصػػة
الجامعةإدارةوأفرادًامفاتخاذالق ارراتويعمؿعمىقبوليػةالفكػراألكػاديميوتوجييػووفػؽأىػداؼتتفػؽ

وأىداؼالدولة.

ث -غيػػاب اإلدارة الذاتيػػة المسػػػتقمة لمجامعػػات:الشػػؾبػػأفضػػعؼاسػػتقبلليةالجامعػػةيحػػدمػػفحريػػة

اإلدارة،فالجامعػ ػػاتإمػ ػػاحكومي ػ ػػةتحكمي ػ ػػاالدول ػ ػػة،أوخارجيػ ػػةيحكميػ ػػاأصػ ػػحابالمػ ػػاؿ،واإلدارة
الجامعيػةالتمتمػؾقػوةوظيفيػةفػيرسػـالسياسػةالتعميميػةأواتخػاذالقػ ارراتالميمػةسػوىمػايتعمػؽ
بػػاألمورالروتينيػػةأوالعمػػؿعمػػىتنفيػػذالتعميمػػاتالفوقيػػة،فاألقسػػاـمحكومػػةبػػأوامرمجمػػسالكميػػة،

ومجمػػسالكميػػةمحكػػوـبػػأوامرمجمػػسالجامعػػة،ومجمػػسالجامعػػةمحكػػوـبػػأوامرالمجمػػساألعمػػى

لمجامعػػات،وجميعيػػامحكػػوـبػػأوامروزيػػرالتعمػػيـالعػػالي،فالنظػػاـاإلداريداخػػؿالجامعػػاتىرمػػي

السمطة(محافظة.) 96:1998،

خ -الحزبية كاالنقساـ:حيثإفالحزبيةواالنقساـفيفمسطيفومايعانيوالػوطف،مػفحالػةاالنقسػاـ
السياسػيوالجغ ارفػػيالمسػػتمرفػػيالسػػاحةالفمسػػطينية،ألقػيبظبللػػوبشػػكؿواضػػحعمػػىت ارجػػعالحريػػات
فيالجامعاتالفمسطينيةسواءفيالضفةالغربيةأومحافظاتغػزة،حيػثتراجعػتداخػؿالمؤسسػات
والييئةالتدريسيةوالعمؿواألنشطةالطبلبيةمثؿمنػعاألنشػطةالطبلبيػةعمػىاخػتبلؼمسػمياتياداخػؿ

حػػرـىػػذهالجامعػػات،كػػذلؾتعطيػػؿانتخابػػاتمجػػالسالطمبػػةفػػيجامعػػاتمحافظػػاتغ ػزة(نػػايؼ،
.) 15:2012

ج -تسػػػييس العمػػػؿ الجػػػامعي:يعتب ػػرتس ػػييسالجامع ػػاتم ػػفأى ػػـالعوائ ػػؽالت ػػيتق ػػؼأم ػػاـالحري ػػات

األكاديمية،والشؾبأفىذاالتسييسيتخذعدةأساليبمنيا:

 -تدخؿالدولةفيتعييفمدراءالجامعاتووكبلئياوعمداءالكميات.

 تدخؿاألجيزةاألمنيةفيالشؤوفاألكاديميةعػفطريػؽالوجػودالمباشػرداخػؿالجامعػة،أوتحديػدالمعاييرغيراألكاديميةلممرشحيفلعضويةىيئةالتدريس(عبدالرحمف.)201:2001،
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 اختيارموضوعاتاألبحاثوالندواتوالمؤتمراتيخضعالعتباراتسياسية(السقاؼ.)116:1994،
ح-عػػدـ الحفػػاظ عمػػػى حرمػػة الحػػرـ الجػػػامعي :والػػذييعنػػيأمنػػووسػػبلمتووحمايتػػومػػفكػػؿوسػػائؿ
الضػػغطواالكػراهحتػػياليقػػوـأيحػػاجزدوفالتحميػػؿوالتعبيػػربكػػؿحريػػةوموضػػوعيةفحرمػػوالجامعػػة
تعتبرمسؤوليةمشتركةبيفالػدوؿوالجامعػة،فعمػيالػدوؿأفتػوفرالضػماناتاالزمػةلحرمػةالجامعػات

وعمىالجامعاتأفتمتمؾالمقوماتالتيتضمفليادعـوصيانوىذهالحرمة

(طناش.) 2199:1994،
ثانيان :المعكقات الداخمية :كتتمثؿ في اآلتي :

أ .التسػػمط اإلدارم :الػػذيييػػددحريػػةعضػػوىيئػػةالتػػدريسفػػيبعػػضمجاالتيػػا،واليتمثػػؿفقػػطفػػي
السمطةالخارجيةبؿقديكوفمفداخؿالجامعة،فقديعانىأعضاءىيئةالتدريسمفثقػؿالقيػود

اإلداريػػةالتػػيتقػؼعائقػاًأمػػاـحػريتيـاألكاديميػػة،أوالمعاممػػةالصػػارمةوالمقيػػدةمػػفقبػػؿاإلدارة
العميا،والممارساتالفوقيػةوالرقابيػةالمتشػددة،باإلضػافةإلػىالييمنػةاإلداريػةالمتمثمػةفػيتمركػز
السػػمطةفػػيأيػػديفئػػةمحػػدودةمػػفالقيػػاداتاإلداريػػةالعميػػاممػػايترتػػبعمييػػافقػػدافالمشػػاركة

وانعداـتفػويضالسػمطاتلممسػتوياتاإلداريػةالوسػطيوالػدنيا،والشػؾبػأفالتسػمطاإلداريكثيػ ًار
مػػايػػؤدىإلػىىػػدرالطاقػػاتوتبديػػدالجيػػودوالوقػػوؼعقبػػةأمػػاـتحقيػػؽاألىػػداؼكمػػايعيػػؽتقػػدـ

الجامعات(قمبر.)133–132:2001،
كيضيؼ صالح (:)2000

ب .طبيعػة نشػأة األكػػاديمييف:يتػأثراألكػاديميبالمكػافوالزمػافوالجماعػػةالتػيينشػأبيػا،فالشػػخص

الذينشأفيبيئةالتحترـالحرياتوتمتزـبياتراهمطالبًابيػامػدافعًاعنيػا،والشػخصالػذينشػأ
ف ػػيبيئ ػػةالتحت ػػرـالحري ػػاتوالتم ػػنحأفرادى ػػاحري ػػةالػ ػرأيوالتعبي ػػر،فم ػػفيش ػػعربأىمي ػػةالحري ػػة

األكاديميػػةفػػيحياتػػوالعمميػػةوالعمميػػةوالبحثيػػة،بػػؿولػػفيضػػيؽذرع ػاًبػػالقيودالتػػيقػػدتحػػدمػػف
ممارسةىذهالحرية.

يعتبرمفأىـنواتجضعؼاإلعداداألكػاديميأفػرادًايتصػفوفبػالعجز

ت .ضعؼ اإلعداد األكاديمي:

العممي،وبالتاليضعؼالثقةبقدراتيـالعمميةوالبحثية،والشؾبػأفىػذهالشخصػيةاألكاديميػةال
تستطيعالمطالبةبحريتيػااألكاديميػة،والحتػيالشػعوربػالقيودالتػيتحػدمنيػاألنيػاخارجػةعػف

إطارىاالقيمي.

ث .االنحراؼ كالفساد العممي كاألخالقي :ويتخذىذااالنحراؼأساليبتتمثؿفياآلتي:
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 سػػرقةاالنتػػاجالعممػػيوانتحػػاؿآراءعمميػةلبػػاحثيفآخػريفدوفاإلشػػارةليػػـ،ويػػتـىنػػادوفم ارعػػاةالموضوعيةوضعؼاألمانةالعممية،ويعتبرىذامفأىػـمعوقػاتالحريػةاألكاديميػة،فاألكػاديمي

الذىاليتصؼباألمانةالعمميةيرضيبقيػودالحريػةاألكاديميػةألفالحريػةاألكاديميػةتعمػؿعمػي
كشؼالفساد (صالح. )253:2000،

ج .فػرض القيػػكد عمػي األسػػتاذ الجػػامعي:مػفحيػثاختيػػارالكتػابالجػامعيأوطريقػػةالتػدريسالتػػي

ِ
يفرضياالقسـ،وىذامناؼلمحريةاألكاديمية،فالحريةالتكوفإالمعاالختيارواإلبداعوالتجديد
ػة،والمتػاجرةفػي
وعميويمكفالقوؿأفتدخؿالمحاباةوالواسػطةوالمحسػوبيةفػيالعبلقػاتاألكاديمي 

العم ػػـكف ػػرضكت ػػبمعين ػػةعمػ ػىالط ػػبلبكم ارج ػػعلمم ػػادةتك ػػوفمرتفع ػػةاألثم ػػافواعط ػػاءد روس
ػات،والجمػعبػيفالتػدريسوالعمػؿالخػاص،وغالبػاًمػايكػوفالعمػؿ

خصوصػيةوبيػعأسػئمةاالمتحان

الخ ػػاصعمػ ػىحس ػػابالعم ػػؿاألك ػػاديميف ػػيالجامع ػػةك ػػؿى ػػذهاألم ػػورأدتإل ػػىعرقم ػػةالحري ػػة
األكاديمية.

 ضػػعؼالعبلقػػاتاإلنسػػانيةبػػيفالػػزمبلء:وىػػذامػػايكػػوفأكثػػروضػػوحًافػػيبعػػضالجامعػػاتنظػ ًارلمتنػػافسعمػػىالترقيػػاتأوالمواقػػعاإلداريػػةالعميػػا،أوالشػػكاوىالكيديػػةخاصػػةفػػيظػػؿاألوضػػاع
السياسيةالمترويةممايقمؿفرصالتفاعؿوالتعاوفاألكاديميالذىيقودإلىتقػدـورقػيالجامعػات
(قمبر.)137 -121:2001،

 ضػعؼصػػناعةالبحػثالعممػػي:نتيجػةضػػعؼمقومػاتاإلنتػػاجالبحثػيوتسػػويقوسػواءفػػيم اركػػزالبحثأوضعؼالم ارجػعالمتػوفرةوافتقػارالمكتبػاتلمم ارجػعالمطموبػة،باإلضػافةإلػىشػحالمػوارد

المخصصػػةلمبحػػثالعممػػي،ممػػايحػػوؿدوفالقيػػاـبػػأيعمػػؿمػػاس ػواءمػػفاألبحػػاثالعمميػػةأو
المشاركةفيالندواتوالمؤتمراتالخارجية(السقاؼ.) 116- 115:1994،

تخمػػصالباحثػػةممػػاسػػبؽعم ػىأنػػواليمكػػفاالسػػتيانةبمعوقػػاتالميػػارةوالخب ػرة،ألنيػػاتقيػػدالحريػػة
األكاديميػػةفضػػعؼالقػػدرةالعمميػػةوالبحثيػػةونقػػصاألمانػػةالعمميػػةوشػػحالمػػواردالمخصصػػةلمبحػػث

العمميواألحاديةفيتمويؿالجامعةيمكفأفتكػوفخارجيػةكػؿىػذهاألمػورتعيػؽالحريػةاألكاديميػة،
كماأنومفالضروريعندالتخطيطلمحدمفىذهالمعوقات،فبلبدمفالنظػرلمبيئػةالخارجيػة،ونقػاط

القوةواستثمارىافيالحدمفىذهالمعوقات،ويمكفالقوؿأفتدخؿالمحابػاةوالواسػطةوالمحسػوبيةفػي
العبلقاتاألكاديمية،والمتاجرةفيالعمـكفرضكتبمعينةعمىالطبلبكم ارجػعلممػادةتكػوفمرتفعػة


ػات،والجمػػعبػػيفالتػػدريسوالعمػػؿالخ ػػاص،

األثمػػافواعطػػاءد روسخصوصػػيةوبيػػعأسػػئمةاالمتحانػ
وغالبػاًمػػايكػػوفالعمػػؿالخػػاصعمػىحسػػابالعمػػؿاألكػػاديميفػػيالجامعػػةكػػؿىػػذهاألمػػورأدتإلػػى
عرقمةالحريةاألكاديمية.
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الحرية األكاديمية كممارستيا بالنسبة ألعضاء ىيئة التدريس :
إفالحريػةالمتاحػػةإلدارةالجامعػاتتختمػػؼمػفجامعػػةإلػىأخػػرى،ولكػفالبػػدمػفالتأكيػػدعمػىأىميػػة
إعطاءاإلدارةالجامعيةحريةالتصرؼفياتخاذماتراهمفق ارراتمبلئمةتتعمػؽبوظائفيػاإذامػاأريػد

ليػاأفتكػػوفناجحػػةوفعالػػةفػػيأدائيػػاألىػػدافيا،وأفالتشػػكؿالقيػػودالمفروضػػةعمييػػاأيعػػائؽأمػػاـ
الحريةاألكاديميةمالـتتعارضمعفمسفةالمجتمعوقيمة

(الجعنينيوآخروف.)65:1997،
إفالحريةاألكاديميةلعضوىيئةالتدريسمفخبلؿحقوفيوصؼالمػوادالتػييدرسػيا،وتػدريسىػذه

يقةالتييرىػامناسػبة،وحريتػوفػيعػرضأفكػارهواسػتنتاجاتوأمػاـطمبتػودوفأيتػدخؿأو
ا
الموادبالطر
قيدمفالخارج،وحقوفينشرأبحاثووالنتائجالتيتوصؿاليياأماـطمبتو.

(محافظة.)104:1994،

فالمدرسػػوفليس ػوامػػوظفيفبػػؿىػػـأعضػػاءفػػيمؤسسػػةتعميميػػة،وأفمػػاتػػوفرهالحريػػةاألكاديميػػةليػػـ
أصبحأم ًارأساسيًافيعصرأصبحتفيوالديمقراطيةمعيا ًارلتطورالمجتمعػاتوتقػدميا،ليتمكن ػوامػف
ويقوىعندىـالقػدرةعمػىالنقػدالبنػاء
البحثعفالحقيقةبشكؿأفضؿ،وييسرليـسبؿالوصوؿإلييا ،
لكػػؿمػػاىػػومنػػاؼلمعمػػـ،وأفالنحكػػـعمػىعضػػوىيئػػةالتػػدريسمػػففػػيالجامعػػةمػػفمنطمػػؽأفكػػاره

ومعتقداتو،بؿمفمنطؽكفايتووقدرتوعمىالقياـبالتدريسوالبحثوالخدمةالعامة.

(الرشداف.)108:2000،

وىن ػػاؾش ػػبةاتف ػػاؽعمػ ػىأىمي ػػةوض ػػرورةمش ػػاركةالجامع ػػةكمؤسس ػػة وكأس ػػاتذة وكطمب ػػةف ػػيالعم ػػؿ
السياسيالعاـ،ألفذلؾمسؤوليةوطنيةعامةتكوفضمفشرطيف:

األكؿ:منػػععضػػوىيئػػةالتػػدريسمػػفأفيسػػتغؿموقعػػواألكػػاديميلمتػػرويجلفكػػرومبػػادئوأىػػداؼأي
حزبسياسيخبلؿوجودهفيالجامعة.

الثػػػاني:إبعػػادح ػػرـالجامع ػػةعػػفالنش ػػاطاتوالفعاليػػاتالحزبي ػػةبجمي ػػعأشػػكالياوأنواعي ػػاوالخبلف ػػات
السياسية.
كيػرل السػيد ( )1989أف ىنػػاؾ مكاصػفات خاصػػة لمتعمػيـ تتجسػد فيػػو الحريػة األكاديميػػة تتمثػؿ فيمػػا
يمي :
 -0إتاحةالفرصةلممتعمميفالتخاذالق ارراتحوؿمحتويعمميةالتعميـ.

 -2توجيوميارهالتعميـمفخبلؿالعمؿبروحالفريؽالواحدوالحواروالتعاوفوالتعاشر.
 -3بيئةتعميميةآمنةغيرميددة.
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-4االرتباطبحيثتكػوفالمشػكبلتالمطروحػةمرتبطػةبقػدراإلمكػافبالحيػاةالعمميػةواليوميػةلمطمبػة،
والمينيةبحيثيكوفىناؾارتباطبيفالعموـوالتكنولوجيا(السيد.)145:1989 ،
تخمصالباحثةأفالحريةاألكاديميةأضحتبالنسبةألستاذالجامعةأم اًرأساسياًفيىػذاالعصػر،ألننػا
نعيشفيعصرالمعموماتحيثتتحوؿفيوالمعرفةإلىقوة،وتعدالديمقراطيةفيمجتمعنااإلسػبلمي

معيا ًارميمًالتطويرالمجتمعاتوتقدميا،حيثأفتػوفرالحريػةاألكاديميػةيمكنػوأفيسػاىـفػيتحقيػؽ

نقمةنوعيةلممجتمعنحواألفضؿ.

الحرية األكاديمية كالمكاثيؽ الدكلية كالقانكف الفمسطيني :
أصػػبحتقػػدـالعمػػـوازدىػػارهم ػرتبطبتػػوفرالحريػػةاألكاديميػػة،والبحػػثالعممػػييكػػوفحػػيفتكػػوفالحريػػة
األكاديمي ػة،واإلبػػداعالعممػػياليمكػػفأفيتحقػػؽإالفػػيمنػػاخديمق ارطػػيحػػر،فعبلقػػةالبحػػثالعممػػي
بالحريػػةاألكاديميػػةعبلقػػةتػػأثيروتػػأثر،تجعػػؿحريػػةالبحػػثالعممػػيإلػػىج ػوارقمػػـالحقػػوؽاإلنسػػانية

الكبرىكحؽ الحياة.
أك نال  :عالميان :

اىتمتالكثيرمفالمنظماتغيرالحكوميةومنظمػاتاألمػـالمتحػدةبموضػوعالحريػةاألكاديميػةبدايػة

مػػفأوائػػؿالثمانينػػاتمػػفالقػػرفالماضػػي،وعقػػدتالمػػؤتمراتوالنػػدواتالتػػيصػػدرعنيػػاالعديػػدمػػف

االعبلناتوالتيمنياعمىسبيؿالمثاؿ،الالحصر:

 في عاـ 1982ـعقدتالرابطةالدوليةألساتذةومحاضريالجامعاتمؤتم ًاربإسػبانيالبحػثميثػاؽحقوؽوواجباتالحريةاالكاديمية،وصدرعنيا"ميثاؽحقوؽوواجباتالحريةاألكاديمية".

 فػػي عػػاـ 1982ـعقػػداجتمػػاعالجمعيػػةالعموميػػةلمخػػدماتالجامعيػػةالعالميػػةفػػيفرنسػػالصػػياغةمشروعلئلعبلفعفالحرياتاألكاديمية.

 فػػي عػػاـ 1986مػػنظـمجموعػةمػػفاالختصاصػػييفالػػدولييفاجتماعػاًفػػيإطػػارالجمعيػػةالعموميػػةلمخدماتالجامعيةالدوليةفيمدريدبإسبانيالدراسةالمشروعالدولي.

كأضاؼ صالح ( )2000أنو :

 فػي عػػاـ 1988ـانعقػػدمػػؤتمرالجامعػاتاألوروبيػػةورؤسػاؤىابمدينػػةبولونيػػابإيطاليػافصػػدرعنػػوالميثاؽاألعظـلمجامعاتاألوروبية.

 في عاـ 1988ـصدرإعبلفليمالمحرياتاألكاديميةفياجتماعالييئةالعامػةالجامعيػةالعالميػةالمنعقدفيالبيروالذييعتبرأكثراإلعبلناتدقةوشمولية(صالح.)232:2000،

 فػػي عػػاـ 1994ـعقػػدمنتػػديالفكػػرالعربػػيفػػياألردفبالتعػػاوفمػػعمؤسسػػةفردريػػؾاأللمانيػػة،مؤتم ًارلمحرياتاألكاديميةفيالجامعاتالعربية(الزيدي.)211-210:2000،
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أما أكمميؿ ( )1994فذكر أنو :
 صدر إعالناف أفريقياف ،األكؿ إعػالف دار السػالـ عػاـ 1990ـ ،وىػوإعػبلفمحمػيصػادرعػفمؤتمراتلرابطاتموظفيمؤسساتالتعميـالعاليبتنزانيا،والثانيإعبلفكمباالعاـ1993ـ.

 فػي عػػاـ 1993ـعقػدمركػزحقػػوؽاإلنسػافمػؤتم ًارفػػيمدينػةيوزنػافصػػدرعنػةإعػبلفالحريػػاتاألكاديمي ػػة،وق ػػدـالمش ػػروعإل ػػىن ػػدوةالتربي ػػةح ػػوؿحق ػػوؽاإلنس ػػافالمنعق ػػدةف ػػيم ػػونت ،إالأف
اإلعبلفالمذكورفيحاجةإليتحسيفوتطوير(أومميؿ.)10:1994،
كيضيؼ عدلي ( )1995أنو :

 فػػي عػػاـ 1992ـنظػػـمركػػزالبحػػوثالعربيػػةنػػدوةعػػفالحريػػاتالفكريػػةواألكاديميػػةبالتعػػاوفمػػعلتنميةالبحوثاالجتماعية(كوديسرا–داكار)كماشارؾالمركػزمنظمتػيففػي

المجمساألفريقي
مج ػػاؿالحري ػػاتعم ػػىالمس ػػتويالعرب ػػي،ىم ػػااتح ػػادالمح ػػامييفالع ػػربوالمنظم ػػةالعربي ػػةلحق ػػوؽ

االنساف.

وق ػػدأك ػػدتجمي ػػعى ػػذهاإلعبلن ػػاتعم ػػىمب ػػدأاس ػػتقبلؿالمؤسس ػػاتاألكاديمي ػػةع ػػفالدول ػػةوع ػػفأي

مؤسساتأخريسواءكانتحكوميةأوغيرحكوميػةفػيرسػـسياسػتياوادارةشػؤونياواتبػاعاألسػموب
الديمقراطيكإدارةوماينطويعميػومػفتػوفيرمسػاحاتواسػعةلمشػاركةكػؿأعضػاءىيئػةالتػدريسأو

الباحثيفدوفتمييزمفأينوع(عدلي.)146:1995،

وفػػيتعػػددىػػذهاإلعبلنػػاتوالمواثيػػؽداللػػةواضػػحةلمصػػدارةواالىتمػػاـالبػػالغالتػػيحظيػػتبػػوالحريػػة

األكاديميةعمىمختمؼالمستويات،ونظ اًرألفإعبلفليمايعتبرأكثػراإلعبلنػاتدقػةوشػموليةفسػوؼ

يتـالتطرؽلوبشيءمفالتفصيؿ.

إعالف ليما لمحرية األكاديمية :

نشػػأتالفكػػرةاألصػػميةلئلعػػبلفمػػفحمقػػوتدريبي ػػةعقػػدتيامنظمػػةدوليػػةغيػػرحكوميػػة،ىػػيمنظم ػػة

الخدمةالجامعيػةالعالميػةفػينػانتسعػاـ1984ـ،ونبعػتالفكػرةمػفإدراؾأنػوعمػىالػرغـمػفوجػود

توجييػػاتشػػاممةفػػيميػػدافحقػػوؽاإلنسػػافبوجػػوعػػاـ،إالأفىنػػاؾافتقػػارالمثػػؿىػػذهالتوجييػػاتفػػي
ميدافالتعميـالعالي،شمؿحريةالجامعاتواستقبلليا.
ومػػرمشػػروعاإلعػػبلفبعػػدةم ارحػػؿ،حيػػثكتػػبفػػيعػػاـ1987ـمضػػاميفعػػدةمناقشػػاتواختبػػارات
لتنقيحػو،وأرسػؿإلػىأكثػرمػفخمسػيفمنظمػةإلبػداءمبلحظػاتيـعميػو،وقػدتػـإقػ اررهفػيسػبتمبرعػاـ

1988ـ 

كذكر أك مميؿ (  )1994التعاريؼ الصادرة عف إعالف ليما:
حيثحرصعمىأفتكوفلغتولغةقانونيةومفرداتومحددةالتعريؼمفتعريفاتوومنيا:
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"الحريػػة األكاديميػػة ":تعنػػيحريػػةأعضػػاءالمجتمػػعاألكػػاديميفرديػػاأواجتماعيػػافػػيمتابعػػةالمعرفػػة
وتطويرى ػػاوتحويمي ػػام ػػفخ ػػبلؿالبح ػػثوالد ارس ػػةوالمناقش ػػةوالتوثي ػػؽواإلنت ػػاجوالخم ػػؽوالت ػػدريسوالق ػػاء
المحاضراتوالكتابة،وىػيتعتبػرشػرطاأساسػيالوظػائؼالتعمػيـوالبحػثواإلدارةوالخػدماتالتػيتسػتند

لمجامعاتوغيرىا.

 "المجتمػػع األكػػاديمي":ويغطػػيجميػػعأولئػػؾاألشػػخاصالػػذيفيقومػػوفبالتػػدريسوالد ارسػػةوالبحػػثوالعمؿفيمؤسساتالعميـالعالي.
 " االسػػتقالؿ" :يعنػػياسػػتقبلؿمؤسسػػاتالتعمػػيـالعػػاليعػػفالدولػػةوغيرىػػامػػفقػػويالمجتمػػعوصػػنعالقػ ػ ارراتالمتعمق ػػةبس ػػيرلعم ػػؿال ػػداخميفيي ػػا،واقػ ػرارسياس ػػاتيالمتعم ػػيـوالبح ػػثواإلرش ػػادوغيرى ػػام ػػف
األنشطةذاتالصمة.
 "مؤسسات التعميـ العالي" :تتكوفمفالجامعاتوغيرىامفمراكزالتعميـمػابعػدالثػانويومػايػرتبطبيامفمراكزالبحثوالشفافية(أومميؿ.)13-12:1994،
تخمصالباحثةمماسبؽأنونظ ًارألىميةموضػوعالحريػةاألكاديميػةفقػدظيػرفػيالعديػدمػفالمواثيػؽ
والعديدمفالندواتوالمؤتمرات،ومػفأبرزىػاإعػبلفليمػا،ومػانظمػومركػزعمػافلحقػوؽاإلنسػافعػاـ

(،)2005وىػػومػػؤتمرالحريػػاتاألكاديميػػةفػػيالجامعػػاتالعراقيػػة،ومػػاعقػػدفػػيعػػاـ(،)2008وىػػو
المػؤتمرالعممػػيالثػػانيلمحريػػاتاألكاديميػػةفػػيالجامعػاتالعربيػػة،ويعػػدشػػيوعمنػػاخالحريػػةاألكاديميػػة
مفشأنوأفيساىـفيإبداعوتنميةاألفراد.

ثانيان  :عربيان :
عمػىالمسػػتويالعربػػي،ىنػػاؾقػوانيفوأحكػػاـدسػػتوريةعربيػػةتقضػػيبحريػػةالتعمػػيـوتقيػػدالعمػػؿالبحثػي
واألكػػاديميوتنقسػػـإلػػيفػػرعييف،وقػػدنصػػتأحكػػاـفرعيػػةمنيػػاعمػػيإلزاميػػةالتعمػػيـوذلػػؾف ػي))32

حكمػاًدسػػتورياًعربي ػاً،واذامػػاتػػـالرجػػوعإلػػيالدسػػاتيرالعربيػػةنجػػدأفمجموعػػةمنيػػاقػػدأقػػرتحريػػة
البحثالعمميفيحيفضمنتمجموعةأخريحرياتأخػرى،فقػدنصػتأحكػاـ()29وثيقػةدسػتورية
عربيػػةعمػػي(حريػػة–كفالػػة–حرمػػة–البحػػثالعممػػي)،وقػػدوردتفػػينصػػوصأحكػػاـ()38وثيقػػة
دسػػتوريةعربيػػة،فقػػدابتػػدأتالصػػيغةالخاصػػةبحريػػةالبحػػثالعممػػيفػػيالتش ػريعالدسػػتوريالعربػػي

بالنص":تحميالدولةالعموـوالفنوفوترعيتقدمياوانتشارىاوتشػجععمػىالبحػوثالعمميػةفػيدسػاتير
سػػوريالؤلع ػواـ1950ـالمػػادة()28القػػانوف( ،)8وفػػىقػػانوف1953ـالمػػادة(1962)18()21ـ،
والمػػادة()28مػػفالقػػانوف(،)8وبالمقابػػؿنصػػتأحكػػاـمجموعػػةأخػػرىمػػفالدسػػاتيرالعربيػػةعمػػي
حريةالبحثالعمميارتباطًابحريةالرأيوالتعبيرحيثوردتالصيغةاآلتيةبذلؾ:حريػةالػرأيوالبحػث
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العممػيمكفولػػةولكػػؿإنسػػافحػػؽالتعبيػػرعػػف أريػوونشػرهبػالقوؿوالكتابػػةأوالتصػػويرأوغيػػرذلػػؾفػػي
حدودالقانوففيدساتيرمصرلعاـ1956ـ(.ياقوت.)9:2008،
أماعمىمستوىالشعبالفمسطينيفقديعيشواقعاًفريداًشديدالتعقديجعمػويختمػؼعمػاتمػربػوبمػداف
أخػػرىتعػػيشم ارحػػؿانتقاليػػة،فشػػعبنااليػػوـلػػـيحقػػؽبعػػداسػػتقبللومػػفاالحػػتبلؿاإلس ػرائيمي،واليتمتػػع
بسػػيادتوالوطنيػػةعمػػىأرضػػو،وعميػػوفػػافمؤسس ػػاتوالتعميميػػةشػػأنياشػػأفكػػؿالمؤسسػػات،بمػػافيي ػػا

الس ػػمطةالوطني ػػةالفمس ػػطينيةذاتي ػػاواقع ػػةتح ػػتاالح ػػتبلؿ،وى ػػىعرض ػػولسياس ػػاتوالقمعي ػػةوالعدواني ػػة

وانتياكات ػػوالفاض ػػحةلمحقػػػوؽالفردي ػػةوالجماعيػػػةلئلنسػ ػافوالشػػػعب،وف ػػىمقػػػدمتياالحص ػػاروال ػػتحكـ
بالمعابروالحدود،وشيدتمؤسسػاتالتعمػيـالعػاليفػيفمسػطيف،تطػو اًركميػاًونوعيػاًممحوظػافػيعيػد

السمطةالوطنيةالفمسطينية،وىىاليوـبحسباحصائياتو ازرةالتربيةوالتعمػيـالعػاليالفمسػطينيةتصػؿ
إلػػى()49مؤسسػػةتعمػػيـعػػاليمنيػػا()05جامعػػةحكوميػػةوعامػػةوخاصػػة،فتعػػدالحريػػاتاألكاديميػػة
وحريةالبحثالعمميىػيمػفأسػسالتطػوروالتميػزفػيالتعمػيـالعػاليلتحقيػؽجودتػوالشػاممة،وتعتبػر

استقبلليةالجامعاتكحجرالزاويةفيىذهالحرياتالتيالبدمفالحرصعمييا.

إفالقػ ػػانوفالفمسػ ػػطينيرقػ ػػـ()00لعػ ػػاـ(،)0998والنظػ ػػاـاألساسػ ػػيالمعػ ػػدؿلمسػ ػػمطةالوطنيػ ػػةلعػ ػػاـ
(،)2993يؤك ػػدافعم ػػىاس ػػتقبلليةمؤسس ػػاتالتعم ػػيـالع ػػاليوشخص ػػيتيااالعتباري ػػةوحص ػػانةحرمي ػػا،
ومنحياالحؽبتنظيـشؤونياوأساليبعمميامفخبلؿأنظمةتصادؽعميياالو ازرة.

ومػػعاسػػتمرارالمبػػادراتالمحميػػةواإلقميميػػةوالدوليػػةالتػػيقامػػتفػػيمجػػاؿتعزيػػزالحريػػاتاألكاديميػػة
واسػػتقبلؿمؤسسػػاتالتعمػػيـالعػػاليمثػػؿإعػػبلفليمػػابشػػأفالحريػػةاألكاديميػػةالصػػادرعػػاـ(،)0988

واعبلفدارالسبلـلعاـ(،)0999واعبلفمؤتمراليونسكوفيبيػروتلعػاـ(،)0998واسػتناداًإلػىمػا

الإلعػػبلفعمػػافلعػػاـ
أقرتػػوالمواثيػػؽواالتفاقػ 
ػاتواألع ػراؼالدوليػػةالخاصػػةلحقػػوؽاإلنسػػاف،واسػػتكما ً
()2994واالسػػتفادةمػػفمقػػاييسمركػػزعمػػافلمحريػػاتاألكاديميػػة،يعمػػفمػػؤتمرالحريػػاتاألكاديميػػة
وحريػ ػػةالتعبيػ ػػرفػ ػػيالجامعػ ػػاتالفمسػ ػػطينيةالػ ػػذىعقػ ػػدفػ ػػيجامعػ ػػةالنجػ ػػاحالوطنيػ ػػةفػ ػػي25تش ػ ػريف

الثاني/نوفمبر2905بمبادرةمركزالدراساتوالتطبيقاتالتربويػة()CAREوشػبكةالصػحافةاألخبلقيػة
(،)EJNوجامعةالنجاحالوطنيةوبالشراكةمعالجمعيةالعربيةلمحرياتاألكاديميػة،وجامعػاتبيرزيػت
والقػػدسوالعربيػػةاألمريكيػػةوبيػػتلحػػـوالخميػػؿواالسػػتقبلؿوالكميػػةالعص ػريةعػػف"إعػػبلفالقػػدس"ىػػذا

لتحقيؽالمبادئالتالية:

-0إفالحري ػػةاألكاديميػػػةشػػػرطأساسػػػيلموظ ػػائؼالمتعمق ػػةبػػػالتعميـوالبح ػػثالعممػػػيوالخػػػدماتفػػػي
الجامعات،ولجميػعأعضػاءالمجتمػعاألكػاديميالحػؽفػياالضػطبلعبوظػائفيـدوفتمييػزمػفجانػب

الحكومة.
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-2إفالحكومةالفمسػطينيةممزمػةبػاحتراـوضػمافجميػعالحقػوؽالتػيتعتػرؼبيػااألمػـالمتحػدةبشػأف
حقوؽاإلنسافوضمافتمتعكؿعضوفيالمجتمعبحريةالفكروالتعبير.
-3ضػمافالمسػػاواةبػػيفكافػػةأفػرادالمجتمػػعلبلنضػػماـلممجتمػػعاألكػاديميالفمسػػطينيدوفتمييػػزلكػػي
يصبحجزءًامفالمجتمعاألكاديمي.

-4لجميػػعأعضػػاءالمجتمػػعاألكػػاديميالحػػؽفػػيإج ػراءبحػػوثيـدوفأيتػػدخؿوليػػـالحػػؽفػػينشػػر
بحوثيـ،وايصاؿنتائجبحوثيـلآلخريف.

-5مفالميـعمىصعيدضمافحسفسيرعمؿالجامعاتوقياميابدورىاكمناراتعمـومعرفة.
-6تفعيػػؿصػػناديؽالشػػكاوىالموجػػودةفػػيمؤسسػػاتالتعمػػيـالعػػاليوانشػػائيافػػيالمؤسسػػاتاألكاديميػػة
والتعامؿمعيابنزاىة.
-7يطالبمؤتمرالحرياتاألكاديميػةالحكومػةالفمسػطينيةومجمػسالقضػاءاألعمػىإلغػاءأيػةتشػريعات

المعدؿلقانوفالتربية(.)0989

-8يطالب المؤتمر بتعديل قانون رقم ( )00لسنة ( )0998بشننن التعين م العنالم بمنا يتعنب ون بةنو
اإلعالن وروحه .

نا

(إعالن القدس ليحريات األكا يم  )2015 ،
http://arsaf.org/2011-05-15-08-27-38/2011-12-21-10-04-19/383-q-q-25-2015-

الحريات األكاديمية في القانكف الفمسطيني :
تعرفنػػافيمػػاسػػبؽعم ػىالمواثيػػؽالدوليػػةوالعربيػػةالتػػيتمػػنحلؤلفػرادممارسػػةالحريػػةاألكاديميػػة،إضػػافة

إلىذلؾاليمكفأفنمرمرورالكراـعمػىالمواثيػؽوالقػوانيفالفمسػطينيةالتػيتكفػؿالحريػةفػيالتعمػيـ
والتعبيروالبحثالعممي.

كلما كاف التعميـ حؽ مشركع في كافة المكاثيؽ كالقػكانيف يؤكػد المشػركع الفمسػطيني عمػي الحػؽ فػي

التعميـ في مشركع القانكف األساسي كمسكدة الدستكر ،فقد نصػت المػادة ( )24مػف القػانكف المعػدؿ

لمسمطة الكطنية الفمسطينية ( )2003عمي ما يأتي :

-التعمػػيـحػػؽلكػػؿم ػواطف،وال ازمػػيحتػػينيايػػةالمرحمػػةاألساسػػيةعمػػياألقػػؿومجػػانيفػػيالمػػدارس

والمعاىدوالمؤسساتالعامة.

-تشرؼالسمطةالوطنيةعمىالتعميـكمووفيجميعمراحموومؤسساتووتعمؿعميرفعمستواه
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يكفػػؿالق ػػانوفاسػػتقبلليةالجامع ػػاتوالمعاىػػدالعمي ػػاوم ارك ػػزالبحػػثالعمم ػػي،ويضػػمفحري ػػةالبح ػػثالعمميواإلبداعاألدبيوالثقافيوالفني،وتعمؿالسمطةالوطنيةعمىتشجيعياواعانتيا.
-تمتػػزـالمػػدارسوالمؤسسػػاتالتعميميػػةالخاصػػةبالمنيػػاجالػػذيتتبعػػوالسػػمطةالوطنيػػةوتخضػػعتمػػؾ

المػػدارسإلشػرافيا،بينمػػانػػصمشػػروعالدسػػتورعمػػىأفالتعمػػيـحػػؽلكػػؿمػواطفوتكفػػؿالدولػػةالتعمػػيـ
حتيالمرحمةالثانويةومجانيافيالمدارسوالمؤسساتالعامة.
http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=178

وينصقانوفالتعميـالعاليالفمسطينيفيالمادةالثانيةمنوعمىأف":التعمػيـالعػاليحػؽلكػؿمػواطف

تت ػ ػوافرفيػ ػػوالشػ ػػروطالعممي ػ ػةوالموضػ ػػوعيةالمحػ ػػددةفػ ػػيىػ ػػذاالقػ ػػانوفواألنظمػ ػػةالصػ ػػادرةبمقتضػ ػػاه،

وبمقتضػػيالفق ػرة()4مػػفالمػػادة(،)13فػػإفلمجميػػعبمػػافػػييـغيػػرالم ػواطنيفحريػػةإنشػػاءمؤسسػػات
تعميمي ػػةوادارتي ػػا،وتمت ػػدى ػػذهالحري ػػاتك ػػذلؾإل ػػىالييئ ػػات،أيالشخص ػػياتأوالكيان ػػاتاالعتباري ػػة

وتشمؿالحؽفيإنشاءوادارةكؿأنواعالمؤسساتالتعميمية.

وافضػػمافاسػػتقبلليةمؤسسػػاتالتعمػػيـالعػػاليتعتبػػرمػػفأىػػـالركػػائزالتػػيتضػػمفالحريػػةاألكاديميػػة
داخؿالمؤسساتالتعميمية،والتيتعنيحريةالبحثوالتحديثوالتعبيرعػفالػرأيوالتػدريسوالنشػرمػع

االلتػزاـبقواعػػدالبحػػثالعممػػي،ودوفتػػدخؿأوفػػرضعقوبػػات،فػػبليمكػػفأفتتمتػػعالجامعػػةبالحريػػة
األكاديميػػةإالإذااسػػتقمتمؤسسػػاتالتعمػػيـالعػػالي،واالسػػتقبلؿىػػودرجػػةمػػفحكػػـالػػنفسالزمػػةلكػػي

تتخػذمؤسسػاتالتعمػيـالقػ ارراتبفاعميػػةبالنسػبةلمعمػؿاألكػاديميومعػاييرهوادارتػػوومػايػرتبطبػذلؾمػػف

أنشػػطة،فقػػدنػػصقػػانوفالتعمػػيـالعػػاليرقػػـ()11لسػػنة1998ـفػػيالمػػادة()4فق ػرة(،)8عمػػىأف
أىداؼالتعميـالعاليىواالسياـفػيتقػدـالعمػـ،وصػوفالحريػاتاألكاديميػة،ون ازىػةالبحػثالعممػي،

وبناءالدولةعميأسستضمفسيادةالقانوفواحتراـالحقوؽوالحرياتالعامة.
ونص ػػتالمػػػادة()8مػ ػػفالق ػػانوفذاتػ ػػوعم ػػىتمتػ ػػعمؤسس ػػاتالتعمػ ػػيـالعػػػاليوم اركػ ػػزالبح ػػثالعممػ ػػي
االستقبلليةوفقاألحكاـىذاالقانوف،الذييضػمفحريػةالبحػثالعممػيواالبػداعاألدبػيوالثقػافيوالفنػي

(المركزالفمسطينيلحقوؽاإلنساف.)21-13:2005،
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خالصة المحكر الثاني
تمثػػؿالجامعػػاتعنص ػ ًار أساسػػيًافػػيىياكػػؿالمجتمعػاتالمعاص ػرة،فيػػيمعاقػػؿلمعمػػـوالفكػػروالثقافػػة،
وبي ػػات ػػتبلقحاألفك ػػار،وتط ػػرحاآلراء،وت ػػدورالحػ ػوارات،وتنج ػػزالبح ػػوثوالد ارس ػػاتوتتن ػػافسالمب ػػادئ
والقػػيـ،فالجامعػػةالمسػػتقمةىػػيالجامعػػةالتػػيتمػػنحالحريػػةاألكاديميػػةلعاممييػػا،لػػذلؾيجػػبأفتمتػػاز

الحري ػػةاألكاديمي ػػةف ػػيالجامع ػػاتبالمرون ػػةبحي ػػثيس ػػمحلي ػػابمتابع ػػةالتط ػػورلت ػػوفيرالمن ػػاخالفك ػػري
المناسػػبلمتقػػدـالعممػػيوالثقػػافيلمجامعػػة،فالحريػػةاألكاديميػػةيجػػبأفتفيػػـعمػػىأنيػػاحريػػةأعضػػاء
المجتم ػ ػػعاألك ػ ػػاديميإلنج ػ ػػازمي ػ ػػاميـدوفتعرض ػ ػػيـألىمض ػ ػػايقاتم ػ ػػفزمبلئي ػ ػػـأوم ػ ػػفالطمب ػ ػػة

المنخرطيففيالنشاطالسياسي،والذيفقديمارسوفضغوطإلىحديؤدىإلىعرقمػةالتػدريسوالبحػث
والمياـالمتعمقةبالعمؿالجامعي.
وتمث ػػؿالحري ػػةاألكاديمي ػػةأيضػ ػًاص ػػورةم ػػفص ػػورارتب ػػاطالجامع ػػاتبمؤسس ػػاتمتع ػػددةذاتنش ػػاط
مشػترؾ،وبػدأتقضػػيةالحريػةاألكاديميػةبػػالظيوربالشػكؿالبسػػيطمػعظيػورأولػػىالجامعػاتبػػالمعنى

الحػػديثفػػيأوائػػؿالقػػرفالثالػػثعشػػرفػػيأوروبػػا،عمػػىالػػرغـمػػفأفالحريػػةاألكاديميػػةكمصػػطمحلػػـ
تظيرإالفيالقرفالعشريف،ولنجاحأيمؤسسةفيتقػدمياومواكبتيػالتطػوراتالعصػرالبػدأفتقػوـ

عمػػىمبػػادئوقواعػػدناجحػػةواختيػػاراألسػػاسالنػػاجحيجػػبأفيكػػوفلػػدينامسػػؤوؿنػػاجح،وقائػػدقػػادر
عمىأفيديرعمموبإتقاف،لذلؾالبدمػفانتقػاءالعقػوؿالقػادرةعمػىاالبتكػاروالتجديػدوالتطػور،القػادرة
عمىربطالحريةاألكاديمية،والحريةالفكريةوالحريةالعمميةمعبعضياالبعض.

95

الفصن الثالث
الدراشات الصابكة
 أوالً  :انذراطاث انمخعهقت بزأص انمال انفكزي .
 ثانٍاً  :انذراطاث انمخعهقت بانحزٌت األكادٌمٍت .
 ثانثاً  :انخعقٍب عهى انذراطاث انظابقت

الفصؿ الثالث
الدراسات السابقة
تزخػػرالكتابػػاتالتربويػػةواإلداريػػةبالعديػػدمػػفالد ارسػػاتالتػػيتناولػػتموضػػوعت ػوافرمتطمبػػات
وعناصرإدارةرأسالماؿالفكريفيمؤسساتالتعميـالعالي،لمالذلؾالمفيوـالحػديثنسػبياًبالمقارنػة

بالمفاىيـاإلداريةوالتربويةاألخرىمفدورفيتعزيزمكانةالجامعػات،خاصػةوأفرأسالمػاؿالفكػري
عنصػػرىػػاـفػػيزيػػادةالسػػمعةالسػػوقيةلمجامعػػات.باإلضػػافةإلػػىوجػػودكتابػػاتعديػػدةفػػيموضػػوع
الحري ػػةاألكاديمي ػػةف ػػيالجامع ػػاتوم ػػدىتحققي ػػا.وبع ػػدإط ػػبلعالباحث ػػةعم ػػىالد ارس ػػاتالس ػػابقةذات

العبلقػػةبموضػػوعالد ارسػػةأمكػػفتقسػػيمياحسػػبموضػػوعياإلػػىمجػػاليفرئيسػػييفوترتيبيػػامػػفاألحػػدث
لؤلقدـعمىالنحوالتالي:

أك نال  :الدراسات التي تتناكؿ مكضكع إدارة رأس الماؿ الفكرم:
الدراسات العربية:
 -1دراسػػة عسػػاؼ ( )2016بعن ػكاف  " :جيػػكد الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي إدارة رأس المػػاؿ الفكػػرم
كعالقتيا بمداخؿ التميز " (فمسطيف) .

ىػػدفتالتعػػرؼإلػػىدرجػػةتقػػديرأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسبالجامعػػاتالفمسػػطينيةلجيودىػػافػػيإدارةرأس

المػػاؿالفكػػري،وتحديػػدأكثػػرمػػداخؿالتميػػزتوجيي ػاًلػػدييامػػفوجيػػةنظػػرىـ،ومػػفثػػـالعبلقػػةبينيمػػا،
ولتحقيػػؽأىػػداؼالد ارسػػةاتبػػعالباحػػثالمػػنيجالوصػػفياألسػػموبالتحميمػػيبتطبيػػؽاسػػتبانتيف،األولػػى

مكونػػةمػػف()37فقػػرة،والثانيػػةمكونػػةمػػف()28فق ػرة،موزعػػةعمػػى()4مجػػاالتوذلػػؾعمػػىعينػػة

مكونػػةمػػف()229عضػػوىيئػػةتػػدريسمػػفالجامعػػات(:األزىػػر،واإلسػػبلمية،واألقصػػى)تػػـاختيػػارىـ

بالطريقةالعشوائيةالطبقية،وكافمفأىـالنتائج:

-الدرجػةالكميػةلتقػديرأفػرادالعينػةلجيػودالجامعػاتفػيإدارةرأسالمػاؿالفكػريكػافعنػدوزفنسػػبى

ػىدرجػػةمتوسػػطة،حيػػثجػػاءمجػػاؿ(إدارةالعبلقػػات)فػػيالمرتبػػةاألولػػىبػػوزفنسػػبى
()%63.8وىػ 
()%71.2وبدرجػػةكبي ػرة،وجػػاءمجػػاؿ(إدارةاألصػػوؿالفكريػػةالتنظيميػػة)فػػيالمرتبػػةاألخي ػرةبدرجػػة
متوسطةبوزفنسبى(.)%56.80

-أكثرمداخؿالتميزتوجييًالدىالجامعاتالفمسطينيةمفوجيةنظرأفرادالعينةكافمجػاؿ(تطػوير

الييئةالتدريسيةوالتػدريس)فػيالمرتبػةاألولػىبػوزفنسػبى()%65.2وبدرجػةمتوسػطة،وأقميػاتوجييػاً
مجاؿ(رعايةالموىبةواإلبداع)حيثجاءفيالمرتبةاألخيرةبدرجةمتوسطةبوزفنسبى(.)%59.4
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توجػػدعبلقػػةارتباطيػػةذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتوىداللػػة()≤0.05بػػيفدرجػػةتقػػديرأف ػرادالعينةلجيودالجامعػاتفػيإدارةرأسالمػاؿالفكػري،ودرجػةتقػديرىـلمػداخؿالتميػز،حيػثبمػغمعامػؿ

االرتباط(.)0.737

وأوصػػتالد ارسػػةبضػػرورةالعمػػؿعمػػىاسػػتقطابوتنشػػيطرأسالمػػاؿالفكػػريودعػػـاسػػتم ارريتووتجػػدده
مفخبلؿتشجيعالبحثالعمميوتسويؽنتائجو.
 -2دراسػػة مػػرىج ( )2016بعن ػكاف " :تػػأثير رأس المػػاؿ الفكػػرم عمػػى أداء االبتكػػار فػػي الجامعػػات
السكرية "دراسة ميدانية في جامعة تشريف" (سكريا) .

ىدفتتحديػدالعبلقػةبػيفرأسالمػاؿالفكػريوأداءاالبتكػارفػيجامعػةتشػريف،مػفخػبلؿتحديػدتػأثير
رأسالمػػاؿالبشػػري،والييكمػػي،والعبلئقػػي،وقػػداعتمػػدالباحػػثعمػػىالمقارنػػةاالرتباطيػػةمػػفخػػبلؿ

المػػنيجالوصػػفياألسػػموبالمسػػحي،بتطبيػػؽاسػػتبانةعمػػى()330عضػػوىيئػػةتػػدريسواداريػػيففػػي
جامعةتشريف.

وكافمفأىـالنتائج:
وجودعبلقةطرديةمعنويةبيفرأسالماؿالفكريوأداءاالبتكار.وجودعبلقةطرديةمعنويةبيفمكوناترأسالماؿالفكريمعبعضياالبعض.امتبلؾجامعةتشريفلرأسماؿبشريقادرعمىأداءاالبتكار(الجذريوالتدريجي).-وجػودعبلقػةمعنويػةضػعيفةلػرأسالمػاؿالييكمػػي،وعبلقػةمعنويػةقويػةلػرأسالمػاؿالعبلئقػػي،وأداء

االبتكار.

وأوصػػتالد ارسػػةبضػػرورةالعمػػؿعمػػىتنميػػةالميػػاراتوالمعػػارؼالمتػػوفرةواكتسػػابالمزيػػدمنيػػابيػػدؼ

تعزيزأداءاالبتكارألعضاءالييئةالتعميميةفيجامعةتشريف.

 -3دراسػة عبػد اليػادم ( )2016بعنػكاف" :رأس المػاؿ الفكػرم كعالقتػو بجػكدة األداء المؤسسػي –
دراسة تطبيقية عمى برنػامج التربيػة كالتعمػيـ بككالػة غػكث كتشػغيؿ الالجئػيف /UNRWAإقمػيـ غػزة".

(فمسطيف)
ىػدفتتحديػدالعبلقػةبػيفرأس المػاؿ الفكػري وجػودة األداء المؤسسػيمػفوجيػةنظػرالعػامميففػي

البرنػامجالتعميمػيبوكالػة غػوث وتشػغيؿ البلجئػيفUNRWAفػػيقطػاعغػزة.وألغػراضالد ارسػةتػػـ

استخداـالمنيجالوصفياألسموبالتحميمي،وصممتاستبانةوزعػتعمػىمجتمػعالد ارسػةالمتمثػؿفػي
مدراءالمناطؽ التعميمية ببرنامج التربية والتعميـ بوكالةغ وثوتشغيؿ البلجئيف " "UNRWAفي قطػاع
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غزة لمعاـ ، 2016والبالغعددىـ()300مديرحيثتـاختيارالعينةبطريقةالحصرالشػامؿ .وكػاف
مفأىـالنتائج:
توج ػػدعبلق ػػةذاتدالل ػػةإحص ػػائيةعن ػػدمس ػػتوى()0.05ب ػػيفجمي ػػعمكون ػػاترأسالم ػػاؿالفك ػػريوجودةاألداءالمؤسسيفيالبرنامجالتعميميالتابعلوكالةغوثوتشغيؿالبلجئيفبقطاعغزة.

-توجػػدعبلق ػػةذاتدالل ػػةإحصػػائيةعن ػػدمس ػػتوى()0.05ب ػػيفمكونػػاترأسالم ػػاؿالييكم ػػيوج ػػودة

األداءالمؤسسيفيالبرنامجالتعميميالتابعلوكالةغوثوتشغيؿالبلجئيفبقطاعغزة.

-توجػػدعبلقػػةذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتوى()0.05بػػيفمكونػػاترأسالمػػاؿالعبلئقػػيوجػػودة

األداءالمؤسسيفيالبرنامجالتعميميالتابعلوكالةغوثوتشغيؿالبلجئيفبقطاعغزة.

وأوص ػػتالد ارس ػػةبض ػػرورةبح ػػثإدارةالبرن ػػامجالتعميم ػػيف ػػيوكال ػػةغ ػػوثوتش ػػغيؿالبلجئ ػػيفعم ػػى

االىتماـبرأسالماؿالفكريوادارتوبشكؿجيد.

 -4دراسة قشطة ( )2015بعنكاف  " :استراتيجية مقترحة لتطكير رأس المػاؿ الفكػرم لتحقيػؽ الميػزة
التنافسية في الجامعات الفمسطينية " (فمسطيف) .

