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أ

اإلهداء
 إلى من كلله هللا بالهيبة والوقار  ..إلى من علمني العطاء بدون انتظار  ..إلى من أحمل
اسمه بكل افتخار ...
والدي العزيز
 إلى مالكي في الحياة  ..إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني  ..إلى من كان
دعاؤها سر نـجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب
أمي الحبيبة
 إلى من بها أكبر وعليها أعتمد  ..إلى شمعة متقدة تنير ظلمة حياتي ..إلى من بوجودها
أكتسب قوة ومحبة ال حدود لها..
أختي الغالية
ي من روحي  ،إلى من استمد بهم عزتي وإصراري
 إلى من هم اقرب إل ّ
إخوتي األعزاء


 إلى كل األصدقاء الغوالي ،إلى أصحاب القلب الطيب والنوايا الصادقة
 إلى كل الزمالء واألحبة ورفقاء الدرب ....
 إلى شهداء الوطن الغالي  ..وأسرانا البواسل الكرام  ..إلى الذين ضحوا بأرواحهم
وأعمارهم من أجل الحفاظ على كرامتنا..
إلى شهدائنا األبرار ،وأسرانا الغوالي

أهدى هذا العمل املتواضع ،،،
ب

شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين .

والشكر

أوالً

وأخي ار

هلل

الحمد
شك َۡرت ُمۡ ََل َ ِزي َدنَّكُمۡ } (س رة إبراويم آية  )7فاللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله .
لَئِن َ


لقوله

تعالى

:

{ َو ِإ ۡذ

تَأَذَّنَ

َربُّكُمۡ

ولقوله { : من ال يشكر الناس ال يشكر هللا} (رواه أحمد) فإنني أتقدم بجزيل الشكر والتقدير

والعرفان إلى أستاذتي وأستاذي العظيمين األستاذ الدكتور  /نهاية عبد الهادي التلباني والدكتور  /إبراويم

أحمد أب رحمة اللذين تفضال بقبول اإلشراف على هذه الرسالة ،وعلى جهودهما العظيمة ونصائحهما
الغالية التي ساهمت في إخراج هذه الرسالة في صورتها النهائية والشكر موصول لكل أعضاء هيئة
التدريس بكلية التجارة.

كما أتقدم بخالص الشكر من أعضاء لجنة المناقشة ممثلة في الدكتور  /وائل محمد ثابت

والدكتور /طارق مفلح أب حجير على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة والحكم عليها ،وعلى ما قدموه
من مالحظات وتوجيهات أثرت الرسالة .كما أشكر المحكمين لالستبانة لما أضافوه لها من قيمة ساعدت
على إخراجها بصورتها النهائية فلهم كل الشكر وجزاهم هللا عني خير الجزاء.

وأتقدم بخالص الشكر والتقدير والمحبة من والدي الغالي األستاذ الفاضل  /عبد الكريم السر على

تفضله بتدقيق الرسالة لغوياً وتصحيحها من األخطاء فله كل الشكر أسأل هللا أن يسدد خطاه.

كما أنه حقاً علي أال أنسى عائلتي وأصدقائي من الشكر على ما تحملوه من أجلي في سبيل

إنجاز هذه الرسالة في أحسن صورة ،وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الصديق الغالي األستاذ /محمد ماور

شحادة والذي قام بالتحليل اإلحصائي لالستبانة ،والشكر موصول لكل من أسدى لي مشورة أو قدم لي
معونة في سبيل انجاز هذا العمل ،فجزاهم هللا عني خير الجزاء وأجزل لهم العطاء.
وهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل
الباحث

ج

ملخص الدراسة
هدددفت هددذه الد ارسددة إلددى معرفددة دور رأس المددال الفكددري بأبعدداده (رأس المددال البشددري ،ورأس المددال الهيكلددي،
ورأس المال العالقاتي) فدي تعزيدز اإلبددا فدي بدراما التعلديم المسدتمر فدي الجامعدات الفلسدطينية العاملدة فدي
المحافظددات الجنو يددة فددي دددل وجددود إدارة المعرفددة كمتغيددر وسددي  ،ومددن أجددل تحقيددق أهددداف الد ارسددة تددم
اسددتخدام المددنها الوصددفي التحليلددي ،وقددد تددم إعددداد اسددتبانة كددأداة للدارسددة .وتددم تطبيددق هددذه الد ارسددة علددى
العاملين في براما التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية العاملة في المحافظات الجنو ية وشملت عينة
الدراسة اإلداريين والمدر ين .حيث بلغ عدد مجتمع الد ارسدة ( )103إداريدا ومددر ا تدم توزيدع اسدتبانة الد ارسدة
علدديهم ،بحيددث اسددتخدم الباحددث أسددلوب الحصددر الشددامل لمجتمددع الد ارسددة ،تددم اسددترداد ( )96اسددتبانة بنسددبة
بلغددت ( .)%93.20وت صررلت الدراسررة إلررى عرردة نتررائن كرراه مررن أومهررا :وجددود عالقددة بددين رأس المددال
الفكري واإلبدا وكان لبعد رأس المال البشري التأثير الوحيد على اإلبدا مع عدم وجود تدأثير لبعددي (رأس
المددال الهيكلددي والعالقدداتي علددى اإلبدددا ) ،واكتشددفت الد ارسددة أن إدارة المعرفددة تتوس د العالقددة مددا بددين أرس
المددال الفكددري واإلبدددا  ،وأن مسددتوى رأس المددال الفكددري فددي الجامعددات كددان بنسددبة كبي درة بمسددتوى ممارسددة
 ،%78.40و تبددين أن الجامعددات بقطددا تدزة تهددتم بتطبيددق إدارة المعرفددة كجددزء رئيسددي مددن عملياتهددا التددي
تركز عليها ،حيث بلغ الوزن النسبي إلدارة المعرفة  ،%77.60ويوجد اهتمام بشكل كبير بتبني اإلبدا من
قبل إدارة الجامعات ،حيث بلغ الوزن لمتغير اإلبدا  .%73.20وأوصت الدراسة بعدة توصيات ،كان من
أهمهااا :ضددرورة االهتمددام بإعددداد ب دراما تدريبيددة خاصددة بددالمودفين بشددكل أكبددر ،وضددرورة اش دراع العدداملين
والمدددر ين معد داً ف ددي عملي ددة توليددد المعرف ددة ،وك ددذلك ف ددي عملي ددة توزيعهددا ،وض ددرورة تعزي ددز روا اإلب دددا ل دددى
العاملين والتي تبدأ بتقبل الفشل باعتباره التجر ة التي تسبق النجاا.

د

ABSTRACT
This study aimed to explore the role of Intellectual Capital with its dimensions
(Human Capital, Structural Capital, Social Capital) in Managerial Innovation in
Continuous Education Programs in the Palestinian Universities operating in
southern governances with Knowledge Management as mediating variable. In
order to achieve the main objective of this study, the analytical descriptive
method was used, and a questionnaire was prepared as a study tool. This study
was applied on the employees in continuous education programs in the
Palestinian universities operating in southern governances, and the population
consists of managerial employees and trainers. The number of study society was
(103) managers and trainers, where the researcher used the comprehensive
survey method, with a response rate (93.20%).. The study reached many results,
such as: there in a relationship between Intellectual Capital and Managerial
Innovation, where the only dimension affected the Innovation was the Human
Capital. Also, the study revealed that Knowledge Management mediates the
relationship between Intellectual Capital and Managerial Innovation in
Continuous Education Programs in the Palestinian Universities operating in
southern governances. The results of Variables' relative weights in the study
population where as follow: Intellectual Capital was (78.40%), Knowledge
Management was (77.60%), and Managerial Innovation was (73.20%). The most
important recommendations of the study where: developing training programs
for beneficiaries, especially for employees, and the involvement of employees
and trainers with each other in generating knowledge, and enhancing the
Innovation spirit with its employees which start with accepting failure and
considering it and the experiment that precedes success.
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 أومية الدراسة
 حدود الدراسة

االطار العام للدراسة
المقدمة:
شهدت السنوات األخيرة من القرن الماضي اهتماما متناميا بموضو رأس المال الفكري ،إذ أدركت
وحدات األعمال أن أفضل وسيلة لبقائها ونموها وزيادة ر حيتها تكمن في تقديم منتجات وخدمات متطورة
ذات جودة عالية ترضى رتبات الز ائن والعمالء واحتياجاتهم ،ويستند ذلك أساسا على مدى توفر مكونات
رأس المال الفكري والمتمثلة برأس المال البشري ،ورأس المال الهيكلي ،ورأس المال الز ائني ،و هذا أصبح
رأس المال الفكري مصد ار بار از لخلق الثورة ،ويقع عليه تقديم األفكار والمؤهالت والمعارف التي تؤدي إلى
اإلبدا  .وفى دل اقتصاد المعرفة أصبحت المعرفة من أهم األصول الرئيسة ألي نمو اقتصادي أو
اجتماعي ،ومنه تحول العالم من البحث و التصادم من أجل مصادر الموارد النادرة إلى البحث و التصادم
من أجل السيطرة على اكبر قدر ممكن من مصادر المعرفة (.)Staurt, 2002: 21
كما أن االهتمام بالجانب المعرفي داخل التنظيمات المختلفة اإلدارات ،أوجد حقال علميا جديدا
يتعلق بإدارة المعرفة التي حولت هذا الموضو من مجرد ترف علمي تتجاذبه الكثير من العلوم في شكله
النظري ،إلى حقيقة واقعية تقوم أكثر على الجوانب العملية التي تستهدف كل محاوالت السيطرة على
المعرفة داخل التنظيم انتاجا وتخزينا ألجل االستفادة منها ووضعها في خدمة األهداف المنشودة في دل
بيئة تتميز بالتنافس الشديد ،في عالم أصبح يطبعه اقتصاد الوفرة القائم على محاولة إرضاء الز ون وتقديم
مستويات أداء أفضل؛ ألجل إرضاء مختلف المتعاملين .والواضح أن المعرفة اليوم أصبحت أحد أهم
الموارد في التنظيمات المعاصرة ،كونها عمودا من أعمدة االقتصاد الحديث ،فقد أصبح هذا النو من
المعرفة ،يدر أموالً ضخمة؛ نتيجة للخاصية التي يكتسبها في ذاته ،وهذا خالف للموارد األخرى التي
تنضب عند االستغالل ،مما يعني أن المعرفة هي المورد الوحيد الذي كلما زاد استغالله كلما زاد نموا
وتطو ار أكثر ،وتحققت القيمة المضافة المرجوة منه (تزالي وعوض.)15 :2016 ،
وفي دل اإلقبال المتزايد على التعليم العالي في محافظات تزة ،والتوسع في مؤسساته ،وجهودها
في البحث عن آليات لتحقيق اإلبدا والميزة التنافسية ،وتطوير آليات عملها بما يحقق لها مزيدا من التقدم
والرقي ومواكبة المستجدات على الساحة المحلية واإلقليمية في الوقت الذي يعيش فيه الشعب الفلسطيني
2

حالة من ضعف االستقرار على المستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي(مشمش .)220 :2017 ،فإن
هذه الدراسة تأتي من أجل التعرف إلى دور رأس المال الفكري في تعزيز اإلبدا في براما التعليم المستمر
في مؤسسات التعليم العالي ،خاصة الجامعات الفلسطينية العاملة في المحافظات الجنو ية من الوطن
(المحافظات الجنو ية) ومعرفة مدى توس إدارة المعرفة للعالقة بين رأس المال الفكري واإلبدا داخل تلك
البراما.
مشكلة الدراسة:
أوال :الدراسة االستطالعية:
في سياق تحديد مشدكلة الد ارسدة ،قدام الباحدث بدإجراء د ارسدة اسدتطالعية الستكشداف واقدع اإلبددا فدي بدراما
التعلديم المسددتمر داخددل الجامعددات الفلسدطينية العاملددة فددي قطددا تدزة ،واسدتبق الباحددث ذلددك بتجميددع اسددتبانة
مكونة من ( )18فقرة ،موزعة على األبعاد المتعلقة باإلبدا داخل أي منظمة بواقع ( )3فقرات لكل بعد من
تلدك األبعداد (القدددرات العامدة المميدزة للشخصدية ،الطالقدة ،المرونددة ،الحساسدية للمشددكالت ،قبدول المخدداطرة،
األصالة) ،واعتمد الباحث في تكوين االستبانة على الدراسات السابقة التي بحثت في موضدو اإلبددا  .وتدم
توزيدع االسدتبانة المعدددة علدى بدراما التعلديم المسدتمر فددي عيندة مددن الجامعدات الفلسدطينية العاملددة فدي قطددا
تد دزة (جامع ددة األقص ددى ،الجامع ددة اإلس ددالمية ،الكلي ددة الجامعي ددة للعل ددوم التطبيقي ددة) ،وت ددم تعبئته ددا م ددن قب ددل
المددودفين العدداملين فددي ب دراما التعلدديم المسددتمر داخددل تلددك الجامعددات ،وكددان عددددهم ( )17مودف دا مددا بددين
(إداري ومدرب) .وكانت نتائا الدراسة كما هو موضح في الجدول التالي:
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جدول رقم (.)1
استبانة الدراسة االستطالعية والوزن النسبي حسب المتوسطات الحسابية للفقرات
م

الفقرة

المت سط

ال ه

الحسابي

النسبي%

الترتيب

عنصر القدرات العامة المميزة للشخصية
.1

أتمتع بالمهارة في النقاش والحوار.

3.00

100

1

.2

أبتعد عن تكرار ما يفعله اآلخرون في حل مشكالت العمل

1.40

46.67

16

.3

أشعر بأن لي مساهمة خاصة بإنتاج أفكار جديدة أقدمها

1.53

51.11

13

النسبيمجال العمل.
ال ه في

%65.88
عنصر الطالقة

.4

لدي القدرة على طرا األفكار والحلول السريعة لمواجهة

1.65

55.13

11

.5

العمل
مشاكل
على تقديم أكثر من فكرة خالل فترة زمنية
القدرة
لدي

1.87

62.33

7

.6

قصيرة.
القدرة على التعبير عن أفكاري بطالقة.
لدي

2.50

83.33

4

ال ه النسبي

%66.88

عنصر المرونة
.7

لدي القدرة على تقديم األفكار الجديدة لتطوير العمل

1.75

58.33

10

.8

بتلقائية
أتردد .في تغيير موقفي عندما أقتنع بعدم صحته.
ال

1.76

58.67

9

.9

لدي القدرة على رؤية األشياء من زوايا مختلفة.

2.10

70

6

ال ه النسبي

%62.33

عنصر الحساسية للمشكالت
.10

أتنبأ بمشكالت العمل قبل حدوثها.

1.50

50

14

.11

أخط لمواجهة مشكالت العمل التي يمكن حدوثها.

1.00

33.34

17

.12

أحرص على معرفة أوجه القصور أو الضعف فيما أقوم

1.80

60

8

به من عمل.

4

ال ه النسبي

%47.78

عنصر قب ل المخاطرة
.13

أتقبل الفشل باعتباره التجر ة التي تسبق النجاا

1.40

46.67

16

.14

لدي القدرة على الدفا عن أفكاري بالحجة والبرهان

1.59

53

12

.15

أبادر بتيني األفكار واألساليب الجديدة والبحث عن حلول

1.80

60

8

للمشكالت

ال ه النسبي

%53.22

عنصر األصالة
.16

أحرص على طرا أفكار مستقلة وعدم التبعية والتقليد

2.58

86

3

.17

اآلخر
توسيعمسبقة من
مطروحة
اقللين.الغموض وأعمل
اهتماماتي و
ألساليبعلى
أحرص

2.85

95

2

.18

أتسرعلىفيفكه
بجدية
وتحليلهر.فض الفكرة
قبول أو
ال

2.25

75

5

ال ه النسبي

%85.33
ال ه النسبي اإلجمالي

%63.57

ويتضح من خالل ما تم عرضه في جدول رقم ( )1وجود عدة مشاكل وضعف في األبعاد المتعلقة باإلبدا
داخ ددل ب ددراما التعل دديم المس ددتمر بالجامع ددات الفلس ددطينية العامل ددة ف ددي قط ددا تد دزة ،حي ددث بل ددغ ال ددوزن النس ددبي
داءا علددى الد ارسددة االسددتطالعية ( )%63.59وهددي نسددبة متوسددطة .وتمحددورت المشددكلة
اإلجمددالي لدبدددا بند ً
في عدة نقاط ،أهمها:
 يمكدن وصددف مسددتوى اإلبددا فددي بدراما التعلديم المسددتمر داخددل الجامعدات الفلسددطينية بأندده متوسدنسبيا.
 التنو في مستوى اإلبدا بين أبعاد اإلبدا المختلفة التي تم ذكرهدا سدابقا ،ممدا يوضدح بدأن مسدتوىالتوس في اإلبدا بشكل عام ال على وجه الخصوص لبعض األبعاد.
5

 مالحظددة أن أقددل أبعدداد اإلبدددا وجددودا داخددل بدراما التعلدديم المسددتمر همددا عنصد ار (قبددول المخدداطرة،والحساسية للمشكالت).
مما سبق ،يتضح للباحث ضعف مستوى اإلبدا بشدكل عدام داخدل بدراما التعلديم المسدتمر داخدل الجامعدات
الفلسددطينية العاملددة فددي قطددا تدزة ،ممددا يزيددد إصدرار الباحددث علددى د ارسددة هددذه المشددكلة والتعددرف إلددى مدددى
عالقة اإلبدا بمتغيري (رأس المال الفكري ،وإدارة المعرفة) ومدى تأثره بهما.
ثانيا :األدبيات السابقة في عرض المشكلة:
يعتبر اإلبدا من أهم المقومات التنموية التي ترتكز عليها المنظمات من أجل بقائها وتطورها .حيث ذكرت
دراسة جبر ( )23: 2010أهمية اإلبدا في تعزيز األداء الوديفي للعاملين في المنظمات ،إذ أنده كلمدا زاد
مسددتوى اإلبدددا فددي األداء كلمددا وصددلت المنظمددات إلددى تحقيددق أهدددافها .وكلمددا زادت التطددورات المحيطددة
بالمنظمددة ،وزيددادة حدددة المنافسددة بددين المنظمددات وتنددو حاجددات األفدراد؛ فددإن الحاجددة إلددى اإلبدددا فددي األداء
تزداد بشكل كبير ،بحيث تسعى المنظمات إلى استقطاب المبدعين والرفع من مستوى اإلبدا لدى مودفيها
(حدبش .)62: 2017 ،وإذا لدم تقددم المنظمدات بوضددع االهتمدام باإلبدددا نصدب أعينهددا وعلدى رأس أولوياتهددا
فدإن ذلدك سديؤدي إلدى انهيارهدا وتدردي مسدتواها فدي المنافسدة بدين المنظمدات األخدرى( Custodio. et al,
.)2017: 51
بالرتم من األهمية الكبير لدبدا اإلداري وامتالع مستويات عالية من اإلبدا إلى أن مستوى اإلبدا بشكل
عددام فددي المؤسسددات والمنظمددات يتددأثر بالعديددد العوامددل التددي قددد تضددعفه بحيددث ال يكددون بالمسددتوى المقبددول
الدذي يحقددق األهدداف ويصددل بالمؤسسدات إلددى مسدتوى أداء عددالي .كمدا وأشددار أبدو قددرن ( )98: 2015فددي
دراسته إلى ضعف اإلبدا في مراكز التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية ،حيدث أجدرى د ارسدة لمعرفدة
واقدع اإلبددا وأبعداد أخدرى تدؤدي إلدى ريدادة األعمددال فدي تلدك الم اركدز ،وتوصدل إلدى ضدعف مسدتوى اإلبدددا
بشكل عام .و االطال على دراسة عوض ( )140: 2012فنجد أن درجة استخدام بدراما التعلديم المسدتمر
لألساليب الحديثة والمستحدثات التكنلوجية في تقديم األداء كان متوسطا ،مما يشير إلى ضعف اإلبدا فدي
نتائا األداء المقدم من قبل العاملين في براما التعليم المستمر.
6

ونسددبة إلددى ( (Castro et al, 2011: 2فددإن قدددرة المنظمددات اإلبداعيددة تعتمددد بشددكل كبيددر جدددا علددى
األص ددول الفكري ددة والمعرفي ددة ،بحي ددث يج ددب عل ددى ه ددذه المنظم ددات أن تمتل ددك الق دددرة عل ددى تمل ددك ونش ددر ه ددذه
األصدول المعرفيدة والفكريدة .ودعدم مدا سدبق الباحثدان ( )Sandhawalia and Dalcher, 2011: 3فدي
د ارسددتهما التددي أشددارت إلددى ضددرورة امددتالع األصددول الفكددري مددن أجددل الوصددول إلددى مسددتويات عاليددة مددن
اإلبدا  .وأشار ( )Andries & Wastyn, 2009: 10بأن رأس المدال الفكدري يدرتب ارتباطدا وثيقدا اإلبددا
فددي المنظمددات ،والسددبب فددي ذلددك يعددود إلددى اسددتخدام رأس المددال الفكددري للددتحكم ولمحدداذاة جميددع المعددارف
البشرية وتير البشرية المتاحة في المنظمة من أجل خلق القيمة للمنظمات وتحقيق األهداف الخاصة بها.
وتوصلت دراسة ( )Obeidat, et al, 2017: 1إلى تأكيدد نمدوذج الوسداطة إلدارة المعرفدة داخدل العالقدة
ما بين رأس المدال الفكدري واإلبددا  ،ألن رأس المدال الفكدري لدم يكدن لده تدأثير مباشدر علدى اإلبددا  .وكشدفت
النتائا أن رأس المال الفكري كان له تأثير كبير على إدارة المعرفة وكان إلدارة المعرفة التدأثير الكبيدر علدى
اإلبدا  .وأشار الباحثان ( )Carbil , Dahms, 2018: 22فدي د ارسدتهم إلدى أن رأس المدال الهيكلدي ورأس
الم ددال العالق دداتي ك ددان لهم ددا ت ددأثير مباش ددر عل ددى أداء اإلب دددا  ،و ددالرتم م ددن أن دده ال يوج ددد ت ددأثير مباش ددر دال
احصد ددائيا ل د درأس المد ددال البشد ددري علد ددى اإلبد دددا  ،إلد ددى أن العالقد ددة تصد ددبح دالليد ددة عد ددن توس د د إدارة المعرفد ددة
االستراتيجية.
وتتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئيس التالي:
ما و دور رأس المال الفكري في تعزيز اإلبداع في برامن التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية
العاملة بالمحافظات الجن بية في ظل وج د إدارة المعرفة كمتغير وسيط؟
ويتفر من السؤال الرئيس السابق األسئلة التالية:
 .1مددا هددي درجددة تدوافر رأس المددال الفكددري لدددى بدراما التعلدديم المسددتمر فددي الجامعددات الفلسددطينية
العاملة في المحافظات الجنو ية؟
 .2ما هي درجة توافر إدارة المعرفة لدى براما التعلديم المسدتمر فدي الجامعدات الفلسدطينية العاملدة
في المحافظات الجنو ية؟

7

 .3م ددا ه ددو مس ددتوى اإلب دددا ل دددى بد دراما التعل دديم المس ددتمر ف ددي الجامع ددات الفلس ددطينية العامل ددة ف ددي
المحافظات الجنو ية؟
 .4هددل يوجددد أثددر ذو داللددة احصددائية عنددد مسددتوى داللددة  0.05≤ αل درأس المددال الفكددري علددى
اإلبدا في براما التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية العاملة في قطا تزة؟
 .5هل يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللدة  0.05≤ αلدرأس المدال الفكدري علدى إدارة
المعرفة في براما التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية العاملة في قطا تزة؟
 .6هل يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللة  0.05≤ αإلدارة المعرفة على اإلبدا في
براما التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية العاملة في قطا تزة؟
 .7هددل يوجددد أثددر ذو داللددة احصددائية عنددد مسددتوى داللددة  0.05≤ αل درأس المددال الفكددري علددى
اإلبدددا فددي ب دراما التعلدديم المسددتمر فددي الجامعددات الفلسددطينية العاملددة فددي قطددا ت دزة فددي دددل
وجود إدارة المعرفة كمتغير وسي ؟
 .8هل توجد فدروق ذات داللدة احصدائية عندد مسدتوى داللدة  0.05≤ αفدي اسدتجابات المبحدوثين
حددول مسددتوى رأس المددال الفكددري فددي بدراما التعلدديم المسددتمر فددي الجامعددات الفلسددطينية العاملددة
في المحافظات الجنو ية تعزى للمتغيرات الديموترافية؟
 .9هل توجد فدروق ذات داللدة احصدائية عندد مسدتوى داللدة  0.05≤ αفدي اسدتجابات المبحدوثين
حددول مسددتوى إدارة المعرفددة فددي ب دراما التعلدديم المسددتمر فددي الجامعددات الفلسددطينية العاملددة فددي
المحافظات الجنو ية تعزى للمتغيرات الديموترافية؟
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هد ددل توجد ددد فد ددروق ذات داللد ددة احصد ددائية عند ددد مسد ددتوى داللد ددة  0.05≤ αفد ددي اسد ددتجابات

المبحوثين حول مستوى اإلبدا في براما التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية العاملة في
المحافظات الجنو ية تعزى للمتغيرات الديموترافية؟
متغيرات الدراسة:


المتغير المستقل :رأس المال الفكري ،وطبقا ل( )1998 ،Stewartيتفر منه كل من:
 رأس المال البشري8

 رأس المال الهيكلي رأس المال العالقاتي المتغيررر التررابع :اإلبدددا فددي بدراما التعلدديم المسددتمر فددي الجامعددات الفلسددطينية العاملددة فددي المحافظددات
الجنو ية (.(Walker et al. 2011
 المتغير ال سيط :إدارة المعرفة(.(García-Fernández, M. 2015
المتغيرات الديم غ ارفية :الجنس ،المسمى الوديفي ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،الجامعة.

شكل رقم ( :)1متغيرات الدراسة

رأس المال الفكري
(المتغير المستقل)
 رأس المال البشري. رأس المال الهيكلي. -رأس المال العالقاتي.

اإلبداع
(المتغير التابع)
إدارة المعرفة
(المتغير الوسيط)

المتغيرات الديمغرافية:
الجنس ،المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،الجامعة
(المصدر :إعداد الباحث استنباطا من الدراسات السابقة ،حيث تم اعتماد نموذج  1998 ،Stewartفي اختيار أبعاد المتغير
المستقل ،واعتماد نموذج ) )Walker et al. 2011لمتغير اإلبداع ،ونموذج ( )García-Fernández, M. 2015لمتغير إدارة
المعرفة).
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فرضيات الدراسة:
من خالل مشكلة الدراسة وتساؤالتها يمكن صياتة فرضيات الدراسة على النحو االتي:
الفرضية الرئيسة األولي:
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوي داللة  0.05≤ αألبعاد رأس المال الفكري (رأس المال البشري

– رأس المال الهيكلي – رأس المال العالقاتي) على اإلبدا من وجهة نظر العاملين في براما التعليم
المستمر في الجامعات الفلسطينية العاملة في المحافظات الجنو ية.
الفرضية الرئيسة الثانية:

يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوي داللة  0.05≤ αألبعاد رأس المال الفكري (رأس المال البشري
– رأس المال الهيكلي – رأس المال العالقاتي) على إدارة المعرفة من وجهة نظر العاملين في براما
التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية العاملة في المحافظات الجنو ية.

الفرضية الرئيسة الثالثة:
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوي داللة  0.05 ≤ αإلدارة المعرفة على اإلبدا من وجهة نظر
العاملين في براما التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية العاملة في المحافظات الجنو ية.

الفرضية الرئيسة الرابعة:
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوي داللة  0.05 ≤ αألبعاد رأس المال الفكري (رأس المال البشري

– رأس المال الهيكلي – رأس المال العالقاتي) على اإلبدا في دل إدارة المعرفة كمتغير وسي من
وجهة نظر العاملين في براما التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية العاملة في المحافظات الجنو ية.
الفرضية الرئيسة الخامسة:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة  0.05≤ αفي استجابات أفراد عينة الدراسة حول رأس

المال في براما التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية العاملة في المحافظات الجنو ية تعزى للمتغيرات

الديمغرافية (الجنس-العمر – الحالة االجتماعية – المؤهل العلمي -سنوات الخبرة).
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الفرضية الرئيسة السادسة:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة  0.05≤ αفي استجابات أفراد عينة الدراسة حول إدارة

المعرفة في براما التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية العاملة في المحافظات الجنو ية تعزى
للمتغيرات الديمغرافية (الجنس-العمر – الحالة االجتماعية – المؤهل العلمي -سنوات الخبرة).
الفرضية الرئيسة السابعة:

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة  0.05 ≤ αفي استجابات أفراد عينة الدراسة حول

مستوى اإلبدا في براما التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية العاملة في المحافظات الجنو ية تعزى
للمتغيرات الديمغرافية (الجنس-العمر – الحالة االجتماعية – المؤهل العلمي -سنوات الخبرة).

أودا

الدراسة:

يهد

الباحث من خالل إج ار وذه الدراسة إلى عدة أودا  ،يترأسها األودا

الرئيسة التالية:

 -1معرفة دور رأس المال الفكري بأبعاده (رأس المال البشري – رأس المال الهيكلي _ رأس المال
العالقاتي) في تعزيز اإلبدا في براما التعليم المستمر براما التعليم المستمر في الجامعات
الفلسطينية العاملة في المحافظات الجنو ية.
 -2التعرف إلى أثر رأس المال الفكري بأبعاده (رأس المال البشري – رأس المال الهيكلي _ رأس
المال العالقاتي) على إدارة المعرفة في براما التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية العاملة
في المحافظات الجنو ية.
 -3إبراز دور رأس المال الفكري بأبعاده (رأس المال البشري – رأس المال الهيكلي _ رأس المال
العالقاتي) في تعزيز اإلبدا في براما التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية في دل وجود
إدارة المعرفة كمتغير وسي .
 -4التحقق من دور إدارة المعرفة في تعزيز اإلبدا في براما التعليم المستمر في الجامعات
الفلسطينية العاملة في المحافظات الجنو ية.
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 -5إدهار الفروق االحصائية حول مستوى رأس المال الفكري في براما التعليم المستمر في
الجامعات الفلسطينية العاملة في المحافظات الجنو ية.
 -6اكتشاف الفروق االحصائية حول مستوى اإلبدا في براما التعليم المستمر في الجامعات
الفلسطينية العاملة في المحافظات الجنو ية.
 -7معرفة االختالفات في استجابات المبحوثين من ناحية إحصائية حول مستوى إدارة المعرفة في
براما التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية العاملة في المحافظات الجنو ية.
 -8تقديم توصيات ومقترحات تساهم في تعزيز اإلبدا من خالل تنمية رأس المال الفكري وإدارة
المعرفة في مراكز التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية العاملة في المحافظات الجنو ية.
أومية الدراسة:
األومية العلمية (النظرية):
تبددرز أهميددة رأس المددال الفكددري مددن كوندده يمثددل فددي حددد ذاتدده ميدزة تنافسددية للمنظمددة ،خاصددة وأن المنظمددات
تتنافس اليوم على أساس المعرفة والمعلومات والمهارات التي لدديها ،لدذا فدإن االهتمدام بده يعدد قضدية حتميدة
تفرضدها طبيعدة التحددي العلمدي والتكنلدوجي المعاصدر ( .)Ghen, et al, 2004: 195-199حيدث يعتبدر
رأس المال الفكري في اآلونة األخيرة بأنه اإلدراع الكامل بأن المعلومات هي أهم عنصر وعامل من عوامل
اإلنتاج ،مثلها مثل األرض ،والعمال ،ورأس المال والطاقة (.)2016 ،Dumay: 169
وستتناول الدراسة الحالية العالقة بين ثالثة متغيرات مجتمعدة ،وهدي مدن موضدوعات اإلدارة الحديثدة المهمدة
والتي تحظى باهتمام الباحثين والعلماء فدي السدنوات األخيدرة ،حيدث تفتقدر المكتبدة العر يدة والفلسدطينية لمثدل
هذا النو من الدراسات.
كمددا وتعددد هددذه الد ارسددة خطددوة أماميددة متقدمددة لد ارسددة إدارة المعرفددة كمتغيددر وسددي بددين متغيددري (رأس المددال
الفكري ومستوى اإلبدا ) واللذان اقتصرت الدراسات السابقة على تناولهما كمتغير مستقل وتابع فق .
وأيضدا تهدددف هددذه الد ارسددة إلدى تقددديم توصدديات بغددرض توضديح دور إدارة المعرفددة كمتغيددر وسددي بددين رأس
المال الفكدري ومسدتوى اإلبددا  .كمدا وأن هدذه الد ارسدة قدد تثيدر اهتمدام البداحثين وتفدتح اآلفداق أمدامهم إلجدراء
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المزيد من البحوث المستقبلية في نفس الموضو أو الموضوعات ذات الصلة مما يسداهم فدي تحسدين البنيدة
التحتية التعليمية في فلسطين وخصوصاً المحافظات الجنو ية
األومية العملية (التطبيقية):
تقدم هذه الدراسة إلدارات براما التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية بالمحافظات الجنو ية إطا اًر
علمياً لدلمام بالمتغيرات ذات العالقة بمستوى اإلبدا في براما التعليم المستمر في الجامعات ،وذلك
بتبني مفهوم رأس المال الفكري وزيادة وعي االدارة بضرورة رأس المال الفكري .وستساعد هذه الدراسة في
بناء إطار نظري يساعد في توضيح العالقة بين متغيرات الدراسة ،والتوصل إلى نتائا يمكن من خاللها
صياتة بعض التوصيات التي تساعد إدارة براما التعليم المستمر في الجامعات في المحافظات الجنو ية
في تعزيز مستوى اإلبدا في براما التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية.
كما تنبع أهمية هذه الدراسة في مجال تطبيقها المتمثل ببراما التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية
بالمحافظات الجنو ية ،والتي تؤدي دو اًر مهماً في التنمية التعليمية والثقافية والتدريبية للمجتمع الفلسطيني.
األومية للباحث:
تنبثق أهمية هذه الدراسة للباحث من كونها ستوفر للباحث ك َّماً من المعارف والمعلومات التي ستساعده في
مشواره العلمي واألكاديمي ،إذ يطمح الباحث إلى استكمال مشوار البحث العلمي وتطوير مهاراته وقدراته
البحثية .ويسعى الباحث إلى تعميم المعرفة التي سيكتسبها الباحث من إجراء هذه الدراسة ،وتحويلها إلى
واقع عملي يستفيد منها المجتمع المحلي والعر ي والدولي.
حدود الدراسة:
الحد المكاني :تشمل الدراسة الجامعات الفلسطينية العاملة بقطا تزة في المحافظات الجنو ية والتي تتبنى
براما التعليم المستمر (جامعة األقصى ،وجامعة األزهر ،والجامعة االسالمية ،وجامعة فلسطين ،وجامعة
تزة ،وجامعة القدس المفتوحة).
الحد البشري :جميع العاملين في براما التعليم المستمر بالجامعات الفلسطينية من إداريين ومدر ين.
الحد الزماني :السنة الدراسية .2018
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مصطلحات الدراسة:
 رأس المررال الفكررري " :المددادة الفكريددة ،المعرفددة ،المعلومددات ،الملكيددة الفكريددة والخب درة التددي توضددع قيددد
االسددتخدام مددن أجددل خلددق الثددروة الرابحددة الن اقتصدداد اليددوم يختلددف فددي األسدداس عددن اقتصدداد األمددس"
(.)Stewart, 1998: 7
 إدارة المعرفة" :تعتبر إدارة المعرفة من العمليات التي تساعد المنظمات على توليد المعرفة والحصول
عليها وتوزيعها واستعمالها وتحويل المعلومات والخبرات التي تمتلكها المنظمة والتي تعد ضرورية
لألنشطة اإلدارية المختلفة" (الدليمي والغانمي.)67 :2016 ،
 اإلبررداع" :القدددرة علددى إيجدداد ممارسددات سددلوكية تعبددر عددن األداء اإلداري الجيددد والمبددد لدددى العمددداء
ومعاونيهم ،وتهيئة جو من الثقة والتعداون وتقدديم األفكدار اإلبداعيدة ودعمهدا وتبنيهدا" (الناصدر وحسدين،
.)147 :2018
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
مقدمة:
في سياق بناء اإلطار النظري لهذه الدراسة؛ سيقوم الباحث للتطرق إلى متغيرات الدراسة من ناحية نظرية
وعرض أهم المساهمات النظرية للباحثين والمؤلفين في عرض المفاهيم الخاصة بالمتغيرات الثالثة( :رأس
المال الفكري ،إدارة المعرفة ،واإلبدا ) ،وستكون تقسيمة الفصل االول كالتالي:

 المبحث األول :رأس المال الفكري.
 المبحث الثاني :إدارة المعرفة.
 المبحث الثالث :اإلبدا .
 المبحث الرابع :واقع براما التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية.
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المبحث األول
رأس المال الفكري
تمهيد:
يعد رأس المال الفكري مفتاا التشغيل للعديد من المميزات للمنظمات والتي تجعلها رائدة في مجالها عن
تيرها من المنظمات ،حيث يساعد رأس المال الفكري على تعزيز الميزات الموجودة ونقاط القوى في البيئة
الداخلية للمنظمة ويساعدها في إيجاد ما تفتقر إليه المنظمة من ميزات واالبتعاد أو تجنب نقاط الضعف
التي تهدد المنظمة والتي من الممكن أن تفقد المنظمة مكانتها في السوق .ويظهر واقع المؤسسات في
الدول النامية تياب الوعي الكافي بمفاهيم رأس المال الفكري (Kalkan. et ( (Intellectual Capital
.)al, 2014: 13
وسيتم التطرق في هذا المبحث لمفهوم رأس المال الفكري و للخلفية التاريخية لظهور هذا المصطلح،
وكذلك مراحل تطوره ،كما ويتطرق إلى أهميته وخصائصه بالنسبة لمنظمات األعمال عموماً ،وللجامعات
بشكل خاص.
مفه م رأس المال الفكري:
من أجل الوقوف على مفهوم رأس المال الفكري سيتم سرد مجموعة من التعريفات التي عرفت مفهوم "رأس
المال الفكري" في فترات زمنية مختلفة لمجموعة من الباحثين على النحو اآلتي:
 يعرف  )1998: 7( Stewartرأس المال الفكري في كتابه المعنون بد "رأس المال الفكري" الثروة
الجديدة للمنظمات" ":بأنه المادة الفكرية ،المعرفة ،المعلومات ،الملكية الفكرية والخبرة التي توضع
قيد االستخدام من أجل خلق الثروة الرابحة الن اقتصاد اليوم يختلف في األساس عن اقتصاد
األمس".
عرف رأس المال الفكري بأنه "مجموعة من الموارد تير الملموسة والتي تضم المعرفة
وي َّ
 كما ُ

والمعلومات والمهارة والخبرات والقدرات العقلية الموجودة داخل المنظمة والتي يتم تسخيرها لتوليد
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القيمة المضافة و الشكل الذي يضمن تعزيز الوضع التنافسي والقدرة على البقاء والنمو واالستمرار
ضمن المحي العالمي للسوق المستهدف" (محمود.)84 :2009 ،
 رأس المال الفكري هو " قدرات ومهارات يتميز بها بعض األفراد في المنظمة من خالل تقديمهم
مساهمات فكرية خالقة ومبدعة تضيف قيمة حقيقية للمنظمة من خالل امتالكها هذه الملكات
الفكرية والتي تعد ميزة مستقبلية للمنظمات ووفق ما تقتضيه سمات القرن الحادي والعشرون من
تطورات وتقنيات هائلة في المعلومات وسرعة التغيرات البيئية والتي تعد مؤش اًر في كل ما تقدمه
المنظمة من خدمات ومنتجات" (جواد واسماعيل.)132 :2013 ،
 ويعرف أيضا بأنه "مجموعة من الموارد تير الملموسة التي تمتلكها المنظمة والتي تتضمن
المعارف والقدرات والمهارات والخبرات التراكمية والمستمرة التي يمكن تحويلها إلى قيمة ،وتخلق
لدى المنظمة حالة تميز ،وتبني لها أرضية صلبة في مواجهة التحوالت والتغيرات البيئية المختلفة"
(مشمش.)113 : 2017 ،
وعطفاً على ما سبق من التعريفات لمفهوم رأس المال الفكري فإنه يمكن حصر التوجهات التي يشملها
رأس المال الفكري في الجوانب التالية:
 الجوانب المعرفية والذهنية التي تتحول إلى قيمة.
 القدرات والمهارات التنظيمية.
 دور ومساهمة المفهوم في تطوير وتنمية المنظمات.
 دور المفهوم في البقاء واستم اررية المنظمات ومورد أساسي للر حية.
 أن رأس المال الفكري هو أصل فكري.
والباحث هنا يعرف رأس المال الفكري للجامعة على أنه كل ما تمتلكه الجامعة من أصول تير ملموسة
والتي تتمثل في كفاءة ومهارة وخبرة العاملين األكاديميين واإلداريين ومستويات المعرفة لديهم باإلضافة إلى
ما تمتلكه الجامعة من عالقات خارجية وعضويات محلية وإقليمية وعالمية وهيكل تنظيمي و نية تحتية
مالئمة وداعمة لبيئة صحية تعلمية ،مما يسهم في إكسابها قدرة تنافسية مقارنة بالجامعات المماثلة.
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سمات وخصائص رأس المال الفكري:
تشترع جميع المنظمات – بغض النظر عن طبيعة تكوينها -في سعيها لتسخير جهودها نحو تحقيق
أهداف محددة ،وكذلك باعتمادها على العنصر البشري ،إذاً ال يوجد أي منظمة مهما بلغت من ذروة
تقنيتها ال تعتمد ولو جزئياً على األفراد ،و التالي فإن رأس المال الفكري في المنظمات على مختلف أنواعها
يتميز بمجموعة من الخصائص يمكن إجمالها على النحو التالي( :محمد)243 :2013 ،
 يتميز األفراد الذين يمثلون رأس المال البشري بامتالكهم مهارات و خبرات عالية و متنوعة.
 يفضل رأس المال الفكري العمل ضمن الهياكل التنظيمية المرنة.
 يتفاعل رأس المال الفكري بشكل أكثر إيجابية في المناخ اإلداري الذي يتسم بالالمركزية في اتخاذ
الق اررات.
أومية رأس المال الفكري في المنظمات:
يعتبر رأس المال الفكري وتنمينه هدفا للمنظمات التي تسعى للنجاا والريادة في األمد البعيد ،كونه يعتبر
من الموجودات تير الملموسة التي تمثل بشكل محسوس امتالع الخبرات والتجارب والتقنيات ،وإبراز
الكفاءات الفردية في المنظمة (جواد واسماعيل.)134 :2009 ،
من جهة أخرى فقد أصبح السالا األساسي في عالم منظمات األعمال كون الموجودات الفكرية هي التي
تضمن بقاء المنظمات واستمرارها .كما يعتبر المصدر األساسي في توليد الثروة للمنظمات وتطوير
العاملين فيها لما يتمتع من قدرة على تسجيل براءات االخت ار  ،وهو كنز مدفون يحتاج لمن يبحث عنه وإن
أحد أساليب استخراجه هو نشر المعرفة (الدوري.)160 :2009 ،
و النسبة ألهمية رأس المال الفكري في الشركات االستثمارية على وجه الخصوص ،فإن هذه الشركات
بدأت في االتجاه نحو األنشطة اإلنتاجية المعتمدة على المعرفة ،وأن أثر رأس المال الفكري يظهر واضحاً
عند تصنيف موجودات الشركة االستثمارية إلى موجودات ملموسة سواء كانت متداولة أو تير متداولة،
وإلى موجودات تير ملموسة مثل براءات االخت ار وحقوق النشر والتأليف والعالمات التجارية وشهرة المحل
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ورأس المال الفكري ،و التالي فإن رأس المال الفكري بهذا التصنيف يعد جزًءا أساسياً من ثروة وكفاءة
الشركات االستثمارية والتي تكمن في المعرفة والخبرات والمعلومات (حمد وشاكر.)134 :2011 ،
والجامعات و اعتبارها أهم المؤسسات و حكم طبيعة عملها وودائفها ،تعد من أولى المؤسسات ألن تسلك
مدخل تنمية رأس المال الفكري وذلك باعتبارها حاضنة أساسية لهذا النو من رأس المال ،و التالي فتنمية
رأس المال الفكري في هذه المؤسسات وتلبية متطلباته يعد محددا أساسيا لنجاا هذه المؤسسات التعليمية،
مما يتطلب منها العمل على تحسين االستثمار في موجوداتها الفكرية  ،وجذب الكفاءات ذات القدرات
والمهارات والمعرفة .وعلى العكس فإن عدم سعي الجامعات والمؤسسات التعليمية إلى تبني استراتيجيات
ذات كفاءة وفعالية في المحافظة على رأس المال الفكري وتنميته من خالل التدريب واالستقطاب والتعيين
وتذليل كل الصعو ات التي تواجه رأس المال الفكري ،ستؤول في نهاية األمر إلى أن تخسر هذه الجامعات
أهم عنصر فيها المتمثل في إبداعات وابتكارات وقدرات العاملين فيها ،و التالي ينعكس حتما على عوامل
النجاا الكلي لتلك الجامعات (مرسي.)90-89 :2013 ،
مك نات وأبعاد رأس المال الفكري (رأس المال البشري ،رأس المال الهيكلي ،رأس المال العالقاتي):
-

رأس المال البشري

يعد رأس المال البشري أحد أهم األصول تير الملموسة في االقتصاد المبني على المعرفة ،إذ أن كل
شيء يبدأ مع العاملين الذين لديهم األفكار الجديدة والمعرفة حول حاجات المستفيدين (يونس وسعيد،
 .)97 :2012كما نجد الدور األساسي لرأس المال البشري في تحقيق الميزة التنافسية للشركات
والمنظمات المختلفة وذلك بسبب امتالع بعض العاملين المعلومات والمعارف والخبرات والمهارات التي
تميزهم عن تيرهم ونظرائهم في المنظمات األخرى(الطويل ويعقوب.)47 :2011 ،
ويعرف بأنه المعرفة التي يمتلكها ويولدها العاملون في المنظمة ،وتتضمن الخبرات والمهارات واالبتكارات
ُ
وجهود التحسين والتطوير ،كما ويعد أساس وقوام رأس المال الفكري وذلك ألنه يشتمل بشكل مباشر قدرات
وإبداعات واتجاهات العاملين في المنظمة(الحداد وحمد .)130 :2014 ،ولعل األولوية التي يحتلها رأس
المال البشري في االقتصاد المعرفي ستقود إلى ص ار عالمي حول الموهو ين ،تماماً كما كانت الشعوب
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في الماضي تتصار حول األرض كأحد أصول اإلنتاج( .)Elia, et al, 2017, : 22ومن هنا فإن على
الحكومات والمنظمات أن تولي موضو بناء قاعدة رأس المال البشري األهمية التي يستحقها ،من خالل
التركيز على المناها التعليمية التي تؤسس اإلبدا وتدعمه سواء أكان في المدارس أو الجامعات ،أو من
خالل تدريب الموارد البشرية وتنميتها بعد التحاقها بالعمل لضمان حيويتها وفاعليتها والمحافظة عليها
لمواجهة المنافسة ،ومن جانب آخر أن تشجع اإلبدا

واالبتكار وأن تؤسس وتدعم البنية التحتية

المؤسساتية الالزمة لألعمال والعمال لضمان بقائها واستمرارها (العلي وآخرون.)344 :2006 ،
 رأس المال الهيكلييعتبر رأس المال الهيكلي المكون الثاني من مكونات رأس المال الفكري ،والذي يشتمل على ثقافة
المؤسسة ،والهياكل التنظيمية ،وعملياتها وإجراءاتها ،و ذلك فهو يضم القدرة الهيكلية التي تمتلك توليد
ويعبر عن هذا النو من
وتطوير األفكار والمبادرات الجديدة في المؤسسة (عبد العزيزُ .)116 :2012 ،

رأس المال الفكري بأنه يمثل الجدارة الجوهرية للمؤسسة ،ومعرفتها الصريحة التي يتم االحتفاظ بها داخل
هياكل وأنظمة المؤسسة (.)McElory, 2002: 33
يمثل رأس المال الهيكلي في المنظمة الهيكل المعرفي الذي يتحدد بقدرة المنظمة على نقل المعارف
والمهارات والخبرات المختلفة من قبل العاملين إلى الواقع الفعلي ،بإمكان المنظمة الناجحة نقل المعرفة
عبر قنوات متعددة بهدف استثمارها في عمليات متنوعة ،هذه العملية تعتمد على مجموعة من العوامل
التنظيمية أهمها وضوا الهيكل التنظيمي وهيكل الصالحيات والمسؤوليات ووضوا نظام المعلومات ،كما
أن كفاءة تطبيق المعرفة وانتاجها يرتب

بالفلسفة اإلدارية واتجاهاتها نحو الالمركزية ودعمها للتغيير

واإلبدا (.)Wahyuningtyas, et al, 2018: 55
كما أن رأس المال الهيكلي والذي ُيوصف بأصول البنية التحتية أنه " ثقافة المؤسسة وهويتها ومصدر
توليد معايي رها وقيمها باستمرار ،وطبيعة نظم االتصاالت فيها ودليل المهارات "  ،كما أنه يحدد أخالقيات

عالقات العمل بين العاملين ،و التالي هو جزء مهم من رأس المال الفكري يحتوي على تراكم الخبرة المهنية
والمعرفة وإجراءات العمل (. )Maltseva, 2015: 221
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 رأس مال العالقات (الزبائني)يعد رأس مال العالقات المكون الثالث من مكونات رأس المال الفكري ويطلق على هذا النو من
رأس المال عدة تسميات منها رأس المال العالقاتي أو السوقي أو الخارجي ).)Dumay, 2016: 169
ويتمثل هذا النو من رأس المال بعالقة المنظمة مع األطراف الخارجية سواء أكانوا العمالء أو الموردين
أو المنظمات المنافسة وأسواق األسهم والحكومة ،ويكمن جوهر هذا المكون في المعرفة الموجود لدى
العمالء والتي البد من اكتسابها لضمان استمرار والئهم للمنظمة بل وأبعد من ذلك بذل الجهود لكسب
عمالء جدد ،وهو يمثل انعكاساً كامالً لقوة أرس المال البشري والهيكلي باتجاه العالقة مع العمالء لتحقيق
رضاهم وزيادة والئهم وذلك من خالل تحقيق رضاهم وتلبية احتياجاتهم وإقامة شبكة من التحالفات
االستراتيجية مع البيئة المحيطة بهدف استقطاب وترتيب العمالء بالمنظمة ،كما أن المنظمة من خالل
رصيدها في رأس المال العالقاتي تعتبر مؤش ار إيجابياً على قدرة المنظمة في تحقيق الميزة التنافسية ،وعلى
ذلك فإن أهم خصائص المنظمات التي تتعامل مع رأس مال العالقات تتمحور حول االحتفاظ بعالقات
متينة مع العمالء فضال عن السعي لكسب عمالء جدد ،وفهم البيئة األساسية والتعرف إلى احتياجات
العمالء وتحديد رتباتهم (فاطمة ومفيدة.)6 :2011 ،
ويرى الباحث أن رأس المال الفكري في الجامعات يؤسس بنية قابلة لتطوير المنظمات وذلك ألنه أصل
مملوع للجامعة يحوي قدراتها التنظيمية ،لذلك على الجامعات التي تسعى إلى تقوية جذورها في ميدان
التنافس و أن تعمل على تعزيزه وصيانته والمحافظة عليه وأن تعمل جاهده على رفع قيمته من خالل
االستخدام لرأس المال الفكري والتي يتمثل أبرز مكوناته في الملكية الفكرية والهياكل التنظيمية وأنظمة
المعلومات و راءة االخت ار وثقافة وقيم المؤسسة و نيتها التحتية .و اختالف أنواعه (رأس المال البشري،
ورأس المال العالقاتي ،ورأس المال الهيكلي).
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خاتمة:
تطرق الباحث في هذا المبحث إلى العديد من المفاهيم والمعارف الخاصة برأس المال الفكري ،حيث كان
هناع العديد من الدراسات التي قامت بتعريف رأس المال الفكري من وجهات نظر مختلفة .ولخص
الباحث في هذا المبحث أهم خصائص وسمات رأس المال الفكري في المنظمات .مما سبق أكد الباحث
على أهمية رأس المال الفكري للمنظمات حيث كان لرأس المال الفكري دو ار مهما في توليد الثروة
للمنظمات وتحقيق أهدافها بالشكل المطلوب وتحقيق النجاحات المختلفة للمنظمات بمختلف أسباب
وجودها.
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المبحث الثاني
إدارة المعرفة
تمهيد:
دهر مفهوم المعرفة كمصطلح جديد ط أر على أدبيات عالم إدارة األعمال ،حيث اختلفت تصورات الباحثين
ورؤاهم من خالل زوايا مختلفة ،إال أن المعرفة ال تخرج عن كونها رأس الحكمة ومصدر القوة ومواطن
اإلبدا واالبتكار ،حيث تتهيأ للمنظمة عقول معرفية قادرة على أخذ زمام المبادرة على صعيد األعمال
مانحة إياها مقدرة جوهرية تكتسب من خاللها المزايا التنافسية إذا تم استثمارها بشكل صحيح (عذاري
وحسن.)204 :2015 ،
تعد إدارة المعرفة من المفاهيم اإلدارية الحديثة ،التي تلقى اهتماما من قبل المهتمين بإدارة األعمال ،إذ
تسعى العديد من المنظمات إلى تحويل أعمالها إلى أعمال ونشاطات قائمة على المعرفة ،فتعمل على
توجيه استثمارها تجاه توليد المعرفة واالهتمام بالنشاطات واألفراد والوسائل األخرى التي تعمل على خلق
المعرفة لتتحول إلى منظمات تمتلك رأس مال فكري ،وتبتعد عن األعمال التقليدية التي يقوم بها األفراد
العاديين قدر اإلمكان ،واتجهت صوب أفراد المعرفة الذين يعتبرون األصل واألكثر أهمية ومساهمة في
تحقيق المزايا التنافسية التي تسعى إليها العديد من الشركات (عليان)127 :2012 ،
وعند دهور النشاطات والتطبيقات الحاسو ية ذات العالقة بالمعرفة وإدارتها؛ عرفت إدارة المعرفة بذلك،
وكانت سببا لظهور ما يسمى بقواعد المعرفة ( )Knowledge Basesفي مجال حقول األنظمة الخبيرة
(عليان.)151 :2012 ،
مفه م إدارة المعرفة:
تعد إدارة المعرفة مفهوما ملتبس وتير واضح على اإلطالق ويختلف من وجهة نظر إلى أخرى (ياسين،
.)70 :2007
والمعرفة عبارة عن المعلومات والرواب السببية التي ترتب بهذه المعلومات لكي توضح المعنى والمقصود
منها ،وإيجاد هذه الرواب السببية هي من مهمة إدارة المعرفة لكي تقوم بتحليلها وتفصيلها ،إضافة إلى أن
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ال معرفة تعد بأنها مزيا يجمع ما بين الخبرة والمعلومات والقيم ومزيد من البصائر الخاصة بالخبراء التي
يجب أن تكون ضمن إطار ليتم تقييم وتجميع هذه الخبرات والمعلومات التي تم الحصول عليها ،فهي
تتواجد بداخل أذهان وعقول العارفين بها ،ليس فق

في المستندات والوثاق والمستودعات الخاصة

بالمعرفة ،وأيضا نجدها في الروتين المنظمي والمبادئ والمعايير التي تحكم أداء العديد من المنظمات
(العلي ،وآخرون)25 :2006 ،
وتختلف نظرة الباحثين لمفهوم إدارة المعرفة ،فالبعض ينظر إليها على أنها تقنية وآخرون يعتقدون أنها
مورد مالي باعتبارها تير ملموسة ،إال أنها في المحصلة النهائية تصنف كمدرسة إدارية تضاف إلى
مدارس األدب اإلداري عبر تطوراته الفكرية ،حيث أصبحت إدارة المعرفة عنص اًر أساسياً في العديد من
الفعاليات المجتمعية و اتت تشكل قوة مؤثرة فاعلة (عذاري وحسن .)207 :2015 ،ومن أهم األسباب
التي جعلت الباحثين واالقتصاديين يلقون بكامل اهتمامهم وتركيزهم نحو حقل المعارف القائمة وتعزيزها،
هو من أجل اصباغ صبغة وصفة العلمية على علوم االقتصاد المتنوعة ،حيث إن ارتباط هذه العلوم
بالمعرفة يساهم في توريث هذه العلوم وتطويرها من جيل إلى جيل (توفيق.)97 :2004 ،
وقام الباحث بجمع بعض التعريفات لمفهوم إدارة المعرفة ،وكانت كالتالي:
 يمكن تعريف إدارة المعرفة بأنها "إدارة المعرفة الحرجة التي تعتمد على قاعدة المعرفة والتي تهدفإلى إضافة قيمة لألعمال ،وتتم من خالل عمليات منتظمة تتمثل في تشخيص واكتساب وتوليد
وتخزين وتطوير وتوزيع وتطبيق المعرفة في الشركة" (العلي وآخرون.)27 :2006 ،
 وتعرف إدارة المعرفة بأنها" :االستراتيجيات والسياسات التي تعظم من الموارد الفكرية والمعلوماتيةوتحدد اتجاهات استخدامها الرئيسة بما فيها أهداف المنظمة .إذ هي مجموعة من اإلجراءات الفنية
والتكنلوجية والهندسية التي تتعلق بإيجاد وجمع ومشاركة وإعادة تجميع وتوزيع الموارد المعرفية
على مستوى المنظمة وأنشطتها الرئيسة التي تهدف إلى رفع حالة اإلبدا من خالل تحسين
الكفاءة والفعالية الفردية والتعاون" (حسن.)16 :2008 ،
 يشير مفهوم المعرفة إلى التراكم الناتا من حصيلة البحث العلمي ونتائا الدراسات واألبحاثوتيرها من الوسائل التي تكون المعلومة التي يحصل عليها الفرد من خالل البيانات المتاحة والتي
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يتم تجميعها وتحليلها وتخزينها والوصول من خاللها للمعلومات التي تتراكم ثم تكون سبيال واضحا
للمعرفة والتي إذا أحسن التعامل بها سلوكيا فإن ذلك يوصلنا إلى المفهوم الذي يسمى بالحكمة
(حمود.)55 :2010 ،
 كما وتعتبر إدارة المعرفة بأنها "مدخل نظمي متكامل إلدارة وتفعيل المشاركة في كل المشرو بمافي ذلك قواعد البيانات ،والوثائق ،والسياسات ،واإلجراءات ،باإلضافة إلى تجارب وخبرات سابقة
يحملها األفراد العاملين داخل المنظمة" (عليان.)152 :2012 ،
 تعتبر أيضا عملية يتم من خاللها خلق أو توليد أدوات وأساليب المعرفة وترسيخها ونشرها داخلالمنظمات سواء كانت انتاجية أو خدمية من أجل بناء قاعدة معرفية رصينة تساعد على اتخاذ
الق اررات ووضع الخط االستراتيجية (مشرف ودوش.)288 :2015 ،
 إدارة المعرفة هي االستراتيجيات والتراكيب التي تعظم من الموارد الفكرية والمعلوماتية ،من خاللالقيام بعمليات شفافة وتكنولوجية تتعلق بإيجاد وجمع ومشاركة وإعادة تجميع وإعادة استخدام
للمعرفة ،هدفها تحسين الكفاءة والفعالية والتعاونية لزيادة االبتكار والمساعدة في اتخاذ القرار
(عبيد.)271 :2015 ،
 تعتبر إدارة المعرفة من العمليات التي تساعد المنظمات على توليد المعرفة والحصول عليهاوتوزيعها واستعمالها وتحويل المعلومات والخبرات التي تمتلكها المنظمة والتي تعد ضرورية
لألنشطة اإلدارية المختلفة (الدليمي والغانمي.)67 :2016 ،
ويمكن للباحث أن يعرف إدارة المعرفة بأنها مجموعة النشاطات واإلجراءات واألساليب التي تتخذها
المنظمات من أجل تجميع وتوفير المعلومات والخبرات والمهارات الالزمة من داخل وخارج المنظمة من
أجل إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل واجهت وقد تواجه المنظمة والعاملين ،وذلك بهدف الوصول إلى
األهداف المرجوة وتحقيقها.
أومية إدارة المعرفة:
ركز الكثير من الباحثين على أن وجود إدارة المعرفة داخل المنظمة يساهم في خلق بيئة محفزة لدى
العاملين في المنظمة مما يسهل من الوصول لمرحلة اإلبدا والنقل الفعال للمعرفة داخل حدود وإطار
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المعرفة(حسن .)16 :2008 ،ومما ال شك فيه أن إدارة المعرفة والمعلومات تحقق العديد من الفوائد
والمزايا للمنظمات والتي تعطيها عناية واهتمام سليم وتطبق البراما واألنظمة الحديثة في إدارة ممتلكاتها
الفكرية والمعلوماتية ويؤدي ذلك إلى الوصول إلى أفكار ومشاركات إبداعية من مختلف المستويات اإلدارية
في المنظمة ،والسرعة في عالج المشاكل وحلها وزيادة مستوى أداء العاملين من حيث الكمية والنوعية
المطلو ة (حمود.)71-70 :2010 ،
تعتبر إدارة المعرفة واحدة من أهم األساسيات التي ال بد أن تتسلح بها المنظمات والمؤسسات حتى تواكب
التغييرات والتطورات المتسارعة في كل المجاالت وعلى رأسها المجال اإلداري (مشرف ودوش:2015 ،
 .)286حيث إن تطبيق إدارة المعرفة داخل المنظمات ال يعد نشاطا جزئيا بحيث ال يمس جزءا محددا من
أجزاء المنظمة ،إنما يمثل مدخالً تنظيمياً متكامالً ويؤثر في المنظمة ككل(عليان.)196 :2012 ،
تتلخص أهمية إدارة المعرفة في أنها تبحث عن كيفية إيجاد الز ائن والوصول إليهم وخدمتهم وتلبية
احتياجاتهم عبر شبكة اإلنترنت والتجارة اإللكترونية ،وكيفية استخدام التكنولوجيا للحصول على مكانة
وقيمة في السوق (عبيد .)272 :2015 ،و الرتم من المشاكل التي تواجه إدارة المعرفة داخل وخارج
المنظمات فإن ذلك ال يؤثر على الدور الهام إلدارة المعرفة في تحقيق نتائا ايجابية للمنظمة من خالل
إثراء العمل وتعزيز فاعلية اإلنتاج والرفع من نمو المنظمة ،وهذا ما يؤدى إلى توطيد عالقة الز ون
بالمنظمة (حسن.)Ramanigopal, 2012: 24( ،)17 :2008 ،
عمليات إدارة المعرفة:
تتمثل العمليات في أر ع أبعاد شاملة تناولتها الدراسات وأجمع عليها الباحثون وهي (تشخيص وتوليد
المعرفة ،تخزين المعرفة ،توزيع المعرفة ،تطبيق المعرفة):
أوالً :تشخيص وت ليد المعرفة
ويقصد بالتشخيص اختيار المعرفة المراد إدارتها ،ومن ثم البحث عن مكان وجودها ،أهي في رؤوس
العاملين أم في األنظمة أم في اإلجراءات ،وما هي مصادرها ،أما التوليد للمعرفة فهو إيجاد المعلومات
والمعارف الجديدة من خالل تجزئة وتحديد المجاالت المتخصصة إلى نظم معرفية متعددة ومتخصصة
تدعم هذه المجاالت (عبيد .)274 :2015 ،وال بد من فهم المعرفة والمقارنة بين موجودات المعرفة
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الحالية في المنظمة والمستوى المطلوب من المعرفة والواجب توافره داخل المنظمة ،والفجوة ما بين الموجود
حالياً والمستوى المطلوب يشكل حجم الجهود التي تحتاجها المنظمة من أجل ابتكار المعرفة الجديدة،
بحيث ال بد من وجود خريطة خاصة بالمعرفة تستخدمها المنظمة عند عملية تشخيص المعرفة (العلي
وآخرون .)41-40 :2006 ،وال بد من تحليل ووصف البيئة المعرفية للشركة ،حتى يتم تحديد والتعرف
كبير من المعرفة
إلى المعرفة الخارجية عن الشركة و التالي العمل على توفيرها ،حيث إن هنالك جزًءا ًا
تحصل عليه الشركة من مصادر خارجية متمثلة في (عمالء ،موردين ،منافسين ،شركاء ،)..،ويمكن
للشركة أن تقوم بشراء المعرفة من خبراء أو من شركات متخصصة في مجال توفير المعرفة للغير
(.)Bropast, et al, 2001: 12
وقد تستطيع المنظمات الحصول على المعرفة من خالل انشاء قاعدة معلومات لعمالئها تبين ما لديهم من
خبرات ومعرفة يمكن أن تفيد الشركة وهو ما فعلته شركة تلتك ( )TelTechفي مدينة ميتابولوس بوالية
ميرالند بالواليات المتحدة حيث إنشأت شبكة عالقات بين خبرائها وعمالئها ،من خالل خدمة مباشرة
بواسطة الحاسوب ،تسمح بإجراء االتصال بين الفريقين ،وتحتوي قاعدة بيانات كاملة لعمالء الشركة ،وقد
ساعد هذا األسلوب على انتاج أفكار عديدة ذات فائدة وتساعد الشركة على اقتناء أنوا من المعرفة العامة
التي تحتاجها(.)Bropast et al, 2001, p21
ثانياً :تخزين المعرفة:
هي عملية ضرورية على صعيد المنظمة ،وتتطلب تكاليف وقواعد بيانات لتخزين المعارف التي تتجدد
باستمرار ،حيث يتحتم على المنظمات تحديد ما يمكن االحتفاظ به قدر اإلمكان ألن توفر المعرفة يتجسد
بوقت استخدامها بشكل صحيح و طرق صحيحة (عذاري وحسن.)211 :2015 ،
وتمثل عملية تخزين المعرفة حلقة وصل بين عملية التقاط المعرفة وعملية استرجاعها ،كما أن هناع
أدوات تستخدم في تسهيل عملية الوصول إلى المعرفة المخزنة مثل :دليل المعرفة ونموذج إدارة الوثائق،
كما أنه يجب التركيز في عملية التخزين على حجم السياق الذي سيتم احتواؤه ،حيث ال يقتصر ابدا
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المعرفة على المشاركة فق دائما يجب أن يتم استخدامها بكفاءة حتى ال يتم فقد المعرفة ،كما يفضل أن
يتم استخدام تكنلوجيا تدعم عملية الحفظ والتخزين للمعارف (العلي وآخرون.)44-43 :2006 ،
ثالثاً :ت يع المعرفة
وهي عملية إضفاء الطابع الشخصي وتوزيعه في شكل مفيد لتكون قادرة على تلبية احتياجات محددة من
المستخدمين ( .)Ramachandran et al., 2013: 78حيث تعتبر عملية نشر المعرفة وتوزيعها
وتحريكها داخل المنظمة أم ار حيويا ،ويجب أوال تحديد من يجب أن يعرف ماذا ومتى وكيف يمكن إجراء
عملية التوزيع بسهولة ويسر و أقل تكلفة (عذاري وحسن.)211 :2015 ،
ويرى العلي وآخرون أنه إذا لم تقم المنظمات بتوزيع المعرفة بشكل كفؤ فلن تستطيع أن تولد عائدا مقابل
التكلفة ،وقد تواجه المنظمة مشكلة في توزيع المعرفة الضمنية الموجودة في عقول العاملين وخبراتهم وهذا
بحد ذاته يعتبر التحدي األكبر إلدارة المعرفة (العلي وآخرون.)45-44 :2006 ،
ومن المعلوم أن توزيع المعرفة ليس له حدود ،بل أحيانا؛ بعض االعتبارات المرتبطة بالصالح العام
للمنظمة ،تفرض ضرورة الحد من توزيع بعض أجزاء المعرفة ويتطلب ذلك انتباها وإداركاً قويا من اإلدارة
العليا للمنظمة التي عليها أن تتبين أجزاء المعرفة ذات الحساسية والتي قد تضر مصالح الشركة إذا أتيحت
لجهات منافسة لها وعليها أيضا أن تضع القواعد واإلجراءات التي تضمن سرية هذه األجزاء دون اإلخالل
بمبدأ شفافية المعرفة وإتاحتها للتوزيع تحقيقا للصالح العام للمنظمة (برو ست وآخرون)27 :2001 ،
رابعاً :تطبيق المعرفة
تعد عملية اكتساب المعرفة وخزنها ونقلها عديمة الفائدة بالنسبة للمنظمة إذا ما لم يتم تطبيق المعرفة
واستعمالها في عمليات المنظمة في الوقت والموقف المالئمين (الدليمي والغانمي.)68 :2016 ،
وتجنب اقتناء المعرفة وتوفيرها من مصادر ال يضمن حسن استخدامها داخل الشركة ،ويجب على إدارة
المعرفة أن تزيل كافة العوائق التي تقف في طريق وصول المعرفة لالزمة إلى أفراد المنظمة وخبرائها

28

ووحداتها ،فهذا بالضب

هو جوهر ولب القضية فالهدف هو ضمان استخدام المعرفة بطريقة فعالة بما

يضمن تحقيق صالح المنظمة (العلي وآخرون.)45 :2006 ،
وعلى إدارة المنظمات أن تعمل على تشجيع العاملين على استخدام المعرفة المقتناة وإزالة المعوقات التي
تحول عن هذا االستخدام ،فقد يترتب أحيانا على روتينية العمل واستق ارره عدم وجود حاجة قوية الستخدام
معارف جديدة أو أفكار تطويرية ،وهو ما يؤدي إلى داهرة يسميها البعض بالعمى التنظيمي
(( )Organisational Blindnessحسن.)213 :2008 ،
ويرى الباحث أن اإلدارة الناجحة للمعرفة هي التي تستعمل المعرفة المتوافرة في الوقت المناسب ،ودون أن
تفقد استثمار فرصة توفرها لتحقيق ميزة لها أو لحل مشكلة قائمة ،كما أن استعمال المعرفة وتطبيقها
بخدمة المجتمع وتطوره هو أحد أهم أهداف المؤسسات وأهم ودائفها ومن أهم المجاالت التي تستعمل فيها
لخدمة المجتمع وتطويره من خالل االستشارات البحثية ،والتعاقدات وحفظ المعرفة من التلف والضيا .
خاتمة:
تطرق الباحث في هذا المبحث إلى العديد من المعارف والمفاهيم الخاصة بإدارة المعرفة ،حيث ذكر
الباحث العديد من التعريفات والمفاهيم المختلفة إلدارة المعرفة وأجمل التعريفات في تعريف إجرائي خاص
بالباحث استمده من األدبيات السابقة .وذكر الباحث األهمية إلدارة المعرفة داخل المنظمات وما يؤديه
تطبيق إدارة المعرفة من تحقيق لنتائا إيجابية للمنظمة .ولخص الباحث في هذا المبحث عمليات إدارة
المعرفة وفقا للعديد من النماذج التي تطرقت لقياس وتقييم إدارة المعرفة داخل المنظمات.
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المبحث الثالث
اإلبداع
تمهيد:
تتسابق منظمات األعمال على تحقيق أهدافها لضمان استم اررية بقائها ونموها واستمرارها في بيئة العمل،
من خالل تميزها بالجانب اإلبداعي ،حيث أصبح هدف المدراء السعي نحو اإلبدا لتحقيق رضا الز ائن،
وتطوير واستخدام كل ما هو جديد األمر الذي ينعكس على العائد للمنظمات (الشمري.)204 :2017 ،
كما ويعتبر اإلبدا أمثل خيار لتحقيق إدارة ناجحة تحقق قفزات كمية ونوعية في مجاالت العمل ،حيث إنه
يعتبر أساسياً نتيجة التطورات التكنولوجية والعلمية التي تنعكس بشكل أساسي على الفرد ،إضافة إلى
اعتباره خيا اًر استراتيجياً للمنظمات التي تسعى إلى تحقيق ميزة تنافسية (بديسي وآخرون.)3 :2011 ،
مفه م اإلبداع:
ذاتيا أو من خالل مجموعة السدتخدام مهارة التفكير والعقل والذهن وكل ما
جهدا
يعتبر اإلبدا بأنه ً
انسانيا ً
ً

يلزم من مدؤثرات ومتغيدرات بيئيدة مدن القيدام بإنتداج سلع أو تقدديم خددمات جديدة لم يسبق وأن أنتجت وأن
تتسم بتحقيق المنفعة للمجتمع (حمود.)204 :2002 ،

ويرى القاسمي ( )551 :2002أن اإلبدا هو مجموعة من األفكار والممارسات يقوم بها المديرون
والعاملون ،والتي تؤدي إلى إنتاج عمليات إدارية ،وطرق أساليب أكثر كفاءة وفاعلية في عملية إنجاز
أهداف الشركات والمؤسسات والدوائر ،وأكثر خدمة للمسؤولية االجتماعية وخدمة المجتمع.
وعلى خالف إنتاج شيء جديد فإن اإلبدا يعتبر أي أفكار أو حلول أو منتا أو خدمة أو طريقة ،مفيدة
للعمل (أيوب.)6 :2003 ،
واإلبدا هو العملية التي يترتب عليها دهور فكرة أو ممارسة أو منتا أو خدمة جديدة يمكن تبنيها من قبل
العاملين في المنظمة أو فرضها عليهم من قبل أصحاب القرار ،بحيث يترتب عليها إحداث نو من
التغيير في بيئة أو عمليات أو مخرجات المنظمة (العازمي.)46 :2006 ،
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ويمكن تعريف السلوع اإلبداعي بأنه ممارسات ومبادرات فكرية وعلمية يطرحها العاملون أثناء أدائهم
ألعمالهم بهدف رفع وتحسين األداء التنظيمي (الحراحشة والهيتي.)242 :2006 ،
يجا من القدرات التي تمكن الفرد من انتاج أفكار جديدة ،قابلة للتطبيق ،بهدف حل مشكلة قائمة
ويعتبر مز ً
أو تطوير نظام قائم ،أو استحداث مفهوم جديد يحقق الكفاءة والفعالية (العجلة.)14 :2009 ،

ويعرف اإلبدا بأنه :أي تطوير ألي فكرة سواء كانت على منتا أو وسيلة أو نظام أو عملية أو سياسة أو
براما أو خدمة ،أو أي فكرة جديدة تير مطبقة من قبل (بديسي وآخرون.)4 :2011 ،
ويعرف أيضا على أنه :القدرة على إيجاد ممارسات سلوكية تعبر عن األداء اإلداري الجيد والمبد لدى
العمداء ومعاونيهم ،وتهيئة جو من الثقة والتعاون وتقديم األفكار اإلبداعية ودعمها وتبنيها (الناصر
وحسين.)147 :2018 ،
ومن خالل ما تم عرضه من تعريفات سابقة ،يعر الباحث اإلبدا بأنه :أي تغيير يط أر على ممارسات
المنظمة سواء كان باتبا شيء جديد ومبتكر أو التعديل في سير العمل لألفضل ،أو إيجاد حل لمشكلة
مستعصية وحل ألزمة خانقة تعاني منها المنظمة ،وهذا التغيير يط أر من خالل مجموعة من العاملين
باستخدام الجهد البشري والعقلي وكذلك من خالل تحفيز اإلدارة والمنظمة لهم.
أومية اإلبداع:
لقد أصبح اإلبدا من أهم المقومات التنموية والتطويرية للمنظمات ،حيث إنه أصبح بقاء المنظمة وتطورها
مقترناً بإبداعها ،فالمنظمة التي ال تسعى إلى اإلبدا في عملها والتي ال تسعى إلى التطور يكون مصيرها
التراجع ومن ثم الزوال ،فاإلبدا المؤسسي يساعد المنظمات على التكيف مع التغييرات المتعددة و التالي
مواجهة التحديات بجميع أنواعها (الصالح.)3 :2011 ،
ويمكن إجمال اإليجابيات التي توفرها داهرة اإلبدا في التنظيمات على النحو التالي (روابحية،
:)23 :2015
 -1االستعداد لمواجهة المتغيرات بشكل ال يؤثر على سير العمليات التنظيمية.
 -2تحسين خدمات التنظيم بما يعود بالنفع على التنظيم والفرد.
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 -3المساهمة في تنمية القدرات الفكرية والعقلية للعاملين في التنظيم عن طريق إتاحة الفرصة لهم في
اختبار تلك القدرات.
 -4االستغالل األمثل للموارد المالية عن طريق استخدام أساليب عملية تتواكب مع التطورات
الحديثة.
 -5القدرة على إحداث التوازن بين البراما اإلنمائية المختلفة واإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة.
 -6حسن استغالل الموارد البشرية واالستفادة من قدراتهم عن طريق إتاحة الفرصة لها في البحث
عن الجديد في مجال العمل والتحديث المستمر ألنظمة العمل بما يتفق مع التغيرات المحيطة.
خصائص اإلبداع في المنظمات:
يعتبر اإلبدا عملية فكرية تقود إلى حلول مبتكرة لمشكلة مدا ،حيث يعني ذلك نب ًذا للمناها التطويرية
الجاهزة والمتكررة واستكشاف الوسائل وسبل مبتكرة في التشخيص والعالج لمشاكل الواقع اإلداري المتجدد،
فاإلبدا يمكدن أن يؤدي إلى تحديد الوسائل في ضوء تحديد األهداف ،و التالي فإن اإلبدا يتجسد في كل
جديدد وفي أي مجال من المجاالت ومن خالل أفراد "مبدعين" كمصدر أساسي (ساعد.)36 :2016 ،
تتمتع المنظمات المبدعة بمجموعة من الخصائص عن المنظمات تير المبدعة تتمثل في (أحمد،
:)286 :2017
 .1وجود رسالة واضحة ومحددة للمنظمة ،يمكنها من تطوير نفسها.
 .2بساطة الهيكل التنظيمي ومرونته وجو الثقة بين العاملين في مختلف مستويات التنظيم اإلداري.
 .3توفر نظام معلوماتي كامل يمكن المنظمة من الحصول على المعلومة وتحليلها وتجميعها وتقويمها
واالحتفاظ بها واستخدامها في الموضع الصحيح.
 .4حل المشاكل بطرق أسر ومنهجية محددة ومبدعة.
كما وتوجد لدبدا مجموعة من الخصائص يمكن بيانها فيما يلي (عيد:)15-14 :2008 ،
 -1اإلبدا ليس عملية فردية وليس حك اًر على أحد.
 -2يعتمد اإلبدا على التفكير المتعمق الشمولي.
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 -3اإلبدا داهرة إنسانية.
 -4اإلبدا علم نظري تجريبي قابل للتبديل والتغير (يتصف بالمرونة).
كما أنه يجب أن يتوفر مجموعة من الخصائص والسمات يتميز بها اإلداريون المبدعون ومن هذه
الخصائص ما يلي (القريوتي:)182 :2003 ،
 -1وجود رؤية محددة للتعامل مع المشكلة و دائلها.
 -2الثقة بالنفس و اآلخرين لدرجة كبيرة وتوقع الفشل وعدم االستسالم بسهولة.
 -3القدرة على التعامل مع متطلبات التغيير وتحمل المواقف الصعبة.
 -4المرونة والقدرة على التكيف والتجر ة والتجديد.
 -5الجرأة وتقديم اآلراء المختلفة.
 -6االستقاللية الفردية وعدم فرض السلطة وعدم مركزية الق اررات.
عناصر ومرتكزات اإلبداع:
تتمثل في القدرات اإلبداعية أو القدرات المميزة للشخصية المبدعة وهي االستعدادات العقلية التي يلزم
توافرها لألشخاص حتى يقوموا بأنوا من السلوع اإلبداعي والتي تميز الشخص المبد

القادر على

التفكير اإلبداعي ومن أهمها ما يلي:
 .1األصالة :وتعني أن الشخص المبد ال يفكر بأفكار المحيطين به ،لهذا تكون هذه األفكار جديدة
دائماً (الصيرفي .)265 :2009 ،وهي المقدرة على اإلتيان باألفكار الجديدة النادرة والمفيدة وتير
المرتبطة بتكرار أفكار سابقة ،وهي إنتاج تير المألوف و عيد المدى  ،ويتفق عدد من الباحثين على
أن األصالة هي" القدرة على إنتاج استجابات أصيلة أي قليلة التكرار بالمعنى اإلحصائي داخل
الجماعة التي ينتمي إليها الفرد ،أي أنه كلما قلت درجة شيو الفكرة زادت درجة أصالتها" ( Lin, et
.)al, 2017: 302
 .2الطالقة :وتعني قدرة الشخص على إنتاج كمية كبيرة من األفكار ،تفوق المتوس العام ،في تضون
فترة زمنية محددة ،ويقال بأن الطالقة بنك القدرة اإلبداعية  (.لذا فمن المرجح أن يتميز الشخص
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المبد بالطالقة في التفكير ،وتتحدد الطالقة في حدود كمية مقاسة بعدد االستجابات وسرعة صدورها
(السويدان والعدلوني.)57 :2002،
 .3المرونة :وهي أن ترى وتنظر إلى األشياء بمنظور جديد تير ما اعتاد عليه الناس ،مثل االثراء
الوديفي الذي تحقق صالح العمل وتشبع حاجة إثبات الذات عند المودف (الصيرفي،)18 :2003 ،
وأيضاً هي المقدرة على اتخاذ الطرق المختلفة والتفكير بطرق مختلفة أو بتصنيف مختلف عن
التصنيف العادي ،والنظر للمشكلة من أبعاد مختلفة ،وهي درجة السهولة التي يغير بها الشخص
موقفاً أو وجهة نظر معينة ،وعدم التعصب ألفكار بحد ذاتها  ،كما أنها تعني النظر إلى األشياء من
عدة زوايا (السرور.)118 :2002،
 .4الحساسية للمشكالت :وتتمثل في قدرة الفرد على اكتشاف المشكالت المختلفة في المواقف المختلفة،
فالشخص المبد يستطيع رؤية كثير من المشكالت في الوقت الواحد ،فهو يعي األخطاء ونواحي
القصور ويحس بالمشكالت إحساساً مرهفاً (عوض .)209 :2013 ،والشك أن األشخاص الذين تزداد
حساسيتهم إلدراع أوجه القصور في المواقف المختلفة تزداد فرصتهم لخوض تمار البحث فيها،
و التالي فإن االحتمال سيزداد أمامهم نحو اإلبدا الخالق( .جروان)157 :2002،
 .5قب ل المخاطرة :هي مدى شجاعة الفرد في تعريض نفسه للفشل أو النقد وتقديم تخمينات والعمل تحت
دروف تامضة والدفا عن أفكاره الخاصة .كما تعني أخذ زمام المبادرة في تبني األفكار واألساليب
الجديدة والبحث عن حلول لها ،في الوقت نفسه الذي يكون فيه الفرد قابالً لتحمل المخاطر الناتجة
عن األعمال التي يقوم بها ،ولديه االستعداد لمواجهة المسئوليات المترتبة على ذلك  ،وفي ميدان
العمل اإلداري يكون المديرون الواعدون واعين ألهمية عنصر المخاطرة في استثمار الطاقات اإلبداعية
لدى العاملين وتحسين المناخ التنظيمي ،ومدركين لحاجة العاملين للمساندة والدعم للتغلب على التردد
في تحمل اآلثار المترتبة على المخاطرة مما يدفعهم إلى وضع أنظمة ومكافآت تشجعهم على قبول
المخاطرة وتحمل نتائجها ( .الشمري.)196 :2002،
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ويرى الباحث أن المفكرين انشغلوا بتقديم تصورات مختلفة لتفسير تلك القوة التي تحكم العقل اإلنساني
عندما يجود باألفكار الخالقة ،وامتزجت في تفسيراتهم التصورات الذاتية مع األفكار الدارجة .وقد أدت هذه
التصورات لدبدا إلى عدد من التناقضات والتصورات الخاطئة ومنها على سبيل المثال ،أن اإلبدا ال
يمكن دراسته دراسة علمية منظمة؛ ألن اإلبدا عملية طبيعية تخلق قوانينها الخاصة ،وأن المبد يختلف
نوعياً عن تيره من البشر أي أنه من طبيعة مختلفة ال يمكن تحديدها ،فهو ملهم .لذا على المنظمات تبني
المفاهيم واألفكار التي تقود إلى اإلبدا .
خاتمة:
تطدرق الباحددث فددي هدذا المبحددث إلددى العديدد مددن المعددارف والمفداهيم الخاصددة باإلبدددا  ،وقدم الباحددث بتجميددع
العديد من التعريفات المختلفة لدبدا اإلداري ،وتوصل إلدى تعريدف إج ارئدي يجمدل أهدم النقداط التدي تطرقدت
له ددا التعريف ددات ف ددي األدبي ددات الس ددابقة .وذك ددر الباح ددث ف ددي ه ددذا المبح ددث األهمي ددة الكبي ددر لدب دددا اإلداري
للمنظمات ودوره في مسداعدة المنظمدات فدي مواجهدة التحدديات بجميدع أنواعهدا .كمدا وذكدر الباحدث ملخدص
ألهم الخصائص التي يتميز بها اإلبدا  .وقام الباحث بسرد عناصدر ومرتكدزات اإلبددا والتدي تعتبدر كأبعداد
لقياس مستوى اإلبدا داخل المنظمات.
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العالقة التي تربط متغيرات الدراسة
 رأس المال الفكري واإلبداع:
اقترا العديد من العلماء أن رأس المال الفكري يمكن أن يكدون عنصد ار هامدا فدي اإلبددا التنظيمدي.
ه دذا ألندده مددن خددالل مؤسسددات رأس المددال الفكددري يمكنهددا أن تصد ردور بشددكل أفضددل األهميددة االسددتراتيجية
ألنشطة إدارة الموارد والمعارف الفكرية الخاصة بها ألنها توفر فهماً شامالً لكل من الموارد الفكرية الداخلية
والخارجية المضمنة في الروتين الشخصي والتنظيمي وعالقات الشبكات (كونغ  .)2010 ،يمكن رؤية هذا
مهمدا لالبتكدار حيدث
الراب من خدالل المكوندات المختلفدة لدرأس المدال الفكدري .يعتبدر رأس المدال التنظيمدي ً
أن المعرفددة المؤسسددية المتراكمددة فددي بدراءات اختد ار المنظمددة وقواعددد البيانددات والهياكددل واألنظمددة والعمليددات
تسداعد فدي تعزيدز المعرفدة الحاليدة وتسدهل بددورها القددرة علدى اإلبددا اإلضدافي ( Subramaniam and
 .)2005 ،Youndtعالوة على ذلدك  ،يعتبدر رأس المدال البشدري حاس ًدما للوصدول إلدى ابتكدار جديدد .وفًقدا
ددر ال نهددائي مددن األفكددار والمنتجددات
لألدبيددات السددابقة  ،فددإن امددتالع أفضددل رأس مددال بشددري يعنددي مصد ًا
ددر ثابتًددا يشددكك ف ددي الددروتين التنظيمددي  ،ممددا يدددفع المنظم ددة للحصددول علددى معرفددة جدي دددة
الجديدددة ومصد ًا
وابتكار جذري ( . )Delgado-Verde et al, 2011كمدا يعتبدر رأس المدال العالئقدي مسداهما أساسديا فدي

اإلبدددا  .ويرجددع ذلددك إلددى حقيقددة أن رأس المددال العالئقددي يدرتب بإنشدداء عالقددات تددؤدي إلددى التقدداط وموازنددة
وتعدديل اإلبددا والقيمدة الحيويدة لالبتكدار ( .)2013 ،Santos-Rodrigues et al.علدى الدرتم مدن أن
دليال على أهمية رأس المال الفكري لالبتكار  ،إال أن الخالصة التي تم التوصدل إليهدا فدي هدذه
األدب يقدم ً
الدراسة ال تتفق مع استنتاجات الدراسات األخرى التي تشير إلى أن اإلبدا إما جذري أو تددريجي ال يعتمدد
على رأس المال الفكري الموجود في المنظمة وأن هناع عوامل أخرى قد تقود العملية المبتكرة.
 رأس المال الفكري وإدارة المعرفة:
دبابا لتوقددع تددأثير رأس المددال الفكددري علددى إدارة المعرفددة مددن خددالل تحديددد
تددوفر األدبيددات السددابقة أسد ً
الطددرق التددي يمكددن أن يددؤثر بهددا كددل ُبعددد مددن جوانددب رأس المددال الفكددري العالئقيددة واالجتماعيددة واإلنسددانية
والتنظيميد ددة) علد ددى إدارة المعرفد ددة .يسد ددهل رأس الم د ددال االجتمد دداعي عمليد ددات إدارة المعرفد ددة ألن التف د دداعالت
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الشخصد ددية تتد دديح التكامد ددل المعرفد ددي ( ، )1996 ،Grantوتبد ددادل المعرفد ددة داخد ددل الشد ددركة ( Nahapietو
 ، )1998 ،Ghoshalوالتفاعدل بدين نقدل المعرفدة (  2006 ،Santoro and Bierly؛  Santoroو
 2006 ،Saparito؛  )2009 ،Chen et al.وخلدق المعرفدة (نوناكدا ُ .)1994 ،يمكدن رأس المدال
البشري إدارة المعرفة ألن األفدراد داخدل المنظمدة يمكدنهم تطدوير عمليدات إدارة المعدارف المناسدبة والمطلو دة
(  ، )2003 ،Argote et al.ويمكنهم استخدام معارفهم لتحسين إدارة المعرفة ( Nonakaو Takeuchi
يمكددن إدارة المعرفددة ألن األشددكال المختلفددة مددن رأس المددال
 .)1995 ،أخيد ًا
در  ،فددإن رأس المددال التنظيمددي ر
التنظيمي  ،بمدا فدي ذلدك أنظمدة ذاكدرة المعدامالت والهيكدل التنظيمدي وتقنيدات المعلومدات  ،يمكدن االسدتفادة