ىػػػدفتالتعػػػرؼإل ػ ػىمػػػدىتػ ػوافرمتطمبػ ػػاتتطػػػويررأسالمػ ػػاؿالفكػػػريلتحقيػػػؽالمي ػ ػزةالتنافس ػػيةفػ ػػي

الجامعاتالفمسطينية ولمكشؼعماإذاكافىنػاؾفروقػاًدالػةبػيفمتوسػطاتدرجػاتتقػديرأفػرادالعينػة

لدرجػػةتبعػاًلممتغي ػرات(:المسػػمىالػػوظيفي،سػػنواتالخدمػػة،مكػػافالعمػػؿ)،حيػػثاسػػتخدمتالباحثػػة
المػػنيجالوصػػفياألسػػموبالتحميمػػي،وقامػػتبتصػػميـاسػػتبانةليػػذاالغػػرضشػػممت()38فقػرة،وتكػػوف
مجتمػ ػػعالد ارسػ ػػةمػ ػػفعمػ ػػداءالكميػ ػػاتون ػ ػوابيـورؤسػ ػػاءاألقسػ ػػاـفػ ػػيالجامعػ ػػاتالثبلثػ ػػة(:الجامعػ ػػة

االسػػبلمية،جامعػػةاألزىػػر،جامعػػةاألقصػػى)،وقػػدوزعػػتاالسػػتبانةعمػػيجميػػعأف ػرادمجتمػػعالد ارسػػة
الب ػػالغع ػػددىـ(،)191ت ػػـاس ػػترداد()166م ػػنيـ،كم ػػااس ػػتخدمتالباحث ػػةالم ػػنيجالبن ػػائيم ػػفخ ػػبلؿ
المجموعةالبؤريةالتيتكونتمفعددمفالخبراءوالتربوييف.

وكافمفأىـالنتائج:
-بنػػاءاسػػتراتيجيةمقترحػػةلتطػػويررأسالمػػاؿفػػيالجامعػػاتالفمس ػطينيةتتضػػمفرؤيػػةورسػػالةل ػرأس

المػػاؿالفكػػري،وغايػػاتوأىػػداؼواجػراءاتمحػػددةلتطػػويررأسالمػػاؿالفكػػريلتحقيػػؽالمي ػزةالتنافسػػية
فيالجامعاتالفمسطينية.

-بمغ ػػتدرجػ ػػةتػ ػوافرمتطمبػ ػػاتتطػػػويررأسالمػ ػػاؿالفكػ ػػريلتحقيػػػؽالمي ػ ػزةالتنافس ػػيةفػ ػػيالجامعػ ػػات

الفمسطينيةوزناًنسبياًقدره((%71. 94بدرجةتقديركبيرة.
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توجدفروؽذاتداللةإحصائيةعندمستوىداللػة()≤0.05بػيفمتوسػطاتتقػديراتأفػرادالعينػةلدرجػػةت ػوافرمتطمبػػاتتطػػويررأسالمػػاؿالفكػػريلتحقيػػؽالمي ػزةالتنافسػػيةفػػيالجامعػػاتالفمسػػطينية،

تعزىلمتغيرالمسمىالوظيفيلصالح(نائبالعميد)ولمتغيرمكافالعمؿلصالحالجامعةاإلسبلمية.

التوجػػدفػػروؽذاتداللػػةاحصػػائيةعنػػدمسػػتوىداللػػة ()≤0.05بػػيفمتوسػػطاتتقػػديراتأف ػرادالعينػ ػػةلدرجػ ػػةت ػ ػوافرمتطمبػ ػػاتتطػ ػػويررأسالمػ ػػاؿالفكػ ػػريلتحقيػ ػػؽالمي ػ ػزةالتنافسػ ػػيةفػ ػػيالجامعػ ػػات

الفمسطينية،تعزىلمتغيرسنواتالخدمة.

وأوصتالدراسةبضرورةتبنيالجامعػاتالفمسػطينيةالسػتراتيجياتحديثػةفػيمجػاؿتطػويررأسالمػاؿ
الفكريمػفأجػؿاالرتقػاءبمسػتويالتعمػيـبشػكؿعػاـوتبنػيمعػاييرواضػحةومعمنػةلضػمافالتميػزفػي
رأسالماؿالفكريمفخبلؿالتركيزعميالبحثالعمميوربطوبأىداؼالجامعة.
 -5دراسػػػة الخضػػػػرم ( )2015بعنػػػكاف " :كاقػػػػع إدارة رأس المػػػػاؿ الفكػػػرم بالجامعػػػػات الفمسػػػػطينية
الخاصة في قطاع غزة "( .فمسطيف)
ىدفتالتعرؼإلىواقعإدارةرأسالماؿالفكػريبالجامعػاتالفمسػطينيةالخاصػة(جامعػةفمسػطيف،غػزة
،بوليتكنػػؾفمسػػطيف)،وذلػػؾمػػفخػػبلؿالتعػػرؼإلػػيمػػديت ػوافرمكونػػاترأسالمػػاؿالفكػػري،وقػػد

تكػػوفمجتمػػعالد ارسػػةمػػفجميػػعالمػػوظفيفاإلداريػػيفواألكػػاديمييفلػػديالجامعػػاتالمػػذكورة،وطبقػػت

الباحثػػةاسػػتبانةعمػػى()250موظف ػاً،حيػػثتػػـاسػػترداد)(170اسػػتبانةفقػػط،وقػػداسػػتخدمتالد ارسػػة
المنيجالوصفياألسموبالتحميمي .وكافمفأىـالنتائج:

درجػػةتقػػديرأف ػرادالعينػػةلواقػػعإدارةرأسالمػػاؿالفكػػريبالجامعػػاتالفمسػػطينيةالخاصػػةكػػافعنػػدوزفنسبي))%75.91وبدرجةكبيرة.
-التوجدفروؽذاتداللةاحصائيةبيفمتوسطاتدرجػاتتقػديرأفػرادالعينػةلواقػعإدارةرأسالمػاؿ

الفكريبالجامعاتالفمسطينيةتعزيلممتغيرات(الجػنس،العمػر،المؤىػؿالعممػي،سػنواتالخدمػة)،
بينم ػػاتوج ػػدف ػػروؽذاتدالل ػػةاحص ػػائيةتبعػ ػًالمتغي ػػرالجامع ػػةلص ػػالح(بوليتكن ػػؾفمس ػػطيف)ف ػػيإدارة

العنصرالبشري،ولصالحجامعةفمسطيففيمجاؿ(إدارةرأسماؿالعبلقات).

وأوصػػتالد ارسػػةبضػػرورةأفتشػػجعإدارةالجامعػػةموظفييػػاوطبلبيػػاعم ػىالبحػػثالعممػػيمػػفخػػبلؿ
تقديـجوائزعمميةليـوضرورةبناءقدراتالموظفيفمفخبلؿالتدريبوالتطويرالمتواصؿ.
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 -6دراسة أبػك سػكيرح (  ) 2015بعنػكاف  " :العناصػر كالمككنػات األساسػية لػرأس المػاؿ الفكػرم –
دراسة تحميمية " ( فمسطيف ) .
ى ػػدفتإل ػػىتحمي ػػؿعناص ػػررأسالم ػػاؿالفك ػػري،والتع ػػرؼإلػ ػىالمكون ػػاتاألساس ػػيةل ػػوباعتب ػػارهأى ػػـ

الموضػػوعاتالمعاصػػرة،ولتحقي ػػؽأىػػداؼالد ارس ػػةاتبػػعالباح ػػثالمػػنيجالوص ػػفياألسػػموبالتحميم ػػي
لتحميؿاآلراءالمطروحةفيمايتعمؽبمكوناتوعناصررأسالمػاؿالفكػري،ود ارسػةمػدىتػوافرعناصػره
ف ػػيو ازرةالتربي ػػةوالتعم ػػيـالع ػػاليبمحافظ ػػاتغػ ػزة،م ػػفخ ػػبلؿتطبي ػػؽاالس ػػتبانةك ػػأداةلمد ارس ػػةلجم ػػع
البياناتعفمديتوافرعناصررأسالماؿالفكريلديأفرادمجتمعالدراسةالمتكػوفمػفالعػامميففػي

و ازرةالتربيةوالتعميـبمحافظاتغزة.
وكافمفأىـالنتائج:

-ىنػػاؾاتفػػاؽعم ػىأفمكونػػاترأسالمػػاؿالفكػػريتنحصػػربشػػكؿأساسػػيفػػيثػػبلثمكونػػاتىػػي(:

رأسالماؿالبشريورأسالماؿالييكميورأسماؿالعبلقات).

-اقت ػػرحالباح ػػثنم ػػوذجلعناص ػػررأسالم ػػاؿالفك ػػريعم ػػيمس ػػتويالمؤسس ػػاتالحكومي ػػةومنظم ػػات

األعماؿ.

وأوصػػتالد ارسػػةبضػػرورةاعتمػػادالنمػػوذجالمقتػػرحلتحديػػدمكونػػاتوعناصػػررأسالمػػاؿالفكػػريعنػػد

الحاجةلقياسأوتقييـأوتطويرأوادارةرأسالماؿالفكػري،ألنػويشػتمؿعمػيالمكونػاتاألكثػرتكػ ار ًار
واتفاقاًبيفالباحثيف،واألكثرمبلئمةلطبيعةعمؿالمؤسساتالحكوميةومنظماتاألعماؿ.

 -7دراسة قشقش ( )2014بعنكاف  " :إدارة رأس الماؿ الفكرم كعالقتػو فػي تعزيػز الميػزة التنافسػية
– دراسة تطبيقية عمي الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة " (فمسطيف) .

ىػػدفتإلػػىتحديػػدالعبلقػػةبػػيفاإلج ػراءاتاإلداريػػةالتػػيتتبعيػػاالجامعػػاتفػػيإدارةرأسالمػػاؿالفكػػري

وبيفالميزةالتنافسيةلدييامفعدةمحاوروىي(:جودةالخدمة،المرونػةوالتطػور،النوعيػة،واإلبػداع)،
والتحقػػؽمػػفمػػديتػػأثيركػػؿمكػػوفمػػفمكونػػاترأسالمػػاؿالفكػػريفػػيتعزيػػزالمي ػزةالتنافسػػيةبػػيف
الجامعاتالفمسػطينية،وقػدتػـاسػتخداـالمػنيجالوصػفياألسػموبالتحميمػي ،وتصػميـ(اسػتبانة)كػأداة

لمدراسةوتكونتالعينةمفالجامعاتالتػيمضػىعمػىتأسيسػياأكثػرمػف20عػاـ،وعميػوفقػداقتصػر
مجتمػػعالد ارسػػةفقػػطعمػػىكػػؿمػػف(:الجامعػػةاإلسػػبلمية،جامعػػةاألزىػػر،جامعػػةاألقصػػى،جامعػػة

القػدسالمفتوحػة)،أمػاعينػةالد ارسػػةفقػدشػممتالييئػةاإلداريػةالعميػػا وشػممتالمناصػبالتاليػة(رئػػيس
قسػػـ،مسػػاعدمػػديردائػرة،مسػػاعدعميػػد،عميػػد،مسػػاعدرئػػيسجامعػػة،مستشػػاررئػػيسجامعػػة،نائػػب

رئ ػػيسجامع ػػة)،وق ػػدبم ػػغع ػػددىـاإلجم ػػالي()365موظفػ ػاًف ػػيمنص ػػبإداريم ػػفأص ػػؿ()1514
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موظفػًا،وقػػدتػػـأخػػذعينػػةعشػوائيةطبقيػػةمكونػةمػػف()200مفػػردة،تػػـاسػػترداد()176اسػػتبانةمػػنيـ

بنسبةاستردادبمغت(.)%88
وكافمفأىـالنتائج:

-وجػ ػػودعبلقػ ػػةذاتداللػ ػػةإحصػ ػػائيةبػ ػػيفإدارةرأسالمػ ػػاؿالفكػ ػػريوتحقيػ ػػؽالمي ػ ػزةالتنافسػ ػػيةفػ ػػي

الجامعاتالفمسطينيةبقطاعغزةحيثبمغمعامؿاالرتباط(.)0.929

-ىنػاؾتفػاوتفػػيعبلقػةكػؿمكػػوفمػفمكونػػاترأسالمػاؿالفكػري،رأسالمػاؿالبشػري،رأسالمػػاؿ

الييكمي،رأسماؿالعبلقات،فيتعزيزالميزةالتنافسيةلديالجامعاتالفمسطينية.

ىن ػػاؾأث ػػرلمك ػػافالعم ػػؿوالمس ػػمىال ػػوظيفيعمػ ػىاالجػ ػراءاتاإلداري ػػةالمتبع ػػةف ػػيتحقي ػػؽالميػ ػزةالتنافسػػية،مػػععػػدـوجػػودفػػروؽلكػػؿمػػف(الجػػنس،العمػػر،المؤىػػؿالعممػػي،سػػنواتالخب ػرة)فػػي
االجراءاتاإلداريةالتيتعززالميزةالتنافسية.

-اإلجراءاتاإلداريةلرأسماؿالعبلقاتىػياألكثػرارتباطػاًبػالميزةالتنافسػيةمػفمكونػاترأسالمػاؿ

الفكػرياألخػرىفػيتعزيػػزالميػزةالتنافسػيةلػػديالجامعػاتحيػثبمػػغمعامػؿاالرتبػاط()0,887وبػػوزف
نسبىبمغ(.)%82.37
وأوص ػػتالد ارس ػػةبض ػػرورةاالىتم ػػاـبالك ػػادرالبش ػػريوبتط ػػويرالييك ػػؿاإلداريف ػػيالجامع ػػاتودع ػػـ

إج ػراءاترأسمػػاؿالعبلقػػاتفػػيالجامعػػات،وضػػرورةبنػػاءقاعػػدةفكريػػةمتينػػةفػػيالػػو ازرةلرفػػعقيمػػة
وكفاءةالو ازرةمفخبلؿوضعمعاييرعاليةألداءالعامميف.

 -8دراسػة رشػيد كالزيػادم ( )2014بعنػكاف" :دكر رأس المػاؿ الفكػرم فػي تحقيػؽ األداء الجػامعي
المتميز  -دراسة تحميمية آلراء القيادات الجامعية في عينة مف كميات جامعة القادسية" (العراؽ) .

ى ػػدفتالتع ػػرؼإل ػػىدوررأسالم ػػاؿالفك ػػريف ػػيبم ػػوغاألداءالج ػػامعيالمتمي ػػز،ولتحقي ػػؽذل ػػؾاتب ػػع
الباحػػثالمػػنيجالوصػػفياألسػػموبالتحميمػػي ،وطبقػػتاسػػتبانةكػػأداةعمػػىعينػػةمكونػػةمػػف()34مػػف
القياداتالجامعيةمفكمياتجامعةالقادسية.

 وكافمفأىـالنتائج:
-ىنػاؾاىتمػػاـواضػػحمػػفقبػػؿكميػػاتجامعػػةالقادسػػيةبموردىػػاالبشػػريظيػػرذلػػؾمػػفخػػبلؿالعمػػؿ
عمىتطويرقدراتيـ ومياراتيـ،فضبلًعفتوفيرالبيئةالمناسبةليػـبيػدؼزيػادةانخػراطيـفػيعممػييـ

التدريسيوالبحثي.

كماأفىناؾعبلقةارتباطمعنويةبيفمكوناترأسالماؿالفكريواألداءالجامعيالمتميزمػايؤكػدحاجةكمياتجامعةالقادسيةإلىاالىتماـالمستمربيذهالمكوناتإذاماأرادتتحقيؽنتائجمتميزة.
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وأوصتالدراسةبضرورةالعمػؿعمػىاسػتقطابالمبلكػاتذاتالمػؤىبلتالعمميػةالعاليػةلبلسػتفادةمػف
خبراتيػػاوقػػدراتياالمتمي ػزةفػػيتطبيػػؽاألسػػاليبالعمميػػةالحديثػػةبأفضػػؿأداءممكػػف،وضػػرورةاىتمػػاـ

رئاسػػةالجامعػػةبتقػػديـالػػدعـالمػػاديوالمعنػػويلكػػؿعمػػؿأوإنجػػازيقػػدـفيػػواإلبػػداعوالتميػػزأوأي

ابتكارأوتجديد،وكذلؾفيمجاؿالتأليؼ،وانجازالبحوثالعممية.

 -9دراسػػة الخطيػػب ( )2013بعنػػكاف" :دكر رأس المػػػاؿ الفكػػرم فػػي تعزيػػػز الكفػػاءة اإلداريػػة لػػػدم
العامميف اإلدارييف في كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية في قطاع غزة " ( فمسطيف ) .

ىدفتالتعرؼإلىدوررأسالماؿالفكريفيتطويرالكفػاءةاإلداريػةلػديالعػامميفاالداريػيففػيو ازرة

التربيةوالتعميـالفمسطينيةفيقطاعغزة،ولذلؾاستخدمتالباحثػةالمػنيجالوصػفياألسػموبالتحميمػي،
باعتماداالسػتبانةكػأداةلمد ارسػة،عمػىعينػةمكونػةمػف((237موظفػاًوموظفػةمػفالعػامميفاإلداريػيف
فيالمديرياتالتابعةلو ازرةالتربيةوالتعميـالفمسطينيةفيقطاعغزةبنسبة.%20

 وكافمفأىـالنتائج:
-درجةالتقديرالكميةلدوررأسالماؿالفكريلديالعػاممييفاإلداريػيففػيو ازرةالتربيػةوالتعمػيـكانػت

عن ػ ػػدوزفنسػ ػ ػبي)،)%71.84ج ػ ػػاءف ػ ػػيالمرتب ػ ػػةاألول ػ ػػيمج ػ ػػاؿرأسالم ػ ػػاؿالبش ػ ػػريب ػ ػػوزفنس ػ ػػبي
)،)%72.80ثـمجاؿرأسالماؿالييكميبوزفنسبي)،)%72.05ثـمجػاؿرأسالمػاؿالعبلقػاتي
بوزفنسبي).)%69.98

-ىنػػاؾمسػػتويلمكفػػاءةاإلداريػػةلػػدىالعػػامميفاإلداريػػيففػػيو ازرةالتربيػػةوالتعمػػيـبقط ػاعغ ػزةبػػوزف

نسبي).)%69.96

-التوج ػػدف ػػروؽذاتدالل ػػةاحص ػػائيةب ػػيفمتوس ػػطاتدرج ػػاتتق ػػديرأفػ ػرادالعين ػػةل ػػدوررأسالم ػػاؿ

ييفتعزىلممسمىالوظيفي.

الفكريفيتطويرالكفاءةاإلداريةلدىالعاممييفاإلدار

-ىن ػػاؾمس ػػتوىمرتف ػػعإلدارةرأسالم ػػاؿالفك ػػريب ػػوزفنس ػػبي()%71,48حيػ ػثاحت ػػؿ(رأسالم ػػاؿ

البشري)عمىالمرتبةاألولي،ومجاؿ(رأسماؿالعبلقات)عمىالرتبةاألخيرة.

وأوصػتالد ارسػػةبضػػرورةتعزيػػزإدراؾرأسالمػػاؿالفكػػريمػػفقبػػؿو ازرةالتربيػػةوالتعمػػيـالفمسػػطينيةفػػي
ػتوىالنمػو
قطاعغزةوضرورةتحديدرأسماليػاالفكػريومكوناتػووذلػؾعمػىأسػاسمسػتويلتحديػدمس 

السنويوضرورةقياـو ازرةالتربيةوالتعميـالفمسطينيةفيقطاعغزةبتحفيزالعػامميفلػديياعمػىالتطػور

والتغييروتفويضالعامميفعمىالقياـبالمياـالموكمةإلييـ.
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 -10دراسة صبح ( )2013بعنػكاف" :دكر الجامعػات الفمسػطينية فػي تنميػة رأس المػاؿ البشػرم مػف
كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس" (فمسطيف) .
ىػػدفتالتعػػرؼإلػػىدورالجامعػػاتالفمسػػطينيةفػػيتنميػػةرأسالمػػاؿالبشػػرىمػػفوجيػػةنظػػرأعضػػاء

ىيئةالتدريس،والكشؼعفالمعوقاتالتيتحدمفدورالجامعةالفمسطينيةبمحافظػاتغػزةفػيتنميػة
رأسالماؿالبشػري،والكشػؼعػفداللػةالفػروؽبػيفمتوسػطاتتقػديراتعينػةالد ارسػةلمػدورالػذىتقػوـ
بػوالجامعػاتالفمسػػطينيةفػيتنميػةرأسالمػػاؿالبشػريتبعػاًلمتغيػراتالد ارسػة(النػػوع-الجامعػة-الرتبػػة

األكاديمي ػػة-الكمي ػػة-س ػػنواتالخدم ػػة)،ولتحقي ػػؽأى ػػداؼالد ارس ػػةاس ػػتخدمتالباحث ػػةالم ػػنيجالوص ػػفي
األسػػموبالتحميمػػي،مس ػتخدمةاسػػتبانةلقيػػاسدورالجامعػػاتالفمسػػطينيةفػػيتنميػػةرأسالمػػاؿالبشػػري
مػػفوجيػػةنظػػرأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسوقػػدتكونػػتمػػف()62فقػػرةموزعػػةعمػػىالمجػػاالتالخمس ػػة
والمتعمقةبتنميةرأسالماؿالبشري(اقتصػاديًا-سياسػيًا-اجتماعيػًا-عمميػًا-ثقافيػًا)،وتكونػتعينػةالد ارسػة
مػػف()268عضػػوىيئػػةتػػدريسبنسػػبة(،)%26.6مػػفالمجتمػػعاألصػػميحيػػثتػػـاختيارىػػابالطريقػػة

العشوائية.

وكافمفأىـالنتائج:
-جاءدورالجامعػاتالفمسػطينيةفػيتنميػةرأسالمػاؿالبشػريمػفوجيػةنظػرأعضػاءىيئػةالتػدريس

بدرجةمتوسطةحيثبمغتالدرجةالكمية(.)%66.00

-احتؿمجاؿ(تنميةرأسالماؿالبشريثقافيًا)المرتبةاألولػىبمتوسػطحسػابي()47.22ووزفنسػبي

(،)%72.65وج ػػاءف ػػيالمرتب ػػةالثاني ػػةمج ػػاؿ(تنمي ػػةرأسالم ػػاؿالبش ػػريسياس ػػيًا)بمتوس ػػطحس ػػابي
()43.38بوزفنسبي(،)%72.29بينماجػاءمجػاؿ(تنميػةرأسالمػاؿالبشػريعمميػاً)ليحتػؿالمرتبػة

الثالثػػةبمتوسػػطحسػػابي()40.72ووزفنسػػبي(،)%62.64وفػػىالمرتبػػةالرابعػػةجػػاءمجػػاؿ(تنميػػة
رأسالماؿالبشرياقتصادياً)بمتوسطحسػابي()40.13ووزفنسػبي(،)%61.74وأخيػ اًرجػاءالمجػاؿ
الخ ػػامس(تنمي ػػةرأسالم ػػاؿالبش ػػرياجتماعيػ ػًا)ليحت ػػؿالمرتب ػػةالخامسػػػة(األخيػ ػرة)بمتوسػػػطحسػ ػػابي

()33.34ووزفنسبي(.)%60.62

-التوج ػػدف ػػروؽذاتدالل ػػةاحص ػػائيةعن ػػدمس ػػتويدالل ػػة()≤0.05ح ػػوؿال ػػدورال ػػذيتق ػػوـب ػػو

الجامع ػػاتالفمس ػػطينيةبمحافظ ػػاتغػ ػزةف ػػيتنمي ػػةرأسالم ػػاؿالبش ػػريم ػػفوجي ػػةنظ ػػرأعض ػػاءىيئ ػػة
التدريستعزىإلىمتغير(النوع–الرتبةاألكاديمية–سنواتالخدمة).

توجدفروؽذاتداللةاحصائيةحوؿالدورالذىتقوـبػوالجامعػاتالفمسػطينيةبمحافظػاتغػزةفػيتنميػػةرأسالمػػاؿالبشػػريمػػفوجيػػةنظػػرأعضػػاءىيئػػةالتػػدريستعػػزىإلػػىمتغيػػرالجامعػػةلصػػالح

الجامعةاإلسبلمية.
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توجدفروؽذاتداللةاحصائيةعندمستويداللة()≤0.05حوؿالدورالػذىتقػوـبػوالجامعػاتالفمسػطينيةبمحافظػػاتغػزةفػػيتنميػػةرأسالمػػاؿالبشػػريمػفوجيػػةنظػػرأعضػػاءىيئػػةالتػػدريستعػػزى

إلػػىمتغيػػرالكميػػة،وكانػػتىػػذهالفػػروؽلصػػالحالكميػػاتاإلنسػػانية،باسػػتثناءالمجػػاؿالثػػانيالمتعمػػؽب

(تنميةرأسالماؿالبشريسياسياً)غيرداؿاحصائياًعندمستويداللة(.)≤0.05

وأوصػػتالد ارسػػةبضػػرورةزيػػادةالميزانيػػةالمخصصػػةلتمويػػؿالبحػػثالعممػػي،وتسػػويؽواسػػتثمارنتػػائج

البحوث،وأفتقوـإدارةالجامعاتبفتحمكتبخاصلمتابعةالخريجيف.

 -11دراسػػػة سػػػنجؽ ( )2013بعنػػػكاف" :أثػػػر رأس المػػػاؿ الفكػػػرم عمػػػى نجػػػاح الجامعػػػات األردنيػػػة
الخاصة" (األردف) .

ىػدفتإلػىبيػاف أثػر رأس المػاؿ الفكػري عمػى نجػاح الجامعػات األردنيػة الخاصػة.ولتحقيػؽذلػؾتػـ

استخداـالمنيجالوصفياألسموبالتحميمي،حيػثتمثػؿالمجتمػعفػيالقيػاداتاإلداريػةبتمػؾالجامعػات
م ػػف(رؤس ػػاءجامع ػػاتونػ ػوابيـوعم ػػداءالكمي ػػاتووكبلئي ػػـورؤس ػػاءاألقس ػػاـالعممي ػػةوم ػػديروالم ارك ػػز

التعميميػػةواإلداريػػيف)البػػالغعػػددىا()20جامعػػة،وتكونػػتالعينػػةمػػف()278عضػواً.وكػػافمػػفأىػػـ

النتائج:

-وضػوح تػأثيرالمتغيػرات المسػتقمة معنويػاً فػي كػؿ خطػوةمػفالخطػواتوىػي(:اسػتقطابرأس المػاؿ

الفكػري،وتنشػيط رأس المػاؿ الفكػري ،والمحافظػة عمػى رأس المػاؿ الفكػري ،واالىتمػاـ بػالعمبلء)عمػى
كفاءةالجامعاتاألردنيةالخاصة.

-أثػر متغيػر صػناعة رأس المػاؿ الفكػري كأحػد المتغيػرات المسػتقمة،معنويػاً عمػى كفػاءة الجامعػات

الخاصة،ولكنو لـ يكف لو تأثير عمى المرحمة البلحقة وىي فاعميةالجامعات الخاصة.

-يسػػيـالتػػأثيرغيػػرالمباشػػرلعناصػػررأسالمػػاؿالفكػػريفػػينجػػاحالجامعػػاتالخاصػػةمحػػؿالبحػػث

أكثرمفالتأثيرالمباشرلكؿعنصرمفتمؾالعناصر.

-تعمػػؿعناصػػررأسالمػػاؿالفكػػريكوحػػدةواحػػدةفػػينجػػاحالجامعػػاتالخاصػػة،فقػػداحتػػؿالمرتبػػة

األولػػىمػػفحيػػثالتػػأثير(اسػػتقطابرأسالمػػاؿالفكػػري)ويميػػوالمتغيػػرالخػػاصبالمحافظػػةعمػػىرأس
الم ػػاؿالفك ػػريث ػػـتنش ػػيطرأسالمػػػاؿالفك ػػري،وف ػػىالمرتب ػػةالرابعػػػةك ػػافالمتغي ػػرالخ ػػاصباالىتمػ ػػاـ

بالعمبلء،وأخي ًارالمتغيرالخاصبصناعةرأسالماؿالفكري.

وأوصػتالد ارسػةبضػرورةتطػويرالمنػاىج التعميميػة لتحقيػؽ المواءمػة بػيفمخرجػات التعمػيـ الجػامعي

واحتياجات المجتمعالمتغيػرة،وتطػوير طػرؽ ووسػائؿ التعمػيـ باسػتخداـالتقنيػات والتجييػزات المسػتحدثة
واعطػاءأولويػةلبػرامج التعمػيـ التقنػي والفنػي والتػدريب المينػي الػذييعطػي اىتمامػًا أكبػر لمجوانػب

التطبيقية،وايجاد الحوافز الكفيمة لتحويؿ تفكير مخرجات النظػاـالتعميمػي الحاليػة وخاصػة الفئػة المتميػزة
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منيـ مف اليجرة) المؤقتة أو الدائمة  ،ووضع استراتيجيةإلعادة واستقطاب الكفاءات المياجرةوخاصة
أعضاء ىيئة التدريس المتميزيف.
 -12دراسػػة عمػػر ( ) 2013بعن ػكاف" :دكر رأس المػػاؿ المعرفػػي فػػي تحقيػػؽ االبتكػػار لػػدل عمػػداء
الكميات في الجامعات السكرية " ( سكريا ) .

ىػػدفتالتعػػرؼإلػػىدوررأسالمػػاؿالمعرفػػيفػػيتحقيػػؽاالبتكػػارلػػديعمػػداءالكميػػاتفػػيالجامعػػات

السورية،وكذلؾالكشؼعماإذاكافىناؾفروؽذاتداللةاحصائيةبيفمتوسطدرجاتتقػديرأفػراد
العينةليذاالدورتعزيلممتغيػرات(الجػنس،العمػر،الصػفةالعمميػة،سػنواتالخدمػة)،ولتحقيػؽأىػداؼ

الد ارسػػةاتبػػعالباحػػثالمػػنيجالوصػػفياألسػػموبالتحميمػػي،مػػفخػػبلؿتطبيػػؽ(االسػػتبانة)كػػأداةرئيسػػية
لمد ارسػػة،وتكػػوفمجتمػػعالد ارسػػةمػػفجميػػععمػػداءالكميػػاتفػػيالجامعػػاتالسػػورية،تػػـاختيػػارعينػػة
عشوائيةمفجميععمداءالكمياتمكونةمف( )104عميداً،تـاسترداد()95مفردةمنيا.

وكافمفأىـالنتائج:
-إفرأسالماؿالمعرفييحقؽدرجةمفالتكامؿبػيفأنشػطةالكميػاتالمختمقػة،وابتكػارأسػاليبعمػؿ

جديدةوتحسيفاألداءبشكؿعاـ.

رأسالماؿالمعرفييؤديإلىتحقيؽاالبتكارلديعمداءالكمياتنتيجةفتحمنافذفكريةجديدة.وأوصػػتالد ارسػػةبضػػرورةتفعيػػؿرأسالمػػاؿالمعرفػػيفػػيتحقيػػؽاالبتكػػارمػػفخػػبلؿتكثيػػؼالػػدورات

ةالمعرفػةألنيػا

التدريبيةحوؿتنميةرأسالماؿالمعرفي،واالنفاؽعمىتشجيعووتنشيطوواالىتماـبإدار
أساسرأسالماؿالمعرفي،وتدريبالعمداءعمىتوليدالمعرفةوتشجيعياوتطبيقياواالستفادةمنيا.

 -13دراسػػة أبػػك ديػػة (  ) 2011بعنػكاف " :كاقػػع رأس المػػاؿ البشػػرم كالميػػزة التنافسػػية " – دراسػػة

ميدانية عمي الجامعات الفمسطينية بمحافظتي الخميؿ كبيت لحـ مػف كجيػة نظػر الييئػة األكاديميػة (
فمسطيف ) .
ىػػدفتالتعػػرؼإلػػىواقػػعرأسالمػػاؿالبشػػريوالميػزةالتنافسػػيةفػػيالجامعػػاتالفمسػػطينيةفػػيمحػػافظتي
(الخميػػؿوبيػػتلحػػـ)مػػفوجيػػةنظػػرالمػػوظفيفاألكػػاديمييفواإلداريػػيففػػيىػػذهالجامعػػاتواعتمػػدت

الدراسةالمػنيجالوصػفياألسػموبالتحميمػي،تػـاختيػارالعينػةبأسػموبالمسػحالشػامؿلمجتمػعالد ارسػة،
ويضـالموظفيفاألكاديمييفواإلدارييفوعمػداءالد ارسػاتالعميػاومسػؤوليالمكتبػاتوم اركػزالحاسػوب،

بتطبيؽاالستبانةكأداةرئيسيةلمدراسة.
وكافمفأىـالنتائج:
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يقػػوـأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسبتطػػويرالمسػػاقاتالتػػييدرسػػونياباسػػتمرار،وأفلػػدييـالقػػدرةعمػػىفيػػـالعمؿواستيعابمتطمباتوبنسبة(.(%82
تيػػتـالجامعػػةبػػالخريجمػػابعػػدالتخػػرج،حيػػثتػػـتشػػكيؿوحػػدةمتابعػػةالخػريجيففػػيالخميػػؿومتابعػػةمؤشػ ػراتالتوظي ػػؼ،كم ػػاوي ػػتـارس ػػاؿالطمب ػػةالمتميػ ػزيفم ػػفأج ػػؿاكم ػػاؿتعم ػػيميـالع ػػاليع ػػفطري ػػؽ

الجامعةأحيانًا.
-إفالجامعةتسعىإلػىاسػتقطابالطمبػةالمتفػوقيفمػفالثانويػةالعامػة،وأفالطمبػةيشػاركوفبفاعميػة

فػػيالمسػػاقاتالد ارسػػيةوفػػىخدمػػةالمجتمػػعأيض ػًا،كمػػاأظيػػرتالنتػػائجأفسػػمعةخريجػػيالجامعػػة

ممتازة.

تسعيالجامعاتالستثمارقدراتياوامكاناتيالتحقيؽالميزةالتنافسيةبوزفنسبى(.)%79.3-تسعيالجامعاتاليمعرفةموقعياالتنافسػيورفعػو،ويمكػفمعرفػةذلػؾعػفطريػؽأعضػاءالييئػة

التدريسيةوالطمبة.

وأوصػػتالد ارسػػةبضػػرورةضػػرورةاىتم ػػاـالجامعػػاتبجػػودهالخػػدماتالمقدمػػةلتكػػوفأسػػاسالتنػػافس
وتفعيؿدوردوائرضمافالجودةمفأجػؿمتابعػةالخطػطلموصػوؿألعمػيمسػتوياتالتنػافسمػعتقػديـ

أفضؿالخدمات.

 -14دراسػػة حمػػادة ( )2010بعن ػكاف" :التػػدريب كأثػػره فػػي تطػػكير رأس المػػاؿ الفكػػرم لػػدم السػػمطة
الكطنية الفمسطينية :دراسة في حالة تدريب ديكاف المكظفيف العاـ بغزة "( فمسطيف ).

ىػػدفتالتعػػرؼإلػػىواقػػعالتػػدريبوأث ػرهفػػيتطػػويررأسالمػػاؿالفكػػريل ػديمػػوظفيالسػػمطةالوطنيػػة
الفمسػطينيةفػيقطػاعغػزة،حيػثتكػوفمجتمػعالد ارسػةمػفجميػعالمػوظفيفالممتحقػيفببػرامجالتػدريب
فػػيبدايػػةعػػاـ 2009وحتػػى30/4/2010والبػػالغعػػددىـ()3830موظف ػًا،وتمثمػػتالعينػػةفػػيمػػا

نسػػبتو%10مػػنيـتػػـاختيػػارىـبالطريقػػةالعشػوائية،وتػػـتطبيػػؽاالسػتبانةعمػػييـكػػأداةرئيسػػيةلمد ارسػػة
تكونتمف()4مجاالتوشممت()48فقرة.

وكافمفأىـالنتائج:
-أفلمتػػدريبأثػ اًرفػػاعبلًفػػيتطػػويررأسالمػػاؿالفكػػريلػػدىمػػوظفيالسػػمطةالوطنيػػةالفمسػػطينيةعػػف

طري ػػؽزيػػػادةالمع ػػارؼواكتس ػػابمي ػػاراتوقػػػدراتجدي ػػدةتسػ ػػاعدعم ػػىإنجػػػازالعم ػػؿبجػ ػ ودةعاليػػػة،

باإلضافةإلىاألثراإليجابيلمتدريبعمىالسموؾواالتجاىاتلدىالموظفيفالحكومييف.

وجػػودانخفػػاضفػػينسػػبةالمػػوظفيفالػػذيفلػػدييـخب ػرةكبي ػرة،ويعػػزىىػػذااالنخفػػاضإلػػىاسػػتنكاؼالعديدمفموظفيالسمطةالوطنيةالفمسطينيةنتيجةاالنقساـالداخميالذىحدثعاـ(.)2007
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وأوصتالدراسةبضرورةاالىتمػاـبالتػدريبلممػوظفيفوأنػوينبغػيأفيختمػؼالتػدريبفػيإدارةرأس
الماؿالفكريمفحيثالنوعيةواألساليب،حيثأفالفئةالمستيدفةىناتمتمػؾالمعرفػةوالخبػرةوالميػارة

ياالرتقػػاءبمسػػتوياألداءالمؤسسػػاتيلػػدي

التراكميػػة ،وذلػػؾلمػػالػػوعائػػدمجػػزعم ػىالمػػديالطويػػؿف ػ
السمطةالوطنيةالفمسطينية.

 -15دراسة قرني كالعتيقى ( )2010بعنكاف: :إدارة رأس الماؿ الفكػرم بالجامعػات المصػرية كمػدخؿ
لتحقيؽ قدرتيا التنافسية" ( مصر ) .

ىػػدفتتق ػػديـ تص ػػورمقتػػرحإلدارةرأسالم ػػاؿالفك ػػريبالجامع ػػاتالمصػػريةلتحقي ػػؽقػ ػدرتياالتنافس ػػية،

وذلؾمفخبلؿالتعرؼإلىمفيوـومكوناترأسالماؿالفكريوطرؽقياسػووأىميتػووعمميػاتإدارتػو،
ورص ػػدألبع ػػادالق ػػدرةالتنافس ػػيةبالجامع ػػات ،ودوررأسالم ػػاؿالفك ػػريف ػػيتحقيقي ػػا،وتحدي ػػدمتطمب ػػات

ومقوماتإدارةرأسالمػاؿالفكػريبالجامعػات،اعتمػدالباحثػافعمػىالمػنيجالوصػفياألسػموبالبنػائي،
بعدبناءاستبانةطبقتعمي()49خبي ًار

وكافمفأىـالنتائج:
ضعؼواقعإدارةالجامعػاتلػرأسالمػاؿالفكػريبيػا،وضػعؼقػدرةالجامعػةعمػىاالسػتفادةمنػوفػيح ػػيفتتػ ػ وفرمتطمب ػػاتاإلدارةبدرج ػػةمتوس ػػطة،كم ػػاأنيػػػاتفتق ػػداتخ ػػاذاالجػ ػراءاتالتػ ػيتحق ػػؽالقػػػدرة

التنافسيةليا.

إفالجامعاتالمصريةيتوفرلدييامتطمباتإدارةرأسالماؿالفكري،بمايحقؽقدرتياالتنافسية.وأوصػػتالد ارسػػةبضػػرورةتعيػػيفاألف ػرادوفػػؽمعػػاييرمحػػددة،واسػػتقطابالكفػػاءاتالممي ػزة،وتنميػػتيـ
مينياًواستثمارطاقػاتيـالفكريػةواإلبداعيػةورصػدالجامعػاتلرغبػاتواحتياجػاتالمسػتفيديفباسػتمرار،

وتطويربرامجياوآلياتالعمؿبيا.

 -16دراسة الحمداني ( )2010بعنكاف " :رأس الماؿ الفكرم كأثره فػي إدارة أداء العػاممييف – دراسػة
تحميمية آلراء عينة مف رؤساء األقساـ العممية في جامعة المكصؿ " ( العراؽ ) .

ى ػػدفتالتع ػػرؼإل ػػىاختب ػػارعبلق ػػةاالرتب ػػاطواألث ػػرب ػػيفرأسالم ػػاؿالفك ػػريوادارةأداءالع ػػاممييفف ػػي

جامعةالموصؿ،وتحديدأكثرمكوناترأسالماؿالفكريعبلقةوتػأثيرعمػىأداءالعػاممييف،ولتحقيػؽ

أىػػداؼالد ارسػػةاتبػػعالباحػػثالمػػنيجالوصػػفياألسػػموبالتحميمػػي،واعتمػػد(االسػػتبانة)كػػأداةرئيسػػيةفػػي
جمػػعالبيانػػات،إذتػػـتوزيػػع( ،)61عمػػىرؤسػػاءاألقسػػاـالعمميػػةفػػيالمنظمػػاتالبحثيػػة،تػػـاسػػترداد

()59منيـ.
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وكافمفأىـالنتائج:
-وجودعبلقةارتباطاحصائيةموجبةذاتداللةاحصائيةبيفرأسالمػاؿالفكػريوادارةأداءالعػامميف

عمىالمستويالكمي.

-وج ػػودعبلق ػػةارتب ػػاطاحص ػػائيةموجب ػػةذاتدالل ػػةب ػػيفك ػػؿمكون ػػاترأسالم ػػاؿالفك ػػريوادارةأداء

العػػامميف،وكانػػتىػػذهالعبلقػػةمتباينػػةحيػػثكانػػتأقػػويالعبلقػػاتبػػيفرأسالمػػاؿالييكمػػيوادارةأداء
العامميفوأقؿالعبلقاتمعرأسالماؿالبشري.

وأوصػػتالد ارسػػةبضػػرورةاىتمػػاـالمنظمػػاتبػرأسالمػػاؿالفكػػريالػػذىتمتمكػػو،والعمػػؿعمػػىالمحافظػػة
عميوواستثمارهباتجاهتحقيؽأىدافيافضبلًعػفاالىتمػاـببػراءاتاالختػراعوحقػوؽالنشػرالتػييمتمكيػا
عػددالبػأسبػػومػفاألفػرادالمبحػػوثيف،ومسػاعدةالمدرسػيففػػيالتغمػبعمػىنقػػاطالضػعؼفػيأدائيػػـ

وتعزي ػػزنق ػػاطالق ػػوةم ػػفخ ػػبلؿتط ػػويرق ػػدراتيـوتحس ػػيفأدائي ػػـم ػػفخ ػػبلؿمش ػػاركتيـف ػػيالم ػػؤتمرات
والندواتالعمميةوالبرامجالتدريبيةالمميزةوالكفوء.

 -17دراسة عبد ( )2009بعنكاف" :أثر رأس الماؿ الفكرم في إمكانية تطبيؽ إدارة الجػكدة الشػاممة
– دراسة استطالعية في جامعة تكريت" (العراؽ) .

ىػدفتالتعػرؼإلػىأثػررأسالمػاؿالفكػري فػيامكانيػة تطبيػؽ إدارة الجػودة الشػاممة فػيجامعػةتكريػت

حيػ ػػثتػ ػػـاسػ ػػتخداـالمػ ػػنيجالوصػ ػػفياألسػ ػػموبالتحميمػ ػػي،وتػ ػػـتصػ ػػميـاسػ ػػتبانةوتوزيعيػ ػػاعينػ ػػةمػ ػػف

األكػ ػػاديمييفذويالمناصػ ػػباإلداريػ ػػةبمػ ػػغعػ ػػددىـ()82مػ ػػوزعيفعمػ ػػى()14كميػ ػػةو()54قس ػ ػـتػ ػػـ
استرجاع()72استبانةأيمابنسبتو(.)%90
وكافمفأىـالنتائج:
-وجػود عبلقػػة بػػيفأبعػادرأس المػػاؿ الفكػػري مجتمعػػةوىػػي(:رأسالمػػاؿالبشػػري،ورأسالمػػاؿ

الييكم ػػي،ورأسالم ػػاؿالزب ػػائني،ورأسالم ػػاؿاالجتم ػػاعي،ورأسالم ػػاؿالثق ػػافي)وامكاني ػػةتطبي ػػؽإدارة

الجودةالشاممة.

-وبينػتالد ارسػةأفىنػاؾعبلقػةذاتداللػةإحصػائيةألبعػادرأس المػاؿ الفكػري فػي إمكانيػة تطبيػؽ

إدارةالجودةالشاممة.

تسعىالجامعةإلىتطبيؽإدارةالجودةواالىتماـبالعنصرالبشرىفيتطبيؽإدارةالجودة.-إفعبلق ػػةرأسالم ػػاؿالفك ػػريبتطبي ػػؽإدارةالج ػػودةالش ػػاممةى ػػيعبلق ػػةطردي ػػةموجب ػػةذاتدالل ػػة

معنوية.

يؤثررأسالماؿالفكريإيجابياًوبداللةمعنويةفيإمكانيةتطبيؽإدارةالجودةالشاممة.099

وأوصتالدراسةبضرورةقياـجامعةتكريتباستثمارمواردىاالبشريةبالطريقػةالتػيتسػيـفػيتحقيػؽ
أىػدافيابشػكؿفعػاؿ،وتنميػةالقػدرةعمػىالخمػؽوالتجديػدلػدىالعػامميفوذلػؾلتعزيػزقػدراتيـاإلبداعيػػة،
وضرورةاعتمادالجامعةفيشغؿالوظائؼذاتالصػمةبػالجودةعمػىالعػامميفمػفذوىالخبػرةوالعمػؿ
عمػػىتػػدريبيـباسػػتمرارلزيػػادةقػػدراتيـفػػيمجػػاؿتطبي ػػؽإدارةالجػػودة،واىتم ػػاـالجامعػػةبشػػكؿأكبػػر

بتوفيرالمستمزماتاألساسيةوالخدماتاإلضافيةلكسبرضاالطمبة.
 -18دراسػة بدارنػػو ( )2007بعنػكاف " :تصػػكرات القػادة األكػػاديمييف فػي الجامعػػات األردنيػة ألىميػػة
رأس الماؿ الفكرم كدكرىـ في المحافظة عميو كتطكيره" (األردف) .

اتالقادةاألكاديمييففيالجامعاتاألردنيةالحكوميػةوالخاصػة،ألىميػةرأس

ىدفتالتعرؼإلىتصور
الماؿالفكريودورىـفيالمحافظةعميػووتطػويره،وتكػوفمجتمػعالد ارسػةمػفجميػعالقػادةاألكػاديمييف

م ػ ػػف(:رؤس ػ ػػاءالجامع ػ ػػات،ونػ ػ ػوابيـ،وعم ػ ػػداءالبح ػ ػػثالعمم ػ ػػي،وعم ػ ػػداءالكمي ػ ػػات،ورؤس ػ ػػاءاألقس ػ ػػاـ

األك ػػاديمييف)والع ػػامميفف ػػيالجامع ػػاتالحكومي ػػةالمتمثم ػػةف ػػي(جامع ػػةاليرم ػػوؾ،الجامع ػػةاألردنيػػػة،
وجامعػةآؿالبيػػت،وجامعػةالعمػػوـوالتكنولوجيػػا،والجامعػةالياشػػمية،والجامعػػاتالخاصػةالمتمثمػػةفػػي:
(جامعػػةالعمػػوـالتطبيقيػػة،وجامعػػةفيبلدلفيػػا،وجامعػػةجػػرشاألىميػػة،وجامعػػةإربػػداألىميػػة)وقػػدبمػػغ

عددىـ()462قائداًأكاديمياًمنيـتسعةرؤساءجامعات،و()19نائبرئيسجامعة،و()107عميداً

و()327رئيسقسـ،ولتحقيؽأىداؼالد ارسػةأعػدالباحػثاسػتبانةتكونػتمػف()52فقػرةموزعػةعمػى
أربع ػػةمج ػػاالتى ػػي(:رأسالم ػػاؿالبش ػػري،رأسالم ػػاؿالييكم ػػي،رأيالم ػػاؿاإلب ػػداعي،رأسم ػػاؿ

المسػػتفيد)،وقػػدتػػـتوزيعيػػاعمػػىجميػػعالقػػادةاألكػػاديمييف،واسػػترجعالباحػػث()230اسػػتبانةاسػػتجاب
عمييا()72عميداًو()158رئيسقسـ،واستخدـالباحثالمنيجالوصفياألسموبالتحميمي.

وكافمفأىـالنتائج:
-أفتصػػوراتالقػػادةاألكػػاديمييفألىميػػةرأسالمػػاؿالفكػػريجػػاءتبدرجػػةكبي ػرةوقػػدحصػػمتعم ػى

متوسطحسابيبمغمقداره()4.46وبوزفنسبي(.(%89.2

ج ػػاءمجػ ػػاؿرأسالمػ ػػاؿالبشػ ػػريفػ ػػيالمرتبػ ػػةاألولػػػىمػ ػػفحيػ ػػثتصػ ػػوراتالقػ ػػادةاألكػ ػػاديمييففػ ػػيالجامعػػاتاألردنيػػةألىميتػػو،تػػبلهمجػػاؿرأسالمػػاؿاإلبػػداعيفػػيالمرتبػػةالثانيػػة،ومجػػاؿرأسالمػػاؿ

الييكميفيالمرتبةالثالثة،وأخي ًارجاءرأسماؿالمستفيدفيالمرتبةالرابعةواألخيرة.

-أفدورالقػػادةاألكػػاديمييففػػيالمحافظػػةعمػػىرأسالمػػاؿالفكػػريوتطػػويرهجػػاءبدرجػػةكبي ػرةعمػػى

األداةلمكؿضمفمتوسطحسابيبمغمقداره()3.82وبوزفنسبي(.(%76.4
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تمثمػػتأبػػرزأدوارالقػػادةاألكػػاديمييففػػيالمحافظػػةعمػػىرأسالمػػاؿالفكػػريوتطػػويرهفػػي:اختيػػارالعػػامميفوفقػًالمعػػاييرالتميػػزوالكفػػاءةوالوضػػوحوالصػػدؽفػػيالتعامػػؿمػػعالعػػامميف،وتحفيػػزالمتميػزيف
ذوىاألداءالمرتفع.

عػػدـوجػػودفػػروؽذاتداللػػةاحصػػائيةفػػيتصػػوراتالقػػادةاألكػػاديمييفألىميػػةرأسالمػػاؿالفكػػريتعزىإلىمتغيرات(المسمىالوظيفي،والرتبةاألكاديمية،والكمية).

وأوصػػتالد ارسػػةبضػػرورةاالحتف ػػاظوالمحافظػػةعم ػػىالعػػامميفذوىالمعػػارؼالمتميػػزة،وتػػوفيرش ػػبكة

المعموم ػػاتالمحوس ػػبة،وتحفي ػػزالع ػػامميفذوىاألداءالمرتف ػػع،وت ػػوفيرمس ػػتمزماتالبح ػػثالعمم ػػيف ػػي

الجامعاتواالشتراؾفيقواعدالبياناتالعالمية.

 -19دراسػػة المطيػػرم ( )2007بعن ػكاف" :إدارة رأس المػػاؿ الفكػػرم كتنميتػػو بػػالتعميـ الجػػامعي فػػي
ضكء التحكالت المعاصرة – تصكر مقترح " ( السعكدية ) .

ىدفتالتعرؼإلىأبػرزالتحػوالتوالتحػدياتالمجتمعيػةالتػيليػاعبلقػةبػرأسالمػاؿالفكػري،والبحػث

فػػيمفيػػوـرأسالم ػػاؿالفكػػري،وسػػبؿتنميت ػػوومػػفثػػـبن ػػاءتصػػورمقتػػرح،واس ػػتخدـالباحػػثالم ػػنيج

الوص ػػفياألس ػػموبالتحميم ػػيواألس ػػموبالبن ػػائي،واس ػػتخدـاالس ػػتبانةك ػػأداةرئيس ػػيةلمد ارس ػػةباإلض ػػافة
لممجموعػػاتالبؤريػػة،وتكػػوفمجتمػػعالد ارسػػةمػػفأكػػاديميجامعػػةأـالقػػري ،وتك ونػػتعينػػةالد ارسػػةمػػف

()121مفالعمداءونوابيـورؤساءاألقساـ.
وكافمفأىـالنتائج:

أفرأسالمػ ػػاؿالفكػ ػػرييسػ ػػتندإلػ ػػيمجموعػ ػػةمػ ػػفاألسػ ػػسالنظريػ ػػة(:معرفيػ ػػة،اداريػ ػػة،اقتصػ ػػادية،تكنولوجيػػة،اجتماعيػػة)ويتكػػوفمػػفثبلثػػةمكونػػاتأساسػػيةىػػي(:رأسالمػػاؿالبشػػريوالييكمػػيورأس
ماؿالمستفيديف)،ويمكفقياسرأسالماؿالفكريوفقاًلمقاييسكميةماليةأومقاييسكميةونوعية.

-أفأبعػػادإدارةرأسالمػػاؿالفكػػريفػػيالجامعػػاتىػػي(:سياسػػاتالعمػػؿالتنافسػػية،الثقافػػةالتنظيميػػة

الداعمة،البنيةالتنظيميةالمبلئمة،النظـالفعالةلرفعكفاياتالعامميف).

تقدـالدراسةتصو ًارمقترحًامبنيػًاعمػىمػاتوصػمتإليػوويتضػمفالتصػورالمقتػرح(أىػداؼومتطمبػاتومحددات)كمايتضمفمتطمبػاتت ارىػاالد ارسػةضػروريةلمتطبيػؽ،ثػـتتضػمفآليػاتتطبيػؽإدارةرأس

الماؿالفكريفيكؿبعػدمػفأبعػادإدارةرأسالمػاؿالفكػريالتػيحػددتياالد ارسػة،ثػـوضػعتتصػميماً

لوحدةإدارةرأسالماؿالفكريفيالجامعة(مياميا،أىدافيا،وارتباطياالتنظيمي،وىيكمياالمقترح).