منهدا فدي تطدوير عمليدات إدارة المعرفدة (Alaviو  2001 ،Leidner؛ .)2008 ،Olivera et al.
دبابا لتوقددع تددأثير رأس المددال الفكددري علددى إدارة المعرفددة مددن خددالل تحديددد الطددرق
تددوفر المؤلفددات السددابقة أسد ً
وتنظيميدا) علدى إدارة
دانيا
التي يمكن أن يؤثر بها كل بعد من أبعاد رأس المال الفكري (أي ،
ً
اجتماعيا وإنس ً
ً

المعرفد ددة .يسد ددهل رأس المد ددال االجتمد دداعي إدارة المعرفد ددة ألن التفد دداعالت الشخصد ددية تتد دديح تكامد ددل المعرفد ددة
( ، )1996a ،Grantوتبادل المعرفة داخل الشركة ( Nahapietو  ، )1998 ،Ghoshalوالتفاعل بين

نقل المعرفة (  2006 ،Santoro and Bierly؛  Santoroو  2006 ،Saparito؛ ،Chen et al.
 )2009وخلددق المعرفددة (ُ .)1994 ، Nonakaيمكددن رأس المددال البشددري إدارة المعرفددة ألن األف دراد داخددل
المنظمة يمكنهم تطوير عمليات إدارة المعارف المناسبة والمطلو ة (  ، )2003 ،Argote et al.ويمكدنهم

اسددتخدام معددارفهم لتحسددين إدارة المعرفددة (& Nonaka

در  ،فددإن رأس المددال
 .)1995 ،Takeuchiأخيد ًا

يمكدن إدارة المعرفدة ألن األشددكال المختلفدة مدن رأس المددال التنظيمدي  ،بمدا فددي ذلدك أنظمدة ذاكدرة
التنظيمدي ر
المع ددامالت والهيك ددل التنظيم ددي وتكنولوجي ددا المعلوم ددات  ،يمك ددن االس ددتفادة منه ددا ف ددي تط ددوير عملي ددات إدارة
المعرفة.
 إدارة المعرفة واإلبداع:
(2004 ،Gloet and Terziovski؛  )2013 ،Lee et al.التددي تؤكددد أن إدارة المعرفددة واإلبدددا

مرتبطان بطريقة إيجابية .يمكن أن يعزى هذا االرتباط إلى الدور الهام الدذي تلعبده كدل عمليدة إدارة المعرفدة
في تسهيل اإلبدا  .يتعلق اكتساب المعرفدة بتحديدد موقدع أو إنشداء أو اكتشداف معلومدات جديددة ( Lee et
37

در بددالغ األهميددة لتطددوير أفكددار جديدددة وحلددول إبداعيددة تددؤدي إلددى تطددوير
 .)2013 ،al.لددذلك  ،يعتبددر أمد ًا

منتجدات وخددمات جديددة (  .)2012 ،Hsu and Sabherwalومدع ذلدك  ،فدإن الد ارسدة التدي أج ارهدا لدي
وآخرون )2013( .ال يتفق مع هذا االستنتاج ألن النتائا تشير إلى أن اكتساب معرفدة جديددة مدن شدركات
دور فدي تعزيدز اإلبددا ألنده يسدهل
أيضدا ًا
أخرى ال يؤثر علدى قددرة الشدركة اإلبداعيدة .يلعدب تحويدل المعرفدة ً

نقددل المعرفددة داخددل المؤسسددة  ،ممددا يتدديح تطددوير أفكددار جديدددة وتطددوير المعرفددة الالزمددة لالبتكددار ( Hsuو
 .)2012 ،Sabherwalعلددى الددرتم مددن أن العديددد مددن الد ارسددات ذكددرت أن تبددادل المعرفددة يددؤثر بشددكل

إيج ددابي عل ددى اإلب دددا (لي دداو وآخ ددرون  .)2009 ،ل ددي وآخ ددرون )2013( .وج دددت ف ددي د ارس ددتهم أن تب ددادل
مهما لالبتكار .وذلدك
المعرفة لم يكن عامال هاما لتعزيز اإلبدا  .كما تم اإلبالغ عن تطبيق المعرفة ليكون ً
ألن المؤسسددات التددي تطبددق المعرفددة بفعاليددة قددادرة علددى تطددوير منتجددات جديدددة وإنشدداء المزيددد مددن تقنيددات
المعالجدة المبتكدرة (  .)2013 ،Lee et al.عدالوة علدى ذلدك  ،يسدهل تطبيدق المعرفدة التخصدص داخدل
يمكن األفراد مدن التركيدز علدى تطدوير منتجدات وخددمات جديددة واالسدتفادة فدي الوقدت نفسده
المنظمة  ،مما ر
من خبرة اآلخرين ذات الصلة ( Hsuو .)2012 ،Sabherwal

38

المبحث الرابع
واقع برامن التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية
 التعليم العالي في فلسطين
ُيعد قطا التعليم العالي في فلسدطين ركيدزة أساسدية فدي إحدداث التنميدة والتطدور علدى كافدة الصدعد

السياسددية واالقتصددادية والمجتمعيددة والمعرفيددة ،ورتددم الظددروف التددي تعيشددها فلسددطين مددن احددتالل وحصددار
ومحدوديددة اإلمكانددات إال أن مؤسسددات التعلدديم العددالي فيهددا قددد أحدددثت نقلددة نوعيددة فددي برامجهددا ومناهجهددا
وأنمدداط الددتعلم ،ويتضددح ذلددك مددن أولويددة االهتمددام التددي يحظددى بهددا هددذا القطددا مددن الحكومددات الفلسددطينية
المتعاقبددة ،و سدديتم فددي هددذا المبحددث اسددتعراض نشددأة التعلدديم العددالي فددي فلسددطين ،وإحصددائيات مؤسسددات
التعليم العالي ،والتوجه االستراتيجي للتعليم العالي في فلسطين.
 نشأة التعليم العالي في فلسطين
يعود تاريخ التعليم العالي الفلسدطينية إلدى حقبدة األر عيندات مدن القدرن الماضدي ،حيدث أنده فدي ذلدك الوقدت
كددان الطلبددة الفلسددطينيين يتوجهددون للد ارسددة بجامعددات الج دوار أو الجامعددات البعيدددة كالجامعددات المص درية
واألردنية واألمريكية والبريطانية سيما وأن االنتقال في ذلك الوقت كان سهال والحدود مفتوحة (عبد الرحمن،
 ،2010ص.)15
ويمكن تقسيم المراحل التي مر فيها التعليم العالي في فلسطين إلى مرحلتين رئيسيتين:
المرحلررة األولررى(مددا قبددل  1967ومددا بعدددها)  :مددا قبددل العددام  ،1967لددم تكددن فددي فلسددطين مؤسسددات تعلدديم
عددال جددامعي ،وكانددت هندداع كليددات متوسددطة ،أو معاهددد لتخ دريا المعلمددين ،وأبرزهددا دور المعلمددين التابعددة
لوكالددة الغددوث الدوليددة  ،إضددافة إلددى بعددض الكليددات الخاصددة مثددل كليددة بيرزيددت ،وكليددة النجدداا فددي نددابلس،
والكلية العر ية في القددس .أمدا بعدد عدام  1967وحتدى تأسديس السدلطة الوطنيدة الفلسدطينية عدام 1994م،
بدرزت فدي هدذه الفتدرة تغييدرات اجتماعيدة واقتصدادية حيددث بددأ المجتمدع الفلسدطيني االعتمدداد علدى نفسده فددي
التخطي والتفكير ببناء مؤسساته الخاصة ،ومنها التعليمية بالطبع (شبيب ،2012 ،ص.)1
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وقد كانت أولى المبادرات في كلية بيرزيت عام  1972التي أعلندت تطدوير التخصصدات التدي تدرسدها إلدى
درجة البكالوريوس .وفي عام  1973أعلنت مدارس الفرير في القدس عن تحويلها إلى جامعة أطلدق عليهدا
جامعة بيت لحم .وفدي عدام  1980افتتحدت كليدة أخدرى فدي الخليدل إلدى جاندب كليدة الشدريعة التدي تأسسدت
منذ عام  1971لتشدكال جامعدة الخليدل .وتطدورت كليدة النجداا فدي ندابلس إلدى جامعدة عدام  1977بعدد أن
كانت كلية متوسطة .وفي عام 1978تأسست الجامعة اإلسدالمية فدي تدزة .وفدي نهايدة السدبعينيات و دايدة
الثمانينيات انطلقت أر ع كليات جامعية فدي القددس شدكلت مدا يعدرف باسدم جامعدة القددس .ومدع بدايدة العقدد
األخيددر مددن القددرن الماضددي تأسسددت أحدددث جددامعيتين فددي فلسددطين وهمددا جامعددة األزهددر وجامعددة القدددس
المفتوحة (مقداد وحلس ،2001 ،ص.)104
العمليددة التعليميددة فددي فلسددطين فددي آب (أتسددطس) مددن
المرحلررة الثانيررة :تولددت السددلطة الوطنيددة الفلسددطينية
ر

ظم
العام  .1994وقد ورثت بنية تعليمية محدودة النمو ومنزوعة الوطنيدة ،تعرضدت فيهدا إلدى االنتهداع المدن ر
أي آفدداق
برمتدده ويقد ردوض ر
والمتواصددل مددن قبددل االحددتالل ،األمددر الددذي كددان ينددذر بانهيددار النظددام التعليمددي ر
تم تشكيل و ازرة التعليم العالي عام  1996لتستكمل دور مجلس التعليم
تنموية حقيقية في هذا المجال ،وقد ر

العددالي الفلسددطيني الددذي كددان قائم داً قبددل قدددوم السددلطة الوطنيددة الفلسددطينية ،.حيددث حد ردددت الددو ازرة منددذ بدددء
عملهددا المهددام الرئيسددة تجدداه النهددوض بددالتعليم العددالي والبحددث العلمددي مددن حيددث الجددودة وتحسددين وتطددوير
األجهزة اإلدارية في مؤسسات التعليم العالي (شبيب ،2012 ،ص ص.)3-2
و عددد تأسدديس السددلطة الوطنيددة الفلسددطينية فددي أوائددل التسددعينات أُنشددئت و ازرة التعلدديم العددالي والبحددث العلمددي
عددام  1996لتشددرف وتدددعم وتُوجدده نمددو التعلدديم العددالي الفلسددطيني مددن خددالل مجالسددها وهيئاتهددا وإدارتهددا
ووحددداتها المختلفددة ،وصدددر قددانون التعلدديم العددالي رقددم ( )11عددام  ،1998الددذي حدددد أهددداف التعلدديم العددالي
ودور الددو ازرة وصددالحياتها ومسددتويات التعلدديم العددالي وشددهاداته الممنوحددة وأنمدداط التعلدديم وأن دوا مؤسسدداته،.
كدذلك تددم تفعيددل مجلدس البحددث العلمددي لرسدم السياسددات البحثيددة ضدمن إطددار مؤسسددات التعلديم العددالي ،وتددم
إنشاء هيئة االعتماد والجودة لترخيص وتقييم واعتماد مؤسسات و راما أكاديمية جديدة وقديمة ،إضافة إلدى
إنشدداء صددندوق إق دراض الطالددب ،لمسدداعدة الطلبددة فددي تغطيددة نفقددات تعلدديمهم( .الموقددع االلكترونددي لددو ازرة
التر ية والتعليم العالي الفلسطيني).
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 التعليم المستمر في فلسطين:
تعددد ب دراما خدمددة المجتمددع والتعلدديم المسددتمر فددي الجامعددات حلقددة الوصددل التددي تددر الجامعددة بددالمجتمع
المحلددي ،والددذ ار الممتدددة مددن الجامعددة إلددى مؤسسددات المجتمددع وأبنائدده كافددة .بحيددث تسددعى لبندداء وتطددوير
قدددرات المجتمددع المحلددي والمسدداهمة الفاعلددة فددي تنميددة مجتمعيددة مسددتدامة فددي إطددار مددن القدديم األساسددية:
الجودة واإلبدا والشراكة المجتمعية.
وتقدم هذه البراما العديد من الخدمات التدريبية والتعليمية المختلفة لكافة طبقات وفئات المجتمع ،و خاصدة
الخ دريجين مددنهم لزيددادة تمكي دنهم فددي أس دواق العمددل وصددقل مهددارات مددا بعددد التخددرج وتمكددين الخ دريجين مددن
تطبيددق مددا تددم د ارسددته فددي الجامعددات خددالل سددنوات الد ارسددة لكددي تعطدديهم المي دزة فددي المنافسددة علددى الفددرص
التوديفية المختلفة ،أو تحقيق األفكار والطموحات التي يطمح لها الطالب.
ول ددم تقتص ددر بد دراما التعل دديم المس ددتمر عل ددى الط ددالب فقد د  ،ب ددل اس ددتهدفت المهني ددين والطبق ددات األخ ددرى م ددن
المجتمع من خالل دورات تدريبية مختلفة تساعدهم في إدارة حياتهم بشكل أفضل وتسهيل تحقيق أحالمهم.
-1

برنامن التعليم المستمر بجامعة األقصى:

انطالقداً مددن أهددداف جامعددة األقصددى ورسددالتها فددي خدمددة المجتمددع الفلسددطيني واإلسددهام فددي تددوفير الخبدرات
والكفاءات العلمية والفنية القادرة على مواكبة التغيرات والتطورات المتسارعة ،وإيماناً بدورها اإليجابي الفعال
في بناء جيل حضاري مثقف يأخذ على عاتقه بنداء الدولدة الفلسدطينية ومؤسسداتها .تدم تأسديس دائدرة التعلديم
المستمر عام  1996التي تطورت فيما بعد لتصبح عمدادة التعلديم المسدتمر وخدمدة المجتمدع ،لتكدون إحددى
عمادات الجامعة الرئيسية ،ونافذتها إلى الخارج ،تحمل رسالتها ،وتنفذ سياستها ،وتؤكد فلسدفتها نشدر رسدالة
الجامعة التر وية واألكاديمية ونشر فلسفتها بين أبناء الشعب الفلسطيني.
الرؤية:
الريادة في خدمة وتنمية المجتمع المحلي والتعليم المستمر بتقنيات حديثة ووفق معايير أكاديمية عالية.
الرسالة:
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بندداء وتطددوير قدددرات المجتمددع المحلددي والمسدداهمة الفاعلددة فددي االرتقدداء بدده تثقيفداً وتعليمداً وتدددريباً مددن خددالل
ب د د د د د د د د د د د د د د د دراما متمي د د د د د د د د د د د د د د د دزة ركائزهد د د د د د د د د د د د د د د ددا الجد د د د د د د د د د د د د د د ددودة واإلبد د د د د د د د د د د د د د د دددا والش د د د د د د د د د د د د د د د دراكة المجتمعيد د د د د د د د د د د د د د د ددة.
األودا

:

 تعزيز دور الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع المحلي.
 تدعيم عالقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية.
 االرتقاء بالروا القيادية والريادية لطلبة وخريجي الجامعات.
 تنمية المهارات العلمية والمهنية والحياتية واإلدارية لطلبة الجامعات والخريجين.
 اإلشراف على تنظيم الخدمات الفنية لمؤسسات المجتمع المحلي مدن خدالل تنظديم وإدارة دورات تدريبيدة
متنوعة.
 المساهمة في تحقيق التميز وفًقا للخط االستراتيجية لجامعة األقصى المنبثقة من رؤية التعلديم العدالي
في فلسطين .
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برنامن التعليم المستمر بجامعة األ ور – غزة

مركددز التعلدديم المسددتمر وخدمددة المجتمددع بجامعددة األزهددر – تدزة هددو مؤسسددة خدماتيددة أنشددئت نتيجددة للرؤيددة
التطويرية لجامعة األزهر – تزة والمسؤولية األكاديمية والمهنية والوطنية لدى الجامعة تجاه الوطن وأبنائده،
كمؤسسة وطنية رائدة في مجال التعليم العالي.
فالمركز بالتالي ،هو مؤسسة تير حكومية وتير ر حية تابعة لجامعة األزهر – تزة تهدف لخدمة المجتمدع
الفلسطيني بكافة شرائحه من خالل طرا براما وخدمات وأنشطة تعليمية وتدريبية منهجية.
الرؤيا:
بالسعي لتحقيق أهداف المركدز فدإن الرؤيدة الشدمولية لنشداط المركدز هدي :مجتمدع فلسدطيني يتمتدع بدالرقي و
العلددم و المهددارات العاليددة ،وينظددر لدده وككددل ،بدداحترام وتقدددير عددالمي علددى أندده مجتمددع قددادر و ثقددة علددى أن
يبني الدولة الفلسطينية الحديثة.
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الغايات االستراتيجية:
يهدف المركز من خالل كافة أنشطته للتالي:
 توطيددد وتقويددة عالقددة الجامعددة والتواصددل المثمددر والبندداء مددع المجتمددع الفلسددطيني مددن خددالل أنشددطةتوعوية و تطويرية في جوانب متعددة بما يعود بالنفع على الوطن والمجتمع.
 االرتق دداء ب ددالفكر وال ددروا القيادي ددة والريادي ددة باإلض ددافة لتنمي ددة المه ددارات العملي ددة والمهني ددة ل دددى طلب ددةوخريجي الجامعات.
 االرتقدداء بمهددارات الم دواطن الفلسددطيني علددى مختلددف الصددعد مددن خددالل اس دتقراء حالددة المجتمددع و مددايتالءم مع متطلبات العصر والتطور العالمي.
 المسدداهمة الجددادة واإليجابيددة فددي تطددوير وتنميددة الشددباب والددنشء بم دراحلهم العمريددة المختلفددة مددا قبددلالمرحلة الجامعية.
-3

برنامن التعليم المستمر بالجامعة اإلسالمية – غزة

تأسست عمادة خدمدة المجتمدع والتعلديم المسدتمر عدام 1997م تحقيقدا لرؤيدة ورسدالة الجامعدة فدي المسداهمة
الفاعلة في خدمة وتنمية المجتمع و المشاركة في إحداث نهضة مجتمعية و إنسانية شاملة.
الرؤية:
الريادة في خدمة و تنمية المجتمع المحلي
الرسالة:
عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر تسعى لبناء وتطوير قدرات المجتمع المحلدي والمسداهمة الفاعلدة فدي
تنمية مجتمعية مستدامة في إطار من القيم األساسية :الجودة واإلبدا والشراكة المجتمعية.
الغايات االستراتيجية:
المساهمة في:
.1

تعزيز دور الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع.
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.2

تدعيم عالقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية.

األودا :
.1

تطددوير قدددرات ومهددارات أف دراد المجتمددع المحلددي ال دراتبين فددي تحسددين مهدداراتهم المهنيددة فددي مختلددف

المجاالت (اإلدارية والمالية والفنية و العلمية و الصحية و الزراعية وتكنولوجيا المعلومات).
.2

تدأهيل وتطوير القددرات والمهدارات المهنيدة للكدوادر البشدرية العاملدة فدي المؤسسدات الحكوميدة و تيدر

الحكومية لتمكينها من المشاركة في عملية التطوير و التنمية المجتمعية المستدامة.
.3

تقديم الخدمات االستشارية و الدراسات الخط االستراتيجية في شتى المجاالت

.4

تحسين قدرات و مهارات طلبة و خريجي الجامعة اإلسالمية و الجامعات المحلية األخرى.

.5

توفير خدمات نوعية لخدمة ذوي اإلعاقات البصرية أو السمعية أو الجسدية.
 -4جامعة فلسطين:

للتعريف بجامعة فلسطين بغزة يمكن تناولها من الجوانب التالية(الموقع االلكتروني لجامعة فلسطين):
 التأسيس:
أُسسددت جامعددة فلسددطين بقد ارر مددن الدرئيس ال ارحددل ياسددر عرفددات – أبددو عمددار عددام  ،2003و دددأت ممارسددة
دورها في المجتمع الفلسطيني جنباً إلى جنب مع نظيراتها من الجامعات المحلية في أوائدل شدهر مدارس مدن
عام  2005في مدينة تزة ،وذلك بتجهيز ملفات اعتماد الكليات والبراما ،و عد العمل المتواصل في تجهيز
بد د ارما الجامع ددة وفقد داً لمتطلب ددات و ازرة التر ي ددة والتعل دديم الع ددالي والهيئ ددة الوطني ددة لالعتم دداد والج ددودة والنوعي ددة
لمؤسسدات التعلديم العددالي حصدلت الجامعددة علدى التددرخيص المبددئي ثدم علددى االعتمداد العددام للجامعدة بتدداريخ
 15/07/2007إلى أن حصلت على االعتماد النهائي لكلياتها.
 رؤية الجامعة:
مؤسسة أكاديمية متميزة داعمة للتنمية المستدامة على المستوى الوطني وفق معايير الجودة.
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 رسالة الجامعة:
تسددعى جامعددة فلسددطين للتميددز فددي التدددريس والبحددث العلمددي وخدمددة المجتمددع مددن خددالل ب دراما مرتبطددة
بالتنميد ددة المسد ددتدامة وتخ د دريا أجيد ددال محصد ددنة بد ددالقيم األصد دديلة ،وقد ددادرة علد ددى مواكبد ددة التطد ددورات العلميد ددة
والتكنولوجية ومستجدات العصر ،والمنافسة على المستويين المحلي واإلقليمي .
 األودا

االستراتيجية:

 .1توفير بيئة مستقرة تشجع على اإلبدا و انتماء المودفين والطلبة والخرجين.
 .2تطوير العالقات مع المؤسسات العر ية واالجنبية ومؤسسات البحث العلمي.
 .3زيادة طالب الجامعة الي عشرة االف طالب.
 .4التميز في البحث العلمي وتسخيره لخدمة المجتمع.
 .5تزويد المجتمع بخريجين مميزين للسوق المحلي ومناسبين للدراسات العليا.
 -5برنامن التعليم المستمر بجامعة غزة:
تعددد دائ درة خدمددة المجتمددع والتعلدديم المسددتمر حلقددة الوصددل التددي تددر الجامعددة بددالمجتمع المحلددي ،والددذ ار
الممتدددة مددن الجامعددة إلددى مؤسسددات المجتمددع وأبنائدده كافددة ،وتتددرجم الدددائرة إيمددان القددائمين علددى الجامعددة
وإدارتهددا بالدددور المحددوري فددي تعميددق التدراب والتواصددل بينهددا و ددين مؤسسددات المجتمددع المحددي  ،وتندداط هددذه
الوديفددة الحيويددة فددي الجامعددة بدددائرة خدمددة المجتمددع والتعلدديم المسددتمر ،وذلددك مددن خددالل طددرا الددديبلومات
المهنيددة والدددورات التدريبيددة فددي ب دراما متمي دزة فددي التأهيددل الفنددي والتنميددة البش درية واإلداريددة وتيرهددا ،وتنفيددذ
المشاريع التنموية ذات الجودة العالية .
 الرؤيا:
تسعى دائرة خدمة المجتمع والتعلديم المسدتمر للريدادة علدى مسدتوى الدوطن والتميدز بتقدديم الخددمات التدريبيدة
والتعليمية والتثقيفية والمهنية الحديثة التي تساهم في تطوير الموارد البشرية والمؤسسات في المجتمع.
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 الرسالة:
تسعى دائرة خدمة المجتمع والتعليم المستمر لبناء وتطوير قددرات المجتمدع المحلدي ،والمسداهمة الفاعلدة فدي
تنمية مجتمعية بحلول مبتكرة و راما نوعية ذات أثر إيجابي ملموس ،من خدالل كدوادر مؤهلدة ،و يئدة عمدل
جذابة ،وتقنيات متطورة ،وشراكات استراتيجية فاعلة.
 األودا :
 تحليل احتياجات الشرائح المستهدفة وتحديد أولوياتها.
 إعداد قواعد معلومات و يانات للعملية التعليمية والتدريبية داخل الدائرة.
 تقديم وتطوير براما نوعية للطالب وللمجتمع الخارجي للمساهمة في تنمية وتطوير أفراد المجتمع.
 توفير تدريب متطور بأحدث التقنيات والتجهيزات والبيئة الالزمة لتدريب خالق.
 تقديم وتطوير دراسات واستشارات متخصصة.
 -6برنامن التعليم المستمر بجامعة القدس المفت حة:
تأس ددس مرك ددز التعل دديم المس ددتمر ف ددي جامع ددة الق دددس المفتوح ددة س ددنة 1991م كأح ددد الم ارك ددز المهم ددةلخدمددة المجتمددع الفلسددطيني ،وذلددك مددن أجددل تددوفير فددرص التعلدديم المسددتمر والددتعلم مدددى الحيدداة
لجميددع ش درائح المجتمددع الفلسددطيني وفئاتدده ،والمسدداهمة بشددكل فاعددل فددي تنميددة وتطددوير قدددرات
األف دراد والمؤسس دات الفلسددطينية مددن خددالل تقددديم خدددمات التدددريب المهنددي والتقنددي وفددق معددايير
الجودة المحلية والعالمية ،باإلضافة إلى تقديم خدمة االستشارات اإلدارية والفنية وتنفيذ المشداريع
التنموية المجتمعية .كما يعمل مركز التعليم المستمر على تنمية إمكانيدات الجامعدة وقددراتها مدن
خالل تطوير أداء الكوادر العاملة فيها وتحسين مرافقها.
 رؤية المركز:
 الريادة في تقدديم خددمات التددريب المهندي والتقندي ،وتنفيدذ المشداريع التنمويدة والخددمات االستشدارية(اإلدارية والفنية) ،التي مدن شدأنها أن تسدهم فدي بنداء القددرات الفلسدطينية لجميدع شدرائح المجتمدع
وفئاته ومؤسساته ،وفق معايير الجودة المحلية والعالمية.
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 رسالة المركز:
 االستمرار في توفير خدمات التدريب المهني والتقني ،وإعداد المشاريع التنموية وتنفيذها ،باإلضدافةإلى تقديم خدمات االستشارات في المجاالت اإلدارية والفنية التدي تسدهم فدي بنداء وتطدوير قددرات
شد درائح المجتم ددع الفلس ددطيني ،وخاص ددة فئات دده المهمش ددة ،ومؤسس دداته المختلف ددة ،بم ددا يتماش ددى م ددع
استراتيجيات المركز في تبني “الشراكة من أجل التعليم المستدام والتعلم مددى الحيداة” ،وذلدك مدن
خالل العمدل علدى تجويدد الخددمات التدي يقددمها المركدز وفدق المعدايير المحليدة والعالميدة وأفضدل
الممارسات الدولية ،بما يتماشى مدع رسدالة الجامعدة وأهددافها ،و التميدز فدي تقدديم خددمات نوعيدة
جديدددة لتلبيددة احتياجددات المجتمددع الفلسددطيني ،و تحديددد ود ارسددة احتياجددات المجتمددع الفلسددطيني
وتلبيتها.
 أودا

المركز:

 المسدداهمة فددي تحقيددق رسددالة الجامعددة المتمثلددة فددي تطددوير قدددرات الجامعددة وإمكانياتهددا وتمكدديناإلنسان والمجتمع الفلسدطيني ،بمدا يدنعكس بشدكل إيجدابي علدى زيدادة اإلنتاجيدة وتحسدين مسدتوى
العمل في المؤسسات الفلسطينية ،والمساهمة في التنميدة المجتمعيدة وتحقيدق التميدز وفًقدا للخطد
االستراتيجية للتعليم العالي في فلسطين .ثم توثيق الصلة بين الجامعة وفئات المجتمع كافة ،من
خالل تقديم خدمات التدريب المهندي والتقندي واالستشدارات الماليدة واإلداريدة والفنيدة عاليدة الجدودة
للمجتمدع المحلدي .باإلضدافة إلدى تدوفير فدرص الدتعلم مددى الحيداة )(Life Long Learning
المبنيددة علددى الشدراكة المجتمعيددة لجميددع أفدراد الشددعب الفلسددطيني .إلددى جانددب الشدراكة المجتمعيددة
والتشبيك المؤسساتي مع المؤسسات الفلسطينية واإلقليمية والدولية.

47

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 الدراسات المتعلقة بالمتغير المستقل (رأس المال الفكري).
 الدارسات المتعلقة بالمتغير التابع (اإلبداع).
 الدراسات المتعلقة بالمتغير ال سيط (إدارة المعرفة).
 الدراسات التي ربطت متغيرات الدراسة.

48

تمهيد:
بعد اطال الباحث على الدراسات واألدبيات والسابقة المتعلقة بمتغيرات الدراسة ،فقد قام الباحث بتجميع
الدراسات األكثر عالقة بموضو الدراسة ،والتي ستساعد الباحث في تحقيق األهداف المرجوة من
الموضو محل الدراسة الحالية.
ويجمع هذا الفصل الدراسات المتعلقة بالمتغيرات محل الدراسة ،والتي تنقسم إلى المتغير المستقل (رأس
المال الفكري) ،والمتغير التابع (اإلبدا ) ،والمتغير الوسي (إدارة المعرفة) .وقد قسم الباحث الفصل إلى
عدة أقسام ،حيث تطرق الباحث في القسم األول إلى الدراسات المتعلقة بالمتغير المستقل (رأس المال
الفكري) ،وقد نو الباحث الدراسات في هذا القسم حسب المنطق المتعارف عليه في المنها العلمي
لألبحاث ،وهو (دراسات محلية ،ودراسات عر ية ،ودراسات أجنبية) ،بغرض اإللمام بنواحي الموضو
بشكل كامل قدر اإلمكان .وقد جرى هذا النظام على باقي أقسام الفصل.
وقد تمثل القسم الثاني من هذا الفصل بالدراسات المتعلقة بالمتغير التابع (اإلبدا ) ،أما القسم الثالث فقد
تمثل بالدراسات المتعلقة بالمتغير الوسي

(إدارة المعرفة) ،بينما تمثل القسم الرابع بالدراسات المتعلقة

بالرواب والعالقات بين المتغيرات الثالثة محل الدراسة.
أوالً :الدراسات المتعلقة بالمتغير المستقل (رأس المال الفكري):
الدراسات المحلية:
 عسا

(" :)2017مست ى إدارة رأس المال الفكري في الجامعات الفلسرطينية مرن وجهرة نظرر

أعضا ويئرة التردريس وعالقتهرا بمرداخل التميرز فيهرا" وردفت الد ارسدة إلدى تحديدد درجدة التقيديم
التي يقدمها أعضاء هيئة التددريس فدي الجامعدات الفلسدطينية حدول جهدودهم فدي إدارة رأس المدال
الفكري  ،وتحديد جوانب التميز التي يفضدلونها فدي الغالدب والعالقدة بدين هدذه الجواندب .ولتحقيدق
أهداف الدراسة  ،اتبع الباحث المنها الوصفي بتطبيق استبانتين :األولى يتكون من ( )37فقرة ؛
والثانية يشمل ( )28فقرة موزعة على ( )4مناطق .تكونت عينة الدراسة من ( )229من أعضاء
هيئ ددة الت دددريس ف ددي ه ددذه الجامع ددات( :األزه ددر  ،الجامع ددة اإلس ددالمية  ،األقص ددى) .وت ددم اختي ددارهم
باستخدام الطريقة الطبقية العشوائية .وت صلت الدراسة إلى العديد من النتائا كان مدن أهمهدا:أن
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مستوى الجهود التي بذلتها الجامعة في مجال رأس المال الفكري كان متوسطا ،حيث كدان الدوزن
النسبي لمتغير رأس المال الفكري بشكل عام ( ،)%63.8بينما كدان الدوزن النسدبي لدرأس المدال
البشري ( ،)%69.8ورأس المال الهيكلي ( ،)%58ولرأس المدال العالقداتي ( ،)%71.2ووجدود
عالق ددة ارتباطيد دة ذات داللدددة إحص ددائية عندددد ( )α≤0.05ب ددين درج ددة تقي دديم المس ددتجيبين لجهدددود
الجامع د ددة ف د ددي إدارة رأس الم د ددال الفك د ددري وتقي د دديمهم لجوان د ددب التمي د ددز وتس د ددجيل معام د ددل االرتب د دداط
(.)0.737
 ف ررهللا

 " :)2016( ،دور الثقافررة التنظيميررة كمتغيررر معرردل فرري العالقررة مررا بررين رأس المررال

الفكررري وتط ر ير األدا  :دراسررة تطبيقيررة علررى الجامعررات الفلسررطينية العاملررة فرري قطرراع غررزة"
ورردفت هددذه الد ارسددة إلددى التعددرف إلددى مدددى تدوافر رأس المددال الفكددري فددي الجامعددات الفلسددطينية،
والكش ددف ع ددن طبيع ددة العالق ددة واتجاهه ددا ب ددين رأس الم ددال الفك ددري وتط ددوير األداء ف ددي الجامع ددات
الفلسددطينية ،إضددافة إلددى تحديددد مددا إذا كانددت الثقافددة التنظيميددة تلعددب دور المعدددل فددي العالقددة مددا
بددين رأس المددال الفكددري وتطددوير األداء .ولتحقيددق أهددداف الد ارسددة قددام الباحددث بتصددميم اسددتبانة
مودفدا ومودفدة مدن ذوي المناصدب
كأداة للدراسة تم توزيعها على عيندة الد ارسدة البالغدة ()184
ً
اإلداريددة فددي الجامعددات الفلسددطينية .ت صررلت هددذه الد ارسددة إلددى عدددة نتددائا كددان مددن أهمهددا :تدوافر
مكونات رأس المال الفكري (الهيكلي ،الز ائني ،البشدري) فدي الجامعدات الفلسدطينية بدرجدة كبيدرة.
ووجددود أثددر معنددوي ذي داللددة إحصددائية موجبددة بددين رأس المددال الفكددري وتطددوير أداء الجامعددات
الفلسطينية على المسدتوى الكلدي والفرعدي .وكشدفت نتدائا الد ارسدة إلدى أن الثقافدة التنظيميدة تعددل
العالقة بين رأس المال الفكري وتطوير أداء الجامعات الفلسطينية بصورة واضحة.
 عبررد الهررادي ( " :)2016رأس المررال الفكررري وعالقترره بجر دة األدا المؤسسرري :دراسررة تطبيقيررة
على برنامن التربية والتعليم ب كالة غ ث وتشغيل الالجئين UNRWإقليم غزة".
ورردفت هددذه الد ارسددة إلددى التعددرف إلددى العالقددة بددين رأس المددال الفكددري وجددودة األداء المؤسسددي فددي
البرن دداما التعليم ددي بوكال ددة ت ددوث وتش ددغيل الالجئ ددين ف ددي قط ددا تد دزة .اس ددتخدمت الد ارس ددة الم ددنها
الوصد ددفي التحليلد ددي ،واسد ددتخدمت الد ارسد ددة االسد ددتبانة للوصد ددول لألهد ددداف المتعلقد ددة بالموضد ددو قيد ددد
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الد ارسددة ،وتكددون مجتمددع الد ارس ددة مددن المدددراء ف ددي برندداما التر يددة والتعل دديم بوكالددة تددوث وتش ددغيل
الالجئددين فددي قطددا ت دزة للعددام 2016م ،والبددالع عددددهم ( )300مدددير حيددث اسددتخدمت الباحثددة
طريقة المسح الشامل . .وت صلت هذه الدراسة إلى عدة نتائا كان من أهمها وجود عالقة إيجابيدة
ب ددين رأس الم ددال الفك ددري وج ددودة األداء المؤسس ددي ف ددي البرن دداما التعليم ددي بوكال ددة الغ ددوث لتش ددغيل
الالجئددين فددي قطددا ت دزة ،وكددان مسددتوى رأس المددال الفكددري بنسددبة كبي درة داخددل البرندداما التعليمددي
بوكالة الغوث لتشغيل الالجئين في قطا تزة.
( عبررد القررادر" )2016 ،رأس المررال الفكررري فرري الجامعررات الفلسررطينية وتعزيررز الميررزة التنافسررية:
دراسة تطبيقية على جامعة االستقالل"
ودفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى اهتمام إدارة الجامعات برأس المال الفكري لتعزيز الميدزة
التنافسددية ،وتوض دديح مفهددوم وأهمي ددة رأس المددال الفك ددري كمفهددوم اس ددتراتيجي وكددأداة لتحقي ددق الميددزة
التنافسددية فددي الجامعددات ،حيددث أجريددت هددذه الد ارسددة فددي أحددد الجامعددات الفلسددطينية وكانددت عينددة
الدراسة عبارة عدن ( )72أكاديميدا فدي جامعدة االسدتقالل .وت صرلت ورذه الدراسرة إلرى أن الجامعدة
تهتم باستقطاب األكاديميين المميزين مما يزيد من األصول الفكرية لدى الجامعة حيث كدان الدوزن
النس ددبي لمتغي ددر رأس الم ددال الفك ددري ( ،)%61.8وأن اهتم ددام الجامع ددة مح ددل الد ارس ددة بددرأس الم ددال
الفكري ال توجد له عالقة ذو داللة احصائية بتعزيز الميزة التنافسية في هذه الجامعة.
 سالم ( :)2015إدارة رأس المال الفكري ودوره في تحسين البيئة االجتماعية بقطاع غزة :دراسة
تطبيقية على العاملين بال ارات الفلسطينية في قطاع غزة "
وررردفت ه ددذه الد ارس ددة إل ددى التع ددرف إل ددى عملي ددة إدارة رأس الم ددال الفك ددري ودوره ف ددي تحس ددين البيئ ددة
االجتماعية بقطا تزة والتي تشكل منها مجتمع الدراسة .حيث بلغت عينة الدراسة ( )420عامال
مددن الددو ازرات الفلسددطينية فددي قطددا تدزة ،وقددد اسددتخدم الباحددث االسددتبانة كددأداة لجمددع البيانددات مددن
أجددل تحقيددق أهددداف الد ارسددة ،وكانددت نسددبة اسددتجابة المبحددوثين عاليددة .وت صررلت الد ارسددة إلددى عدددة
نت ددائا ،أهمه ددا :أن مس ددتوى رأس الم ددال الفك ددري ف ددي ال ددو ازرات الفلس ددطينية ف ددي قط ددا تد دزة حس ددب
اس د ددتجابات المبح د ددوثين ك د ددان متوس د ددطا ،حي د ددث كد د دان ال د ددوزن النس د ددبي لمتغي د ددر رأس الم د ددال الفك د ددري
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( ،)%59.9وكددان مس ددتوى أبع دداد رأس الم ددال الفك ددري ك ددال علددى ح دددة متوس ددطا ،حي ددث بل ددغ ال ددوزن
النس د ددبي لد د درأس الم د ددال البش د ددري ( ،)%58.22ورأس الم د ددال الهيكل د ددي ( ،)%62.14ورأس الم د ددال
العالق د دداتي ( ،)%59.48و د ددالرتم م د ددن ذل د ددك ك د ددان دور رأس الم د ددال الفك د ددري ف د ددي تحس د ددين البيئ د ددة
االجتماعية للعاملين بالو ازرات دو ار هاما وداال داللة احصائية عن مستوى داللة  ،0.05 ≤αحيث
بلغت درجة موافقة المبحوثين عن دور رأس المال الفكري فدي تحسدين البيئدة االجتماعيدة مدا نسدبته
(.)%74.1
 الخضري( " :)2015واقع إدارة أرس المال الفكري بالجامعات الفلسطينية في قطاع غزة"
ودفت هذه الد ارسة الي التعرف إلى واقع إدارة رأس المال الفكري بالجامعات الفلسدطينية (جامعدة
فلسطين ،جامعة تزة ،بوليتكنك فلسطين  )،وذلك من خالل التعرف إلى مدى تدوافر مكوندات رأس
الم ددال الفك ددري ،حي ددث تك ددون مجتم ددع الدارس ددة م ددن جمي ددع الم ددودفين اإلداري ددين واألك دداديميين ل دددى
مودفد دا ،حي ددث ت ددم اس ددترداد 170اس ددتبانة فقد د  ،أي م ددا نس ددبته
الجامع ددات ،والب ددالع ع ددددهم()250
ً
%68مددن المجتمددع الكلددي ،وقددد اسددتخدمت الد ارسددة المددنها الوصددف التحليلدي للوصددول إلددى الهدددف
الدرئيس للد ارسددة .وت صررلت الدراسرة إلررى نتررائن عرردة ،كرراه أومهررا :متوسد اسدتجابات أفدراد العينددة
اتجاه إدارة رأس المال الفكري بالجامعات الفلسطينية كانت كبيرة ،حيث كدان الدوزن النسدبي لمتغيدر
رأس المددال الفكددري ( ،)%75.91بينمددا كانددت األوزان النسددبية لدرأس المددال البشددري (،)%73.70
ولد درأس الم ددال الهيكل ددي ( ،)%75.90ورأس الم ددال العالق دداتي ( .)%80.70وأن دده ال توج ددد ف ددروق
ذات داللددة احص ددائية ف ددي اس ددتجابات أفد دراد العين ددة تج دداه واق ددع إدارة رأس الم ددال الفك ددري بالجامع ددات
الفلسطينية تعزى للمتغي ارت ( الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة  )،بينما توجد فدروق
ذات داللة إحصائية لمتغير الجامعة لصالح بوليتكنك فلسطين في إدارة العنصر البشري ،ولصدالح
جامعة فلسطين في مجال إدارة رأس مال العالقات.
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الدراسات العربية:
" :(Brital, 2016) أوميررة الررتعلم التنظيمرري فرري تكر ين رأس المررال الفكررري :دراسررة حالررة علررى
مؤسسة س ناطراك الجزائر"
ودفت الدراسة إلى توضيح أهمية التعلم التنظيمدي فدي تكدوين رأس المدال الفكدري ،وذلدك مدن خدالل
ال دددور ال ددذي تلعب دده مس ددتويات ال ددتعلم التنظيم ددي ،أو م ددن خ ددالل األث ددر الن دداتا ع ددن مس دداندتهما ف ددي
تكددوين رأس المددال الفكددري .حيددث اسددتهدفت الد ارسددة مسدديري مؤسسددة سددوناطراع مصددلحة اإلنتدداج
حيدددرة –الج ازئددر العاصددمة ،-البددالغ عددددهم 150مسدديرا .وقددد اسددتخدمت الد ارسددة المددنها الوصددف
التحليلي للوصول إلى الهدف الرئيس للدراسة .وت صلت الدراسة إلى مجموعة من النتائا كدان مدن
أهمهددا أندده يوجددد أثددر ذو داللددة احصددائية لمسددتويات الددتعلم التنظيمددي علددى مختلددف مكونددات رأس
المدال الفكدري حيدث تحتداج مكوندات رأس المدال الفكدري فدي تكوينهدا إلدى مسدتوى معدين مدن الدتعلم
التنظيمي أكثر من مستوى آخر ،حيث كان مستوى رأس المدال الفكدري متوسد نسدبيا ،بحيدث كدان
ال ددوزن النس ددبي لمتغي ددر رأس الم ددال الفك ددري ( ،)%63.9وك ددان مس ددتوى أبع دداد رأس الم ددال الفك ددري
كالتددالي :رأس المددال البشددري ( ،)%61.8ورأس المددال الهيكلددي ( ،)%61.4ورأس المددال الز ددوني
(العالقاتي) (.)%68.6
 األسرهللا (" :)2014دور رأس المال الفكري في تنمية المشروعات الصغيرة والمت سطة في الدول
العربية"
ورردفت الد ارسددة إلددى معرفددة الدددور الددذي يلعبدده رأس المددال الفكددري فددي تنميددة وتطددوير المشددروعات
الص ددغيرة والمتوس ددطة ف ددي ال دددول العر ي ددة ،حي ددث أج ددرى الباح ددث د ارس ددته عل ددى  25دول ددة عر ي ددة،
واس ددتهدف المش ددروعات الص ددغيرة والمتوس ددطة ف ددي ه ددذه البل دددان ألنه ددا تمث ددل النس ددبة العظم ددى م ددن
الشد ددركات العاملد ددة حد ددول العد ددالم ،حيد ددث إنهد ددا تمثد ددل ( )%90مد ددن إجمد ددالي الشد ددركات فد ددي معظد ددم
اقتصداديات العدالم .وقدد اسدتخدمت الد ارسدة المدنها الوصدف التحليلدي للوصدول إلدى الهددف الدرئيس
للد ارس ددة .وت صرررلت الد ارس ددة إل ددى أهمي ددة رأس الم ددال الفك ددري ف ددي كون دده دعام ددة تط ددور المش ددروعات
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الصددغيرة والمتوسددطة ونمائهددا ،فكلمددا ازدادت معدددالت المعرفددة لدددى المددودفين زادت قدددرتهم العقليددة
اإلبداعيددة ،حيددث كددان الددوزن النسددبي لمتغيددر رأس المددال الفكددري ( )%64.63بحيددث كددان مسددتواه
متوس نسبيا في المشاريع المتوسطة والصغيرة.
 سنجق " :)2013( ،أثر رأس المال الفكري على نجاح الجامعات األردنية الخاصرة" .وردفت هدذه
الدراسة إلى بيان أثر رأس المال الفكري على نجاا الجامعات األردنية الخاصة .حيث طبقدت هدذه
الدراسة من خالل دراسة ميدانية على الجامعات األردنية الخاصة – من خدالل مقابلدة عيندة ممثلدة
مددن قبددل بعددض المدددراء اإلداريددين ،وعمددداء الكليددات ورؤسدداء األقسددام للوقددوف علددى مدددى االهتمددام
برأس المال الفكري .وقد استخدمت الدراسة المنها الوصفي التحليلي للوصدول إلدى الهددف الدرئيس
للد ارسددة .وت صررلت وررذه الد ارسددة إلددى ارتفددا مسددتوى االهتمددام ب درأس المددال الفكددري ف دي الجامعددات
األردنيددة الخاصددة ،حيددث كددان مسددتوى رأس المددال الكفددري فددي الجامعددات األردنيددة الخاصددة بنسرربة
كبيررررة .وك ددذلك وضددوا ت ددأثير المتغي درات المس ددتقلة معنويددا ف ددي كددل خط ددوة مددن الخطد دوات التالي ددة :
اسددتقطاب رأس المددال الفكددري ،وتنشددي رأس المددال الفكددري ،والمحافظددة علددى رأس المددال الفكددري،
واالهتمام بالعمالء على المتغير التابع ،وذلك في جميع مراحل اختبار النموذج السببي المقترا.
 محمد و سعيد (" :)2012أثرر رأس المرال الفكرري فري تحسرين األدا المنظمري :دراسرة تطبيقيرة
آل ار عينة من مدرسي المعهد التقني بالم صل"
ودفت هدذه الد ارسدة إلدى التعدرف إلدى أثدر رأس المدال الفكدري بأبعداده علدى تحسدين األداء المنظمدي
مددن خددالل قيدداس العالقددات واالرتباطددات بددين المتغي درين واألثددر بينهمددا فددي ضددوء تحليددل البيانددات
المجمعة عن طريدق أداة الد ارسدة مدن العيندة والمتمثلدة بعددد ( )96مدن الهيئدة التدريسدية فدي المعهدد
التقنددي فددي الموصددل ،واسددتخدم الباحددث االسددتبانة كددأداة للد ارسددة .وقددد اسددتخدمت الد ارسددة المددنها
الوصددف التحليلدي للوصددول إلددى الهدددف الدرئيس للد ارسددة .وت صررلت الد ارسددة إلددى عدددة اسددتنتاجات
كان من أهمها التأكيد على معنوية عالقات االرتباط واألثر بين رأس المال الفكري وعملية تحسين
األداء المنظمي .واستنتا الباحثان في هذه الدراسة أن أعلدى اسدهام فدي هدذا التدأثير يتركدز فدي بعدد
54