وأوصػػتالد ارسػػةبضػػرورةاعتمػػادالجامعػػةفػػيبنيتيػػاالتنظيميػػةعمػػىتصػػميماتتنظيميػػةتقػػوـعمػػى
افتراضاتالمرونةوالقابمةلمتكيؼوالتغيرالمستمر.
000

 -20دراسة جكاد كمحمد ( )2006بعنكاف " :أثر رأس الماؿ الفكػرم فػي اإلبػداع التنظيمػي – دراسػة
تحميمية في جامعة بابؿ " ( العراؽ ) .
ى ػػدفتالتع ػػرؼإلػ ػىأث ػػررأسالم ػػاؿالفك ػػريعم ػػىاإلب ػػداعالتنظيم ػػيف ػػيجامع ػػةباب ػػؿ،وبن ػػاءقاع ػػدة
معموماتيةلمتغيريالبحثمفخبلؿتحديدمفيوـكؿمنيمامعتحديػدالعبلقػةواألثػربينيمػا،والتعػرؼ

إل ػىاألسػػاليبالمعتمػػدةمػػفقبػػؿالجامعػػةفػػيتطػػويرالقػػدراتواالمكانيػػاتذاتالعبلقػػةبػػرأسالمػػاؿ
الفكػػريالمتواجػػدفييػػا،ولتحقيػػؽأىػػداؼالد ارسػػةاسػػتخدـالباحثػػافالمػػنيجالوصػػفياألسػػموبالتحميمػػي،
وتػػـتصػػميـاسػػتبانةلجمػػعبيانػػاتالد ارسػػةمػػف()122فػػرداً،مػػفشػػاغميالمناصػػبالوظيفيػػة(رئػػيس
الجامعةومساعديو،عمداءالكميات،نوابالعمداء،ورؤساءاألقساـ،مسؤوليالوحداتوالدوائر).

وكافمفأىـالنتائج:
قناعةأفرادالعينةبأثررأسالماؿالفكريعمىاإلبداعالتنظيمي.ضعؼاىتماـإدارةالجامعةبجذباألفرادالمتميزيفواستقطابيـلمعمؿفييا.

اىتمػػاـإدارةالجامعػػةبعنصػػرتنشػػيطرأسالمػػاؿالفكػػريالمتواجػػدفييػػا،مػػفخػػبلؿتػػوفيرالتقنيػػاتالحديثةوبرمجياتالحاسوبجاءبدرجةمتوسطة.
وأوصتالدراسةبضػرورةوضػعمعػاييرألداءالعػامميفوالعمػؿعمػىتطويرىػامػفخػبلؿمقارنػةالوضػع
الحػاليلمجامعػةمػػعاليػدؼالػػذيتسػعيلموصػػوؿاليػوواالسػتفادةقػػدراإلمكػافمػػفأفكػاروأعمػػاؿرأس
الماؿالفكريلصالحالجامعةإلقامةعبلقاتوديةمعالجامعاتاألخرى.

ثانيان :الدراسات األجنبية :
-1دراسة راميرز  ،كآخركف ( ) Ramirez,and Others،2014
بعنكاف " :أىمية رأس الماؿ الفكرم :دراسة تحميمية عمى الجامعات اإلسبانية" (أسبانيا) .
Significance of intellectual Capital “Analytical study on Spanish
”Universities
ى ػػدفتإل ػػىتقي ػػيـدرج ػػةاألىمي ػػةالت ػػيتوليي ػػاالجامع ػػاتالمعني ػػةف ػػيالجامع ػػاتالحكومي ػػةاإلس ػػبانية

لمعناص ػػرغي ػػرالمادي ػػةوالس ػػعيإل ػػىض ػػرورةنش ػػرمعموم ػػاتع ػػفرأسالم ػػاؿالفك ػػري،والكش ػػؼع ػػف
المبلمحالسموكيةلمجامعػاتاالسػبانيةفيمػايتعمػؽباألىميػةالتػييعمقونيػاعمػىالكشػؼعػفرأسالمػاؿ

الفكػػري،ولتحقيػػؽأىػػداؼالد ارسػػةاتبػػعالباحػػثالمػػنيجالوصػػفياألسػػموبالتحميمػػيمػػفخػػبلؿتطبيػػؽ
االستبانةكأداةرئيسيةلمدراسة،حيثاستخدـالباحثوفاالستبانةكأداةتـتطبيقياعمى
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()247عضوًامفرؤساءالجامعات،والطبلب،وفريػؽالبحػثوالتػدريس،ومػوظفياإلدارةوالخػدمات،
والمنظماتالنقابية،ومنظماتاألعماؿ،واإلداراتالعامة.

وكافمفأىـالنتائج:
-ىن ػػاؾعناصػػػرغيػػػرممموسػػػةتعتبػػػرالمفتػػػاحلػ ػرأسالمػػػاؿالفكػػػريف ػػيالجامع ػػاتاالسػػػبانية،مػػػف

أىميػػا(:المؤىبلتاألكاديميػػةوالمينيػػةلمعػػامميففػػيالتػػدريس،والبحػػثوالتنقػػؿمػػفالمعممػػيفوالبػػاحثيف،
واالنتاجيةالعممية،والقدراتالتعميمية،والكفاءاتالبشرية،والجيدفياالبتكاروالتحسيف).

وأوصػتالد ارسػػةبضػػرورةاىتمػػاـالجامعػػاتالممكيػػةالفكريػػة:فضػبلًعػػفتوظيػػؼالخػريجيف،والعبلقػػات
مععالـاألعمػاؿ،وتطبيػؽونشػرالبحػوث،واالىتمػاـبرضػاالطػبلبوالتػيمػفخبلليػايمكػفأفتحػدد

معموماتعفرأسالماؿالفكري.
 -2دراسة راميرز ،كآخركف (( Ramirez ، and Others، 2013
بعنكاف  " :تقدير ألىمية رأس الماؿ الفكرم في القطاع الجامعي" (أسبانيا) .
Recognitition of Intellectual Capital Limportal Importance in the
University Sector .
ىػدفتالتعػرؼإلػىآراءالمسػاىميففػيالجامعػةفيمػايتعمػؽباألىميػةالتػيتعطػيلػرأسالمػاؿالفكػري،

حيػػثتػػـتصػػميـاسػػتبانةطبقػػتعمػػىجميػػعأعضػػاءالمجػػالساالجتماعيػػةمػػفالجامعػػاتالحكوميػػة

اإلسبانيةوالبالغعددىـ()260مفخبلؿإتباعالمنيجالوصفيالتحميمي.
 وكافمفأىـالنتائج:

درجةتقديرأفرادالعينةألىميةرأسالماؿالفكريجاءتبدرجةكبيرةبوزف(.)%84.4-أفالحساباتالسػنويةالحاليػةالتػينشػرتياالجامعػاتتغطػيبالكػاداالحتياجػاتالمعموماتيػةلمختمػؼ

المساىميففيالجامعة.

تحػػددىػػذهالد ارسػػةالتجريبيػػةأيمػػفمكونػػاترأسالمػػاؿالفكػػري(البش ػريةوالييكميػػةوعبلقػػة)ىػػياألكثرأىميةلمنشر.
-المعمومػػاتاألكث ػرقيمػػةمػػفقبػػؿمختمػػؼمجموعػػاتالمسػػاىميفىػػيأفرأسالمػػاؿالعبلئقػػيىػػو

االكثرارتباطايمييارأسالماؿالبشريوأخي ًارالييكمي .

وأوصػػتالد ارسػػةبضػػرورةتمديػػدحػػدودالحسػػاباتالسػػنويةلمجامعػػاتوذلػػؾلتضػػميفالمعمومػػاتعمػػى

رأسالمػػاؿالفكػػريالتػػيطالبػػتبيػػامختمػػؼالجيػػاتالمعنيػػة،وتبعػػاليػػذهالنتػػائجأيضػًاتبػػيفأفالػػنظـ
المحاسبيةالتقميديةالتكفيلمؤسساتالتعميـالعالي،الذييعتمدأكثرعمىمواردرأسالماؿالفكري .
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-3دراسػػة سػػميث كآخػػركف (  )Smith, and Others,2013بعنكاف":حككمػػة الشػػركات كرأس
الماؿ الفكرم :نماذج مف الجامعات الخاصة كالعامة " (ماليزيا) .
Corporate Governance and Intellectual Capital : Evidence for Public and
Private Universities.
ىدفتالتعرؼإلىوجيةنظراألكاديمييفنحػورأسالمػاؿالفكػري والممارسػاتالمسػيطرةفػيجػامعتيف

مػػاليزيتيف،كمػػادرسػػتالعوامػػؿالتػػيتسػػاىـفػػياإلبقػػاءعمػػىاألكػػاديمييفالمػػؤىميفوالعبلقػػةبػػيفرأس

الم ػػاؿالفك ػػري،وس ػػيطرةالمؤسس ػػاتف ػػيالجامع ػػات .وتمثم ػػتأداةالد ارس ػػةف ػػيبطاق ػػةتحمي ػػؿألنش ػػطة
الجامعػػاتوتحديػػدمػػدىقػػدرتياعمػػىجػػذبواسػػتبقاءاألكػػاديمييف،وأفالعامػػؿالرئيسػػيالػػذييجػػذب
األكػػاديمييفلبلنضػػماـالجامعػػاتىػػوالفرصػػةالمتاحػػةلتحقيػػؽالتقػػدـاالكػػاديميوشػػممتالعينػػة()12

جامعة(3حكومية9،خاصة).
وكافمفأىـالنتائج:
-وجػػودعبلقػػةإيجابيػػةبػػيفرأسالمػػاؿالفكػػريوالسػػيطرةالمؤسسػػيةحيػػثأنػػوكممػػاارتفعػػتالسػػيطرة

المؤسسيةارتفعرأسالماؿالفكريلمجامعة،وبمغمعامؿاالرتباط(.)0.78

-أف()%71.1مػػفالمشػػاركيفأشػػارواإلػػىأنػػولػػيسلػػدييـنيػػةجػػادةلتػػرؾالجامعػػةالحاليػػة،وذلػػؾ

العتباراتمرتبطةبقدرةالجامعاتعمىاستثماررأسالماؿالفكري.

-فػػيحػػيفأظيػػرالتحميػػؿرغػػـأفكػػؿمػػفالجػػامعتيفنفػػذتعمميػػاتالسػػيطرةالجيػػدة،إالأنػػوبقيػػت

ىناؾنقاطضعؼ:فالجامعة(العامة)فيحاجةإلىبذؿالمزيدمفالجيدفػيتحسػيفالشػفافيةوالدقػة
فػػينظػػاـالمعمومػػاتلػػدييا،وتػػوفيرفػػرصلؤلكػػاديمييفإلعطػػاءردودفعػػؿواقت ارحػػاتببينمػػاالجامعػػة

(الخاصة)تفتقرإلىالدعـالمناسبلمتطويرالوظيفي،واجراءالبحوثاألكاديمية .
وأوصتالدراسةبضرورةوجػودسػيطرةمؤسسػيةداخػؿالجامعػاتلزيػادةرأسالمػاؿالفكػريفػيالتعمػيـ

االكاديمي.

 -4دراسػػة ش ػراباتي كآخػػركف ( )Sharabati,and Others,2013بعن ػكاف " :تنميػػة رأس المػػاؿ
الفكرم ") Intellectual Capital Development .ماليزيا) .

ىػػدفتالتعػػرؼإلػػىتػػأثيررأسالمػػاؿالفكػػريفػػيأداءاألعمػػاؿبجامعػػةالشػػرؽاألوسػػط،مػػفخػػبلؿ
دراسةتصوراتالمديريفبشأفأىميةوامكانيةاستخداـالمؤشراترأسالماؿالفكػريلبلسػتفادةمػفأداء

وح ػػدةالمتابع ػػة،وش ػػممتعين ػػةالد ارس ػػةالم ػػوظفيفاألك ػػاديمييفواإلداري ػػيف،وك ػػذلؾط ػػبلبالماجس ػػتير

والبكػالوريوسفػيوحػدةالمتابعػػة.اسػتخدمتالبيانػاتالعمميػػةفػيالتحميػؿالتجريبػيالتػػيتػـجمعيػامػػف
((167مشاركاًمفأصؿ( ،)3217وتمثمتأداةالدراسةفياستبانة.وكافمفأىـالنتائج:
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-أفالمشاركيفكانتلدييـتفضيبلتيـمتشػابيةتقريبػًافيمػايتعمػؽبػرأسالمػاؿاإلنسػاني،ورأسالمػاؿ

ػي،ورسالمػػاؿالعبلئقػػي،أيالتوجػػدفػػروؽبػػيفمتوسػػطاتدرجػػاتتقػػديرأف ػرادالعينػػةلجيػػود
أ
الييكمػ
الجامعاتفيتنميةرأسالماؿالفكري.

لدىالجامعةمستوىمنخفضمفمستوىالتنفيذفيمايتعمؽبيذهالمتغيراتالثبلثة.-ىنػػػاؾارتبػ ػػاطقػ ػػوىب ػػيفالمكونػ ػػاتالثبلثػػػةل ػ ػرأسالمػػػاؿالفكػ ػػري،حي ػػثبمغػ ػػتمعػػػامبلتاالرتبػ ػػاط

()0.69(،)0.71عمىالتوالي.

وأوصػػتالد ارسػػةبضػػرورةتمديػػدالتحمػػيبلتإلػػىإعػػداداتأخػػرىتمثػػؿفرصػاًبحثيػػةمسػػتقبمية،واعتبػػار
رأسالمػػاؿالفكػػريمصػػدرميػػـلثػػروةالمنظمػػاتوبالتػػاليفإنػػوينبغػػيأفتؤخػػذبعػػيفاالعتبػػاربشػػكؿ

جديعندصياغةاستراتيجيةوحدةالمتابعة.
 -5دراسة ديتز كأبؿ ()Abel,and Deitz,2012
بعنكاف" :دكر الجامعات كالكميات في بناء رأس الماؿ البشرل المحمى " (نيكيكرؾ) .
The Role of Colleges and Universities in Building Local Human Capital
ىػػدفتاكتشػػاؼالطػػرؽالتػػييمكػػفبواسػػطتياصػػناعةتعمػػيـعػػاليقػػادرعمػػىبنػػاءرأسالمػػاؿالبشػػرى

اإلقميمي،معالتركيزبصفةخاصةعمىالمناطؽالحضػريةفػينيويػورؾ،وشػماؿواليػةجيرسػي،وذلػؾ
مػػفخػػبلؿال ػربطبػػيفاألوراؽالماليػػةلمنطقػػةمػػامػػفرأسالمػػاؿالبشػػريوأدائيػػااالقتصػػادي،ومػػفثػػـ

مناقشةالدورالذىتمعبوالكمياتوالجامعاتفيبناءرأسالماؿالبشرىالمحمى.
وكافمفأىـالنتائج:

-أفالكميػػاتوالجامعػػاتتسػػاىـفػػيالتقػػدـاالقتصػػادي،مػػفخػػبلؿتعميػػؽالميػػاراتوالمعػػارؼلػػدى

طمبتياواستثمارىالممواردوعبلقتيابالقطاعالخاص.

ىناؾعبلقةارتباطيةموجبةبيفبناءرأسالماؿالبشريوأينشاطاقتصاديفيالواليات.عندإجراءالمقارناتبيفجامعتيففينفسالمنطقةالحضرية،يتبيفأفالجامعةالتػيتشػارؾبشػكؿمكثؼفيمجاؿالبحوثمػعالمؤسسػاتاألخػرىىػياألكثػراحتماليػةأفتػؤثرعمػىاالقتصػادالمحمػى
بشكؿغيرمباشر.
وأوصػػتالد ارسػػةبضػػرورةتكثيػػؼإج ػراءالبحػػوثفػػيالجامعػػاتوالكميػػات،والتػػيبػػدورىاتعػػززالتنميػػة
االقتصاديةبشكؿغيرمباشر،كماتساعدالشركاتالمحميةعمىإيجادوظائؼتتطمبمياراتعالية.
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 -6دراسة عبداهلل كاسماعيؿ ()Abdullah, and Ismail,2011
بعنكاف " :تنمية رأس الماؿ البشرل في الجامعات العامة الماليزية" (ماليزيا) .
Human Capital Development Practices in Malaysian Public Universities .
ىدفتإلىمعرفةاالختبلفاتفيمفاىيـتطويررأسالماؿالبشري،الذىيػتـالتركيػزعميػوفػيالبػرامج
األكاديميػػةالتػػييػػتـعرضػػيافػػيالجامعػػاتالماليزيػػة،إلنتػػاجرأسمػػاؿبشػػرىذوكفػػاءةعاليػػة،وت ػػـ

الحصوؿعمىالبياناتباستخداـاستبانةطبقتعمىعينةمف(عمداءأقسػاـ،رؤسػاءأقسػاـ،مسػاعدي
مع ػػدىبػ ػرامجتربوي ػػة،م ػػديريمش ػػاريع،محاضػ ػريف)بمغ ػػت()177م ػػفالجامع ػػاتالماليزي ػػة،واتبع ػػت

الدراسةالمنيجالوصفيالتحميمي.
وكافمفأىـالنتائج:

-أفالجامعػػاتالماليزيػػةمحػػؿالد ارس ػػةوالبػػالغعػػددىا()11جامعػػةخاص ػػة،تجتيػػدفػػيتنمي ػػةرأس

الماؿالبشريبنسبة(.)%81.4

التوجػػدفػػروؽبػػيفالجامعػػاتفػػيجيودىػػالتنميػػةرأسالمػػاؿالبشػػريتعػػزىلمتغيػػرجيػػةاإلش ػراؼ(خاصة،حكومية).
وأوصتالدراسةبضػرورةاالىتمػاـبػرأسالمػاؿالبشػرىألنػويختمػؼمػفجامعػةإلػىأخػرىحسػبتنػوع

المجتمعوحاجاتو،فكؿجامعةتعطىجوانبمختمفة.

 -7دراسة ار از كآخريف ()Raza, and Others, 2011
بعن ػكاف ":تنميػػة رأس المػػاؿ البشػػرل كاالجتمػػاعي لمكفػػاءة الذاتيػػة لخريجػػي الجامعػػات :أسػػس لتنميػػة

المجتمع (باكستاف) .

Human and Social Capital Development for Self Efficacy of University
Graduate :Bases for Development of Society.
ىدفتإلىإظيارجيػودالجامعػاتفػيتطػويررأسالمػاؿالبشػرىواالجتمػاعيلكػؿمػفالطمبػةوأربػاب
العمػػؿم ػػفحي ػػثتنمي ػػةالميػػاراتالفكري ػػة،والمي ػػاراتالشخص ػػية،والميػػاراتالفني ػػة،وتنمي ػػةالميػ ػارات

االجتماعيةلمكفاءةالذاتيةلخريجػيالجامعػات)65(،مػدي ًارمػف()188شػركة،واتبعػتالد ارسػةالمػنيج

الوصفياألسموبالتحميمي .
وكاف مفأىـالنتائج:

-أفالطمبػػةوأربػػابالعمػػؿغيػػر ارضػػيفتمام ػاًعػػفتنميػػةرأسالمػػاؿالبشػػرىلمكفػػاءةالذاتيػػةلخريجػػي

الجامعات،حيثبمغتدرجةتقديرىـلجيودالجامعات(.)%51.3
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حصمتمياراتالتنميةالفكريةعمػىأعمػىمرتبػة،فػيحػيفحصػمتالميػاراتالشخصػيةعمػىأدنػىمرتبة،وحصمتالتنميةاالجتماعيةوالمينيةعمىمرتبةمتوسطة.
ػاراتالشخصػ ػػيةواالجتماعيػ ػػة
وأوصػ ػػتالد ارسػ ػػةبضػ ػػرورةالتركيػ ػػزعمػ ػػىرأسالمػ ػػاؿالبشػ ػػرىفػ ػػيالميػ ػ 

والمينية.

 -8دراسة مارتا كريستينا  ،كآخركف ( ) Marta – Christina & Others, 2010
بعنكاف " :الكشؼ عف رأس الماؿ الفكرم في التعميـ العالي :مف الضركرة إلى الكاقع"(ركمانيا)
Disclosing lntellectual Capital in Tertiary Education From Necessity to
Reality (Romania) .
ىػػدفتالكشػػؼعػػفواقػػعرأسالمػػاؿالفكػػريفػػيالتعمػػيـالعػػالي،والسػػعيلتطػػويرتحميػػؿمقػػارفلمنظػػاـ

التعميميفيرومانيا،معالتركيزعمىالتغيراتالتيحدثتفػينمػاذجالتقيػيـواألطػرالمعمػوؿبيػافػي

التعم ػػيـالع ػػالي،ولتحقي ػػؽأىػػداؼالد ارس ػػةاس ػػتخدـالبػػاحثوفالم ػػنيجالوص ػػفياألسػػموبالتحميم ػػي،م ػػف
خػػبلؿبنػػاءوتطبيػػؽاسػػتبانتيفكػػأداةلمد ارسػػةعمػػىعينػػةمػػفأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسفػػيالتعمػػيـالعػػالي
بمغت()60عضواً،تـاختيارالعينةبطريقةعشوائية.
وكافمفأىـالنتائج:
-أفالجامع ػػاتالروماني ػػةتع ػػانىم ػػفش ػػدةالمنافس ػػةعم ػػىالمس ػػتوىالمحم ػػىواإلقميم ػػيفيم ػػايخ ػػص

استثمارالمواردالبشرية.

إفالعديػػدمػػفمؤسسػػاتالتعمػػيـمتفوقػػةولكنيػػاالتػزاؿبعيػػدةعػفتثمػػيفرأسالمػػاؿالفكػػريباعتبػػارهعامبلًلمنجاحفيالنموعميالمديالطويؿ.
وأوصػػتالد ارسػػةبضػػرورةتقيػػيـرأسالمػػاؿالفكػػريوالكشػػؼعػػفالمعمومػػاتالمرتبطػػةبػػوواالج ػراءات

الخاصةبيا.


 -9دراسػػة نػػاظـ (  ) Nazem , 2010بعنػكاف " :النمػػكذج الييكمػػي لػرأس المػػاؿ الفكػػرم فػػي

مؤسسات التعميـ العالي ( إيراف ) .
The Structural Model of lntellectual Capital in Higher Education
lnstitutions , (lran) .
ىػػدفتإل ػىتقػػديـنمػػوذجىيكمػػيل ػرأسالمػػاؿالفكػػريفػػيمؤسسػػاتالتعمػػيـالعػػاليعم ػىأسػػاسإبػػداع

المػديريففػيحػؿالمشػكبلتوالثقافػةالتنظيميػة،ولتحقيػػؽأىػداؼالد ارسػةاتبػعالباحػثالمػنيجالوصػػفي
األسموبالتحميمي،وقدقاـببناءثبلثاستباناتكػأداةلمد ارسػة(:اسػتبانةلػرأسالمػاؿالفكػري،واسػتبانة
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إلبػػداعالم ػػديريفف ػػيح ػػؿالمش ػػكبلت،واس ػػتبانةلمثقاف ػػةالتنظيمي ػػة)،حيثش ػػمؿمجتم ػػعالد ارس ػػةجمي ػػع
العػػامميفف ػيجامعػػةآزاداإلسػػبلميةفػػيإي ػراف،وقػػدبمػػغعػػددأفػرادالعينػػة()996موظف ػًا،تػػـاختيػػارىـ
بالطريقةالعشوائيةالطبقةالعنقودية.

وكافمفأىـالنتائج:
-درجةتقديرأفرادالعينةلرأسالماؿالفكريفيجامعػةآزاركانػتمتوسػطةعمػىالػرغـمػفأفدرجػة

التقديرإلبداعالمديريفكانتكبيرةبوزفنسبى( . (%78.3

-المناخالتنظيميذوعبلقةارتباطيةموجبةبجيودالجامعػاتفػيتنميػةرأسالمػاؿالفكػريحيػثبمػغ

معامؿاالرتباط(.)%0.68

وأوصتالدراسةبضرورةاالىتمػاـباألسػاليبالعمميػةفػيحػؿالمشػكبلت،وعقػددوراتفػيمجػاؿحػؿ
المش ػػكبلتواتخ ػػاذالقػ ػ ارراتوتحس ػػيفالمن ػػاخالتنظيم ػػيالس ػػائدف ػػيالجامع ػػات،والتطم ػػعلرف ػػعمس ػػتوي

العبلقاتاالنسانية.


 -10دراسػػػػػة ميتشػػػػػؿ )2010

المنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات"( .نيكزيمندا) .

 )Mitchel,بعنػػػػػكاف" :كيفيػػػػػة إدارة رأس المػػػػػاؿ الفكػػػػػرم فػػػػػي

)Managing Intellectual Capital Organizations. (New Zealand
ىدفتالتعرؼإلىكيفيةإدارةرأسالماؿالفكري في المنظمات وذلؾ مف خبلؿ تطػويراسػتبانةأعػدت

خصيصػاً مػف قبػؿ الباحػث مسػتمدة مػف قبػؿ رؤيػةواسػتراتيجيةعمػؿ المنظمػة ،وقػداستعرضػت الد ارسػة

رأس المػاؿ الفكػري عمػى ثبلثػة عناصػر أساسػية ىػي(:رأسالمػاؿالبشػريورأسالمػاؿالػداخميورأس

الماؿالخارجي).وتـاستخداـالمػنيجالوصػفياألسػموبالتحميمػي،وتكػوفعينػةالد ارسػةمػف()71مػف
موظفيمنظماتاألعماؿفينيوزيمندا.

 وكافمفأىـالنتائج:
 درجةتقديرأفرادالعينةلدورالمنظماتفيإدارةرأسالماؿالفكريكانتعنددرجةمتوسطة.-التوجدفروؽذاتداللةاحصائيةبيفمتوسطاتدرجػاتتقػديرأفػرادالعينػةلكيفيػةإدارةرأسالمػاؿ

الفكريتعزىإلىالمتغيرات(:الجنس،سنواتالخدمة).

وأوصتالدراسةبضرورةحثمنظماتاألعماؿعمىاالىتماـبمتطمباتإدارةرأسالماؿالفكري.
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-11دراسػػة مديشػػينكز ( ) Maditionos , 2009بعن ػكاف" :رأس المػػاؿ الفكػػرم كأداء منظمػػات
األعماؿ – دراسة تجريبية عمي منظمات األعماؿ اليكنانية" ( اليكناف ) .
The Intellectual Capital and Business Organizations’ Performance
)Experimental Study on Greek Business Organizations. (Greece
ىدفتالتعرؼإلىأثرأربعةعناصرلرأسالماؿالفكريوىي(:البشػريوالييكمػيوالزبػائنىواإلبػداعي)

فػػيأداءاألعمػػاؿبالمنظمػػاتاليوناني ػػة،واتبعػػتالد ارسػػةالمػػنيجالوص ػػفياألسػػموبالتحميمػػيووزع ػػت

استبانةعمى()319منظمة.
 وكافمفأىـالنتائج:

-تي ػػتـالمنظم ػػاتمحػػػؿالد ارسػػػةبتنمي ػػةرأسالمػػػاؿالفكػػػريبدرجػػػةجي ػػدةحيػ ػػثبمػػػغالػػػوزفالنس ػػبي

(.)%71.8

التوجػدفػروؽذاتداللػػةإحصػائيةبػػيفمتوسػطاتدرجػػاتتقػديرالعينػػةمحػؿالد ارسػػةفػياالىتمػػاـبرأسالماؿالفكريتعزىإلى(:مجاؿالعمؿ،المنطقة).
أفرأسالمػػاؿالبشػػريىػػوأكثػػرعناصػػررأسالمػػاؿالفكػػريأىميػػةمػػفوجيػػةنظػػرالعينػػةوي ػرتبطبعبلقةإيجابيةمعرأسالماؿالزبائنيفيمختمؼالقطاعات.
-يرتبطرأسالماؿالييكميبعبلقاتإيجابيةمعأداءاألعمػاؿفػيكػؿأنػواعالقطاعػاتالخدميػةوغيػر

الخدمية.

وأوصػػتالد ارس ػػةبض ػػرورةح ػػثمنظم ػػاتاألعم ػػاؿاليوناني ػػةعم ػػىاالىتم ػػاـب ػػإدارةرأسالم ػػاؿالفك ػػري
وبالتحديداإلبداعيوالزبائنيوالييكمي.
-12دراسة فالت كستانمى ))Flatt& Stanley, 2009
بعنكاف" :مدل تحقيؽ الميزة التنافسية في ظؿ رأس الماؿ الفكرم" (الكاليات المتحدة األمريكية)
The Achievement of Competitive Advantage in the light of Intellectual
)Capital. (USA
ىػدفت توضػيح كيفيػة تحقيػؽ الميػزة التنافسػية مػف خػبلؿرأسالمػاؿالفكػريالمتمثمػةفػي األصػوؿ غيػر

الممموسػة مػف خػبلؿمعرفػة التػأثير المباشػر وغيػر المباشػر لكػؿ مػف) :الثقافػةوالسػمعة المؤسسػية)،وتػـ
استخداـالمنيجالوصفياألسموبالتحميمي،حيػث أجريػت الد ارسػةعمػى))104مػفمنظمػاتاألعمػاؿ
العاممةفيالوالياتالمتحدةاألمريكية.
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وكافمفأىـالنتائج:
-أف الثقافػة المؤسسػية ليسػتالعامػؿ الوحيػد الػذي يعػزز األداء المػالي لمنظمػاتاألعمػاؿبػؿىنػاؾ

عناصرأخرى.

-تتػػأثرالسػػمعةالسػػوقيةلممؤسسػػةبمسػػتوىاإلدارةلػرأسالمػػاؿالفكػػريخاصػػةفيمػػايتعمػػؽبػرأسالمػػاؿ

العبلئقي.

وأوصتالدراسةبضرورةحثمنظماتاألعماؿعمىاالىتماـبمكوناترأسالماؿالفكرياألخرى.
 -13دراسػػة سانشػػيز كآخػػركف (  )Sanchez,and Others,2006بعنػػكاف" :إدارة رأس المػػاؿ
الفكرم كاإلبالغ في الجامعات " (مدريد) .

Intellectual Capital Management and Reporting in Universities .
ىػػدفتالتعػػرؼإلػػىالحاجػػةإلػػىنمػػاذججديػػدةلػػئلدارةفػػيالجامعػػاتوالتفكيػػرفػػينظريػػاترأسالمػػاؿ

الفكػػريالموصػػيبيػػالتغطيػػةىػػذاالمتطمػػب.وكػػذلؾتػػوفيراإلطػػارالنظػػريإلدارةوقيػػاسوالكشػػؼعػػف
رأسالمػػاؿالفك ػػريفػػيالجامع ػػاتوم اركػػزالبح ػػوث،فػػيإط ػػاررأسالمػػاؿالفك ػػريالجػػامعي.وق ػػدت ػػـ
تصميـأداتيفمحددتيفلمتعامؿمعاثنيفمفالضرورياتالممحةفينموذججديػدلمجامعػاتواإلطػار

الع ػػاـلقي ػػاسرأسالم ػػاؿالفك ػػريالج ػػامعيلتحس ػػيفاإلدارةالداخمي ػػة(م ػػفخ ػػبلؿالتحس ػػفاألول ػػيف ػػي
قياس)بوتقريررأسالماؿالفكريالجامعيلتحسيفالشفافية.

وكذلؾتقييـجدوىومبلءمةىػذااإلطػارلػرأسالمػاؿالفكػريالجػامعيفػيجامعػةمدريػدالمسػتقمة،مػف
أجػؿمعالجػػةالتعقيػػدالتقميػديلمثػػؿىػػذهالمؤسسػات،وقػػداسػػتخدمتالد ارسػةالمػػنيجالوصػػفيباسػػتخداـ
استطبلعرأىأجرىفيجامعةمدريدالمستقمة لعينة مكونةمف()14مفصناعالقػرارالرئيسػيففػي 
الجامعػة عمػىمختمػػؼالمسػتوياتوفػػيمواقػعأخػرىوالتػػيتعتبػرميمػػةمػفالناحيػػةاالسػتراتيجيةنظػرا
لكميةالمعموماتالتيتـالتعامؿمعياوالقدرةقرارىـ،وكانتأدواتالدراسة(استطبلعرأىومقابمة).

كػافىنػاؾىػدفيفلممقابمػة.أوال،تقيػيـجػدوىإدارةالمؤشػراتالمختػارة.لػذلؾ،كانػتمقػابمتيـلتقيػيـكػػؿ

مؤشػػػروفقػػػالمقيػ ػػاسليكػػػرت()3-1وتقيػ ػػيـالعقب ػػاتالممكنػػػةلمكشػ ػػؼعػػػفمؤش ػ ػرات،وثانيػػػا،لجمػ ػػع
المعموماتحوؿإدارةالبحوثوالحكـفي الجامعة.
وكافمفأىـالنتائج:
أفى ػػذهالمقابم ػػةالتتمت ػػعب ػػأيص ػػبلحيةإحص ػػائية:حي ػػثك ػػافاالختي ػػارلمعين ػػةغي ػػرعشػ ػوائي.وبالتالي،ينبغياعتبارىػذهالمقػاببلتىػيمجػردتقػديـلػآلراءبػدالمػفاإلحصػاءات.فػيىػذاالسػياؽ،

قدمتمقابمةبعضاألفكارمحفزةجداليذاالموضوع.
029

أفالمعمومػػاتالنوعيػػةىػػيأكثػػرفائػػدةبكثيػػرفػػيىػػذاالمجػػاؿمػػفالمعرفػػة،وىػػو،أفنظريػػاترأسالمػػاؿالفكػػريفػػيالجامعػػات،بسػػببحداثػػةىػػذهالقضػػيةوالمتعمقػػةبعػػدـوجػػودخبػرةسػػابقة.إلػػىجانػػب
ذلؾ،فإفعدـتجانسالموضوعاتلمقياسجعؿالمعموماتكميةالمعنىليا.

وأوصػػتالد ارسػػةبضػػرورةإعػػدادد ارسػػاتحالػػةأخػػرىوالتػػيسػػتكوفوسػػيمةمنطقيػػةإلػػىاألمػػاـلتسػػييؿ
تعميـالنتائج.
 -14دراسة جانسيك ار ()Gunasekara,2004
بعنكاف :الدكر الثالث لمجامعات االسترالية لتنمية رأس الماؿ البشرل (استراليا) .
The Third Role of Australion Universities in Human Capital .
ىػػدفتالتعػػرؼإلػػىالػػدورالثالػػثلمجامع ػػاتاالس ػػترالية،والػػذىيتضػػحمػػفخػػبلؿتطػػويررأسالم ػػاؿ
البشػػرىوالػػذىيػػأتيبعػػددورالجامعػػاتفػػيالتعمػػيـوالبحػػوث،واسػػتخدـالباحػػثأسػػموبد ارسػػةالحالػػة

لػػثبلثجامعػػاترئيسػػيةفػػياسػػتراليالبي ػافدورىػػافػػيتنميػػةرأسالمػػاؿالبشػػرىوىػػى(:جامعػػةغػػرب
سدني،جامعةولنجونج،جامعةتشالزسترؼ)،واستخدـالمنيجالوصفياألسموبالتحميمي.

وكافمفأىـالنتائج:
تتبعالجامعاتمحؿالدراسةسياساتعامةغيرمحددةفيمجاؿتنميةرأسالماؿالفكري.-ت ارعػػىالجامعػػاتاىتمامػػاتأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسك ػرأسمػػاؿبشػػرى،وعبلقتيػػابالمؤسسػػاتذات

العبلقةكرأسماؿعبلئقيبدرجةمتوسطة.

أفىناؾتبايفبيفأدوارالجامعات،فجامعة(ولنجونج)تركزعمػىتنميػةميػاراتالطمبػةفػيالجانػبالعممػػيواالجتمػػاعي،أمػػاجامعػػة(غػػربسػػدني)و(تشالزسػػترؼ)تركػػزعمػػىجانػػبالبحػػوثاإلجرائيػػة

نظ اًرالختبلؼأىداؼالجامعات.

وأوصتالدراسةبضرورةالتنسيؽمابيفالجامعاتلتمبىالحاجاتاالقميمية.

 الدراسات التي تتناكؿ مكضكع الحرية األكاديمية:
أكالن  /الدراسات العربية :
 -1دراسة العجمكني ( (2016بعنكاف" :الحريػة األكاديميػة لػدل أعضػاء ىيئػة التػدريس فػي الكميػات
الجامعية التابعة لجامعة البمقاء في محافظات شماؿ األردف " (األردف) .
ىػدفتالتعػػرؼإلػىدرجػػةممارسػةالحريػػةاألكاديميػةلػػدىأعضػاءىيئػػةالتػدريسفػػيالكميػاتالجامعيػة
التابع ػػةلجامع ػػةالبمق ػػاءالتطبيقي ػػةف ػػيمحافظ ػػاتش ػػماليالمممك ػػة،واس ػػتخدـالباح ػػثالم ػػنيجالوص ػػفي
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األسػػموبالتحميمػػي،تكػػوفمجتمػػعالد ارسػػةمػػف()373مػػفأعضػػاءالييئػػةالتدريسػػية،وتػػـاختيػػارعينػػة
طبقيةعشوائيةبمغت()170عضوىيئةتدريس،واستخدمتاالستبانةكأداةلمدراسة.
وكافمفأىـالنتائج:
-1أفالمتوس ػػطالحسػػابيالع ػػاـلػػدرجاتممارس ػػةالحريػػةاألكاديميػػةل ػػدىأعضػػاءىيئ ػػةالتػػدريسف ػػي
كميػػاتجامعػػةالبمقػػاءفػػيمحافظػػاتالشػػماؿجػػاءبدرجػػة(متوسػػطة)حيػػثبمػػغالمتوسػػطالحسػػابيليػػا

(،)2.75واالنحراؼالمعياري(.)1.13

-2جػػاءمجػػاؿممارسػػةالحريػػةاألكاديميػػةبمجػػاؿالمشػػاركةفػػيصػػنعالق ػراربالمرتبػػةاألولػػىبمتوسػػط

حسػ ػػابي()2.85بدرجػ ػػةمتوسػ ػػطة،تػ ػػبلهمجػ ػػاؿخدمػ ػػةالمجتمػ ػػعبمتوسػ ػػطحسػ ػػابي()2.75وبدرجػ ػػة
متوسػطة،ثػػـمجػاؿالبحػػثالعممػيحيػػثبمػغمتوسػػطوالحسػابي()2.73بدرجػػةمتوسػطة،وأخيػ ًارجػػاء
مجػػاؿممارسػػاتأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسبمجػػاؿالتػػدريسبالترتيػػباألخيػػربمتوسػػطحسػػابي()2.59

وبدرجةمتوسطة.

-3وجػػودفػروؽذاتداللػػةاحصػػائيةعنػػدمسػػتوىالداللػػة))≤0.05بػػيفمتوسػػطاتاسػػتجاباتأفػراد

العينةوفقاًلمجنسلصالحالذكورفيجميعالمجاالتواألداةككؿعدامجاؿالبحثالعممي.

-4التوجػػدفػػروؽبػػيفالمتوسػػطاتحػػوؿممارسػػةالحريػػةاألكاديميػػةفػػيجميػػعالمجػػاالتواألداةككػػؿ

تبعًالمتغيريالكميةوالرتبةاألكاديمية.

وأوصتالدراسةبضػرورةمػنحالحريػةاألكاديميػةألعضػاءىيئػةالتػدريسوتييئػةالظػروؼالمناسػبةليػـ

لممارس ػػةى ػػذهالحري ػػة،وض ػػرورةاشػ ػراؾجمي ػػعأعض ػػاءىيئ ػػةالت ػػدريسف ػػيبن ػػاءالخط ػػةاالس ػػتراتيجية
لمجامعة.
 -2دراسػة الزبػػكف ( )2015بعنػكاف " :كاقػػع الحريػػة األكاديميػة فػػي المسػػتكم الجػػامعي فػػي المممكػػة
العربية السعكدية " ( السعكدية ) .
ىدفتالتعرؼإلىواقعالحريةاألكاديميػةفػيالمسػتويالجػامعيفػيالمممكػةالعربيػةالسػعودية،تكػوف
مجتمػعالد ارسػةمػفأعضػاءىيئػػةالتػدريسفػيجامعػاتالشػماؿفػػيالمممكػةالعربيػةالسػعودية،تكونػػت

عينػػةالد ارسػػةم ػػف()296عضػ ػواً،ولتحقي ػػؽأىػػداؼالد ارسػػةاتب ػػعالباحػػثالم ػػنيجالوصػػفياألس ػػموب

التحميمي ،واعتمدتاالستبانةكأداة.
ومفأىـالنتائج:

أفدرجةتقديرأعضاءالييئةالتدريسيةلواقعدرجةممارسةالحريةاألكاديميةفيالمسػتويالجػامعيفيالمممكةالعربيةالسعوديةجاءتبدرجة(متوسطة).
022

وج ػػودف ػػروؽذاتدالل ػػةاحص ػػائيةب ػػيفتق ػػديراتأعض ػػاءالييئ ػػةالتدريس ػػيةلدرج ػػةممارس ػػةالحري ػػةاألكاديميةتعزيلمتغيرالجنسلصالحاإلناث.
-ع ػػدـوج ػػودف ػػروؽف ػػيتق ػػديراتأعض ػػاءالييئ ػػةالتدريس ػػيةلدرج ػػةممارس ػػةالحري ػػةاألكاديمي ػػةتع ػػزى

لمتغيري(الخبرةومتغيرالرتبةاألكاديمية).


وأوصػػتالد ارسػػةبضػػرورةأفتقػػوـالجامعػػةبتػػوفيركافػػةالحريػػاتاألكاديميػػةألعضػػاءىيئػػةالتػػدريس

المتمثمػػةفػػياتخػػاذالقػ ارراتاإلداريػػةوالماليػػة،ووضػػعمػػايناسػػبومػػفالمػوائحواألنظمػػةواإلجػراءاتالتػػي
تساعدهعميتحقيؽأىدافوالتعميمية.

-3دراسة العامرم ( )2015بعنكاف" :الحرية األكاديمية لػدل أعضػاء ىيئػة التػدريس بجامعػة الباحػة
مف كجية نظرىـ" (السعكدية) .

ىػػدفتالتعػػرؼإلػػىدرجػػةممارسػػةالحريػػةاألكاديميػػةلػػدىأعضػػاءالييئػػةالتدريسػػيةبجامعػػةالباحػػة،

وىػػدفتإلػػىالكشػػؼعػػفداللػػةالفػػروؽاإلحصػػائيةبػػيفاسػػتجاباتأف ػرادالعينػػةحػػوؿممارسػػةالحريػػة
األكاديميػػةالتػػيتعػػزىإلػػىمتغي ػرات(الرتبػػةاألكاديميػػة،الجػػنس،الجنسػػية،نػػوعالكميػػة)وقػػداسػػتخدمت
الباحث ػػةالم ػػنيجالوص ػػفياألس ػػموبالتحميم ػػي،تك ػػوفمجتم ػػعالد ارس ػػةم ػػف()985م ػػفأعض ػػاءىيئ ػػة

الت ػػدريس،ت ػػـاختي ػػار()350عضػ ػواًبأس ػػموبالعين ػػةالطبقي ػػةالعشػ ػوائية،واس ػػتخدمتاالس ػػتبانةك ػػأداة

لمدراسة.

وكافمفأىـالنتائج:
-1المتوسػػطالحسػػابيالعػػاـلػػدرجاتممارسػػةالحريػػةاألكاديميػػةلػػدىأعضػػاءالييئػػةالتدريسػػيةكانػػت
بدرجة(متوسطة)حيثبمغالمتوسطالحسابيليا()3.13بانحراؼمعياري(.)0.75
-2وجودفروؽذاتداللةإحصائيةبيفمتوسطاتاستجاباتأعضاءىيئةالتدريسفػيكميػاتجامعػة

الباحةحوؿدرجاتالحريةاألكاديمية،وأبعادىاوفقًالمجنسلصالحالذكور.

فيبعدخدمةالمجمع.
-3التوجدفروؽبيفالمتوسطاتحوؿممارسةالحريةاألكاديمية ُ
يميةالكميةعمىبعدى(البحثالعممي،خدمػةالمجتمػع)وفقػاً
-4وجودفروؽحوؿدرجاتالحريةاألكاد
ُ

لمجنسيةلصالحالسعودييف.

-5توجدفروؽحوؿدرجاتالحريةاألكاديمية،وأبعادىاوفقاًلمكميةالجامعيةلصالحالكمياتالعممية.
-6توجدفروؽعمىالدرجةالكميةوبأبعاد(التدريس،البحثالعممي،المشاركةبصنعالقػرار)تعػزىإلػى
متغيرالرتبةاألكاديميةلصالحعضوىيئةالتدريسمفرتبةاألستاذ.
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وأوصػػتالد ارسػػةبضػػرورةاالىتمػػاـبالحريػػةاألكاديميػػةوتػػوفيركافػػةالحريػػاتاألكاديميػػةألعضػػاءىيئػػة
التدريس.
 -4دراسة األسكد كعساؼ ( )2014بعنكاف" :الحرية األكاديمية لدم أعضاء ىيئة التػدريس بكميػات
التربية في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة كسبؿ تفعيميا " (فمسطيف) .

ػطينيةلمحريػة

ىدفتالتعرؼإلىدرجةممارسةأعضاءىيئةالتدريسبكمياتالتربيةفيالجامعاتالفمس

األكاديميػػةمػػفوجيػػونظػػرىـ،والكشػػؼعمػػاإذاكػػافىنػػاؾفػػروؽذاتداللػػةاحصػػائيةبػػيفمت وسػػطات
درج ػػاتتق ػػديرأفػ ػرادالعين ػػةلدرجػػػةى ػػذهالممارس ػػةتع ػػزيإلػػػيالمتغيػ ػرات(الج ػػنس،الدرج ػػةالعمميػػػة،

التخصص)وقداستخدـالباحثافالمنيجالوصفياألسموبالتحميمي،بتطبيؽأداةالد ارسػةالمكونػةمػف
()40فق ػرةوالموزعػػةعمػػيأربعػػةمجػػاالتىػػي(:حريػػةالتػػدريس،حريػػةالتعبيػػر،حريػػةاتخػػاذالق ػرار،
حريػػةالبحػػثالعممػػي)وشػػممتعمػػيعينػػةعشػػوائيةقواميػػا()91عض ػواًمػػفأعضػػاءىيئػػةالتػػدريس
بكمياتالتربيةفيالجامعاتبمحافظاتغزة.

وكافمفأىـالنتائج:
درجػةتقػػديرأفػرادالعينػػةلحػريتيـاألكاديميػػةجػاءتمتوسػػطةبنسػبة((%61.5حيػػثاحتػؿمجػػاؿ(اتخاذالقرار)المركػزاألوؿبنسػبة()%67يميػومجػاؿ(حريػةالتػدريس)بنسػبة()%60.4يميػومجػاؿ
(حريةالتعبير)بنسبة()%57.9وأخي اًرمجاؿ(البحثالعممي)بنسبة(.)%55.3

-التوجدفروؽذاتداللةاحصائيةبيفمتوسطاتدرجاتتقديرأفرادالعينةلمحريةاألكاديميػةتعػزى

لمتغير(الجنس،الدرجةالعممية،التخصص).

وأوصػػتالد ارسػػةبضػػرورةاسػػتحداثوحػػدةتابعػػةلمجػػودةاألكاديميػػةفػػيالجامعػػاتالفمسػػطينيةلتتػػابع

حركػةومسػاحةالحريػػةاألكاديميػةألعضػاءىيئػػةالتػدريس،وتأصػػيؿثقػافتيـحوليػاودعػػـأعضػاءىيئػػة

التػػدريس،وتشػػجيعيـعم ػىالتنػػوعباسػػتخداـأسػػاليبمتنوعػػةفػػيالتػػدريسبعيػػداًعػػفالتقيػػدفػػيمحتػػوي
المادةالمطروحةلمتدريس.

 -5دراسة الرزقي (  )2013بعنكاف " :الحرية األكاديمية كعالقتيا بميارات االتصاؿ كاتخػاذ القػ اررات
لدم طالب الدراسات العميا في كمية التربية بالجامعات السعكدية " (السعكدية) .

ىػػدفتالتعػػرؼإلػىواقػػعممارسػػةطػػبلبالد ارسػػاتالعميػػالمحريػػةاألكاديميػػةوعبلقتيػػابدرجػػةممارسػػتيـ

لمياراتاالتصاؿواتخػاذالقػ اررات،واسػتخدـالباحػثالمػنيجالوصػفياألسػموبالتحميمػي،تكػوفمجتمػع
الدراسةمفجميعطبلبوطالباتالدراساتالعميا(ماجسػتير،دكتػوراه)فػيكميػاتالتربيػةبالجامعػات

السػػعوديةالتاليػػة(أـالقػػري،الممػػؾسػػعود،طيبػػة)وعػػددىـ()3423طالػػبوطالبػػة،ونظ ػ ًارلصػػعوبة
تطبيؽالدراسةعمىجميعأفػرادالمجتمػعمػفالطػبلبوالطالبػات،وتػـأخػذعينػةعشػوائيةطبقيػةبنسػبة
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(،)%10باسػػتثناءجامعػػةطيبػػةفقػػدتػػـأخػػذجميػػعطػػبلبوطالبػػاتالػػدكتوراهلمحػػدوديتيـ،وكػػافعػػدد
أفرادالعينة()371طالبًاوطالبة،واستخدـالباحثاستبانةاحتوتعمي()77عبارةموزعةعمػيثبلثػة
محاور(الحريةاألكاديمية،مياراتاالتصاؿ،مياراتاتخاذالق اررات).

وكافمفأىـالنتائج:
-أفطبلبالدراساتالعميافيكمياتالتربيػةبالجامعػاتالسػعوديةيمارسػوفالحريػةاألكاديميػةبدرجػة

متوسطة.

-طػػبلبالد ارسػػاتالعميػػايمارس ػػوفميػػارةاالتصػػاؿبدرجػػةعالي ػػة،ويمارسػػوفميػػاراتاتخػػاذالقػ ػرار

بدرجةمتوسطة.

-توجدفروؽذاتداللةاحصائيةلدرجةممارسةطبلبالدراساتالعميػافػيكميػاتالتربيػةبالجامعػات

)تعزىلمتغيػري(الجػنس،المرحمػة)،لصػالح
السعوديةلمياراتاالتصاؿعندمستوىداللة( ≤0.05

الذكور،ولصالحمرحمةالدكتوراه.

توجػػدعبلقػػةايجابيػػةذاتداللػػةاحصػػائيةعنػػدمسػػتوىداللػػة()≤0.05بػػيفواقػػعممارسػػةطػػبلبالدراساتالعميالمحريةاألكاديميةودرجةممارستيـلمياراتاتخاذالقرار.
وأوصػػتالد ارسػػةبضػػرورةتطػػويرل ػوائحوأنظمػػةالتعمػػيـالعػػاليإلل ػزاـالجامعػػاتبتػػوفيرقػػدركبيػػرمػػف

الحريةاألكاديميةلطبلبالدراساتالعميا،واصدارقوانيفتسمحبإنشاءالجمعياتواالتحػاداتالطبلبيػة
مػفأجػؿرفػػعالػوعيبأىميػةالحريػػةاألكاديميػةلطػبلبالد ارسػػاتالعميػاوالعمػؿعمػىحمايتيػاومحاسػػبة
مػػفيتعمػػداإلخػػبلؿبمبادئيػػاوتبػػادؿالخبػراتمػػعالجامعػػاتالعالميػػةلبلسػػتفادةمػػفتجػػاربيـفػػيمجػػاؿ

الحريةاألكاديميةلمطالب.
 -6دراسة الدكسرم ( )2013بعنكاف " :الحرية األكاديمية ألعضاء ىيئة التػدريس بجامعػة أـ القػرم
كعالقتيا باإلبداع " ( السعكدية ) .
ىدفتالتعرؼإلىدرجةتوفرالحريةاألكاديميةألعضاءىيئةالتدريسبجامعةأـالقريومعرفػةدرجػة
إب ػػداعأعض ػػاءىيئ ػػةالت ػػدريس،والعبلق ػػةب ػػيفدرج ػػةت ػػوفرالحري ػػةاألكاديمي ػػةألعض ػػاءىيئ ػػةالت ػػدريس
بجامعػػةأـالقػػريودرجػػةإبػػداعأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسفػػيأدائيػػـ،واسػتخدمتالباحثػػةالمػػنيجالوصػػفي

األسػػموبالتحميمػػي،تكونػػتعينػػةالد ارسػػةمػػف()300عض ػواًمػػفأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسمػػفالػػذكور
واإلنػػاثممػػفيشػػغموفالم ارتػػبالعمميػػة(أسػػتاذ،أسػػتاذمشػػارؾ،أسػػتاذمسػػاعد)اسػػتجابمػػنيـ()246
فردًا،وكانتاألدواتعبارةعفاستبانتيفلمحريةاألكاديميةواإلبداع .وكافمفأىـالنتائج:
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أفدرجػػةت ػوافرالحريػػةاألكاديميػػةلػػدىأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسمتوسػػطةحيػػثبمغػػتقيمػػةالمتوسػػط(.)3.51
درجةتوافراإلبداعلدىأعضاءىيئةالتدريسكانتعاليةحيثبمغالمتوسطالحسابي(.)3.98-وجػػودعبلقػػةايجابيػػةبػػيفدرجػػةت ػوافرالحريػػةاألكاديميػػةألعضػػاءىيئػػةالتػػدريسبجامعػػةأـالقػػري

ودرجةإبداعأعضاءىيئةالتدريسحيثبمغمعامؿاالرتباط(.)0.74

وأوص ػػتالد ارس ػػةبض ػػرورةم ػػنحعض ػػوىيئ ػػةالت ػػدريسالحري ػػةف ػػياختي ػػارمحت ػػوىالم ػػادةالت ػػييق ػػوـ
بتدريسػػياوأفتقػػوـإدارةالجامعػػةبمػػنحعضػػوىيئػػةالتػػدريسالحريػػةفػػيتقػػديـالنقػػدالبنػػاءوتػػوفيرقػػدر
أكبػػرمػػفالحريػػةاألكاديميػػةلعضػػوىيئػػةالتػػدريسمػػفخػػبلؿالمشػػاركةفػػياختيػػارالقيػػاداتاألكاديميػػة

ومناقشػػةالسياسػػاتالعامػػةوابػػداء أريػػوفػػيأنشػػطةالجامعػػةوتقػػديـالمزيػػدمػػفالػػدعـالمعنػػويوالمػػالي

لعضوىيئةالتدريسليتمكفمفإجراءالبحوث.