رأس المال البشري .حيث كدان الدوزن النسدبي لمتغيدر رأس المدال الفكدري ( ،)%76.4وكدان الدوزن
النسبي لرأس المال البشري ( )%86.8بنسدبة كبيدرة جددا ،ولدرأس المدال الهيكلدي ( )%73.2بنسدبة
كبيرة ،ورأس المال العالقاتي ( )%68.2بنسبة متوسطة.
 رحمررراني ،وترغينررري :)2011( ،دور الرررتعلم التنظيمررري فررري بنرررا رأس المرررال الفكرررري :دراسرررة
استطالعية على منظمات األعمال باألرده"
ورردفت هددذه الد ارسددة إلددى إيجدداد العالقددة بددين متغي درين مهمددين فددي الحيدداة التنظيميددة ،فددي منظمددات
األعمددال بدداألردن .حيددث كانررت الدراسررة اسررتطالعاً لألدبيددات التددي تتعلددق بددالتعلم التنظيمددي ورأس
المال الفكري ،وتبين من خالل الدراسة أنه وفي دل التطورات التي تعيشها المنظمدات والتدي تتسدم
دافعدا للمنظمدات إلدى تكدوين رأس
بسرعة انتقال المعلومة وتغير احتياجات الز دائن فدإن هدذا يعطدي ً
المددال الفكددري لددديها والددذي يسدداعدها علدى تحقيددق الميدزة التنافسددية ،واقتندداص أكبددر عدددد ممكددن مددن
الحصص السوقية في مختلدف أنحداء العدالم االقتصدادي ،ومدن هندا كاندت هنداع عددة مدداخل لخلدق
رأس المال الفكري .وأتت هذه الدراسة إلبراز أهم هذه المداخل في ددل مدا يعدرف باقتصداد المعرفدة
ومددا تنتجدده إدارة المعرفددة مددن عمليددات مددن بينهددا الددتعلم التنظيمددي .وت صررلت وررذه الدراسررة إلددى أن
التعلم التنظيمي يسداهم فدي بنداء رأس المدال البشدري واالجتمداعي والهيكلدي ،وهدي التدي تعدد األبعداد
الثالثة التي تكون رأس المال الفكري .وكان الوزن النسبي لمتغير رأس المال الفكري ()%61.20
والذي كان بنسبة متوسطة.
الدراسات األجنبية:
" (Wahyuningtyas, et al, 2018) تعريررر رأس المررال الفكررري فرري الشررركات الصررغيرة
والمت سطة الحجم :دراسة حالة لمركز كيب نت ت ف الصناعي في ب ندونن ،إندونيسيا"
" Identification of intellectual capital (IC) within micro-, small- and
medium-sized enterprises (MSMEs): a case study of Cibuntu Tofu
"Industrial Center in Bandung, Indonesia :
وررردفت هددذه الد ارسددة إلددى صددياتة الشددروط الواجددب توافرهددا مددن أجددل تحسددين رأس المددال الفكددري
وتحقيق الميزة التنافسية في مركز كيبونتو توفو الصناعي ،وهو واحد أكبر المراكز التي تلعب دو ار
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هاما في قطا المشاريع الصغيرة والمتوسطة فدي إندونيسديا .بحيدث تعتبدر هدذه الشدروط هدي أسدس
تص ددميم نم ددوذج رأس الم ددال الفك ددري ،وه ددذا يق ددود إل ددى تحقي ددق الميد دزة التنافس ددية .اس ددتخدم الب دداحثون
المقددابالت الشددبه مهيكلددة لجمددع البيانددات األوليددة مددن عينددة الد ارسددة .وقددد اسددتخدمت الد ارسددة المددنها
الوصفي التحليلي للوصول إلى الهدف الرئيس للدراسة  ،حيث اعتمد البداحثون توديدف قائمدة رأس
المال الفكري كأداة لوصف وتقييم رأس المال الفكري باسدتخدام التقييمدات الكميدة والنوعيدة المنظمدة
وعوامددل األثددر ،مددع النتددائا التددي دهددرت مددن خددالل إدارة عناصددر رأس المددال الفكددري .وت صررلت
دامال مددن عوامددل رأس المددال الفكددري موجددودة فددي مركددز كيبونتددو
نتددائا الد ارسددة إلددى وجددود ( )15عد ً
توفو الصناعي .وأدهرت أيضا النتائا أن أبعاد رأس المال الفكري في الشركات المتمثلة في عينة
الدراسة تختلف من حيث الترتيب ومن حيث الشروط الواجب توافرها من أجل اكتسابها .حيث كان
الوزن النسبي لمتغير رأس المال الفكدري ( )%63.02بنسدبة متوسدطة ،وكدان الدوزن النسدبي لدرأس
المد د ددال البشد د ددري ( ،)%64.16ول د د درأس المد د ددال الهيكلد د ددي ( ،)%62.59ول د د درأس المد د ددال العالقد د دداتي
(.)%62.33
" :(Khalique, et al, 2018) رأس المال الككارو وأءاا الممامالد :ءراعاى

ا الشرركات

الصغيرة والمت سطة في ماليزيا"
" Intellectual capital and organisational performance in Malaysian
" knowledge-intensive SMEs
ورردفت هدذه الدارسددة إلددى تحليدل رأس المددال الفكددري فدي المنظمددات الصددغيرة والمتوسدطة فددي ماليزيددا
وعالقتدده بدداألداء المنظمددي واألثددر الواقددع مددن رأس المددال الفكددري علددى األداء المنظمددي .واسددتهدفت
هددذه الد ارسددة هددذا المجتمددع للدددور الكبيددر الددذي يلعبدده فددي االقتصدداد المدداليزي .وحاولددت الدارسددة مددأل
الفدراغ والفجددوة فددي األدبيددات السددابقة بتحليددل رأس المددال الفكددري داخددل هددذه المشدداريع وتطددوير سددبل
تحسدينها .وقددد اسدتخدمت الد ارسددة المدنها الوصددف التحليلدي للوصدول إلددى الهددف الدرئيس للد ارسددة.
وت صرررلت هددذه الد ارسددة إلددى أن تدددعيم الحجددة التددي تدددعي بددأن (رأس المددال البشددري ،راس المددال
الز ائني ،رأس المدال الهيكلدي ،رأس المدال االجتمداعي ،رأس المدال التكنلدوجي) عبدارة عدن عناصدر
أساس ددية لد درأس الم ددال الفك ددري .وتوص ددلت أيض ددا إل ددى أن رأس الم ددال الفك ددري لدي دده ت ددأثير ذو دالل ددة
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احصددائية علددى أداء المنظمددات الصددغيرة والمتوسددطة العاملددة فددي ماليزيددا .حيددث كددان الددوزن النسددبي
لمتغيددر رأس المددال الفكددري ( )%78.36بنسددبة كبي درة ،وكددان الددوزن النسددبي ل درأس المددال البشددري
( ،)%86.1ولرأس المال الهيكلي ( )%89.9ولرأس المال الز ائني (العالقاتي) (.)%81
 " :(Ramirez and Gordillo, 2014) تحليرل رأس المرال الفكرري وتقرديره فري الجامعرات
االسبانية"
" Recognition and measurement of intellectual capital in Spanish
"universities .
ورردفت الد ارسددة إلددى تقددديم نمددوذج لغددرض التعددرف إلددى رأس المددال الفكددري وتقددديره فددي الجامعددات
االسددبانية ،مددن خددالل تقددديم مجموعددة مددن مؤش درات رأس المددال الفكددري لمسدداعدة الجامعددات عددن
طريددق تقددديم معلومددات مفيدددة إلددى حملددة أسددهمها بمددا يسدداهم فددي تحقيددق قدددر أكبددر مددن الشددفافية
والمساءلة والقابلية للمقارنة في قطا التعليم العالي .حيث تم توزيع استبانة على أعضاء المجالس
االجتماعي ددة ف ددي الجامع ددات االس ددبانية العام ددة به دددف التع ددرف إل ددى العناص ددر تي ددر الملموس ددة الت ددي
يطلبها حملة األسهم أكثر من أي شيء آخر .وت صرلت هدذه الد ارسدة إلدى عددد مدن النتدائا أهمهدا،
تحديد العناصر تير الملموسة التي تحتاج إلى قياس ،والتي تشكلت نتائا الدراسة التجريبية منها،
والتعددرف إلددى مجموعددة متجانسددة مددن المؤش درات التددي تفيددد ب دأن المؤلفددات العلميددة والمهنيددة قدددمت
العدي ددد م ددن المقترح ددات لقي دداس رأس الم ددال الفك ددري .حي ددث ك ددان ال ددوزن النس ددبي لمتغي ددر رأس الم ددال
الفكددري ( )%87.53بنسددبة كبي درة ،وكددان الددوزن النسددبي ل درأس المددال البشددري ( )%85.58ول درأس
المال الهيكلي ( ،)%87.27ولرأس المال العالقاتي (.)%89.8
 " :(Hassett and Shapiro, 2011) قيمة رأس المال الفكرري واألصر ل غيرر الملم سرة فري
االقتصاد األمريكي ".
" The Value of Intellectual Capital And Intangible Assets in the
" American Economy
ودفت هدذه الد ارسدة إلدى التعدرف إلدى قيمدة رأس المدال الفكدري كأصدل مدن األصدول تيدر الملموسدة
للشددركات األمريكيددة ،واعتمدددت الد ارسددة علددى القياسددات والتقددديرات والبيانددات مددن البنددك االتحددادي
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الفدرالي والتي أدهدرت أن فدي منتصدف التسدعينات قدد ذهبدت االسدتثمارات التجاريدة األمريكيدة نحدو
األصددول تيددر الملموسددة بدددل األصددول الملموسددة التقليديددة ،حيددث شددملت اإلي درادات واالقت ارحددات،
وحقددوق الطبددع والنشددر ،فمفهددوم رأس المددال الفكددري أوسددع مددن قواعددد البيانددات واألسدداليب التجاريددة
العامدة والبحدث والتطدوير والمعدارف والممارسدات مدن قبدل المدديرين والعمدل والكفداءات االقتصدادية.
وقددد اسددتخدمت الد ارسددة المددنها االسددتقرائي للوصددول إلددى الهدددف ال درئيس للد ارسددة وت صرررلت هددذه
الدراسة إلدى عددد مدن النتدائا أهمهدا :فدي عدام  2011زادت قيمدة رأس المدال الفكدري فدي االقتصداد
االمريكي من  8.1ترليون وإلى  9.2ترليون دوالر ،أما قيمة االصول تير الملموسدة التدي يشدملها
رأس الم ددال الفك ددري باإلض ددافة إل ددى الكف دداءات االقتص ددادية يبل ددع م ددداه إل ددى 14.5ترلي ددون ف ددي ع ددام
2011م .حيث كان الوزن النسبي لمتغير رأس المال الفكري ( )%72.8وهي نسبة كبيرة.
" :(Hsu and Fang, 2009) رأس المرال الفكرري وأدا عمليرة تطر ير المنرتن الجديرد ،الردور
ال سيط للتعلم التنظيمي :دراسة تطبيقية على المنشئات في تاي اه"
"Intellectual Capital and new product development performance: The
mediating role of organisational learning capability: Case Study of
"Taiwan
وررردفت هددذه الد ارسددة لقيدداس الدددور الوسددي للددتعلم التنظيمددي بددين رأس المددال الفكددري وأداء عمليددة
تطوير المنتا .حيث استخدمت هذه الدراسة المقابالت والمسح اإلقصائي كطريقدة لمناقشدة العالقدة
التي تحكدم رأس المدال الفكدري وقددرات الدتعلم التنظيمدي ،وأداء عمليدة تطدوير المندتا الجديدد .حيدث
طبق ددت ه ددذه الد ارس ددة عل ددى المش دداريع والمنش ددئات االقتص ددادية ف ددي ت ددايوان .وق ددد اس ددتخدمت الد ارس ددة
المنها الوصف التحليلي للوصول إلى الهدف الرئيس للدراسة .وت صلت هذه الد ارسدة إلدى أن رأس
المال البشري ورأس المال العالقاتي (الز ائني) يلعبدان دو ار فعداال فدي تحسدين األداء لعمليدة تطدوير
المنددتا الجديددد مددن خددالل عمليددة الددتعلم التنظيمددي .حيددث كددان الددوزن النسددبي لمتغيددر رأس المددال
الفكددري ( )%74.90بنسددبة كبيدرة ،وكددان الددوزن النسددبي لدرأس المددال البشددري ( )%71.14ولدرأس
المال الهيكلي ( ،)%75.85ولرأس المال العالقاتي (.)%77.42
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جدول رقم ( :)2األوزان النسبية لمتغير رأس المال الفكري في الدراسات السابقة
ال ه النسبي

الدراسة السابقة

#
.1

دراسة عسا

()2017

%63.8

.2

دراسة فرهللا

)2016( ،

بدرجة كبيرة

.3

دراسة عبد الهادي ()2016

بدرجة كبيرة

.4

دراسة عبد القادر ()2016

%61.8

.5

دراسة سالم ()2015

%59.95

.6

دراسة الخضري()2015

%75.91

.7

دراسة )2016( Brital

%63.9

.8

دراسة األسرهللا ()2014

%64.63

.9

دراسة محمد و سعيد ()2012

%76.4

.11

دراسة رحماني ،وترغيني)2011( ،

%61.20

.11

دراسة )Wahyuningtyas, et al, (2018

.12

دراسة(Khalique, et al, (2018

%78.36

.13

دراسة(Ramirez and Gordillo, (2014

%87.53

.14

دراسة(Hassett and Shapiro, (2011

%72.8

.15

دراسة(Hsu and Fang, (2009

%65.66

%72

المصدر(إعداد الباحث باالعتماد على نتائا الدراسات السابقة)
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ثانياً :الدراسات المتعلقة بالمتغير التابع (اإلبداع):
الدراسات المحلية:
 حبش" :)2017( ،أثر ج دة نظام إدارة معل مات التعليم ( )EMISعلرى المبرادرة واإلبرداع لردى
مديري مدارس وكالة الغ ث بقطاع غزة"
ودفت هذه الدراسة إلدى التعدرف إلدى العالقدة واألثدر لجدودة نظدام إدارة معلومدات التعلديم ()EMIS
متمددثال بأبعدداده (جددودة النظددام ،جددودة المعلومددات ،جددودة الخدمددة ،جددودة الظددروف الميس درة) علددى
وتكددون مجتمددع
المبددادرة واإلبدددا  ،ولتحقيددق أهددداف الد ارسددة تددم اسددتخدام المددنها الوصددفي التحليلددي ،ر
الدراسة من جميع مديري مدارس وكالة الغوث في قطا تزة وعددهم ( )267مددي ًار ،وتدم اسدتخدام
أسددلوب الحصددر الشددامل .وت صررلت هددذه الد ارسددة إلددى عدددة نتددائا كددان مددن أهمهددا أن مسددتوى إدراع
تفعا بشكل عام ،واألهم من ذلك أن درجة موافقدة المدديرين علدى
نظم إدارة معلومات التعليم كان مر ً
واقع اإلبدا والمبادرة في مدارس وكالة الغوث كان بنسبة عاليدة .حيدث كدان الدوزن النسدبي لمتغيدر
اإلبدا (.)%83.36
 الشاعر" :)2017( ،ممارسات القيادة األخالقية وعالقتها بتحقيق اإلبرداع (دراسرة ميدانيرة علرى
الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة)":
وررردفت الد ارسددة إلددى التعددرف إلددى دور ممارسددات القيددادة األخالقيددة وعالقتهددا بتحقيددق اإلبدددا فددي
الجامعدات الفلسدطينية بقطدا تدزة .اسدتخدم الباحدث المدنها الوصدفي التحليلدي ،واسدتخدم االسددتبانة
كددأداة رئيسددية لجمددع البيانددات ،و لددغ مجتمددع الد ارسددة()2145مودفددا ،و لغددت عينددة الد ارسددة ()327
مودفا وكانت العينة عشوائية طبقية .وت صلت هذه الدراسة إلى عدة نتدائا كدان مدن أهمهدا :وجدود
عالقة ارتباطية طردية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤αبين الممارسات
األخالقيددة للقيددادة واإلبدددا فددي الجامعددات الفلسددطينية ،ونددتا عددن هددذه العالقددة تددأثير إيجددابي للقيددادة
األخالقي ددة عل ددى اإلب دددا داخ ددل الجامعد دات الفلس ددطينية .حي ددث ك ددان ال ددوزن النس ددبي لمتغي ددر اإلب دددا
(.)%78.33
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 الح يحي" :)2015( ،الثقافة التنظيمية وعالقتها باإلبداع :دراسة مقارنرة برين الجامعرات العامرة
والخاصة – محافظات غزة":
ودفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى عالقدة الثقافدة التنظيميدة داخدل الجامعدات الفلسدطينية باإلبددا ،
وقام الباحث بمقارنة العالقة بين المتغيرين في الجامعات الخاصة والعامة العاملدة فدي قطدا تدزة،
وقددد اعتمددد الباحددث علددى المددنها الوصددفي التحليلددي لتحقيددق هدددف الدارسددة واإلجابددة علددى أسددئلة
مشكلة الدراسة .بلغ مجتمع الد ارسدة ( )1062مفدردة ،حيدث تدم توزيدع ( )286اسدتبانة والتدي تعتبدر
أداة الدراسة كعينة للدراسة .ت صلت الدراسة إلى عدة نتائا كان من أهمها :وجدود درجدة عاليدة مدن
الموافقدة مددن قبدل أفدراد العينددة علدى واقددع اإلبددا فددي الجامعددات العامدة والخاصددة العاملدة فددي قطددا
تد دزة .وتب ددين بع ددد إنه دداء الد ارس ددة وج ددود عالق ددة ذات دالل ددة احص ددائية ب ددين أبع دداد الثقاف ددة التنظيمي ددة
واإلبدا  .حيث كان الوزن النسبي لمتغير اإلبدا (.)%82
 الزاملرري" :)2013( ،التمكررين وعالقترره باإلبررداع ل ردى م رديري مرردارس وكالررة الغ ر ث الدوليررة فرري
محافظات غزة":
ورردفت هددذه الد ارسددة التعددرف إلددى التمكددين اإلداري ودرجددة تواجددده لدددى مددديري المدددارس فددي وكالددة
الغ دوث وعالقتدده باإلبدددا مددن وجهددة نظددر ه دؤالء المدددراء ،وقددام الباحددث باسددتخدام المددنها الوصددفي
التحليلددي مددن أجددل تحقيددق أهددداف الد ارسددة واإلجابددة علددى أسددئلة مشددكلة الد ارسددة .وتكددون مجتمددع
الدراسة من ( )245مديرا ،وتم توزيع االستبانة عليهم باستخدام أسلوب الحصر الشدامل .وت صلت
هدذه الد ارسددة إلددى عددة نتددائا كددان مدن أهمهددا :أن درجددة ممارسدة اإلبدددا لدددى مدديري مدددارس وكالددة
الغددوث الدوليددة فددي محافظددات ت دزة جدداءت بنسددبة كبي درة ،وأندده توجددد عالقددة ارتبدداط موجبددة مددا بددين
التمكين اإلداري واإلبدا  .حيث كان الوزن النسبي لمتغير اإلبدا (.)%83.40

 جبر" :)2010( ،اإلبداع وأثره على األدا ال ظيفي :دراسرة تطبيقيرة علرى مرديري مردارس وكالرة
الغ ث الدولية بقطاع غزة":
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ودفت هذه الدراسة التعرف إلى مستوى اإلبدا داخل مددارس وكالدة الغدوث الدوليدة ،و خاصدة لددى
المددديرين العدداملين فددي هددذه المدددارس ،وإيجدداد العالقددة بيندده و ددين مسددتوى أداء المددودفين .واسددتخدم
الباحث في دراسته المنها الوصدفي التحليلدي مدن أجدل اإلجابدة عدن أسدئلة الد ارسدة وتحقيدق أهدداف
الدراسة .وتكون مجتمع الدراسة مدن ( )208مددير مدرسدة ،حيدث اسدتخدم الباحدث أسدلوب الحصدر
الشامل في توزيع االستبانة (أداة الدراسة) .وت صرلت هدذه الد ارسدة إلدى عددة نتدائا كدان مدن أهمهدا:
أن مسدتوى اإلبدددا لددى مدددراء المددارس يعتبددر مرتفعدا ،كمددا توصدلت إلددى وجدود عالقددة طرديدة بددين
مستوى اإلبدا و دين األداء الدوديفي لددى مددراء مددارس الوكالدة .حيدث كدان الدوزن النسدبي لمتغيدر
اإلبدا (.)%82.63
الدراسات العربية:
 عبرد علري" :)2018( ،التحليرل الر ظيفي وترأثيره فري تعزيرز اإلبرداع التنظيمري :دراسرة حالرة فرري
جامعة الك فة بالعراق"
ودفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير التحليل الوديفي فدي تعزيدز اإلبددا الدوديفي والتدي تمدت
اإلشددارة إليدده فددي هددذه الد ارسددة بأندده ضددعيف فددي الجامعددة محددل الد ارسددة ،حيددث أجريددت هددذه الد ارسددة
عل ددى جامع ددة الكوف ددة ب ددالعراق .واس ددتخدم الباح ددث الم ددنها الوص ددفي التحليل ددي لدجاب ددة عل ددى أس ددئلة
الد ارسدة .وضددمت عينددة الد ارسددة ( )150مفددردة مددن العدداملين والمدودفين بجامعددة الكوفددة .وت صررلت
الدراسة إلى أن أبعاد التحليل الوديفي تتدوافر داخدل بيئدة مجتمدع الد ارسدة شدكليا فقد و صدورة تيدر
دقيق ددة ،وه ددذا يع ددد مؤشد د ار واض ددحا عل ددى أس ددباب ت دددهور األداء وتي دداب اإلب دددا التنظيم ددي ف ددي تل ددك
الجامعة وينعكس بددوره علدى الجامعدات العراقيدة ككدل .ووجددت الد ارسدة ارتباطدا معنويدا موجبدا بدين
التحليد ددل ال د ددوديفي ومس د ددتوى اإلبد دددا ف د ددي الجامع د ددة .حيد ددث ك د ددان ال د ددوزن النسد ددبي لمتغي د ددر اإلب د دددا
(.)%82.66
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 الشررب ل" :)2017( ،مسرراومات السررمات االبتكاريررة لرردى القررادة الترب ر يين فرري مررديريات التربيررة
والتعليم اتجاه اإلبداع في األرده"
ودفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة السمات االبتكارية لدى القادة التر ويين اتجاه اإلبددا ،
مددن خددالل قيدداس سددمة تحمددل المسددؤولية وسددمة التعدداون وسددمة االتصددال والتواصددل مددع اآلخ درين،
واستخدم الباحث المنها الوصدفي التحليلدي لدجابدة عدن أسدئلة الد ارسدة .حيدث كاندت عيندة الد ارسدة
تتكون من ( )152من القادة التر دويين فدي مديريدة التر يدة والتعلديم فدي إر دد األولدى ،ومديريدة تر يدة
الرمثا وت صلت هذه الدراسة إلى أن بعدي التعاون واالتصال والتواصل من أهم السمات االبتكاريدة
التي يتصف بها القادة اإلداريون والتي تؤثر بشكل كبير في اإلبدا  ،أما عن بعد تحمل المسدؤولية
فددإن تددأثيره يرقددى ليكددون بدرجددة متوسددطة علددى اإلبدددا  .حيددث كددان الددوزن النسددبي لمتغيددر اإلبدددا
(.)%67.6
 الكمرررري ،وصرررفر" :)2017( ،تقيررريم ترررأثير اإلبرررداع فررري تحقيرررق الميرررزة التنافسرررية المسرررتدامة
للمنظمات السياحية :دراسة تطبيقية لعينة من فنادق الدرجة األولى في مدينة بغداد":
ورردفت هددذه الد ارسددة إلددى التعددرف إلددى إمكانيددة تحقيددق الميدزة التنافسددية المسددتدامة فددي عينددة الد ارسددة
والمتمثلددة فددي مجموعددة مددن فنددادق الدرجددة األولددى فددي بغددداد بددالعراق باالعتمدداد علددى العوامددل التددي
يمتلكها المدراء فدي هدذه الفندادق لتنميدة اإلبددا لدديهم ،وأيضدا توضديح العالقدة بدين اإلبددا كمتغيدر
مس ددتقل وتحقي ددق الميد دزة التنافس ددية المس ددتدامة كمتغي ددر ت ددابع .واس ددتخدمت الد ارس ددة الم ددنها الوص ددفي
الدرسددة ب ( )6فنددادق مددن الدرجددة األولددى وتددم
التحليلددي لدجابددة عددن أسددئلة الد ارسددة وتمثلددت عينددة ا
توزيدع ( )82اسدتبانة علدى العدداملين بهدذه الفندادق .وت صررلت هدذه الد ارسدة إلدى عدددة نتدائا كدان مددن
أهمهدا :إثبدات أن اإلبددا يدؤدي دو ار مهمدا لددى األفدراد داخدل العيندة فدي تحديدد كيفيدة تحقيدق الميدزة
التنافسية المستدامة ،حيدث إن الد ارسدة أثبتدت أن عوامدل اإلبددا كافدة لهدا عالقدة تدأثير إيجابيدة فدي
أبعاد الميزة التنافسية المستدامة .حيث كان الوزن النسبي لمتغير اإلبدا (.)%75.4
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 مسع دة" )2015( ،استراتيجيات التعلم التنظيمي وأثروا في اإلبرداع بالمؤسسرة :دراسرة ميدانيرة
في مؤسسة فرتيال بعنابة .الجزائر"
ودفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى درجة ممارسة استراتيجيات التعلم التنظيمي وأثرها في اإلبددا .
حيث كان تطبيق هذه الدراسة بمؤسسة فرتيدال بمديندة عنابدة بدالجزائر .واسدتخدمت الد ارسدة المدنها
الوصفي التحليلي من أجل الوصول إلى هدف الدراسة .وتكوندت عيندة الد ارسدة مدن ( )325عدامال
داخ دل المؤسسددة اسددتجاب مددنهم ( )150عددامال .وت صررلت هددذه الد ارسددة إلددى وجددود أثددر ذي داللددة
احصددائية السددتراتيجيات الددتعلم التنظيمددي علددى اإلبدددا  ،باإلضددافة إلددى تسددجيل فددروق ذات داللددة
إحصدائية فدي تصدورات المبحدوثين نحدو اإلبددا تعدزى لمتغيدرات الد ارسدة .حيدث كدان الدوزن النسدبي
لمتغير اإلبدا (.)%65.6
 عبد الرحيم" :)2013( ،دور ريادات األعمال تط ير اإلبداع المؤسسي :بالتطبيق على الب رصة
المصرية".
ودفت هذه الدراسة إلى تقديم إطار نظري ونموذج رياضي تطبيقي حول مفهوم الريدادة وخصدائص
الريادي ،ومدى تأثيرها على تقديم منتجات وخددمات جديددة مبدعدة فدي البورصدة الماليدة المصدري،
ود ارسددة مددا إذا كددان هندداع تددأثير مباشددر لريددادة األعمددال علددى اإلبدددا المؤسسددي .وتددم اسددتخدم أداء
االسد ددتبانة لجمد ددع البياند ددات مد ددن خد ددالل ( )50مفد ددردة كعيند ددة للد ارسد ددة مد ددن داخد ددل البورصد ددة الماليد ددة
المص د درية .واسد ددتخدمت الد ارسد ددة المد ددنها الوصد ددفي التحليلد ددي للوصد ددول للهد دددف ال د درئيس للد ارسد ددة.
وت صررلت هددذه الد ارسددة إلددى وجددود عالقددة ارتبدداط معنويددة موجبددة بددين خصددائص الريددادي واإلبدددا
المؤسسد ددي ،حيد ددث إن خصد ددائص الريد ددادي المعتمد دددة خد ددالل هد ددذه الد ارسد ددة والمتمثلد ددة (الخصد ددائص
الشخصددية ،والخصددائص السددلوكية ،والخصددائص الرياديددة) مددع اإلبدددا المؤسسددي يرتبطددان بعالقددة
موجبة .حيث كان الوزن النسبي لمتغير اإلبدا (.)%77.1
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الدراسات األجنبية:
 " :Custodio, et al, (2017) دور المهررارات اإلداريررة العامررة فرري تعزيررز اإلبررداع :دراسررة
تطبيقية على مجم عة ستاندرد آند ب ر األميريكية"
"Do General Managerial Skills Spur Innovation: An Empirical study
" )on Standard & Poor’s (S&P
ورردفت هددذه الد ارسددة إليجدداد مددا إذا كددان هندداع دور للمهددارات االختصاصددية للمددديرين فددي الشددركات
والمنظمددات فددي تعزيددز اإلبدددا  ،وقددد طبقددت هددذه الد ارسددة علددى المددديرين التنفيددذيين فددي مجموعددة
شركات ) Standard & Poor’s (S&Pوهي شركة خدمات مالية أميركية ،والذين قد أعدت لهم
قواعددد بيانددات مددن البدداحثين أنفسددهم فددي عددام  ،2013وقددد ضددمت  1500شددركة مددا بددين الفتدرة مددن
 1993إلددى  ،2003ولقيدداس المهددارات اإلداريددة لهدؤالء المددديرين تددم اسددتخدام مؤشددر القدددرات العددام
( )GAIوالددذي تددم تطددويره مددن قبددل أحددد البدداحثين ( .)Custodioوت صررلت هددذه الد ارسددة إلددى أندده
عندددما يكددون المددديرون التنفيددذيون ذويددي اختصاصددات عاليددة مددع مهددارات عاليددة فددإنهم أقددل عرضددة
لخطدر الفشددل ،وأنهددم قدادرون علددى انشدداء مشدداريع إبداعيدة أكثددر مددن تيدرهم مددن المدددراء ،وتوصددلت
الدراسة إلى أن مستوى اإلبدا في مجموعة ستاندرد آند بورز األميركية بنسبة كبيدرة ،بسدبب وجدود
المهارات اإلدارية المطلو ة.
" :Qian and Huang, (2017) رأس المرال البشرري والقردرات اإلبداعيرة فري التعلريم الصرحي:
دراسة تطبيقية على جامعة  Jiao Tongبشنغهاي "
" Human Capital and Innovation Ability in Medical Education: An
"Empirical Study on Shanghai Jiao Tong University
ودفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى العالقة مدا بدين رأس المدال البشدري والدتعلم التنظيمدي مدن جهدة
واإلبدددا فددي مجددال التعل دديم الطبددي مددن جهددة أخ ددرى ،حيددث أجريددت هددذه الد ارس ددة علددى عينددة م ددن
مستشفى الجامعة محل الدراسة حيث كانت حجم العينة عبارة عن ( )300مدن اإلداريدين واألطبداء
والمددودفين فددي المستشددفى األساسددي لكليددة الطددب بالجامعددة .واسددتخدمت الد ارسددة المددنها الوصددفي
التحليلددي للوصددول للهدددف ال درئيس للد ارسددة .وت صررلت هددذه الد ارسددة إلددى وجددود عالقددة ايجابيددة بددين
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ال ددتعلم التنظيم ددي ورأس الم ددال البش ددري ووجد دود عالق ددة ايجابي ددة ب ددين رأس الم ددال البش ددري والق دددرات
اإلبداعية ووجود عالقة ايجابية بدين الدتعلم التنظيمدي والقددرات اإلبداعيدة .حيدث كدان الدوزن النسدبي
لمتغير اإلبدا (.)%71.9
 ":Ayhan, and Oztmeml, (2014) تطر ير نمر هللا لقيراس درجرة اإلبرداع :دراسرة تطبيقيرة
على الشركات الصناعية في تركيا"
" A Methodology to Measure the Degree of Managerial Innovation:
"evidence from Turkish companies.
ودفت هذه الدراسة إلى التقديم لمفهوم اإلبدا واقتراا نموذج كمي لقياس درجة اإلبدا عن طريق
تحلي ددل ث ددورة الط ددرق واألس دداليب المس ددتخدمة لود ددائف اإلدارة المختلف ددة .رك ددزت ه ددذه الد ارس ددة عل ددى
األسدداليب المختلفددة المسددتخدمة لكددل مددن ودددائف اإلدارة المعروفددة (التخطددي  ،والتنظدديم ،والتوجيدده،
والرقابة ،والتنسيق) .وتم تطبيق هذه الدراسة على شركة صناعية تركيدة مختدارة مدن قبدل البداحثين،
حيث إن هذا النموذج معدد لكدي يكدون قابدل للتطبيدق علدى القطاعدات المختلفدة بدالرتم مدن أنده أُعدد
للقطددا الصددناعي .وت صرررلت هددذه الد ارسددة إلددى نمددوذج يددتم قيدداس مسددتوى اإلبدددا فددي الودددائف
اإلداريددة المختلفددة داخددل الشددركة عينددة الد ارسددة ،حيددث وجدددت هددذه الد ارسددة إلددى أن أي أسددلوب يددتم
اعتماده من قبل ودائف اإلدارة في أي قطا داخل هذه الشركة يؤثر بالسلب على مسدتوى اإلبددا
خالل هذه الودائف .حيث كان الوزن النسبي لمتغير اإلبدا (.)%43.23
 " :Kraus, et al, (2011) اإلبداع في الشركات العائلية :تحليل تطبيقي يربط اإلبداع واإلبرداع
التنظيمي بنجاح المنظمة  -فنلندا"
Innovation in family firms: an empirical analysis linking
 organizational and managerial innovation to corporate success"Finland.
ودفت هذه الدراسة إلى دراسة دور اإلبدا واإلبدا التنظيمي في الشركات المملوكة للعائلة مقارنة
بالشددركات األخددرى علددى أسدداس مسددح لعدددد ( )533شددركة مددن فنلندددا .واسددتخدمت الد ارسددة المددنها
الوصفي التحليلي للوصول للهدف الرئيس للدراسة عن طريق بناء نموذج المعادلة المهيكلة لتحليل
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مشددكلة الد ارسددة وتحقيددق الهدددف المرجددو منهددا .وت صررلت هددذه الد ارسددة إلددى أن اإلبدددا عبددارة عددن
مهددارة رياديددة يددتم تطبيقهددا مددن قبددل العائلددة المالكددة للشددركة لتحقيددق الميدزة التنافسددية ،بددالرتم مددن أن
الد ارسددة وجدددت مددن خددالل تحليددل الد ارسددات السددابقة المتعلقددة بالشددركات المملوكددة مددن قبددل العائلددة،
بددأن هددذه الشددركات تعتبددر أكثددر تحفظددا واسددتق اررا ،وهددو عبددارة عددن نتيجددة للتقاليددد المتبعددة مددن قبددل
العائلة وتجنبهم للمخاطر في أتلب األحيان .حيث كان الوزن النسبي لمتغير اإلبدا فدي الشدركات
العائلية ( ،)%81بينما بلغ في الشركات الغير مملوكة من قبل العائالت ()%76.63
 ":Kader, (2009) قياس أدا اإلبداع في نظام المعل مات في القطاع العرام :دراسرة حالرة فري
إدارة التعليم في والية باوانغ"
" Measuring Information System Performance in Public Sector:
"Case Study in Pahang State Education Department .
وررردفت الد ارس ددة إل ددى بن دداء واختبددار نم ددوذج ي ددر ب ددين التمك ددين القي ددادي واإلب دددا وذل ددك م ددن خ ددالل
مجموعددة مددن المتغيدرات ،وطبقددت هددذه الد ارسددة علددى شددركة تكنولوجيددا معلومددات كبيدرة فددي الصددين،
وقددد تددم جمددع المعلومددات مددن المددودفين المحت درفين ومش درفيهم بالشددركة و لددغ عددددهم ( )367فددرداً
وذلك من خالل استبانة محوسبة تم توزيعها عليهم .واسدتخدمت الد ارسدة المدنها الوصدفي التحليلدي
للوصول للهدف الرئيس للدراسة.
وت صررلت هددذه الد ارسددة إلددى أن التمكددين القيددادي يددؤثر إيجاب داً علددى التمكددين النفسددي والددذي بدددوره
يت ددأثر بالدافعي ددة الداخلي ددة واإلبد ددا ف ددي عملي ددة االنخد دراط مم ددا ي ددؤثر بالنهاي ددة عل ددى إب دددا الع دداملين.
ووجدت الدراسة أن مستوى اإلبدا في إدارة التعليم في والية ياهانغ بنسبة كبيرة.

جدول رقم ( :)3األو اه النسبية لمتغير اإلبداع في الدراسات السابقة
67

#

الدراسة السابقة

ال ه النسبي

دراسة حبش)2017( ،

%83.36

دراسة الشاعر)2017( ،

%78.33

دراسة الح يحي)2015( ،

%82

دراسة الزاملي)2013( ،

%83.40

دراسة جبر)2010( ،

%82.63

دراسة عبد علي)2018( ،

%82.66

دراسة الشب ل)2017( ،

%67.6

دراسة الكمري ،وصفر)2017( ،

%75.4

دراسة مسع دة)2015( ،

%65.6

د ارسة عبد الرحيم)2013( ،

%77.1

دراسة )Qian. and Huang. G, (2017

%71.9

دراسة )Ayhan, and Oztmeml, (2014

%43.23

دراسة)Kraus, et al, (2011

%81

دراسة )Kader, (2009

بنسبة كبيرة

المصدر(إعداد الباحث باالعتماد على نتائا الدراسات السابقة)
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ثالثاً :الدراسات المتعلقة بالمتغير ال سيط (إدارة المعرفة)
الدراسات المحلية:
 ارحرريم" :)2018( ،درجررة ممارسررة اإلداريررين فرري الجامعررات الفلسررطينية إلدارة المعرفررة وعالقتهررا
بتحقيق الميزة التنافسية من وجهة نظروم".
ورردفت هددذه الد ارسددة التعددرف إلددى درجددة ممارسددة عمليددات إدارة المعرفددة فددي الجامعددات الفلسددطينية
ومدى عالقتها بتحقيق الميزة التنافسية ،حيث اسدتخدمت الباحثدة فدي هدذه الد ارسدة المدنها الوصدفي
التحليل دي لتحقيددق هدددف الد ارسددة ال درئيس ،واعتمدددت أداة االسددتبانة لجمددع البيانددات األوليددة مددن قبددل
مودفد دا م ددن اإلداري ددين بج ددامعتي اإلس ددالمية
المبح ددوثين ف ددي عين ددة الد ارس ددة والب ددالغ ع ددددهم ()274
ً
واألقصددى .وت صررلت الد ارسددة إلددى عدددة نتددائا كددان مددن أهمهددا :أن درجددة ممارسددة اإلداريددين إلدارة
المعرفددة كددان بنسددبة كبي درة ،وأيضددا وجددود عالقددة إيجابيددة ذات داللددة احصددائية تددر إدارة المعرفددة
ومستوى تحقيق الميزة التنافسية لددى الجامعدات مدن وجهدة نظدر اإلداريدين العداملين بهدا .حيدث بلدغ
الوزن النسبي لمتغير إدارة المعرفة (.)%74.58
 فياض" :)2015( ،درجة ممارسة العمادات والدوائر اإلدارية بالجامعرة اإلسرالمية إلدارة المعرفرة
وعالقتها بمست ى فاعلية اتخا القرار لديها".
ورردفت الد ارسددة التعددرف إلددى درجددة ممارسددة الدددوائر اإلداريددة والعمددادات بالجامعددة اإلسددالمية إلدارة
المعرفددة ومعرفددة العالقددة التددي تددر هددذه الممارسددات بفاعليددة اتخدداذ القدرار لددديهم .واسددتخدم الباحددث
في هذه الدراسة المنها الوصفي التحليلي لتحقيق الهدف الرئيس للدراسة باالعتماد علدى اسدتبانتين
لجمع البيانات من عينة الدراسة والمتمثلة ب( )167إداريا مدن الجامعدة اإلسدالمية .وت صرلت هدذه
الدراسة إلدى أن درجدة ممارسدة عمليدات إدارة المعرفدة لددى العمدادات والددوائر اإلداريدة كاندت بنسدبة
كبيرة ،وأنه توجد عالقة طردية موجبة دالة احصائيا بين درجة ممارسة إدارة المعرفة وفاعلية اتخاذ
القرار لدى عينة الدراسة .حيث بلغ الوزن النسبي لمتغير إدارة المعرفة (.)%72.20
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 عبد الغف ر (" :)2015متطلبات إدارة المعرفة ودوروا في تحقيرق الميرزة التنافسرية فري جامعرات
قطاع غزة "
ورررردفت هد ددذه الد ارسد ددة التعد ددرف إلد ددى الد دددور الد ددذي تلعبد دده متطلبد ددات إدارة المعرفد ددة فد ددي الجامعد ددات
الفلسدطينية لخلددق ميددزة تنافسددية مددن وجهدة نظدر الطلبددة ،والتعددرف إلددى العالقددة االرتباطيددة بدين إدارة
المعرفة والميزة التنافسية ،واستخدمت الدراسة المنها الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة كأداة
لجم ددع البيان ددات ،وتمثلد دت عين ددة الد ارس ددة ف ددي الطلب ددة المتوق ددع تخ ددرجهم ف ددي العد دام ،2014/2013
واستخدمت أسلوب العينة العشوائية الطبقيدة التدي بلغدت ( )285فدردا .وت صرلت هدذه الد ارسدة إلدى
أن الجامع ددات تعم ددل عل ددى ت ددوفير متطلب ددات إدارة المعرف ددة ف ددي أبع دداد متع ددددة ،وأن متطلب ددات إدارة
المعرفة ترتب بعالقدة قويدة بتحقيدق الميدزة التنافسدية .حيدث بلدغ الدوزن النسدبي لمتغيدر إدارة المعرفدة
(.)%71.43
 ع دة" :)2010( ،واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية وسبل تدعيمها".
ورردفت هددذه الد ارسددة إلددى الكشددف عددن واقددع إدارة المعرفددة فددي الجامعددات الفلسددطينية وسددبل تدددعيمها
وتحديد عمليات إدارة المعرفة الواجدب ممارسدتها لددى العداملين بالجامعدات الفلسدطينية .واسدتخدمت
هددذه الد ارسددة المددنها الوصددفي التحليلددي لتحقي ددق الهدددف ال درئيس للد ارسددة باالعتمدداد علددى اس ددتبانة
للوصددول إلددى البيانددات األوليددة المطلددوب تحليلهددا ،وتددم توزيددع هددذه االسددتبانة علددى عينددة الد ارسددة
والمتمثلة ب( )327من العاملين اإلداريين بالجامعات (اإلسالمية ،واألزهر ،واألقصى) ،باإلضدافة
إلى اعتماد المقابالت الشخصية كأداة ثانية لجمدع البياندات .وت صرلت هدذه الد ارسدة إلدى عددة نتدائا
كان من أهمها :أن واقع ممارسة العاملين إلدارة المعرفدة كدان بنسدبة كبيدرة تتدراوا بدين أبعداد عمليدة
إدارة المعرفددة والمتمثلددة ب(تطبيددق المعرفددة ،وتنظدديم المعرفددة ،وتوليددد المعرفددة ،ومش داركة المعرفددة)،
حيث إن هذه األبعداد ذكدرت بالترتيدب مدن حيدث األكثدر ممارسدة مدن قبدل عيندة الد ارسدة .حيدث بلدغ
الوزن النسبي لمتغير إدارة المعرفة (.)%83.61

70

 أبرر فررارة" :)2008( ،دور عمليررات إدارة المعرفررة فرري فعاليررة أنشررطة المؤسسررات األوليررة فرري
القدس الشرقية".
ودفت الد ارسدة إلدى إبدراز الددور المت ازيدد إلدارة المعرفدة فدي تحقيدق وتعظديم كفداءة وفاعليدة المنظمدة
الحديثد ددة ،و ند دداء أنمد ددوذج متكامد ددل متناسد ددق آلليد ددة التد ددأثيرات والعالقد ددات بد ددين المد دددخالت المعرفيد ددة
والعملي ددات المعرفي ددة والمخرج ددات المعرفي ددة (تمي ددز األداء) .واس ددتخدمت الد ارس ددة الم ددنها الوص ددفي
التحليلي لتحقيق الهدف الرئيس لها باالعتماد على جمدع البياندات مدن المؤسسدات األهليدة العاملدة
فددي القدددس الشدرقية والبددالغ عددددها ( ،)135حيددث تددم اختيددار ( )90مؤسسددة لتكددون عينددة للد ارسددة.
وت صرررلت هددذه الد ارسددة إلددى عدددة نتددائا كددان مددن أهمهددا :أن المؤسسددات األهليددة بالقدددس الش درقية
بقطاعاته د ددا المختلف د ددة تس د ددتخدم إدارة المعرف د ددة م د ددن خ د ددالل ممارس د ددة عملياته د ددا المختلف د ددة والمتمثل د ددة
ب(تشخيص المعرفة ،وتخطي المعرفة ،وتحديث المعرفة ،ونشر وتقاسم المعرفة ،وتوزيع المعرفة،
وتوليددد واكتسدداب المعرفددة ،وتنظدديم وتخ دزين المعرفددة ،واسددترجا المعرفددة ،وتنفيددذ المعرفددة ،ومتابعددة
المعرفد ددة والمراقبد ددة عليهد ددا) وتد ددم ذكد ددر هد ددذه األبعد دداد بالترتيد ددب بالنسد ددبة لدرجد ددة ممارسد ددتها مد ددن قبد ددل
المؤسسات .حيث بلغ الوزن النسبي لمتغير إدارة المعرفة (.)%74.87
الدراسات العربية:
 دحمرراني" :)2018( ،إدارة المعرفررة كمرردخل لدراسررة تررأثير الثقافررة التنظيميررة فرري تعزيررز القرردرة
التنافسية للمنظمة :دراسة تطبيقية على قطاع االتصاالت في الجزائر".
ودفت هذه الد ارسدة إلدى إدهدار مددى تدأثير الثقافدة التنظيميدة تعزيدز القددرات التنافسدية للمنظمدات
االقتصادية وذلك مدن خدالل ممارسدتها إلدارة المعرفدة ،حيدث كدان تطبيدق هدذه الدارسدة علدى قطدا
االتصد دداالت فد ددي الج ازئد ددر وتد ددم اختيد ددار منظمتد ددي "مد ددو يليس" و "أوريد دددو" لتكوند ددا عيند ددة الد ارسد ددة.
واستخدمت الدراسة المنها الوصفي التحليل لتحقيق الهدف الرئيس لها .وت صلت هذه الدراسة إلى
أن الثقافة التنظيمية تشكل دعامة أساسية لتطبيق إدارة المعرفة ،حيث إن نجاا هذه اإلدارة يتوقف
على وجود ثقافة تنظيمية تدعم وتساند بناء المعرفة والتشارع فيها .حيث بلغ الوزن النسبي لمتغير
إدارة المعرفة (.)%78
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 السررعدية" :)2017( ،متطلبررات تطبيررق إدارة المعرفررة فرري و ارة التربيررة والتعلرريم العررالي بسررلطنة
عماه من وجهة نظر اإلداريين العاملين في اإلدارة ال سطى"
ورردفت هددذه الدارسددة التعددرف إلددى المتطلبددات الالزمددة لتطبيددق مفهددوم إدارة المعرفددة فددي و ازرة التر يددة
والتعليم كقطا حكدومي فدي سدلطنة عمدان ،واختصدت الد ارسدة اإلداريدين العداملين فدي الدو ازرة محدل
الد ارسدة ،حيددث تكوندت عينددة الد ارسددة مدن عدددد ( )52مدن المددودفين اإلداريددين فدي الطبقددة الوسددطى
في الو ازرة محل الدراسة ،واستخدمت الدراسة المنها الوصفي التحليلي لتحقيق الهدف الدرئيس لهدا.
وت صرررلت هددذه الد ارسددة إلددى أن األبعدداد األر عددة إلدارة المعرفددة المتمثلددة فددي توليددد وتطبيددق ونشددر
وتخ دزين المعرفددة مددن أهددم المتطلبددات الواجددب توافرهددا فددي الددو ازرة محددل الد ارسددة لت دوافر مفهددوم إدارة
المعرفدة بالشدكل المطلدوب والمرجدو ،ومدن الواجدب علددى مجتمدع الد ارسدة تدوفير هدذه المتطلبدات مددن
خ ددالل ال دددورات التدريبي ددة والمحاضد درات التعريفي ددة .حي ددث بل ددغ ال ددوزن النس ددبي لمتغي ددر إدارة المعرف ددة
(.)%68.64
" :Masa'deh. et al, (2017) أثر إدارة المعرفة على أدا العمل في مؤسسات التعليم العالي:
دراسة تطبيقية على جامعة األرده"
" The impact of knowledge management on job performance in higher
education: The case of the University of Jordan".
ورردفت هددذه الد ارسددة إلددى تحليددل العالقددة بددين عمليددة إدارة المعرفددة وأداء العمددل ،حيددث طبقددت هددذه
الدراسة على قطا التعليم العالي ،وتم اختيار جامعة األردن لتكون محل عينة الدراسة وتم اختيار
ما يقارب  207محاض ار شاركوا في الدراسة من خالل اإلجابة عدن االسدتبانة التدي أعددت مدن قبدل
الباحثين .واستخدمت الدراسة المنها الوصفي التحليلي للوصول للهدف الرئيس للد ارسدة .وت صلت
ه ددذه الد ارس ددة إل ددى ع دددة نت ددائا ك ددان م ددن أهمه ددا :أن إدارة المعرف ددة بأبعاده ددا الس ددبعة الت ددي اختاره ددا
الباحثون في الدراسة وهي كالتالي (تعريف المعرفة ،خلدق المعرفدة ،جمدع المعرفدة ،تنظديم المعرفدة،
تخدزين المعرفددة ،تجميددع المعرفددة ،وتطبيددق المعرفددة) كددان لهددا عالقددة ذات داللددة احصددائية فددي أداء
العمل وتأثر عليه تأثي ار مباشرا .حيث بلغ الوزن النسبي لمتغير إدارة المعرفة (.)%64.23
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 قر ار  ” :)2014( ،قيرراس أثررر إدراك إدارة المعرفررة فرري ت ظيفهررا لرردى منظمررات األعمررال دراسررة
ميدانية من وجهة نظر األساتذة الجامعيين بالجزائر".
ودفت هذه الدراسة إلى قياس أثر إدراع إدارة المعرفة ليتم توديفها لددى منظمدات األعمدال .حيدث
تددم تطبيددق هددذه الد ارسددة علددى عدددد مددن األسدداتذة الجددامعيين فددي الجامعددة الجزائريددة ،وكددان عددددهم
 .200واسددتخدمت الد ارسددة المددنها الوصددفي التحليل دي لتحقيددق الهدددف ال درئيس لهددا .وت صررلت هددذه
الد ارسددة إلددى أندده ال توجددد عالقددة ذات داللددة إحصددائية بددين إدارة المعرفددة و عدد المعرفددة االسددتعدادية
جدا لثقافة البحث عن المعرفة في أكبر مؤسسة
في المؤسسات الجامعية بالجزائر ،ووجود ضعيف ً
منتجة لها أال وهي الجامعة ،هذه النتيجة التي دهدرت جليدة أثنداء البحدث بحيدث كدان مسدتوى إدارة

المعرفة متوس نسبيا داخل العينة المبحوثة ،خاصة في جانبه الميدداني ،حيدث صدعب علدى عيندة
البحث أن تتقبل فكرة كونها العينة المبحوثة :في حين عهد أفراد العينة أن يكونوا هم الباحثين.
 حالق" :)2014( ،دور إدارة المعرفة في اتخا الق اررات من وجهة نظر المديرين والمدرسين فري
المدارس الثان ية العامة في مدينة دمشق ".
ورررردفت الد ارسدددة التعد ددرف إلد ددى واقد ددع ممارسدددة المد ددديرين والمدرس د دين إلدارة المعرفد ددة ولعمليد ددة اتخد دداذ
الق د اررات ،وتحديددد دور إدارة المعرفددة فددي اتخدداذ الق د اررات فددي المدددارس الثانويددة العامددة ،واسددتخدمت
الدراسة المنها الوصفي التحليلي ،واالستبانة كأداة لجمع المعلومات ،واشدتملت عيندة الد ارسدة علدى
جميع المديرين في المدارس الثانوية العامة بمدينة دمشق ،أما المدرسون فاختيرت عينة مكونة من
( )500مدرس داً .واسددتخدمت الد ارسددة المددنها الوصددفي التحليلددي للوصددول للهدددف ال درئيس للد ارسددة.
وت صررلت هددذه الد ارسددة إلددى عدددة نتددائا كددان مددن أهمهددا :أن درجددة ممارسددة إدارة المعرفددة مددن قبددل
المددديرين والمدرسددين فددي المدددارس كانددت بشددكل مرتفددع ،وأيضددا وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة بددين
واقع ممارسة إدارة المعرفة وواقع ممارسة عملية اتخاذ القدرار مدن وجهدة نظدر المدديرين والمدرسدين.
حيث بلغ الوزن النسبي لمتغير إدارة المعرفة (.)%73.6
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الدراسات األجنبية:
" :McCracken, and Edwards, (2017) تطبيق نظرم إدارة المعرفرة فري مستشرفى NHS
بإنجلت ار :دراسة على قسم تسجيل المرضى"
" Implementing a knowledge management system within an NHS
hospital - England: a case study exploring the roll-out of an electronic
"patient record (EPR).
ودفت هذه الدراسة إلى المساهمة في فهم عملية تطبيق نظم إدارة المعرفة في الحقل الصحي من
خالل دراسة حالة ،من أجل التوصل إلى بناء نظرية وتطويرها .حيدث تدم إجدراء هدذه الد ارسدة علدى
مدى سنتين ونصف ،تم من خاللها جمع العديد من البياندات مدن خدالل مقدابالت شدبه مهيكلدة مدع
يض د دا،
دتخدما مد ددن الطد دداقم الطبد ددي ،و 20مر ً
 8أعضد دداء مد ددن فريد ددق اإلدارة االسد ددتراتيجية ،و 12مسد د ً
باإلضددافة إلددى عدددد مددن المالحظددات تيددر المشدداركة للمقددابالت والمسددتندات .واسددتخدمت الد ارسددة
المنها الوصفي التحليلي للوصدول للهددف الدرئيس للد ارسدة .وت صرلت هدذه الد ارسدة إلدى عددة نتدائا
كددان مددن أهمهددا :أندده و ددالرتم مددن اإلدراع النظددري لعمليددة إدارة المعرفددة ومنهجيددة تطبيددق نظددم إدارة
المعرفة ،إال أن عملية التنفيدذ والتطبيدق تحتداج لتددريب وتعلديم مدن أجدل الحصدول علدى نظدم إلدارة
المعرفة فعالة وجيدة تفيد المنظمات في تحقيق أهدافها بالشكل المطلوب والسليم.
" :Moradi, (2012) العالقة بين الثقافة التنظيمية وإدارة المعرفة :دراسرة تطبيقيرة علرى جامعرة
ال سائط المتعددة في ماليزيا (")MMU
The Relationship between Organizational Culture and Knowledge
"Management .
ورردفت هددذه الد ارسددة إلددى الحصددول علددى فهددم للعالقددة بددين الثقافددة التنظيميددة  ،وإدارة المعرفددة لدددى
العداملين فدي بيئدة أكاديميدة .اسدتخدم الباحدث المدنها الوصدفي التحليلدي ،قدام العداملون فدي جامعددة
الوسائ المتعددة في ماليزيا ( )MMUبتعبئة االستبانة الخاص بالدراسة بمجمو ()322استبانة.
وت صررلت هددذه الد ارسددة إلددى عدددة نتددائا كددان مددن أهمهددا :وجددود عالقددة ارتبدداط إيجابيددة بددين الثقافددة
التنظيميددة وإدارة المعرفددة .والتددي تلعددب دو ار هامددا فددي تعزيددز عمليددة إدارة المعرفددة بجميددع أبعادهددا
وخطواتها ،بحيث توصلت الدراسة إلى ارتفا مستوى إدارة المعرفة داخل الجامعة.
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" :Zaka, (2009) إدارة المعرفة واألدا التنظيمي"
"Knowledge Management and Organisational Performance.
ودفت الدراسة إلى بيان أثر إدارة المعرفة في األداء الوديفي للمنظمات التجاريدة مدن خدالل د ارسدة
أثر استخدام إدارة المعرفة على الجودة المتحققدة ،و شدكل أوضدح د ارسدة العالقدة بدين اسدتخدام إدارة
المعرفددة ونتددائا األداء التنظيمددي ،ولجمددع المعلومددات صددمم البدداحثون اسددتبانة وزعددت عبددر البريددد
اإللكترونددي علددى ( )1500م ددير تنفيددذي مددن الددذين درس دوا أو تلق دوا تدددريبات فددي LEADING
 .NORTH AMERICAN BUSINESS SCHOOواسدتخدمت الد ارسدة المدنها الوصدفي
التحليلي للوصول للهددف الدرئيس للد ارسدة .وت صرلت هدذه الد ارسدة إلدى عددة نتدائا كدان مدن أهمهدا:
وجود عالقة بين إدارة المعرفة واألداء التنظيمي ،ووجود عالقة مباشرة بين األداء المدالي للشدركات
وممارسات إدارة المعرفة .والتي كان مستوى إدارة المعرفة بنسبة كبيرة داخل هذه الشركات.
":Watanabe, (2008) سرل كيات إدارة المعرفرة المنسرجمة كمصرادر متميرزة للميرزة التنافسرية:
الياباه"
Congruent knowledge management behaviors as discriminate
"sources of competitive advantage .
ورررردفت الد ارس ددة إل ددى معرف ددة العالق ددة ب ددين كد دل عملي ددات إدارة المعرف ددة ومص ددادر الميد دزة التنافسدددية
ددر للمي د دزة
المتعدددددة ،ومعرف ددة أثد ددر عمليد ددات إدارة المعرفدددة عل د دى المعرف ددة التنظيميد ددة بوصد ددفها مصد د ًا

التنافسددية .واسددتخدمت الد ارسددة المددنها الوصددفي التحليل دي ،وقددد اسددتخدمت الد ارسددة االسددتبانة كددأداة

لجم ددع البيان ددات ،وت ددم توزيعهد دا علد دى م ددودفي ش ددركة أدوي ددة ف ددي الياب ددان ؛وذل ددك لمعرف ددة السد دلوكيات
المتعلقة بإدارة المعرفة وأثرهدا علدى المعرفدة التنظيميدة .وت صرلت هدذه الد ارسدة إلدى عددة نتدائا كدان
مددن أهمهددا:أهميددة عمليددات إدارة المعرفددة كمصدددر هددام للمي دزة التنافسددية ،وأهميددة إدارة المعرفددة فددي
مهام التنشئة االجتماعيدة ممدا يسدهم فدي تحقيدق ميدزة تنافسدية ،وأوصدت الد ارسدة باالهتمدام بعمليدات
إدارة المعرفة ،ويجب على مدراء شركة األدوية المهتمين بتحقيق الميدزة التنافسدية أن يقومدوا بإعدادة
هيكل ددة الش ددركة لتتناس ددب م ددع إدارة المعرف ددة ،وأن ك ددال م ددن التنش ددئة االجتماعي ددة والمعرف ددة الوجداني ددة
للمودفين تلعب دو ار مهما في السلوكيات المعرفية.
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جدول ( :)4األو اه النسبية لمتغير إدارة المعرفة في الدراسات السابقة

ال ه النسبي

الدراسة السابقة

#
.1

دراسة ارحيم)2018( ،

%74.58

.2

د ارسة فياض)2015( ،

%72.20

.3

دراسة عبد الغف ر ()2015

%71.43

.4

دراسة ع دة)2010( ،

%83.61

.5

دراسة أب فارة)2008( ،

%74.87

.6

دراسة دحماني)2018( ،

%78

.7

دراسة السعدية)2017( ،

%68.64

.8

دراسة )Masa'deh et al, (2017

%64.23

.9

دراسة ق ار )2014( ،

بنسبة كبيرة

.11

د ارسة حالق ()2014

%73.6

المصدر(إعداد الباحث باالعتماد على نتائا الدراسات السابقة)
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رابع راً :الدراسررات المتعلقررة بعالقررات ربررط المتغي ررات الثالثررة (رأس المررال الفكررري واإلبررداع وإدارة
المعرفة)
الدراسات العربية:
" )Obeidat, et al, 2017( أثرر رأس المرال الفكرري علرى اإلبرداع عرن طريرق إدارة المعرفرة
كمتغير وسيط :طريقة المعادلة المهيكلة".
ودفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى تأثير رأس المال الفكدري علدى اإلبددا فدي شدركات االتصداالت
ف ددي األردن م ددن خ ددالل وج ددود إدارة المعرف ددة كوس ددي  .ت ددم جم ددع البيان ددات م ددن ش ددركات االتص دداالت
ب دداألردن باس ددتخدام اس ددتبانة إداري م ددن ( )498مودف ددا يعمل ددون ف ددي ث ددالث ش ددركات اتص دداالت ف ددي
األردن .تم استخدام منها ونموذج المعادلة الهيكلية على أساس برنداما ) 22.0) AMOSلد ارسدة
العالقات السببية واختبار الفرضيات بين العالقات الملحوددة والكامندة فدي نمدوذج البحدث المقتدرا.
وت صررلت الد ارسددة إلددى تأكيددد نمددوذج الوسدداطة المددذكور أعدداله ألن رأس المددال الفكددري لددم يكددن لدده
تددأثير مباشددر علددى اإلبدددا  .وكشددفت النتددائا أن رأس المددال الفكددري كددان لدده تددأثير كبيددر علددى إدارة
المعرفة وكذلك إدارة المعرفة كان لها التأثير على اإلبدا .
 بلعيرررد":)2016( ،إدارة المعرفرررة كمررردخل لتحقيرررق اإلبرررداع التنظيمررري دراسرررة حالرررة كليرررة العلررر م
االقتصادية وعل م التسيير بجامعة باتنة"
ودفت هذه الد ارسدة إلدى وصدف تدأثير إدارة المعرفدة علدى تحقيدق اإلبددا التنظيمدي ومحاولدة معرفدة
إمكانية تطبيقها في جامعة باتنة ،و الخصوص في كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير لألساتذة
الجامعيين اإلداريين ،على المستوى اإلداري .وت صلت هذه الدراسة إلى عدة نتدائا مهمدة كدان مدن
أهمهدا ،أن مركزيددة اإلدارة تعتبددر مدن معيقددات تطددوير اإلبددا التنظيمددي وكددذلك قلدة الحدوافز الماديددة
والمعنوية و اإلضافة إلى أن عدم توفير البنية التحتية لتسيير المعرفة وعدم توافر المدوارد المنفتحدة
وعدم دعم اإلدارة العليا من أهم األسباب التي تعيق تطبيق إدارة المعرفة في الجامعة والتي بددورها
تؤثر سلبا على اإلبدا .
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 األمررررين ،وآخررررروه" :)2016( ،دور رأس المررررال الفكررررري فرررري اإلبررررداع التنظيمرررري بالشررررركات
الس دانية".
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى دور رأس المال الفكري في اإلبدا التنظيمي بالشركات السودانية،
حيددث وقددام البدداحثون بدالتطبيق علددى شددركة جيدداد للسدديارات بالسددودان ( 2015-2000دد) .واعتمدددت
الدراسة المنها الوصفي التحليلي للوصول إلى الهدف الرئيس للدراسة .ت صلت الد ارسدة إلدى نتدائا
عدة كان من أبرزها :أن العاملين يسعون البتكار الطدرق الجديددة والفعالدة لتحديدد نظدام المعلومدات
ولتحسددين األداء وأن معظددم الق دوائم الماليددة التددي تصدددرها لددم تكددن منظمددة كددي تفيددد الق دراءة واعطدداء
الفرصة للمستخدمين لالستفادة منها ،وتبين أن الشركة تفتقر للكدوادر الماليدة المداهرة لتفعيدل عمليدة
إصد دددار الق د دوائم الماليد ددة والمحاسد ددبية بهد ددا وضد ددرورة أن تتبند ددى إدارة الشد ددركة جد ددائزة سد ددنوية لدبد دددا
التنظيمي ضمن محاور أنشطتها المختلفة لزيادة فاعلية اإلبدا التنظيمي.
 ب قابة " )2015( ،أثر رأس المال الفكري على اإلبرداع فري المؤسسرات االقتصرادية الجزائريرة –
دراسة ميدانية لمجم عة من المؤسسات االقتصادية" -
ورردفت هددذه الد ارسددة إلددى إيجدداد األثددر الواقددع مددن رأس المددال الفكددري علددى اإلبدددا فددي المؤسسددات
االقتصادية الجزائرية ،حيدث تنداول الباحدث فدي مجتمدع بحثده مجموعدة مدن المؤسسدات االقتصدادية
الجزائري ددة .واعتم دددت الد ارس ددة الم ددنها الوص ددفي التحليل ددي للوص ددول إل ددى اله دددف الد درئيس للد ارس ددة.
وت صرررلت الد ارسددة إل ددى عدددة نتددائا م ددن أهمهددا :الركي دزة األساس ددية ل درأس المددال البش ددري هددي الفئ ددة
المتمي دزة القددادرة علددى اإلبدددا لتحقيددق المي دزة التنافسددية ممددا يبددرز الت دراب بددين رأس المددال الفك ددري
بأبعاده الخمس والقدرات اإلبداعية لألفراد ،وأيضا تبدين لددى الباحدث أن رأس المدال الفكدري لدم يلدق
االهتمددام الميددداني ،وأيض ددا أكددد الباحددث عل ددى ضددرورة اسددتقطاب رأس الم ددال الفكددري الددذي يتمي ددز
باإلبدا وتحسين طرق العمل وكذا المهارات والخبرات الكافية في مختلف المجاالت.
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 ولررري ،وآخرررروه " :)2014( ،دور عمليرررات إدارة المعرفرررة فررري تنميرررة السرررل ك اإلبرررداعي لررردى
القيادات الجامعية (دراسرة تحليليرة آل ار عينرة مرن اعضرا مجرالس الكليرات فري جامعرة صرالح
الدين/اربيل".
ودفت هذه الدراسة إلى تحديد دور عمليات إدارة المعرفة في تنمية السلوع اإلبداعي على مسدتوى
عينددة البح دث منطلقددا مددن أنموذج داً افت ارضددياً يأخددذ بعددين االعتبددار طبيعددة العالقددات وأبعادهددا بددين-
متغي د درات البحد ددث المتمثلد ددة بعمليد ددات إدارة المعرفد ددة (التوليد ددد الخد ددزن ،التوزيد ددع ،التطبيد ددق) والسد ددلوع
اإلبددداعي الددذي يشددمل (االتصدداالت ،اتخدداذ الق درار والتغييددر) .حيددث تددم تطبيددق هددذه الد ارسددة علددى
القيادات الجامعية فدي الكليدات التابعدة لجامعدة صدالا الددين فدي ار يدل بدالعراق .وت صرلت الد ارسدة
إلددى اسددتنتاجات مهمددة؛ منهددا إثبددات فرضدديات الد ارسددة والتددي أكدددت علددى وجددود دور لعمليددات إدارة
المعرفددة بأبعادهددا المختلف دة فددي تنميددة السددلوع اإلبددداعي لدددى القيددادات الجامعيددة .واقتددرا البدداحثون
مجموعة من التوصيات التي تركز على دور عمليات إدارة المعرفة في تنمية السلوع اإلبداعي.
 المشارفة" :)2012( ،دور إدارة المعرفرة لردى مرديري المردارس الثان يرة فري تنميرة اإلبرداع لردى
معلميهم بمحافظات غزة وسبل تدعيمه".
ورردفت هددذه الد ارسددة إلددى التعددرف إلددى دور إدارة المعرفددة ل ددى مددديري المدددارس الثانويددة فددي تنميددة
اإلبدا لدى معلميهم بمحافظات تزة وسبل تدعيمه .واستخدمت الد ارسدة المدنها الوصدفي التحليلدي
للوصددول للهدددف ال درئيس للد ارسددة .حيددث تكونددت عينددة الد ارسددة مددن ( )530معلمددا ومعلمددة بنسددبة
( )%10مددن مجتمددع البحددث ،حيددث تددم اختيددارهم بالطريقددة العش دوائية .وت صررلت الد ارسددة إلددى عدددة
نتائا كان من أهمها :أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية إلدارة المعرفة كانت بنسبة عالية،
وكذلك كانت درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لعملية تنمية اإلبددا بنسدبة عاليدة ،واألهدم مدن
ذلددك أثبتددت الد ارسددة وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة ذات داللددة احصددائية بددين إدارة المعرفددة وتنميددة
اإلبدا  .
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 الهاللررري" :)2011( ،إدارة رأس المرررال الفكرررري وقياسررره وتنميتررره كجرررز مرررن إدارة المعرفرررة فررري
مؤسسات التعليم العالي .بمصر".
ودفت الدراسة إلى تحديد أهمية توليد المعرفة وإدارتها بشكل جيد وكدذلك قيداس رأس المدال الفكدري
وإدارت دده وتنميت دده باعتب دداره الم ددورد المه ددم والم ددؤثر ف ددي تحقي ددق كف دداءة المؤسس ددة وخبرته ددا التنافس ددية،
و اعتبدداره جددزء مددن مبددادرات إدارة المعرفددة فددي مؤسسددات التعلدديم العددالي بجمهوريددة مصددر العر يددة،
حيددث ركددزت هددذه الد ارسددة علددى الجامعددات فددي الجمهوريددة .واسددتخدمت الد ارسددة المددنها الوصددفي
التحليلددي للوص ددول للهدددف الد درئيس للد ارسددة .وت صرررلت الد ارسددة إل ددى عدددة نت ددائا كددان م ددن أهمه ددا:
ض ددرورة تنمي ددة رأس الم ددال الفك ددري بالش ددكل الص ددحيح للوص ددول إل ددى الميد دزة التنافس ددية ف ددي
مؤسسات التعليم العالي ،وقدمت الدراسة نموذج مقترا يساعد مجتمع الدراسة في تنمية وإدارة رأس
المال الفكري في الجامعات مع اعتبار مكونات إدارة المعرفة األخرى.
الدراعلد اَلجمبيى:
 :Carbilo and Dahms, (2018) دور إدارة المعرفررة االسررتراتيجية فرري قي رادة رأس المررال
الفكري نح إبداع متميز وأدا س ق عالي – صربيا"
"How strategic knowledge management drives intellectual capital to
" superior innovation and market performance – Serbia
ودفت هذه الدراسة إلى استكشاف الدور الوسي إلدارة المعرفة االسدتراتيجية فدي العالقدة بدين ثالثدة
عناصر لرأس المال الفكري وإبدا المنظمة وأداء السوق .حيث قام البداحثون بإعدداد اسدتبانة مسدح
لجم ددع البيان ددات م ددن ( )101ش ددركة ص ددر ية ،وت ددم تحلي ددل البيان ددات ع ددن طري ددق المعادل ددة المهيكل ددة.
وت صرررلت الد ارس ددة إل ددى ع دددة نت ددائا مهم ددة ك ددان م ددن أهمه ددا :أن رأس الم ددال الهيكل ددي ورأس الم ددال
العالقدداتي كددان لهمددا تددأثير مباشددر علددى أداء اإلبدددا  .بددالرتم مددن أندده ال يوجددد تددأثير مباشددر دال
احصدائيا لدرأس المدال البشدري علدى اإلبدددا  ،إال أن العالقدة تصدبح دالليدة عدن توسد إدارة المعرفددة
االسددتراتيجية .وحيددث أن تددأثير رأس المددال البشددري والهيكلددي يعتبددر سددلبيا عندد توسد إدارة المعرفددة
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االستراتيجية في العالقة بينهما و ين اإلبدا  ،بينما يعتبر الدور الوسي إلدارة المعرفة االستراتيجية
داال احصائيا.
ايجابيا في العالقة بين رأس المال العالقاتي واإلبدا إال أنه ال يعتبر ً
 ": Kianto et al, (2017) ممارسررات إدارة المر ارد البشرررية المعرفيررة و رأس المررال الفكررري
واإلبداع – إسبانيا"
Knowledge-based human resource management practices, intellectual
" capital and innovation- Spain
وررردفت ه ددذه الد ارسددة إل ددى تق ددديم نمددوذج مف دداهيمي لتوضدديح ت ددأثير ممارسددات إدارة المد دوارد البشددرية
عاليدا .تدم اختبدار
دداعيا ً
أداءا إب ً
المبنية على المعرفة الصريحة علدى رأس المدال الفكدري والدذي يندتا ً
هددذه الفك درة والفرضددية عددن طريددق جمددع البيانددات مددن قبددل ( )180شددركة اسددبانية .وت صررلت هددذه
الدراسة إلى عدة نتدائا كدان مدن أهمهدا :أن رأس المدال الفكدري يتوسد العالقدة بدين ممارسدات إدارة
الموارد البشرية المعرفية وأداء اإلبدا بشكل إيجدابي ،ويوضدح الددور المحدوري لدرأس المدال البشدري
فددي هددذه العالقددة :ممارسددات إدارة الم دوارد البش درية المعرفيددة تددؤثر رأس المددال الهيكلددي والعالقدداتي
بشكل جزئي من خالل رأس المال البشري ،ورأس المال البشري يدؤثر علدى أداء اإلبددا مدن خدالل
تعزيز رأس المال الهيكلي والعالقاتي.
" :Elia et al, (2017) منظ ر رأس المال الفكري إلبداع نم هللا األعمال فري الصرناعات كثيفرة
التكنل جيا :أدلة تجريبية من النتائن العرضية االيطالية"
" An Intellectual Capital perspective for Business Model Innovation
in technology-intensive industries: empirical evidences from Italian
"spin-offs. .
ورردفت هددذه الد ارسددة إلددى فحددص مسددتوى التكنولوجيددا الثابددت ونددو اإلبدددا كمتغي درات تتددأثر ب درأس
المال الفكدري .وقيدل إن شدركات التكنولوجيدا الفائقدة والتكنولوجيدا المنخفضدة تختلدف مدن حيدث عددة
خصائص للمعرفة (التعقيد ،واألهمية ،وسرعة التجديد) ،فمن المرجح أن أداء اإلبددا لدديها مددعوم
بمجموعات مختلفة من مكونات رأس المال الفكري .وعالوة على ذلك ،فإن االختالفات بين المنتا
أو الخدمة واإلبدا يمكن أن تؤدي أيضا إلدى تغيدرات فدي درجدة صدلة مختلدف مكوندات رأس المدال
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الفكري بها .حيث كان تطبيق هذه الدراسة على ( )180شركة اسبانية ،وتدم معالجدة البياندات التدي
ت ددم جمعه ددا م ددن عين ددة الد ارس ددة م ددن خ ددالل المعادل ددة المهيكل ددة .وت صرررلت الد ارس ددة إل ددى أن مس ددتوى
التكنولوجيددا فددي كددل مددن الشددركة ونددو اإلبدددا يتددأثران بتددأثير رأس المددال الفكددري علددى أداء اإلبدددا .
وتسددهم النتددائا فددي منظددور قددائم علددى المعرفددة باإلبدددا وتمهددد السددبيل لددنها أكثددر م ارعدداة للسددياق
ومراعاة للطوارئ لفهم اإلبدا والقيمة القائمة على المعرفة.
 :Agostini et al, (2017) ول يسمح رأس المرال الفكرري بتحسرين أدا اإلبرداع؟ تحليرل كمري
في سياق الشركات الصغيرة والمت سطة"
" Does intellectual capital allow improving innovation performance? A
" quantitative analysis in the SME context
وررردفت ه ددذه الورقددة إلددى التحقي ددق فددي االرتب دداط بددين ق ددوة رأس المددال الفك ددري (رأس المددال الفك ددري)
واألداء اإلبددداعي للمؤسسددات الصددغيرة والمتوسددطة الحجددم .حيددث كانددت عينددة الد ارسددة تتمث دل فددي
( )150شددركة صددغيرة ومتوسددطة الحجددم تنتمددي إلددى الصددناعات التحويليددة المتوسددطة التقنيددة مددن
خالل دراسة استقصائية .واعتمدت الدراسة المنها الوصدفي التحليلدي للوصدول إلدى الهددف الدرئيس
للد ارسددة .وت صررلت الد ارسددة إلددى أن الشددركات الصددغيرة والمتوسددطة مددن العينددة يمكددن تقسدديمها إلددى
مجموعتين تتميزان بقوة مختلفة من (رأس المال الفكري) ،وتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التدي
تكشددف عددن قددوة أعلددى مددن (رأس المددال الفكددري) .أمددا الشددركات التددي تتميددز بقددوة فددي رأس المددال
البشري والعالقاتي والهيكلي ،فإنها تظهر أداء إبداعي إداري عالي.
 ":Han et al, (2015) العالقرة برين المعرفرة الضررمنية واإلبرداع :الردور ال سريط لررأس المررال
الفكري – الصين"
" Tacit Knowledge Management and Innovation Performance The
" Mediating Role of Intellectual Capital
ورردفت هددذه الد ارسددة إلددى استكشدداف الدددور الددذي يلعبدده رأس المددال الفكددري فددي العالقددة مددا بددين إدارة
المعرفة الضمنية وأداء اإلبدا داخل المؤسسات ،حيدث تعتبدر مسدتويات المعرفدة داخدل المؤسسدات
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هددي المصدددر لدبدددا  .قددام البدداحثون باستقصدداء ( )56مؤسسددة صددينية وتددم توزيددع ( )260اسددتبانة
وتددم اسددترداد ( )210مددن داخددل هددذه المؤسسددات .وتددم اسددتخدام نمددوذج المعادلددة المهيكلددة لتحليددل
العالقات والبياندات المجمعدة وتحليدل العالقدة االيجابيدة بدين المعرفدة الضدمنية للمؤسسدات واإلبددا .
وت صررلت الد ارسددة إلددى عدددة نتددائا كددان مددن أهمهددا ،استكشدداف الدددور الوسددي واألثددر الوسددي لدرأس
المال الفكري بين إدارة المعرفة الضمنية واألداء اإلبداعي للمؤسسات.
 ":Khadir-Poggi and, Keating, (2015) العالقرات الترابطيرة برين رأس المرال الفكرري،
وإدارة المعرفة ،واقتصاديات المعرفة ،وتأثيروا على اإلبداع :دراسة علرى الشرركات الصرغيرة الحجرم
في ايرلندا "
Intellectual capital, knowledge management, knowledge economies and
" innovation: the case of small asset management firms in Ireland
وررردفت هددذه الد ارسددة إلددى بحددث كيفيددة اعتمدداد الشددركات صددغيرة الحجددم فددي ايرلندددا علددى أصددولها
وممارسدداتها المعرفيددة مددن أجددل الوصددول إلددى أداء منظمددي إبددداعي فددي دددل التحددديات الصددناعية،
ومن خالل اقتصاديات المعرفدة .قامدت الد ارسدة باعتمداد ثالثدة مسدتويات مدن التحليدل :تحليدل علدى
مستوى الشركة ،وتحليل على مستوى الصناعة ،وتحليل على مستوى النمدوذج التقندي االقتصدادي.
ودفددت الد ارسددة مددن أجددل تحقيددق هدددفها د ارسددة حالددة نوعيددة اعتمدددت علددى المقددابالت والمالحظددات
والتوثيددق للظ دواهر ،حيددث قددام البدداحثون ب دإجراء ( )35مقابلددة عدددا المالحظددات والتوثيددق .وت صررلت
الدراسة إلى عدة نتدائا كدان مدن أهمهدا ،أن المسدتوى العدالي مدن األداء التنظيمدي نداتا مدن اإلبددا
المبنددي علددى األصددول المعرفيددة ،ومحاولددة التنظدديم بددين مسددتويات (الشددركة ،والصددناعة ،والنمددوذج
التقني االقتصادي) .وتوصلت الدراسة من خالل تحقيقها إلدى الترابطدات المختلفدة والتدداخالت بدين
إدارة المعرفة ورأس المال الفكري والنموذج التقني االقتصادي واإلبدا .
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جدول رقم ( )5ملخص الدراسات السابقة الرابطة بين المتغيرات الثالثة
مست ى العالقة واألثر

#

الدراسة السابقة

رأس المال الفكري

إدارة المعرفة

اإلبداع

.1

(Obeidat, et al, (2017

✔

✔

✔

.2

بلعيد)2016( ،

✔

✔

عالقة ضعيفة

.3

األمين ،وآخروه)2016( ،

✔

✔

عالقة كبيرة

.4

ب قابة)2015( ،

✔

✔

عالقة كبيرة

.5

ولي ،وآخروه)2014( ،

✔

✔

أثر كبير

.6

المشارفة)2012( ،

✔

✔

عالقة كبيرة

.7

الهاللي)2011( ،

تأثير كبير لرأس المال الفكري
على إدارة المعرفة.

تأثير كبير إلدارة المعرفة على
اإلبداع.

أثر وسيط إلدارة المعرفة

✔

✔

✔

✔

✔

.9

(،Kianto et al, (2017

✔

✔

✔

.8

،Carbilo And , Dahms.
()2018

تأثير كبير
أثر وسيط لرأس المال الفكري
بين إدارة المعرفة واإلبداع

.10

()Elia et al, (2017

✔

✔

أثر كبير

.11

(Agostini et al, (2017

✔

✔

أثر كبير

.12

(Han et al, (2015

أثر وسيط كبير لرأس المال

✔

✔

✔

الفكري بين إدارة المعرفة

✔

✔

✔

عالقة كبيرة.