 -7دراسة خطابية كالسعكد ( ( 2011بعنكاف " :تصكرات أعضاء الييئػات التدريسػية فػي الجامعػات
األردنية لدرجة حريتيـ األكاديمية كعالقتيا بإنجازىـ البحثي " (األردف) .

ىدفتالتعرؼإلىتصوراتأعضاءالييئاتالتدريسيةفيالجامعاتاألردنيةلدرجةحػريتيـاألكاديميػة

وعبلقةذلؾبإنجازىـالبحثي،ولتحقيؽأىداؼالدراسةاتبػعالباحػثالمػنيجالوصػفياألسػموبالتحميمػي
وتكػػوفمجتم ػػعالد ارسػػةم ػػفجمي ػػعأعضػػاءالييئ ػػةالتدريسػػيةف ػػيالجامع ػػاتاألردنيػػة،والب ػػالغع ػػددىـ

()4789عضواًوبمغتعينػةالد ارسػة()510أعضػاءتػـاختيػارىـبالطريقػةالعشػوائيةالطبقيػة،وقػدتػـ
تطويراستبانةلمتعرؼإلىتصوراتأعضاءالييئةالتدريسيةلدرجةحريتيـاألكاديمية.

 وكافمفأىـالنتائج:
-أفتصػػوراتأعضػػاءالييئػػةالتدريسػػيةلدرجػػةح ػريتيـاألكاديميػػة،وكػػذلؾإنجػػازىـالبحثػػيقػػدجػػاء

بدرجة(متوسطة).

-توجػػدعبلقػػةارتباطيػػةلكنيػػادال ػةاحصػػائيًابػػيفالحريػػةاألكاديميػػةواإلنجػػازالبحثػػيألعضػػاءىيئػػة

التدريس.

-توجػػدفػػروؽذاتداللػػةاحصػػائيةفػػيتصػػوراتأعضػػاءالييئػػةالتدريسػػيةلدرجػػةح ػريتيـاألكاديميػػة

تعزىلنوعالجامعةلصػالح(الجامعػاتالرسػمية)،ونػوعالكميػةلصػالح(الكميػاتاإلنسػانية)،وعػدـوجػود

تعزىلمتغيرالرتبةاألكاديميةوجامعةالتخرج.
فروؽ 

وأوصػػتالد ارسػػةبضػػرورةتشػػجيعالد ارس ػػاتحػػوؿالحريػػةاألكاديميػػةلييئػػاتالتػػدريسفػػيالجامع ػػات
العربيػة،نظػ ًارلعػػدـتػوافرالمعمومػػاتالكافيػػةفػػيىػػذاالمجػػاؿ،بػػالرغـمػػفأفنمػػطاإلدارةالجامعيػػةفػػي
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كثيرمفمؤسسػاتالتعمػيـالعػاليفػيالػببلدالعربيػةتتبػعالنمػوذجاألمريكػي،ذيالسػقؼالمرتفػعنسػبيًا
فيىذاالمجاؿاالأنواليعرؼاليأيحديطبؽمفيوـالحريةاألكاديمية.

 -8دراسػػػة الكنػػػدرم كآخػػػركف ( )2011بعنػػػكاف" :مػػػدركات الحريػػػة األكاديميػػػة لػػػدل أعضػػػاء ىيئػػػة
التدريس في كميات الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي كالتدريب" ( الككيت ) .

ىػػدفتالتعػػرؼإلػػىمظػػاىروأسػػسالحريػػةاألكاديميػػةالتػػييتمتػػعبيػػاعضػػوىيئػػةالتػػدريسفػػيكميػػات

الييئػػةبنوعييػػاالعممػػيوالنظػػري،حيػػثاسػػتخدمتالد ارسػػةالمػػنيجالوصػػفياألسػػموبالتحميمػػي،تكػػوف
مجتمػػعالد ارسػػةمػػفجميػػعأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسفػػيكميػػاتالييئػػةالعامػػةلمتعمػػيـالتطبيقػػيوالتػػدريب،

وتـاختيارعينةعشوائيةمنيـبمغت()357عضواًواستخدمتاالستبانةكأداةلمدراسة.
وكافمفأىـالنتائج:

-توجػػدعبلقػػةطرديػػةايجابيػػةبػػيفمحػػاورالد ارسػػةالمختمفػػةبمعنػػيارتفػػاعأوزيػػادةأحػػدىػػذهالمحػػاور

يؤثرفياإليجابياتالخاصةبالحريةكماتؤثرالنظـوالموائحفياإليجابيات.

التوجدفػروؽذاتداللػةاحصػائيةبػيفمتوسػطاتدرجػاتتقػديرأفػرادالعينػةحػوؿمػدركاتالحريػةاألكاديمية.
وأوصػػتالد ارسػػةبضػػرورةالتأكيػػدعمػىأىميػػةإعػػادةالنظػػرفػػيالػػنظـوالمػوائحالمعمػػوؿبيػػافػػيكميػػات

الييئػػةبم ػايػػدعـويسػػاندالحريػػةالممنوحػػةألعضػػاءىيئػػاتالتػػدريسبيػػا،وأوصػػتالد ارسػػةبضػػرورة
تنظيـدوراتتدريبيػةألعضػاءىيئػاتالتػدريسلمعرفػةالحقػوؽوالواجبػاتالمنػ وطبيػاوالمتعمقػةبطبيعػة

وظيفتيـ.

 -9دراسػة الشػبكؿ كالزيػكد ( ) 2009بعنػكاف" :الحريػة األكاديميػة لػدل أعضػاء ىيئػة التػدريس فػي
الجامعات األردنية الرسمية كالخاصة " ( األردف ) .

ى ػػدفتالتع ػػرؼإل ػػىدرج ػػةممارس ػػةالحري ػػةاألكاديمي ػػةل ػػدىأعض ػػاءالييئ ػػةالتدريس ػػيةف ػػيالجامع ػػات

األردنيػػةالرسػػميةوالخاصػػة،والتعػػرؼإلػػىوجػػودفػػروؽذاتدالػػةاحصػػائيةفػػيدرجػػةممارسػػةأعضػػاء
ىيئػػةالتػػدريسفػػيالجامعػػاتاألردنيػػةوالخاصػػةلمحريػػةاألكاديميػػةبػػاختبلؼ(الجػػنس،والخبػرة،والرتبػػة

األكاديميػػة،والجامعػػة)،ولتحقيػػؽأىػػداؼالد ارسػػةاتبػػعالباحثػػافالمػػنيجالوصػػفياألسػػموبالتحميمػػي،
تكوفمجتمعالدراسةمفجميعأعضاءىيئةالتدريسفيالجامعاتاألردنيةالرسميةوالخاصػة،والبػالغ

عػ ػػددىـ()4123عضػ ػػوىيئػ ػػةتػ ػػدريس ،وتمثمػ ػػتعينػ ػػةالد ارسػ ػػةمػ ػػف()205عضػ ػػوىيئػ ػػةت ػ ػػدريس،
واستخدمتاالستبانةكأداةلمدراسة.

وكافمفأىـالنتائج:
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درجةتقديرأفرادالعينةلمحريةاألكاديميةجاءمتوسطًاعندمتوسط(.)3.42-وجػػودفػػروؽذاتداللػػةاحصػػائيةعنػػدمسػػتويداللػػة()≤0.05تعػػزىلمجػػنسفػػيمجػػاؿاتخػػاذ

الق ػرارعم ػىدرجػػةممارسػػةأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسلمحريػػةاألكاديميػػةفػػيالجامعػػاتاألردنيػػةوجػػاءت
الفروؽلصالحالذكور.

-عػدـوجػودفػروؽتعػػزىلمجػنسفػيمجػػاالتحريػةالتعبيػروالبحػثالعممػػيوالتػدريسلدرجػةممارسػػة

أعضػػاءىيئػػةالتػػدريسووجػػودفػػروؽتعػػزىلمرتبػػةاألكاديميػػةفػػيمجػػاؿالبحػػثالعممػػيوالتػػدريسعم ػى
درجةممارسةأعضاءىيئةالتدريس.

توجػػدفػػروؽتعػػزيلمتغيػػرالجامعػػةفػػيجميػػعالمجػػاالتعمػىدرجػػةممارسػػةأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسلمحريةاألكاديميةفيالجامعاتاألردنيةالرسميةوالخاصة،وجاءتالفروؽلصالحالجامعةالخاصة.
وأوصتالدراسةبضرورةإتاحةالفرصةأماـأعضاءالييئةالتدريسيةمفاإلناثلممارسػةأوسػعلمحريػة

األكاديميػػةمػػفخػػبلؿاإلعػػدادوالتأىيػػؿالعمم ػػي،وتوصػػيبزيػػادةمسػػتويالحريػػةاألكاديميػػةألعض ػػاء
الييئةالتدريسيةوضرورةتعميؽممارستيافػيالجامعػاتالحكوميػةأسػوةلمػاىػوموجػودفػيالجامعػات

الخاصة.

 -10دراسة حمداف ( )2008بعنكاف" :العالقة بيف الحرية األكاديمية كالكالء التنظيمي لػدل أعضػاء
الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية" (فمسطيف) .

ىػدفت تحديػد العبلقػة بػيف الحريػة األكاديميػة والػوالء التنظيمػي كمػاي ارىػاأعضػاء الييئػة التدريسػية فػي

الجامعػات الفمسػطينية ،وبيػاف ىػذه العبلقػة التػي تختمػؼ بػاختبلؼ(الجػنس ،والرتبػة العمميػة ،والخبػرة

،والكمية)،وتـاستخداـالمنيجالوصػفياألسػموبالتحميمػي،وتكػوف مجتمػعالد ارسػة مػف جميػع أعضػاء

الييئػة التدريسػية فػي جامعػة النجػاح الوطنيػة،وجامعػة بيرزيػت ،وجامعػةالقػدس(أبػوديػس)،والجامعػة

العربية األمريكية ،والذيف بمغ عػددىـ()1.498عض ػواً وقػد اختيػرت عينػة طبقيػة عشػوائية مػف مجتمػع

الدراسة بمغ حجميا()300عضوًا.
وكافمفأىـالنتائج:

-درجةالتقدير لواقع الحرية األكاديمية لدى أعضػاءالييئػة التدريسػية فػي الجامعػات الفمسػطينيةكانػت

متوسػطةبػوزفنسػبي )،)%6,67والدرجػة الكميػة لواقػع الػوالء التنظيمػي لػدى أعضػاء الييئػة التدريسػية

فػي الجامعػاتالفمسػطينية كانػت عاليػةبػوزف(،)%78.4والتوجػدعبلقػة ذات داللػة إحصػائية عنػد
مسػتوى الداللػة()0.05بػيفالحريػةاألكاديميػةوالػوالءالتنظيمػي لػدى أعضػاء الييئػة التدريسػية فػي

الجامعات الفمسطينية.
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وأوصتالدراسةبضرورةإج ارءد ارسػة تتعمػؽ بالكشػؼ عػف أسػباب تػدني القػدرة عمػى اتخػاذ القػرار عمػى
ا،واعطػاء
درجػة ممارسػةالحريػةاألكاديميػة عنػد أعضػاء الييئػة التدريسػية ووضػع الحمػوؿ المناسػبة ليػ 

أعضاء ىيئةالتػدريس المزيػد مػف ممارسػة الحريػة األكاديميػة فػي مختمػؼ المجػاالتليكونػوا عمػى وعػي
بكيفيةممارسة ىذه الحرية األكاديمية.

 -11دراسػػة أبػػػك حميػػػد ( )2007بعنػػكاف" :الحريػػػة األكاديميػػػة فػػي الجامعػػػات السػػػعكدية – دراسػػػة
ميدانية" (السعكدية) .

ىػػدفت التعػػرؼإلػػىمفيػػوـالحريػػةاألكاديميػػةلػػدىأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسفػػيالجامعػػاتالسػػعودية،

وتحديػػدأىػػـالعوامػػؿالتػػيتحػػدمنيػػافػػيالجامعػػاتالسػػعوديةواختبػػارمػػدىوجػػودفػػروؽدالػػةإحصػػائياً
بػػيفإجاب ػػاتأفػػرادالد ارس ػػةحػػوؿالحري ػػةاألكاديمي ػػةبػػاختبلؼمتغي ػػر(الجامعػػة،والتخص ػػصالعمم ػػي،

والرتبػػةالعمميػػة،وطبيعػػةالعمػػؿالحػػالي،والجػػنس(.وتػػـاسػػتخداـالمػػنيجالوصػػفياألسػػموبالتحميمػػي،

وتكػوفعينػةالد ارسػة مػف جميػعالعمػداءوالػوكبلءورؤسػاءاألقسػاـوأعضػاءىيئػةالتػدريسالسػعودييف
ذكػػو ًارواناثػًامػػفجامعػػةالممػػؾسػػعودوجامعػػةالممػػؾعبػػدالعزيػػزوجامعػػةالممػػؾفيػػدلمبتػػروؿوالمعػػادف

بواقع()491عضواًحيثتـاسترجاع()412منيا.
وكافمفأىـالنتائج:

-الحريػ ػػةاألكاديميػ ػػةتعنػ ػػيبالنسػ ػػبةألعضػ ػػاءىيئػ ػػةالتػ ػػدريسبالجامعػ ػػاتالسػ ػػعوديةحريػ ػػةالجامعػ ػػة

واسػػتقبللياإداري ػًاومالي ػًاوأكاديمي ػًا،وحريػػةعضػػوىيئػػةالتػػدريسفػػيالبحػػثوالتػػدريس،ومشػػاركتوفػػي

صنعالقرارالجامعي.

-واقعالحريةاألكاديميةفيالجامعاتالسعوديةكافمتوسطاًبشكؿعػاـ،وتوجػدفػروؽدالػةإحصػائياً

بيفإجاباتأفرادالدراسةتبعًالمتغيرالجامعةومتغيرطبيعةالعمؿالحاليحوؿالحريةاألكاديمية.

-التوجدفروؽدالةإحصائياًبيفإجاباتأفرادالدراسةتبعػاًلمتغيػرالتخصػصالعممػيومتغيػرالرتػب

العمميةومتغيرالجنسحوؿالحريةاألكاديمية.

وأوص ػػتالد ارس ػػةبض ػػرورةم ػػنحأعض ػػاءىيئ ػػةالت ػػدريسبالجامع ػػاتالس ػػعوديةق ػػد اًرأكب ػػرم ػػفالحري ػػة
األكاديمية،وتبادؿالخبراتمعالجامعاتالعالميةلبلسػتفادةمػفتجػاربيـفػيمجػاؿالحريػةاألكاديميػة،

تطويرلوائحوأنظمةالتعميـالعاليلتمكيفالحريةاألكاديميػةمػفتبػادؿالخبػراتمػعالجامعػاتالعالميػة

لبلستفادةمفتجاربيـفيمجاؿالحريةاألكاديمية.
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 -12دراسة سيؼ ( )2006بعنكاف " :مدل ممارسػة أعضػاء ىيئػة التػدريس لمحريػة األكاديميػة فػي
الجامعات اليمنية " ( اليمف ) .
ىػػدفتالتع ػػرؼإل ػػىم ػػدىممارس ػػةأعض ػػاءىيئػػةالت ػػدريسلمحري ػػةاألكاديمي ػػةف ػػيالجامع ػػاتاليمني ػػة،

ولتحقيؽأىداؼالدراسةاستخدـالباحثالمػنيجالوصػفياألسػموبالتحميمػي،تكػوفمجتمػعالد ارسػةمػف
أعضاءىيئةالتدريسفيجامعةصػنعاءوعػدففػيالكميػاتالتطبيقيػةوالتطبيقػاتالنظريػة،تػـاختيػار

عينةالدراسةبطريقةعشوائيةطبقيػةمػفأعضػاءىيئػةالتػدريسالبػالغعػددىـ( .)387وكػافمػفأىػـ

النتائج:

أخػػذتالممارس ػػةالط ػػابعاإليج ػػابيف ػػيمج ػػاؿحريػػةالبح ػػثوحري ػػةالت ػػدريسوحري ػػةالػ ػرأيوالنش ػػر،وأخذتالطابعالسمبيفيمجاؿالمشاركةبيفأعضاءىيئةالتدريسإلدارةشؤونيـ.
-وجودفروؽذاتداللةاحصائيةبيفاستجاباتأعضاءىيئةالتدريسفيكػؿجامعػةصػنعاءوعػدف

وتعزفيمجاؿالمشاركة،وذلؾلصالحجامعةصنعاء.

-توجدفروؽذاتداللةاحصائيةبيفاسػتجاباتأعضػاءىيئػةالتػدريستبعػًالمتغيػرالرتبػةاألكاديميػة

فيمجاؿالبحثوالتدريس،وعقدالمؤتمراتلصالحرتبة(أستاذمشارؾفمافوؽ).

وأوصػػتالد ارسػػةبضػػرورةإج ػراءالمزيػػدمػػفالد ارسػػاتالتػػيتحػػثعمػػىممارسػػةالحريػػةاألكاديميػػةفػػي

الجامعات،وتحديدأثرىاعمىمستوىاإلنجازواإلنتاجيةالبحثية.

 -13دراسػػة بػػدراف كآخػػركف ( )2005بعن ػكاف" :الحريػػة األكاديميػػة كعالقتيػػا بالرضػػا الػػكظيفي لػػدل
أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية كالتربية الرياضية " ( مصر ) .

ىػػدفتالتعػػرؼإلػػىمفيػػوـالحريػػةاألكاديميػػةوعبلقتيػػابالرض ػاالػػوظيفيلػػدىأعضػػاءىيئػػةالتػػدريس

بكميػػاتالتربيػػةوالتربيػػةالرياضػيةبػػبعضالجامعػػاتالمصػرية،واعتمػػدتالد ارسػػةعمػىالمػػنيجالوصػػفي

التحميميمستخدمةاالستبانةوالمقابمة،وتمثمتعينةالدراسةمف()250عضوىيئةتدريس.
وكافمفأىـالنتائج:

ػتوىالعبلقػػةبػػيفالحريػػةاألكاديميػػةوالرضػػاالػػوظيفيلػػدىأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسبكميػػاتالتربيػػة
-مسػ 

الرياضيةمقبوؿ.

-يسػػاىـاالعت ػراؼالرسػػميبحريػػةالتػػدريسوالبحػػثالعممػػيإلػػىتفعيػػؿأدوارأعضػػاءىيئػػةالتػػدريس

داخؿالكميةبدرجةكبيرة.

ٌ-يتػ ػػيحاالنتخػ ػػابالحػ ػػرالمباشػ ػػرلمقيػ ػػاداتبالكميػ ػػةكالعمػ ػػداءوالػ ػػوكبلءورؤسػ ػػاءاألقسػ ػػاـإلػ ػػىتقػ ػػدير

األعضاءوالمجتمعلمعضوالمنتخب.
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وأوصػتالد ارسػةبضػرورةرفػعالػوعىاالجتمػاعيبأىميػةالحريػةاألكاديميػةوزيػادةتقػديرمجتمػعالكميػة
والمجتمعالخارجيلمايقوموفبومفأعماؿالتدريسبكمياتالتربيةالرياضية.
ثانيان  :الدراسات األجنبية :
 -1دراسة زيف الديف ( ) Zain-Al-Dien,2016بعنكاف" :الحرية األكاديمية الطالبيػة فػي مصػر:
تصكرات لطمبة التعميـ الجامعي " (مصر) .
University

of

Egypt:Perceptions

Student Academic Freedom in
Education Students .

ىدفتالكشؼعفمدىحريةالطالبالجامعياألكاديميةمفوجيةنظرالطمبةفػيمصػر،اعتمػدت
الد ارسػةالمػنيجالوصػفي،المسػحيبتطبيػػؽاسػتبانةعمػىعينػةمػػف()800طالػبمػفالتعمػيـالجػػامعي
فيمصر.ومفأىـالنتائج:

أفحريةالطبلباألكاديميةليستمفقودةإلىحدبعيدفيالجامعاتالمصرية،وىىمعتدلة.-أفىنػػاؾفػػروؽذاتداللػػةإحصػػائيةفػػيمسػػتوىالحريػػةاألكاديميػػةلطػػبلبالعينػػةالتػػييمكػػفأف

تعزىإلىالجنسلصالحالذكور،ونوعالكميةلصالحالكمياتاإلنسانية.

-أفالعديػدمػفالطػػبلبفػيمصػػرلديػوبعػضالشػػؾحػوؿالحريػػةاألكاديميػة،وحالػةمػػفعػدـاليقػػيف

وعدـاالستقرارالذييطرحتحدياتجديدةإلدارةالجامعةفيمصر.

وأوصتالدراسةبضرورةالعمؿالجادفيالجامعاتالمصريةلضمافالحريةاألكاديميػةالطبلبيػةالتػي
قدتساعدعمىتوسيعالتفاىماتالطبلبالمصرييفلمعالـ،وظروفيـالخاصة.

 -2دراسػػة كػػاركي (  )Karki,C,B,2015بعن ػكاف " :الحريػػة األكاديميػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس
كالطالب " (ماليزيا) .

Academic Freedom for Faculty Members and Students.
ىدفتاستقصاءوجياتنظرأعضػاءىيئػةالتػدريسوالطػبلبوأعضػاءالقيػادةاألكاديميػةحػوؿالحريػة

األكاديميػػة ،وفحػػصدوركميػػةالتربيػػةفػػيمػػايتعمػػؽبحمايػػةالحريػػةاألكاديميػػةألعضػػاءىيئػػةالتػػدريس
والطػػبلب،وقػػداسػػتخدمتالد ارسػػةالمػػنيجالوصػػفيالتحميمػػي،وكانػػتأداةالد ارسػػةعبػػارةعػػفالمقػػاببلت
شبوالمنظمةحيثكانتالعينةمفأعضػاءىيئػةالتػدريسوالطػبلبوبعػضالقيػاداتاألكاديميػةبمغػت
فيمجمميا(،)175وكذلؾتحميؿالوثائؽالرسميةذاتالصمةلمدراسةوكافمفأىـالنتائج:
ىناؾإجماعمفقبؿأفرادالعينةعمىأىميةالحريةاألكاديميةوضروريتيا.الحريةاألكاديميةفيالجامعةتقتصرعمىاألنشطةالتيتندرجتحتطائمةالنظاـالجامعي.030

 مفأىـالعوامؿالتيتحدمفالحريةاألكاديمية،ضعؼالمواردالمالية،والتدخؿالسياسي.وأوصػػتالد ارسػػةبضػػرورةوجػػودسياسػػةلمتعمػػيـالعػػاليبشػػأفالحريػػةاألكاديميػػةوكػػذلؾسياسػػةداخميػػة
خاصةلحمايةالحريةاألكاديميةفيكميةالتربية.

 -3دراسػػػة بريشػػػاس ( )Precious, 2014بعنػػػكاف" :مفػػػاىيـ الحريػػػة األكاديميػػػة فػػػي الجامعػػػات

اإلنجميزية" (بريطانيا) .
Conceptions of Academic Freedom in English Universities
ىػػدفتالتعػػرؼإلػػىواقػػعالحريػػةاألكاديميػػة وكيػػؼليػػاأفتتحقػػؽفػػيإطػػارقطػػاعمعػػيفمػػفالتعمػػيـ

العػالي،حيػثكػػافالتركيػزفػػيالد ارسػةعمػػى()14عضػواًمػفأعضػػاءالمغػةاإلنجميزيػػةمػفالمجموعػػة
الكاتدرائية،وىوالقطػاعالمميػزفػيمجػاؿالتعمػيـالعػالي،وأعضػاءالجامعػاتوالكميػاتالجامعيػةالتػي

أنشػػئتسػػابقًاباسػػـكميػػاتالكنيسػػةلتػػدريبالمعممػػيف،والتػػيالتػزاؿتشػػكؿجػػزءامػػفالي ويػػةالمؤسسػػية

ليومنػػاىػػذا،وكػػافالسػػببفػػياختيػػارىػػذهالمجموعػػةأفالمؤسسػػاتالدينيػػةتفػػرضفػػيبعػػضاألحيػػاف
قيػػوداًعمػػىالحريػػةاألكاديميػػة،وقػػداتبعػػتالد ارسػػةالمػػنيجالوصػػفيمػػفخػػبلؿمقػػاببلتمتعمقػػةشػػبو
منظمةمع()11مفكبارالمديريفو()11مفاألكاديمييف .

وكافمفأىـالنتائج:
 أنػػوعمػػىالػػرغـمػػفأفىنػػاؾحػػاالتمعزولػػةمػػفاألكػػاديمييفالػػذيفشػػيدواقيػػودًاعمػػىالعمػػؿالجامعي،إالأنولـيكفىناؾأيتوتربيفالمؤسساتالمبنيةعمىالعقيدةوالحريةاألكاديمية

-

.

ل ػػـيكػػػفاألسػػػاسالمس ػػيحيمػػػفاالعتبػػػاراتالميمػػػة،ول ػػـيكػػػفليػػػاأث ػػريػػػذكرعمػػػىالعمػػػؿ

األكاديمي.

 أفالحريةاألكاديميةكانتىيالسبيؿنحوتحقيؽمكانةالجامعةوتوجييانحوالعممانية -4دراسة لككر ( )Locher,2013بعنكاف  " :الحرية األكاديمية لمف ؟ " (أمريكا) .
?Academic Freedom for Whom
ىدفتالتعرؼإلىكيفيةأفتحصؿجامعةكولوراألمريكيةعمىخبرةمميزةفيالحريةاألكاديميػةمػف

خػػبلؿطػػرؽتتػػأثربالخمفيػػةاالجتماعيػػة،اتبػػعالبحػػثالمػػنيجالوصػػفياألسػػموبالتحميمػػيوكانػػتعينػػة

الدراسةعبارةعف()13كميةفيجامعػةكولػورمػفكميػاتالبحػثالعممػيفػيواليػاتمختمفػةجغرافيػاً،
وقدتـإجراءمقاببلتعمداءىذهالكميات وتحميؿسيرتيـالذاتيةومنشوراتيـ،وكافمفأىـالنتائج:

-أفالحري ػ ػػةاالكاديمي ػ ػػةتمع ػ ػػبدو اًرىامػ ػ ػاًف ػ ػػيتعم ػ ػػيـالمش ػ ػػاركيف،خ ػ ػػدمتيـوأبح ػ ػػاثيـوأفخمفي ػ ػػاتيـ

االجتماعيةقدتؤثرفيمدىوصوليـإلىالحريةاألكاديمية،فيحيفأفبعػضالمشػاركيفلػـيشػعروا
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بالحمايةمفخبلؿالحريةاألكاديميةوأفالتمييزالعنصريأواالضطيادقديصػؿبيػـالػىدرجػةأنيػـ
اليستطيعوفالحصوؿعمىالحريةاالكاديمية.
وأوصػػتالد ارسػػةبضػػرورةتحقيػػؽالحريػػةاألكاديميػػةلجميػػعالعػػامميففػػيالمؤسسػػاتالتعميميػػةلتحقيػػؽ
الفائدةبغضالنظرعفالجنس،العرؽأوالخمفيةاالجتماعية .

 -5دراسػة ككرنيمػػكس ( )Cornelius , 2011بعنػكاف" :الحػػدكد القانكنيػػة لحريػػة أعضػػاء ىيئػػة
التدريس األكاديمي كالسمطة االدارية في المراحؿ الثانكية كاالبتدائية كالتعميـ الجامعي (إيراف) .

Aspecial Concern of the First Amendment ,: The legal limits of Faculty
Academic Freedom and Administrative Authority in Primary,
Secondary, and Post – Secondary Education .
ىػدفتالتعػػرؼإلػىالحػػدودالقانونيػةلمحريػػةاألكاديميػةفػػيالمػدارسالعامػػةواالبتدائيػةوالثانويػػةوالتعمػػيـ

العػػالي،والتعػػرؼإلػػىالحػػدالقػػانونيبػػيفحقػػوؽالحريػػةاألكاديميػػةلؤلعضػػاءفػػيالكػػبلـوالتعبيػػرعػػف

أنفسيـ وبػيفالسػمطةمػفقبػؿمػديريالتعمػيـ،ولقػداسػتخدـالباحػثفػيبحثػواألداةالتػياعتمػدتعمػى
أساليبمتنوعةمفقواعدالبياناتالقانونيةبمافيذلػؾ،lexis , westlawولتحقيػؽأىػداؼالد ارسػة

اتب ػػعالباح ػػثالم ػػنيجالوص ػػفياألس ػػموبالتحميم ػػيف ػػيتحمي ػػؿوجم ػػعالقػ ػ ارراتالت ػػينش ػػرتع ػػفك ػػؿ
المواضػػيعالقانونيػػةالمتعمقػػةبحريػػةأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسفػػيالجامعػػاتوالمػػدارسالثانويػػةواالبتدائيػػة.

وكافمفأىـالنتائج:

-أفالتش ػريعالقػػانونييقػػدـالحمايػػةلمحريػػةاألكاديميػػةفػػيالمؤسسػػاتبشػػكؿيشػػجعممارسػػتيا،لكػػف

درجةممارستياكانتمتوسطة.

-أفأعضػاءىيئػةالتػدريسيمارسػوفاألنشػطةبشػػكؿمحػددلمحريػةاألكاديميػة،وأفالحريػةاألكاديميػػة

التمارسنشاطياداخؿجدارافالمؤسسةالتعميميةبؿتمارسياخارججدرانياأيضًابشكؿمحدد.

وأوصتالدراسةبضرورةأفتمارسالحرياتاألكاديميةبشكؿمنظـوفعاؿمفقبؿالمسؤوليف.

 -6دراسػػة جركبيػػؾ ( )Grubiak,2007بعن ػكاف ":مقارنػػة بػػيف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي كميػػات
المجتمع بكالية كاشنطف كآراء االدارييف كمعتقداتيـ حكؿ الحرية األكاديمية" (أمريكا) .

Comparison Between Faculty Members at Community Colleges Aolayh
Washington and the Views of Administrators and Beliefs About
Academic Freedom .
ىدفتالتعرؼإلىمدىوجودفػرؽبػيفآراءأعضػاءىيئػةالتػدريسوآراءاإلداريػيفأصػحابالمناصػب
فػيكميػػاتالمجتمػػعفػػيواليػةواشػػنطفحػػوؿالحريػػةاألكاديميػػة،والكشػؼعمػػاإذاكػػافىنػػاؾاخػػتبلؼ

بػػيفإجابػػاتأفػرادالعينػػةمػػفحيػػث(الجػػنس،الخبػرة،العمػػر،مسػػتويالتعمػػيـ)،لتحقيػػؽأىػػداؼالد ارسػػة
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استخدـالباحثالمنيجالوصػفياألسػموبالتحميمػي،مسػتخدمًااالسػتبانةكػأداةلمد ارسػة.وكػافمػفأىػـ

النتائج:

-اليتفؽأعضاءىيئػةالتػدريسمػعاإلداريػيفحيػثيػرىأعضػاءىيئػةالتػدريسأفالحريػةاألكاديميػة

ميمةلمتعميـالعالي،بينمااليعتقداإلداريوفذلؾ.

-تختمؼوجياتنظراألكاديمييفواإلدارييفحوؿالحريةاألكاديميةحيثيرىاألكاديميوفليػاأىميػة

أكثرمفاإلدارييف.

-التوجدفروؽفيإجاباتأفرادالعينػةمػفحيػثالجػنس،بينمػاتوجػدفػروؽبػيفإجابػاتأفػرادالعينػة

مػػفحيػػث(الخبػرة،والعمػػر،ومسػػتويالتعمػػيـ)،لصػػالح(الفئػػةأكثػػرمػػف10سػػنوات،والفئػػةأكثػػرمػػف
40سنة،والدراساتالعمياعمىالترتيب).
وأوصتالدراسةبضرورةمنحأعضاءىيئةالتدريسالحريةفيتقويـالطمبػةوط ارئػؽالتػدريسوالمنػاىج

الدراسية.

-7دراسة ريتش ( )Rich , 2006بعنكاف" :الحرية األكاديمية لدل المدرسيف" (أمريكا) .
I have Academic Freedom of Teachers .
ىػػدفتالتركيػػزعمػػىحريػػةالتعبيػػروالممارسػػةمػػفقبػػؿالمدرسػػيفلػػديالمؤسسػػاتالتربويػػةالحكوميػػة

األمريكيػػةحس ػػبالحريػػةاألكاديمي ػػة.واش ػػتممتالد ارسػػةعمػ ػى()131مدرسػ ػًامػػفالكمي ػػاتالجامعي ػػة،
بحيػػثيكػػوفلػػدييـتصػػورواضػػححػػوؿىػػذهالد ارسػػةمػػفخػػبلؿذلػػؾ.أمػػابالنسػػبةألدواتالد ارسػػةفقػػد

اعتمػػدتالد ارسػػةعمػىالحػػاالتالد ارسػػيةلػػدييابحيػػثيػػتـالتركيػػزعم ػىبعػػضالعناصػػرفػػيمثػػؿىػػذه
ػتياوالمسػؤولياتالممقػػاةعمػىعػاتؽالمػػدرسومناقشػػةأبػػرز
الحالػةمثػػؿالحريػػةاألكاديميػةومػػدىممارسػ 

األمورلدييـ،ومدىاىتماـالمدرسبيذاالحؽالذييكوفلديو.
وكافمفأىـالنتائج:

-أفالحريةاألكاديميةوالممارسةمفقبؿالمدرسيفكانتمفخبلؿنقاشالمواضيعالمرتبطةبيا.
-كماأفالمدرسيدرؾمديالحمايةالمسئولةلحريتوفػيالتعبيػرلكػفضػمفحػدودالمسػئوليةبحيػث

يكوفىناؾتعزيزلؤلمورالدراسيةمفخبلؿذلؾ.
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 -8دراسػػػة جػػػكدؿ( )Goodell,2005بعنػػػكاف" :مػػػدركات أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس حػػػكؿ الحريػػػة
األكاديمية " (أمريكا) .
Faculty perceptions of Academic Freedom at aMetropolitan University.
ىػدفتالتعػرؼإلػىمفيػوـالحريػػةاألكاديميػةلػدىأعضػاءىيئػةالتػػدريس،والتعػرؼإلػىأىمػدىتوجػػد
تيديػػداتتيػػددح ػريتيـاألكاديميػػة،ومػػدىالعبلقػػةبػػيفالحريػػةاألكاديميػػةوالتثبيػػتفػػيالخدمػػة،وىػػؿ

تعتبرالحريةاألكاديميػةمظيػ اًرىامػاًمػفمظػاىرالتعمػيـالعػالي؟ولتحقيػؽأىػداؼالد ارسػةاتبػعالباحػث

المنيجالوصفياألسموبالتحميمي،وتكوفمجتمعالدراسةمفجميعأعضاءىيئػةالتػدريس،تػـاختيػار
عينةمنيـ()30عضوًا،ولقداستخدـالمقابمةكأداةلمدراسة.

وكافمفأىـالنتائج:
أفأعضاءىيئةالتدريسيختمفوففيمدركاتيـالعامةحوؿالحريةاألكاديمية.-بعضأفرادالعينةاتفقواعمىأفالحريةاألكاديميةقدوفرتالحمايةلمبحثوالتدريس،واعتبػرمعظػـ

أفرادعينةالبحثأفالحريةاألكاديميةمظي اُرىاماًمفمظاىرالحياةاألكاديميةفيالتعميـالعالي.

-وجودالعديدمػفالتيديػداتالتػيتيػددحريػةأعضػاءىيئػةالتػدريساألكاديميػةوالتػيتنبػعمػفداخػؿ

المؤسسةاألكاديمية،خصوصاًمايتعمؽبتسمسؿالعمؿالقياديواإلدارةالمركزية.

-إفمفيػػوـالحري ػػةاألكاديميػػةيختم ػػؼل ػػديأعضػػاءىيئ ػػةالت ػػدريسبػػاختبلؼم ػػدركاتيـواجتي ػػاداتيـ

الشخصية،حوؿمعنيالحريةاألكاديمية وكيفيةممارستيا.

وأوصتالد ارسػةبضػرورةدعػـمفيػوـالحريػةاألكاديميػةمػفخػبلؿعقػددوراتألعضػاءىيئػةالتػدريس
لمتعريؼبالمدركاتحوؿالحريةاألكاديمية.
 -9دراسػػة سانيبسػػكف ( (Sinpson , 2004بعنػكاف" :التػػدريس كالحريػػة األكاديميػػة فػػي التعمػػيـ
العالي دراسة مػف السياسػة الخاصػة بتنظػيـ األحاديػث الصػفية لييئػة تػدريس بكميػات مجتمػع مختػارة
بكالية كاليفكرنيا" (أمريكا) .

Teaching and Academic Freedom in Higher Education . Apolicy Review
of How Selected California Community Colleges Regulate Faculty
Classroom Speech, Adissertation.
ىػػدفتالتعػػرؼإلػػىالعديػػدمػػفأن ػواعالسياسػػاتواإلج ػراءاتوالممارسػػاتالسػػائدةبكميػػةالمجتمػػعبواليػػة
كاليفورني ػػابيػػػدؼالح ػػدمػػػفالح ػػديثالصػػػفيألعض ػػاءىيئػػػةالت ػػدريس،لمتعػػػرؼإذام ػػاكان ػػتالقيػػػود

المؤسسػػاتيةمتفقػػةمػػعالمبػػادئالدسػػتوريةوالقانونيػػةالحاليػػةومبػػادئالحريػػةاألكاديميػػةالمطبقػػةبػػالتعميـ
العالي،ولتحقيؽأىداؼالدراسةاستخدـالباحثالمنيجالتحميؿالوصفياألسػموبالتحميمػي،مػفخػبلؿ
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تطبيؽاالستبانةكأداةباإلضافةإلىالمقاببلتالشخصػية،وتضػمنتعينػةالد ارسػةتسػعكميػاتمجتمػع
مفضمف()109كمياتمجتمعبكاليفورنيا.
وكافمفأىـالنتائج:
-أفاإلج ػراءاتالمتبعػػةلمحػػدمػػفاألحاديػػثالصػػفيةألعضػػاءىيئػػةالتػػدريستعتبػػرغيػػرمتوافقػػةمػػع

المبػػادئالدسػػتوريةومبػػادئالحريػػةاألكاديميػة،وذلػػؾمػػايسػػببعػػدـرغبػػةالمػػديريفالتػػدخؿفػػيسياسػػة
ىيئػػةالتػػدريسأوالقم ػػؽبشػػأفاتخػػاذاجػ ػراءاتغيػػرمناس ػػبةبسػػببالمشػػاكؿالمتعمق ػػةبمبػػادئالحري ػػة

األكاديمية،أوعدـحصوؿمديريالكمياتعمىالتدريبالمبلئـ.

الحريةاألكاديميةتزيدمفقدرةووالءأعضاءىيئةالتدريسواستعداداتيـلمحواراتالصفية.
 التعقيب عمى الدراسات السابقة :
يتضػحمػفخػبلؿاسػػتعراضالد ارسػاتالسػابقةالتػػيتتعمػؽبػإدارةرأسالمػاؿالفكػريوالحريػةاألكاديميػػة

أفىنػػاؾتنوع ػافػػيمواضػػيعياوأىػػدافياوأدواتيػػا،وبػػالرغـمػػفذلػػؾفػػإفىنػػاؾاىتمام ػًاواسػػعًاومت ازيػػدًا
ألغمبالبمدافالتيأخػذتمنيػاىػذهالد ارسػاتفػيموضػوعإدارةرأسالمػاؿالفكػريوالحريػةاألكاديميػة

والسعينحوالتطورواالرتقاءاألمثؿلتحقيؽالنتائجواألىداؼالمرجوةفيالعمميةالتعميمية.
أكالن  :التعميؽ عمى محكر الدراسات التي تناكلت مكضكع إدارة رأس الماؿ الفكرم:
تمثمت أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف الدراسات السابقة كالدراسة الحالية:
أ-مفحيثاألىداؼ:

الحظػػتالباحثػػةبعػػداالطػػبلععمػػىالد ارسػػاتتنػػوعأىػػدافيا،فيػػدفتد ارسػػةعسػػاؼ()2016معرفػػة
درجةتقديرأعضاءىيئةالتدريسبالجامعاتالفمسطينيةلجيودىافػيإدارةرأسالمػاؿالفكػري،وىػدفت

دراسةمرىج()2016تحديدالعبلقةبػيفرأسالمػاؿالفكػريوأداءاالبتكػارفػيجامعػةتشػريف،وىػدفت
د ارسػػةعبػػداليػػادي()2016تحديػػدالعبلقػػةبػػيفرأسالمػػاؿالفكػػريوجػػودةاألداءالمؤسػػسمػػفوجيػػة
نظػػرالعػػامميففػػيالبرنػػامجالتعميمػػيبوكالػػةغػػوثوتشػػغيؿالبلجئػػيف،وىػػدفتد ارسػػةقشػػطة()2015
معرفةمدىتوفرمتطمباتتطويررأسالماؿالفكريلتحقيؽالميزةالتنافسيةفػيالجامعػاتالفمسػطينية،

وىدفتدراسةالخضري()2015معرفػةواقػعإدارةرأسالمػاؿالفكػريبالجامعػاتالفمسػطينيةالخاصػة،
وىدفتدراسةأبوسويرح()2015تحميؿعناصررأسالماؿالفكػريوالتعػرؼإلػىالمكونػاتاألساسػية

لػػو،وىػػدفتد ارسػػةقشػػقش()2014تحديػػدالعبلقػػةبػػيفاإلجػراءاتاإلداريػػةالتػػيتتبعيػػاالجامعػػاتفػػي
إدارةرأسالماؿالفكريوبػيفالميػزةالتنافسػية،وىػدفتد ارسػةرشػيدوالزيػادي()2014معرفػةدوررأس
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الم ػػاؿالفك ػػريف ػػيبم ػػوغاألداءالج ػػامعيالمتمي ػػز،وى ػػدفتد ارس ػػةالخطي ػػب()2013معرف ػػةدوررأس
الماؿالفكريفيتطويرالكفاءةاإلداريةلدىالعامميفاإلدارييففيو ازرةالتربيػةوالتعمػيـالفمسػطينيةفػي
قط ػػاعغػ ػزة،وى ػػدفتد ارس ػػةص ػػبح()2013معرف ػػةدورالجامع ػػاتالفمس ػػطينيةف ػػيتنمي ػػةرأسالم ػػاؿ

البشػػريمػػفوجيػػةنظػػرأعضػػاءىيئػػةالتػػدريس،وىػػدفتد ارسػػةسػػنجؽ()2013بيػػافأثػػررأسالمػػاؿ
الفكػػريعمػػىنجػػاحالجامعػػاتاألردنيػػةالخاصػة،وىػػدفتد ارسػػةعمػػر()2013معرفػػةدور أرسالمػػاؿ
المعرف ػػيف ػػيتحقي ػػؽاالبتك ػػارل ػػدىعم ػػداءالكمي ػػاتف ػػيالجامع ػػاتالس ػػورية،ى ػػدفتد ارس ػػةأب ػػودي ػػة

()2011معرف ػػةواق ػػعرأسالم ػػاؿالبش ػػرىوالميػ ػزةالتنافس ػػيةف ػػيالجامع ػػاتالفمس ػػطينية،ى ػػدفتد ارس ػػة
حمادة()2010معرفةواقػعالتػدريبوأثػرهفػيتطػويررأسالمػاؿالفكػريلػدىمػوظفيالسػمطةالوطنيػة

الفمسطينيةفيقطاعغزة،ىػدفتد ارسػةقرنػىوالعتيقػى()2010تقػديـتصػورمقتػرحإلدارةرأسالمػاؿ
الفكػػريبالجامعػػاتالمص ػريةلتحقيػػؽقػػدرتياالتنافسػػية،ىػػدفتد ارسػػةالحمػػداني()2010التعػػرؼإلػػى

اختيػػارعبلق ػػةاالرتبػػاطواألث ػػربػػيفرأسالم ػػاؿالفكػػريوادارةالع ػػاممييففػػيجامع ػػةالموصػػؿ،ى ػػدفت
دراسةعبد()2009معرفةأثررأسالمػاؿالفكػريفػيامكانيػةتطبيػؽإدارةالجػودةفػيجامعػةتكريػت،
ى ػػدفتد ارس ػػةبدارن ػػو()2007معرف ػػةتص ػػوراتالق ػػادةاألك ػػاديمييفف ػػيالجامع ػػاتاألردني ػػةالحكومي ػػة

والخاصة،ىدفتدراسةالمطيري()2007معرفةأبرزالتحوالتوالتحػدياتالمجتمعيػةالتػيليػاعبلقػة
بػرأسالمػػاؿالفكػػري،ىػػدفتد ارسػػةجػوادومحمػػد()2006معرفػػةأثػػررأسالمػػاؿالفكػػريعمػػىاإلبػػداع

التنظيمػػيفػػيجامعػػةبابػػؿ،ىػػدفتد ارسػػةراميػػزوآخػػروف()Ramirez, and Others,2014تقيػػيـ
درجػػةاألىميػػةالتػػيتولييػػاالجامعػػاتالمعنيػػةفػػيالجامعػػاتالحكوميػػةاإلسػػبانية،ىػػدفتد ارسػػةسػػميث

وآخػػروف()Smith, and Others,2013معرفػػةوجيػػةنظػػراألكػػاديمييفنحػػورأسالمػػاؿالفكػػري
والممارسػػاتالمسػػيطرةفػػيجػػامعتيفمػػاليزيتيف،ىػػدفتد ارسػػةش ػراباتيوآخػػروف( Sharabati,and

)Others,2013معرفػػةتػػأثيررأسالمػػاؿالفكػػريفػػيأداءاألعمػػاؿبجامعػػةالشػػرؽاألوسػػط،ىػػدفت

د ارسػػةديتػػزوأبػػؿ()Deitz,and Abel,2012اكتشػػاؼالطػػرؽالتػػييمكػػفبواسػػطتياصػػناعةتعمػػيـ
عػػاليقػػادرعمػػىبنػػاءرأسالمػػاؿالبشػػري،ىػػدفتد ارسػػةعبػػداهللواسػػماعيؿ(

and

Abdullah,

)Ismail,2011معرفػ ػ ػػةاالختبلفػ ػ ػػاتفػ ػ ػػيمفػ ػ ػػاىيـتطػ ػ ػػويررأسالمػ ػ ػػاؿالبشػ ػ ػػري،ىػ ػ ػػدفتد ارسػ ػ ػػة ارزا
وآخ ػػروف(Others,2011

)Raza,andإظي ػػارجي ػػودالجامع ػػاتف ػػيتط ػػويررأسالم ػػاؿالبش ػػري

واالجتمػاعي،ىػدفتد ارسػةمارتػاكريسػتيناوآخػروف()Marta-Christina& Others,2010الكشػؼ
عػػفواقػػعرأسالمػػاؿالفكػػريوالسػػعيلتطػػويرتحميػػؿمقػػارفلمنظػػاـالتعميمػػيفػػيرومانيػػا،ىػػدفتد ارسػػة

نػػاظـ()Nazem,2010تقػػديـنمػػوذجىيكمػػيل ػرأسالمػػاؿالفكػػريفػػيمؤسسػػاتالتعمػػيـالعػػاليعمػػى
أسػاسإبػداعالمػديريففػيحػؿالمشػػكبلت،ىػدفتد ارسػةميتشػؿ()Mitchel,2010معرفػةكيفيػػةإدارة
رأسالمػػاؿالفكػػري،ىػػدفتد ارسػػةمديشػػينوز()Maditionos,2009معرفػػةأثػػرأربعػػةعناصػػرل ػرأس

الماؿالفكريوىى"البشػري،والييكمػي،واإلبػداعي،والزبػائني"،ىػدفتد ارسػةفػبلتوسػتانمى( & Flatt
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)Stanley,2009توضػػيحكيفيػػةتحقيػػؽالمي ػزةالتنافسػػيةمػػفخػػبلؿرأسالمػػاؿالفكػػري،ىػػدفتد ارسػػة
سانشػػيزوآخػػروف()Sanchez,and Others,2006معرفػػةالحاجػػةإلػػىنمػػاذججديػػدةلػػئلدارةفػػي
الجامعػ ػ ػػاتوالتفكيػ ػ ػػرفػ ػ ػػينظريػ ػ ػػاترأسالمػ ػ ػػاؿالفك ػ ػ ػػريالموصػ ػ ػػيبيػ ػ ػػا،ى ػ ػ ػػدفتد ارسػ ػ ػػةجانس ػ ػ ػػيكرا

()Gunasekara,2004معرفػػػةالػ ػػدورالثالػ ػػثلمجامعػ ػػاتاالس ػػتراليةمػ ػػفخػ ػػبلؿتطػ ػػويررأسالمػ ػػاؿ
الفكري.
ب-مف حيث المنيج :
اتفقػ ػ ػػتجميػ ػ ػػعالد ارس ػ ػػاتالسػػ ػػابقةعمػ ػ ػػىاس ػ ػػتخداـالمػػ ػػنيجالوصػػ ػػفيبمجالػػ ػػوالتحميم ػ ػػيمثػ ػ ػػؿد ارسػ ػ ػػة
(عس ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؼ،)2016،د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة(عب ػ ػ ػ ػ ػ ػػدالي ػ ػ ػ ػ ػ ػػادي،)2016،ود ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة(قش ػ ػ ػ ػ ػ ػػطة،)2015،ود ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
(الخض ػ ػ ػ ػ ػػري،(2015،ود ارس ػ ػ ػ ػ ػػة(أب ػ ػ ػ ػ ػػوس ػ ػ ػ ػ ػػويرح،)2015،ود ارس ػ ػ ػ ػ ػػة(قش ػ ػ ػ ػ ػػقش،)2014،ود ارسػػ ػ ػ ػ ػػة

(الخطيػ ػػب،)2013،ود ارس ػ ػػة(ص ػ ػػبح،(2013،ود ارس ػ ػػة(سػ ػػنجؽ،)2013،ود ارسػ ػػة(عم ػ ػػر،)2013،
ود ارس ػ ػ ػ ػػة(أب ػ ػ ػ ػػودي ػ ػ ػ ػػة،)2011،ود ارس ػ ػ ػ ػػة(الحم ػ ػ ػ ػػداني،)2010،ود ارس ػ ػ ػ ػػة(عب ػ ػ ػ ػػد،)2009،ود ارس ػ ػ ػ ػػة

(بدارنػ ػ ػػو،)2007،ود ارسػ ػ ػػة(المطيػ ػ ػػري،(2007،ود ارسػ ػ ػػة(ج ػ ػ ػوادومحمػ ػ ػػد،)2006،ود ارسػ ػ ػػةراميػ ػ ػػرز
وآخػػروف(،)Ramirez, and Others,2014ود ارسػػةعبػػداهللواسػػماعيؿ( Abdullah, and
،)Ismail,2011ود ارسػ ػػة ارزاوآخػ ػػروف(Others,2011

وآخ ػ ػػروف(Others,2010

،)Raza,andود ارسػ ػػةمارتػ ػػاكريسػ ػػتينا

&،)Marta-Christinaود ارس ػ ػػةن ػ ػػاظـ(،)Nazem,2010ود ارسػ ػ ػػة

ميتشؿ(،)Mitchel,2010ودراسةمديشينوز(،)Maditionos,2009ودراسةفػبلتوسػتانمي( Flatt
،)& Stanley,2009ودراسةجانسيك ار(.)Gunasekara,2004

ج -مف حيث األداة :
اتفقػ ػػتجميػ ػػعالد ارسػ ػػاتفػ ػػيأداةالد ارسػػػة(االسػ ػػتبانة)مثػػػؿد ارس ػ ػة(عسػػػاؼ،)2016،د ارسػ ػػة(عبػ ػػد
الي ػ ػػادي،)2016،د ارس ػ ػػة(م ػ ػػرىج،)2016،د ارس ػ ػػة(قش ػ ػػطة،)2015،د ارس ػ ػػة(الخض ػ ػػري،)2015،
د ارس ػ ػ ػػة(أبوس ػ ػ ػػويرح،)2015،د ارس ػ ػ ػػة(قش ػ ػ ػػقش،)2014،د ارس ػ ػ ػػة(رش ػ ػ ػػيدوالزي ػ ػ ػػادي،)2014،د ارس ػ ػ ػػة

(الخطي ػػب،)2013،د ارس ػػة(ص ػػبح،)2013،د ارسػػة(عم ػػر،)2013،د ارس ػػة(أبػػودي ػػو،)2011،د ارس ػػة
(حمادة،)2010،دراسة(قرنيوالعتيقي،)2010،دراسة(الحمػداني،)2010،د ارسػة(عبػد،) 2009،
د ارسػ ػػة(بدارن ػ ػػو،)2007،د ارس ػ ػػة(المطي ػ ػػري،)2007،د ارس ػ ػػة(جػػ ػوادومحمػ ػػد،)2006،د ارس ػ ػػةرامي ػ ػػز

وآخروف(،)Ramirez, and Others,2014ودراسةشراباتي(،)Sharabati,and Others,2013
د ارس ػػةعب ػػداهللواس ػػماعيؿ(Ismail,2011
Others,2010

and

،)Abdullah,د ارس ػػةمارت ػػاكريس ػػتينا(Marta-

&،)Christinaد ارسػ ػ ػ ػ ػػةنػ ػ ػ ػ ػػاظـ(،)Nazem,2010د ارسػ ػ ػ ػ ػػةمديشػ ػ ػ ػ ػػينوز

(.)Maditionos,2009
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د -مفحيث المجتمع كالعينة:
ػةالدرس ػ ػػةالمكون ػ ػػةم ػ ػػفأعض ػ ػػاءالييئ ػ ػػةالتدريس ػ ػػيةمث ػ ػػؿد ارس ػ ػػة
اش ػ ػػتركتمع ػ ػػـالد ارس ػ ػػاتف ػ ػػيعين ػ ػ ا

(عس ػ ػػاؼ)2016،تناول ػ ػػتأعض ػ ػػاءالييئ ػ ػػةالتدريس ػ ػػيةبالجامع ػ ػػاتالفمس ػ ػػطينيةمتمثم ػ ػػةفػ ػ ػي(األزى ػ ػػر،
واإلس ػػبلمية،واألقص ػػى)،د ارس ػػة(م ػػرىج)2016،تناول ػػتأعض ػػاءىيئ ػػةت ػػدريسواداري ػػيفف ػػيجامع ػػة

تشػ ػريف،د ارسػػػة(قشػػػطة)2015،تناولػ ػػتالجامع ػػاتالفمسػػػطينيةبقطػػػاعغ ػ ػزةمتمثمػػػةفػػػي(الجامعػ ػػة
االسبلمية،جامعةاألزىر،جامعةاألقصػى)،د ارسػة(الخضػري)2015،تناولػتالجامعػاتالفمسػطينية

بقط ػ ػػاعغػ ػ ػزةوى ػ ػػي(فمس ػ ػػطيف،وبوليتكن ػ ػػؾفمس ػ ػػطيف)،د ارس ػ ػػة(قش ػ ػػقش)2014،تناول ػ ػػتالجامع ػ ػػات

الفمسطينيةبغزةمتمثمةفي(الجامعةاالسبلمية،جامعةاألزىر،جامعةالقػدسالمفتوحػة)،د ارسػة(رشػيد

والزي ػػادى)2014،تناول ػػتالقيػػػاداتالجامعيػػػةمػػػفكميػ ػػاتجامعػػػةالقادس ػػية،د ارسػػػة(صػ ػػبح،)2013،
تناول ػػتأعض ػػاءالييئ ػػةالتدريس ػػية،د ارس ػػة(س ػػنجؽ،)2013،تناول ػػتالقي ػػاداتاإلداري ػػةف ػػيالجامع ػػات

األردنيػةالخاصػة،د ارسػة(عمػر،)2013،تناولػتجميػععمػداءالكميػاتفػيالجامعػاتالسػورية،د ارسػػة
(أبػ ػ ػػوديػ ػ ػػة،)2011،تناولػ ػ ػػتالمػ ػ ػػوظفيفاألكػ ػ ػػاديمييفواإلداريػ ػ ػػيفوعمػ ػ ػػداءالد ارسػ ػ ػػاتالعميػ ػ ػػا،د ارسػ ػ ػػة
(الحم ػػداني،)2010،تناول ػػترؤس ػػاءاألقسػ ػػاـالعمميػػػةفػػػيالمنظم ػػاتالبحثيػػػة،د ارسػػػة(عبػػػد)2009،
تناولػػتاألكػػاديمييفذويالمناصػػباإلداريػػة،د ارسػػة(بدارنػػو،)2007،تناولػػتجميػػعالقػػادةاألكػػاديمييف
مػف"رؤسػػاءالجامعػػات،ونػوابيـ،وعمػداءالبحػػثالعممػػي،وعمػػداءالكميػات،ورؤسػػاءاألقسػػاـاإلداريػػيف"

والعػػػاممييففػ ػػيالجامعػ ػػاتالحكوميػ ػػة،د ارسػ ػػة(المطيػػػري،)2007،تناولػ ػػتأكػ ػػاديميجامعػ ػػةأـالقػ ػػري

والعمػداءونػوابيـورؤسػػاءاألقسػػاـ،د ارسػػة(جػوادومحمػػد،)2006،تناولػػتشػػاغميالمناصػػبالوظيفيػػة
"رئػػ ػػيسالجامعػ ػ ػػةومسػػ ػػاعديو،عمػ ػ ػػداءالكميػ ػ ػػات،ن ػ ػ ػوابالعمػػ ػػداء،ورؤس ػ ػػاءاألقسػػ ػػاـ"،د ارسػ ػ ػػةراميػ ػ ػػز
وآخروف(،)Ramirez, and Others,2014تناولترؤساءالجامعاتوفريؽالبحػثوالتػدريس،د ارسػة
شػ ػراباتي(Others,2013

،(Sharabati,andتناول ػػتالم ػػوظفيفاألك ػػاديمييفواإلداري ػػيف،د ارس ػػة

عبداهللواسماعيؿ(،)Abdullah, and Ismail,2011تناولتعينةمػف"عمػداءاألقسػاـورؤسػاءأقسػاـ

ووم ػ ػ ػػديريمش ػ ػ ػػاريعومحاضػ ػ ػ ػريف"،د ارس ػ ػ ػػةمارت ػ ػ ػػاكريس ػ ػ ػػتيناوآخ ػ ػ ػػروف(

&Marta-Christina

،)Others,2010تناول ػ ػػتعين ػ ػػةم ػ ػػفأعض ػ ػػاءىيئ ػ ػػةالتػ ػ ػدريسف ػ ػػيالتعمػ ػ ػػيـالع ػ ػػالي،د ارس ػ ػػةنػ ػ ػػاظـ

(،)Nazem,2010تناولتجميعالعامميففيجامعةآزاراإلسبلميةفيإيراف.
بينمػػااختمفػػتبعػػضالد ارسػػاتفػػيالعينػػةحيػػثكانػػتالعينػػةفييػػاتبحػػثالعبلقػػةبػػيفإدارةرأسالمػػاؿ

الفكػػريفػػيالجامعػػاتوعبلقػػةذلػػؾبمجموعػػةمػػفالمتغي ػراتاإلداريػػةوالتربويػػةوىػػذهالد ارسػػاتأجػػري
بعضيافيفمسطيفلكفبعناويفتختمؼعػفعنػوافالد ارسػةالحاليػةوالد ارسػاتاألخػرىتػـإجراؤىػافػي

السعوديةوالعراؽواألردفواليونافوالوالياتالمتحدةاألمريكيةونيوزيمنداواسبانيا.
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ثانيان :التعميؽ عمى محكر الدراسات التي تناكلت مكضكع الحرية األكاديمية :
تمثمتأوجواالتفاؽواالختبلؼبيفالدراساتالسابقةضمفىذاالمحوربمايمي:
أ-مف حيث األىداؼ :
الحظتالباحثةبعداالطبلععمىالدراساتتنوعأىدافيا،فيدفتدراسة(العجموني (2016،
معرفةدرجةممارسةالحريةاألكاديميةلدىأعضاءىيئةالتدريسفيالكمياتالجامعيػةالتابعػةلجامعػة

البمقػػاءالتطبيقي ػػةفػػيمحافظ ػػاتشػػماليالمممك ػػة،ى ػػدفتد ارسػػة(الزب ػػوف)2015،معرفػػةواق ػػعالحري ػػة
األكاديميةفيالمستويالجامعيفيالمممكػةالعربيػةالسػعودية،د ارسػة(العػامري)2015،ىػدفتمعرفػة
درجةالحريةاألكاديميةلدىأعضاءالييئةالتدريسػيةبجامعػةالباحػة،د ارسػة(األسػودوعسػاؼ)2014،
ىػػدفتمعرفػػةدرجػػةممارسػػةأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسبكميػػاتالتربيػػةفػػيالجامعػػاتالفمسػػطينيةلمحريػػة

األكاديميةمفوجيةنظرىـ،دراسة(الرزقى)2013،ىدفتمعرفةواقعممارسةطبلبالد ارسػاتالعميػا

لمحريػ ػ ػ ػػةاألكاديميػ ػ ػ ػػةوعبلقتيػ ػ ػ ػػابدرجػ ػ ػ ػػةممارسػ ػ ػ ػػتيـلميػ ػ ػ ػػاراتاالتصػ ػ ػ ػػاؿواتخػ ػ ػ ػػاذالق ػ ػ ػ ػ اررات،د ارسػ ػ ػ ػػة
(الدوسػػري،)2013،ىػػدفتمعرفػػةت ػوافرالحريػػةاألكاديميػػةألعضػػاءىيئػػةالتػػدريسبجامعػػةأـالقػػري
ومعرفػػةدرجػػةإبػػداعأعضػػاءىيئػػةالتػػدريس،د ارسػػة(خطايبػػةوالسػػعود)2011،ىػػدفتمعرفػػةتصػػورات

أعض ػػاءالييئ ػػاتالتدريس ػػيةف ػػيالجامعػ ػاتاألردني ػػةلدرج ػػةحػ ػريتيـاألكاديمي ػػةوعبلق ػػةذل ػػؾبإنج ػػازىـ

البحثػػي،د ارسػػة(الكنػػدريوآخػػروف)2011،ىػػدفتمعرفػػةمظػػاىروأسػػسالحريػػةاألكاديميػػةالتػػييتمتػػع
بيػػاعضػػوىيئػػةالتػػدريسفػػيكميػػاتالييئػػةبنوعييػػاالعممػػيوالنظػػري،د ارسػػة(القرنػػي)2009،ىػػدفت

معرفػػةتحديػػدمفيػػوـالحريػػةاألكاديميػػةفػػيالجامعػػات،والتعػػرؼإلػػىمنطمقاتيػػا"القانونيػػةوض ػوابطيا"،

د ارسػػة(الشػػبوؿوالزيػػود)2009،ىػػدفتمعرفػػةدرجػػةممارسػػةالحريػػةاألكاديميػػةلػػدىأعضػػاءالييئػػة
التدريسيةفيالجامعاتاألردنيػةالرسػميةوالخاصػة،د ارسػة(حمػداف)2008،ىػدفتتحديػدالعبلقػةبػيف

الحريةاألكاديميةوالوالءالتنظيميكمايراىاأعضاءالييئػةالتدريسػيةفػيالجامعػاتالفمسػطينية،د ارسػة
(أبػػوحميػػد)2007،ىػػدفتمعرفػػةمفيػػوـالحريػػةاألكاديميػػةلػػدىأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسفػػيالجامعػػات
السعودية،دراسة(سػيؼ)2006،ىػدفتمعرفػةمػدىممارسػةأعضػاءىيئػةالتػدريسلمحريػةاألكاديميػة
فيالجامعاتاليمنية،دراسة(بػدرافوآخػروف)2005،ىػدفتمعرفػةمفيػوـالحريػةاألكاديميػةوعبلقتيػا
بالرض ػػاالػػػوظيفيلػػػدىأعض ػػاءىيئػػػةالتػػػدريسبكمي ػػاتالتربيػػػةوالتربيػػػةالرياض ػػيةب ػػبعضالجامع ػػات

المص ػ ػرية،د ارسػ ػػةزيػ ػػفالػ ػػديف()Zain-Al-Dien,2016ىػ ػػدفتالكشػ ػػؼعػ ػػفمػ ػػدىحريػ ػػةالطالػ ػػب

الجػػامعياألكاديميػػةمػػفوجيػػةنظػػرالطمبػػةفػػيمصػػر،د ارسػػةكػػاركي()Karki,C,B,2015ىػػدفت
استقص ػػاءوجي ػػاتنظ ػػرأعض ػػاءىيئ ػػةالت ػػدريسوالط ػػبلبوأعض ػػاءالقي ػػادةاألكاديمي ػػةح ػػوؿالحريػػػة

األكاديميػػة،د ارسػػةبريشػػاس()Precious,2014ىػػدفتمعرفػػةواقػػعالحريػػةاألكاديميػػةوكيػػؼليػػاأف
تتحقػؽفػػيإطػػارقطػاعمعػػيفمػػفالتعمػيـالعػػالي،د ارسػػةلػوكر()Locher,2013ىػػدفتمعرفػػةكيفيػػة
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أفتحصػػؿجامعػػةكولػػوراألمريكيػػةعمػػىخبػػرةمميػػزةفػػيالحريػػةاألكاديميػػةمػػفخػػبلؿطػػرؽتتػػأثر
بالخمفيػػةاالجتماعيػػة،د ارسػػةكورنيمػػوس()Cornelius,2011ى ػػدفتمعرفػػةالحػػدودالقانونيػػةلمحري ػػة

األكاديميػػةفػػيالمػػدارسالعامػػةواالبتدائيػػةوالثانويػػةوالتعمػػيـالعػػالي،والتعػػرؼإلػػىالحػػدالقػػانونيبػػيف
حقوؽالحريةاألكاديميةلؤلعضاءفيالكبلـوالتعبيرعفأنفسيـوبيفالسمطةمفقبػؿمػديريالتعمػيـ،

د ارسػػةجروبيػػؾ()Grubiak,2007ىػػدفتمعرفػػةمػػدىوجػػودفػػرؽبػػيفآراءأعضػػاءىيئػػةالتػػدريس
وآراءاإلداريػػيفأصػػحابالمناصػػبف ػػيكميػػاتالمجتمػػعفػػيوالي ػػةواشػػنطفحػػوؿالحريػػةاألكاديمي ػػة،

د ارسػػةريػػتش()Rich,2006ىػػدفتالتركيػػزعمػػىحريػػةالتعبيػػروالممارسػػةمػػفقبػػؿالمدرسػػيفلػػدى

المؤسسػػاتالتربويػػةالحكوميػػةاألمريكيػػةحسػػبالحريػػةاألكاديميػػة،د ارسػػةجػػودؿ()Goodell,2005
ى ػػدفتمعرف ػػةمفي ػػوـالحري ػػةاألكاديمي ػػةل ػػدىأعض ػػاءىيئ ػػةالت ػػدريس،والتع ػػرؼإل ػػىأيم ػػدىتوج ػػد

تيديداتتيددحريتيـاألكاديمية،دراسةسانيبسوف()Sinpson,2004ىدفتمعرفةالعديػدمػفأنػواع

السياسػػاتواإلج ػراءاتوالممارسػػاتالسػػائدةبكميػػةالمجتمػػعبواليػػةكاليفورنيػػابيػػدؼالحػػدمػػفالحػػديث

الصفيألعضاءىيئةالتدريس.
ب-مفحيثالمنيج:

اتفقػػتجميػػعالد ارسػػاتعمػػىاسػػتخداـالمػػنيجالوصػػفيبمجالػػوالتحميمػػيكد ارسػػة(العجمػػوني،)2016،

د ارس ػ ػ ػػة(الزب ػ ػ ػػوف،)2015،د ارس ػ ػ ػػة(الع ػ ػ ػػامري،)2015،د ارس ػ ػ ػػة(األس ػ ػ ػػودوعس ػ ػ ػػاؼ،)2014،د ارس ػ ػ ػػة
،د ارسػ ػ ػػة(خطايبػ ػ ػػةوالسػ ػ ػػعود،)2011،د ارسػ ػ ػػة

(الرزقػ ػ ػػي،)2013،د ارسػ ػ ػػة(الدوسػ ػ ػػري)2013،

(الكن ػ ػػدري،)2011،د ارس ػ ػػة(القرن ػ ػػي،)2011،د ارس ػ ػػة(الش ػ ػػبوؿوالزي ػ ػػود(،(2009،حم ػ ػػداف،)2008،
د ارس ػ ػػة(أبوحمي ػ ػػد،)2007،دراسة(س ػ ػػيؼ،)2006،د ارس ػ ػػة(ب ػ ػػدرافوآخ ػ ػػروف،)2005،د ارس ػ ػػةك ػ ػػاركي

(،)Karki,C,B,2015د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةبريش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس(،)Precious,2014د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةفرانكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوونتر
(،(Frank&Winter,2014دراسةلوكر(،)Locher,2013دراسةكورنيمػوس(،(Cornelius,2011
د ارسػ ػ ػ ػ ػػةجروبيػ ػ ػ ػ ػػؾ(،(Grubiak,2007د ارسػ ػ ػ ػ ػػةجػ ػ ػ ػ ػػودؿ(،)Goodell,2005د ارسػ ػ ػ ػ ػػةسانيبسػ ػ ػ ػ ػػوف

(.)Sinpson,2004
ج-مفحيثاألداة:

اتفق ػػتجمي ػػعالد ارس ػػاتف ػػياس ػػتخداـأداةالد ارس ػػة(االس ػػتبانة)مث ػػؿد ارسػ ػة(العجموني،)2016،د ارس ػػة

(الزب ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف،)2015،د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة(الع ػ ػ ػ ػ ػ ػػامري،)2015،د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة(األسودوعس ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؼ،،)2014،د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
(الرزقػ ػػى،)2013،د ارسػ ػػة(الدوسػ ػػري،)2013،د ارسػ ػػة(خطايبػ ػػةوالسػ ػػعود،(2011،د ارسػ ػػة(الكنػ ػػدري
وآخروف،)2011،دراسة(الشبوؿوالزيود،)2009،دراسة(بدرافوآخروف،)2005،د ارسػةزيػفالػديف

(،)Zain-Al-Dien,2016د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةجروبي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ(،(Grubiak,2007د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةسانيبس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف
(.(Sinpson,2004
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د-مفحيثالمجتمعوالعينة:
اشػ ػػتركتمعظػ ػػـالد ارسػ ػػاتف ػ ػػيعين ػ ػػةالد ارسػ ػػةالمكون ػ ػػةمػ ػػفأعضػ ػػاءالييئػ ػػةالتدريسػ ػػيةمث ػ ػػؿد ارس ػ ػػة

(العجم ػػونى)2016،تناول ػػتأعض ػػاءالييئػػػةالتدريس ػػيةف ػػيالكمي ػػاتالجامعيػػػةالتابع ػػةلجامع ػػةالبمق ػػاء
التطبيقيػػةفػػيمحافظػػاتشػػماليالمممكػػة،د ارسػػة(الزبػػوف)2015،تناولػػتأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسفػػي
جامعاتالشماؿفيالمممكةالعربيةالسػعودية،د ارسػة(العامري،)2015،تناولػتأعضػاءىيئػةالتػدريس

بجامعػػةالباحػػة،د ارسػػة(األسػػودوعسػػاؼ)2014،تناولػػتأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسبكميػػاتالتربيػػةفػػي

الجامعاتالفمسطينية،دراسة(الدوسري)2013،تناولتأعضاءىيئةالتػدريسمػفالػذكورواإلنػاثممػف
يش ػػغموفالم ارت ػػبالعممي ػػة"أس ػػتاذ،أس ػػتاذمش ػػارؾ،أس ػػتاذمس ػػاعد"،د ارس ػػة(خطايب ػػةوالس ػػعود)2011،

تناولػػتجميػػعأعضػػاءالييئػػةالتدريسػػيةفػػيالجامعػػاتاألردنيػػة،،د ارسػػة(الكنػػدريوآخػػروف)2011،
تناولتجميعأعضاءىيئةالتدريسفيكمياتالييئةالعامةلمتعمػيـالتطبيقػيوالتػدريب،د ارسػة(الشػبوؿ

والزيود)2009،تناولػتجميػعأعضػاءىيئػةالتػدريسفػيالجامعػاتاألردنيػةالرسػميةوالخاصػة،د ارسػة

(حمداف)2008،تناولتجميعأعضاءالييئةالتدريسيةفيجامعةالنجاحالوطنيػة،وجامعػةبيػرزيػت،
وجامعةالقدس"أبوديػس"،د ارسػة(أبػوحميػد)2007،تناولػتجميػعالعمػداءوالػوكبلءورؤسػاءاألقسػاـ
وأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسالسػػعودييفذكػػو ًارواناث ػًامػػفجامعػػةالممػػؾسػػعودوجامعػػةالممػػؾعبػػدالعزيػػز
وجامعػػةالممػػؾفيػػدلمبتػػروؿوالمعػػادف،د ارسػػة(بػػدرافوآخػػروف)2005،تناولػػتأعضػػاءىيئػػةالتػػدريس
بكمي ػػاتالتربي ػػةوالتربي ػػةالرياض ػػيةب ػػبعضالجامع ػػاتالمصػ ػرية،د ارس ػػةكػػػاركي()Karki,C,B,2015
تناولػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتأعضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاءىيئػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةالتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدريسوالطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلبوبعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػضالقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاداتاألكاديميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة،د ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

كورنيمػ ػػوس((Cornelius,2011تناولػ ػػتأعضػ ػػاءىيئػ ػػةالتػ ػػدريسفػ ػػيالجامعػ ػػاتوالمػ ػػدارسالثانويػ ػػة
واإلبتدائية،دراسةجودؿ()Goodell,2005تناولتجميعأعضاءىيئةالتدريس.




نقاط اختالؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة :
-1تختمػػؼفػػيطبيعػػةالبيئػػةوالمك ػػاف،حيػػتأجريػػتالد ارسػػاتاألخػػرىعمػػىمجتمعػػاتمختمفػػةعػػف
مجتمعالدراسةالحالية.
-2طبق ػػتد ارسػػػةعب ػػداليػػػادي()2016عم ػػىعينػػػةمكون ػػةمػػػف()300م ػػديرمػػػفم ػػدراءالمنػػػاطؽ
التعميميةببرنامجالتربيةوالتعميـبوكالةالغوثوتشغيؿالبلجئيف.UNRWA

-3طبق ػػتد ارس ػػةالخطي ػػب()2013عم ػػىعين ػػةمكون ػػةم ػػف()237موظ ػػؼوموظف ػػةم ػػفالع ػػامميف

اإلدارييففيالمديرياتالتابعةلو ازرةالتربيةوالتعميـالفمسطينيةفيقطاعغزة.
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-4طبقتدراسةشعباف()2011عمىعينةمكونةمف()120موظؼمػفمػوظفيشػركةاالتصػاالت
الخمويةالفمسطينية–جواؿ.
-5طبقػتد ارسػػةحمػػادة()2010عمػػىعينػػةمكونػػةمػف()383موظػػؼمػػفمػػوظفيديػوافالمػػوظفيف

العاـوالذيفالتحقواببرامجالتدريبمفبدايةعاـ2009حتي.2010/4/30

-6طبقتدراسة()Aweh,Chan and Ting,2013عمىعينةمكونةمف()25شركةماليزية.
-7طبقػػتد ارسػػة()Mitchell,2010تػػـمقابمػػة()9مػػدراءمػػفوحػػداتعمػػؿمسػػتقمةفػػيواحػػدةمػػف

الشػػركاتالكبػػرىفػػينيوزيبلنػػدا،باإلضػػافةإلػػى()18موظػػؼ،وتػػـجمػػعبيانػػات()88موظػػؼمػػف
خبلؿاالستبانة.

تتميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة كذلؾ مف خالؿ عدة نقاط :
-1ستنفردفيتناوليالموضوعمتطمباتإدارةرأسالماؿالفكػريفػيجامعػاتمحافظػاتغػزةوعبلقتيػا

االرتباطي ػػةبالحري ػػةاألكاديمي ػػةحي ػػثأني ػػاسػ ػتعتبرالد ارس ػػةاألول ػػىحس ػػبعم ػػـالباحث ػػةالت ػػيس ػػتدرس

العبلقةبيفىذيفالمتغيريف .

-2الػ ػربطب ػػيفى ػػذيفالمج ػػاليفالميم ػػيفيمي ػػدلموص ػػوؿإل ػػىالعبلق ػػةبينيم ػػاوكيفي ػػةاالس ػػتفادةمنيم ػػا

لموصوؿإلىمستويالجودةالمطموبةفيمجاؿالتعميـوخصوصاًفيالجامعات.
-3تطبؽعمىعينةمفأعضاءالييئةالتدريسيةفيالجامعاتالفمسطينية.
-4تقديـمقترحاتلتطويررأسالماؿالفكريفيالجامعاتالفمسطينية.
أكجو االستفادة مف الدراسات السابقة :
عندوضعاإلطارالنظري.عندبناءفقراتاالستبانة.عنداختيارنوعالعينةوأسموبيا.التعرؼعمىنوعالمعالجاتاالحصائيةالمناسبةلمدراسة.

-زيادةفيـالباحثةلموضوعالدراسة
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الفصن الرابع
إجـراءات الدراشـة امليداٌية
 منهج انذراطت
 مجخمع انذراطت
 عٍنت انذراطت
 أدواث انذراطت
 انخطىاث اإلجزائٍت
 األطانٍب االحصائٍت


الفصل الرابع
منهج وإجراءات الدراسـة
مقدمة-:
يتضػمفىػػذاالفصػؿالخطػواتواإلجػراءاتالتػيتمػػتفػيالجانػػبالميػػدانيمػفىػػذهالد ارسػةمػػفحيػػث
مػ ػ ػػنيجالد ارسػ ػ ػػة،ومجتمػ ػ ػػعالد ارسػ ػ ػػة،والعينػ ػ ػػةالتػ ػ ػػيطبقػ ػ ػػتعمييػ ػ ػػا،واألدواتالمسػ ػ ػػتخدمة،والد ارسػ ػ ػػة

االسػػتطبلعيةالتػػيىػػدفتلمتحقػػؽمػػفصػػدؽوثبػػاتاألدوات،والتوصػػؿإلػػىالنتػػائجالنيائيػػةلمد ارسػػة،

وذلؾعمىالنحوالتالي:
أكالن :منيج الدراسة:

اسػػتخدمتالباحث ػةالمػػنيجالوصػػفيبمجالػػوالتحميمػػي،الػػذييبحػػثعػػفالحاضػػر،وييػػدؼإلػػىتجييػػز
بيان ػػاتإلثب ػػاتف ػػروضمعين ػػةتميي ػػداًلئلجاب ػػةع ػػفتس ػػاؤالتمح ػػددةبدق ػػةتتعم ػػؽب ػػالظواىرالحالي ػػة،
واألحػػداثالراىنػػةالتػػييمكػػفجمػػعالمعمومػػاتعنيػػافػػيزمػػافإج ػراءالبحػػث،وذلػػؾباسػػتخداـأدوات

مناسػػبة(األغػػا،)43:2002،إذتحػػددالد ارسػػةالوصػػفيةالوضػػعالحػػاليلمظػػاىرةالم ػرادد ارسػػتياوىػػو
مػنيجيسػػتخدـاالسػػتبياناتفػػيجمػعالبيانػػاتعمػػىأفتكػػوفعمػػىدرجػةمػػفالموضػػوعيةوالثبػػات(أبػػو

عبلـ.)50:2011،

ثانيان :مجتمع الدراسة:
بمغحجـمجتمعالدراسة()726عضوىيئةتدريسمػفأعضػاءىيئػةالتػدريسالجامعػاتالفمسػطينية

بمحافظاتغزة(األزىر،اإلسبلمية،األقصى)والموزعيفعمىالنحوالتالي:
األزىر اإلسبلمية
187

283

األقصى

المجموع

256

726

(إحصاءاتشئوفالموظفيففيالجامعاتالثبلث)2016،
ثالثان :عينة الدراسة:
أ .العينة االستطالعية:
تـاختيارعينةعشوائيةاسػتطبلعيةقواميػا()42مػفاألعضػاءمػفكػبلالجنسػيفمػفمجتمػعالد ارسػة
ومػػفخػػارجالعينػػةالميدانيػػة،وتػػـتطبيػػؽاألدواتالمسػػتخدمةفػػيىػػذهالد ارسػػةعمػػىىػػذهالعينػػةبيػػدؼ
التحقؽمفصبلحيةاألدواتلمتطبيؽعمىأفرادالعينػةالكميػة،وذلػؾمػفخػبلؿحسػابصػدقياوثباتيػا
بالطرؽاإلحصائيةالمبلئمة.
045

ب .العينة الميدانية:
استخدمت الباحثة العينةالعشوائية حيث تـمراعاةتمثيؿكؿجامعة.ونظ اًر لطبيعةالدراسةفقد تـ
z 2 pq
حسابحجـالعينةمفالقانوفالتالي( n0  2 :)Bartlett, et al. 2001
e

حيث  zقيمةالتوزيعالطبيعيالمعياريوتساوي0.96عندمستوىداللة.9.95
 pىينسبةالنجاحفيالتجربةالعشوائية.

 qىينسبةالفشؿفيالتجربةالعشوائية،حيث . q  1  p

 eىيمقدارالخطأفيالتقدير.

وحيثأفاحتماؿموافقةأفرادالعينةعمىفقراتاالسػتبانةغيػرمعػروؼفػيأيمػفالد ارسػاتالسػابقة،
فإننػػانفتػػرضأفقيمػػة  pتسػػاوي9.5وبالتػػاليتكػػوفقيمػػة  qتسػػاوي.9.5وباعتبػػارأفمقػػدارالخطػػأ

فيالتقديريساوي9.95فإفالتقديرالمبدئيلحجـالعينةمفكؿالمناطؽيحسبكالتالي:
)(1.96) 2 (0.5)(0.5
 385
(0.05) 2

 n0 

وحيثأفحجـمجتمعالدراسةالكمي()627عضوىيئةتدريسمثبتيف ،فباإلمكافتخفيضحجـ
n0
العينةمنياقميبلًباستخداـالقانوفالتالي:
)(n  1
1 0
N

n 

حيث  n0الحجـالمبدئيلمعينة N ،حجـالمجتمع.

385
وبالتاليفإفحجـالعينةالمخفضيحسبكالتالي 252 :
)(385  1
1
726
العينةالفعميةالتيمطموبالتطبيؽعميياىي252

 n

مفاإلسبلمية=(98=252*)726/283

مفاألزىر=(65=252*)726/187

مفاألقصى=(89=252*)726/256

ولضػػمافالتطبيػػؽعمػػىالعينػػةالمطموبػػةتػػـاختيػػارعينػػةعشػوائيةمػػفمجتمػػعالد ارسػػة ،وقامػػتالباحثػػة

بتوزيػػػع()280اسػػػتبانةواس ػػتردتالباحثػػػة()266اسػػػتبانةوىػػػوم ػػاشػ ػ ّكؿ()%36.6مػػػفمجتمػ ػػع
الد ارسػػة،وى ػػيعين ػػةكافي ػػةإحص ػػائياًلمحص ػػوؿعمػػىنت ػػائجتمث ػػؿمجتم ػػعالد ارس ػػة،م ػػنيـ()243م ػػف

األعضاءبنسبة(،)%91.4و()23مفالعضواتبنسبة(.)%8.6

والجػػدوؿالتػػالييبػػيفالتك ػ ارراتوالنسػػبالمئويػػةلتوزيػػعأف ػرادالعينػػةتبع ػًالعػػددمػػفالمتغي ػراتالمسػػتقمة

التصنيفية،وذلؾكمايمي:
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جدكؿ ( :) 1يبيف تكزيع أفراد عينة الدراسة كفقان لممتغيرات التصنيفية
البياف
الجنس

الرتبة األكاديمية

سنكات الخدمة

الجامعة

الكمية

المتغير

العدد

%

ذكور

243

91.4

إناث

23

8.6

أستاذدكتور

26

9.8

أستاذمشارؾ

64

24.1

أستاذمساعد

114

42.9

ماجستير

62

23.3

أقؿمف5سنوات

19

7.1

10–5

127

47.7

10سنواتفأكثر

120

45.1

األزىر

85

32.0

اإلسبلمية

92

34.6

األقصى

89

33.5

إنسانية

178

66.9

عممية

88

33.1



رابعان :أدكات الدراسة:

 .1استبانة متطمبات إدارة رأس الماؿ الفكرم :إعداد (الباحثة)
بعػ ػ ػ ػ ػػداالط ػ ػ ػ ػ ػػبلععمػ ػ ػ ػ ػػىاألطػ ػ ػ ػ ػػرالنظريػ ػ ػ ػ ػ ػةوالد ارس ػ ػ ػ ػ ػػاتالس ػ ػ ػ ػ ػػابقةومنيػ ػ ػ ػ ػػادراسة(عس ػ ػ ػ ػ ػػاؼ)2016،
ودراسة(قشطة،)2016،ودراسة(الخضػرى،)2015،ود ارسػة(قشػقش،)2014،فقػدقامػتالباحثػةبإعػداد
اسػتبانةمتطمبػاتإدارةرأسالمػاؿالفكػريفػيصػورتياالنيائيػػةانظػرممحػؽرقػـ(،)3والتػيتكونػتمػػف

()28فقرةموزعةعمىثبلثةمجاالت،والجدوؿالتالييبيفتوزيعالفقراتعمىالمجاالت:

جدكؿ (  :)2تكزيع الفقرات عمى مجاالت استبانة متطمبات إدارة رأس الماؿ الفكرم
مجاالت االستبياف

عدد الفقرات

المتطمبات البشرية

10

المتطمبات الييكمية

9

المتطمبات العالئقية

9

االستبانة ككؿ

28

وتـاالستجابةعمىفقراتاالستبانةوفقًالتدرجليكرتالخماسي(قميمةجػدًا–قميمػة–متوسػطة–كبيػرة
–كبيػ ػرةجػ ػػداً)وتصػ ػػححعمػ ػػىالتػ ػواليبالػ ػػدرجات(،)1-2–3–4–5وجميػػػعالفق ػ ػراتإيجابيػ ػػة

التصحيح.
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وتـاحتسابدرجػةالمفحػوصعمػىاالسػتبانةبجمػعدرجاتػوعمػىكػؿمجػاؿوجمػعدرجاتػوعمػىجميػع
المجػاالتلحسػػابالدرجػػةالكميػػةلمتطمبػػاتإدارةرأسالمػاؿالفكػػري،وتتػراوحالدرجػػةبػػيف(140–28
درجػػة)،وتعبػػرالدرجػػةالمنخفضػػةعػػفمسػػتوىمتػػدنيمػػفمتطمبػػاتإدارةرأسالمػػاؿالفكػػريفيمػػاتعبػػر

الدرجةالمرتفعةعفدرجةعاليةمفمتطمباتإدارةرأسالماؿالفكري.
صدؽ كثبات استبانة متطمبات إدارة رأس الماؿ الفكرم:
أ .صدؽ المحكميف:

لمتأكػػدمػػفصػػدؽأداةالد ارسػػةمػػفخػػبلؿصػػدؽالمحكمػػيف،قامػػتالباحثػػةبعػػرضالصػػورةاألوليػػة

لبلسػتبانةعمػى()17مػفالمحكمػػيفمػفاألسػاتذةالمختصػيف(ممحػػؽرقػـ،)2وذلػؾبيػدؼمعرفػػة
آرائيـومبلحظاتيـومقترحاتيـحوؿمجاالتاالسػتبانةوفقراتيػاومػدىوضػوحيا،وترابطيػا،ومػدى
تحقيقياألىداؼالدراسة،وتـتفريػغالمبلحظػاتالتػيأبػداىاالمحكمػوفوفػيضػوئياقامػتالباحثػة

بإعادةصياغةبعضالفقرات،وأصبحتاالستبانةفيصورتياالنيائيةتتكوفمف()28فقرة.

ب .صػدؽ االتساؽ الداخمي:

لحسػػابالصػػدؽقامػػتالباحثػػةبحسػػابمعػػامبلتاإلرتبػػاطبػػيفدرجػػةكػػؿفق ػرةودرجػػةالمجػػاؿالػػذي
تنتميإليو،والجداوؿالتاليةتبيفذلؾ:

جدكؿ ( :) 3ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األكؿ (المتطمبات البشرية) مع الدرجة
الكمية لممجاؿ

معامؿ

مستكل

رقـ

االرتباط

الداللة

1

تحددجامعتيسياسةواضحةالستقطابالكفاءاتالمتميزة

0.755

دالةعند0.01

2

تحافظجامعتيعمىاستدامةالميزةالتنافسيةليا

0.709

دالةعند0.01

3

تضعجامعتياستراتيجيةواضحةلتنميةاإلبداعوادارةالمواىب

0.789

دالةعند0.01

0.716

دالةعند0.01

5

تشرؾجامعتيأعضاءىيئةالتدريسفياتخاذالق ارراتلمتعامؿمعاألزمات 0.682

دالةعند0.01

6

0.771

دالةعند0.01

0.842

دالةعند0.01

0.812

دالةعند0.01

0.760

دالةعند0.01

0.685

دالةعند0.01

فقرات المجاؿ األكؿ (المتطمبات البشرية)

الفقرة

4

7
8
9
10

تقدـ جامعتي برامج لتطوير الكادر البشري كأساس لتنمية الميارات في
ضوءالتطورالمعرفي
تبرزجامعتياألعماؿالعمميةالمميزةلمعامميففيكافةالمجاالت

تزودجامعتيأعضاءىيئةالتدريسبمصادرالمعرفةاإللكترونية
تشجعجامعتيأعضاءىيئةالتدريسعمياكتشاؼاألخطاءباعتبارىافرصاً

لمتعمـ

توفر جامعتي الحوافز المادية والمعنوية ألعضاء ىيئة التدريس أصحاب

األداءالمتميز

توفرجامعتيحاضناتألعماؿوأفكارأعضاءىيئةالتدريسالمتميزة

قيمة(ر)الجدولية(د.ح=)40عندمستوىداللة،0.304=0.05وعندمستوىداللة0.393=0.01
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جدكؿ (  :)4ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني (المتطمبات الييكمية) مع الدرجة الكمية
لممجاؿ
رقـ

فقرات المجاؿ الثاني (المتطمبات الييكمية)

الفقرة

معامؿ

مستكل

االرتباط

الداللة

0.607

دالةعند0.01

2

تحدثجامعتينظـالمعموماتوقواعدالبياناتبشكؿدوري

0.735

دالةعند0.01

3

تعمؿجامعتيعمىتسويؽاإلنتاجالعمميألعضاءىيئةالتدريس

0.872

دالةعند0.01

4

توازفجامعتيبيفالصبلحياتوالمسؤولياتالممنوحةلمموظفيف

0.814

دالةعند0.01

تصمـ جامعتي ىيكبلً تنظيمي ًا يزود الموظفيف بالتسييبلت البلزمة ألداء

0.775

دالةعند0.01

تحددجامعتيآلياتمتعددةلتبادؿاألفكاروتوليدالمعرفة

0.772

دالةعند0.01

0.758

دالةعند0.01

0.776

دالةعند0.01

0.665

دالةعند0.01

1

5
6
7
8
9

تحافظجامعتيعمىنظاـعادؿلمترقيةيشجعالعامميفعمى بذؿأقصى ما

فيوسعيـ

المياـبشكؿمتميز

تقارفجامعتيأداءالعممياتمععممياتمماثمةفيجامعاتمتميزة (عربية
–أجنبية)
تخصص جامعتي موازنة كافية لتمويؿ ودعـ المشاريع الرائدة في خدمة

المجتمع

تعتمدجامعتينظاـمرفلبلتصاؿيسيؿعمميةانسيابالمياـوالمعمومات

قيمة(ر)الجدولية(د.ح=)40عندمستوىداللة،0.304=0.05وعندمستوىداللة0.393=0.01

جدكؿ (  :)5ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث (المتطمبات العالئقية) مع الدرجة الكمية لممجاؿ
معامؿ

مستكل

رقـ

االرتباط

الداللة

0.715

دالةعند0.01

0.747

دالةعند0.01

3

تتعامؿجامعتيمعأعضاءىيئةالتدريسبعدالة

0.622

دالةعند0.01

4

تقيـجامعتيبرامجمشتركةمعجامعات(محميةودولية)

0.623

دالةعند0.01

5

تفعؿجامعتيالتكنولوجياوتطبيقاتيافيالتواصؿمعالطمبةوالعامميففييا

0.761

دالةعند0.01

6

تسيؿجامعتيعمميةالوصوؿإلىالمعموماتحوؿخدماتالجامعة

0.703

دالةعند0.01

7

تبنيجامعتيشراكاتمعالمؤسساتذاتالمصمحة(المراكزالبحثية–الو ازرات)

0.692

دالةعند0.01

8

اصؿبيفالجامعاتوخريجييا

تعمؿجامعتيعمىاستدامةالتو

0.724

دالةعند0.01

9

تجريجامعتيدراساتاستطبلعيةلمتعرؼإلىموقعالجامعةالتنافسيمحمياً–إقميمياً 0.769

دالةعند0.01

فقرات المجاؿ الثالث (المتطمبات العالئقية)

الفقرة
1
2

تحدد جامعتياستراتيجيةواضحةلطبيعةالعبلقاتمعالمجتمعالمحمي
تنفذجامعتيفعالياتبيدؼالمحافظةعميالعبلقاتبيفالجامعةومؤسسات

القطاعالخاص

قيمة(ر)الجدولية(د.ح=)40عندمستوىداللة،0.304=0.05وعندمستوىداللة0.393=0.01
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يتبػػيفمػػفالجػػداوؿالسػػابقةأفجميػػعفقػراتاالسػػتبانة(28فقػرة)حققػػتدرجػػاتارتبػػاطدالػػةمػػعدرجػػة
المجاؿالذيتنتميإليوعندمستوىداللة.0.01

وتبقىاالسػتبانةفػيصػورتوالنيائيػةتتكػوفمػف()28فقػرة،وبػذلؾتتػراوحالدرجػةالكميػةعمػىاالسػتبانة
فيصورتوالنيائيةبيف(140–28درجة).

كما تـ حساب معامالت اإلرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ كالدرجة الكمية ،كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
جدكؿ (  :)6يبيف ارتباطات درجات مجاالت استبانة متطمبات إدارة رأس الماؿ الفكرم مع الدرجة الكمية
معامؿ

المجاالت

االرتباط

مستكل الداللة

المتطمبات البشرية

0.953

دالةعند0.01

المتطمبات الييكمية

0.958

دالةعند0.01

المتطمبات العالئقية

0.952

دالةعند0.01

قيمة(ر)الجدولية(د.ح=)40عندمستوىداللة،0.304=0.05وعندمستوىداللة0.393=0.01
يتبيفمفالجدوؿالسابؽأفجميعالمجاالتحققتارتباطاتدالةمػعالدرجػةالكميػةلبلسػتبانة
عنػػدمسػػتوىداللػػة،0.01ممػػايػػدلؿأيضػاًعمػػىأفاالسػػتبانةفػػيصػػورتياالنيائيػػةتتسػػـبدرجػػةعاليػػة
مفصدؽاالتساؽالداخمي،كمايشيرذلػؾإلػىأفجميػعفقػراتومجػاالتاالسػتبانةتشػترؾفػيقيػاس
متطمباتإدارةرأسالماؿالفكريلدىأفرادالعينة.
ثبات استبانة متطمبات إدارة رأس الماؿ الفكرم:
أ .باستخداـ التجزئة النصفية:
قامػػتالباحثػػةبحسػػابمعامػػؿاإلرتبػػاطبػػيفمجمػ ػػوعدرجػػاتالفق ػراتالفرديػػةومجمػػوعدرجػػاتالفق ػرات

الزوجيةلكؿبعد،ثـاستخدمتمعادلةسبيرماف-براوفلتعديؿطوؿالبعػد،لؤلبعػادزوجيػةعػددالفقػرات

(النصػػفيفمتسػػاوييف)ومعادلػػةجتمػػاف()Guttmann's Coefficientلؤلبعػػادفرديػػةالفقػرات(النصػػفيف
غيرمتساوييف)،والجدوؿالتالييبيفذلؾ:

جدكؿ (  :)7يبيف قيـ الثبات باستخداـ التجزئة النصفية الستبانة متطمبات إدارة رأس الماؿ الفكرم
عدد

معامؿ

معامؿ

الفقرات

االرتباط

الثبات

1

المتطمبات البشرية

10

0.830

0.907

دالةعند0.01

2

المتطمبات الييكمية

9

0.752

0,858

دالةعند0.01

3

المتطمبات العالئقية

9

0.700

0.823

دالةعند0.01

5

الدرجة الكمية

28

0.931

0.964

دالةعند0.01

الرقـ

المجاالت

059

مستكل الداللة

يتبػػيفمػػفالجػػدوؿالسػػابؽأفمعػػامبلتالثبػػاتتراوحػػتبػػيف(،)0.964–0.823وىػػيدالػػة
عندمستوىداللة(،)0.01ممايشيرإلىأفاالستبانةتتسـبدرجةعاليةمفالثبات.

ب .باستخداـ معادلة ألفا كركنباخ:

،والجػدوؿالتػالييبػيف
تـتقديرثباتاالستبانةبحسابمعامػؿألفػاكرونبػاخلفقػراتاالسػتبانةبمجاالتيػا 
ذلؾ:
جدكؿ (  :)8يبيف معامالت الثبات لمجاالت استبانة متطمبات إدارة رأس الماؿ الفكرم باستخداـ
معامؿ ألفا
عدد الفقرات

قيمة ألفا

المجاالت
المتطمبات البشرية

10

0.913

المتطمبات الييكمية

9

0.903

المتطمبات العالئقية

9

0.875

الدرجة الكمية

28

0.962


يتضحمفالجدوؿالسابؽأفقيـألفاتقػعبػيف()0.979–0.923وىػيقػيـمرتفعػة،وتػدلؿعمػىأف
االسػػتبانةيتسػػـبدرجػػةعاليػػةمػػفالثبػػاتتفػػيبمتطمبػػاتتطبيػػؽاالسػػتبانةعمػػىأف ػرادالعينػػة.ممػػاسػػبؽ

اتضػػحلمباحثػػةأفاسػػتبانةمتطمبػػاتإدارةرأسالمػػاؿالفكػػريموضػػوعالد ارسػػةتتسػػـبدرجػػةعاليػػةمػػف

الصدؽوالثباتبتطمئفالباحثةلتطبيؽاإلستبانة.

 .2استبانة الحرية األكاديمية :إعداد الباحثة

بع ػ ػػداالط ػ ػػبلععم ػ ػػىاألط ػ ػػرالنظريػ ػ ػةوالد ارس ػ ػػاتالس ػ ػػابقةومني ػ ػػاد ارسػ ػ ػة(الزب ػ ػػوف،)2015،ود ارس ػ ػػة

(األسود،وعسػػاؼ،)2014،ود ارسػػة(األسػػطؿ،)2013،ود ارسػػة(الدوسػػري،)2013،فقػػدقامػػتالباحثػػة
بإعػػداداسػػتبانة(الحريػػةاألكاديميػػة)فػػيصػػورتياالنيائيػػةانظػػرممحػػؽرقػػـ(،)3التػػيتتكػػوفاالسػػتبانة
مف()30فقرةموزعةعمىثبلثةمجاالت،والجدوؿالتالييبيفتوزيعفقراتاالستبانةعمىالمجاالت:
جدكؿ (  :)9تكزيع الفقرات عمى مجاالت استبانة الحرية األكاديمية
عدد الفقرات

مجاالت االستبياف
الحرية في اتخاذ الق اررات

10

الحرية في التعبير كاإلبداع

10

الحرية في مجاؿ التدريس كالبحث العممي

10

الدرجة الكمية

30

050

وتػػتـاالسػػتجابةعمػػىفق ػراتاالسػػتبانةوفق ػًالتػػدرجليكػػرتالخماسػػي(قميمػػةجػػدًا–قميمػػة–متوسػػطة–
كبيرة–كبيرةجدًا)وتصػححعمػىالتػواليبالػدرجات(،)1-2–3–4–5وجميػعالفقػراتإيجابيػة

التصحيح.

ويتـاحتسابدرجةالمفحوصعمىاالسػتبانةبجمػعدرجاتػوعمػىكػؿمجػاؿوجمػعدرجاتػوعمػىجميػع
المجػػاالتلحسػػابالدرجػػةالكميػػةلمحريػػةاألكاديميػػة،وتت ػراوحالدرجػػةعمػػىاالسػػتبانةككػػؿبػػيف(–30

150درجة)،وتعبرالدرجةالمنخفضةعػفتػدنيمسػتوىالحريػةاألكاديميػةفيمػاتعبػرالدرجػةالمرتفعػة
عفمستوىمرتفعمفالحريةاألكاديمية.

صدؽ كثبات استبانة الحرية األكاديمية:
الصدؽ:
أ .صػػدؽ المحكمػػيف:لمتأكػػدمػػفصػػدؽأداةالد ارسػػةمػػفخػػبلؿصػػدؽالمحكمػػيف،قامػػتالباحثػػة
بعرضالصػورةاألوليػةلبلسػتبانةعمػىعػددمػفالمحكمػيفمػفاألساتذةالمختصػيف(ممحػؽرقػـ

،)2وذلؾبيدؼمعرفةآرائيـومبلحظاتيـومقترحاتيـحوؿمجاالتاالستبانةوفقراتيػاومػدى
وض ػػوحيا،وترابطي ػػا،وم ػػدىتحقيقي ػػاألى ػػداؼالد ارس ػػة،وت ػػـتفري ػػغالمبلحظ ػػاتالت ػػيأب ػػداىا

المحكمػػوفوفػػيضػػوئياقامػػتالباحثػػةبإعػػادةصػػياغةبعػػضالفق ػراتوحػػذؼواضػػافةبعػػض
الفقرات،وأصبحتاالستبانةفيصورتياالنيائيةتتكوفمف()30فقرة.

ب .صػدؽ االتساؽ الداخمي:
لحسػػابصػػدؽاسػػتبانةالحريػػةاألكاديميػػةت ػػـحسػػابمعػػامبلتاإلرتبػػاطبػػيفدرجػػةكػػؿفقػػرةودرجػػة
المجاؿالذيتنتميإليو،والجداوؿالتاليةتبيفذلؾ:
جدكؿ ( :) 10ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األكؿ (الحرية في اتخاذ الق اررات) مع الدرجة
الكمية لممجاؿ

معامؿ

مستكل

رقـ

االرتباط

الداللة

1

تشركنيجامعتيفيرسـالخططوالسياساتاالستراتيجيةلمجامعة

0.804

دالةعند0.01

2

تستشيرنيجامعتيقبؿتنسيبيفيإحدىالمجافالعمميةأواإلدارية

0.804

دالةعند0.01

3

تتعرؼجامعتيعميرأييفيمايخصالتعييناتاألكاديميةفيالقسـ

0.632

دالةعند0.01

4

تشركنيجامعتيفيمناقشةق ارراتمجمسالقسـ

0.764

دالةعند0.01

5

تسمحجامعتيبإبداءالرأيحوؿجدويالق ارراتاإلدارية

0.812

دالةعند0.01

6

تستمعجامعتيالعتراضيعميبعضالتعميماتالتيتمسحريتيالمينية 0.663

دالةعند0.01

7

تشركنيجامعتيفيصياغةبعضالقوانيفواألنظمةالمنظمةلمعمؿ

0.730

دالةعند0.01

الفقرة

فقرات المجاؿ األكؿ (الحرية في اتخاذ الق اررات)

052

8

تستمعجامعتيلرأييفيمايخصالق ارراتالمتعمقةبالطمبةومشكبلتيـ

0.710

دالةعند0.01

9

تمنحنيجامعتيالصبلحياتباقتراحبرامجأومقرراتدراسيةجديدة

0.617

دالةعند0.01

10

تتيحليجامعتيإمكانيةالمشاركةفيانتخاباتنقابةالعامميفونشاطاتيا

0.523

دالةعند0.01

قيمة(ر)الجدولية(د.ح=)40عندمستوىداللة،0.304=0.05وعندمستوىداللة0.393=0.01

جدكؿ (  :)11ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني (الحرية في التعبير كاإلبداع) مع
الدرجة الكمية لممجاؿ

معامؿ

مستكل

رقـ

االرتباط

الداللة

1

توفرجامعتيالمناخالمناسبلتكويفقناعاتيالخاصةحوؿالعمؿ

0.666

دالةعند0.01

2

تشجعجامعتيمشاركاتيالثقافيةعميمستوياإلعبلـ

0.706

دالةعند0.01

3

تشجعجامعتيالحؽفيالتعبيربغضالنظرعفالرتبةاألكاديمية

0.451

دالةعند0.01

4

تتيحليجامعتيالفرصةلممارسةحقيفيالتعبيرعفتخصصيالدقيؽ

0.686

دالةعند0.01

5

تسمحليجامعتيلمتعبيرعفأفكارياإلبداعية

0.620

دالةعند0.01

6

تشجعنيجامعتيعميالمشاركةفيالمؤتمراتالعممية

0.695

دالةعند0.01

0.643

دالةعند0.01

0.651

دالةعند0.01

0.670

دالةعند0.01

0.522

دالةعند0.01

فقرات المجاؿ الثاني (الحرية في التعبير كاإلبداع)

الفقرة

7
8
9
10

تسمح لي جامعتي بتقديـ مبلحظات ليا عبلقة بالشفافية أو بعض
التجاوزات
تقبؿ لي جامعتي التحدث بحرية حوؿ قضايا المجتمع المصيرية في

محاضرتي

تسمحليجامعتيبانتقادسياستيا فيبعضاألموروفؽالقانوفواآلداب

عميصفحتياإللكترونية

تنظـجامعتيلقاءاتدوريةلمنظرفيالمطالبواالحتياجات

قيمة(ر)الجدولية(د.ح=)40عندمستوىداللة،0.304=0.05وعندمستوىداللة0.393=0.01
جدكؿ ( :) 12ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث
(الحرية في مجاؿ التدريس كالبحث العممي) مع الدرجة الكمية لممجاؿ
معامؿ

مستكل

رقـ

االرتباط

الداللة

1

تسمحجامعتيبنشرأبحاثيفيأيمجمةمحكمةدوفقيود

0.426

دالةعند0.01

2

تتيحليجامعتيالحريةفياختيارمحتويالمادةالتيأدرسيا

0.685

دالةعند0.01

3

تسمحليجامعتيالحريةفياختيارطريقةالتدريسأوتقييـالطمبة

0.713

دالةعند0.01

0.665

دالةعند0.01

0.634

دالةعند0.01

الفقرة

4
5

فقرات المجاؿ الثالث (الحرية في مجاؿ التدريس كالبحث العممي)

تسمحليجامعتيباستخداـالمستمزماتالمتعمقةبطرؽالتدريسالحديثة

(السبورةالذكية–أجيزة)....-LCD

تتيحليجامعتيبتحديدموعداالمتحافلممساؽالذىأدرسو
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6

تمنحني جامعتي الحرية الكاممة في اختيار الطمبة الذيف أود اإلشراؼ

0.609

دالةعند0.01

7

تسمحليجامعتيباالعتراضعميجدوؿالمحاضراتمفحيثالمواعيد 0.733

دالةعند0.01

8

تقبؿليجامعتيبالتسويؽلنتائجأبحاثيدوفتدخؿمفإدارةالجامعة

0.730

دالةعند0.01

0.495

دالةعند0.01

0.568

دالةعند0.01

9
10

عمييـفيبرنامجالدراساتالعميا

تسمح لي جامعتي بالتدريس (بنظاـ الساعة) في جامعات أخري بما ال
يتعارضمعساعاتالعمؿالرسمية
تقبؿجامعتيلكؿعضوىيئةتدريسبامتحافطمبتوعمىانفراد

قيمة(ر)الجدولية(د.ح=)40عندمستوىداللة،0.304=0.05وعندمستوىداللة0.393=0.01

يتبيفمػفالجػداوؿالسػابقةأفجميػعفقػراتاسػتبانةالحريػةاألكاديميػة(30فقػرة)حققػتارتباطػاتدالػة
معدرجةالمجاؿالذيتنتميإليوعندمستوىداللةأقؿمف.0.01

ويبقىاالسػتبانةفػيصػورتوالنيائيػةيتكػوفمػف()30فقػرة،وبػذلؾتتػراوحالدرجػةالكميػةعمػىاالسػتبانة
فيصورتوالنيائيةبيف(150–30درجة).