واإلبداع

.13

Khadir-Poggi and,
)2015( Keating,

المصدر(إعداد الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة)
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التعقيب على الدراسات السابقة ،والفج ة البحثية:
استعرض الباحث عدداً من الدراسات السابقة في موضو

رأس المال الفكري ،واإلبدا  ،وإدارة المعرفة،

وعليه يمكن للباحث رصد جملة من المالحظات على النحو اآلتي:
 من حيث م قع التطبيق:
 تناول الباحث ( )58دراسة سابقة منها ( )16دراسة محلية ،و( )22دراسة عر ية ،و( )20دراساتأجنبية .أجريت الدراسات السابقة في أماكن مختلفة ،فبعضها محلي و عضها عر ي ،و عضها
أجنبي ،وهذا دليل على االهتمام بموضو الدراسة ،حيث تناولت الدراسات البيئات التالية والمتمثلة
(فلسطين ،الجزائر ،األردن ،عمان ،العراق ،السودان ،الدنمارع ،اسبانيا ،تايوان ،شنغهاي،
ايطاليا).
 من حيث الحد الزماني:
 اتصف الدراسات السابقة والتي تناولها الباحث بالحداثة ،حيث امتدت الفترة الزمنية للدراساتالسابقة من  ،2018 – 2008مع العلم أن هناع ( )6دراسات في عام  ،2018و( )14دراسات
في عام  ،2017و( )16دراسة لعامي  2015و.2016
 من حيث المنهن:
 معظم الدراسات استخدمت واعتمدت المنها الوصفي التحليلي واعتمدت على االستبانة كأداةرئيسية ،والبعض اعتمد على الدراسات الوصفية واالستنتاجية.
 من حيث مجتمع التطبيق:
 تنوعت ميادين التطبيق حيث شملت الجامعات ،والو ازرات ،والقطا الخاص والقطا الحكومي،والمستشفيات ،والمؤسسات الصناعية ،والشركات باختالف أحجامها.
 من حيث العينة:
 استخدمت الدراسات عينات مختلفة ومتباينة ،إال أن معظمها اعتمد على أسلوب الحصر الشاملونظام العينة العشوائية.
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 أشارت ( )20دراسة لرأس المال الفكري كمتغير مستقل ،بينما دهر في  3دراسات كمتغير تابع،ودهر في دراسة واحدة كمتغير وسي .
 بينما كان متغير إدارة المعرفة متغي اًر مستقالً في ( )15دراسة مع وجود دراسات تناولت التعلمالتنظيمي وهو يعتبر جزًءا من إدارة المعرفة كمتغير مستقل ،بينما دهرت إدارة المعرفة كمتغير
تابع في ( )5دراسات وضحت واقع التطبيق إلدارة المعرفة ومتطلباتها واألثر الواقع عليها ،أما عن
دهور إدارة المعرفة كمتغير وسي فقد دهر في ( )3دراسات ،حيث دهر في دراسة (دحماني،
 )2018كمتغير وسي

بين الثقافة التنظيمية والقدرة التنافسية ،في حين دهر في دراسة

( )Obeidat, et al, 2017ودراسة ( ) 2017 Kianto et alودهرت أيضا في دراسة
 )2018 ،Carbilo and, Dahms).كمتغير وسي

بين رأس المال الفكري واإلبدا  ،وهي

ال( )3دراسات الوحيدة على حد علم الباحث والتي تناولت الثالث متغيرات مجتمعة كما تناولها
الباحث.
 أما عن متغير اإلبدا فقد دهر في ( )23دراسة كمتغير تابع ،في حين دهر في ( )3دراساتكمتغير مستقل.
ومن خالل التعليق السابق فيمكن للباحث أن يحصر الفج ة البحثية في العبارة التالية :أنه لم تتوفر دراسة
محلية وال عر ية تستهدف دور رأس المال الفكري في تعزيز اإلبدا في مؤسسات التعليم العالي في دل
وجود إدارة المعرفة كمتغير وسي  ،وهذا ما يميز هذه الدراسة ويكسبها أهمية علمية وعملية خاصة.
أوجه االتفاق واالختال

بين الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة:

في ضوء االطال على الدراسات السابقة يتضح أهمية الدراسة؛ وتعدد الدراسات دليل على أهميتها
واستحقاق دراستها.
ولقددد اتفقددت هددذه الد ارسددة مددع د ارسددة ( )Obeidat, et al,. 2018فددي اعتمدداد رأس المددال الفكددري
كمتغير مستقل واعتماد اإلبدا كمتغير تابع وإدارة المعرفة كمتغير وسي  ،كما اتفقدت مدع الد ارسدات السدابقة
في استخدامها للمنها الوصفي التحليلي ،واعتماد االستبانة كأداة رئيسية للدراسة.
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كمددا اختلفددت الد ارسددة مددع الد ارسددات السددابقة فددي مجتمددع وعينددة الد ارسددة حيددث سددتوز علددى المدددر ين
واإلداريين العاملين في عمادة التعليم المستمر في الجامعات.
ومن خالل ما سبق يمكن تلخيص أوم ما سيميز وذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
 .1علددى حددد علددم الباحددث ال يوجددد أي د ارسددة محليددة تناولددت هددذا الموضددو  ،كمددا أن الد ارسددات التددي
تناول د ددت المتغيد د درات الثالث د ددة مجتمع د ددة ت د ددم حص د ددرها ب( )3د ارس د ددات ،د ارس د ددة عر ي د ددة واح د دددة وه د ددي
دراسة( ،)Obeidat, et al, 2017ودراستان أجنبيتان وهما دراسة ( Carbilo. and, Dahms.,
 )2018ودراسة (.)Kianto, et al, 2017
 .2تميزت الدراسة الحالية مدن خدالل أنهدا طبقدت علدى كبدرى الجامعدات العاملدة بقطدا تدزة ،حيدث إن
الجامعات تعتبر حاضنة أساسية لرأس المال الفكري وللمعرفة واإلبدا في كافة المجاالت.
 .3توصلت الدراسة إلدى عددة توصديات لبيدان الددور الوسدي الدذي تلعبده إدارة المعرفدة فدي العالقدة بدين
رأس المال الفكري واإلبدا في الجامعات الفلسطينية العاملة بقطا تزة.
وفددي النهايددة فددإن الباحددث يعتبددر الد ارسددة الحاليددة امتددداداً واسددتكماالً لجهددود البدداحثين حيددث اسددتفادت الد ارسددة
الحاليددة مددن الد ارسددات السددابقة فددي تحديددد مشددكلة الد ارسددة ومجاالتهددا ومحاورهددا وتحديددد المنهجيددة البحثيددة،
وصياتة و لورة فرضياتها وأهدافها وأهميتها ،كما سيتم رصدد نتائجهدا ومقارنتهدا مدع نتدائا الد ارسدات السدابقة
لتحديد نقاط االختالف واالتفاق ،ومن ثم االستفادة فدي بنداء النمدوذج المقتدرا للعالقدة واألثدر بدين المتغيدرات
الثالثددة فددي الجامعددات الفلسددطينية بقطددا تدزة مددن أجددل مسدداعدة إدارة الجامعددات فددي تحقيددق أهدددافها ،وإثدراء
المكتبة العر ية بدراسة نوعية يستطيع الباحثون االسترشاد بها.
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المقدمة:
تعتبددر منهجيددة الد ارسددة وإجراءاتهددا محددو اًر رئيسداً يددتم مددن خاللدده إنجدداز الجانددب التطبيقددي مددن الد ارسددة ،وعددن
طريقهددا يددتم الحصددول علددى البيانددات المطلو ددة إلج دراء التحليددل اإلحصددائي للتوصددل إلددى النتددائا التددي يددتم
تفسدديرها فددي ضددوء أدبيددات الد ارسددة المتعلقددة بموضددو الد ارسددة ،و التددالي تحقددق األهددداف التددي تسددعى إلددى
تحقيقها.
و ن دداء عل ددى ذل ددك تن دداول ه ددذا الفص ددل وص ددفاً للم ددنها المتب ددع ومجتم ددع وعين ددة الد ارس ددة ،وك ددذلك أداة الد ارس ددة
المسددتخدمة وطريقددة إعدددادها وكيفيددة بنائهددا وتطويرهددا ،ومدددى صدددقها وثباتهددا ،وينتهددي الفصددل بالمعالجددات
اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات واستخالص النتائا ،وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات:
منهن الدراسة:
مددن أجددل تحقيددق أهددداف الد ارسددة قددام الباحددث باسددتخدام المددنها الوصددفي التحليلددي الددذي يعتمددد علددى وصددف
خصائص داهرة معينة كما توجد في الواقع ،والتعبير عنها كيفيا أو كميا أو كالهمدا" (عبدد القدادر:2011،
.( 58
وقد استخدم الباحث مصدرين أساسيين للمعل مات:
 .1المصرررادر الثان يرررة :حيددث اتجدده الباحددث فددي معالجددة اإلطددار النظددري للد ارسددة إلددى مصددادر البيانددات
الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العر ية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات والمقاالت والتقدارير،
واألبحدداث والد ارسددات السددابقة التددي تناولددت موضددو الدارسددة ،والبحددث والمطالعددة فددي مواقددع اإلنترنددت
المختلفة.
 .2المصادر األولية :لمعالجدة الجواندب التحليليدة لموضدو الد ارسدة لجدأ الباحدث إلدى جمدع البياندات األوليدة
من خالل االستبانة كأداة صممت خصيصاً لهذا الغرض.
مجتمع الدراسة وعينة الدراسة:
مجتمع الدراسة يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث ،و ناء على مشكلة الدراسة
وأهدافها فإن المجتمع المستهدف يتكون من جميع العاملين ببراما التعليم المستمر والمدر ين في جميع
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الجامعات العاملة بقطا

تزة والمسجلة بسجالت و ازرة التر ية والتعليم ،وقد قام الباحث بإجراء زيارة

ميدانية للجامعات لحصر مجتمع الدراسة وهي مبينة في الجدول (:)6
جدول رقم ( :)6ت يع مجتمع الدراسة
الجامعة

عدد اإلداريين

عدد المدربين

المجم ع

جامعة األقصى

10

12

22

الجامعة االسالمية

15

20

35

جامعة األزهر

3

8

11

جامعة فلسطين

2

10

12

جامعة تزة

2

5

7

جامعة القدس المفتوحة

6

10

16

المجم ع

38

65

103

المصدر( :شؤون المودفين بالجامعات)2018 ،
عينة الدراسة:
قددام الباحددث باسددتخدام الحصددر الشددامل لمجتمددع الد ارسددة ،وذلددك لقلددة حجددم مجتمددع الد ارسددة وتددم توزيددع جميددع
االستبانات على مجتمع الدراسة بعد أخذ اإلذن والموافقة من إدارة الجامعدات علدى توزيدع االسدتبانة ،وكاندت
نس ددبة االس ددتجابات م ددن المجتم ددع األص ددلي ( ،)%93.2حي ددث ت ددم توزي ددع ( )103اس ددتبانة واس ددترداد ()96
استبانة ،واستغرق الباحث وقتاً وجهداً كبيرين في جمع االستبانات ،والجدول رقم ( )7يبين نسبة االسترداد:
جدول رقم ( :)7نسبة االسترداد.
الجامعة

*عدد االستبانات الم عة عدد االستبانات المستردة

نسبة االسترداد

جامعة األقصى

22

20

90.91%

الجامعة االسالمية

35

33

94.29%

جامعة األزهر

11

9

81.82%
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جامعة فلسطين

12

12

100.00%

جامعة تزة

7

7

100.00%

جامعة القدس المفتوحة

16

15

93.75%

المجم ع

103

96

93.20%

المصدر( :إعداد الباحث)2018 ،

أداة الدراسة:
تم إعداد استبانة حول" دور رأس المال الفكري في تعزيز اإلبداع بمؤسسات التعليم العالي من خالل إدارة
المعرفة كمتغير وسيط ،حيث تك نت من قسمين رئيسيين وما:
القسم األ ول :وهو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيبين (الجنس ،المسمى الوديفي ،المؤهل
العلمي ،الخبرة العملية ،الجامعة).
القسم الثاني :وهو عبارة عن مجاالت الدراسة ،ويتكون من ( )3مجاالت كاآلتي:
المجال األول :رأس المال الفكري ،ويتكون من ( )3محاور وهي:
 رأس المال البشري ،ويتكون من ( )7فقرات. رأس المال الهيكلي ،ويتكون من ( )7فقرات. رأس المال العالقاتي ،ويتكون من ( )7فقرات.المجال الثاني :إدارة المعرفة ،ويتكون من ( )20فقرة.
المجال الثالث :اإلبداع ،ويتكون من ( )16فقرة.
تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المشاركين في الدراسة لفقرات االستبانة حسدب جددول
(:)8
جدول ( :)8درجات مقياس ليكرت الخماسي
الم افقة

م افق بشدة

م افق

إلى حد ما

غير م افق

غير م افق بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1
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اختددار الباحددث الدرجددة ( )1لالسددتجابة " تيددر موافددق بشدددة " و ددذلك يكددون الددوزن النسددبي فددي هددذه الحالددة
هو %20وهو يتناسب مع هذه االستجابة.
المحك المعتمد في الدراسة:
 .1تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي ،حسب مقياس ) Likert- Scaleليكرت( الخماسي،
ولتحديد طول فترة مقياس ليكرت الخماسي (الحدود الدنيا والعليا) المستخدم في محاور الدراسة ،تم

حساب المدى:

المدى = 4 = 1 – 5

ثم تقسيمه على عدد فترات المقياس الخمسة للحصول على طول الفقرة أي:
طول الفترة = 0.8 =5 ÷ 4
بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس (وهي الواحد الصحيح) وذلك لتحديد الحد
األعلى للفترة األولى وهكذا ،وجدول رقم ( )9يوضح أطوال الفترات كما يلي:
جدول رقم ( :)9المحك المعتمد للدراسة

المست ى

درجة الم افقة

ال سط الحسابي

ال ه النسبي

تير موافق بشدة

1.79 – 1

%36-%20

قليلة جدا

تير موافق

2.59 – 1.8

%51.9-%36

قليلة

موافق إلى حد ما

3.39 – 2.60

%67.9-%52

متوسطة

موافق

4.19 – 3.40

%83.9-%68

كبيرة

موافق بشدة

5 – 4.20

أكبر من %84

كبيرة جدا

خط ات بنا االستبانة:
قددام الباحددث بإعددداد أداة الد ارسددة لمعرفددة " دور رأس المررال الفكررري فرري تعزيررز اإلبررداع بمؤسسررات التعلرريم
العالي من خالل إدارة المعرفة كمتغير وسيط " ،واتبع الباحث الخطوات التالية لبناء االستبانة:
 -1االطال على األدب اإلداري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضو الدراسة ،واالستفادة منها في بناء
االستبانة وصياتة فقراتها.
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 -2استشار الباحث عدداً من أساتذة الجامعات والمشرفين في تحديد مجاالت االستبانة وفقراتها.
 -3تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها االستبانة.
 -4تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.
 -5تم تصميم االستبانة في صورتها األولية.
 -6تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرفين.
 -7تم عرض االستبانة علدى عددد مدن المحكمدين مدن أعضداء هيئدة التددريس فدي جامعدة األزهدر ،والجامعدة
اإلسالمية وجامعة األقصى ،واإلحصائيين.
 -8فددي ضددوء آراء المحكمددين تددم تعددديل بعددض فق درات االسددتبانة مددن حيددث الحددذف أو اإلضددافة أوالتعددديل،
لتسددتقر االسددتبانة فددي صددورتها النهائيددة ،ملحددق رقددم ( )2والددذي يبددين االسددتبانة النهائيددة المسددتخدمة فددي
جمع البيانات األولية.
صدق االستبانة:
صدق االستبانة يعني " أن يقيس االستبانة ما وضع لقياسه" (الجرجاوي)105:2010،
العينة التجريبية:
تكونت العينة التجريبية من  30استبانة ،تم اختيارهم بطريقة عشوائية بغرض تقنين أداة الدراسة ،والتحقق
ر
من صالحيتها للتطبيق على العينة األصلية ،وقد تم إدخالهم في العينة الفعلية نظ اًر لعدم وجود مشاكل في
الصدق والثبات.
وقد تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:
 -1الصدق من وجهة نظر المحكمين "الصدق الظاوري":
عددا من المحكمين المتخصصين في مجال
يقصد بالصدق من وجهة نظر المحكمين "هو أن يختار الباحث ً

الظاهرة أو المشكلة موضو الدراسة" (الجرجاوي )107:2010،حيث تم عرض االستبانة على مجموعة
من المحكمين ،وأسماء المحكمين بالملحق رقم ( ،)1وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء ما
يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة ،و ذلك خرجت االستبانة في صورته النهائية - .انظر
الملحق رقم ( )1الذي يبين قائمة المحكمين لالستبانة.
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 -2صدق المقياس:
أوال :االتساق الداخلي Internal Validity
يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي إليه هذه
الفقرة ،وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين
كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.
يوضح جدول ( )10معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور " رأس المال البشري " والدرجة الكلية
للمحور ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥0.05و ذلك يعتبر المجال
صادقاً لما وضع لقياسه.
جدول ()11
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مح ر " رأس المال البشري " والدرجة الكلية للمح ر
م

معامل

بيرس ه

الفقرة

لالرتباط

القيمة

االحتمالية
Siq
*0.000

 .1تبذل الجامعة قصارى جهدها في االحتفاظ بالمدر ين ذوي الخبرة المتميزة.

0.887

 .2يتم تقييم المدر ين ذوي الخبرات المتميزة باستمرار.

0.921

*0.000

 .3تسهم خبرات المدر ين في الجامعة في تقديم حلول مميزة لمشكالت التدريب.

0.808

*0.000

 .4تحفز الجامعة العاملين على تنمية روا اإلبدا واالبتكار.

0.747

*0.000

 .5تقدم الجامعة براما تدريبية مميزة لتطوير األداء المهني لكادرها.

0.892

*0.000

0.808

*0.000

0.651

*0.000

.6
.7

يتمتد ددع الكد ددادر العامد ددل فد ددي التعلد دديم المسد ددتمر بالقد دددرة علد ددى اسد ددتخدام التقنيد ددات الحديثد ددة
والحاسوب واألنشطة المختلفة بمهارة.

تدددرع الجامعددة بددأن الطدداقم المخددتص هددم أحددد أهددم دعددائم المنافسددة والتفددوق الددذي تحققدده

الجامعة على منافسيها من الجامعات األخرى.
* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05
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يوضح جدول ( )11معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور " رأس المال الهيكلي" والدرجة الكلية
للمحور ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥0.05و ذلك يعتبر المجال
صادقاً لما وضع لقياسه.
جدول ()11
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مح ر " رأس المال الهيكلي " والدرجة الكلية للمح ر
م

معامل

بيرس ه

الفقرة

لالرتباط

القيمة

االحتمالية
Siq
*0.000

 .1تمتاز الجامعة بالقدرة على االتصال ونقل المعلومات بين المستويات اإلدارية المختلفة.

0.661

 .2تسعى الجامعة لتوفير أحدث البيانات والمعلومات لدعم الق اررات المتعلقة بالعمل.

0.808

*0.000

0.736

*0.000

 .4تسعى الجامعة لالستفادة من المعارف في إعداد خططها المختلفة.

0.767

*0.000

 .5تحرص الجامعة على توفير قنوات اتصال تسهل انتقال المعلومات بين العاملين.

0.723

*0.000

 .6تتبنى الجامعة معايير الجودة ومواصفاتها لجميع أنشطة التعليم المستمر.

0.714

*0.000

 .7يتم متابعة نتائا التقييم الخارجي لجودة الخدمات التدريبية في الجامعة.

0.773

*0.000

.3

تحد ددرص الجامعد ددة علد ددى اسد ددتخدام تكنولوجيد ددا المعلومد ددات فد ددي جميد ددع األنشد ددطة اإلداريد ددة

واألكاديمية التابعة إلدارتها.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05
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يوضح جدول ( )12معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور " رأس المال العالقاتي " والدرجة الكلية
للمحور ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥0.05و ذلك يعتبر المجال
صادقاً لما وضع لقياسه.
جدول ()12
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مح ر " رأس المال العالقاتي " والدرجة الكلية للمح ر
م

معامل

بيرس ه

الفقرة

لالرتباط

 .1تسعى الجامعة لتحقيق رضا الطلبة والمدر ين من خالل االهتمام بنتائجهم وخبراتهم.
تتقبل الجامعدة أي اقت ارحدات أو آراء مدن األطدراف المسدتفيدة مدن الددورات التدريبيدة التدي

0.690

القيمة

االحتمالية
Siq
*0.000

0.633

*0.000

0.701

*0.000

0.728

*0.000

0.816

*0.000

 .6تسعى الجامعة للمشاركة في الندوات والمؤتمرات الخارجية.

0.566

*0.000

 .7تطور الجامعة من براما التدريب وآلياته وفقا لمتطلبات المستفيدين واحتياجاتهم.

0.832

*0.000

.2
.3
.4
.5

يقدمها التعليم المستمر.

تهتم الجامعة بتوثيق المعلومدات الخاصدة بالمسدتفيدين مدن الخددمات اإلداريدة واألكاديميدة

من أجل تحسين إدارة العالقة معهم.

تعدزز الجامعدة عالقاتهدا بالمسدتفيدين مدن خدالل تبندي فلسدفة التحسدين المسدتمر للخددمات

المقدمة لهم.

تسعى الجامعدة لبنداء عالقدات طيبدة مدع مؤسسدات المجتمدع المددني بهددف تعزيدز دورهدا

في المجتمع.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05
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يوض ددح ج دددول ( )13معام ددل االرتب دداط ب ددين ك ددل فقد درة م ددن فقد درات مح ددور " تولي ددد المعرف ددة " والدرج ددة الكلي ددة
للمحددور ،والددذي يبددين أن معددامالت االرتبدداط المبينددة دالددة عنددد مسددتوى معنويددة  α ≥0.05و ددذلك يعتبددر
المجال صادقاً لما وضع لقياسه.
جدول ()13
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مح ر " ت ليد المعرفة " والدرجة الكلية للمح ر
م

معامل

بيرس ه

الفقرة

لالرتباط

 .1تهتم الجامعة باألفكار الجديدة وتتبناها.

0.776

القيمة

االحتمالية
Siq
*0.000

 .2يتعلم العاملون من خبراء التدريب لزيادة قيمة معرفتهم.

0.843

*0.000

 .3تجري الجامعة جلسات حوارية بين العاملين والمدر ين.

0.858

*0.000

 .4هناع دعم لمشاركة المدر ين والعاملين معاً في توليد المعرفة المهمة للطلبة.

0.775

*0.000

0.586

*0.000

 .5هناع قسم خاص للبحث والتطوير داخل الجامعة لتوليد المعارف المهمة الجديدة.
* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05

يوضح جدول ( )14معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور " تخزين المعرفة " والدرجة الكلية
للمحور ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥0.05و ذلك يعتبر المجال
صادقاً لما وضع لقياسه.
جدول ()14
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مح ر " تخزين المعرفة " والدرجة الكلية للمح ر
م

معامل

بيرس ه

الفقرة

لالرتباط

القيمة

االحتمالية
Siq
*0.000

 .1تمتلك الجامعة قواعد بيانات كبيرة متوفرة للطلبة والعاملين.

0.604

 .2تمتلك الجامعة تكنلوجيا معلومات تواكب كل ما هو جديد عالمياً.

0.847

*0.000

0.847

*0.000

 .3تحرص الجامعة على توثيق تقارير سير العمل لزيادة قيمة المعرفة.
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م

معامل

بيرس ه

الفقرة

لالرتباط

 .4تحرص الجامعة على توثيق قصص النجاا واإلنجازات للجامعة.

0.811

 .5توجد مرونة في عملية استرجا أي معرفة مخزنة مسبقاً.

0.836

القيمة

االحتمالية
Siq
*0.000
*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05

يوضح جدول ( )15معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور " توزيع المعرفة " والدرجة الكلية للمحور،
والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05و ذلك يعتبر المجال صادقاً
لما وضع لقياسه.
جدول ()15
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مح ر " ت يع المعرفة " والدرجة الكلية للمح ر
م

معامل

بيرس ه

الفقرة

لالرتباط

0.689

 .1توفر الجامعة شبكة معلومات داخلية لتبادل المعارف.
يجتمد ددع خب د دراء الجامعد ددة فد ددي جلسد ددات مناقشد ددة مد ددع العد دداملين والمد دددر ين لتبد ددادل المعرفد ددة

القيمة

االحتمالية
Siq
*0.000

0.772

*0.000

 .3يتم نشر البحوث والتقارير واألحداث عبر موقع الجامعة باستمرار.

0.771

*0.000

 .4تسعى الجامعة لمحاولة تبني المعارف من خالل مؤسسات المجتمع المدني.

0.733

*0.000

 .5هناع برناما تدريبي محوسب تستخدمه الجامعة وتوفره للطلبة المتدر ين لنشر المعرفة.

0.882

*0.000

.2

والمعلومات.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05

98

يوضددح جدددول ( )16معامددل االرتبدداط بددين كددل فق درة مددن فق درات محددور " تطبيددق المعرفددة " والدرجددة الكليددة
للمحددور ،والددذي يبددين أن معددامالت االرتبدداط المبينددة دالددة عنددد مسددتوى معنويددة  α ≥0.05و ددذلك يعتبددر
المجال صادقاً لما وضع لقياسه.
جدول ()16
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مح ر " تطبيق المعرفة " والدرجة الكلية للمح ر
م

معامل

بيرس ه

الفقرة

لالرتباط

 .1تمتلك الجامعة شبكة إنترنت داخلية تر أقسام الجامعة وإداراتها ببعضها.
يت ددوفر ف ددي مكتب ددة الجامع ددة قس ددم خ دداص بالوس ددائ المتع ددددة م ددن أقددراص س ددمعية ومرئي ددة

0.674

القيمة

االحتمالية
Siq
*0.000

0.768

*0.000

 .3يتم تطبيق المبادرات والبراما ذات العالقة بالمعرفة بشكل كبير مستمر.

0.728

*0.000

 .4يتم تقييم المواد التدريبية والبراما التدريبية في ضوء معايير الجودة الشاملة.

0.587

*0.000

0.810

*0.000

.2

.5

مضغوطة.

تهددتم الجامعددة بحوسددبة المكتبددات مددن أجددل تددوفير الوقددت والجهددد فددي اإلج دراءات وتقددديم

الخدمات للطلبة.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05
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يوضددح جدددول ( )17معامددل االرتبدداط بددين كددل فق درة مددن فق درات مجددال " اإلبدددا اإلداري " والدرجددة الكليددة
للمجددال ،والددذي يبددين أن معددامالت االرتبدداط المبينددة دالددة عنددد مسددتوى معنويددة  α ≥0.05و ددذلك يعتبددر
المجال صادقاً لما وضع لقياسه.
جدول ()17
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " اإلبداع " والدرجة الكلية للمجال
م

معامل

بيرس ه

الفقرة

 .1تحاول الجامعة تطبيق أساليب التدريب باستخدام طرق وأساليب جديدة حديثة مميزة.

تح ددث الجامع ددة األفد دراد الع دداملين ال ددذين يفك ددرون خ ددارج نط دداق اختصاص ددهم وتق دددم ال دددعم

لالرتباط

0.641

القيمة

االحتمالية
Siq
*0.000

0.638

*0.000

0.691

*0.000

0.688

*0.000

0.567

*0.000

 .6يمتلك العاملون بالجامعة القدرة على إنجاز عدة مهام في وقت قياسي و كفاءة عالية

0.565

*0.000

 .7تسعى الجامعة للحصول على أفكار ومقترحات جديدة تساهم في حل مشكالت العمل

0.642

*0.000

 .8تضع الجامعة عدة بدائل في التعامل مع المواقف المختلفة

0.632

*0.000

0.756

*0.000

0.804

*0.000

0.774

*0.000

0.619

*0.000

0.443

*0.014

.2

المعنوي لهم.

 .3تسعى الجامعة لتحفيز األفراد الذين يبتعدون عن الروتين في العمل.
.4
.5

.9

يمتلددك الطدداقم العامددل فددي التعلدديم المسددتمر الحجددة القويددة والقدددرة علددى اإلقنددا عنددد طددرا

األفكار.

يتمتددع المرؤوسددون بحريددة التعبيددر عددن آرائهددم ومقترحدداتهم حتددى وإن كانددت مخالفددة آلراء

الرئيس

ينمددي المسددؤولون فددي الجامعددة مرؤوسدديهم مددن خددالل التددأثير علددى السددلوع البشددري لهددم

والمشاعر الخاصة بهم.

 .10تقدم الجامعة حوافز مادية وعينية ألصحاب األفكار اإلبداعية.
.11

تتخ ددذ إدارة الجامع ددة إجد دراءات مناس ددبة لت دددريب الع دداملين وتس دداعدهم عل ددى إب ددداء آرائه ددم

وأفكارهم.

 .12تشرع الجامعة العاملين والطلبة المتميزين في دورات تدريبية تقام خارج الجامعة.
 .13يمتلك العاملون القدرة للتعامل مع المشكالت الخاصة بالعمل.
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م

معامل

بيرس ه

الفقرة

لالرتباط

 .14يقدم العاملون على الخروج عن المألوف في طريقة إنجاز األعمال
.15

0.677

يتحمددل العدداملون مسددئولية مددا يقومددون بدده مددن أعمددال ولددديهم االسددتعداد لمواجهددة النتددائا

المترتبة عن ذلك

 .16يتقبل العاملون الفشل في العمل باعتباره التجر ة التي تسبق النجاا

القيمة

االحتمالية
Siq
*0.000

0.663

*0.000

0.733

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05

يوضح جدول ( )17معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " اإلبدا " والدرجة الكلية للمجال ،والذي
يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05و ذلك يعتبر المجال صادقاً لما
وضع لقياسه.
ثانيا :الصدق البنائي Structure Validity
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول
إليها ،ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة.
يبين جدول ( )18أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائياً عند مستوى
معنوية α≥0.05و ذلك تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقه لما وضعت لقياسه.
جدول ()18
معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة
معامل بيرس ه

القيمة

لالرتباط

االحتمالية)(Sig.

رأس المال الفكري

0.942

*0.000

إدارة المعرفة

0.970

*0.000

اإلبدا

0.740

*0.000

المجال

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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ثبات االستبانة :Reliability
يقصد بثبات االستبانة إمكانية الحصول على النتائا نفسها لو أعيد تطبيق األداة على األفراد أنفسهم،
بمعنى درجة اتساقه وانسجامه واستم ارريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة( .أبو عالم،2010 ،
ص.)112
وقد تحقق الباحث من ثبات استبانة الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ Cronbach's Alpha
 ،Coefficientوكانت النتائا كما هي مبينة في جدول (.)18
جدول ()18
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
عدد

معامل ألفا

الصدق

الفقرات

كرونباخ

الذاتي*

رأس المال البشري.

7

0.918

0.958

رأس المال الهيكلي.

7

0.859

0.927

رأس المال العالقاتي.

7

0.831

0.912

رأس المال الفكري.

21

0.940

0.970

توليد المعرفة.

5

0.824

0.908

تخزين المعرفة.

5

0.847

0.920

توزيع المعرفة.

5

0.827

0.909

تطبيق المعرفة.

5

0.709

0.842

20

0.923

0.961

اإلبداع.

16

0.912

0.955

جميع المجاالت معا

57

0.967

0.983

المجال

إدارة

المعرفة.

*الصدق الذاتي= الجذر التر يعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ
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واضح من النتائا الموضحة في جدول ( )18أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال حيث تتراوا
بين ( ،)0.918 ،0.709بينما بلغت لجميع فقرات االستبانة ( .)0.967وكذلك قيمة الصدق الذاتي
مرتفعة لكل مجال حيث تتراوا ( ،)0.958 ،0.842بينما بلغت لجميع فقرات االستبانة ( )0.983وهذا
يعنى أن الثبات مرتفع ودال إحصائياً.
و ذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق ( )2قابلدة للتوزيدع .ويكدون الباحدث قدد تأكدد
مددن صدددق وثبددات اسددتبانة الد ارسددة ممددا يجعلدده علددى ثقددة تامددة بصددحة االسددتبانة وصددالحيتها لتحليددل النتددائا
واإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
األساليب اإلحصائية المستخدمة:
تددم تفريددغ وتحليددل االسددتبانة مددن خددالل برندداما التحليددل اإلحصددائي Statistical Package for the
.(SPSS)Social Sciences
اختبار الت يع الطبيعي : Normality Distribution Test
يس ددتخدم االحص ددائيون ند ددوعين م ددن االختبد ددارات االحص ددائية الختب ددار الفرضد دديات ،الن ددو األول االختبد ددارات
المعلميددة ( )Parametric Testsوالنددو الثدداني االختبددارات الالمعلميددة ()Non- Parametric Tests
ويشترط الستخدام االختبارات المعلمية شدرط التوزيدع الطبيعدي للبياندات المدراد إجدراء االختبدارات االحصدائية
عليها ،كما توصل  )2010( Normanأنه يمكن اسدتخدام االختبدارات المعلميدة مدع بياندات مقيداس ليكدرت
الخماسددي بغ ددض النظ ددر ع ددن حجددم المجتم ددع كبيد د اًر أو ص ددغي اًر ،و غ ددض النظددر ع ددن البيان ددات تتب ددع التوزي ددع
الطبيعي أم ال ،وفي هذه الدراسة سيتم استخدام االختبارات المعلمية وفقاً للسببين السابق ذكرهم دون اللجوء
للتحقق من شرط التوزيع الطبيعي للبيانات.
وبمررا أه حجررم عينررة الدراسررة يزيررد عررن ( ،)31سرريتم اسررتخدام االختبررارات المعلميررة برردوه اجر ار اختبررار
الت يع الطبيعي
وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 .1النسب المئوية والتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلوصف عينة الدراسة.
 .2المتوس الحسابي والمتوس الحسابي النسبي واالنحراف المعياري.
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 .3اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .4اختبار كولمجوروف  -سمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test)K-Sالختبار ما إذا كانت
البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.
 .5معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط :وقد
استخدمه الباحث لحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي لالستبانة والعالقة بين المتغيرات.
 .6نموذج تحليل االنحدار الخطي المتعدد (.)MultipleLinear Regression- Model
 .7تحليل المسار كا 2الختبار المتغير الوسي .
 .8اختبار  Tفي حالة عينتين ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كان هناع فروقدات
ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.
 .9اختبار تحليل التباين األحادي)  )One Way Analysis of Variance - ANOVAلمعرفة ما
إذا كان هناع فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات .استخدمه
الباحث للفروق التي تعزى للمتغير الذي يشتمل على ثالث مجموعات فأكثر.
 .10اختبار  ،LSDالكتشاف مواطن الفروق حول المتغيرات التي تعزى للمتغير الذي يشتمل على
ثالث مجموعات فأكثر.
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الفصل الخامس
تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها

 المقدمة.
 ال صف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية.
 تحليل فقرات االستبانة.
 اختبار فرضيات الدراسة .
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المقدمة:
يتضمن هذا الفصل عرضاً لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة
الدراسة واستعراض أبرز نتائا االستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها ،والوقوف على
البيانات الشخصية للمستجيبين التي اشتملت على (الجنس ،المسمى الوديفي ،المؤهل العلمي ،الخبرة
العملية ،الجامعة) ،لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة ،إذ تم
استخدام برناما الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية ) (SPSSللحصول على نتائا الدراسة التي تم
عرضها وتحليلها في هذا الفصل.
ال صف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية
وفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية
 ت يع عينة الدراسة حسب الجنسجدول ( :)19ت يع عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئ ية %

ذكر

69

71.9

أنثى

27

28.1

المجم ع

96

100.0

يتضددح مددن جدددول ( )19أن مددا نسددبته  %71.9مددن عينددة الد ارسددة مددن الددذكور والبدداقي مددن اإلندداث ،ويفسررر
الباحررث ذلددك إلددى أن طبيعددة العمددل فددي بدراما التعلدديم المسددتمر يحتدداج مددن المدددر ين خاصددة ،قضدداء أوقددات
إضافية بعد الدوام الرسمي وذلك يناسب فئدة الدذكور أكثدر مدن اإلنداث؛ وذع بسدبب العدادات والتقاليدد وثقافدة
ودرسدة (عدوض )2012 ،بحيدث كاندت
المجتمع الفلسطيني .واتفقت الدراسة مع دراسة (أبو قرن ،)2015 ،ا
نسبة الذكور تفوق نسبة اإلناث في براما التعليم المستمر لدى الباحثين.
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 ت يع عينة الدراسة حسب المسمى ال ظيفيجدول ( :)20ت يع عينة الدراسة حسب المسمى ال ظيفي
المسمى ال ظيفي

العدد

النسبة المئ ية %

عميد

2

2.1

مساعد-نائب /عميد

2

2.1

مدرب

62

64.6

مدير

4

4.2

مودف إداري

26

27.1

المجم ع

96

100.0

يتضح مدن جددول ( )20أن نسدبة  %64.6مدن عيندة الد ارسدة مدن المددر ين ،والبداقي موزعدة علدى العداملين
في براما التعليم المستمر بالجامعدات ،ويعرزو الباحرث ذلدك إلدى أن بدراما التعلديم المسدتمر فدي هيكليتهدا ال
تحتاج إلى عدد كبير من المودفين ،حيث إن ليس لكل جامعة عميد تعليم مستمر ولكن قد يكدون مددي اًر أو
منسقاً و عض المودفين اإلداريين.
 ت يع عينة الدراسة حسب المؤول العلميجدول ( :)21ت يع عينة الدراسة حسب المؤول العلمي
المؤول العلمي

العدد

النسبة المئ ية %

دكتوراه

16

16.7

ماجستير

57

59.4

بكالوريوس

23

24.0

المجم ع

96

100.0

يتض ددح م ددن ج دددول ( )21أن م ددا نس ددبته  %59.4م ددن حمل ددة الماجس ددتير و %24م ددن حمل ددة البك ددالوريوس،
و %16.7من حملة الدكتوراه ،حيث كانت النسبة األكبر من المدر ين من حملة الماجستير ،ويدرى الباحدث
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أن الجامعددات تتعامددل مددع نخب دة مددن المدددر ين وترشددح للتدددريب حملددة الشددهادات العليددا ،ك دذلك فددإن معظددم
الجامعددات تطددرا بدراما التدددريب الخاصددة بهددا وتقددوم بجلددب مدددر ين مددن المحاضدرين الددذين تمددتلكهم وال يقددل
مستوى أي محاضر لديها عن درجة الماجستير.
 ت يع عينة الدراسة حسب سن ات الخبرة العمليةجدول ( :)22ت يع عينة الدراسة حسب سن ات الخبرة العملية
سن ات الخبرة العملية

العدد

النسبة المئ ية %

 5-1سنوات

21

21.9

 10-6سنوات

26

27.1

 15-11سنة

20

20.8

أكثر من  15سنة

29

30.2

المجم ع

96

100.0

يتضدح مدن جددول ( )22أن مدا نسددبته  %51خبدرتهم أكثدر مدن  11سدنة ،ويعررزو الباحرث ذلدك إلددى أن
 77شخص ممن قاموا بتعبئة االستبانة هم من  4جامعدات تعتبدر االقددم فدي قطدا تدزة والتدي لهدا مدن
العمر أكثر من  20عام (جامعة األزهر ،والجامعة اإلسالمية ،وجامعة القدس المفتوحة) ،و التدالي مدن
الطبيعي أن تتجاوز خبرتهم الحد األدنى  11سنة.
 ت يع عينة الدراسة حسب الجامعةجدول ( :)23ت يع عينة الدراسة حسب الجامعة
العمر

العدد

النسبة المئ ية %

جامعة األقصى

20

20.8

الجامعة االسالمية

33

34.4

جامعة األزهر

9

9.4

جامعة فلسطين

12

12.5
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جامعة تزة

7

7.3

جامعة القدس المفتوحة

15

15.6

المجم ع

96

100.0

يتضح من جدول ( )23أن ما نسبته  %34.4من مجتمع الدراسة من الجامعة االسالمية وهدي النسدبة
األكبر ،نظ ار لكبر عدد الطلبة الذين تستقبلهم الجامعة ،وكذلك اعتمادهم على عدد كبير من المدودفين
داخددل الجامعددة وفددي مجددال التعلدديم المسددتمر أكثددر مددن تيرهددا مددن الجامعددات ،حيددث إنده بالنسددبة لددبعض
الدراسات ال تي طبقت على العاملين في الجامعات الفلسطينية العاملة في قطدا تدزة بلدغ عددد العداملين
فددي الجامعددة اإلسددالمية وحدددها مددا يقددارب الضددعف للعدداملين فددي الجامعددات األخددرى الكبددرى (األزهددر،
األقص ددى ،والق دددس المفتوح ددة) .يليه ددا جامع ددة األقص ددى بنس ددبة  ،%20.8نظد د اًر لكونه ددا جامع ددة حكومي ددة
وهناع سهولة وحرية في عملية دعدم وعدرض بدراما التعلديم والددورات ،ثدم يليهدا جامعدة القددس المفتوحدة
بنسبة  15.65ويرى الباحث أن تعدد م اركدز الفدرو هدو السدبب وراء وجدود هدذه النسدبة والترتيدب ،ومدن
ثددم بنسددبة  %12.5لجامعددة فلسددطين والتددي اهتمددت بشددكل كبيددر فددي اآلونددة األخي درة بتطددوير برامجه دا
والمنافسددة بددين الجامعددات ،ومددن ثددم جامعددة األزهددر بنسددبة  ،%9.4نظد ار لقلددة عدددد الدددورات التددي كانددت
يقدمها برناما التعليم المستمر بجامعة األزهر وقت توزيع االستبانة.
تحليل فقرات االستبانة
لتفسير نتائا الدراسة والحكم على مستوى االستجابة ،اعتمد الباحث على ترتيب المتوسطات الحسابية على
مستوى المحاور والمجاالت لالستبانة ومستوى الفقرات في كل محور ،وقد حدد الباحث درجة الموافقة
حسب المحك المعتمد للدراسة.
أوالً :تحليل فقرات مجال رأس المال الفكري

 -تحليل فقرات مح ر "رأس المال البشري"

تم استخدام المتوس
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جدول ()24
المت سط الحسابي واالنح ار

المت سط الحسابي

االنح ار
المعياري

.5

ال ه النسبي

.4

قيمة االختبار

.3

()sig

.2

االحتفاظ بالمدر ين ذوي الخبرة المتميزة.

القيمة االحتمالية

يددتم تقيدديم المدددر ين ذوي الخب درات المتمي دزة 3.82

0.906

76.40%

0.000 8.89

5

الفقرة

الترتيب

تبد د د ددذل الجامعد د د ددة قصد د د ددارى جهد د د دددها فد د د ددي 3.88

0.987

77.60%

0.000 8.68

4

م

.1

المعياري وال ه النسبي واختبار  Tوالترتيب لكل فقرة من فقرات مح ر" رأس المال البشري"

باستمرار.
تس ددهم خبد درات الم دددر ين ف ددي الجامع ددة ف ددي 3.93

0.849

78.60%

0.000 10.7

3

تقديم حلول مميزة لمشكالت التدريب.
تحفددز الجامع ددة الع دداملين عل ددى تنمي ددة روا 3.81

0.862

76.20%

0.000 9.23

6

اإلبدا واالبتكار.
تقدم الجامعة بدراما تدريبيدة مميدزة لتطدوير 3.74

0.920

74.80%

0.000 7.87

7

األداء المهني لكادرها.
يتمتددع الكددادر العامددل فددي التعلدديم المسددتمر 4.04

 .6بالقد دددرة علد ددى اسد ددتخدام التقنيد ددات الحديثد ددة

0.917

80.80%

0.000 11.1

1

والحاسوب واألنشطة المختلفة بمهارة.

تدددرع الجامع ددة بددأن الط دداقم المخددتص ه ددم 4.00

.7

أحد ددد أهد ددم دعد ددائم المنافسد ددة والتفد ددوق الد ددذي

0.795

80.00%

0.000 12.3

تحققد د د دده الجامعد د د ددة علد د د ددى منافسد د د دديها مد د د ددن

الجامعات األخرى.
جميع فقرات المح ر معاً

0.722 3.89

110

77.80%

12.1

0.000

2

من جدول ( )24يمكن استخالص ما يلي:
المتوس

الحسابي للفقرة السادسة " يتمتع الكادر العامل في التعليم المستمر بالقدرة على استخدام

التقنيات الحديثة والحاسوب واألنشطة المختلفة بمهارة " يساوي ( 4.04الدرجة الكلية من  )5أي أن
الوزن النسبي  ،%80.80وهذا يعني أن هناع موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
وقد حازت هذه الفقرة على المرتبة األولى ويدل ذلك على أن الجامعات تهتم باختيار الكادر الكفء
والمؤهل  ،وهذا ما أكدته العينة حيث تبين أن النسبة األكبر هم من حملة الماجستير والدكتوراه ،ولديهم
الخبرات التي تزيد عن  11عام.
المتوس الحسابي للفقرة الخامسة " تقدم الجامعة براما تدريبية مميزة لتطوير األداء المهني لكادرها"
يساوي ( 3.74الدرجة الكلية من  )5أي أن الوزن النسبي  ،%74.80وهذا يعني أن هناع موافقة
بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .وقد حازت هذه الفقرة على المرتبة األخيرة ويدل ذلك
على أن الجامعات تهتم بشكل أكبر بالبراما التي تقدمها للطلبة ،وذلك من خليل تطوير األداء المهني
للكادر الموجود ببراما التعليم المستمر.
و شكل عام يمكن القول بأن المتوس الحسابي لمحور " رأس المال البشري " يساوي 3.89أي أن
الوزن النسبي  ،%77.80وهذا يعني أن هناع موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا
المحور ،ويدل ذلك على وجود اهتمام من قبل الجامعات برأس المال البشري ،والذي يعتبر عماد
الجامعات والعنصر األساسي الذي تعتمد عليه.
ويعزو الباحث ذلك إلى أن رأس المال البشري بالنسبة للجامعات يعتبر أساس نهضتها وتنميتها ،حيث
إن التحدي األكبر الذي يمكن أن يواجه الجامعات هو تردي نوعية التعليم من حيث فقده لقيمته
اإلنساني والتنموي ،والذي يحقق هذه األهداف هو العنصر البشري ،كما أن الجامعات الفلسطينية
تسعى دوماً إليجاد عنصر بشري مميز لديه خبرة في مجال تخصصه ويحقق لها ميزة تنافسية،
وجا ت وذه النتيجة متفقة مع بعض الدراسات كدراسة فرهللا

 ،)2016( ،الخضري،)2015 ،

محمد وسعيدKhalique, et al, (2018(،)2012( ،

(Ramirez and Gordillo,
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( )2014و دراسة ) .Hsu and Fang, (2009والتي وجدت بأن مستوى رأس المال البشري كان
بنسبة كبيرة.
وقد اختلفت هذه النتائا مع دراسة سالم ( ،)2015والتي توصلت إلى ضعف مستوى رأس المال
البشري و دراسة عسا

(Wahyuningtyas, et al, (2018) ،Brital, (2016) ،)2017

اللتان أشارتا إلى أن مستوى رأس المال البشري في المجتمع المبحوث كان متوسطا نسبيا.
 تحليل فقرات مح ر "رأس المال الهيكلي"الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي واختبار  Tوالترتيب لمعرفة درجة
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المت سط الحسابي واالنح ار
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" رأس المال الهيكلي "
المت سط الحسابي

االنح ار
المعياري

ال ه النسبي

قيمة االختبار

()sig

.1

ونقد د ددل المعلومد د ددات بد د ددين المسد د ددتويات

القيمة االحتمالية

تمتاز الجامعة بالقددرة علدى االتصدال 18.3 82.20% 0.596 4.11

0.000

الترتيب

م

الفقرة

2

اإلدارية المختلفة.
تس د د د ددعى الجامع د د د ددة لت د د د ددوفير أح د د د دددث 12.2 78.00% 0.718 3.90
.2

0.000

5

البيان ددات والمعلوم ددات ل دددعم القد د اررات

المتعلقة بالعمل.

تح د د ددرص الجامع د د ددة عل د د ددى اس د د ددتخدام 17.8 82.60% 0.620 4.13
.3

تكنولوجي د د ددا المعلوم د د ددات ف د د ددي جمي د د ددع
األنشددطة اإلداريددة واألكاديميددة التابعددة
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0.000

1

المت سط الحسابي

االنح ار
المعياري

ال ه النسبي

قيمة االختبار

()sig

القيمة االحتمالية

م

الترتيب

الفقرة
إلدارتها.

تس د د د ددعى الجامع د د د ددة لالس د د د ددتفادة م د د د ددن 10.9 76.80% 0.759 3.84

.4

المعد د د د ددارف فد د د د ددي إعد د د د ددداد خططهد د د د ددا

0.000

7

المختلفة.

تحددرص الجامعددة علددى تددوفير قن دوات 13.8 80.60% 0.732 4.03
.5

اتصددال تسددهل انتقددال المعلومددات بددين

0.000

3

العاملين.
تتبن د د د ددى الجامع د د د ددة مع د د د ددايير الج د د د ددودة 11.5 79.80% 0.840 3.99
.6

0.000

4

ومواصد ددفاتها لجميد ددع أنشد ددطة التعلد دديم

المستمر.