كما تـ حساب معامالت اإلرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ كالدرجة الكمية لالسػتبانة ،كالجػدكؿ التػالي يبػيف

ذلؾ:

جدكؿ (  :)13يبيف ارتباطات درجات مجاالت استبانة الحرية األكاديمية مع الدرجة الكمية
معامؿ االرتباط

مستكل الداللة

المجاالت
الحرية في اتخاذ الق اررات

0.826

دالةعند0.01

الحرية في التعبير كاإلبداع

0.881

دالةعند0.01

الحرية في مجاؿ التدريس كالبحث العممي

0.847

دالةعند0.01

قيمة(ر)الجدولية(د.ح=)40عندمستوىداللة،0.304=0.05وعندمستوىداللة0.393=0.01

يتبيفمفالجدوؿالسابؽأفجميعمجاالتاستبانةالحريةاألكاديميةحققػتارتباطػاتدالػةمػعالدرجػة

الكميػػةلبلسػػتبانةعنػػدمسػػتوىداللػػة(،)0.01ممػػايػػدلؿأيض ػاًعمػػىأفاالسػػتبانةفػػيصػػورتياالنيائيػػة
تتسـبدرجةعاليةمفصدؽاالتساؽالداخمي.كمايشيرذلؾإلىأفجميػعفقػراتومجػاالتاالسػتبانة
تشترؾفيقياسخاصيةالحريةاألكاديميةلدىأفرادالعينة.

ثبات استبانة الحرية األكاديمية:
أ .ثبات التجزئة النصفية:
قامػػتالباحثػػةبحسػػابمعامػػؿاإلرتبػػاطبػػيفمجمػ ػػوعدرجػػاتالفق ػراتالفرديػػةومجمػػوعدرجػػاتالفق ػرات

الزوجيةلكؿبعد،ثـاستخدمتمعادلةسبيرماف-براوفلتعديؿطوؿالبعػد،لؤلبعػادزوجيػةعػددالفقػرات
(النصفيفمتساوييف)،والجدوؿالتالييبيفذلؾ:
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جدكؿ (  :)14يبيف قيـ الثبات باستخداـ التجزئة النصفية الستبانة الحرية األكاديمية
المجاالت

الرقـ

عدد

معامؿ

معامؿ

مستكل الداللة

الفقرات

االرتباط

الثبات

1

الحرية في اتخاذ الق اررات

10

0.741

0.851

دالةعند0.01

2

الحرية في التعبير كاإلبداع

10

0.758

0,862

دالةعند0.01

10

0.552

 0.660دالةعند0.01

30

0.792

 0.884دالةعند0.01

3
5

الحريػػػة فػػػي مجػػػاؿ التػػػدريس

كالبحث العممي
الدرجة الكمية



يتب ػػيفم ػػفالج ػػدوؿالس ػػابؽأفمع ػػامبلتالثب ػػاتتراوح ػػتب ػػيف(،)0.884–0.662وى ػػيدال ػػةعن ػػد

مستوى،0.01ممايشيرإلىأفاالستبانةيتسـبدرجةجيدةمفالثبات.
ب .ثبات االستبانة باستخداـ معادلة ألفا كركنباخ:

ت ػػـتق ػػديرثب ػػاتاالس ػػتبانةبحس ػػابمعام ػػؿألف ػػاكرونب ػػاخلفقػ ػراتاالس ػػتبانةبمجاالت ػػوودرجت ػػوالكمي ػػة،
والجدوؿالتالييبيفذلؾ:
جدكؿ ( :) 15يبيف معامالت الثبات لمجاالت استبانة الحرية األكاديمية باستخداـ معامؿ ألفا
عدد الفقرات

قيمة ألفا

المجاالت
الحرية في اتخاذ الق اررات

10

0.889

الحرية في التعبير كاإلبداع

10

0.832

الحرية في مجاؿ التدريس كالبحث العممي

10

0.825

الدرجة الكمية

30

0.923

يتضحمفالجدوؿالسابؽأفقيـألفاتقعبيف()0.923–0.825وىيمرتفعة،وتػدلؿعمػى

أفاالستبانةيتسـبدرجةعاليةمفالثباتتفيبمتطمباتتطبيؽاالستبانةعمىأفرادالعينة.

مماسبؽاتضحلمباحثةأفاستبانةالحريةاألكاديميةموضوعالدراسة يتسـبدرجةعاليةمفالصدؽ

والثباتبممايطمئنيالتطبيؽاإلستبانة
خامسان :الخطكات اإلجرائية:

 .1توجيتالباحثةإلىعمادةكميةالتربيةبجامعةاألزىرلطمبكتابتسييؿميمةثـاستممتو.
 .2توجي ػػتالباحث ػػةإل ػػىالجامع ػػاتالفمس ػػطينيةالمس ػػتيدفةلمموافق ػػةعم ػػىالتطبي ػػؽومعرف ػػةع ػػدد
مجتمعالدراسة.
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 .3قامتالباحثةبتطبيؽأدواتالدراسةعمىأفرادالعينةالفعمية.
 .4بعػ ػػداالنتيػ ػػاءمػ ػػفالتطبيػ ػػؽقامػ ػػتالباحثػ ػػةبتفريػ ػػغالبيانػ ػػاتومعالجتيػ ػػاباسػ ػػتخداـاألسػ ػػاليب
اإلحصائيةالمناسبةبيدؼالحصوؿعمىالنتائجالمتعمقةبفروضالدراسة.

 .5قامتالباحثةبتفسيرالنتائجالتيتوصمتإليياالدراسة.
 .6قامتالباحثةبتقديـبعضالتوصياتوالمقترحاتفيضوءنتائجالدراسة.
سادسان :األساليب اإلحصائية:
تػ ػػـاسػ ػػتخداـبرنػ ػػامجال ػ ػػرزـاإلحصػ ػػائيةلمعم ػ ػػوـاالجتماعي ػ ػػةSPSS-20لتفريػ ػػغالبيانػ ػػاتوتص ػ ػػفيتيا
وتصحيحياومعالجتياكمايمي:

أ -األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحقؽ مف صدؽ كثبات األدكات:
 معامػػؿارتبػػاطبيرسػػوف:لمتحقػػؽمػػفصػػدؽاالتسػػاؽالػػداخميلبلسػػتبانة،ولثبػػاتالتجزئػػةالنصػػفية،مفخبلؿقياسدرجةاالرتباط.

 معادلةسبيرمافبراوف،ومعادلةجتماف:لتعديؿطوؿاالستبانةفيثباتالتجزئةالنصفية. معادلةألفاكرونباخ(:)Cronbach's Alphaلقياسالثبات.ب -األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عف أسئمة الدراسة كالتحقؽ مف فركضيا:
 المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوالوزفالنسبي. معامؿارتباطبيرسوفلمكشؼعفالعبلقةبيفالمتغيرات. اختبػػار"ت"T-Testلمكش ػػؼع ػػفداللػػةالف ػػروؽب ػػيفمتوس ػػطاتدرجػػاتعينت ػػيفمس ػػتقمتيفم ػػفالبيانات.

 تحميؿالتبايفاألحادي()One Way ANOVAلمكشؼعفداللةالفروؽبيفمتوسػطاتدرجػاتأكثرمفعينتيفمستقمتيف.

 -اختبارشيفيو()Scheffeلمكشؼعفاتجاهالفروؽالناتجةعفتحميؿالتبايفاألحادي.





056

الفصن اخلاوض
ٌتــــائج الدراشــــة

 اننخائج انمخعهقت بانظإال األول.

 اننخائج انمخعهقت بانظإال انثانً.
 اننخائج انمخعهقت بانظإال انثانث.
 اننخائج انمخعهقت بانظإال انزابع.
 اننخائج انمخعهقت بانظإال انخامض.
 اننخائج انمخعهقت بانظإال انظادص .
 اننخائج انمخعهقت بانظإال انظابع .
 اننخائج انمخعهقت بانظإال انثامن .
 انخىصٍاث.
 انمقخزحاث.

الفصل اخلامس
نتائـج الدراسـة
مقدمة:
يتضػػمفىػػذاالفصػػؿالنتػػائجالتػػيتػػـالتوصػػؿإلييػػافػػيىػػذهالد ارسػػة،وذلػػؾبعػػداإلجابػػةعػػفاألسػػئمة
والتحقػػؽمػػفالفرضػػياتباسػػتخداـاألسػػاليباإلحصػػائيةالمناسػػبةلكػػؿمنيػػا،كمػػاتػػـتفسػػيرومناقشػػة

النتائجالتييتـالتوصؿإلييافيضوءاإلطارالنظريوالدراساتالسابقة:
ولتحديددرجاتإجاباتأفرادالعينةقامتالباحثةبتحديدمحؾلمدراسة:
المحؾ المعتمد في الدراسة:

لقدتـتحديدالمحؾالمعتمدفيالدراسةمفخبلؿتحديدطوؿالخبليافيمقياسليكرتالخماسي،

مف خبلؿ حساب المدى بيف الدرجات( ،)1=4-5ومف ثـ تقسيمو عمى أكبر قيمة في المقياس

لمحصوؿ عمى طوؿ الخمية أي( ،)0.8=4/5وبعد ذلؾ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في
المقياس(بداية المقياس) ،وىي الواحد صحيح ( ،)1وذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية ،وىكذا

أصبحطوؿالخبلياكماىوموضحبالجدوؿالتالي:
جدكؿ (  :)16يكضح محكات الدراسة
طكؿ الخمية

الكزف النسبي

درجة التقدير

-1أقؿمف1.8

مف-20أقؿمف%36

-1.8أقؿمف2.6

مف–36أقؿمف%52

ضعيفةجدًا
ضعيفة

–2.6أقؿمف3.4

–52أقؿمف%68

متوسطة

–3.4أقؿمف4.2

–68أقؿمف%84

كبيرة

–4.2أقؿمف5

–84أقؿمف%100

كبيرةجداً

كذلؾ لمحكـ عمى نكع التقدير كدرجتو ( .أبك صالح)46 :2001 ،
أكالن :نتائج أسئمة الدراسة:
السؤاؿ األكؿ الذل ينص :
 " -1مادرجةتقديرأعضاءىيئةالتدريسفيجامعاتمحافظاتغزةلمتطمباتإدارةرأسالماؿ
الفكريفييا"؟
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لئلجابةعفىذاالسؤاؿقامػتالباحثػةباسػتخداـالمتوسػطالحسػابيواالنحػراؼالمعيػاريوالػوزفالنسػبي
السػ ػػتجاباتأف ػ ػرادالعينػ ػػةعمػ ػػىاسػ ػػتبانةمتطمبػ ػػاتإدارةرأسالمػ ػػاؿالفكػ ػػريبمجاالتػ ػػوودرجتػ ػػوالكميػ ػػة،
والجدوؿالتالييبيفذلؾ:

جدكؿ (  :)17المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي

الستجابات أفراد العينة عمى استبانة متطمبات إدارة رأس الماؿ الفكرم
المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

المتطمبات البشرية

10

27.61

7.90

55.2

المتطمبات الييكمية

9

25.16

7.85

55.9

2

المتطمبات العالئقية

9

25.80

8.24

57.3

1

متوسطة

الدرجة الكمية لالستبانة

28

78.57

22.90

56.1



متوسطة

اإلستبانة

عدد الفقرات

الكزف النسبي

الترتيب

الدرجة

3

متوسطة
متوسطة

يتضػػحمػػفالجػػدوؿالسػػابؽأفدرجػػةتقػػديرمتطمبػػاتإدارةرأسالمػػاؿالفكػػريمػػفوجيػػةنظػػرأعضػػاء
ىيئةالتدريسيقععند()%56.1وىيدرجةمتوسػطةكتعػزك الباحثػة ذلػؾ إلػى ،أفالجامعػاتتجتيػد

وتسعيلتوفرالعديدمػفالمتطمبػاتوبالتػاليفيػيتجتيػدفػيإدارةرأسالمػاؿالفكػري،وتسػعىلبلرتقػاء
بالعنصػػرالبشػػريوتسػػعىإلػػىتشػػبيؾالعبلقػػاتمػػفبػػابالحػػرصعمػػىتحقيػػؽالمتطمبػػات العبلئقيػػة،

وتعقدشراكاتمعالجامعاتاألخػرىالمتميػزة،ألفىػذامػايحػافظعمػىرأسالمػاؿالفكػري،وىػذايتفػؽ

معماجاءتبودراسة(عساؼ،)2016،التيبينتأفالدرجةالكميةلجيودالجامعػاتفػيإدارةرأس
الم ػ ػ ػ ػ ػػاؿالفك ػ ػ ػ ػ ػػريج ػ ػ ػ ػ ػػاءعن ػ ػ ػ ػ ػػدوزفنس ػ ػ ػ ػ ػػبى()%63.8وى ػ ػ ػ ػ ػػىدرج ػ ػ ػ ػ ػػةمتوس ػ ػ ػ ػ ػػطة،وتتف ػ ػ ػ ػ ػػؽم ػ ػ ػ ػ ػػع
د ارسػ ػػة(المطيري،)2007،التػ ػػيبينػ ػػتأفالجامعػ ػػةتيػ ػػتـبتنشػ ػػيطرأسالمػ ػػاؿالفكػ ػػري،وجػ ػػاءتبدرجػ ػػة
متوسػػطة،وتختمػػؼمػػعد ارسػػة(قشػػطة،)2015،التػػيبينػػتأفدرجػػةت ػوافرمتطمبػػاتإدارةرأسالمػػاؿ

الفكريفيالجامعاتالفمسطينيةجاءتبوزفنسبى()%71.94وىىدرجةكبيرة،وتختمػؼمػعد ارسػة

(الخضػػري،)2015،التػػيبينػػتأفدرجػػةتقػػديرأف ػرادالعينػػةلواقػػعإدارةرأسالمػػاؿالفكػػريبالجامعػػات
الفمسػ ػ ػػطينيةجػ ػ ػػاءعنػ ػ ػػدوزفنسػ ػ ػػبى()%75.91وىػ ػ ػػىدرجػ ػ ػػةكبي ػ ػ ػرة،وتتفػ ػ ػػؽمػ ػ ػػعد ارسػ ػ ػػة(قرنػ ػ ػػي

والعتيقػػي،)2010،التػػيبينػػتت ػوافرمتطمبػػاتإدارةرأسالمػػاؿالفكػػريبدرجػػةمتوسػػطة،ويختمػػؼمػػع
د ارسػػة(بدارنو،)2007،التػػيجػػاءرأسالمػػاؿالفكػػريفييػػابػػوزفنسػػبى()%89.2وىػػىدرجػػةكبي ػرة،

ويختمػػؼمػػعمػػاجػػاءتبػػود ارسػػة(الخطيػػب)2013،التػػيبينػػتأفمسػػتوىرأسالمػػاؿالفكػػريلػػدى

العامميفاإلدارييففيو ازرةالتربيةوالتعميـبمحافظػاتغػزةجػاءبػوزفنسػبى()71.8وىػىدرجػةكبيػرة
،وترتبتمجاالتاستبانةمتطمباتإدارةرأسالماؿالفكريكمايمي:
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 جػػاءمجػػاؿ(المتطمبػػاتالعبلئقيػػة)فػػيأعمػػىم ارتػػبمتطمبػػاتإدارةرأسالمػػاؿالفكػػريبػػوزفنسػػبي()%57.3كتعػػػػزك الباحثػػػػة ذلػػػػؾ إلػػػػى،قناع ػػةأفػ ػ اردالعين ػػةبأىمي ػػةدورالعبلق ػػاتوالشػ ػراكةم ػػع
الجامعاتاألخرى،وبناءعبلقػاتوطيػدةمعيػـفػيتعزيػزالميػزةالتنافسػيةلػدييا،وسػعييالمتواصػؿ
المسػػتمرمػػعمؤسسػػاتالمجتمػػعوتعزيػػزسػػمعتياالسػػوقية،وتسػػاىـفػػيتحقيػػؽحاجػػاتوتطمعػػات

أعضاءىيئةالتدريسوىذايتفػؽمػعمػاجػاءتبػود ارسػة(عسػاؼ،)2016،التػيجػاءمجػاؿإدارة
العبلق ػ ػػاتف ػ ػػيالمرتب ػ ػػةاألول ػ ػػىب ػ ػػوزفنس ػ ػػبى()%71.2ويختم ػ ػػؼم ػ ػػعم ػ ػػاج ػ ػػاءتب ػ ػػود ارس ػ ػػة

(م ػ ػ ػػرىج)2016،حيػ ػ ػػثج ػ ػ ػػاءتالمتطمبػ ػ ػػاتالعبلئقي ػ ػ ػػةبدرج ػ ػ ػػةض ػ ػ ػػعيفة،وتختم ػ ػ ػػؼم ػ ػ ػػعد ارس ػ ػ ػػة

(الخطيػػب،)2013،التػػيجػػاءتمجػػاؿرأسالمػػاؿالعبلقػػاتيفييػػافػػيالمرتبػػةاألخي ػرةبػػوزفنسػػبى
(.)%69.98

 ثاني ػاًيػػأتيمجػػاؿ(المتطمبػػاتالييكميػػة)بػػوزفنسػػبي( )%55.9كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى،ادراؾالجامعػػاتبػػأفوجػػودىياكػػؿمنظمػػةتسػػاعدفػػياتخػػاذالق ػ ارراتالتػػيتصػػبفػػيصػػالحالجامعػػة
وبسػػببعػػدـتػوافرميزانيػػةداخػػؿالجامعػػةلتمبيػػةمتطمبػػاتالكػػادرالتعميمػػي،وبسػػببنقػػصالتمويػػؿ

وال ػػدعـوع ػػدـت ػػوفراالمكان ػػاتالداعم ػػةلمتعم ػػيـوألعض ػػاءالييئ ػػةالتدريس ػػية،رغ ػػـس ػػعىوح ػػرص
الجامعةعمىتطويرىيكميااإلداريالتيتممكوألنويعتبرعنصرميػـفػيتطػويرالجامعػةوابػراز
صػػورةمتطػػورةليػػاوبيػػافمػػدىمواكبتيػػالمتطػػور،وىػػذايتفػػؽمػػعد ارسػػة(الخطيػػب)2013،حيػػث
ج ػ ػػاءتمج ػ ػػاؿرأسالم ػ ػػاؿالييكم ػ ػػيف ػ ػػيالمرتب ػ ػػةالثاني ػ ػػة ،وتختم ػ ػػؼم ػ ػػعم ػ ػػاج ػ ػػاءتب ػ ػػود ارس ػ ػػة

(بدارنو)2007،حيثجاءتالمتطمباتالييكميةفيالمرتبةالثانية.

 وأخي ػ اًري ػػأتيمجػػاؿ(المتطمب ػػاتالبشػ ػرية)بػػوزفنس ػػبي()%55.2كتعػػػزك الباحثػػػة ذلػػػؾ إلػػػى،أفتوظيػػؼرأسالمػػاؿالبشػػريفػػيالجامعػػةيحتػػاجلػػدعـمػػاليوميزانيػػةخاصػػةبػػو،ونفقػػاتتغطػػي
حاجاتالجامعاتمفالمتطمباتالبشرية،وبسببماتعانيوالجامعاتالفمسطينيةمفنقػصمػالي

وعػػدـت ػوافردعػػـكػػافيليػػابسػػبباالنقسػػاـوالوضػػعالسياسػػيالسػػائد،وتتفػػؽىػػذهالنتيجػػةمػػعمػػا

جػ ػ ػ ػػاءتبػ ػ ػ ػػود ارسػ ػ ػ ػػة(الخضػ ػ ػ ػػري(2015،ود ارسػ ػ ػ ػػة(قشػ ػ ػ ػػقش(2014،وتختمػ ػ ػ ػػؼمػ ػ ػ ػػعد ارسػ ػ ػ ػػة

(بدارن ػ ػػة)2007،التػ ػػيج ػ ػػاءتفيي ػ ػػاالمتطمبػ ػػاتالبشػ ػ ػريةبالمرتبػ ػػةاألولػ ػػى،وتختمػ ػػؼم ػ ػػعد ارس ػ ػػة
(الخطيب،)2013،التيجاءفييامجاؿرأسالماؿالبشريفيالمرتبةاألولى.
كالجداكؿ التالية تكضح مظاىر مجاالت استبانة متطمبات إدارة رأس الماؿ الفكرم عمى التكالي:
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جدكؿ (  :)18المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي
الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ المتطمبات البشرية
رقـ

المتكسط االنحراؼ الكزف النسبي

فقرات مجاؿ المتطمبات البشرية

العبارة

األخطاءباعتبارىافرصاًلمتعمـ

تقدـ جامعتي برامج لتطوير الكادر البشري كأساس

4

لتنميةالمياراتفيضوءالتطورالمعرفي

2

تحافظجامعتيعمىاستدامةالميزةالتنافسيةليا
تشرؾ جامعتي أعضاء ىيئة التدريس في اتخاذ

5

الق ارراتلمتعامؿمعاألزمات

تزودجامعتيأعضاءىيئةالتدريس بمصادر المعرفة

7

اإللكترونية

تبرز جامعتي األعماؿ العممية المميزة لمعامميف في


6

كافةالمجاالت
توفرجامعتي الحوافزالماديةوالمعنويةألعضاءىيئة

9

التدريسأصحاباألداءالمتميز

توفرجامعتيحاضناتألعماؿوأفكارأعضاءىيئة

10

التدريسالمتميزة
واضحة لتنمية اإلبداع
تضع جامعتي استراتيجية 

3

وادارةالمواىب

تحدد جامعتي سياسة واضحة الستقطاب الكفاءات

1

المتميزة

2.82

1.03

56.4

1

متوسطة

2.80

0.96

55.9

2

متوسطة

2.79

0.93

55.7

3

متوسطة

2.78

1.06

55.6

4

متوسطة

2.76

1.06

55.3

5

متوسطة

2.76

1.07

55.1

6

متوسطة

2.76

1.01

55.1

7

متوسطة

2.75

1.07

55.0

8

متوسطة

2.71

0.90

54.3

9

متوسطة

2.68

0.86

53.7

10

متوسطة

الحسابي المعيارم

تشجع جامعتي أعضاء ىيئة التدريس عمى اكتشاؼ

8

الترتيب

الدرجة

%



يتضػػحمػػفالجػػدوؿالسػػابؽأفمظػػاىرمجػػاؿالمتطمبػػاتالبش ػريةمػػفاسػػتبانةمتطمبػػاتإدارةرأس

الماؿالفكريمػفوجيػةنظػرأعضػاءىيئػةالتػدريستراوحػتبػيف(،)%56.4–53.7وجػاءتأعمػى
فقرتيفكمايمي:
 جػػاءتالفقػرةرقػػـ(")8تشػػجعجػػامعتيأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسعمػىاكتشػػاؼاألخطػػاءباعتبارىػػافرصًالمتعمـ"فيأعمىمراتبالمتطمباتالبشريةبػوزفنسػبي()%56.4وبدرجػةمتوسػطةكتعػزك

الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى،التغيػػرفػػيسياسػػةالجامعػػاتنحػػومفيػػوـالتقػػدـواالرتقػػاءوىػػواالنطػػبلؽمػػف
األخطػػاءكفػػرصلمػػتعمـوانتيػػاءالػػدورالنمطػػيلمػػتعمـ،فاإلنسػػافيػػتعمـمػػفاألخطػػاء،ويتشػػارؾمػػع
اآلخ ػريففػػياتخػػاذالق ػ ارراتويتفاعػػؿمعيػػـ،وبسػػببقناعػػةأف ػرادالعينػػةبأىميػػةاكتشػػاؼاألخطػػاء
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وتص ػػحيحيالمرق ػػىوالتمي ػػزورف ػػعمكان ػػةالجامع ػػةوتط ػػويرمي ػػاراتوامكان ػػاترأسالم ػػاؿالفك ػػري
المتمثؿفيأعضاءىيئةالتدريسألنيػـأىػـمكػوفمػفمكونػاترأسالمػاؿالفكػريوىػذايتفػؽمػع

مػػاجػػاءتبػػود ارسػػة(مػػرىج،)2016،التػػيأوصػػتبضػػرورةالعمػػؿعمػػىتنميػػةالميػػاراتوالمعػػارؼ

المتػػوفرةواكتسػػابالمزيػػدمني ػػابيػػدؼتعزيػػزأداءاالبتكػػارألعض ػػاءالييئػػةالتعميميػػةفػػيجامع ػػة
تشػريف،وتتفػػؽمػعد ارسػػة(قشػطة)2015،التػػيجػػاءفييػاتبنػػيالجامعػاتالفمسػػطينيةالسػػتراتيجيات
حديثةلتطويرمجاؿرأسالماؿمفأجؿاالرتقاءبمستوىالتعميـبشكؿعاـوتبنػيمعػاييرواضػحة

ومعمنػػةلضػػمافالتمي ػػزمػػفخ ػػبلؿالتركيػػزعم ػػىالبحػػثالعمم ػػيوربطػػوبأى ػػداؼالجامعػػة،وبن ػػاء

اس ػػتراتيجيةمقترح ػػةلتط ػػويررأسالم ػػاؿف ػػيالجامع ػػاتتتض ػػمفرؤي ػػةورس ػػالة،وغاي ػػاتوأى ػػداؼ
لتط ػػويررأسالم ػػاؿالفك ػػري،وتتف ػػؽم ػػعد ارس ػػة(الخض ػػري،)2015،الت ػػيأوص ػػتبتش ػػجيعالبح ػػث
العمم ػػيم ػػفخ ػػبلؿتق ػػديـجػ ػوائزعممي ػػةلمطمب ػػةوالمػ ػوظفيف،وتط ػػورق ػػدراتالم ػػوظفيفم ػػفخ ػػبلؿ

التػػدريبوالتطػػويرالمتواصػػؿ،واتفقػػتمػػعدراسة(رشػػيدوالزيػػادي،)2014،التػػيبينػػتوجػػوداىتمػػاـ
واضػػحمػػفقبػػؿجامعػػةالقادسػػيةبموردىػػاالبشػػري،ظيػػرمػػفخػػبلؿالعمػػؿعمػػىتطػػويرقػػدراتيـ

ومياراتيـوتوفيربيئةمناسبةليـبيدؼزيادةانخراطيـفػيعمميػـالتدريسػيوالبحثػي،واتفقػتمػع

د ارسػػة(صػػبح،)2013،التػػيأوصػػتبضػػرورةزيػػادةالميزانيػػةالمخصصػػةلتمويػػؿالبحػػثالعممػػي،
وتسػػويؽواسػػتثمارنتػػائجالبحػػوث،واتفقػػتمػػعد ارسػػة(أبوديػػو،)2011،التػػيبينػػتاىتمػػاـأعضػػاء
ىيئ ػػةالتػػػدريسبتطػػػويرالمس ػػاقاتالت ػػييدرسػػػونياباس ػػتمرار،وأفلػػػدييـالقػػػدرةعم ػػىفيػ ػػـالعمػػػؿ

واستيعابمتطمباتو،وأفالجامعةتسعىإلىاستقطابالطمبةالمتفوقيف.

 ثـالفقرةرقػـ(")4تقػدـجػامعتيبػرامجلتطػويرالكػادرالبشػريكأسػاسلتنميػةالميػاراتفػيضػوءالتطػػورالمعرفػػي"بػػوزفنسػػبي()%55.9وبدرجػػةمتوسػػطةكتعػػػزك الباحثػػػة ذلػػػؾ إلػػػى،جيػ ػ ود
الجامعاتلدعـاإلبداعوالتطورواستثمارالكػوادرالبشػريةالمؤىمػةوالتوسػعفػينشػاطاتالمسػئولية
االجتماعيةليػا،وحرصػياعمػىايجػادعنصػربشػرىمتميػزلديػوخبػرةفػيمجػاؿتخصصػولتحقػؽ
ليػػامكانػػةبػػيفالجامعػػات،وحػػرصالجامعػػةعمػػىتشػػجيعالعمػػؿوتنميػػةميػػاراتومعػػارؼالعػػامميف

ألفذلػػؾيػػؤثرعمػػىمسػػتوىالجامعػػة،وبسػػببأفجامعاتنػػاكفيرىػػامػػفالجامعػػاتتسػػعىلمتطػػور
والرق ػػىبالك ػػادرالبش ػػرىالكف ػػوءال ػػذىيرف ػػعم ػػفش ػػأنياويحق ػػؽلي ػػاميػ ػزةتنافس ػػيةويض ػػمفبقائي ػػا
واسػػتمرارىا،وتس ػػعىلبلرتق ػػاءبالعنص ػػرالبش ػػريالمتميػػزالق ػػادرعم ػػىمواجي ػػةالتط ػػوراتالمعرفي ػػة

الحديث ػة،وىػػذايتفػػؽمػػعمػػاجػػاءتبػػودراسة(عسػػاؼ،)2016،التػػيأوصػػتبضػػرورةالعمػػؿعمػػى
اسػػتقطابونتشػػيطرأسالمػػاؿالفكػػريودعػػـاسػػتم ارريتووتجديػػدهمػػفخػػبلؿتشػػجيعالبحػػثالعممػػي

وتسويؽنتائجو،وتتفؽمعدراسة(مرىج،)2016،التيأوصػتبضػرورةالعمػؿعمػىتنميػةالميػارات
ةواكتسػػابالمزيػػدمنيػػابيػػدؼتعزيػػزأداءاالبتكػػارألعضػػاءالييئػػةالتعميميػػةفػػي
والمعػػارؼالمتػػوفر 
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جامعةتشريف،وتتفؽمعدراسة(قشطة،)2015،التيأوصتبضرورةتبنىالجامعػاتالفمسػطينية
السػتراتيجياتحديثػةفػيمجػػاؿتطػويررأسالمػاؿالفكػػريمػفأجػؿاالرتقػػاءبمسػتوىالتعمػيـوتبنػػى

معػػاييرواض ػػحةومعمن ػػةلض ػػمافالتمي ػػزف ػػيرأسالم ػػاؿالفك ػػريم ػػفخ ػػبلؿالتركي ػػزعم ػػىالبح ػػث
العممػػػيوربطػ ػػوبأىػػػداؼالجامعػ ػػة،واتفقػ ػػتمػػػعد ارسػ ػػة(قشػ ػػقش،)2014،التػػػيأوصػ ػػتبضػ ػػرورة
االىتماـبالكادرالبشريوبتطويرالييكػؿاإلداريفػيالجامعػات،وضػرورةبنػاءقاعػدةفكريػةمتينػة

ف ػ ػ ػػيال ػ ػ ػػو ازرةم ػ ػ ػػفخ ػ ػ ػػبلؿوض ػ ػ ػػعمع ػ ػ ػػاييرعالي ػ ػ ػػةألداءالعػ ػ ػػامميف،واتفقػ ػ ػػتم ػ ػ ػػعد ارس ػ ػ ػػة(رش ػ ػ ػػيد

والزيػػادي،)2014،التػػيأوصػػتبضػػرورةالعمػػؿعمػػىاسػػتقطابالمبلكػػاتذاتالمػػؤىبلتالعمميػػة
العاليػػةلبلسػػتفادةمػػفخب ػراتيـوقػػدراتياالمتمي ػزةفػػيتطبيػػؽاألسػػاليبالعمميػػةالحديثػػةبأفضػػؿأداء
ممك ػػف،واتفق ػػتم ػػعد ارس ػػة(عمر،)2013،الت ػػيأوص ػػتبض ػػرورةتفعي ػػؿرأسالم ػػاؿالمعرف ػػيف ػػي
تحقيػؽاالبتكػػار،وتػدريبالعمػػداءعمػىتوليػػدالمعرفػػةوتشػجيعياوتطبيقيػػاواالسػتفادةمنيػػا،واتفقػػت

م ػػعد ارس ػػة(قرنيوالعتيق ػػي،)2010،الت ػػيأوص ػػتباس ػػتقطابالكف ػػاءاتالبشػ ػريةالمميػ ػزةوتنمي ػػتيـ

واستثمارطاقاتيـالفكريةواالبداعية،واتفقتمػعد ارسػة( ارزاروآخريف،)2011،التػيأوصػتبضػرورة
التركيزعمىرأسالماؿالبشريفيالمياراتالشخصيةواالجتماعيةوالمينية.

فيحيفكانتأدنىفقرتيفكمايمي:
 الفقرةرقـ"1تحددجامعتيسياسةواضحةالستقطابالكفاءاتالمتميزة"فيأدنػىالم ارتػببػوزفنسػبي()%53.7كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى،قمػةاالمكانػػاتالمتاحػةلمجامعػػة،ووجػودعراقيػػؿتمنػػع
الجامعػػةمػػفممارسػػةحقيػػاوجمػػبك ػوادربش ػريةجديػػدةمؤىمػػةترفػػعمػػفشػػأنيا،وبسػػببالضػػائقة
الماليةوالوضعاالقتصاديواالنقساـالسياسيالذىتمربوالجامعاتوتراجعالدعـالحكػوميليػا،
وكؿىذايػؤثرسػمباًعمػىاسػتقطابكػوادربشػريةجديػدة،باإلضػافةإلػىوجػودبعػضالعوامػؿالتػي
تتػػدخؿفػػياسػػتقطابأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسغيػػرالكفػػاءةوىػػذايتفػػؽمػػعدراسة(سػػنجؽ،)2013،

التػػيأوصػػتباسػػتقطابالكفػػاءاتالميػػاجرةوخاصػػةأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسالممي ػزيف،واتفقػػتمػػع
د ارسػػة(قرنيوالعتيقػػي،)2010،التػػيأوصػػتبضػػرورةاسػػتقطابالكفػػاءاتالممي ػزةوتنميػػتيـميني ػًا
واسػػتثمارطاقػػاتيـالفكريػػةواالبداعيػػة،وتتفػػؽمػػعد ارسػػة(عبد)2009،التػػيأظيػػرتأفالجامعػػات
تسػ ػ ػ ػ ػػعىالسػ ػ ػ ػ ػػتقطابالعنصػ ػ ػ ػ ػػرالبشػ ػ ػ ػ ػػريواالىتمػ ػ ػ ػ ػػاـبػ ػ ػ ػ ػػو،ويختمػ ػ ػ ػ ػػؼمػ ػ ػ ػ ػػعمػ ػ ػ ػ ػػاجػ ػ ػ ػ ػػاءتبػ ػ ػ ػ ػػو

دراسة(قشػ ػػطة،)2015،التػ ػػيجػ ػػاءتببنػ ػػاءاسػ ػػتراتيجيةمقترحػ ػػةلتطػ ػػويررأسالمػ ػػاؿالفك ػ ػػريف ػ ػػي
الجامعاتالفمسطينية،وغاياتوأىداؼمحددةلتطويررأسالماؿالفكػريلتحقيػؽميػزةتنافسػيةبػيف

الجامعات،وتختمؼمعدراسة(رشيدوالزيادي،)2014،التيأوصػتبضػرورةالعمػؿعمػىاسػتقطاب
المبلكػ ػػاتذاتالمػ ػػؤىبلتالعمميػ ػػةالعاليػ ػػةلبلسػ ػػتفادةمػ ػػفخبراتيػ ػػاوقػ ػػدراتياالمتمي ػ ػزةفػ ػػيتطبيػ ػػؽ

األساليبالعمميةبأفضؿأداء.
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 ثػػـالفقػرةرقػػـ(")3تضػػعجػػامعتياسػػتراتيجيةواضػػحةلتنميػػةاإلبػػداعوادارةالمواىػػب"بػػوزفنسػػبي()%54.3وبدرجػػةمتوسػػطةكتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى،أفتنميػػةاالبػػداعوادارةالمواىػػبعمميػػة
تتطم ػػبجي ػػدكبي ػػروت ػػوفيرالعدي ػػدم ػػفاالمكان ػػاتوالمػ ػواردالبلزم ػػةف ػػيالوق ػػتالت ػػيتعتم ػػدفي ػػو
الجامعػػاتاسػػتراتيجياتإدارةاألزمػػاتأكثػػرمػػفغيرىػػانتيجػػةالظػػروؼالمحيطػػة،باإلضػػافةإلػػى
ضػػعؼالمػػواردالماليػػةلػػدىالجامع ػػات،وقمػػةالػػدعـالػػذىتتمقػػاهالجامعػػاتوتوقػػؼبعػػضالمػػنح

البحثيػػةمػػفقبػػؿبعػػضالجامعػػاتنتيج ػةالضػػائقةالتػػيتعػػانىمنيػػاالجامعػػاتوىػػذايتفػػؽمػػعمػػا
جػاءتبػودراسة(عسػاؼ،)2016،حيػثجػاءمجػاؿرعايػةالمواىػبواإلبػداعبالمرتبػةاألخيػرةبػػوزف

نسػػبى(،)%59.4وتختمػػؼمػػعدراسة(رشػػيدوالزيػػادي،)2014،التػػيأوصػػتبضػػرورةتقػػديـالػػدعـ
الماديوالمعنويلكؿعمؿأوانجازيقدـفيواالبداعوالتميزأوأيابتكارأوتجديد.
جدكؿ (  :)19المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي
الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ المتطمبات الييكمية
ـ

الحسابي المعيارم

النسبي %

2.90

1.07

58.0

1

متوسطة

2.85

1.08

57.1

2

متوسطة

2.80

1.01

56.1

3

متوسطة

2.80

1.08

55.9

4

متوسطة

2.79

1.05

55.7

5

متوسطة

2.76

1.00

55.3

6

متوسطة

2.76

0.93

55.1

7

متوسطة

 6تحددجامعتيآلياتمتعددةلتبادؿاألفكاروتوليدالمعرفة 2.75

1.19

55.0

8

متوسطة

2.75

1.12

55.0

9

متوسطة

4
5
8
2
3
1
7

9

فقرات مجاؿ المتطمبات الييكمية

المتكسط االنحراؼ

الكزف

الترتيب

الدرجة

توازف جامعتي بيف الصبلحيات والمسؤوليات الممنوحة
لمموظفيف
بل تنظيمياً يزودالموظفيفبالتسييبلت
تصمـجامعتيىيك ً

البلزمةألداءالمياـبشكؿمتميز

تخصص جامعتي موازنة كافية لتمويؿ ودعـ المشاريع
الرائدةفيخدمةالمجتمع
تحدث جامعتي نظـ المعمومات وقواعد البيانات بشكؿ

دوري

تعمؿجامعتيعمىتسويؽاإلنتاجالعمميألعضاءىيئة
التدريس
تحافظ جامعتي عمى نظاـ عادؿ لمترقية يشجع العامميف

عمىبذؿأقصىمافيوسعيـ

تقارف جامعتي أداء العمميات مع عمميات مماثمة في

جامعاتمتميزة(عربية–أجنبية)

تعتمد جامعتي نظاـ مرف لبلتصاؿ يسيؿ عممية انسياب
المياـوالمعمومات
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يتضػػحمػػفالجػػدوؿالسػػابؽأفمظػػاىرمجػػاؿالمتطمبػػاتالييكميػػةمػػفمتطمبػػاتإدارةرأسالمػػاؿ
الفكريمفوجيػةنظػرأعضػاءىيئػةالتػدريستراوحػتبػيف(،)%58–55وجػاءتأعمػىفقػرتيفكمػا

يمي:

 جػػاءتالفق ػرةرقػػـ(")4ت ػوازفجػػامعتيبػػيفالصػػبلحياتوالمسػػؤولياتالممنوحػػةلممػػوظفيف"فػػيأعمىمراتبالمتطمباتالييكميػةبػوزفنسػبي()%58وبدرجػةمتوسػطةكتعػزك الباحثػة ذلػؾ إلػى،

أفالجامعػػةتجتيػػدالتبػػاعنظػػاـعػػادؿتػوازفمػػفخبللػػوبػػيفالصػػبلحياتوالمسػػؤوليات،باإلضػػافة
إلػػىعمػػؿالجامعػػةالػػدائـلبلىتمػػاـبتنميػػةوتػػوفيركػػؿاالمكانػػاتلضػػمافتحقيػػؽالعدالػػةوالمسػػاواة،
وسعيياالمتواصؿلتحفيزالموظفيفلديياعمىالتطويروالتغييرواالرتقاءبأعماليـلمسػتوىمرمػوؽ

ومتمي ػػز،وتس ػػعىلتنمي ػػةالق ػػدرةل ػػدييـعم ػػىالتجدي ػػدواالبتك ػػاروت ػػدريبيـباس ػػتمرارلزي ػػادةق ػػدراتيـ
االبداعيػةدوفتمييػزبػػيفالمػوظفيف،وعػدـوجػػودواسػطةومحسػوبيةداخػػؿنطػاؽالعمػؿالجػػامعي،
وىػػذايتف ػػؽمػػعم ػػاج ػػاءتبػػود ارس ػػة(الخطي ػػب،)2013،التػػيأوص ػػتبضػػرورةقي ػػاـو ازرةالتربي ػػة
والتعميـالفمسطينيةبقطاعغزةبتحفيزالعامميفلديياعمػىالتطػوروالتغييػروتفػويضالعػامميفعمػى

القيػػاـبالميػػاـالموكمػػةالػػييـ،واتفقػػتمػػعد ارسػػة(بدارنو،)2007،التػػيجػػاءتباختيػػارالعػػامميفوفقػاً
لمعاييرالتميزوالكفاءةوالوضوحوالصػدؽفػيالتعامػؿمػعالعػامميف،وتحفيػزالمتميػزيفذوىاألداء

المرتفع.

بلتنظيميًايػزودالمػوظفيفبالتسػييبلتالبلزمػةألداءالميػاـ
 ثـالفقرةرقـ(")5تصمـجامعتيىيك ًبشكؿمتميز"بوزفنسبي()%57.1وبدرجػةمتوسػطةكتعػزك الباحثػة ذلػؾ إلػى ،قمػةاالمكانػات

المتاحػػةلمجامعػػةبسػػببالضػػائقةالماليػػةالت ػيتمػػربيػػاوقمػػةالػػدعـلػػدييا،بػػالرغـ مػػف سػػعىوعمػػؿ
الجامعػػةواجتيادىػػاالمتواصػػؿعمػػىاإلنجػػازوتحقيػػؽاألىػػداؼبأقصػػروقػػتممكػػفوبأقػػؿالتكمفػػة،
رغـكؿماتمربومفضائقةوعراقيؿ،ممػايػنعكسعمػىالعمميػةالتعميميػةواالبػداعوىػذايختمػؼ
م ػػعم ػػاج ػػاءتب ػػود ارس ػػة(م ػػرىج،)2016،الت ػػيأوص ػػتبض ػػرورةالعم ػػؿعم ػػىتنمي ػػةالمي ػػارات
والمع ػػارؼالمت ػػوفرةواكتس ػػابالمزي ػػدمني ػػابي ػػدؼتعزي ػػزأداءاالبتك ػػارألعض ػػاءالييئ ػػةالتعميمي ػػة،

ويختمػػؼمػػعد ارسػػة(الخضػػري،)2015،التػػيأوصػػتبضػػرورةأفتشػػجعإدارةالجامعػػةموظفييػػا
عمىالبحثالعممي،وضرورةبنػاءقػدراتالمػوظفيف ،ويختمػؼمػعدراسة(رشػيدوالزيػادي،)2014،

الت ػػيبين ػػتأىمي ػػةت ػػوفيربيئ ػػةمناس ػػبةلمم ػػوظفيفبي ػػدؼزي ػػادةانخػ ػراطيـف ػػيعمم ػػييـالتدريس ػػي
والبحث ػػي،واىتم ػػاـرئاس ػػةالجامع ػػةبتق ػػديـال ػػدعـالمعن ػػويوالم ػػاديلك ػػؿعم ػػؿفي ػػواب ػػداعوتمي ػػز،

وتختمػؼمػعد ارسػة(أبػوديػو،)2011،التػيبينػتاىتمػاـالجامعػاتبجػودةالخػدماتالمقدمػةلتقػديـ
أفضػػؿالخػػدمات،وتختمػػؼمػػعد ارسػػة(قرنيوالعتيقػػي،)2010،التػػيبينػػترصػػدالجامعػػاتلرغب ػات
واحتياجػ ػػاتالمسػ ػػتفيديفباسػ ػػتمرار،وتط ػ ػػويربرامجي ػ ػػاوآليػ ػػاتالعمػ ػػؿبيػ ػػا،وتختمػ ػػؼم ػ ػػعد ارس ػ ػػة
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(عبد،)2009،التيبينتاىتماـجامعػةتكريػتبتػوفيرالمسػتمزماتاألساسػيةوالخػدماتاالضػافية
لكسبرضاالموظفيفوالطمبة.
فيحيفكانتأدنىفقرتيفكمايمي:
 الفق ػرةرقػػـ(")9تعتمػػدجػػامعتينظػػاـمػػرفلبلتصػػاؿيسػػيؿعمميػػةانسػػيابالميػػاـوالمعمومػػات"والفقػرةرقػػـ(")6تحػػددجػػامعتيآليػاتمتعػػددةلتبػػادؿاألفكػػاروتوليػػدالمعرفػػة"فػػيأدنػػىالم ارتػػب
بػوزفنسػبي( )%55كبدرجػػة متكسػػطة كتعػػزك الباحثػة ذلػػؾ إلػػى،عمػؿالجامعػػةواجتيادىػاعمػػى
مواكبػػةالتطػػورالمعرفػػي،والسػػعيالػػدائـلممشػػاركةفػػيإنتاجيػػالمػػاظيػػرمػػفتوجيػػاتعاليػػةنحػػو

تػػدويؿالمعرفػػةواقتصػػادياتيا،وبسػػببالضػػائقةالماليػػةالتػػيتمػػربيػػاالجامعػػات،ىػػذايػػؤثرعمػػى
مسػػتوىأداءالجامعػػاتوعمػػىالخػػدماتالتػػيتقػػدمياوعمػػىعػػدـمواكبتيػػالمتغي ػراتالس ػريعةفػػي

العػػالـوحاجػػاتوتطمعػػاتالمجتمػػعليػػا،وألفالجامعػػاتتعػػدمػػفأىػػـحاضػػناتالمعمومػػاتفيػػي
تسػػعىدائم ػًالمرقػػىوالتميػػزواالزدىػػار،وىػػذايتفػػؽمػػعمػػاجػػاءتبػػود ارسػػة(بدارنو،)2007،التػػي

أوصػ ػػتبض ػ ػػرورةتػ ػػوفيرشػ ػػبكةالمعمومػ ػػاتالمحس ػ ػػوبة،وتػ ػػوفيرمسػ ػػتمزماتالبحػ ػػثالعمم ػ ػػيف ػ ػػي

الجامعػػات،واالشػػتراؾفػػيقواعػػدالبيانػػاتالعالميػػة،وتتفػػؽمػػعد ارسػػة(جوادومحمد،)2006،التػػي
بين ػػتاىتم ػػاـادارةالجامعػػػةالعراقي ػػةبت ػػوفيرالتقني ػػاتالحديث ػػةوبرمجي ػػاتالحاسػػػوبج ػػاءبدرجػػػة

متوس ػ ػ ػ ػ ػػطة،ود ارس ػ ػ ػ ػ ػػة(الخض ػ ػ ػ ػ ػػري،)2015،ود ارسػػ ػ ػ ػ ػػةمارت ػ ػ ػ ػ ػػاكريس ػ ػ ػ ػ ػػتيناوآخػػ ػ ػ ػ ػػروف(Marta-
،)Christina&Others,2010ودراسة(المطيري،)2007،وتختمؼمعدراسة(بدارنو.)2007،
جدكؿ (  :)20المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي
الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ المتطمبات العالئقية
ـ

المتكسط االنحراؼ

فقرات مجاؿ المتطمبات العالئقية

الكزف

الترتيب

الدرجة
متوسطة

الحسابي

المعيارم

النسبي %

2.98

1.04

59.6

1

2.96

1.09

59.2

2

متوسطة

2.89

1.14

57.8

3

متوسطة

اصؿبيفالجامعاتوخريجييا 2.88

 8تعمؿجامعتيعمىاستدامةالتو

1.12

57.5

4

متوسطة

2.85

1.07

56.9

5

متوسطة

2.82

1.09

56.5

6

متوسطة

7
6
5

تبنيجامعتيش اركاتمعالمؤسساتذاتالمصمحة (المراكز

البحثية–الو ازرات)

تسيؿ جامعتي عممية الوصوؿ إلى المعمومات حوؿ خدمات
الجامعة
تفعؿ جامعتي التكنولوجيا وتطبيقاتيا في التواصؿ مع الطمبة

والعامميففييا

 3تتعامؿجامعتيمعأعضاءىيئةالتدريسبعدالة
2

تنفذ جامعتي فعاليات بيدؼ المحافظة عمي العبلقات بيف

الجامعةومؤسساتالقطاعالخاص
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 4تقيـجامعتيبرامجمشتركةمعجامعات(محميةودولية)
9
1

تجريجامعتيدراساتاستطبلعيةلمتعرؼإلىموقعالجامعة

التنافسيمحمي ًا–إقميميًا

تحدد  جامعتي استراتيجية واضحة لطبيعة العبلقات مع

المجتمعالمحمي

2.82

1.11

56.5

7

متوسطة

2.82

1.20

56.5

8

متوسطة

2.78

1.14

55.6

9

متوسطة



يتضػػحمػػفالجػػدوؿالسػػابؽأفمظػػاىرمجػػاؿالمتطمبػػاتالعبلئقيػػةمػػفمتطمبػػاتإدارةرأسالمػػاؿ

الفكريمفوجيةنظرأعضاءىيئةالتػدريستراوحػتبػيف(،)%59.6–55.6وجػاءتأعمػىفقػرتيف
كمايمي:

 جػػاءتالفق ػرةرقػػـ"7تبنػػيجػػامعتيش ػراكاتمػػعالمؤسسػػاتذاتالمصػػمحة(الم اركػػزالبحثيػػة–الػػو ازرات)"فػػيأعمػػىم ارتػػبمجػػاؿالمتطمبػػاتالعبلئقيػػةبػػوزفنسػػبي()%59.6وبدرجػػةمتوسػػطة
كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى،اجتيػػادالجامعػػةوتطمعيػالمتنسػػيؽمػػعالجامعػاتالمتميػزةوعقػػدشػراكات
التكنولوجياوالتطػوراتالسػريعة،وتوطيػدالعبلقػة

معيالتطويررأسالماؿالفكريومواكبتيالمحداثةو

مػػعالجامعػػاتاألخػػرىوعمميػػاالػػدائـوالرغبػػةفػػيبنػػاءعبلقػػاتدائمػػةمػػعالم اركػػزالبحثيػػة،وعمػػؿ

شراكاتمعمؤسساتاالنتاجواالقتصاد ،وتطمعالجامعاتلمتبادؿالمعرفػيوالبحثػيمػعالجامعػات
الش ػ ػ ػريكةوالم ارك ػ ػ ػػزذاتالعبلقػ ػ ػػةوالمص ػ ػ ػػمحة،وىػ ػ ػػذايتفػ ػ ػػؽم ػ ػ ػػعمػ ػ ػػاجػ ػ ػػاءتبػ ػ ػػود ارس ػ ػ ػػةديت ػ ػ ػػز

وأبػػؿ(،)Abel,and Deitz,2012التػػيبػػيفأفاقامػػةعبلقػػاتمػػعالشػػركاتالمحميػػةيعمػػؿعمػػى
إيجػػادوظػػائؼتتطمػػبميػػاراتعاليػػة،وتتفػػؽمػػعد ارسػػةجانسػػيك ار(،)Gunasekara,2004التػػي
بينػ ػػتأفالجامعػ ػػاتت ارعػ ػػىعبلقتيػ ػػامػ ػػعالمؤسسػ ػػاتذاتالعبلقػ ػػةك ػ ػرأسمػ ػػاؿعبلئقػ ػػيبدرجػ ػػة
متوس ػػطة،وأوص ػػتبضػػػرورةالتنسػػػيؽم ػػاب ػػيفالجامع ػػاتلتمبػػػىالحاج ػػاتاإلقميميػػػة،وتتفػ ػػؽمػػػع

د ارسػػة(جوادوحمػػد،)2006،التػػيأوصػػتبضػػرورةاالسػػتفادةقػػدراإلمكػػافمػػفأفكػػاروأعمػػاؿرأس
الماؿالفكريلصالحالجامعةإلقامةعبلقاتوديةمعالجامعاتاألخرى.

 ثػػـالفقػرةرقػػـ(")6تسػػيؿجػػامعتيعمميػػةالوصػػوؿإلػػىالمعمومػػاتحػػوؿخػػدماتالجامعػػة"بػػوزفنسػػبي()%59.2وبدرجػػةمتوسػػطةتعػػػزك الباحثػػػة ذلػػػؾ إلػػػى ،تطمػػعالجامعػػةوعمميػػاالمتواص ػػؿ
واجتيادىالمواكبةكؿماىوجديدومتطوروحديثوسػعييالتػوفيرالمعمومػاتوالخػدماتالجامعيػة
وتسييؿمياـالعامميفلتطويرمكانتيػالكػىتتميػزبػيفالجامعػاتاألخػرى،وألفمعظػـالجامعػات
تس ػػيؿخدم ػػةمعرف ػػةالمعموم ػػاتح ػػوؿخ ػػدماتالجامعػػػةومعرف ػػةوادراؾالجامع ػػةأفتػ ػوافرى ػػذه
الخػػدماتالجامعيػػةيػػوفرالوقػػتوالجيػػدوالتكمفػػةوالعنصػػرالبشػػري،وىػػذايتفػػؽمػػعمػػاجػػاءتبػػو

د ارسػػة(الخضػػري،)2015،التػػيبينػػتضػػرورةأفتشػػجعالجامعػػةموظفييػػاوطبلبيػػاعمػػىالبحػػث
العمميمفخبلؿتقديـجوائزعمميػة،وضػرورةبنػاءقػدراتالمػوظفيفمػفخػبلؿالتػدريبوالتطػوير
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المتواصػػؿ،وتتفػػؽمػػعدراسة(سػػنجؽ،)2013،التػػيأوصػػتبضػػرورةتطػػويرطػػرؽووسػػائؿالتعمػػيـ
باسػػتخداـالتقنيػػاتوالتجييػزاتالمسػػتحدثة،وتتفػػؽمػػعد ارسػػة(أبودية،)2011،التػػيأوصػػتبضػػرورة
اىتمػػاـالجامعػػاتبجػػودةالخػػدماتوتقػػديـأفضػػميا،لتكػػوفأسػػاسالتنػػافس،وتتفػػؽمػػعد ارسػػة(جواد

ومحمد،)2006،التيبينتاىتماـالجامعػاتالعراقيػةبتػوفيرالتقنيػاتالحديثػةوبرمجيػاتالحاسػوب
وبدرجةمتوسطة.
 فيحيفكانتأدنىفقرتيفكمايمي: الفق ػرةرقػػـ(")1تحػػددجػػامعتياسػػتراتيجيةواضػػحةلطبيعػػةالعبلقػػاتمػػعالمجتمػػعالمحمػػي"فػػيأدن ػػىالم ارت ػػبب ػػوزفنس ػػبي()%55.6وبدرج ػػةمتوس ػػطةكتعػػػزك الباحثػػػة ذلػػػؾ إلػػػى ،تطم ػػعإدارة

الجامعػػاتوعمميػػاالػػدائـلبنػػاءش ػراكاتوعبلقػػاتمػػعالجامعػػاتاألخػػرىبسػػببقناعػػةالجامعػػات
ودورىافيىذاالمجػاؿوسػعيالجامعػاتوحرصػياعمػىعمػؿعبلقػاتمػعالجامعػاتوالمؤسسػات

والم اركػػزالممي ػزةممػػايسػػيؿتحقيػػؽأىػػدافياويوسػػعمػػفنشػػاطاتيا،نتيجػػةالتحػػدياتوالعوائػػؽالتػػي

تعرقػػؿتطورىػػاوتميزىػػا،وبسػػببقمػػةاالمكانػػاتوالميزانيػػةالمخصصػػةلػػذلؾبسػػببالضػػائقةالماليػػة

المانحيفوالجامعات،وقمةالػدعـالػذىتتمقػاه،

التيتمربياالجامعاتوتوقؼالمنحمفقبؿبعض
وىذاوتتفؽمػعد ارسػة(جوادوحمػد،)2006،التػيأوصػتبضػرورةمقارنػةالوضػعالحػاليلمجامعػات
معاليدؼالذىتسعىلموصوؿإليوواقامةعبلقاتوديةمعالجامعػاتاألخػرى،وتتفػؽمػعد ارسػة

جانسػ ػػيك ار(،)Gunasekara,2004الت ػ ػػيأوصػ ػػتبضػ ػػرورةالتنسػ ػػيؽمػ ػػابػ ػػيفالجامعػ ػػاتلتمب ػ ػػى

الحاجاتاإلقميمية.

 ويختمػػؼمػػعمػػاجػػاءتبػػود ارسػػة(المطيري،)2007،التػػيأوصػػتبضػػرورةاعتمػػادالجامعػػةفػػي
ػةوالقابمػػةلمتكيػػؼوالتغيػػر
بنيتيػػاالتنظيميػػةعمػػىتصػػميماتتنظيميػػةتقػػوـعمػػىافت ارضػػاتالمرونػ 

المستمر.

 ثـالفقرةرقـ(")9تجريجػامعتيد ارسػاتاسػتطبلعيةلمتعػرؼإلػىموقػعالجامعػةالتنافسػيمحميػًا–إقميميػًا"بػػوزفنسػػبي( )%56.5وبدرجػػةمتوسػطة كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى،قمػػةالػػدعـالمػػالي

والعراقيػػؿوالضػػائقةالماليػػةالتػػيتتعػػرضليػػاالجامعػػاترغ ػػـاجتيادىػػاوبػػذلياجيػػددائػػـلمعرفػػة
مكانتيابيفالجامعاتاألخرى ،وتطمعياإلىعقػدشػراكاتمػعالجامعػاتاألخػرىالمميػزة،وسػعييا
الجادلبلرتقاءوالتقدـومواكبةكؿماىػوجديػدباإلضػافةإلػىقناعػةأفػرادالعينػةبػدورالجامعػةفػي
ىػػذاالمجػػاؿنتيجػػةلتعػػددالتحػػدياتالتػػيتواجييػػا،باإلضػػافةإلػىأفالد ارسػػاتاالسػػتطبلعيةيجػػب

أفتكػػوفمػػفداخػػؿعمػػؿوحػػدةالجػػودةبالجامعػػةوالتػػيتػػؤدىمياميػػافػػيىػػذااالتجػػاهفػػيبعػػض
الجامع ػػاتالعتمادى ػػاعم ػػىس ػػمعتياومكانتي ػػاالس ػػابقة،وى ػػذايتف ػػؽم ػػعم ػػاج ػػاءتب ػػود ارس ػػة(أبو

ديػػو)2011،التػػيأظيػػرتسػػعىالجامعػػاتلمعرفػػةموقعيػػاالتنافسػػيوالرقػػيبػػوورفعػػوعػػفطريػػؽ
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أعض ػػاءالييئ ػػةالتدريس ػػيةوالطمب ػػة،وس ػػعىالجامع ػػاتالس ػػتثمارق ػػدرتياوامكاناتي ػػالتحقي ػػؽالميػ ػزة
التنافسػػية،وأوصػػتبضػػرورةتفعيػػؿدوردوائػػرضػػمافالجػػودةمػػفأجػػؿمتابعػػةالخطػػطلموصػػوؿ
ألعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػىمسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتوياتالتنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػافس،وتختمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةمارتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاكريسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتينا(Marta-

)Christina&Others,2010التيأظيرتأفالجامعاتالرومانيةتعانىمفشدةالمنافسةعمػى
المستوىالمحمىواإلقميمي.
 -2ىػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة احصػػائية عنػد مسػػتكل داللػػة ( )≤0.05بػػيف متكسػػطات درجػػات
تقدير أفراد العينة لمتطمبات إدارة رأس الماؿ الفكرم تعزل الى متغير الجنس(ذكر  ،أنثى) ؟

لمتحقػػؽمػػفىػػذهالفرضػػيةتمػػتالمقارنػػةبػػيفمتوسػػطدرجػػاتاألعضػػاء(ف=)243ومتوسػػطدرجػػات
العضوات(ف=)23عمػىاسػتبانةمتطمبػاتإدارةرأسالمػاؿالفكػريموضػوعالد ارسػةباسػتخداـاختبػار
(ت)لمف ػػروؽب ػػيفمتوس ػػطاتدرج ػػاتعينت ػػيفمس ػػتقمتيف،واس ػػتخدـالباح ػػثى ػػذااالختب ػػاراإلحص ػػائي
البػػارامتريبسػػبباعتداليػػةتوزيػػعالػػدرجاتفػػيكػػؿمػػفمجمػػوعتيالتطبيػػؽ،إضػػافةإلػػىأفعػػددأف ػراد

العينةيزيدعفثبلثيففرداً(عبلـ،)210:2005،والجدوؿالتالييبيفذلؾ:

جدكؿ (  :)21اختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطات درجات تقدير

األعضاء لمتطمبات إدارة رأس الماؿ الفكرم تعزل لمجنس (ذككر إناث)
المجاالت
المتطمبات البشرية
المتطمبات الييكمية
المتطمبات العالئقية
الدرجة الكمية الستبانة متطمبات

إدارة رأس الماؿ الفكرم

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

ذكور

27.19

7.85

إناث

32.09

7.04

ذكور

24.81

7.88

إناث

28.78

6.63

ذكور

25.49

8.33

إناث

29.13

6.49

ذكور

77.49

23.01

إناث

90.00

18.51

المتغير

قيمة (ت)

مستكل الداللة

2.885

دالةعند0.01

2.336

دالةعند0.01

2.039

دالةعند0.01

2.530

دالةعند0.01

قيمة(ت)الجدولية(د.ح=)264عندمستوىداللة،1.96=0.05عندمستوىداللة2.576=0.01

يتبػػيفمػػفالجػػدوؿالسػػابؽأنػػوتوجػػدفػػروؽذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفمتوسػػطاتدرجػػاتتقػػدير

الذكورومتوسطاتدرجاتتقديراإلناثعمىجميعمجاالتاستبانةمتطمبػاتإدارةرأسالمػاؿالفكػري
والدرجػػةالكميػػةلبلسػػتبانة،لصػػالحاإلنػػاثمػػفىيئػػةالتػػدريسكتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى ،أفالفػػروؽقػػد
جػػاءتلصػػالحاإلنػػاثنظػ اًرلحاجتيػػاإلػػىمثػػؿىػػذهالمتطمبػػات،حيػػثأفأغمػػبالعػػامميفأوأكثػػرمػػف

((%85م ػػنيـم ػػفال ػػذكور،وبالت ػػاليتك ػػوفجي ػػودالجامع ػػةمنص ػػبةف ػػياتج ػػاهال ػػذكور ،وبس ػػببع ػػدـ
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مواجيػػةأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسمػػفالػػذكورواإلنػػاثظروف ػًاواحػػدةفػػيالجامع ػاتالفمسػػطينية،وبسػػبب
تفػػوؽاإلنػػاثفػػيمجػػاؿالعمػػؿوتميزىػػاوألنيػػاأصػػبحتتنػػافسالػػذكورفػػيكػػؿمنػػاحيالحيػػاة،بسػػبب
تفوقيػػاعمػػىنفسػػيافػػيتحمػػؿمتاعػػبوضػػغوطالحيػػاةوالعمػػؿوسػػعييالمرقػػىوالتميػػزوجعػػؿليػػامكانػػة

ب ػػالمجتمع،وى ػػذايختم ػػؼم ػػعد ارس ػػة(الخض ػػري،)2015،الت ػػيأظي ػػرتع ػػدـوج ػػودف ػػروؽذاتدالل ػػة
احصائيةبيفمتوسطاتدرجاتتقديرأفرادالعينةلواقعإدارةرأسالمػاؿالفكػريبالجامعػاتالفمسػطينية

تعزىلمتغيرالجػنس(ذكػر،أنثي)،وتختمػؼمػعدراسة(قشػقش،)2014،التػيأظيػرتعػدـوجػودفػروؽ

ػدـوجػػودفػػروؽذاتداللػػة
تعػػزىلمتغيػػرالجػػنس،وتختمػػؼمػػعدراسة(صػػبح،)2013،التػػيأظيػػرتعػ 
احصائيةحوؿالدورالذىتقػوـبػوالجامعػاتالفمسػطينيةبمحافظػاتغػزةفػيتنميػةرأسالمػاؿالبشػرى
مػ ػ ػ ػ ػػفوجيػ ػ ػ ػ ػػةنظػ ػ ػ ػ ػػرأعضػ ػ ػ ػ ػػاءىيئػ ػ ػ ػ ػػةالتػ ػ ػ ػ ػػدريستعػ ػ ػ ػ ػػزىإلػ ػ ػ ػ ػػىمتغيػ ػ ػ ػ ػػرالجػ ػ ػ ػ ػػنس،وتختمػ ػ ػ ػ ػػؼمػ ػ ػ ػ ػػع

دراسة(ميتشػػؿ،)2010،التػػيأظيػػرتع ػػدـوجػػودفػػروؽذاتداللػػةاحص ػػائيةبػػيفمتوس ػػطاتدرج ػػات

تقديرأفرادالعينةلكيفيةإدارةرأسالماؿالفكريتعزيلمتغيرالجنس.

-3ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )≤0.05بيف متكسطات درجات
تقدير أفراد العينة لمتطمبات إدارة رأس الماؿ الفكرم تعزل الى متغير الرتبة األكاديمية (أستاذ دكتكر،

أستاذمشارؾ  ،أستاذ مساعد  ،ماجستير)؟
لئلجابةعفىذاالسؤاؿتـإجراءتحميؿالتبايفاألحاديلفحػصأثػرالرتبػةاألكاديميػة(أسػتاذدكتػور–

أسػػتاذمشػػارؾ–أسػػتاذمس ػػاعد-ماجسػػتير)عمػػىمتطمبػػاتإدارةرأسالمػػاؿالفكػػريمػػفوجيػػةنظػػر
أعضاءىيئةالتدريس،والجدوؿالتالييبيفذلؾ:

جدكؿ (  :)22يبيف نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة الفركؽ بيف
متكسطات درجات تقدير األعضاء لمتطمبات إدارة رأس الماؿ الفكرم تعزل لمتغير الرتبة األكاديمية
المتغير

المتطمبات البشرية

المتطمبات الييكمية

المتطمبات العالئقية

مجمكع

درجات

متكسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيفالمجموعات

3145.28

3

1048.43

داخؿالمجموعات

13376.06

262

51.05

المجموع

16521.34

265



بيفالمجموعات

2677.25

3

892.42

داخؿالمجموعات

13658.12

262

52.13

المجموع

16335.37

265



بيفالمجموعات

4163.42

3

1387.81

داخؿالمجموعات

13839.02

262

52.82

المجموع

18002.44

265



مصدر التبايف
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قيمة ؼ

20.536

17.119

26.274

مستكل الداللة

دالةعند0.01

دالةعند0.01

دالةعند0.01

الدرجة الكمية الستبانة

بيفالمجموعات

29625.68

3

9875.23

رأس

داخؿالمجموعات

109339.61

262

417.33

المجموع

138965.28

265



متطمبات

إدارة

الماؿ الفكرم

23.663

دالةعند0.01

قيمة(ؼ)الجدوليةعند(د.ح=)262،3عندمستوىداللة،2.60=0.05وعندمستوىداللة3.78=0.01

يتبػػيفمػػفالجػػدوؿالسػػابؽأنػػوتوجػػدفػػروؽذاتداللػػةإحصػػائيةفػػيجميػػعالمجػػاالتوالدرجػػةالكميػػة

السػػتبانةمتطمبػػاتإدارةرأسالمػػاؿالفكػػريتبعػاًلمتغيػػرالرتبػػةاألكاديميػػةألفػرادالعينػػةكتعػػزك الباحثػػة

ذلؾ إلى ،أنوبغضالنظرعفالرتبةاألكاديميػةألعضػاءىيئػةالتػدريس،فػإفجميػعاألكػاديمييفلػدييـ
نف ػػسالق ػػدرةعم ػػىتفس ػػيروتحمي ػػؿالمواق ػػؼوبن ػػوداالس ػػتبانة،وأفجم ػػيعيـيتمت ػػعب ػػالخبرةوالق ػػدرةعم ػػى

التصرؼفيكؿالمواقؼ،وجميعيـأثبتقدرتػوعمػىتحمػؿضػغوطالعمػؿومواجيتيػاوالتقػدـوالتطػور
فػيكػػؿالظػػروؼ،وتختمػؼمػػعمػػاجػػاءتبػودراسة(الخضػػري،)2015،التػػيأظيػرتعػػدـوجػػودفػػروؽ
ذاتداللةاحصائيةبيفمتوسطاتدرجاتتقديرأفرادالعينةلواقػعإدارةرأسالمػاؿالفكػريبالجامعػات

الفمسطينيةتعزىلمتغيرالرتبةاألكاديمية،وتختمؼمعدراسة(قشقش،)2014،التيأظيرتعػدـوجػود
فػػروؽتعػػزىلمتغيػػرالرتبػػةاألكاديميػػة،واختمفػػتمػػعد ارسػػة(الخطيب،)2013،التػػيأظيػػرتعػػدـوجػػود
فػػروؽذاتداللػػةاحصػػائيةبػػيفمتوسػػطاتدرجػػاتتقػػديرأف ػرادالعينػػةلػػدوررأسالمػػاؿالفكػػريتعػػزى

لمتغيرالرتبةاألكاديمية،واختمفتمػعدراسة(صػبح،)2013،التػيأظيػرتعػدـوجػودفػروؽذاتداللػة
احصائيةحوؿالدورالذىتقػوـبػوالجامعػاتالفمسػطينيةبمحافظػاتغػزةفػيتنميػةرأسالمػاؿالبشػري
مػ ػ ػ ػػفوجيػ ػ ػ ػػةنظػ ػ ػ ػػرأعضػ ػ ػ ػػاءىيئػ ػ ػ ػػةالتػ ػ ػ ػػدريستعػ ػ ػ ػػزىلمتغيػ ػ ػ ػػرالرتبػ ػ ػ ػػةاألكاديميػ ػ ػ ػػة،واختمفػ ػ ػ ػػتمػ ػ ػ ػػع

د ارسػ ػػة(بدارنو،)2007،التػ ػػيأظيػ ػػرتع ػ ػػدـوجػ ػػودفػ ػػروؽذاتداللػ ػػةاحصػ ػػائيةفػ ػػيتصػ ػػوراتالقػ ػػادة
األكػ ػ ػػاديمييفألىميػ ػ ػػةرأسالم ػ ػ ػػاؿالفكػ ػ ػػريتعػ ػ ػػزىلمتغي ػ ػ ػػرالرتبػ ػ ػػةاألكاديميػ ػ ػػة،واتفقػ ػ ػػتمػ ػ ػػعد ارس ػ ػ ػػة

(قشطة)2015،التيأظيرتوجودفرؽتعزىلمتغيرالرتبةاألكاديميةلصالحنائبعميد.
والجدوؿالتالييوضحاتجاهالفروؽفيالمجاالتذاتالداللةتبعًالمتغيرالرتبةاألكاديمية:
جدكؿ (  :)23يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية

لدرجات أفراد العينة عمى المجاالت ذات الداللة تبعان لمتغير الرتبة األكاديمية
المتغير

المتطمبات البشرية

المتطمبات الييكمية

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم
4.61

البياف

العدد

أستاذ دكتكر

26

21.38

أستاذ مشارؾ

64

23.84

7.26

أستاذ مساعد

114

28.92

8.03

ماجستير

62

31.69

6.05

أستاذ دكتكر

26

19.69

5.24
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المتطمبات العالئقية

الدرجة الكمية الستبانة
متطمبات إدارة رأس
الماؿ الفكرم

أستاذ مشارؾ

64

21.66

6.47

أستاذ مساعد

114

26.19

8.20

ماجستير

62

29.16

6.70

أستاذ دكتكر

26

19.65

6.13

أستاذ مشارؾ

64

21.20

6.17

أستاذ مساعد

114

26.96

8.56

ماجستير

62

31.00

6.05

أستاذ دكتكر

26

60.73

15.36

أستاذ مشارؾ

64

66.70

19.16

أستاذ مساعد

114

82.07

23.41

ماجستير

62

91.85

17.35



والجػػدوؿالت ػػالييب ػػيفنت ػػائجاختبػػارش ػػيفيولمكش ػػؼعػػفاتج ػػاهالفػػروؽب ػػيفمتوسػػطاتدرج ػػاتتق ػػدير

األعضاءعمىجميعالمجاالتوالدرجةالكميةلبلستبانةتبعاًلمتغيرلمرتبةاألكاديمية:
جدكؿ (  :)24نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفركؽ بيف

متكسطات أفراد العينة عمى المجاليف ذات الداللة تبعان لمتغير الرتبة األكاديمية
المتغير
المتطمبات البشرية

المتطمبات الييكمية

المتطمبات العالئقية

الدرجة الكمية الستبانة متطمبات إدارة
رأس الماؿ الفكرم

البياف

أستاذ دكتكر

أستاذمشارؾ

2.459

أستاذمساعد

*7.536

*5.077

ماجستير

*10.309

*7.850

أستاذمشارؾ

1.964

أستاذمساعد

*6.501

*4.537

ماجستير

*9.469

*7.505

أستاذمشارؾ

1.549

أستاذمساعد

*7.302

*5.753

ماجستير

*11.346

*9.797

أستاذمشارؾ

5.972

أستاذمساعد

*21.339

*15.367

ماجستير

*31.124

*25.152



072

أستاذ مشارؾ

أستاذ مساعد

2.773

2.968

*4.044

*9.785

يتبيفمفالجدوليفالسابقيفأنو:
 توجدفروؽذاتداللةإحصائيةعمىالمجاالتذاتالداللةوالدرجةالكميةالستبانةمتطمباتإدارةرأسالماؿالفكريبيفمجموعةالرتبةاألكاديميةماجستير مفجية ومجموعات الرتبةاألكاديمية

أستاذدكتوروأستاذمشارؾوأستاذمساعدحيثظيرت(*)،لصالحمجموعةالرتبةاألكاديمية

ماجستيركتعزك الباحثة ذلؾ إلى،اجتيادوسعيأصحابىذهالرتبةاألكاديميةإلىاثباتأنفسيـ
وتميزىـعفاآلخريفبسببتعمميـالعموـالتكنولوجيةوالتقنياتالحديثةالمواكبةلحداثةعصرنا
الحالي،باإلضافةإلىأفالجامعةتبحثعفأقؿراتبلمتوظيؼبسببماتعانيوالجامعاتمف
عراقيؿوأزمةماليةبسببقمةوتوقؼالدعـالماليوالمنحمفبعضالجامعات،وىذايختمؼمع

ماجاءتبودراسة(قشطة،)2015،التيأظيرتوجودفروؽذاتداللةاحصائيةبيفمتوسطات
تقديرات أفراد العينة لدرجة توافر متطمبات تطوير رأس الماؿ الفكري في الجامعات الفمسطينية

تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لصالح(نائب العميد)،واختمفت مع دراسة(الخضري،)2015،التي

جاتتقديرأفرادالعينةلواقعإدارة

أظيرتعدـوجودفروؽذاتداللةاحصائيةبيفمتوسطدر
رأس الماؿ الفكري بالجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية ،واختمفت مع

دراسة(قشقش،) 2014،التيأظيرتعدـوجودفروؽتعزيلمتغيرالرتبةاألكاديمية،وتختمؼمع

دراسة (الخطيب،)2013،التي أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة لدور رأس الماؿ الفكري تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية ،وتختمؼ مع

دراسة(صبح،)2013،التيأظيرتعدـوجودفروؽذاتداللةاحصائيةحوؿالدورالذىتقوـ
بوالجامعاتالفمسطينيةبمحافظاتغزةفيتنميةرأسالماؿالبشريمفوجيةنظرأعضاءىيئة
التدريس تعزي لمتغير الرتبة األكاديمية ،واختمفت مع دراسة(بدارنو،)2007،التي أظيرت عدـ

وجودفروؽذاتداللةاحصائيةفيتصوراتالقادةاألكاديمييفألىميةرأسالماؿالفكريتعزي

-

لمتغيرالرتبةاألكاديمية.

توجدفروؽذاتداللةإحصائيةعمىالمجاالتذاتالداللةوالدرجةالكميةالستبانةمتطمباتإدارة
رأس الماؿ الفكري بيف مجموعة الرتبة األكاديمية أستاذ مساعد مف جية ومجموعتي الرتبة

وأستاذ مشارؾ ،لصالح مجموعة الرتبة األكاديمية أستاذ مساعد كتعزك
األكاديمية أستاذ دكتور 

الباحثة ذلؾ إلى ،حرصوسعىاألستاذالمساعدلبلرتقاءوالترقيةىذايجعمويتطمعوييتـبأدؽ
التفاصيؿ واألمور ،باإلضافة إلى اإلجراءات والسياسات التي تضعيا الجامعة التي تحدد مياـ

مخصصةلؤلستاذالمساعد،وتختمؼ ىذهالنتيجة معدراسة(الخطيب،)2013،التيأظيرتعدـ

وجود فروؽ ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية ،وتختمؼ مع
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دراسة(بدارنو،)2007،التي أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في تصورات القادة
األكاديمييفألىميةرأسالماؿالفكريتعزىلمتغيرالرتبةاألكاديمية.
-4ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )≤0.05بيف متكسطات درجات
تقدير أفراد العينة لمتطمبات إدارة رأس الماؿ الفكرم تعزل إلى متغير سنكات الخدمة (أقؿ مف

5سنكات  ،مف  10 – 5سنكات ،أكثر مف 10سنكات )؟

تـإجراءتحميؿالتبايفاألحاديلفحصأثػرسػنواتالخدمػة(أقػؿمػف5سػنوات10-5،سػنوات،أكثػر

مػػف10سػػنوات)عمػػىمتطمبػػاتإدارةرأسالمػػاؿالفكػػريلػػدىأف ػرادالعينػػة،والجػػدوؿالتػػالييبػػيفقيمػػة

اختبار(ؼ)ومستوىالداللةلمفروؽبيفالمتوسطات:

جدكؿ ( :) 25يبيف نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة الفركؽ بيف
متكسطات درجات تقدير األعضاء لمتطمبات إدارة رأس الماؿ الفكرم تعزل لسنكات الخدمة
المتغير

درجات

متكسط

الحرية

المربعات
216.43

مصدر التبايف

مجمكع المربعات

بيفالمجموعات

432.86

2

داخؿالمجموعات

16088.48

263

61.17

المجموع

16521.34

265



بيفالمجموعات

243.33

2

121.66

داخؿالمجموعات

16092.04

263

61.19

المجموع

16335.37

265



بيفالمجموعات

442.92

2

221.46

داخؿالمجموعات

17559.52

263

66.77

المجموع

18002.44

265



الدرجة الكمية الستبانة

بيفالمجموعات

3200.94

2

1600.47

متطمبات إدارة رأس

داخؿالمجموعات

135764.34

263

516.21

المجموع

138965.28

265



المتطمبات البشرية

المتطمبات الييكمية

المتطمبات العالئقية

الماؿ الفكرم

قيمة ؼ

3.538

1.988

3.317

3.100

مستكل الداللة

دالةعند0.05

غيردالة
إحصائياً

دالةعند0.05

دالةعند0.05

قيمة(ؼ)الجدوليةعند(د.ح=)263،2عندمستوىداللة،3.00=0.05وعندمستوىداللة4.61=0.01

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عمى مجالي المتطمبات البشرية

والمتطمبات العبلئقية والدرجة الكمية الستبانة متطمبات إدارة رأس الماؿ الفكري تبعًا لمتغير سنوات

الخدمةألفرادالعينة كتعزك الباحثة ذلؾ إلى ،أفأفرادعينةالدراسةتختمؼعددسنواتالخدمةلدييـ

باختبلؼالبيئةالتييع مموفبيا،وأفاألنظمةفيالجامعاتتختمؼحسبسنواتالخدمةباإلضافة
إلىعدـسعىالجامعةإلتاحةالفرصة لجميعأعضاءىيئةالتدريسلدييالموصوؿلممعرفةوتوفير
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ضمانات إلنتاجيـ العممي حسب عدد سنوات الخدمة ،وىذا يتفؽ مع دراسة(الخطيب،)2013،التي
أظيرت وجود مستوى مرتف ع إلدارة رأس الماؿ الفكري حيث احتؿ رأس الماؿ البشري عمى المرتبة
األولى ،ومجاؿ رأس ماؿ العبلقات عمى المرتبة األخيرة ،ويختمؼ مع ما جاءت بو دراسة

(قشطة،)  2015،التي أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات تقديرات أفراد
العينةلدرجةتوافرمتطمباتتطوي ررأسالماؿالفكريفيالجامعاتالفمسطينيةتعزىلمتغيرسنوات

الخدمة،وتختمؼمعدراسة (الخضرى ،)2015،التيأظيرتعدـوجودفروؽذاتداللةاحصائية
بيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة تعزى لمتغير سنوات الخدمة ،وتختمؼ مع دراسة

(قشقش ،)2014،التي أظيرت عدـ وجود ف روؽ تعزى لمتغير سنوات الخدمة ،وتختمؼ مع دراسة

(صبح ،)2013،التي أظيرت عدـ وجود فروؽ تعزى لمتغير سنوات الخدمة ،وتختمؼ مع دراسة
(ميتشؿ  ،)2010،التي أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات درجات تقدير
أفرادالعينةلكيفيةإدارةرأسالماؿالفكريتعزىلمتغيرسنواتالخدمة

والجدوؿالتالييوضحاتجاهالفروؽفيالمجاالتذاتالداللةتبعاًلمتغيرسنواتالخدمة:
جدكؿ (  :)26يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية

لدرجات أفراد العينة عمى المجاالت ذات الداللة تبعان لمتغير سنكات الخدمة
المتغير

المتطمبات البشرية

المتطمبات العالئقية

الدرجة الكمية الستبانة متطمبات
إدارة رأس الماؿ الفكرم

المتكسط

االنحراؼ

البياف

العدد

أقؿمف5سنوات

19

32.11

10-5سنوات

127

26.99

7.60

10سنواتفأكثر

120

27.55

8.34

أقؿمف5سنوات

19

30.42

4.86

10-5سنوات

127

25.60

8.39

10سنواتفأكثر

120

25.28

8.33

أقؿمف5سنوات

19

91.00

15.17

10-5سنوات

127

77.23

22.58

10سنواتفأكثر

120

78.02

23.80

الحسابي

المعيارم
5.41



والجػػدوؿالتػػالييبػػيفنتػػائجاختبػػارشػػيفيولمكشػػؼعػػفاتجػػاهالفػػروؽبػػيفمتوسػػطاتاألعضػػاء

عمىجميعالمجاالتوالدرجةالكميةلبلستبانةتبعاًلمتغيرسنواتالخدمة:
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جدكؿ (  :)27نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفركؽ بيف
متكسطات أفراد العينة عمى المجاليف ذات الداللة تبعان لمتغير سنكات الخدمة
المتغير
المتطمبات البشرية
المتطمبات العالئقية
الدرجة الكمية الستبانة متطمبات إدارة
رأس الماؿ الفكرم

البياف

أقؿمف5سنوات

10-5سنوات

*5.113

10سنواتفأكثر

4.555

10-5سنوات

4.823

10سنواتفأكثر

*5.138

10-5سنوات

*13.772

10سنواتفأكثر

12.983

10-5سنوات
0.558
0.315
0.788



يتبيفمفالجدوليفالسابقيفأنو:
 -توجدفروؽذاتداللةإحصائيةعمىالمجاالتذاتالداللةوالدرجةالكميةالستبانةمتطمباتإدارة

رأس الماؿ الفكريبيفمجموعةسنواتالخدمةأقؿمف 5سنواتمفجيةومجموعتي سنوات

الخدمة 10-5سنواتو 10سنواتفأكثرحيثظيرت(*)،لصالحمجموعةسنواتالخدمة
أقؿ مف  5سنوات كتعزك الباحثة ذلؾ إلى ،مشاركتيـ في الدورات التدريبية التي تتيح لمجميع

االستفادة مف الميارات العممية والمعرفية ،وبسبب دراستيـ العموـ الحديثة المتطورة التي تناسب

التغيراتاليائمة،باإلضافةإلىاتقانيـالتعامؿمعالتكنولوجياوالتقنياتالمتطورة،وىذايعودإلى

اجتيادىـ في إثبات أنفسيـ ورفع مكانتيـ وتميزىـ عف اآلخريف ،وىذا يختمؼ مع ما جاءت بو

دراسة(قشطة،)2015،التيأظيرتعدـوجودفروؽذاتداللةاحصائيةبيفمتوسطاتتقديرات
أفرادالعينةلدرجةتوافرمتطمباتتطويررأسالماؿالفكريفيالجامعاتالفمسطينيةتعزىلمتغير

اختمفتمعدراسة(صبح)2013،التيأظيرتعدـوجودفروؽتعزىلسنوات

سنواتالخدمة،و

الخدمة،واختمفتمعدراسة(الخضري،)2015،التيأظيرتعدـوجودفروؽذاتداللةاحصائية
بيف متوسطات تقديرات أفراد العينة لواقع إدارة رأس الماؿ الفكري بالجامعات الفمسطينية تعزى

لمتغير سنوات الخدمة ،واختمفت مع د ارسة (أبو سويرح،)2015،التي أظيرت عدـ وجود فروؽ
تعزىلمتغيرسنواتالخدمة،واختمفتمعدراسةميتشؿ(،)Mitchel,2010التيأظيرتعدـوجود
فروؽذاتداللةاحصائيةبيفمتوسطاتدرجاتتقديرأفرادالعينةلكيفيةإدارةرأسالماؿالفكري

تعزىلمتغيرسنواتالخدمة.
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 -5ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )≤0.05بيف متكسطات درجات
تقدير أفراد العينة لمتطمبات إدارة رأس الماؿ الفكرم تعزل الى متغير الجامعة (األزىر  ،اإلسالمية ،

األقصى )؟

لئلجابةعفىذاالسؤاؿتـإجراءتحميؿالتبايفاألحاديلفحػصأثػرالجامعػة(األزىػر–اإلسػبلمية–
األقصػػى)عمػػىمتطمبػػاتإدارةرأسالمػػاؿالفكػػريمػػفوجيػػةنظػػرأعضػػاءىيئػػةالتػػدريس،والجػػدوؿ

التالييبيفذلؾ:

جدكؿ (  :)28يبيف نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة الفركؽ بيف

متكسطات درجات تقدير األعضاء لمتطمبات إدارة رأس الماؿ الفكرم تعزل لمتغير الجامعة
المتغير

درجات

متكسط

الحرية

المربعات
2520.54

مصدر التبايف

مجمكع المربعات

بيفالمجموعات

5041.09

2

داخؿالمجموعات

11480.25

263

43.65

المجموع

16521.34

265



بيفالمجموعات

4891.54

2

2445.77

داخؿالمجموعات

11443.83

263

43.51

المجموع

16335.37

265



بيفالمجموعات

5913.26

2

2956.63

داخؿالمجموعات

12089.18

263

45.97

المجموع

18002.44

265



الدرجة الكمية الستبانة

بيفالمجموعات

47407.53

2

23703.76

متطمبات إدارة رأس

داخؿالمجموعات

91557.76

263

348.13

المجموع

138965.28

265



المتطمبات البشرية

المتطمبات الييكمية

المتطمبات العالئقية

الماؿ الفكرم

قيمة ؼ

57.743

56.208

64.321

68.089

مستكل
الداللة
دالةعند
0.01
دالةعند
0.01
دالةعند
0.01
دالةعند
0.01

قيمة(ؼ)الجدوليةعند(د.ح=)263،2عندمستوىداللة،3.00=0.05وعندمستوىداللة4.61=0.01

يتبػػيفمػػفالجػػدوؿالسػػابؽأنػػوتوجػػدفػػروؽذاتداللػػةإحصػػائيةفػػيجميػػعالمجػػاالتوالدرجػػةالكميػػة
السػػتبانةمتطمبػػاتإدارةرأسالمػػاؿالفكػػريتبعػاًلمتغيػػرالجامعػػةألف ػرادالعينػػة.والجػػدوؿالتػػالييوضػػح

اتجاهالفروؽفيالمجاالتذاتالداللةتبعاًلمتغيرالجامعة:
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جدكؿ (  :)29يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية
لدرجات أفراد العينة عمى المجاالت ذات الداللة تبعان لمتغير الجامعة
المتغير

المتطمبات البشرية

المتطمبات الييكمية

المتطمبات العالئقية

الدرجة الكمية الستبانة متطمبات
إدارة رأس الماؿ الفكرم

المتكسط

االنحراؼ

البياف

العدد

األزىر

85

28.78

اإلسبلمية

92

32.16

7.21

األقصى

89

21.79

4.61

األزىر

85

26.33

7.35

اإلسبلمية

92

29.63

7.62

األقصى

89

19.42

4.29

األزىر

85

26.64

7.40

اإلسبلمية

92

30.99

7.85

األقصى

89

19.64

4.63

األزىر

85

81.74

21.31

اإلسبلمية

92

92.78

21.35

األقصى

89

60.84

11.65

الحسابي

المعيارم
7.62



والجدوؿالتالييبيفنتائجاختبارشيفيولمكشؼعفاتجاهالفروؽبيفمتوسطاتاألعضاءعمػىجميػع

المجاالتوالدرجةالكميةلبلستبانةتبعاًلمتغيرالجامعة:

جدكؿ ( :) 30نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفركؽ بيف
متكسطات أفراد العينة عمى المجاليف ذات الداللة تبعان لمتغير الجامعة
البياف

األزىر

المتغير

اإلسبلمية

*3.387

األقصى

*6.990

اإلسبلمية

*3.301

األقصى

*6.914

اإلسبلمية

*4.354

األقصى

*6.995

الدرجة الكمية الستبانة متطمبات إدارة

اإلسبلمية

*11.041

رأس الماؿ الفكرم

األقصى

*20.898

المتطمبات البشرية
المتطمبات الييكمية
المتطمبات العالئقية
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اإلسبلمية

*10.377
*10.215
*11.349
*31.940

يتبيفمفالجدوليفالسابقيفأنو:
 توجدفروؽذاتداللةإحصائيةعمىالمجاالتذاتالداللةوالدرجةالكميةالستبانةمتطمباتإدارةرأسالماؿالفكريبيفمجموعةالجامعةاالسبلميةمفجيةومجموعتي جامعةاألزىروجامعة

األقصى ،لصالح مجموعة الجامعة اإلسبلمية كتعزك الباحثة ذلؾ إلى ،العمر الزمنى لمجامعة
اإلسبلميةلودورفيتوفيرالعنصرالبشريالذىيمتمؾمعرفةعمميةمفشأنياالرفعمفمكانة

الجامعةوجعميابالمرتبةاألولى،وبسببحرصالجامعةاإلسبلميةلمتميزفيبرامجياوخدماتيا

المقدمة مف خبلؿ الميارات التي يمتمكيا الكادر البشري ،باإلضافة إلى أف الجامعة اإلسبلمية

تسيرعمىنيجواحدوالعامميففيياأصحابحزبواحدورأىوفكرواحد،أيأفكؿالعامميف

فييافكرىـونظرتيـلممجتمعبنفسالنظرةوىذايتفؽمعماجاءتبودراسة(قشطة،)2015،التي

أظيرتوجودفروؽذاتداللةاحصائيةبيفمتوسطاتتقديراتأفرادالعينةلدرجةتوافرمتطمبات

تطويررأسالماؿالفكريفيالجامعاتالفمسطينيةلصالح الجامعةاإلسبلمية ،واتفقتمعد ارسة

(صبح  ،)2013،التي أظيرت وجود فروؽ  ذات داللة احصائية حوؿ الدور الذى تقوـ بو
الجامعاتالفمسطينيةبمحافظاتغزةفيتنميةرأسالماؿالبشريمفوجيةنظرأعضاءىيئة

التدريستعزىلمتغيرالجامعةلصالحالجامعةاإلسبلمية،واختمفتمعدراسة(الخضري،)2015،
التيأظيرتوجودفروؽذاتداللةاحصائيةتبعًا لمتغيرالجامعةلصالحبوليتكنؾفمسطيففي
إدارةالعنصرالبشري،ولصالحجامعةفمسطيففيمجاؿإدارةرأسماؿالعبلقات.

 توجدفروؽذاتداللةإحصائيةعمىالمجاالتذاتالداللةوالدرجةالكميةالستبانةمتطمباتإدارةرأسالماؿالفكريبيفمجموعةجامعةاألزىرومجموعةجامعةاألقصى،لصالحمجموعةجامعة

األزىركتعزك الباحثة ذلؾ إلى،تعددوتنوعالبرامجاألكاديميةالتيتقدمياجامعةاألزىر،وبسبب
سعيجامعةاألزىرلتحديثالييكميةالتنظيميةبمايتوافؽمعمتطمبات العصر ،وبسببمكانة

الجامعة والعمر  الزمنى ليا ،باإلضافة لوجود كادر تعميمي متمكف وكفوء يمتمؾ الكثير مف

المعرفة،وسعيياالدائـ لمتقدـوالتطور وتقديـ األفضؿ ،باإلضافة إلى ماتعانيوجامعة األقصى

مفمشاكؿوأزمات باعتبارىاجامعةحكوميةغيرمستقمةمالياً وادارياً عفو ازرةالتربيةوالتعميـ،

وبسبباالنقساـالسياسيوىذايختمؼمعماجاءتبودراسة(صبح،)2013،التيأظيرتوجود
فروؽذاتداللةاحصائيةتعزىلمتغيرالجامعةلصالحالجامعةاإلسبلمية.
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 -6ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات درجػػات تقػػدير أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس
لمتطمبات إدارة رأس الماؿ الفكرم تعزل لمكمية (إنسانية  -عممية) لدل أفراد العينة.
لمتحقػػؽمػػفىػػذهالفرضػػيةتمػػتالمقارنػػةبػػيفمتوسػػطدرجػػاتاألعضػػاءمػػفالكميػػاتاإلنسػػانية

(ف=)178ومتوس ػػطدرجػػاتاألعضػػاءمػػفالكمي ػػاتالعمميػػة(ف=)88عمػػىاسػػتبانةمتطمب ػػاتإدارة
رأسالم ػػاؿالفك ػػريموض ػػوعالد ارس ػػةباس ػػتخداـاختب ػػار(ت)لمف ػػروؽب ػػيفمتوس ػػطاتدرج ػػاتعينت ػػيف
مستقمتيف،واستخدـالباحثىذااالختبػاراإلحصػائيالبػارامتريبسػبباعتداليػةتوزيػعالػدرجاتفػيكػؿ

مفمجموعتيالتطبيؽ،إضافةإلىأفعددأفرادالعينػةيزيػدعػفثبلثػيففػرداً(عػبلـ،)210:2005،

والجدوؿالتالييبيفذلؾ:

جدكؿ (  :)31اختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطات درجات تقدير
األعضاء لمتطمبات إدارة رأس الماؿ الفكرم تعزل لمكمية (إنسانية  -عممية)
االستبياف
المتطمبات البشرية
المتطمبات الييكمية
المتطمبات العالئقية
الدرجة الكمية الستبانة متطمبات

إدارة رأس الماؿ الفكرم

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

إنسانية

26.78

7.67

عممية

29.30

8.12

إنسانية

24.35

7.65

عممية

26.80

8.04

إنسانية

25.05

8.00

عممية

27.32

8.55

إنسانية

76.17

22.22

عممية

83.41

23.60

المتغير

قيمة (ت)

مستكل الداللة

2.473

دالةعند0.05

2.413

دالةعند0.05

2.125

دالةعند0.05

2.447

دالةعند0.05

قيمة(ت)الجدولية(د.ح=)264عندمستوىداللة،1.96=0.05عندمستوىداللة2.576=0.01

يتبػػيفمػػفالجػػدوؿالسػػابؽأنػػوتوجػػدفػػروؽذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفمتوسػػطاتدرجػػاتتقػػدير

األعضػػاءمػػفالكميػػاتاالنسػػانيةومتوسػػطاتدرجػػاتتقػػديراألعضػػاءمػفالكميػػاتالعميمػػةعمػػىجميػػع
مجػػاالتاس ػػتبانةمتطمب ػػاتإدارةرأسالم ػػاؿالفك ػػريوالدرج ػػةالكمي ػػةلبلس ػػتبانة،لص ػػالحاألعض ػػاءم ػػف

الكمياتالعمميػةكتعزك الباحثة ذلؾ إلى،أفمتوسػطالكميػاتاالنسػانيةالتختمػؼعػفالكميػاتالعمميػة،
ألفالكميػػاتاإلنسػػانيةوالعمميػػةتحتػػاجإلػػىدعػػـوأم ػواؿمثػػؿبنػػاءمعامػػؿومختب ػراتوتحتػػاجتقنيػػات
ومبانيحديثةومعداتمتطورةباىضوالثمف،وتحتاجلكادرتعميميمدربولديػوخبػرةكافيػةلمتػدريس،

وىػػذايختمػػؼمػػعمػػاجػػاءتبػػودراسة(صػػبح،)2013،التػػيأظيػػرتوجػػودفػػروؽذاتداللػػةاحصػػائية
حوؿالدورالذىتقوـبوالجامعاتالفمسطينيةبمحافظاتغػزةفػيتنميػةرأسالمػاؿالبشػريمػفوجيػة
089

نظػػرأعضػػاءىيئػػةالتػػدريستعػػزىإلػػىمتغيػػرالكميػػة،وكانػػتىػػذهالفػػروؽلصػػالحالكميػػاتاإلنسػػانية،
واختمفػػتمػػعد ارسػػة(بدارنو،)2007،التػػيأظيػػرتعػػدـوجػػودفػػروؽذاتداللػػةاحصػػائيةفػػيتصػػورات
القادةاألكاديمييفألىميةرأسالماؿالفكريتعزىإلىمتغيرالكمية.

-7ما درجة تقدير أعضاء ىيئة التدريس في جامعات محافظات غزة لكاقع الحرية األكاديمية ؟
لئلجابةعفىذاالسؤاؿقامػتالباحثػةباسػتخداـالمتوسػطالحسػابيواالنحػراؼالمعيػاريوالػوزفالنسػبي
السػػتجاباتأفػرادالعينػػةعمػػىاسػػتبانةالحريػػةاألكاديميػػةبمجاالتػػوودرجتػػوالكميػػة،والجػػدوؿالتػػالييبػػيف
ذلؾ:

جدكؿ (  :)32المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي

الستجابات أفراد العينة عمى استبانة الحرية األكاديمية
عدد

المتكسط

االنحراؼ

الكزف النسبي

الفقرات

الحسابي

المعيارم

%

الحرية في اتخاذ القرارات

10

25.73

7.33

51.5

1

الحرية في التعبير كاإلبداع

10

25.13

7.41

50.3

3

ضعيفة

10

25.45

6.74

50.9

2

ضعيفة

30

76.31

19.72

50.9



ضعيفة

االستبياف

الحرية في مجاؿ التدريس كالبحث
العممي
الدرجة الكمية الستبانة الحرية
األكاديمية

الترتيب

الدرجة
ضعيفة

يتضحمفالجد وؿالسابؽأفدرجةتقديرالحريةاألكاديميةمفوجيةنظػرأعضػاءىيئػةالتػدريسيقػع
عند()%50.9وىيضػعيفةكتعزك الباحثػة ذلػؾ إلػى،أفإدارةالجامعػةتفػرضقػوانيفوضػوابطعمػي
أعضاءىيئةالتدريستجبػرىـعمػىاالنصػياعلقوانينيػابمػايػتبلءـمػعسياسػتياالمتبعػة،باإلضػافةإلػى

وجػودجيػػاتأخػػرىتػؤثرعمػػىاتخػػاذالقػ ارراتولػػيسلعضػػوىيئػةالتػػدريسالحريػػةالكافيػةفػػيتصػرفاتو
والتعبيرعفآراؤه،وىذايختمؼمعماجاءتبودراسة(الزبوف،)2015،التػيأظيػرتأفدرجػةتقػدير
أعض ػػاءالييئ ػػةالتدريس ػػيةلواق ػػعدرج ػػةالحري ػػةاألكاديمي ػػةف ػػيالمس ػػتوىالج ػػامعيف ػػيالمممكػ ػةالعربي ػػة

السػػعوديةج ػػاءتبدرج ػػةمتوس ػػطة،وتختمػػؼم ػػعم ػػاج ػػاءتبػػودراسة(األس ػػودوعس ػػاؼ،)2014،الت ػػي
أظيػػرتدرجػػةتقػػديرأف ػرادالعينػػةلح ػريتيـاألكاديميػػةجػػاءتمتوسػػطةبنسػػبة(،)%61.5واختمفػػتمػػع

دراسة(الدوس ػػري،)2013،التػػػيأظي ػػرتدرجػػػةتػ ػوافرالحري ػػةاألكاديميػػػةلػػػدىأعض ػػاءىيئػػػةالتػػػدريس
متوسطةبنسبة(،)3.51واختمفتمعدراسة(الطراونةوآخروف،)2011،التيأظيػرتأفدرجػةتقػديرأفػراد
العينةلواقعالحريةاألكاديميػةلػدىأعضػاءالييئػةالتدريسػيةفػيالجامعػاتاألردنيػةمتوسػطة،واختمفػت
مػػعدراسة(الشػػبوؿوالزيػػود)،التيأظيػػرتدرجػػةتقػػديرأفػرادالعينػػةلمحريػػةاألكاديميػػةجػػاءمتوسػػطًاعنػػد
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متوسػػػط(،)3.42واختمف ػػتمػ ػػعد ارسػػػة(حمػػػداف،)2008،التػ ػػيأظيػػػرتدرجػػػةالتقػ ػػديرلواقػػػعالحريػ ػػة
األكاديميػ ػػةلػ ػػدىأعضػ ػػاءالييئػ ػػةالتدريسػ ػػيةفػ ػػيالجامعػ ػػاتالفمسػ ػػطينيةكانػ ػػتمتوسػ ػػطةبػ ػػوزفنسػ ػػبى

(،)%6.67واختمفػ ػػتمػ ػػعد ارسػ ػػة(أبػ ػػوحميػ ػػد،)2007،التػ ػػيأظيػ ػػرتواقػ ػػعالحريػ ػػةاألكاديميػ ػػةف ػ ػي

الجامعاتالسعوديةكافمتوسطاً.

وترتبتمجاالتاستبانةالحريةاألكاديميةكمايمي:
 جاءمجاؿ(الحريةفياتخػاذالقػ اررات)فػيأعمػىم ارتػبالحريػةاألكاديميػةبػوزفنسػبي()%51.5كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى ،خصوصػػيةالمجتمػػعالفمسػػطينيباعتبػػارهمجتمع ػًاثوري ػًااليقبػػؿالقيػػود

واالنص ػػياعلمتعميم ػػات،وبس ػػبباالنقس ػػاـواألحػ ػزابوالوض ػػعالسياس ػػيالس ػػائد،باإلض ػػافةإل ػػىأف
الجامعاتالتتمتػعبدرجػةعاليػةمػفاالسػتقبلليةألنيػاتابعػةالتجاىػاتحزبيػة،فميمػاكانػتدرجػة
الحري ػ ػ ػ ػ ػػةفإني ػ ػ ػ ػ ػػاسػ ػ ػ ػ ػ ػػتكوفمح ػ ػ ػ ػ ػػددةبإطػػ ػ ػ ػ ػػارتنظيم ػ ػ ػ ػ ػػيوسياسػ ػ ػ ػ ػ ػػي،وى ػ ػ ػ ػ ػػذامػػ ػ ػ ػ ػػااتف ػ ػ ػ ػ ػػؽمػػ ػ ػ ػ ػػع

دراسة(األسودوعسػػاؼ،)2014،حي ػػثج ػػاءفييػػامج ػػاؿاتخػػاذالقػ ػرارالمركػػزاألوؿبنس ػػبة(،)%67

واختمفتمعدراسة(الشبوؿوالزيود،)2009،التيأظيرتدرجةتقػديرأفػرادالعينػةلمحريػةاألكاديميػة

جػػاءمتوسػػطاًعنػػدمتوسػػط(،)3.42واختمفػػتمػػعد ارسػػة(حمػػداف،)2008،التػػيأظيػػرتأفدرجػػة

التقػػديرلمحريػػةاألكاديميػػةلػػدىأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسفػػيالجامعػػاتالفمسػػطينيةكانػػتمتوسػػطة
بوزفنسبى(.)6.67

 وثالث ػاًيػػأتيمجػػاؿ(الحريػػةفػػيمجػػاؿالتػػدريسوالبحػػثالعممػػي)بػػوزفنسػػبي()%50.9كتعػػػزكالباحثػػة ذلػػؾ إلػػى،ارتباطػػوبالتمويػػؿوالمقػػدرةالماليػػةوالضػػائقةالماليػػةالتػػيتمػػربيػػاالجامعػػات،
وبسػػبباىتمػػاـالجامعػػاتبتطػػويرالتػػدريسوالبحػػثالعممػػيألنػػويعػػدمػػفاألدواراليامػػةلمجامعػػة
وإلبػ ػرازموقعيػ ػػاالتنافس ػػيبػ ػػيفالجامع ػػاتاألخػ ػػرىف ػػيتخصػ ػػيصميزانيػػػةتكفػ ػػىالبح ػػثالعممػ ػػي
والتػػدريسألنػػويعػػدمػػفسػػماتالجامعػػةالعص ػرية،وىػػذايختمػػؼمػػعمػػاجػػاءتبػػود ارسػػة(األسػػود

وعساؼ،)2014،التيأظيرتمجػاؿالتػدريسجػاءبػالمركزالثػانيبنسػبة(،)%60.4ويميػومجػاؿ
الحثالعمميبنسبة()%55.3وىىمتوسطة.