ي ددتم متابع ددة نت ددائا التقي دديم الخ ددارجي 10.7 77.60% 0.798 3.88

.7

لجد د د د ددودة الخد د د د دددمات التدريبيد د د د ددة فد د د د ددي

0.000

6

الجامعة.
جميع فقرات المح ر معاً

17.3 79.60% 0.554 3.98

0.000

من جدول ( )25يمكن استخالص ما يلي:
 المتوس الحسابي للفقرة الثالثة " تحرص الجامعة على استخدام تكنولوجيا المعلومات في جميع األنشطةاإلدارية واألكاديمية التابعة إلدارتها " يساوي ( 4.13الدرجة الكلية من  )5أي أن الوزن النسبي
 ،%82.60وهذا يعني أن هناع موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .وقد حازت هذه
الفقرة على المرتبة األولى ويدل ذلك على اهتمام الجامعات الفلسطينية بشكل كبير بمواكبة التطور
التكنولوجي وتوديفه في العملية التعليمية.
 المتوس الحسابي للفقرة الرابعة "تسعى الجامعة لالستفادة من المعارف في إعداد خططها المختلفة"يساوي ( 3.84الدرجة الكلية من  )5أي أن الوزن النسبي  ،%76.80وهذا يعني أن هناع موافقة
113

بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .وقد حازت هذه الفقرة على المرتبة األخيرة ويدل ذلك
على أنه على رأس أولويات الجامعة إعداد الخط إلى جانب المعارف التي تستفيد منها واستغالل
الطاقات والخبرات البشرية في التخطي والتطوير والتحسين المستمر.
 و شكل عام يمكن القول بأن المتوس الحسابي لمحور " رأس المال الهيكلي " يساوي 3.98أي أنالوزن النسبي  ،%79.60وهذا يعني أن هناع موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا
المحور .ويدل ذلك على وجود اهتمام كبير من قبل اإلدارة العليا بتنمية رأس المال الهيكلي بالجامعة.
ويعزو الباحث ذلك إلى أن الجامعات تهدف بشكل أساسي لترسيخ أساسيات تدعم رأس المال
الهيكلي ،وتتمثل هذه األساسيات بمجموعة الخبرات واالنظمة والبرمجيات واإلجراءات والسياسات ،كما
أن الجامعات تؤمن بأهمية وجود هيكلية منظمة تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة والمالئمة والتي
تصب في صالحها ،وأي تطوير يط أر على الهيكلية يكون في صالح تجويد العمل بالجامعة .ويدل
على تطوير الكادر البشري واهتمام اإلدارة العليا في مشاركة الكوادر لتطوير البراما التدريبية بما
يتناسب مع سوق العمل الفلسطيني .وجاءت هذه النتيجة متفقة مع بعض الدراسات كدراسة الخضري
( ،)2015ودراسة محمد و سعيد ( ،)2012ودراسة (،Ramirez and Gordillo, (2014
ودراسة () ،Khalique, et al, (2018ودراسة ( ،Ramirez and Gordillo, (2014ودراسة
) ،Hsu and Fang, (2009والتي أكدت على نسبة كبيرة لمستوى رأس المال الهيكلي.
وقد اختلفت هذه النتائا مع دراسة عسا

( ،)2017ودراسة سالم ( ،)2015و دراسة( Brital,

 ،)2016ودراسة ) Wahyuningtyas, et al, (2018التي توصلت إلى توس

مستوى رأس

المال الهيكلي داخل الجامعات.
 تحليل فقرات مح ر "رأس المال العالقاتي"تم استخدام المتوس
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جدول ()26
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المت سط الحسابي

االنح ار
المعياري

ال ه النسبي

قيمة االختبار

()sig

تسددعى الجامعددة لتحقيددق رضددا الطلبددة 75.80% 0.905 3.79

8.6

القيمة االحتمالية

م

0.000

الترتيب

الفقرة

6

 .1والم د د د دددر ين م د د د ددن خ د د د ددالل االهتم د د د ددام
بنتائجهم وخبراتهم.

تتقبددل الجامعددة أي اقت ارحددات أو آراء 72.00% 0.840 3.60

.2

مددن األطدراف المسددتفيدة مددن الدددورات

7.1

0.000

7

التدريبيد د د د ددة التد د د د ددي يقد د د د دددمها التعلد د د د دديم
المستمر.
تهدد ددتم الجامعد د ددة بتوثيد د ددق المعلومد د ددات 10.5 76.80% 0.786 3.84

.3

0.000

5

الخاص ددة بالمس ددتفيدين م ددن الخد ددمات
اإلدارية واألكاديمية من أجل تحسدين

إدارة العالقة معهم.
تعددزز الجامعددة عالقاتهددا بالمسددتفيدين 11.5 77.60% 0.743 3.88

0.000

4

 .4م د ددن خ د ددالل تبن د ددي فلس د ددفة التحس د ددين
المستمر للخدمات المقدمة لهم.

تسددعى الجامعددة لبندداء عالقددات طيبددة 13.8 81.00% 0.745 4.05

 .5م د د ددع مؤسس د د ددات المجتم د د ددع الم د د دددني

0.000

2

بهدف تعزيز دورها في المجتمع.

.6

تسعى الجامعة للمشاركة في الندوات 16.5 81.20% 0.629 4.06

والمؤتمرات الخارجية.
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0.000

1

المت سط الحسابي

االنح ار
المعياري

ال ه النسبي

قيمة االختبار

 .7وآلياتد دده وفقد ددا لمتطلبد ددات المسد ددتفيدين

()sig

تط ددور الجامع ددة م ددن بد دراما الت دددريب 11.5 80.00% 0.846 4.00

القيمة االحتمالية

م

الترتيب

الفقرة

0.000

3

واحتياجاتهم.
جميع فقرات المح ر معاً

15.5 79.80% 0.561 3.99

0.000

من جدول ( )26يمكن استخالص ما يلي:
 المتوس الحسابي للفقرة السادسة " تسعى الجامعة للمشاركة في الندوات والمؤتمرات الخارجية " يساوي( 4.06الدرجة الكلية من  )5أي أن الوزن النسبي  ،%81.20وهذا يعني أن هناع موافقة بدرجة كبيرة
من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .وقد حازت هذه الفقرة على المرتبة األولى ويدل ذلك على حرص
الجامعات في تعزيز دورها ومكانتها من خالل المشاركة في الندوات والمؤتمرات الخارجية.
 -المتوس

الحسابي للفقرة الثانية "تتقبل الجامعة أي اقتراحات أو آراء من األطراف المستفيدة من

الدورات التدريبية التي يقدمها التعليم المستمر" يساوي ( 3.60الدرجة الكلية من  )5أي أن الوزن
النسبي  ،%72وهذا يعني أن هناع موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .وقد
حازت هذه الفقرة على المرتبة األخيرة ويدل ذلك على أن الجامعات تهتم بالتغذية الراجعة ،حيث
تتعامل الجامعات بشكل عام مع العديد من األطراف ،لذا يستلزم منها أخذ وجهة نظرهم حول الخدمة
التي تقدمها براما التعليم المستمر ،لكي يكون باإلمكان تسهيل الوصول إلى الخدمة بالسرعة والوقت
المناسبين ،وكذلك تسهيل اإلجراءات والمتابعة واالتصال والتواصل وتحسين العالقات في أي وقت.
و شكل عام يمكن القول بأن المتوس

الحسابي لمحور "رأس المال العالقاتي" يساوي 3.99أي أن

الوزن النسبي  ،%79.80وهذا يعني أن هناع موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا
المحور .ويدل ذلك على وجود اهتمام بدرجة كبيرة برأس مال الجامعة العالقاتي.
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ويعزو الباحث ذلك إلى أن اهتمام الجامعة بالعالقات وتطوير المعرفة وقراءة المتغيرات البيئية
المتسارعة يؤدي إلى تعزيز الميزة التنافسية ،حيث تحاول الجامعات من خالل إدارة رأس مالها
العالقاتي أن تقوم بفرض اسمها بين مؤسسات المجتمع المدني والمحلي والجامعات األخرى المحلية
واالقليمية والدولية وجاءت هذه النتائا متفقة مع بعض الدراسات ع دراسة عسا ،)2017( ،
والخضري ( ،)2015و) ، Khalique, et al, (2018و)،Ramirez and Gordillo, (2014
و) Hsu and Fang, (2009التي أكدت على أهمية رأس المال العالقاتي في بناء صورة حسنة
للجامعات داخل المجتمع وكانت نسبة مستوى رأس المال العالقاتي في تلك الدراسات كبيرة.
 وقد اختلفت هذه النتائا مع دراسة سالم ( ،)2015والتي استنتجت بأن مستوى رأس المال العالقاتيكان بنسبة ضعيفة ،و دراسة ) ،Brital, (2016و دراسة محمد و سعيد ( ،)2012و دراسة
) Wahyuningtyas, et al, (2018والتي أشارت إلى توس

مستوى رأس المال العالقاتي من

حيث المستوى النسبي.
تحليل جميع فقرات مجال رأس المال الفكري
تم استخدام المتوس

الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي واختبار  Tوالترتيب لمعرفة درجة

الموافقة .النتائا موضحة في جدول (.)27
جدول ()27
المت سط الحسابي واالنح ار

المعياري وال ه النسبي واختبار  Tوالترتيب لجميع فقرات رأس المال الفكري

المت سط الحسابي

االنح ار
المعياري

جميع فقرات رأس المال الفكري
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ال ه النسبي

78.40% 0.565 3.92

15.9

0.000

قيمة االختبار

رأس المال العالقاتي.

3.89

77.80% 0.561

15.5

0.000

2

()sig

رأس المال الهيكلي.

3.98

79.60% 0.555

17.3

0.000

1

القيمة االحتمالية

رأس المال البشري.

3.88

76.00% 0.722

12. 1

0.000

3

الترتيب

المح ر

من جدول ( )27تبين أن المتوس الحسابي لجميع فقرات رأس المال الفكدري يسداوي ( 3.92الدرجدة الكليدة
من  )5أي أن الوزن النسبي  ،%78.40وهذا يعني أن هناع موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على
فقددرات رأس الم ددال الفك ددري بش ددكل ع ددام ،وق ددد تب ددين أن ترتي ددب مح دداور رأس الم ددال الفك ددري م ددن حي ددث درج ددة
الموافقة بالترتيب على النحو التالي( :رأس المال الهيكلي ،ورأس المال العالقاتي ،ورأس المال البشري).
ويفسر الباحث تلك النسب بأن إدارة الجامعات تدرع أهمية رأس المال الفكري بجميدع مكوناتده ،كمدا وتددرع
ضرورة تبنيه وتنميته فدي ددل التحدوالت العالميدة المعاصدرة فدي مجدال التكنولوجيدا ،لمدا لهدا مدن دور واضدح
ايضاً في تحقيق الميزة التنافسدية والتدي تسدعى الجامعدات إلدى تحقيقهدا فدي ددل المنافسدة الشدديدة الموجدودة،
بحيث اتفقت نتائا هذه المحور مع دراسة (فرج هللا )2016،التي أكددت علدى سدعي الجامعدات إلدى امدتالع
مستويات عالية من رأس المال الفكري.
واتفقددت نتددائا هددذه الفق درة مددع دراسرررة فرررهللا

 ،)2016( ،و دراسرررة محمررد و سرررعيد ( ،)2012و دراسرررة

)،Khalique, et al, (2018و دراسة )،Ramirez and Gordillo, (2014و ءراعى Hassett
) ،and Shapiro, (2011و دراسرة( ،Hsu and Fang, (2009والتدي أشدارت إلدى مسدتويات كبيدرة
لرأس المال الفكري داخل المنظمات ،وذلك يعود إلى االهتمام الكبير برأس المال الفكري.
واختلفددت هددذه النتددائا مددع د ارسددات عديدددة منهددا دراسررة عسررا

( ،)2017دراسررة عبررد القررادر،)2016( ،

دراسة سالم ( ،)2015دراسة ) ،Brital, (2016دراسة األسرهللا ( ،)2014دراسة رحماني ،وترغيني،
( ،)2011ودراسة ) ،)Wahyuningtyas, et al, (2018والتي أشارت إلى توس مستوى رأس المال
الفكري.
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ثانياً :تحليل فقرات مجال إدارة المعرفة
تم استخدام المتوس

الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي واختبار  Tوالترتيب لمعرفة درجة

الموافقة .النتائا موضحة في جدول (.)29
جدول ()29
المت سط الحسابي واالنح ار

المعياري وال ه النسبي واختبار  Tوالترتيب لكل فقرة من فقرات مح ر
" إدارة المعرفة "
المت سط الحسابي

.3

االنح ار
المعياري

ال ه النسبي

قيمة االختبار

.2

()sig

.1

القيمة االحتمالية

ي د ددتعلم الع د دداملون م د ددن خبد د دراء الت د دددريب لزي د ددادة قيم د ددة

3.79

0.767

75.80%

10.1

0.000

15

م

الترتيب

تهتم الجامعة باألفكار الجديدة وتتبناها.

3.92

0.735

78.40%

12.2

0.000

8

الفقرة

معرفتهم.
تج د د ددري الجامع د د ددة جلس د د ددات حواري د د ددة ب د د ددين الع د د دداملين

3.57

0.867

71.40%

6.5

0.000

19

والمدر ين.

هناع دعم لمشاركة المدر ين والعداملين معداً فدي توليدد
.4
المعرفة المهمة للطلبة.

3.55

0.844

71.00%

6.4

0.000

20

هن دداع قس ددم خ دداص للبح ددث والتط ددوير داخ ددل الجامع ددة

3.86

0.841

77.20%

10.1

0.000

12

.5
.6
.7
.8
.9

لتوليد المعارف المهمة الجديدة.
تمتلد ددك الجامعد ددة قواعد ددد بياند ددات كبي د درة متد ددوفرة للطلبد ددة

4.18

0.632

83.60%

18.2

0.000

1

والعاملين.
تمتلدك الجامعددة تكنلوجيدا معلومددات تواكددب كدل مددا هددو
جديد عالمياً.

3.97

0.801

79.40%

11.9

0.000

5

تحرص الجامعة على توثيق تقارير سير العمل لزيادة

4.04

0.794

80.80%

12.9

0.000

4

تح د د ددرص الجامع د د ددة عل د د ددى توثي د د ددق قص د د ددص النج د د دداا

4.09

0.782

81.80%

13.7

0.000

3

قيمة المعرفة.

واإلنجازات للجامعة.
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المت سط الحسابي

.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

االنح ار
المعياري

.13

ال ه النسبي

.12

قيمة االختبار

.11

ت د د ددوفر الجامع د د ددة ش د د ددبكة معلوم د د ددات داخلي د د ددة لتب د د ددادل

3.90

0.718

78.00%

12.2

()sig

.10

مسبقاً.

76.40%

9.1

القيمة االحتمالية

توجددد مرونددة فددي عمليددة اسددترجا أي معرفددة مخزنددة

3.82

0.883

م

0.000
0.000

الترتيب

الفقرة

14
11

المعارف.
يجتم د ددع خبد د دراء الجامع د ددة ف د ددي جلس د ددات مناقش د ددة م د ددع

3.61

0.786

72.20%

7.7

0.000

18

يد ددتم نشد ددر البحد ددوث والتقد ددارير واألحد ددداث عبد ددر موقد ددع

3.95

0.731

79.00%

12.7

0.000

6

العاملين والمدر ين لتبادل المعرفة والمعلومات.

الجامعة باستمرار.
تس ددعى الجامع ددة لمحاول ددة تبن ددي المع ددارف م ددن خ ددالل

3.92

0.691

78.40%

13.0

0.000

8

مؤسسات المجتمع المدني.
هند دداع برند دداما تد دددريبي محوسد ددب تسد ددتخدمه الجامعد ددة

3.73

0.840

74.60%

8.5

0.000

17

تمتلد ددك الجامعد ددة شد ددبكة إنترند ددت داخليد ددة تد ددر أقسد ددام

4.15

0.740

83.00%

15.2

0.000

2

وتوفره للطلبة المتدر ين لنشر المعرفة.
الجامعة وإداراتها ببعضها.

يتد ددوفر فد ددي مكتبد ددة الجامع د ددة قسد ددم خد دداص بالوس د ددائ

3.75

0.962

75.00%

7.6

0.000

16

المتعددة من أقراص سمعية ومرئية مضغوطة.
يددتم تطبيددق المبددادرات والب دراما ذات العالقددة بالمعرفددة

3.91

0.741

78.20%

11.9

0.000

10

بشكل كبير مستمر.
يدتم تقيديم المدواد التدريبيدة والبدراما التدريبيددة فدي ضددوء

3.85

0.696

77.00%

12.0

0.000

13

معايير الجودة الشاملة.
تهد ددتم الجامعد ددة بحوسد ددبة المكتبد ددات مد ددن أجد ددل تد ددوفير

3.94

0.737

78.80%

12.5

0.000

الوقت والجهد في اإلجراءات وتقديم الخدمات للطلبة.
جميع فقرات المح ر معاً

3.88

120

16.5 77.60% 0.518

0.000

7

من جدول ( )29يمكن استخالص ما يلي:
 -المتوس

الحسابي للفقرة السادسة "تمتلك الجامعة قواعد بيانات كبيرة متوفرة للطلبة والعاملين" يساوي

( 4.18الدرجة الكلية من  )5أي أن الوزن النسبي  ،%83.60وهذا يعني أن هناع موافقة بدرجة كبيرة
من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .وقد حازت هذه الفقرة على المرتبة األولى ويدل ذلك على اهتمام
الجامعات بقواعد البيانات لديها.
 المتوس الحسابي للفقرة الرابعة "هناع دعم لمشاركة المدر ين والعاملين معاً في توليد المعرفة المهمةللطلبة" يساوي ( 3.55الدرجة الكلية من  )5أي أن الوزن النسبي  ،%71وهذا يعني أن هناع موافقة
بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .وقد حازت هذه الفقرة على المرتبة األخيرة ويدل ذلك
على الثقة التي تمنحها إدارة الجامعات للمدر ين والعاملين في عملية توليد المعرفة.
و شكل عدام تبدين أن المتوسد الحسدابي لجميدع فقدرات إدارة المعرفدة يسداوي ( 3.88الدرجدة الكليدة مدن )5
أي أن الوزن النسبي  ،%77.60وهذا يعني أن هناع موافقة بدرجة كبيرة مدن قبدل أفدراد العيندة علدى فقدرات
إدارة المعرفة بشكل عام.
ويفسر الباحث تلك النسب بأن الجامعات بقطا تزة تهتم باالنتفا الكامل من إدارة المعرفة كجزء رئيسي
مددن عملياتهددا التددي تركددز عليهددا ،حيددث إن الجامعددات دائمددا هددي أسدداس النهضددة ومركددز التميددز والتجديددد
واالبتكار واالبدا .
ويعزو الباحث ذلك إلى عدة أسباب أجملها الباحث باآلتي:
 .1يقع على عاتق الجامعة توليد المعارف وتأصيلها ووضع مسبباتها ،حتى تستطيع الجامعة مواكبة
التطورات الحاصلة ومواكبة البيئة التنافسية الحالية.
 .2يجب على الجامعة أن تمتلك قواعد بيانات حيث إن طبيعة عمل الجامعة يلزمها أن يكون لديها
قاعدة بيانات كبيرة لجمع معلومات و يانات كثيرة ،كما أن نتاج الجامعات هي معارف يمكن
االستفادة منها في المستقبل ،وتعتبر الذاكرة التنظيمية للمؤسسات داللة على نجاحها.
 .3إن الجامعات إذا لم تقم بتوزيع المعرفة فلن تحصل االستفادة لها وستصبح معلومات راكدة لن
تجلب أي تطورات ناتجة عنها ،فعملية توزيع المعرفة مهمة جداً كجزء أصيل من إدارة المعرفة.
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 .4التطبيق الجيد للمعرفة يقوم على تمكين أكبر الفرص الممكنة لتحسين األنشطة المقدمة ،وتحسين
جودة الخدمات المقدمة.
 واتفقت هذه النتائا مع بعض الدراسات كدراسة ارحيم ،)2018( ،و دراسة فياض )2015( ،ودراسةعبد الغف ر ( ،)2015و دراسة ع دة ،)2010( ،و دراسة أب فارة ،)2008( ،ودراسة دحماني،
 ،)2018و دراسة السعدية ،)2017( ،و دراسة حالق ( )2014والتي أشارت إلى مستوى عال من
ممارسة عمليات تطبيق المعرفة من قبل العاملين وذلك بسبب انتشار الثقافة التنظيمية التي تدعم ما
ذكر.
 وقد اختلفت هذه النتائا مع دراسة ) ، Masa'deh, et al, (2017حيث كان مستوى تطبيق المعرفةمتوس نسبيا في قطا التعليم العالي.
ثالثاً :تحليل فقرات مجال اإلبداع
تم استخدام المتوس

الحسابي واالنح ارف المعياري والوزن النسبي واختبار  Tوالترتيب لمعرفة درجة

الموافقة .النتائا موضحة في جدول (.)30
جدول ()30
المت سط الحسابي واالنح ار

المعياري وال ه النسبي واختبار  Tوالترتيب لكل فقرة من فقرات مجال
" اإلبداع "
المت سط الحسابي

االنح ار
المعياري

ال ه النسبي

قيمة االختبار

()sig

 .1الت د دددريب باس د ددتخدام ط د ددرق وأس د دداليب

القيمة االحتمالية

تح د د دداول الجامع د د ددة تطبي د د ددق أس د د دداليب 12.1 79.80% 0.801 3.99

0.000

الترتيب

م

الفقرة

1

جديدة حديثة مميزة.

.2

تحث الجامعة األفدراد العداملين الدذين 73.80% 0.799 3.69

يفكد ددرون خد ددارج نطد دداق اختصاصد ددهم
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8.4

0.000

7

المت سط الحسابي

االنح ار
المعياري

ال ه النسبي

قيمة االختبار

()sig

القيمة االحتمالية

م

الترتيب

الفقرة
وتقدم الدعم المعنوي لهم.

.3

6.1

0.000

13

تسددعى الجامعددة لتحفيددز األفدراد الددذين 71.00% 0.881 3.55

يمتل د ددك الط د دداقم العام د ددل ف د ددي التعل د دديم 10.0 77.00% 0.833 3.85

0.000

2

يبتعدون عن الروتين في العمل.

 .4المسددتمر الحجددة القويددة والقدددرة علددى
اإلقنا عند طرا األفكار.

يتمتع المرؤوسون بحرية التعبير عن 73.80% 0.987 3.69

6.8

0.000

7

 .5آرائه ددم ومقترح دداتهم حت ددى وإن كان ددت
مخالفة آلراء الرئيس

يمتلك العاملون بالجامعة القدرة علدى 73.40% 0.790 3.67

 .6إنج دداز ع دددة مه ددام ف ددي وق ددت قياس ددي

8.3

0.000

9

و كفاءة عالية

تسعى الجامعة للحصول على أفكدار 11.8 76.40% 0.680 3.82

 .7ومقترحد ددات جديد دددة تسد دداهم فد ددي حد ددل

0.000

3

مشكالت العمل
.8

تض د د ددع الجامع د د ددة ع د د دددة ب د د دددائل ف د د ددي 74.60% 0.747 3.73
التعامل مع المواقف المختلفة

ينمد د د ددي المسد د د ددؤولون فد د د ددي الجامعد د د ددة 72.60% 0.837 3.63

.9

9.6

0.000

6

7.3

0.000

10

مرؤوس دديهم م ددن خ ددالل الت ددأثير عل ددى

السد د د ددلوع البشد د د ددري لهد د د ددم والمشد د د دداعر
الخاصة بهم.

.10

تق دددم الجامع ددة حد دوافز مادي ددة وعيني ددة 67.60% 0.829 3.38

ألصحاب األفكار اإلبداعية.
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3.6

0.001

16

المت سط الحسابي

االنح ار
المعياري

ال ه النسبي

قيمة االختبار

 .11لت د دددريب الع د دداملين وتس د دداعدهم عل د ددى

()sig

تتخدذ إدارة الجامعددة إجدراءات مناسددبة 70.80% 0.870 3.54

6.1

القيمة االحتمالية

م

0.000

الترتيب

الفقرة

14

إبداء آرائهم وأفكارهم.
تشد د ددرع الجامعد د ددة العد د دداملين والطلبد د ددة 71.80% 0.889 3.59

6.5

0.000

11

 .12المتمي د دزين فد ددي دورات تدريبيد ددة تق د ددام
خارج الجامعة.

.13
.14

يمتل ددك الع دداملون الق دددرة للتعام ددل م ددع 75.80% 0.794 3.79

9.8

0.000

4

يق د دددم الع د دداملون عل د ددى الخ د ددروج ع د ددن 71.60% 0.854 3.58

6.7

0.000

12

يتحمل العاملون مسئولية مدا يقومدون 74.80% 0.743 3.74

9.7

0.000

5

المشكالت الخاصة بالعمل.

المألوف في طريقة إنجاز األعمال

 .15ب د دده م د ددن أعم د ددال ول د ددديهم االس د ددتعداد
لمواجهة النتائا المترتبة عن ذلك

.16

يتقبد ددل العد دداملون الفشد ددل فد ددي العمد ددل 68.00% 0.721 3.40

3.8

0.000

15

باعتباره التجر ة التي تسبق النجاا
جميع فقرات المح ر معاً

10.6 73.20% 0.612 3.66

0.000

من جدول ( )30يمكن استخالص ما يلي:
 المتوس الحسابي للفقرة األولى "تحاول الجامعة تطبيق أساليب التدريب باستخدام طرق وأساليب جديدةحديثة مميزة" يساوي ( 3.99الدرجة الكلية من  )5أي أن الوزن النسبي  ،%79.80وهذا يعني أن هناع
موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .وقد حازت هذه الفقرة على المرتبة األولى ويدل
ذلك على اهتمام الجامعة بإدخال التقنيات الحديثة بالتدريب ومواكبة التطور الحاصل بسوق العمل.
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 المتوس الحسابي للفقرة (" )10تقدم الجامعة حوافز مادية وعينية ألصحاب األفكار اإلبداعية" يساوي( 3.38الدرجة الكلية من  )5أي أن الوزن النسبي  ،%67.60وهذا يعني أن هناع موافقة إلى حد ما
(بدرجة متوسطة) من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .وقد حازت هذه الفقرة على المرتبة األخيرة ويدل
ذلك على ضعف التحفيز المادي والذي تقدمه الجامعة في تبنيها ألصحاب األفكار اإلبداعية.
 و شكل عام يمكن القول بأن المتوس الحسابي لمجال "اإلبدا " يساوي  3.66أي أن الوزن النسبي ،%73.20وهذا يعني أن هناع موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.
ويدل ذلك على وجود اهتمام كبير من قبل إدارة الجامعات بتبني اإلبدا .
 ويعزو الباحث ذلك إلى أن الجامعات تعتبر حاضنة اإلبدا األولى والتي من خاللها يبد األفراد ويتمرصيدا من أرصدة تقدم الجامعة على
تطوير مهاراتهم ،واهتمام الجامعة بالكوادر المبدعة يعتبر
ً

الجامعات األخرى ،حيث إن إنجازات الجامعات ال تقاس بمبانيها وال بعدد طالبها وإنما بإنتاجها
العلمي واإلبداعي.
 واتفقت هذه النتائا مع بعض الدراسات كدراسة حبش ،)2017( ،و دراسة الشاعر،)2017( ،ودراسة الزاملي ،)2013( ،ودراسة جبر ،)2010( ،ودراسة عبد علي ،)2018 ،ودراسة
الح يحي ،)2015( ،و دراسة الكمري ،وصفر ،)2017( ،و دراسة عبد الرحيم ،)2013( ،و
دراسة ) ، Qian. and Huang. G, (2017و دراسة( ، Kader, (2009ودراسة( Kraus, et
) ،al, (2011والتي أشارت إلى أن مستوى اإلبدا كان بدرجة كبيرة.
 وقد اختلفت هذه النتائا مع دراسة ) ، Ayhan, & Oztmeml, (2014والتي كاه مست ى اإلبداعفيها ضعيفا ،و دراسة مسع دة ،)2015( ،و دراسة الشب ل )2017( ،التي أشارت إلى توس
مستوى اإلبدا ؛ والسبب في ذلك تم عزوه من قبل الباحثين إلى أن أساليب الودائف اإلدارية المختلفة
التي يتم اعتمادها من قبل اإلدارات يؤثر بالسلب في مجتمعات الدراسة.
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نتائن تحليل االرتباط بين متغيرات الدراسة
.جدول ( :)31معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة

المتغيرات

إدارة المعرفة

اإلبداع
معامل االرتباط

الداللة

معامل االرتباط

الداللة

رأس المال الفكري

0.770

0.000

0.890

0.000

رأس المال البشري

0.804

0.000

0.836

0.000

رأس المال الهيكلي

0.657

0.000

0.798

0.000

رأس المال العالقاتي

0.642

0.000

0.821

0.000

إدارة المعرفة

0.815

0.000

-

-

يوضح الجدول ( )31معامالت ارتباط بيرسون بين كل متغيدر مدن المتغيدرات مدع اآلخدر ،ويالحدظ مدن
الجدددول وجددود عالقددة موجبددة بددين كددل بعددد مددن األبعدداد المسددتقلة (رأس المددال الفكددري وأبعدداده) والمتغيددر
التابع (اإلبدا ) ويدل ذلك على أنه كلما كان هناع اهتمام كبير برأس المال الفكدري مدن قبدل الجامعدات
الفلسطينية كلما أدى ذلك إلى زيادة اإلبدا في براما التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية العاملدة
في المحافظات الجنو ية ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن أحدد مقومدات االبددا رأس المدال الفكدري ،فتنميتده
بالتأكيد تؤدي إلى ابدا وابتكار ،كما يعتبر رأس المال الفكري عنصر االبدا الواجب امتالكه مدن قبدل
الجامعددات للوصددول إلددى مركددز تنافسددي قددوي فددي المحددي التنافسددي السددائد ،وأعتقددد أن هدددف الجامعددات
يكمددن فددي اعتمادهددا ألسدداليب ابداعيددة لتحسددين مسددتوى نشدداطها وتقييمهددا ،و التددالي يعتبددر راس المددال
الفكري أحد أهم العوامل التي تؤدي هذا الدور في البلوغ لدبدا والتفوق.
وكددذلك يبددين الجدددول ( )28وجددود عالقددة بددين كددل بعددد مددن األبعدداد المسددتقلة والمتغيددر الوسددي (إدارة
المعرفددة) ،ويدددل ذلددك علددى أندده كلمددا كددان هندداع اهتمددام كبيددر ب درأس المددال الفكددري مددن قبددل الجامعددات
الفلسطينية كلما أدى ذلك إلى زيدادة إدارة المعرفدة فدي بدراما التعلديم المسدتمر فدي الجامعدات الفلسدطينية
العاملددة فددي المحافظددات الجنو يددة ،ويعررزو الباحررث ذلددك إلددى أن إدارة المعرفددة ينصددب اهتمامهددا بالشددكل
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األساسددي علددى اسددتثمار م دوارد رأس المددال الفكددري و ندداء ذاك درة للمنظمددة تكددون مرتك دزة باألسدداس علددى
تبادل المعرفة ومشاركتها من خدالل عمليدة منهجيدة مسدتمرة وسدليمة ،كمدا يمكدن القدول أن إدارة المعرفدة
باألس دداس ه ددي عملي ددة إدارة لد درأس الم ددال الفك ددري ولك ددل م ددا تملك دده المنظم ددة م ددن مد دوارد إنس ددانية وفكري ددة
وقدددرات ،حيددث يددرى الددبعض فددي تحلدديلهم ل درأس المددال الفكددري أن أحددد أهددم األنشددطة الجوهريددة إلدارة
المعرفة هو إدارة وتقييم وقياس رأس المال الفكري في المنظمات العامدة والخاصدة ،حيدث إن قيمدة رأس
المد ددال الفكد ددري تد ددزداد وتنمد ددو بسد ددبب اعتبد دداره مصد ددد اًر للثد ددروة والنمد ددو وداللد ددة علد ددى المي د دزة االسد ددتراتيجية
المستدامة.
وكذلك يبين الجدول ( )31وجود عالقة بين إدارة المعرفة واإلبدا  ،ويدل ذلك على أنه كلما كدان هنداع
اهتمددام كبيددر بددإدارة المعرفددة مددن قبددل الجامعددات الفلسددطينية كلمددا أدى ذلددك إلددى زيددادة اإلبدددا فددي بدراما
التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية العاملة في المحافظات الجنو ية
ويعزو الباحث ذلدك إلدى أن اعتمداد إدارة الجامعدات علدى إدارة المعرفدة يعمدل علدى إضدافة قيمدة حقيقيدة
لسددمعة الجامعددة ومكانتهددا ،حيددث إن إدارة المعرفددة سددتعمل علددى إدارة وتفعيددل القاعدددة الفكريددة للجامعددة،
كمددا أن توليددد المعرفددة وإيجادهددا واسددتقطابها وتشددجيعها وتبادلهددا كددل هددذه االمددور تتدديح مندداخ مناسددب
لدبدددا  ،كمددا أن التطددور الحاصددل يتطلددب مددن إدارة الجامعددة االهتمددام بددإدارة المعرفددة لمواكبددة التطددورات
السريعة ،وال ننسى أن إدارة المعرفة لها أثر بالغ في تحقيق الميزة التنافسية ،لذلك تعتب رهدي الحاضدن
والمصدر الرئيسي والوعاء األساسي لدبدا .
ولكددن المثيددر لالنتبدداه والمالحددظ مددن الجدددول أن معددامالت ارتبدداط المتغيدرات المسددتقلة بددالمتغير الوسددي
أكبر من معامالت ارتباطها بالمتغير التابع.
وقد اتفقت هذه النتائا مع دراسة كل من ب قابة ،)2015( ،و Carbilo And , Dahms,
) ،(2018و) ،Kianto et al, (2017و) ، Elia et al, (2017و)،Agostini et al, (2017
والتي أشارت إلى وجود عالقة ما بين رأس المال الفكري واإلبدا وكانت العالقة في الدراسات المذكورة
طردية موجبة.
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واختلفت هذه النتائا مع دراسة ( ،Obeidat, et al, (2017والتي أشارت إلى عدم وجود عالقة
دالة احصائيا ما بين رأس المال الفكري واإلبدا .
واتفقت أيضا هذه النتائا مع دراسة ( ،Obeidat, et al, (2017و الهاللي،)2011( ،
و ،)Carbilo And , Dahms, (2018).و( ،Kianto et al, (2017و( Khadir-Poggi
) ،and, Keating, (2015والتي أشارت إلى وجود عالقة معنوية ودالة إحصائيا ما بين رأس
المال الفكري وإدارة المعرفة.
واتفقت أيضا مع دراسة  ،و ولي ،وآخروه ،)2014( ،و المشارفة ،)2012( ،و( Han et al,
) ،(2015بوجود عالقة موجبة بين إدارة المعرفة واإلبدا .
نتائن تحليل النم هللا الهيكلي لدراسة العالقات المختلفة بين متغيرات الدراسة

جدول ( :)32نتائن النم هللا الهيكلي العام لمتغيرات الدراسة

التأثير

التأثير المباشر

التأثير غير المباشر

التأثير اإلجمالي

القيمة

الداللة

القيمة

الداللة

القيمة

الداللة

إدارة المعرفة – اإلبدا

0.736

0.000

-

-

0.736

0.000

رأس المال الفكري – إدارة المعرفة

0.817

0.000

-

-

0.817

0.000

رأس المال الفكري – اإلبدا

0.234

0.093

0.601

0.000

0.835

0.000

يالحظ أن القيمة االحتمالية أكبدر مدن  %5للتدأثير بدين رأس المدال الفكدري واإلبددا  ،وهدذا يعندي عددم تدأثير
المتغيددر المسددتقل (رأس المددال الفكددري) علددى التددابع (اإلبدددا ) حيددث إن العالقددة انتفددت هنددا ،و ددالنظر إلددى

العالقة بين المتغيدر الوسدي (إدارة المعرفدة) إلدى المتغيدر التدابع (اإلبددا ) فدي وجدود المتغيدر المسدتقل (رأس

المال الفكدري) ،وكدذلك يدؤثر المتغيدر المسدتقل (رأس المدال الفكدري) علدى الوسدي (إدارة المعرفدة) ،ومدا زاد
التأثير هو ما بين التابع والوسي وتعتبر الوساطة هنا كلية بسبب أن الوساطة نفدت العالقدة واألثدر مدا بدين

المتغير التابع (اإلبدا ) والمستقل (رأس المال الفكري) ،وانتفى حدوث األثر المباشر.

يوضح الجدول ( )29يوضح نتائا تقدير النموذج الهيكلي العام لدراسة التأثيرات المباشرة والغير مباشرة

بين متغيرات الدراسة الرئيسة (رأس المال الفكري ،إدارة المعرفة ،واإلبدا ) ،باعتبار أن (رأس المال الفكري)
المتغير المستقل( ،اإلبدا ) المتغير التابع ،و(إدارة المعرفة) المتغير الوسي  .حيث يتضح من خالل
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الجدول أن المتغير الوسي (إدارة المعرفة) له تأثير ذو داللة إحصائية على المتغير التابع (اإلبدا ) حيث

إن مستوى الداللة المسحوب أقل من مستوى  ،0.05إذ يبلغ ( ،)0.000ويالحظ أيضا من خالل الجدول
أن المتغير المستقل (رأس المال الفكري) يؤثر تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية عند مستوى  0.05في

المتغير الوسي (إدارة المعرفة) بمقدار ( )0.817ما يعني أن أي تغير في مستوى (رأس المال الفكري)

بدرجة واحدة سيؤدي لتغير بمستوى (إدارة المعرفة) بمقدار ( )0.817درجة .وفيما يتعلق بتأثير المتغير

المستقل (رأس المال الفكري) على المتغير التابع (اإلبدا ) فتشير النتائا الموضحة بالجدول أن التأثير

اإلجمالي للمتغير المستقل كان تأثي ار إيجابيا وذو داللة إحصائية عند مستوى  0.05حيث بلغت قيمته

( )0.835وهذا يعني أن أي تغير في مستوى (رأس المال الفكري) بدرجة واحدة سيؤدي لتغير بمستوى
(اإلبدا ) بمقدار ( )0.835درجة ،تحت شرط وجود متغير إدارة المعرفة كمتغير وسي بالنموذج  ،وينقسم
هذا التأثير تأثير مباشر وتأثير تير مباشر من خالل الوسي

(إدارة المعرفة) ،حيث يتضح من خالل

النتائا أن التأثير الغير مباشر دال إحصائياً عند مستوى  ،0.05بينما التأثير المباشر كان تأثي ار ضعيفا
وليس له داللة إحصائية ويقدر بد( .)0.234ويجب االنتباه ان هذه النتائا تم الحصول عليها تحت بناء

النموذج الهيكلي باعتبار متغير إدارة المعرفة متغير وسي بين المتغير المستقل والمتغير التابع ،والنتائا
تشير ل معنوية التأثير الغير مباشر للمتغير المستقل من خالل المتغير الوسي  ،مما يجعلنا نستنتا ان

دور وسيطا بين كل من التابع والمستقل.
متغير إدارة المعرفة ليس يلعب ا

نتائن تحليل النم هللا التفصيلي لدراسة العالقات المختلفة بين متغيرات الدراسة

جدول ( :)33نتائن النم هللا الهيكلي التفصيلي لمتغيرات الدراسة

التأثير

التأثير المباشر

التأثير غير المباشر

التأثير اإلجمالي

القيمة

الداللة

القيمة

الداللة

القيمة

الداللة

إدارة المعرفة – اإلبدا

0.676

0.000

-

-

0.676

0.000

رأس المال البشري – إدارة المعرفة

0.325

0.000

-

-

0.325

0.000

رأس المال البشري – اإلبدا

0.396

0.000

0.219

0.000

0.615

0.000

رأس المال الهيكلي – إدارة المعرفة

0.242

0.003

-

-

0.242

0.003

رأس المال الهيكلي – اإلبدا

0.081

0.482

0.163

0.000

0.244

0.000

رأس المال العالقاتي – إدارة المعرفة

0.235

0.008

-

-

0.235

0.008

رأس المال العالقاتي – اإلبدا

0.274-

0.026

0.158

0.000

0.115-

0.000
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يوضددح الجدددول ( )33نتددائا تقدددير النمددوذج الهيكلددي التفصدديلي لد ارسددة التددأثيرات المباش درة والغيددر ومباش درة

لمكون ددات المتغي ددر المس ددتقل ،حي ددث يتض ددح م ددن خ ددالل الج دددول أن مكون ددات المتغي ددر المس ددتقل (رأس الم ددال

الفكدري) لهدا تددأثير مباشدر علددى المتغيدر التددابع (اإلبددا ) بحيددث كدان هددذا التدأثير دال احصددائياً عندد مسددتوى
 ،0.05باستثناء متغير رأس المال الهيكلي الذي لم يكن له تأثي اًر ذو داللدة إحصدائية بمقددار علدى المتغيدر

التابع اإلبددا  .و النسدبة للتدأثير الغيدر المباشدر لمكوندات المتغيدر المسدتقل مدن خدالل المتغيدر الوسدي (إدارة

المعرفددة) فأشددارت النتددائا لوجددود تددأثير تيددر مباشددر لدده داللددة إحصددائية ،لددذا فإننددا نسددتنتا ان متغيددر (إدارة
المعرفة) له دور وسي بين عالقة مكونات المتغير المستقل (رأس المال الفكري) بالمتغير التابع (اإلبدا ).

أما فيما يتعلق بالتأثير المباشر لمكونات المتغير المستقل علدى المتغيدر الوسدي  ،فتشدير النتدائا الموضدحة

بالجدددول ( ،)30الن جميددع مكونددات المتغيددر المسددتقل لهددا تددأثير مباشددر وذو داللددة إحصددائية علددى متغيددر

(إدارة المعرفة).

اختبار فرضيات الدراسة
 الفرضية الرئيسة األولى :ي جد أثر و داللة احصائية عند مست ى داللة  0.05 ≤ αلرأس المالالفكري على اإلبداع في برامن التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية العاملة في المحافظات
الجن بية.
من خالل نتائا النموذج الهيكلي التفصيلي ،والموضحة بالجدول ( )30نالحظ وجود تأثي ار مباش اًر
لمكونات المتغير المستقل (رأس المال الفكري) كل على حدا على المتغير التابع (اإلبدا ) إال أن هذا
التأثير ليس له داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05باستثناء متغير (رأس المال البشري) فقد كان تأثيره
تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى  .0.05بينما تشير نتائا النموذج الهيكلي
المباشر على (اإلبدا ) ًا
العام والموضحة بالجدول ( )15.5والشكل ( )2.5أن المتغير المستقل كمتغير رئيسي مستقل (رأس

المال الفكري) له تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية عند مستوى  0.05على متغير (اإلبدا ) د بحيث إن
ارتفا مستوى رأس المال الفكري سيؤدي الرتفا مستوى اإلبدا  .وهذا بدوره يؤكد صحة الفرضية
الرئيسة األولى ،من وجهة نظر العاملين في براما التعليم المستمر.
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ويعزو الباحث ذلك إلى أن أحد مقومات اإلبدا رأس المال الفكري ،فتنميته بالتأكيد تؤدي إلى ابدا
وابتكار ،كما يعتبر رأس المال الفكري عنصر اإلبدا الواجب امتالكه من قبل الجامعات للوصول إلى
مركز تنافسي قوي في المحي

التنافسي السائد ،وأعتقد أن هدف الجامعات يكمن في اعتمادها

ألساليب ابداعية لتحسين مستوى نشاطها وتقييمها ،و التالي يعتبر راس المال الفكري أحد أهم العوامل
التي تؤدي هذا الدور في البلوغ لدبدا والتفوق .واتفقت هذه النتائا مع بعض الدراسات كدراسة
ب قابة ،)2015( ،ودراسة ) ،Agostini, et al, (2017والتي درست األثر لرأس المال الفكري
على اإلبدا  ،بحيث وجدت أثر ايجابي وذو داللة احصائية لرأس المال الفكري على اإلبدا .
واختلفت هذه الدارسة مع دراسة ( Obeidat, et al, (2017والتي أدهرت بعدم وجود عالقة
معنوية بين رأس المال الفكري واإلبدا و التالي عدم وجود أثر بين المتغيرين.
 الفرضية الرئيسة الثانية :ي جد أثر و داللة احصائية عند مست ى داللة  0.05 ≤ αلرأس المالالفكري على إدارة المعرفة في برامن التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية العاملة في
المحافظات الجن بية.
من خالل نتائا النموذج الهيكلي التفصيلي ،والموضحة بالجدول ( )30نالحظ وجود تأثي ار مباش اًر ذو
داللة إحصائية لمكونات المتغير المستقل (رأس المال الفكري) كل على حدا على المتغير الوسي
(إدارة المعرفة) .كما تشير نتائا النموذج الهيكلي العام والموضحة بالجدول ( )29والشكل أن المتغير
المستقل كمتغير رئيسي مستقل (رأس المال الفكري) له تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية عند مستوى
 0.05على متغير إدارة المعرفةد بحيث إن ارتفا مستوى الرأس المال الفكري سيؤدي الرتفا مستوى
إدارة المعرفة .وهذا بدوره يؤكد صحة الفرضية الرئيسة الثانية ،من وجهة نظر العاملين ببراما التعليم
المستمر في الجامعات الفلسطينية العاملة في المحافظات الجنو ية .ويعزو الباحث ذلك إلى أن إدارة
المعرفة ينصب اهتمامها بالشكل األساسي على استثمار موارد رأس المال الفكري و ناء ذاكرة للمنظمة
تكون مرتكزة باألساس على تبادل المعرفة ومشاركتها من خالل عملية منهجية مستمرة وسليمة ،كما
يمكن القول أن إدارة المعرفة باألساس هي عملية إدارة لرأس المال الفكري ولكل ما تملكه المنظمة من
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موارد إنسانية وفكرية وقدرات ،حيث يرى البعض في تحليلهم لرأس المال الفكري أن أحد أهم األنشطة
الجوهرية إلدارة المعرفة هو إدارة وتقييم وقياس رأس المال الفكري في المنظمات العامة والخاصة،
حيث إن قيمة رأس المال الفكري تزداد وتنمو بسبب اعتباره مصد اًر للثروة والنمو وداللة على الميزة
االستراتيجية المستدامة .واتفقت هذه النتائا مع بعض الدراسات كدراسة

Obeidat, et al,

) ،)2017ودراسة الهاللي ،Carbilo And , Dahms., (2018) ،)2011( ،والتي اتفقت بأن
أبعاد رأس المال الفكري تؤثر على إدارة المعرفة تأثي ار ايجابيا.
 الفرضية الرئيسة الثالثة :ي جد أثر و داللة احصائية عند مست ى داللة  0.05 ≤ αإلدارة المعرفةعلى اإلبداع في برامن التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية العاملة في المحافظات الجن بية.
من خالل نتائا النموذج الهيكلي التفصيلي ،والموضحة بالجدول ( )30وكذلك من خالل نتائا
النموذج الهيكلي العام والموضحة بالجدول ( )29نالحظ وجود تأثير ذو داللة إحصائية لمتغير (إدارة

المعرفة) على المتغير التابع (اإلبدا ) .وهذا بدوره يؤكد صحة الفرضية الرئيسة الثالثة ،من وجهة
نظر العاملين ببراما التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية العاملة في المحافظات الجنو ية .ويدل

ذلك على أنه كلما كان هناع اهتمام كبير بإدارة المعرفة من قبل الجامعات الفلسطينية كلما أدى ذلك
إلى زيادة اإلبدا في براما التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية العاملة في المحافظات الجنو ية

ويعزو الباحث ذلك إلى أن اعتماد إدارة الجامعات على إدارة المعرفة يعمل على إضافة قيمة حقيقية

لسمعة الجامعة ومكانتها ،حيث إن إدارة المعرفة ستعمل على إدارة وتفعيل القاعدة الفكرية للجامعة،
كما أن توليد المعرفة وإيجادها واستقطابها وتشجيعها وتبادلها كل هذه االمور تتيح مناخ مناسب
لدبدا  ،كما أن التطور الحاصل يتطلب من إدارة الجامعة االهتمام بإدارة المعرفة لمواكبة التطورات
السريعة ،وال ننسى أن إدارة المعرفة لها أثر بالغ في تحقيق الميزة التنافسية ،لذلك تعتب رهي الحاضن
والمصدر الرئيسي والوعاء األساسي لدبدا .
 واتفقت هذه النتائا مع العديد من الدراسات؛ من أبرزها دراسة ولي ،وآخروه ،)2014( ،ودراسةبلعيد ( ،)2016ودراسة ) ،Khadir-Poggi. and Y, Keating. M, (2015والتي أكدت بأنه
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كلما تم تطوير أفكار ومعارف جديدة توزيعها واالهتمام بها والحفاظ عليها تطبيقها داخل المؤسسات
أدى ذلك إلى دهور مستويات عالية من اإلبدا في األداء لدى اإلداريين العاملين.
الفرضية الرئيسة الرابعة:
ي جد أثر و داللة إحصائية عند مست ي داللة ( )α≥0.05بين أبعاد رأس المال الفكري (رأس المال

البشري – رأس المال الهيكلي – رأس المال العالقاتي) واإلبداع في ظل إدارة المعرفة كمتغير وسيط من
وجهة نظر العاملين في برامن التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية العاملة في المحافظات

الجن بية.