 وأخي اًريأتيمجاؿ(الحريةفػيالتعبيػرواإلبػداع)بػوزفنسػبي()%50.3كتعػزك الباحثػة ذلػؾإلػى،أفجامعاتنػػاالفمسػػطينيةالتتمتػػعبدرجػػةعاليػػةمػػفاالسػػتقبلؿألنيػػاتابعػػةفػػيسياسػػتياالتجاىػػات
حزبية،حتىالحكومةمنياتابعةفيإدارتياالتجاهحزبيحاكـ،وىذامػايعيػؽويقيػدحريػةالتعبيػر

واإلبداع،باإلضافةإلىااللتزاـبسياسةالجامعة،وبسببشعورعضػوىيئػةالتػدريسباإلحبػاطبمػا

يتعمػػؽبػػالتعبيرعػػفقضػػاياهالمينيػػةفيمتػػزـالصػػمتواليعبػػرعػػفآراؤه،وبسػػببأفتنميػػةاإلبػػداع
يتطمبمزيدمفالجيدوتوفيرالعديدمفاالمكانياتبالوقػتالتػيتعػانيمنػوالجامعػاتمػفتوقػؼ
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ال ػ ػػدعـالحك ػ ػػومينتيج ػ ػػةالظ ػ ػػروؼالمحيط ػ ػػةوى ػ ػػذايختمػ ػػؼمػ ػػعم ػ ػػاجػ ػػاءتبػ ػػود ارس ػ ػػة(األس ػ ػػود
وعساؼ،)2014،حيثجاءمجاؿحريةالتعبيربنسبة(.)%57.9
-8ىؿ تكجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستكل ( )≤0.05بيف درجة تقدير أفراد
العينة لمتطمبات إدارة رأس الماؿ الفكرم كدرجة تقديرىـ لكاقع الحرية األكاديمية؟

لئلجابػػةعػػفىػػذاالسػؤاؿ،تػػـحسػػابمعػػامبلتاإلرتبػػاطبػػيفدرجػػةكػػؿمػػفمتطمبػػاتإدارةرأسالمػػاؿ
الفكريبأبعادهودرجتوالكمية،والحريةاألكاديميةبأبعادهودرجتوالكمية،والجدوؿالتالييبيفذلؾ:
جدكؿ ( :)33يبيف معامؿ االرتباط بيف متطمبات إدارة رأس الماؿ الفكرم
كالحرية األكاديمية مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس
متطمبات إدارة رأس الماؿ الفكرم
الحرية األكاديمية

المتطمبات

المتطمبات

المتطمبات

الدرجة الكمية

البشرية

الييكمية

العالئقية

لالستبانة

الحرية في اتخاذ القرارات

**0.798 **0.758 **0.754

**0.807

الحرية في التعبير كاإلبداع

**0.705 **0.675 **0.691

**0.724

الحرية في مجاؿ التدريس كالبحث العممي

**0.695 **0.680 **0.674

**0.716

**0.799 **0.768 **0.770

**0.816

الدرجة الكمية

لمحرية األكاديمية
*≤0.05



**≤0.01

قيمة(ر)الجدوليةعند(د.ح=)264عندمستوىداللة،0.138=0.05وعندمستوىداللة0.181=0.01

يبيفالجدوؿالسابؽ:
وجودعبلقةموجبةدالة إحصائيًا عندمستوى،0.01بيفجميعالمجاالتوالدرجة الكمية الستبانة
متطمباتإدارةرأسالماؿالفكريمفناحيةوبيفالحريةاألكاديميةبمجاالتوودرجتوالكميةوبمغتبيف

( )0.816-0.674وتعزو الباحثة ذلؾ إلى ،أف الحرية األكاديمية أصبحت قيمة إنسانية وشخصية
تعدسمةمفسماتالشخصنفسو،وبالتاليقديحققياعضوىيئةالتدريسفيحياتوالمينية،رغـ
كثيرمفالمعيقاتالتييعمؿفيإطارىا،وىذايفسروجودعبلقةطرديةموجبةأيكمماكانتحرية

في اتخاذ الق اررات كمما كانت الدرجة الكمية لبلستبانة أعمى ،وىذا يفسر أنو كمما تمتع عضو ىيئة

بالحرية في ات خاذ الق اررات والتعبير عف رأيو في كافة المجاالت كاف لديو إبداع أكثر ورقى وتطور

بالعمؿوىذاينعكسعمىمكانةالجامعةوتفوقياعمىغيرىا،وبسببحرصالجامعةعمىاستقطاب

رأسماؿفكريمتميزمبدعقادرعمىالتطورواحداثتغييرونتائجإيجابيةواعطائيـأكبرقدرمف

الحريةاألكاديميةفيمايروهمناسبمفاتخاذق ارراتتسعىلمرقىوالنيوضبالعمميةالتعميمية،بالرغـ
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مفالخناؽوالعراقيؿالتيتمربياالجامعاتوقمةالدعـوالعائدالماليالتيتحصؿعميو،وىذايتفؽ
إلى حد ما مع ما جاءت بو دراسة (مرىج،)2016،التي أظيرت وجود عبلقة طردية معنوية بيف
مكوناترأسالماؿالفكريمعبعضياالبعض ،وتتفؽإلىحدمامعدراسة(عساؼ)2016،التي

أظيرت وجود عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )≤0.05بيف درجة تقدير
أفرادالعينة لجيودالجامعاتفيإدارةرأسالماؿالفكري ،ودرجةتقديرىـلمداخؿالتميز ،حيثبمغ

معامؿ االرتباط ( ،)0.737واتفقت إلى حد ما معدراسة(قشقش،)2014،التي أظيرت وجود عبلقة

موجبة ذات داللة احصائية بيف إدارة رأس الماؿ وتحقيؽ الميزة التنافسية في الجامعات الفمسطينية

)،التيأظيرتوجودعبلقةارتباط

بقطاعغزةحيثبمغ(،)0.929واتفقتمعدراسة(الحمداني2010،
موجبةذاتداللة احصائيةبيفرأس الماؿ الفكريوأداءالعامميفعمى المستوى الكمى،واتفقتمع

دراسة(الدوسري،)2013،التيأظيرتوجودعبلقةموجبةبيفدرجةتوافرالحريةاألكاديميةألعضاء

يسحيثبمغمعامؿاالرتباط(،)0.74وتتفؽمعدراسة

ىيئةالتدريسودرجةإبداعأعضاءىيئةالتدر

شراباتيوآخروف( )Sharabati,and Others,2013التيأظيرتوجودارتباطقويبيفالمكونات

الثبلثة لرأس الماؿ الفكري ،حيث بمغت معامبلت االرتباط ( )0.69( ،)0.71عمى التوالي ،واتفقت

إلىحدما معدراسة(الكندري،)2011،التيأظيرتوجودعبلقةطرديةايجابية بيفمحاورالدراسة
المختمفة،واتفقتمعدراسة(الرزقي )2013،التيأظيرتوجود عبلقةايجابيةذاتداللةاحصائية

عند مستوى داللة ( )≤0.05بيف واقع ممارسة طبلب الدراسات العميا لمحرية األكاديمية ودرجة
ممارستيـلمياراتاتخاذالقرار،واتفقتمعدراسة(الدوسري)2013،التيأظيرتوجودعبلقةايجابية
بيفدرجةتوافرالحريةاألكاديميةألعضاءىيئةالتدريسبجامعةأـالقريودرجةإبداعأعضاءىيئة

التدريسحيثبمغمعامؿاالرتباط(،)0.74وتتفؽإلىحدمامعدراسة(خطايبةوالسعود)2011،
التيأظيرتتوجدعبلقةارتباطيةلكنيادالةاحصائياًبيفالحريةاألكاديميةواإلنجازالبحثيألعضاء
ىيئةالتدريس.
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تكصيات الدراسة:
تكصيات إدارة رأس الماؿ الفكرم:
فيضوءالنتائجالتيتوصمتلياالدراسةفإفالباحثةتوصيبمايمي:
-1العمؿعمىتطويرمؤىبلتالكادرالبشريفيالجامعاتمفخبلؿبعضاإلجراءاتالتيتشجع

العامميف عمى تطوير مؤىبلتيـ وقدراتيـ العممية والعممية ،والعمؿ لتعزيزىـ لممشاركة في المؤتمرات

الدولية ونشراألبحاثالعمميةومشاركتيـفيالمجافوالورشالتدريبية.

  -2أفتعمؿالجامعاتعمىالمحافظةعميرأسالماؿالفكريالمؤىؿذوالخبرةلديياممايساعد
عمىنقؿالمعرفةوالخبرةالتييمتمكونياإلىاآلخريفوتقديـالدعـالماديوالمعنويليـ.

 -3االستفادةقدراإلمكافمفأفكاروأعماؿرأسالماؿالفكريلصالحالجامعةإلقامةعبلقاتمع
الجامعاتوالمؤسساتاألخرى.
-4ضرورةاىتماـالجامعاتبرأسالماؿالفكريالذىتمتمكووالمحافظةعميوواستثمارهباتجاهتحقيؽ

بلعفاالىتماـببراءاتاالختراعوحقوؽالنشر.
أىدافيا،فض ً

  -5العمؿعمىصناعةواستقطابوتنشيطرأسالماؿالفكريودعـاستم ارريتووتجديده،مفخبلؿ
تشجيعالبحثالعمميوتسويؽنتائجو.

 -6العمؿعمىتضميفسياسةالجامعةألنظمةمرنةمفأجؿالتدويراإلداري،واالستفادةمفرأس

الماؿالفكري.

 -7ضرورةاىتماـالجامعاتبتطويرمياراتاالبتكارواإلبداعلدىالعامميفوالسعيلتطويرىامينياً
مفخبلؿتقييـالبرامجالتدريبية.

-8تنظيـدليؿجامعييوضحاليياكؿالتنظيميةوالحياةالجامعية،اعتماداًعمىالمقارنةالمرجعيةمع

الجامعاتالمتميزة.

 -9بناء شراكات متنوعة مع المؤسسات األخرى ،وبناء التبادؿ المعرفي والبحثي مع الجامعات
الشريكة،والمراكزذاتالعبلقةوالمصمحة.
 -10ضرورة أف تولى إدارة الجامعة االىتماـ الكافي بمتطمبات وحاجات الموظفيف واتجاىاتيـ
وتشجيعيـباستمرار.

 -11ضرورةأفتشجعإدارةالجامعةموظفيياوطبلبياعمىعمميةالبحثالعممي،والمشاركةبأوراؽ
عمؿترتقىبجامعاتناالفمسطينيةلكىتصؿلمستويالجامعاتالعالمية.
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 -12إجراء دراسات دورية حوؿ جودة الخدمات الجامعية ،والسمعة السوقية لمجامعة لضماف
االستم ارريةوالتحسيف.
تكصيات الحرية األكاديمية:
 -1إجراء المزيدمف الدراساتالتيتساىـفيتدعيـاألسسالمقترحةلمحرية األكاديميةوتعميقيا،
والعمؿبمافييامفأجؿالنيوضبالحريةاألكاديمية.
 -2ضرورةقياـالجامعة بتوفيركافةالحرياتاألكاديميةألعضاء ىيئةالتدريسالمتمثمةفيالتعبير
عفال أريوالمشاركةفيصنعالقرار.
 -3تبادؿ الخبرات بيف الجامعات والمؤسسات األخرى ،بعيداً عف أي اعتبارات خارج نطاؽ العمؿ

األكاديمي.

 -4ضرورةإجراءالمزيدمفالدراساتوالبحوثذاتالعبلقةبالحرياتاألكاديمية واالىتماـبالبحث
العمميوالنشرببلرقابةأوقيدووضعالميزانياتالمناسبةلو.

 -5ضرورة أف تكوف منجزات التعميـ العالي متاحة لمجميع تبعًا لمكفاءة بكافة الوسائؿ واالىتماـ
باألعماؿالتطوعيةوخدمةالمجتمع.

-6وضعالموائحواألنظمةواإلجراءاتالتيتساعدعمىتحقيؽأىداؼالعمميةالتعميميةوالبحثية.
 -7توضيح معنى الحرية األكاديمية وتحد محتواىا وعناصرىا وحدودىا ووضعيا ضمف أىداؼ
الجامعاتالفمسطينية،وسفالقوانيفالتيتطورىا.

  -8زيادةوعىأعضاءىيئةالتدريسبجامعاتمحافظاتغزةلمفيوـالحريةاألكاديميةوضوابطيا

بمايضمفاالستثماراألمثؿليا.

  -9تبادؿ الخبرات بيف الجامعات الفمسطينية والجامعات العالمية لبلستفادة مف تجاربيا في مجاؿ

الحريةاألكاديميةواالىتماـباألعماؿالتطوعيةوخدمةالمجتمع.

-10دعـأعضاءىيئةالتدريسوتشجيعيـفيالتنوعباستخداـأساليبمتنوعةفيالتدريسبعيداًعف

التقيدفيمحتويالمادةالمطروحةلمتدريس.

-11تطويرنظاـالمسائمةواعادةصياغةاليياكؿالتنظيميةبمايسمحبمساحةأوسعلممشاركةالفعالة
فياتخاذالقرار.

 -12توفير الدعـ المالي ألعضاء ىيئة التدريس ماديًا ومعنويًا وتشجيعيـ وتوفير الجو المبلئـ ليـ

البحثوالنشربمايحقؽجيودىـفياإلنتاجالعمميوالبحثي.

لمتدريبو
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مقترحات الدراسة:
تقترح الباحثة دراسة ما يمى:
 -1واقع إدارة رأس الماؿ الفكري بالجامعات الفمسطينية ،دراسة مقارنة بيف جامعات غزة والضفة
الغربية.
 -2دراسةمتطمباتإدارةرأسالماؿالفكريفيجامعاتمحافظاتغزةوعبلقتيابالرضىالوظيفي.
-3دراسةرأسالماؿالفكريفيجامعاتمحافظاتغزةوعبلقتيابالثقةالتنظيمية .
 -4استراتيجيةمقترحةلتفعيؿدوررأسالماؿالفكريلتحوؿالجامعاتنحوالجامعةالذكية.
 -5تصور مقترح لتطوير رأس الماؿ الفكري ودعـ استم ارريتو وتجدده ،مف خبلؿ تشجيع البحث
العمميوتسويؽنتائجو.
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قائمة المصادر كالمراجع
 -القرآف الكريـ :

أكالن :المراجع العربية:

 -0أومميؿ،عمي(:)1994الحريةاألكاديميةوالمواثيؽالدولية ،كرقة عمؿ مقدمة إلي ندكة الحرية
سمسمةالحواراتالعربية،عماف.

األكاديمية في الجامعات العربية:منتديالفكرالعربي،

-2اإلبراىيـ ،عدناف بدوى (" :)1994المشكبلت التي تواجو عضو ىيئة التدريس المبتدئ في

الجامعاتاألردنية"،رسالة ماجستير،الجامعةاألردنية،عماف.

-3العجموني،محمود(":) 2016الحريةاألكاديميةلدىأعضاءىيئةالتدريسفيالكمياتالجامعية

التاب عة لجامعة البمقاء في محافظات شماؿ األردف"  ،المجمة األردنية في العمكـ التربكية ،المجمد
(،)12عدد(،)4ص،494–479األردف.
-3ابفمنظور،أبوالفضؿجماؿالديفمحمدبفمكرـ( ":)1956لساف العرب"،الجزء(،)4دار
بيروتلمطباعةوالنشر،بيروت،لبناف.
-4أبو حميد  ،ندى عبد الرحمف ( : )2007الحرية األكاديمية في الجامعات السعودية – دراسة
ميدانية ،رسالة ماجستير،جامعةالممؾسعود،الرياض.

-5أبوحميد،ندىعبدالرحمف(:)2007الحريةاألكاديميةفيالجامعاتالسعودية–دراسةميدانية،

رسالةماجستير،جامعةالممؾسعود،الرياض.

-7أبوديو،ىانيخميؿ(:)2011واقعرأسالماؿالبشريوالميزةالتنافسية– دراسةميدانيةعمي
الجامعاتالفمسطينيةبمحافظتيالخميؿوبيتلحـمفوجيونظرالييئةاألكاديمية ،رسالة ماجستير

،جامعةالخميؿ،فمسطيف.
-8أبوسويرح،أيمف(:)2015العناصروالمكوناتاألساسيةلرأسالماؿالفكري–دراسةتحميمية،
مجمة الجامعة االسالمية لمدراسات االقتصادية كاإلدارية ،مجمد(،)33عدد(،)1ص– 337

.371
-9أبو سيدو  ،أحمد سييؿ ( " : )2014أثر رأس الماؿ الفكري عمي الميزة التنافسية "  ،مجمة
المحاسب الفمسطيني  ،مجمة غير دورية  تصدر عف نقابة المحاسبيف والمدققيف الفمسطينية ،
العدد(،)21ص.79-59
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-10أبوصالح،محمدصبحي(:)2001الطرؽ االحصائية،داراليازوريلمنشروالتوزيع،عماف.
-11األسطؿ،ىناء(:)2013الحريةاألكاديميةألعضاءالييئةالتدريسيةفيالجامعاتبمحافظات

غزةوعبلقتيابنمطالقيادة،رسالة ماجستير،جامعةاألزىر،غزة.

-12األسود،فايزوعساؼ،محمود(:)2014الحريةاألكاديميةلدىأعضاءىيئةالتدريسبكميات
التربيةفيالجامعاتالفمسطينيةبمحافظاتغزةوسبؿتفعيميا،مجمة جامعة األزىر–سمسمة العمكـ

االنسانية،المجمد(،)16العدد()1ص.94–63
 -04األغا،إحساف(:)2992البحث التربكم كعناصره ،مناىجو كأدكاتو،ط،4الجامعةاإلسبلمية،
غزة.
-05أفندي،عطيةحسف(":)2010فيسبيؿالبحثعفالتميزرأسالماؿالفكريوادارةالمعرفة
تحديدطبيعةالعبلقة"،مؤتمر تطكير رأس الماؿ الفكرم،و ازرةاألوقاؼوالشؤوفاالسبلمية18 – ،
20يناير،دولةالكويت.
-16باسييؿ،دانياأحمد(:)2010أثرتقويـرأسالماؿالفكريعميتعظيـقيمةالشركةبالتطبيؽ
عميالشركاتالصناعيةالسعودية،رسالة ماجستير،جامعةالممؾعبدالعزيز،السعودية.

-17بدارنو ،حازـعمى(:)2007تصوراتالقادةاألكاديمييففيالجامعاتاألردنيةألىميةرأس
الماؿالفكريودورىـفيالمحافظةعميووتطويره ،رسالة دكتكراه ،كميةالتربية،جامعةاليرموؾ،

إربد،األردف.
-18بدراف،عبدالكريـأحمد،بدراف،عمرحسف(:)2005الحريةاألكاديميةوعبلقتيابالرضي
الوظيفي لدى أعضاء الييئة التدريسية بكميات التربية الرياضية  ،مجمة كمية التربية بالمنصكرة ،

المجمد(،)1العدد()58ص.155–111
 -19بركات،زياد(  :)2014واقعدورالجامعاتالعربيةفيتنميةمجتمعالمعرفةمفوجيةنظر

أعضاءىيئةالتدريسفييا،مجمةاتحادالجامعاتالعربية،العدد(،)56ص.114-71

-20بموناس،عبداهللوقذايفو،أمينة(:)2009دوررأسالماؿالفكريفيتحقيؽالميزةالتنافسية

لمنظماتاألعماؿالجزائرية،رسالة ماجستير ،كميةاالقتصادوعموـالتسيير،جامعةبومرداس،
الجزائر.
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-20بفحوشو،رياض(:)2900رأس الماؿ الفكرم كمكرد استراتيجي لتحقيؽ الميزة التنافسية في
ظؿ اقتصاد المعرفة،الندوةالعمميةبالمركزالجامعيبالوادي:الموارداالستراتيجيةالرىافاألقوىلتميز
المؤسساتاالقتصاديةفيظؿاالقتصادالبلمادي،األردف.
 -22بنى خالد ،مرعى ( : )2010قياس االستثمار في رأس الماؿ الفكري  ،مؤتمر نحك رؤية
استراتيجية جديدة لممؤسسات الحككمية  ،و ازرة األوقاؼ والشؤوف االسبلمية  ،قطاع التخطيط
والتطويرالكويت،مف20–18يناير،ص.290-261
 -23بو سالـ  ،أبو بكر والدوري  ،زكريا ( " : )2011رأس الماؿ الفكري كمدخؿ لتحقيؽ الميزة
التنافسية المستديمة – دراسة ميدانية عمي حالة شركة اتصاالت الجزائرية " ،مداخمة مف الممتقي
الدكلي يكمي  14 – 13ديسمبر ،كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير  ،جامعةحسيبة
بفبوعمي،الجزائر.
-24البواردى،فيصؿعبداهلل(:)2002معوقاتالبحثالعمميلدىأعضاءىيئةالتدريسفيمعيد

اإلدارةالعامةدراسةاستطبلعية،رسالة ماجستير،جامعةالممؾسعود،السعودية.

 -25بوقمقوؿ  ،اليادي (" :)2008الرسماؿ الفكري ودوره في تحقيؽ الميزة التنافسية لممنظمات"،
مداخمة مف المؤتمر العممي الدكلي يكمي  14 - 13مايك  ،كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية
كعمكـ التسيير ،جامعةسعدحمببالتمبيدة،الجزائر.
 -26بوقمقوؿ ،اليادي ( : )2008الرأسماؿ الفكري ودوره في تحقيؽ الميزة التنافسية لممنظمات ،
المؤتمر العممي الدكلي حكؿ إدارة كقياس رأس الماؿ الفكرم في منظمات األعماؿ العربية ،كمية
العموـاالقتصاديةوعموـالتسيير،جامعةسعددحمب،البميدة،الجزائر14–13،مايو.
 -27توماس ،ستيوارت(" :)1996رأس الماؿالفكري – ثروةالمنظماتالجديدة– خبلصاتكتب
المديرورجاؿاألعماؿ"،السنةالخامسة،العدد()19أكتوبر ،الشركة العربية لإلعالـ العممي،القاىرة،
ص.77–66
 -28توماس  ،ستيوارت ( ": )2004ثكرة المعرفة  :رأس الماؿ الفكرم كمؤسسة القرف الحادم
كالعشركف"،ترجمة:عبلأحمداصبلح،الدارالدوليةلبلستثماراتالثقافية،قطر.
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 -29ثورنز ،جوستف ( : )1998الحرية األكاديمية كاستقالؿ الجامعات (ترجمة ) عمي  ،مجدي
ميدي،مستقبميات،العدد()3المجمد()28سبتمبر،ص.55- 68
 -39جاد الرب ،سيد ( : )2010االتجاىات الحديثة في إدارة األعماؿ  ،دار الكتب المصرية ،
االسماعيمية،مصر.
-31الجعنينيوآخروف(":)1997قكاعد التدريس في الجامعة"،دارالفكرلمطباعةوالنشر،عماف،
األردف.
 -32جوادومحمد ،عباسحسيف،خولةعبدالحميد( :)2006أثر رأس الماؿالفكريفياإلبداع

التنظيمي– دراسةتحميميةفيجامعةبابؿ ،مجمة أىؿ البيت ،العدد(،)4مجمد(،)42ص– 133
،155العراؽ.

-33حرب،روالعبدالرحيـ(:)2007تصوراتطمبةجامعةالنجاحالوطنيةلمممارساتالديمقراطية
ألعضاءىيئةالتدريسفييا،رسالةماجستير،جامعةالنجاحالوطنية،نابمس.

 -34حسف ،راوية (" :)2005مدخؿ استراتيجي لتخطيط كتنمية المكارد البشرية" ،الدار البيضاء
لمنشر،االسكندرية.
 -35الحمو ،غساف ( :)2003المشكبلت األكاديمية لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة النجاح
الوطنيةفيكميةالعموـالتربوية ،مجمة العمكـ اإلنسانية لألبحاث،المجمد(،)17العدد(،)2نابمس،

فمسطيف،ص.417–371
 -36حمادة  ،عامر ( : )2010التدريب وأثره في تطوير رأس الماؿ الفكري لدي السمطة الوطنية
الفمسطينية–دراسةحالةتدريبديوافالموظفيفبغزة،رسالة ماجستير،الجامعةاالسبلمية،غزة،
فمسطيف.
-37حمادة،عبدالمحسف:)1989(،دراسةميدانيةلمحريةاألكاديميةفيجامعةالكويت،المجمة

التربكية:العدد(،)21المجمدالسادس،الكويت،ص.52-55

-38حماده،عامرعبدالرؤوؼ(:)2010التدريبوأثرهفيتطويررأسالماؿالفكريلدىالسمطة

الوطنيةالفمسطينية –  دراسةحالةتدريبديوافالموظفيففيقطاعغزة،رسالة ماجستير ،كمية
التجارة،الجامعةاالسبلميةغزة.
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-39حمداف  ،دانا لطفي ( : )2008العبلقة بيف الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي لدى أعضاء
الييئةالتدريسيةفيالجامعاتالفمسطينية،رسالة ماجستير،جامعةالنجاحالوطنية،نابمس

-41.الحمداني،ناىدةاسماعيؿ،عمي،عميأكرـ(:)2010رأسالماؿالفكريوأثرهفيإدارة
أداءالعامميف:دراسةتحميميةآلراءعينةمف رؤساءاألقساـالعمميةفيجامعةالموصؿ،مجمة تنمية

الرافديف،العدد(،)98مجمد(،)32ص،145–119كميةاإلدارةواالقتصاد،جامعةالموصؿ
،العراؽ.
-42حمودة،خضير(:)2010منظمة المعرفة،دارالصفالمنشر،عماف،األردف
 -44حنوش  ،زكي (  : )1996األبعاد المفقودة في إدارة التعميـ العالي في الجامعات العربية ،
شؤكف عربية،العدد()87سبتمبرأيموؿ،ص.251-266
-45الحوت،محمد(:)2008اصالح التعميـ بيف الكاقع كالداخؿ كضغكط الخارج،مكتبةاألنجمو
المصرية،القاىرة،مصر.
-46الخضري،مياىشاـ(:)2015واقع إدارةرأسالماؿالفكريبالجامعاتالفمسطينيةالخاصة
في قطاع غزة  ،رسالة ماجستير  ،برنامج الدراسات العميا المشترؾ بيف أكاديمية اإلدارة والسياسة

وجامعةاألقصى،غزة.
-47خطايبة،محمدوالسعود،راتب(:)2011تصوراتأعضاءالييئاتالتدريسيةفيالجامعات

األردنيةلدرجةحريتيـاألكاديميةوعبلقتيابإنجازىـالبحثي،مجمة جامعة دمشؽ ،المجمد(،)27
العدد(،)2–1جامعةعمافالعربيةلمدراساتالعميا،األردف.
 -48الخطيب،معزوزةعبداهلل(:)2013دوررأسالماؿالفكريفيتطويرالكفاءةاإلداريةلدي

العامميفاإلدارييففيو ازرةالتربيةوالتعميـالفمسطينيةفيقطاعغزة،رسالة ماجستير،كميةالتجارة،
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والحل الدراشة
 مهحق رقم (  ) 1االطخبانت قبم انخحكٍم فً صىرحها األونٍت .
 مهحق رقم (  ) 2قائمت بأطماء انظادة انمحكمٍن.
 مهحق رقم (  ) 3االطخبانت فً صىرحها اننهائٍت .
 مهحق رقم (  ) 4حظهٍم مهمت طانب .
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ممحؽ رقـ ( ) 1
االستبانة قبؿ التحكيـ

االستبانة في صكرتيا األكلية
جامعػػػػػػػة األزىػػػػػػػػر – غزة

عمػػػػػادة الدراسػػػػات العميػػػا

كميػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

المكضكع  :تحكيـ استبانة

قسػػػػـ أصػػػػكؿ التربيػػػػػة

األستاذالدكتور......................................................./حفظواهلل

السبلـعميكـورحمواهللوبركاتو....

تقوـالباحثةبإجراءدراسةميدانيةبعنواف":متطمبػاتإدارةرأسالمػاؿالفكػريفػيجامعػاتمحافظػات

غزةوعبلقتيابالحريةاألكاديمية"وذلؾاستكماالًلمتطمباتالحصوؿعميدرجةالماجسػتيرفػيأصػوؿ
التربيةمفجامعةاألزىر،ولتحقيؽأىداؼالدراسةتطمبإعداداسػتبانتيف،يجيػبعمييػاأعضػاءىيئػة

التدريس.

األول ػػى":إدارةرأسالم ػػاؿالفك ػػري"والت ػػيتكون ػػتم ػػف()30فقػ ػرةموزع ػػةعم ػػي()3مج ػػاالتى ػػي:
متطمباتإدارةرأسالماؿالبشري()10فقرة،متطمباتإدارةرأسالمػاؿالييكمػي()10فقػرة،متطمبػات

إدارةرأسماؿالعبلقات()10فقرة.

الثانيػػػة ":الحري ػػةاألكاديمي ػػة"الت ػػيتكون ػػتم ػػف()30فقػ ػرة،موزع ػػةعم ػػي()3مج ػػاالت:الحري ػػة
األكاديميةفياتخاذالقػ اررات()10فقػرة،الحريػةاألكاديميػةفػيالتعبيػرواالبػداع()10فقػرة،الحريػة
األكاديميةفيمجاؿالتدريسوالبحثالعممي()10فقرة،

ونظػ اًر،لمػػاتتمتعػػوفبػػومػػفخبػرةواسػػعةفػػيىػػذاالمجػػاؿ،ولمػػاعيػػدناهعػػنكـمػػفخدمػػةالعمػػـوالبحػػث
العممي،يرجػيالتكػرـبتحكػيـاالسػتبانتيفمػفحيػثانتمػاءالفقػراتلمجػاالتومناسػبتيامػفحيػثالمغػة

والصياغة،واقتراحماترونومناسبًامفحيثاإلضافةأوالتعديؿ.

عمم ػًابػػأفالمشػػرؼعمػػيىػػذهالرسػػالةالػػدكتور:فػػايزعمػػياألسػػود،والػػدكتور:محمػػودعبػػدالمجيػػد

عساؼ.

كاقبمكا كؿ االحتراـ كالتقدير
اسـ المحكـ

الدرجة العممية

التخصص

مكاف العمؿ

الباحثة  /ألفت محمد سكيداف
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أك نال -االستبانة األكلي  :رأس الماؿ الفكرم

التعريؼ اإلجرائي لرأس الماؿ الفكرم  :مجمؿالكفاياتالمعرفيةوالقدراتالعقميةالتييكتسبياأعضاء
ىيئة التدريس  ،وكذلؾ الق اررات التنظيمية التي تمكف الجامعة مف إنجاز أعماليا  ،والعبلقات التي
تقيمياالجامعةمعالطمبةوالموظفيففيالجامعاتالفمسطينية،والتيتمكنيـمفاإلبداعوانتاجأفكار

جديدةتساعدالجامعةعمىتحقيؽالتميزوزيادةقدرتياالتنافسية.
المجاؿ األكؿ  :المتطمبات البشرية
التعريؼاإلجرائي:جميعالمعارؼوالقدراتوالميارات التييكتسبياأعضاءىيئةالتدريسفيجامعاتمحافظاتغزة

عبرالتعميـوالخبرةالعممية،وزيادةالمياراتوالمعارؼ اإللكترونية بحيثتخرجعقوؿقادرةعميإحداثالتطوربصورة

مستمرةلمسايرةتغيراتالعصر.
ـ

انتماء الفقرات

الفقرة

منتمية

غير

مناسب الفقرات
مناسبة

منتمية
1
2
3
4
5
6
7

غير

مبلحظات

مناسبة

تحدد جامعتي سياسة واضحة الستقطاب الكفاءات











تحافظ جامعتي عمى استدامة الميزة التنافسية











المتميزة

لمجامعة
تضع جامعتي استراتيجية واضحة لتنمية اإلبداع











تقدـ جامعتي برامج لتطوير الكادر البشري كأساس











وادارةالمواىب

لتنميةالمياراتحسباحتياجاتالمعرفة
تشرؾ جامعتي أعضاء ىيئة التدريس في اتخاذ











الق ارراتلمتعامؿمعاألزمات
تبرز جامعتي األعماؿ المميزة لمعامميف في كافة

المجاالت

تزود جامعتي أعضاء ىيئة التدريس بالمعرفة 















اإللكترونية
8

تشجع جامعتي أعضاء ىيئة التدريس عمى اكتشاؼ 









9

توفر جامعتيألعضاءىيئةالتدريس الحوافزالمادية 









األخطاءباعتبارىافرصاًلمتعمـ

والمعنويةألصحاباألداءالمتميز
10

توفرجامعتي حاضناتألعماؿوأفكارأعضاءىيئة 

التدريسالمتميزة

التعديالت أك المقترحات -:
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المجاؿ الثاني  :المتطمبات الييكمية
التعريؼاإلجرائي:ىو عبارةعفالق ارراتالتنظيميةالتيتمكفجامعاتمحافظاتغزةمفإنجازأعماليا،ويعدمفالبنياالرتكازية

ل أرسالماؿ البشريويتكوفمفأنظمةفرعيةمتمثمةببراءةاالختراعواالكتشاؼوالنشروالتأليؼ.
انتماء الفقرات
الفقرة

ـ

منتمية

غير

مناسبة الفقرات
مناسبة

منتمية
1

تحافظجامعتيعمى نظاـعادؿلمترقيةيشجعالعامميفعمى 



مالحظات

غير
مناسبة







بذؿأقصيمافيوسعيـ
2

تحدثجامعتي نظـالمعموماتوقواعدالبياناتبشكؿدوري 









3

تعمؿ جامعتي عمى تسويؽ اإلنتاج العممي ألعضاء ىيئة 









التدريس
4

توفرجامعتيقاعدةبياناتإلكترونيةمتاحةلمجميع











5

توازف جامعتي بيف الصبلحيات والمسؤوليات الممنوحة 









6

تصمـ جامعتي ىيكبلً تنظيمياً يزود الموظفيف بالتسييبلت 









لمموظفيف

البلزمةألداءالمياـبشكؿمتميز
7

تحددجامعتيآليةلتبادؿاألفكاروتوليدالمعرفة











8

تقارف جامعتي أداء العمميات مع عمميات مماثمة في 









9

تخصصجامعتيموازنةكافيةلتمويؿالتعميـلدعـالمشاريع 









جامعاتمتميزة

الرائدةفيخدمةالمجتمع
10

تعتمد جامعتي  نظاـ مرف لبلتصاؿ يسيؿ عممية انسياب 

المياـ

التعديالت أك المقترحات - :
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المجاؿ الثالث :المتطمب العال ئقي
ىوأشكاؿالعبلقات التيتقيمياالجامعةمعالطمبةوالموظفيفمفخبلؿزيادةرضاالطمبةوالموظفيف،عفطريؽاالىتماـ
بمقترحاتيـواالستماعإلىالشكاويالمقدمةمفقبميـ،وايجادحموؿليا،واستدامةتواصؿالجامعةمعخرجييا.
انتماء الفقرات
الفقرة

ـ

منتمية

غير

مناسبة الفقرات
مناسبة

منتمية
1

توجدجامعتي استراتيجيةواضحةلطبيعةالعبلقاتمع 



مالحظات

غير
مناسبة







المجتمعالمحمي
2

تنفذ جامعتي فعاليات بيدؼ المحافظة عمى العبلقات 









3

تس وؽجامعتينتائجالبحوثالتيتنجزىاالجامعة











4

تتعامؿجامعتيمعأعضاءىيئةالتدريسبعدالة











5

تقيـجامعتيبرامجمشتركةمعجامعاتأخري











6

تفعؿ جامعتي التكنولوجيا وتطبيقاتيا في التواصؿ مع 









بيفالجامعةومؤسساتالقطاعالخاص

الطمبةأوالموظفيف
7

تسيؿ جامعتي عممية الوصوؿ إلى المعمومات حوؿ 









8

تبني جامعتي شراكات مع المؤسسات ذات المصمحة 









خدماتالجامعة

(المراكزالبحثية–الو ازرات–الجامعاتاألخرى)
9

تعمؿ جامعتي عمى استدامة التواصؿ بيف الجامعات 









10

لمتعرؼ إلى موقع 
تجري جامعتي دراسات استطبلعية 









وخرجييا

الجامعةالتنافسيمحمياً–إقميمياً

التعديالت أك المقترحات -:
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ثانيان -االستبانة الثانية  :الحرية األكاديمية

التعريؼ اإلجرائي لمحرية األكاديمية  :ىي الحرية الممنوحة مف قبؿ جامعات محافظات غزة ألعضاء ىيئة
التدريسوالتيتسمحليـبإبداءالرأيدوفشروططالماأفذلؾيحاكياحتياجاتالمجتمعوالواقع،ممايعزز
دوراألكاديمييففيالمجتمعوتحقيؽالتنميةالمستدامة.
المجاؿ األكؿ  :الحرية في اتخاذ الق اررات
التعريؼ اإلجرائي :ىيمشاركةعضوىيئةالتدريسبجامعاتمحافظاتغزةفيمناقشةق ارراتالجامعة،وابداءرأيوفي
التعييناتاألكاديميةواإلدارية،والتصرؼبحريةبكؿمايراهمناسباً،والمشاركةفيصياغةقوانيفوأنظمةالجامعة.
انتماء الفقرات

الفقرة

ـ

منتمية

1

تشركنيجامعتيفيمناقشةق ارراتمجمسالقسـ

2

تستشيرنيجامعتيقبؿتنسيبيفيإحدىالمجافالعمميةأو

3

تتعرؼجامعتيعمىرأيي فيمايخصالتعيينات األكاديمية

اإلدارية

فيالقسـ
4

تشركنيجامعتي فيرسـالخططوالسياساتاالستراتيجية

5

تسمحجامعتيإبداءرأييفيجدويالق ارراتاإلدارية

6

تستمع جامعتي العتراضي عمي بعض التعميمات التي

لمجامعة

تمسحريتيالمينية
7

تشركني جامعتي في صياغة بعض القوانيف واألنظمة

8

تستمعجامعتيلرأيي فيمايخصالق ارراتالمتعمقةبالطمبة

المنظمةلمعمؿالجامعي
ومشكبلتيـ

9

تمنحني  جامعتي الصبلحيات باقتراح برامج أو مقررات

10

أشارؾجامعتيفيانتخاباتنقابةالعامميفونشاطاتيا

دراسيةجديدة

التعديالت أك المقترحات -:
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غير

منتمية

مناسبة الفقرات

مناسبة

غير

مناسبة

مالحظات

المجاؿ الثاني  :الحرية في التعبير كاإلبداع
التعريؼ اإلجرائي :ىيحؽأعضاءىيئةالتدريسبالقياـبأعماليـواجراءالبحوث،والتعبيرعفآرائيـفيمختمؼ
المواضيعاألكاديميةمفخبلؿإعطائيـالشعورباألمفإلجراءبحوثيـالعمميةبحرية.
انتماء الفقرات
الفقرة

ـ

منتمية

مناسبة

غير

1

توفرجامعتي المناخالمناسبلتكويفقناعاتيالخاصة 









2

تشجعجامعتيمشاركاتيالثقافيةعميمستوياإلعبلـ 









3

تشجع جامعتي الحؽ في التعبير بغض النظر عف 









حوؿالعمؿ

غير

مناسبة الفقرات

مالحظات

منتمية

مناسبة

الرتبةالعممية
4

تتيح لي جامعتي الفرصة لممارسة حقي في التعبير 









5

تسمحليجامعتيلمتعبيرعفأفكارياإلبداعية











6

تشجعنيجامعتيعمىالمشاركةفيالمؤتمراتالعممية 









7

تسمح لي جامعتي بتقديـ مبلحظات ليا عبلقة 









8

تقبؿليجامعتيالتحدث بحريةحوؿقضاياالمجتمع 









عفتخصصيالدقيؽ

بالشفافيةأوبعضالتجاوزات
المصيريةفيمحاضرتي

9

تسمح لي جامعتي بانتقاد سياسة الجامعة في بعض 









10

تنظـ جامعتي لقاءات دورية لتتحسس المطالب 









األموروفؽالقانوفواآلدابعميصفحتياإللكترونية
واالحتياجات

التعديالت أك المقترحات -:
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المجاؿ الثالث  :الحرية في مجاؿ التدريس كالبحث العممي
التعريؼ اإلجرائي :ىي حريةعضوىيئةالتدريسلتوصيؼ الموادالتييدرسيا،وتدريسىذهالموادبالطريقةالتي
يراىامناسبة،وحريتوفيعرضأفكارهواستنتاجاتوأماـاآلخريف ،وحقوفينشرأبحاثووالتحدثعفالنتائجالتي

توصؿإلييا.

انتماء الفقرات
الفقرة

ـ

منتمية

غير
منتمية

1

تعترؼجامعتيبنشرأبحاثيفيأيمجمةمحكمة
دوفقيود

2

تتيح لي جامعتي الحرية في اختيار محتوي المادة

3

تسمحليجامعتي الحريةفياختيارطريقةالتدريس

التيأدرسيا

أوتقييـالطمبة
4

تسمح لي جامعتي باستخداـ المستمزمات المتعمقة
بطرؽ التدريس الحديثة ( السبورة الذكية – أجيزة

)....-LCD
5

تتيح لي جامعتي بتحديد موعد االمتحاف لممساؽ
الذىأدرسو

6

تمنحني جامعتي الحرية الكاممة في اختيار الطمبة

7

تسمح لي جامعتي باالعتراض عمى جدوؿ

الذيفأوداإلشراؼعمييـفيبرنامجالدراساتالعميا
المحاضراتمفحيثالمواعيد

8

تقبؿليجامعتيبالتسويؽلنتائجأبحاثيدوفتدخؿ

9

تسمح لي جامعتي بالتدريس (بنظاـ الساعة) في

مفإدارةالجامعة

جامعات أخري بما ال يتعارض مع ساعات العمؿ

الرسمية
10

تقبؿجامعتيلكؿعضوىيئةتدريسبامتحافطمبتو

عمىانفراد

التعديالت أك المقترحات-:

كتقبمكا فائؽ االحتراـ كالتقدير
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مناسبة الفقرات
مناسبة

غير
مناسبة

مالحظات

ممحؽ رقـ ( ) 2
قائمة بأسماء السادة المحكميف

ـ

المحكميف

التخصص

الرتبة
األكاديمية

مجاؿ العمؿ

مكاف العمؿ

1

أ.د عامر الخطيب

أصكؿ تربية

أستاذ دكتكر

كمية التربية

جامعة األزىر

2

د .محمد ىاشـ آغا

أصكؿ تربية

أستاذ مشارؾ

كمية التربية

جامعة األزىر

3

أ.د فؤاد العاجز

أصكؿ تربية

أستاذ مشارؾ

كمية التربية

الجامعة اإلسالمية

4

أ.د محمكد أبك دؼ

أصكؿ تربية

أستاذ دكتكر

كمية التربية

الجماعية اإلسالمية

5

د .فايز شمداف

أصكؿ تربية

أستاذ مشارؾ

كمية التربية

الجامعة اإلسالمية

6

د .إياد الدجنى

اإلدارة التربكية

أستاذ مساعد

كمية التربية

الجامعة اإلسالمية

7

د .أيمف أبك سكيرح

اإلدارة التربكية

أستاذ مساعد

كمية التربية

الجامعة اإلسالمية

8

أ.د سالـ عاشكر

لغة عربية

أستاذ دكتكر

كمية التربية

جامعة األقصى

9

أ.د محمد سمماف

أصكؿ تربية

أستاذ دكتكر

كمية التربية

جامعة األقصى

10

د .رائد الحجار

اإلدارة التربكية

أستاذ مشارؾ

كمية التربية

جامعة األقصى

11

د .ناجي سكر

اإلدارة التربكية

أستاذ مشارؾ

كمية التربية

جامعة األقصى

12

أ.د زياد الجرجاكم

أصكؿ تربية

أستاذ دكتكر

كمية التربية

جامعة القدس المفتكحة

13

د.عبد السالـ نصار

أصكؿ تربية

أستاذ مساعد

كمية التربية

جامعة القدس المفتكحة

14

د .ناصر األغا

أصكؿ تربية

أستاذ مساعد

كمية التربية

جامعة القدس المفتكحة

15

د  .زكي مرتجى

أصكؿ تربية

أستاذ مساعد

كمية التربية

جامعة القدس المفتكحة

16

د  .زىير النكاجحة

إرشاد نفسى

أستاذ مساعد

كمية التربية

جامعة القدس المفتكحة

17

د .منير شقكرة

االدارة التربكية

أستاذ مساعد

كمية التربية

كزارة التربية كالتعميـ
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جامعةاألزىر–غزة
عمادةالدراساتالعميا
كػمػي ػةالػتػربػي ػ ػ ػ ػة

قسػـأص ػوؿالتربيػةممحؽ رقـ ( ) 3

اإلستبانة النيائية

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

استبانة

األستاذ الدكتكر .................................................../حفظو اهلل
تقػوـالباحثػػةبػػإجراءد ارسػػةكمتطمػبتكميمػػيلنيػػؿدرجػػةالماجسػػتيرفػيأصػػوؿالتربيػػةمػػفجامعػػة

األزىػػر،وىػػيبعن ػواف ":متطمبػػػات إدارة رأس المػػػاؿ الفكػػػرم فػػػي جامعػػػات محافظػػػات غػػػزة كعالقتيػػػا
بالحرية األكاديمية " .

وقػػدتطم ػبإج ػراءالد ارسػػةإعػػداداسػػتبانتيف،األولػػى:لتحديػػددرجػػةتقػػديرأف ػرادالعينػػة"لمتطمبػػات
إدارة رأس المػػاؿالفكػػرم" واشػػتممتعمػػىثبلثػػةمجػػاالت،بينمػػاأعػػدتاالسػػتبانةالثانيػػة:لتحديػػددرجػػة
تقديرأفرادالعينةلمستوى"الحرية األكاديمية "،واشتممتعمىثبلثةمجاالت.

لػػذانرجػػومػػنكـالتكػػرـباإلجابػػةعمػػىفق ػراتاالسػػتبانتيفبوضػػعإشػػارة( )فييا مكانييلم مكا ل ييب
بجل ب ني فري م ايم ةجنير ي نل بني اة يةقةر ةماير ق ايل بي م هيه مججلبيلت كيم خ يخإمل
ألغ مض مكبحث مكع اا فرط .
شاكريفسمفًالكـحسفتعاونكـمعنا
وتقبموافائؽاالحتراـوالتقدير

 الباحثة /ألفت محمد حسيف سكيداف
البيانات األكلية:يرجىوضعإشارة()فيالمربعالمناسب.
-1الجنس:ذكرأنثى.
-2الرتبةاألكاديمية::أستاذدكتورأستاذمشارؾأستاذمساعدماجستير
-3سنواتالخدمة:

أقؿمف5سنواتمف10 -5سنوات  10سنواتفأكثر.

-4الجامعة:األزىراإلسبلميةاألقصى.
-5الكمية:

إنسانيةعممية.
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االستبانة األكلى  :متطمبات إدارة رأس الماؿ الفكرم
مناسبة الفقرات
الفقرات

ـ 

قميمة جدان

المجاؿ األكؿ  :المتطمبات البشرية

قميمة

متكسطة

كبيرة

كبيرة جدان

1

تحددجامعتيسياسةواضحةالستقطابالكفاءاتالمتميزة











2

تحافظجامعتيعمىاستدامةالميزةالتنافسيةليا











تضع جامعتي استراتيجية واضحة لتنمية اإلبداع وادارة











تقدـ جامعتي برامج لتطوير الكادر البشري كأساس لتنمية











تشرؾ جامعتي أعضاء ىيئة التدريس في اتخاذ الق اررات











3
4
5
6
7

المواىب

المياراتفيضوءالتطورالمعرفي
لمتعامؿمعاألزمات



تبرز جامعتي األعماؿ العممية المميزة لمعامميف في كافة


المجاالت

تزود جامعتي أعضاء ىيئة التدريس بمصادر المعرفة 













اإللكترونية
8

تشجعجامعتيأعضاءىيئةالتدريسعمياكتشاؼاألخطاء 









9

توفر جامعتي الحوافز المادية والمعنوية ألعضاء ىيئة 









باعتبارىافرصاًلمتعمـ

التدريسأصحاباألداءالمتميز
10

توفرجامعتيحاضناتألعماؿوأفكارأعضاءىيئةالتدريس 

المتميزة









المجاؿ الثاني  :المتطمبات الييكمية
1

تحافظجامعتيعمىنظاـعادؿلمترقيةيشجعالعامميفعمى 









بذؿأقصىمافيوسعيـ
2

تحدثجامعتينظـالمعموماتوقواعدالبياناتبشكؿدوري











3

تعمؿ جامعتي عمى تسويؽ اإلنتاج العممي ألعضاء ىيئة 









4











التدريس

توازفجامعتيبيفالصبلحياتوالمسؤولياتالممنوحة
لمموظفيف

5

تصمـ جامعتي ىيكبلً تنظيمياً يزود الم وظفيف بالتسييبلت 









6











البلزمةألداءالمياـبشكؿمتميز

تحددجامعتيآلياتمتعددةلتبادؿاألفكاروتوليدالمعرفة
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7

تقارفجامعتيأداءالعممياتمععممياتمماثمةفيجامعات 









8

تخصصجامعتيموازنةكافيةلتمويؿودعـ المشاريعالرائدة 









متميزة(عربية–أجنبية)



فيخدمةالمجتمع
9

تعتمد جامعتي نظاـ مرف لبلتصاؿ يسيؿ عممية انسياب 

المياـوالمعمومات









المجاؿ الثالث  :المتطمبات العالئقية
1

تحدد  جامعتي استراتيجية واضحة لطبيعة العبلقات مع 







2

تنفذ جامعتي فعاليات بيدؼ المحافظة عمى العبلقات بيف 









3

تتعامؿجامعتيمعأعضاءىيئةالتدريسبعدالة











4

تقيـجامعتيبرامجمشتركةمعجامعات(محميةودولية)











5

تفعؿ جامعتي التكنولوجيا وتطبيقاتيا في التواصؿ مع الطمبة 









6

تسيؿ جامعتي عممية الوصوؿ إلى المعمومات حوؿ خدمات 









المجتمعالمحمي

الجامعةومؤسساتالقطاعالخاص

والعامميففييا
الجامعة

7

تبنيجامعتيشراكاتمعالمؤسساتذاتالمصمحة(المراكز 









8

اصؿبيفالجامعاتوخريجييا 

تعمؿجامعتيعمىاستدامةالتو









9

تجريجامعتيدراساتاستطبلعيةلمتعرؼإلىموقعالجامعة 









البحثية–الو ازرات)

التنافسيمحمياً–إقميمياً
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االستبانة الثانية  :الحرية األكاديمية
المجاؿ األكؿ  :الحرية في اتخاذ الق اررات
مناسبة الفقرات
الفقرة

ـ
1

تشركنيجامعتيفيرسـالخططوالسياساتاالستراتيجية

2

تستشيرنيجامعتيقبؿتنسيبيفيإحدى المجافالعممية

3

تتعرؼجامعتيعمىرأييفيمايخصالتعييناتاألكاديمية

قميمة جدان

قميمة

متكسطة

كبيرة

كبيرة جدان

لمجامعة

أواإلدارية
فيالقسـ

4
5
6

تشركنيجامعتيفيمناقشةق ارراتمجمسالقسـ
تسمحجامعتيبإبداءالرأيحوؿجدويالق ارراتاإلدارية
تستمع جامعتي العتراضي عمى بعض التعميمات التي
تمسحريتيالمينية

7

تشركني جامعتي في صياغة بعض القوانيف واألنظمة
المنظمةلمعمؿ

8

تستمعجامعتيلرأييفيمايخصالق ارراتالمتعمقةبالطمبة

9

تمنحني جامعتي الصبلحيات باقتراح برامج أو مقررات

ومشكبلتيـ

دراسيةجديدة
10

تتيح لي جامعتي إمكانية المشاركة في انتخابات نقابة

العامميفونشاطاتيا

المجاؿ الثاني  :الحرية في التعبير كاإلبداع
1

توفر جامعتي المناخ المناسب لتكويف قناعاتي الخاصة 









حوؿالعمؿ
2

تشجعجامعتيمشاركاتيالثقافيةعميمستوياإلعبلـ











3

تشجعجامعتيالحؽفيالتعبيربغضالنظرعفالرتبة 









األكاديمية
4

تتيح لي جامعتي الفرصة لممارسة حقي في التعبير عف 









5

تسمحليجامعتيلمتعبيرعفأفكارياإلبداعية











6

تشجعنيجامعتيعميالمشاركةفيالمؤتمراتالعممية











7

تسمح لي جامعتي بتقديـ مبلحظات ليا عبلقة بالشفافية 









تخصصيالدقيؽ

أوبعضالتجاوزات
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8

تقبؿ لي جامعتي التحدث بحرية حوؿ قضايا المجتمع 









9

تسمحليجامعتيبانتقادسياستيا فيبعض األموروفؽ 









المصيريةفيمحاضرتي

القانوفواآلدابعميصفحتياإللكترونية
10

تنظـ جامعتي لقاءات دورية لمنظر في المطالب 

واالحتياجات

المجاؿ الثالث  :الحرية في مجاؿ التدريس كالبحث العممي
1

تسمح جامعتي بنشر أبحاثي في أي مجمة محكمة دوف

2

تتيح لي جامعتي الحرية في اختيار محتوي المادة التي

3

تسمح لي جامعتي الحرية في اختيار طريقة التدريس أو

قيود

أدرسيا

تقييـالطمبة
4

تسمح لي جامعتي باستخداـ المستمزمات المتعمقة بطرؽ

5

تتيح لي جامعتي بتحديد موعد االمتحاف لممساؽ الذى

التدريسالحديثة(السبورةالذكية–أجيزة)....-LCD
أدرسو

6

تمنحني جامعتي الحرية الكاممة في اختيار الطمبة الذيف

7

تسمح لي جامعتي باالعتراض عمي جدوؿ المحاضرات

أوداإلشراؼعمييـفيبرنامجالدراساتالعميا
مفحيثالمواعيد

8

تقبؿليجامعتيبالتسويؽلنتائجأبحاثيدوف تدخؿمف

9

تسمحليجامعتيبالتدريس(بنظاـالساعة)فيجامعات

10

تقبؿجامعتيلكؿعضوىيئةتدريسبامتحافطمبتوعمى

إدارةالجامعة

أخريبمااليتعارضمعساعاتالعمؿالرسمية
انفراد




كاهلل كلي التكفيؽ
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