من خالل نتائا النموذج الهيكلي التفصيلي ،والموضحة بالجدول ( ،)30نالحظ وجود تأثير معنوي تير

مباشر لمكونات المتغير المستقل (رأس المال الفكري) كل على حدا من خالل المتغير الوسي

(إدارة

المعرفة) على المتغير التابع (اإلبدا ) حيث إن مستويات الداللة لجميع التأثيرات الغير مباشرة كانت أقل

من مستوى  .0.05كذلك تشير نتائا النموذج الهيكلي العام والموضحة بالجدول ( )29أن المتغير

تأثير تير مباشر ذو داللة إحصائية عند مستوى
ا
المستقل كمتغير رئيسي مستقل (رأس المال الفكري) يؤثر
 0.05من خالل المتغير الوسي (إدارة المعرفة) على المتغير التابع (اإلبدا ) .وهذا بدوره يؤكد صحة
الفرضية الرئيسة الرابعة ،من وجهة نظر العاملين في براما التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية

العاملة في المحافظات الجنو ية.
واتفقت نتائا هذه الفرضية مع دراسة ( ،Obeidat, et al, (2017والتي أكدت على دور الوساطة
إلدارة المعرفة في التأثير لرأس المال الفكري على اإلبداع.
 الفرضية الرئيسة الخامسة :ت جد فروق ات داللة إحصائية عند مست ى داللة ( )α ≥ 0.05بينمت سطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة ح ل درجة ت افر رأس المال الفكري في برامن التعليم
المستمر تعزى للمتغيرات الديم غرافية التالية (الجنس ،المسمى ال ظيفي ،المؤول العلمي ،سن ات الخبرة
العملية ،الجامعة).
تم استخدام اختبار "  Tلعينتين مستقلتين" لمعرفة ما إذا كان هناع فروق ذات داللة إحصائية وهو اختبار
معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات .كذلك تم استخدام اختبار " التباين األحادي "
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لمعرفة ما إذا كان هناع فروق ذات داللة إحصائية وهذا االختبار معلمي يصلح لمقارنة  3متوسطات أو
أكثر.
ويشتق من وذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
 ت جد فروق ات داللة إحصائية عند مست ى داللة ( )α ≥ 0.05بين مت سطات درجات تقدير أفرادعينة الدراسة ح ل درجة ت افر رأس المال الفكري في برامن التعليم المستمر تعزى إلى الجنس.
من النتائا الموضحة في جدول ( )34يمكن استنتاج ما يلي:
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " أكبر من مستوى الداللة
 0.05لجميع المحاور ،و ذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
تقديرات عينة الدراسة حول جميع المحاور والمحاور مجتمعة تعزى إلى الجنس ،وذلك يعود إلى عدم
اختالف الجنسين على تعريفهم لرأس المال الفكري وأهميته لمجتمع البحث.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة عسا

( ،)2017دراسة فرهللا

 ،)2016( ،ودراسة عبد القادر،

( )2016والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس بين استجابات المبحوثين
حول متغير رأس المال الفكري.
جدول ( :)34نتائن اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " – الجنس

رأس المال البشري.

3.954

3.719

1.442

0.153

رأس المال الهيكلي.

4.004

3.926

0.619

0.537

رأس المال العالقاتي.

3.901

3.862

0.298

0.766

جميع المحاور معاً

3.953

3.836

0.913

0.364

المجال

كر

* الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

134

().Sig

أنثى

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المت سطات

 ت جد فروق ات داللة إحصائية عند مست ى داللة ( )α ≥ 0.05بين مت سطات درجات تقدير أفرادعينة الدراسة ح ل درجة ت افر رأس المال الفكري في برامن التعليم المستمر تعزى إلى المسمى
ال ظيفي.
من النتائا الموضحة في جدول ( )35يمكن استنتاج ما يلي:
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار تحليدل التبداين األحدادي )(One Way ANOVA
أكبر من مستوى الداللة

  0.05

لكل محور من محاور االسدتبانة ،وأن القيمدة المطلقدة  Fالمحسدو ة

لجمي ددع المح دداور مجتمع ددة تس دداوي ( )1.894وه ددي أق ددل م ددن قيم ددة  Fالجدولي ددة ،ل ددذلك نقب ددل الفرض ددية
الصفرية ،و دذلك يمكدن اسدتنتاج أنده ال توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدطات تقدديرات عيندة
البحددث حددول " درجرررة تررر افر رأس المرررال الفكرررري فررري بررررامن التعلررريم المسرررتمر " تعددزى إلددى المسددمى
الددوديفي ،وذلددك يعددزى إلددى أندده بتغيددر المسددمى الددوديفي ال يتغيددر مفهددوم رأس المددال الفكددري بالنسددبة
 ،)2016( ،و

للمددودفين والعدداملين بمجتمددع البحددث .واتفقددت هددذه النتيجددة مددع د ارسددة دراسرررة فررررهللا

دراسرةعبد القررادر )2016( ،التددي أكدددت عددم وجددود فدروق ذات داللددة احصددائية بدين المبحددوثين تعددزى
لمتغير المسمى الوديفي.
جدول ( :)35اختبار تحليل التباين األحادي (متغير المسمى ال ظيفي)
المجال

مصدر التباين
بين المجموعات

رأس المال البشري

4

داخل المجموعات 91 45.497

.500

بين المجموعات

3.981

4

داخل المجموعات 91 27.282

.300

بين المجموعات

1.952

1.628

0.174

تير دال

95 29.235
4

.375

داخل المجموعات 91 28.438

.313

المجمو

1.991

0.103

تير دال

95 49.478
.488

المجمو

رأس المال العالقاتي

المربعات الحرية المربعات
.995

المجمو

رأس المال الهيكلي

مجم ع درجات مت سط

قيمة " "Fمست ى الداللة دال/غير دال

1.499

95 29.938
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1.200

0.316

تير دال

مصدر التباين

المجال

مجم ع درجات مت سط
المربعات الحرية المربعات

بين المجم عات 2.328

رأس المال الفكري

4

داخل المجم عات 91 27.964
المجم ع

قيمة " "Fمست ى الداللة دال/غير دال

1.894 0.582

0.118

تير دال

.3070

95 30.292

 ت جد فروق ات داللة إحصائية عند مست ى داللة ( )α ≥ 0.05بين مت سطات درجات تقدير أفرادعينة الدراسة ح ل درجة ت افر رأس المال الفكري في برامن التعليم المستمر تعزى إلى المؤول
العلمي.
من النتائا الموضحة في جدول ( )36يمكن استنتاج ما يلي:
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار تحليدل التبداين األحدادي )(One Way ANOVA
أكبر من مستوى الداللة

  0.05

لكل محور من محاور االسدتبانة ،وأن القيمدة المطلقدة  Fالمحسدو ة

لجمي ددع المح دداور مجتمع ددة تس دداوي ( )2.112وه ددي أق ددل م ددن قيم ددة  Fالجدولي ددة ،ل ددذلك نقب ددل الفرض ددية
الصفرية ،و دذلك يمكدن اسدتنتاج أنده ال توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدطات تقدديرات عيندة
البحث حول " درجة ت افر رأس المال الفكري في برامن التعليم المستمر " تعزى إلى المؤهل العلمي.
واتفقت وذه النتيجة مع دراسة عسا

( ،)2017دراسة فررهللا

 ،)2016( ،ودراسرة عبرد القرادر،

( )2016والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمؤهل العلمي بين استجابات
المبحوثين حول متغير رأس المال الفكري
جدول ( :)36اختبار تحليل التباين األحادي (متغير المؤول العلمي)
المجال

مصدر التباين
بين المجموعات

رأس المال البشري

المربعات الحرية المربعات
2

.591

داخل المجموعات 93 48.295

.519

المجمو

رأس المال الهيكلي

مجم ع درجات مت سط

بين المجموعات

1.182

قيمة " "Fمست ى الداللة دال/غير دال
1.138

0.325

تير دال 

95 49.478
1.052
136

2

.526

1.735

0.182

تير دال 

المجال

مجم ع درجات مت سط

مصدر التباين

المربعات الحرية المربعات

داخل المجموعات 93 28.183
المجمو

2

.952

1.904

داخل المجموعات 93 28.034

.301

المجمو

3.158

0.057

تير دال 

95 29.938

بين المجم عات 1.316

رأس المال الفكري

.303

95 29.235

بين المجموعات

رأس المال العالقاتي

قيمة " "Fمست ى الداللة دال/غير دال

2

.658

داخل المجم عات 93 28.976

.312

2.112

0.127

تير دال

95 30.292

المجم ع

 ت جد فروق ات داللة إحصائية عند مست ى داللة ( )α ≥ 0.05بين مت سطات درجات تقدير أفرادعينة الدراسة ح ل درجة ت افر رأس المال الفكري في برامن التعليم المستمر تعزى إلى سن ات
الخبرة العملية.
من النتائا الموضحة في جدول ( )37يمكن استنتاج ما يلي:
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار تحليدل التبداين األحدادي )(One Way ANOVA
أكبر من مستوى الداللة

  0.05

لكل محور من محاور االسدتبانة ،وأن القيمدة المطلقدة  Fالمحسدو ة

لجمي ددع المح دداور مجتمع ددة تس دداوي ( )0.205وه ددي أق ددل م ددن قيم ددة  Fالجدولي ددة ،ل ددذلك نقب ددل الفرض ددية
الصفرية ،و دذلك يمكدن اسدتنتاج أنده ال توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدطات تقدديرات عيندة
البحددث حددول "درجررة ت ر افر رأس المررال الفكررري فرري ب ررامن التعلرريم المسررتمر" تعددزى إلددى سددنوات الخبدرة
العملية.
واتفقت وذه النتيجة مع دراسرة عسرا

( ،)2017دراسرة فررهللا

 ،)2016( ،ودراسرة عبرد القرادر،

( )2016والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لسنوات الخبرة بدين اسدتجابات
المبحوثين حول متغير رأس المال الفكري

137

جدول ( :)37اختبار تحليل التباين األحادي (متغير سن ات الخبرة العملية)
المجال

مصدر التباين
بين المجموعات

رأس المال البشري

3

داخل المجموعات 92 48.703

.529

بين المجموعات

داخل المجموعات 92 28.983

.315

.252

3

داخل المجموعات 92 29.438

.320

.500

3

داخل المجم عات 92 30.092

.327

المجم ع

0.521

0.669

تير دال 

95 29.938
.067

بين المجم عات

0.266

0.850

تير دال 

95 29.235
.167

المجمو

0.488

0.691

تير دال 

95 49.478
3

بين المجموعات

رأس المال الفكري

.775

.084

المجمو

رأس المال العالقاتي

المربعات الحرية المربعات
.258

المجمو

رأس المال الهيكلي

مجم ع درجات مت سط

قيمة " "Fمست ى الداللة دال/غير دال

.201

0.205

0.893

تير دال

95 30.292

 ت جد فروق ات داللة إحصائية عند مست ى داللة ( )α ≥ 0.05بين مت سطات درجات تقدير أفرادعينة الدراسة ح ل درجة ت افر رأس المال الفكري في برامن التعليم المستمر تعزى إلى الجامعة.
من النتائا الموضحة في جدول ( )38يمكن استنتاج ما يلي:
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار تحليدل التبداين األحدادي )(One Way ANOVA
أقل من مستوى الداللدة

  0.05

لكدل محدور مدن محداور االسدتبانة ،وأن القيمدة المطلقدة  Fالمحسدو ة

لجميددع المحدداور مجتمعددة تسدداوي ( )3.417وهددي أكبددر مددن قيمددة  Fالجدوليددة ،لددذلك ن درفض الفرضددية
الصددفرية ونقبددل البديلددة ،و ددذلك يمكددن اسددتنتاج أندده توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددطات
تقديرات عينة البحث حدول " درجرة تر افر رأس المرال الفكرري فري بررامن التعلريم المسرتمر " تعدزى إلدى
الجامعة.
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ويعرررزو الباحرررث ذل ددك إل ددى اخددتالف مس ددتويات االهتم ددام ب درأس الم ددال الفك ددري مددن جامع ددة إل ددى أخ ددرى
باختالف القدرات الخاص بكل جامعة.
جدول ( :)38اختبار تحليل التباين األحادي (متغير الجامعة)
المجال

مصدر التباين

المربعات الحرية المربعات
بين المجموعات

رأس المال البشري

بين المجموعات

بين المجموعات

4.643

3.499

5

3.399 0.929

0.007

دال

0.273
2.382 0.700

0.045

دال

0.294

95 29.938
5

داخل المجم عات 90 25.459
المجم ع

0.461

95 29.235

بين المجم عات 4.833

رأس المال الفكري

5

داخل المجموعات 90 26.439
المجمو

3.459 1.595

0.007

دال

95 49.478

داخل المجموعات 90 24.591
المجمو

رأس المال العالقاتي

7.976

5

داخل المجموعات 90 41.502
المجمو

رأس المال الهيكلي

مجم ع درجات مت سط قيمة " "Fمست ى الداللة دال/غير دال

95 30.292

3.417 0.967

0.007

دال

0.283

وللكشف عن الفروق لصالح أي فئة ،فقد تم استخدام اختبدار  LSDلمعرفدة مدواطن الفدروق ،والنتدائا مبيندة
في جدول (.)35

139

جدول رقم (:)39

نتائن اختبار ) )LSDللفروق بين مت سطات استجابات المبح ثين حسب متغير الجامعة
الفرق بين المت سطات

األقصى

االسالمية

األ ور

فلسطين

غزة

القدس المفت حة

جامعة األقصى

-

-.218

.198

-.073

*-.535

.282

الجامعة االسالمية

.218

-

*.416

.1453

-.316

*.500

جامعة األ ور

-0.198

-.417

-

-.271

*-.733

.084

جامعة فلسطين

.073

-.145

.271

-

-.462

.355

جامعة غزة

*.535

.317

*.733

.462

-

*.817

جامعة القدس المفت حة

-.282

*-.500

-.084

-.355

*-.817

-

من خالل الجدول رقم ( )36يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين جامعة األقصى واألزهر والقدس
المفتوحة لصالح جامعة تزة ،وإن كان تفسي ار لهذه النتيجة فإنه يعزى إلى حداثة جامعة تزة وجهودها في
تعزيز دورها بين الجامعات الكبرى وسعيها للتنافس في ميدان التعليم العالي واالستثمار العالي في الموارد
الفكرية من قبل الجامعة.
وأيضاً دهرت فروق ذات داللة إحصائية بين الجامعة اإلسالمية واألزهر والقدس المفتوحة لصالح الجامعة
اإلسالمية.
واختلفت هذه النتيجة مع كل من دراسة دراسة فرهللا

 ،)2016( ،و دراسة عبد القادر ،)2016( ،والتي

لم توجد فروق ذات داللة احصائية بين استجابات المبحوثين حول رأس المال الفكري تعزى لمتغير
الجامعة.
 الفرضية الرئيسة السادسة :ت جد فروق ات داللة إحصائية عند مست ى داللة ( )α ≥ 0.05بينمت سطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة ح ل درجة ت افر إدارة المعرفة في برامن التعليم المستمر
تعزى للمتغيرات الديم غرافية التالية (الجنس ،المسمى ال ظيفي ،المؤول العلمي ،سن ات الخبرة العملية،
الجامعة).
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تم استخدام اختبار "  Tلعينتين مستقلتين" لمعرفة ما إذا كان هناع فروق ذات داللة إحصائية وهو اختبار
معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات .كذلك تم استخدام اختبار "التباين األحادي"
لمعرفة ما إذا كان هناع فروق ذات داللة إحصائية وهذا االختبار معلمي يصلح لمقارنة  3متوسطات أو
أكثر.
ويشتق من وذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
 ت جد فروق ات داللة إحصائية عند مست ى داللة ( )α ≥ 0.05بين مت سطات درجات تقدير أفرادعينة الدراسة ح ل درجة ت افر إدارة المعرفة في برامن التعليم المستمر تعزى إلى الجنس.
من النتائا الموضحة في جدول ( )40يمكن استنتاج ما يلي:
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " أكبر من مستوى الداللة
 0.05لجميع المحاور والمحاور مجتمعة ،و ذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول درجة توافر إدارة المعرفة في براما التعليم المستمر تعزى إلى
الجنس .لعدم اختالف الجنسين حول أهمية إدارة المعرفة.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ارحيم ،)2018( ،و دراسة فياض ،)2015( ،و دراسة عبد الغف ر
( ،)2015بعدم وجود أي فروق احصائية ما بين استجابات المبحوثين حول إدارة المعرفة تعزى لمتغير
الجنس.

جدول ( :)40نتائن اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " – الجنس

توليد المعرفة.

3.81

3.55

1.875

0.064

تخزين المعرفة.

4.09

3.84

1.917

0.058

توزيع المعرفة.

3.83

3.79

0.141

0.763

تطبيق المعرفة.

3.98

3.76

0.160

0.097

جميع المحاور معاً (إدارة المعرفة)

3.93

3.73

0.353

0.094

المجال
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كر

().Sig

أنثى

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المت سطات

* الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

 ت جد فروق ات داللة إحصائية عند مست ى دال لة ( )α ≥ 0.05بين مت سطات درجات تقدير أفرادعينة الدراسة ح ل درجة ت افر إدارة المعرفة في برامن التعليم المستمر تعزى إلى المسمى ال ظيفي.
من النتائا الموضحة في جدول ( )41يمكن استنتاج ما يلي:
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار تحليدل التبداين األحدادي )(One Way ANOVA
أكبددر مددن مسددتوى الداللددة

  0.05

لكددل م ددن المحدداور (توليددد المعرفددة ،وتطبيددق المعرفددة ،والمح دداور

مجتمعة (إدارة المعرفة)) ،وأن القيمدة المطلقدة  Fالمحسدو ة لجميدع المحداور مجتمعدة تسداوي ()1.523
وهي أقل من قيمة  Fالجدولية ،لذلك نقبل الفرضية الصفرية ونرفض البديلة ،و ذلك يمكدن اسدتنتاج أنده
ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددطات تقددديرات عينددة البحددث حددول " درجررة ترر افر إدارة
المعرفة في برامن التعليم المستمر " تعزى إلى المسمى الوديفي.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ارحيم ،)2018( ،و دراسة فياض ،)2015( ،و دراسة عبد الغف ر
( ،)2015بعدم وجود أي فروق احصائية ما بين استجابات المبحوثين حول إدارة المعرفة تعزى لمتغير
المسمى الوديفي.
ف ددي ح ددين تب ددين أن القيم ددة االحتمالي ددة ) (Sig.أق ددل م ددن مس ددتوى الدالل ددة

  0.05

لك ددل م ددن مح ددوري

(تخد دزين المعرف ددة ،وتوزي ددع المعرف ددة) ،ل ددذلك يمك ددن اس ددتنتاج أن دده توج ددد ف ددروق ذات داللد دة إحص ددائية ب ددين
متوسطات تقديرات عينة البحث حول " درجة توافر (تخزين المعرفة ،وتوزيع المعرفة) في بدراما التعلديم
المسددتمر " تعددزى إلددى المسددمى الددوديفي .وقددد يعددود ذلددك إلددى عدددم معرفددة جميددع المسددتويات الوديفيددة
بالطرق المستخدمة من قبل مجتمع البحث في عمليات التخزين والتوزيع إلدارة المعرفة.
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جدول ( :)41اختبار تحليل التباين األحادي (متغير المسمى ال ظيفي)
المجال

مصدر التباين
بين المجموعات

توليد المعرفة

4

داخل المجموعات 91 37.133

.408

4

.933

داخل المجموعات 91 29.985

.330

المجمو

4

.816

داخل المجموعات 91 27.656

.304

المجمو

0.029

3.263

2.684

دال

0.036

95 30.918

بين المجموعات

4

.308

داخل المجموعات 91 33.135

.364

المجمو

1.231

.845

0.500

تير دال

95 34.366
4

.400

داخل المجم عات 91 23.928

.263

بين المجم عات
إدارة المعرفة

3.734

2.833

دال

95 33.718

بين المجموعات

تطبيق المعرفة

1.037

.635

0.639

تير دال

95 38.170

بين المجموعات

توزيع المعرفة

المربعات الحرية المربعات
.259

المجمو
تخزين المعرفة

مجم ع درجات

مت سط

قيمة " "Fمست ى الداللة

دال/غير دال

المجم ع

1.602

1.523

0.202

تير دال

95 25.530

 ت جد فروق ات داللة إحصائية عند مست ى داللة ( )α ≥ 0.05بين مت سطات درجات تقدير أفرادعينة الدراسة ح ل درجة ت افر إدارة المعرفة في برامن التعليم المستمر تعزى إلى المؤول العلمي.
من النتائا الموضحة في جدول ( )42يمكن استنتاج ما يلي:
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار تحليدل التبداين األحدادي )(One Way ANOVA
أكبر من مسدتوى الداللدة

  0.05

لكدل محدور مدن محداور االسدتبانة باسدتثناء محدور تطبيدق المعرفدة،

وأن القيمددة المطلقددة  Fالمحسددو ة لجمي ددع المحدداور مجتمعددة تسدداوي ( )1.244وه ددي أقددل مددن قيم ددة F
الجدولية ،لذلك نقبدل الفرضدية الصدفرية وندرفض البديلدة ،و دذلك يمكدن اسدتنتاج أنده ال توجدد فدروق ذات
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داللددة إحصددائية بددين متوسددطات تقددديرات عينددة البحددث حددول " درجررة ترر افر إدارة المعرفررة فرري برررامن
التعليم المستمر " تعزى إلى المؤهل العلمي.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ارحيم ،)2018( ،و دراسة فياض ،)2015( ،و دراسة عبد الغف ر
( ،)2015بعدم وجود أي فروق احصائية ما بين استجابات المبحوثين حول إدارة المعرفة تعزى
لمتغير المؤهل العلمي.
جدول ( :)42اختبار تحليل التباين األحادي (متغير المؤول العلمي)
المجال

مصدر التباين
بين المجموعات

توليد المعرفة

2

داخل المجموعات 93 37.580

.404

بين المجموعات

داخل المجموعات 93 33.354

.359

داخل المجموعات 93 30.454

.327

.465

2.333

2

3.386 1.166

95 34.366
2

داخل المجم عات 93 24.865

.267

المجم ع

0.038

دال

.344
.333

بين المجم عات

.710

0.495

تير دال

95 30.918

داخل المجموعات 93 32.034
المجمو

.508

0.603

تير دال

95 33.718
2

بين المجموعات

إدارة المعرفة

.365

.232

المجمو

.730

0.485

تير دال

95 38.170
2

بين المجموعات

تطبيق المعرفة

.590

.182

المجمو

توزيع المعرفة

المربعات الحرية المربعات
.295

المجمو

تخزين المعرفة

مجم ع درجات مت سط

قيمة " "Fمست ى الداللة دال/غير دال

.665

95 25.530
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1.244

0.293

تير دال

 ت جد فروق ات داللة إحصائية عند مست ى داللة ( )α ≥ 0.05بين مت سطات درجات تقدير أفرادعينة الدراسة ح ل درجة ت افر إدارة المعرفة في برامن التعليم المستمر تعزى إلى سن ات الخبرة
العملية.
من النتائا الموضحة في جدول ( )43يمكن استنتاج ما يلي:
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار تحليدل التبداين األحدادي )(One Way ANOVA
أكبر من مستوى الداللة

  0.05

لكل محور من محاور االسدتبانة ،وأن القيمدة المطلقدة  Fالمحسدو ة

لجميددع المحدداور مجتمعددة تس دداوي ( )0.298وهددي أقددل مددن قيم ددة  Fالجدوليددة ،لددذلك ن درفض الفرض ددية
الصددفرية ونقبددل البديلددة ،و ددذلك يمكددن اسددتنتاج أندده ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددطات
تقديرات عينة البحث حول " درجة ت افر إدارة المعرفة في ب ارمن التعلريم المسرتمر " تعدزى إلدى سدنوات
الخبرة العملية.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ارحيم ،)2018( ،و دراسة فياض ،)2015( ،و دراسة عبد الغف ر
( ،)2015بعدم وجود أي فروق احصائية ما بين استجابات المبحوثين حول إدارة المعرفة تعزى
لمتغير سنوات الخبرة العملية.
جدول ( :)43اختبار تحليل التباين األحادي (متغير سن ات الخبرة العملية)
المجال

مصدر التباين
بين المجموعات

توليد المعرفة

3

داخل المجموعات 92 36.466

.396

بين المجموعات

1.704

3

داخل المجموعات 92 33.626

.366

بين المجموعات

.092

.084

0.969

تير دال

95 33.718
3

.201

داخل المجموعات 92 30.315

.330

المجمو

1.433

0.238

تير دال

95 38.170
.031

المجمو

توزيع المعرفة

المربعات الحرية المربعات
.568

المجمو

تخزين المعرفة

مجم ع درجات مت سط

قيمة " "Fمست ى الداللة دال/غير دال

.603

95 30.918
145

.610

0.610

تير دال

المجال

مصدر التباين
بين المجموعات

تطبيق المعرفة

المربعات الحرية المربعات
3

.045

داخل المجموعات 92 34.230

.372

المجمو

.136

.122

0.947

تير دال

95 34.366
3

.082

داخل المجم عات 92 25.284

.275

بين المجم عات

إدارة المعرفة

مجم ع درجات مت سط

قيمة " "Fمست ى الداللة دال/غير دال

المجم ع

.246

.298

0.827

تير دال

95 25.530

 ت جد فروق ات داللة إحصائية عند مست ى داللة ( )α ≥ 0.05بين مت سطات درجات تقدير أفرادعينة الدراسة ح ل درجة ت افر إدارة المعرفة في برامن التعليم المستمر تعزى إلى الجامعة.
من النتائا الموضحة في جدول ( )44يمكن استنتاج ما يلي:
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار تحليدل التبداين األحدادي )(One Way ANOVA
أقددل مددن مسددتوى الداللددة

  0.05

لكددل محددور مددن محدداور االسددتبانة وللمحدداور مجتمعددة ،وأن القيمددة

المطلقة  Fالمحسو ة لجميع المحاور مجتمعة تساوي ( )4.537وهي أكبر من قيمة  Fالجدولية ،لذلك
نقبل الفرضية البديلة ونرفض الصفرية ،و ذلك يمكن استنتاج أنه توجد فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين
متوسطات تقديرات عينة البحث حول " درجة ت افر إدارة المعرفرة فري بررامن التعلريم المسرتمر " تعدزى
إلى الجامعة .ويعزو الباحث ذلك إلى اختالف مسدتويات االهتمدام إدارة المعرفدة مدن جامعدة إلدى أخدرى
باختالف القدرات الخاص بكل جامعة.
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جدول ( :)44اختبار تحليل التباين األحادي (متغير الجامعة)
المجال

مجم ع درجات مت سط

مصدر التباين

المربعات الحرية المربعات

بين المجموعات

توليد المعرفة

9.220

5

داخل المجموعات 90 28.950
المجمو

5.294

5

داخل المجموعات 90 28.424
المجمو

3.353 1.059

دال

0.008

.316

5

داخل المجموعات 90 26.596

.296

4.322

2.925

دال

0.017

95 30.918

بين المجموعات

5

.811

داخل المجموعات 90 30.310

.337

المجمو

4.057

2.409

دال

0.042

95 34.366

بين المجم عات 5.140

إدارة المعرفة

.322

.864

المجمو

تطبيق المعرفة

0.000

95 33.718

بين المجموعات

توزيع المعرفة

5.732 1.844

دال

95 38.170

بين المجموعات

تخزين المعرفة

قيمة " "Fمست ى الداللة دال/غير دال

5

داخل المجم عات 90 20.390

4.537 1.028

دال

0.001

.227

95 25.530

المجم ع

وللكشف عن الفروق لصالح أي فئة ،فقد تم استخدام اختبدار  LSDلمعرفدة مدواطن الفدروق ،والنتدائا مبيندة
في جدول (.)45
جدول رقم (:)45

نتائن اختبار ) )LSDللفروق بين مت سطات استجابات المبح ثين حسب متغير الجامعة
الفرق بين

القدس

األقصى

االسالمية

األ ور

فلسطين

غزة

جامعة األقصى

-

*-0.324

0.011

0.054

*-0.629

0.157

الجامعة االسالمية

*0.324

-

0.335

*0.378

-0.304

*0.481

المت سطات
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المفت حة

جامعة األ ور

-0.011

-0.335

-

0.043

*-0.639

0.146

جامعة فلسطين

-0.054

*-0.378

-0.043

-

*-0.683

0.103

جامعة غزة

*0.629

0.304

*0.639

*0.683

-

*0.785

-0.157

*-0.481

-0.146

-0.103

*-0.785

-

جامعة القدس
المفت حة

من خالل الجدول رقم ( )42يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجامعة االسالمية وجامعة
األقصى وجامعة فلسطين لصالح الجامعة اإلسالمية ،وذلك للفروق الواضحة لصالح الجامعة اإلسالمية
من حيث الموارد المتاحة والتي تعطي أفضلية للجامعة في تبني مفاهيم إدارة المعرفة.
وأيضاً دهرت فروق ذات داللة إحصائية بين جامعة تزة واألقصى واالزهر وفلسطين والقدس المفتوحة
لصالح جامعة تزة .والتي تعود إلى حداثة الجامعة وسعيها للتميز ما بين الجامعات الكبرى
واختلفت هذه النتيجة مع دراسة ارحيم ،)2018( ،و دراسة فياض ،)2015( ،و دراسة عبد الغف ر
( ،)2015والتي أكدت عدم وجود أي فروق احصائية ما بين استجابات المبحوثين حول إدارة المعرفة
تعزى لمتغير الجامعة.
 الفرضية الرئيسة السابعة :ت جد فروق ات داللة إحصائية عند مست ى داللة ( )α ≥ 0.05بينمت سطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة ح ل مست ى اإلبداع في برامن التعليم المستمر تعزى
للمتغيرات الديم غرافية التالية (الجنس ،المسمى ال ظيفي ،المؤول العلمي ،سن ات الخبرة العملية،
الجامعة).
تم استخدام اختبار "  Tلعينتين مستقلتين" لمعرفة ما إذا كان هناع فروق ذات داللة إحصائية وهو اختبار
معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات .كذلك تم استخدام اختبار "التباين األحادي"
لمعرفة ما إذا كان هناع فروق ذات داللة إحصائية وهذا االختبار معلمي يصلح لمقارنة  3متوسطات أو
أكثر.
ويشتق من وذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
 ت جد فروق ات داللة إحصائية عند مست ى داللة ( )α ≥ 0.05بين مت سطات درجات تقدير أفرادعينة الدراسة ح ل مست ى اإلبداع في برامن التعليم المستمر تعزى إلى الجنس.
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من النتائا الموضحة في جدول ( )45يمكن استنتاج ما يلي:
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " أكبر من مستوى الداللة
 0.05لمجال اإلبدا  ،و ذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات
عينة الدراسة حول مستوى اإلبدا في براما التعليم المستمر تعزى إلى الجنس.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة حبش ،)2017( ،و دراسة الزاملي ،)2013( ،ودراسة الشاعر)2017( ،
التي توصلت إلى عدم وجود أي فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الجنس حول اإلبدا .
جدول ( :)45نتائن اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " – الجنس
قيمة االختبار

3.722

3.519

1.473

المجال
اإلبداع

().Sig

كر

أنثى

القيمة االحتمالية

المت سطات

0.144

* الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

 ت جد فروق ات داللة إحصائية عند مست ى داللة ( )α ≥ 0.05بين مت سطات درجات تقدير أفرادعينة الدراسة ح ل مست ى اإلبداع في برامن التعليم المستمر تعزى إلى المسمى ال ظيفي.
من النتائا الموضحة في جدول ( )46يمكن استنتاج ما يلي:
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار تحليدل التبداين األحدادي )(One Way ANOVA
أكبر من مستوى الداللة

  0.05

لكل محور من محاور االسدتبانة ،وأن القيمدة المطلقدة  Fالمحسدو ة

لجمي ددع المح دداور مجتمع ددة تس دداوي ( )2.124وه ددي أق ددل م ددن قيم ددة  Fالجدولي ددة ،ل ددذلك نقب ددل الفرض ددية
الصفرية ونرفض البديلة ،و ذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدطات
تقديرات عينة البحث حول " مست ى اإلبداع في برامن التعليم المستمر " تعزى إلى المسمى الوديفي.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة حبش ،)2017( ،و دراسة الزاملي ،)2013( ،ودراسة الشاعر،
( )2017التي توصلت إلى عدم وجود أي فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير المسمى الوديفي
حول اإلبدا .
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جدول ( :)46اختبار تحليل التباين األحادي (متغير المسمى ال ظيفي)
مصدر التباين

المجال

مجم ع درجات مت سط
المربعات الحرية المربعات

بين المجم عات 3.040

اإلبداع

4

.760

داخل المجم عات 91 32.555

.358

قيمة " "Fمست ى الداللة
2.124

0.084

95 35.595

المجم ع

 ت جد فروق ات داللة إحصائية عند مست ى داللة ( )α ≥ 0.05بين مت سطات درجات تقدير أفرادعينة الدراسة ح ل مست ى اإلبداع في برامن التعليم المستمر تعزى إلى المؤول العلمي.
من النتائا الموضحة في جدول ( )47يمكن استنتاج ما يلي:
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار تحليدل التبداين األحدادي )(One Way ANOVA
أكبر من مستوى الداللة

  0.05

لكل محور من محاور االسدتبانة ،وأن القيمدة المطلقدة  Fالمحسدو ة

لجمي ددع المح دداور مجتمع ددة تس دداوي ( )1.969وه ددي أق ددل م ددن قيم ددة  Fالجدولي ددة ،ل ددذلك نقب ددل الفرض ددية
الصفرية ونرفض البديلة ،و ذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدطات
تقديرات عينة البحث حول " مست ى اإلبداع في برامن التعليم المستمر " تعزى إلى المؤهل العلمي.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة حبش ،)2017( ،و دراسة الزاملي ،)2013( ،ودراسة الشاعر)2017( ،
التي توصلت إلى عدم وجود أي فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي حول اإلبدا .
جدول ( :)47اختبار تحليل التباين األحادي (متغير المؤول العلمي)
المجال

مصدر التباين

مجم ع درجات مت سط
المربعات الحرية المربعات

بين المجم عات 1.446

اإلبداع

2

.723

داخل المجم عات 93 34.149

.367

المجم ع

95 35.595
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قيمة " "Fمست ى الداللة
1.969

0.145

 ت جد فروق ات داللة إحصائية عند مست ى داللة ( )α ≥ 0.05بين مت سطات درجات تقدير أفرادعينة الدراسة ح ل مست ى اإلبداع في برامن التعليم المستمر تعزى إلى سن ات الخبرة العملية.
من النتائا الموضحة في جدول ( )48يمكن استنتاج ما يلي:
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار تحليدل التبداين األحدادي )(One Way ANOVA
أكبر من مستوى الداللة

  0.05

لكل محور من محاور االسدتبانة ،وأن القيمدة المطلقدة  Fالمحسدو ة

لجمي ددع المح دداور مجتمع ددة تس دداوي ( )0.215وه ددي أق ددل م ددن قيم ددة  Fالجدولي ددة ،ل ددذلك نقب ددل الفرض ددية
الصفرية ونرفض البديلة ،و ذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدطات
تقددديرات عينددة البحددث حددول " مسررت ى اإلبررداع فرري بررامن التعلرريم المسررتمر " تعددزى إلددى سددنوات الخبدرة
العملية.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة حبش ،)2017( ،و دراسة الزاملي ،)2013( ،ودراسة الشاعر،
( )2017التي توصلت إلى عدم وجود أي فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة
حول اإلبدا .
جدول ( :)48اختبار تحليل التباين األحادي (متغير سن ات الخبرة العملية)
مصدر التباين

المجال

مجم ع درجات مت سط
المربعات الحرية المربعات

بين المجم عات 0.247

اإلبداع

3

داخل المجم عات 92 35.347
المجم ع

قيمة " "Fمست ى الداللة

0.215 0.082

0.886

0.384

95 35.595

 ت جد فروق ات داللة إحصائية عند مست ى داللة ( )α ≥ 0.05بين مت سطات درجات تقدير أفرادعينة الدراسة ح ل مست ى اإلبداع في برامن التعليم المستمر تعزى إلى الجامعة.
من النتائا الموضحة في جدول ( )49يمكن استنتاج ما يلي:
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار تحليدل التبداين األحدادي )(One Way ANOVA
أقل من مستوى الداللدة

  0.05

لكدل محدور مدن محداور االسدتبانة ،وأن القيمدة المطلقدة  Fالمحسدو ة
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لجميع المحاور مجتمعة تساوي ( )3.131وهي أكبر من قيمة  Fالجدولية ،لذلك نقبل الفرضية البديلدة
ونرفض الصدفرية ،و دذلك يمكدن اسدتنتاج أنده توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدطات تقدديرات
عينة البحث حول " مست ى اإلبداع في برامن التعليم المستمر " تعزى إلى الجامعة.
جدول ( :)49اختبار تحليل التباين األحادي (متغير الجامعة)
المجال

مجم ع درجات مت سط

مصدر التباين

المربعات الحرية المربعات

بين المجم عات 5.275

اإلبداع

5

داخل المجم عات 90 30.320

قيمة " "Fمست ى الداللة دال/غير دال

3.131 1.055

دال

0.012

.337

95 35.595

المجم ع

وللكشف عن الفروق لصالح أي فئة ،فقد تم استخدام اختبدار  LSDلمعرفدة مدواطن الفدروق ،والنتدائا مبيندة
في جدول (.)50
جدول رقم (:)50

نتائن اختبار ) )LSDللفروق بين مت سطات استجابات المبح ثين حسب متغير الجامعة
الفرق بين

القدس

األقصى

االسالمية

األ ور

فلسطين

غزة

جامعة األقصى

-

0.040

0.342

0.271

*-0.538

0.386

الجامعة االسالمية

0.040

-

0.302

0.231

-0.578

0.346

جامعة األ ور

-0.342

-0.302

-

-0.071

*-0.879

0.044

جامعة فلسطين

-0.271

-0.231

0.071

-

*-0.809

0.116

جامعة غزة

*0.538

*0.578

*0.879

*0.809

-

*0.924

-0.386

-0.346

-0.044

-0.116

*-0.924

-

المت سطات

جامعة القدس
المفت حة
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المفت حة

من خالل الجدول رقم ( )50يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح جامعة تزة على حساب
الجامعات األخرى .ويعزو الباحث ذلك إلى حداثة الجامعة ما بين الجامعات والتي تسعى إلى زيادة
المنافسة بينها و ين الجامعات الكبرى.
واختلفت هذه النتيجة مع دراسة حبش ،)2017( ،و دراسة الزاملي ،)2013( ،ودراسة الشاعر،
( )2017التي توصلت إلى عدم وجود أي فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الجامعة حول اإلبدا .
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الفصل الخامس
النتائن والت صيات

 أوال :النتائن.
 ثانيا :الت صيات.
 ثالثا :الدراسات المقترحة
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أوالً :النتائن
من خالل تحليل االستبانة توصل الباحث إلى جملة من النتائا يمكن بلورتها في النقاط التالية:
أ .نتائن المست ى:
 -1يوجددد اهتمددام كبيددر مددن قبددل ب دراما التعلدديم المسددتمر فددي الجامعددات الفلسددطينية العاملددة بقط دا ت دزة
برأس المال الفكري بأبعاده الثالثة (البشري ،والهيكلي ،والعالقاتي) بنسبة كبيرة.
 -2تبددين أن إدارة بدراما التعلدديم المسددتمر تدددرع أهميددة رأس المددال الفكددري بجميددع مكوناتدده ،وأن مسددتوى
رأس المال الفكري في براما التعليم المستمر كان بنسبة كبيرة و مستوى ممارسة .%78.40
 -3يوجددد اهتمددام كبيددر مددن قبددل ب دراما التعلدديم المسددتمر فددي الجامعددات الفلسددطينية العاملددة بقطددا ت دزة
بإدارة المعرفة ،حيث بلغت نسبة الممارسة واالنتفا إلدارة المعرفة .%77.60
-4

يوجدد اهتمددام بشدكل كبيددر بتبندي اإلبدددا مدن قبددل إدارة بدراما التعلدديم المسدتمر ،حيددث بلدغ مسددتوى
اإلبدا .%73.20

ب .نتائن العالقة واألثر بين المتغيرات:
-1

يوجد أثر لرأس المال البشري علدى اإلبددا فدي بدراما التعلديم المسدتمر فدي الجامعدات الفلسدطينية
العاملدة فددي المحافظددات الجنو يددة ،بينمددا رأس المددال الهيكلدي والعالقدداتي ال يدؤثران علددى اإلبدددا فددي
براما التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية.

 -2جميددع المتغي درات الخاصددة ب درأس المددال الفكددري مددؤثرة فددي إدارة المعرفددة هددي مرتبددة مددن حيددث قددوة
تأثيرها كالتالي (رأس المال البشري ،رأس المال الهيكلي ،رأس المال العالقاتي).

 -3وجود تأثير ذو داللة إحصائية لمتغير (إدارة المعرفة) على المتغير التابع (اإلبدا ).
 -4يوجددد تددأثير معنددوي ل درأس المددال الفكددري فددي اإلبدددا وذلددك مددن خددالل إدارة المعرفددة ،حيددث إن
التأثير تير المباشر بين رأس المال الفكري واإلبدا أكبر من التأثير المباشر بينهما.
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هللا .نتائن الفروق اإلحصائية بين إجابات المبح ثين:
 .1ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددطات تقددديرات عينددة الد ارسددة حددول درجددة ت دوافر رأس
المددال الفكددري فددي ب دراما التعلدديم المسددتمر تعددزى إلددى المتغي درات (الجددنس ،المسددمى الددوديفي ،المؤهددل
العلمي ،سنوات الخبرة العملية).
 .2توجد فروق ذات داللة إحصدائية بدين متوسدطات تقدديرات عيندة الد ارسدة حدول درجدة تدوافر رأس المدال
الفكددري فددي ب دراما التعلدديم المسددتمر تعددزى إلددى الجامعددة ،لصددالح جامعددة ت دزة مقابددل جامعددة األقصددى
وجامعدة األزهدر وجامعددة القددس المفتوحددة ،ولصدالح الجامعدة االسددالمية مقابدل جامعددة األزهدر والقدددس
المفتوحة.
 .3ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددطات تقددديرات عينددة الد ارسددة حددول درجددة ت دوافر إدارة
المعرفة في براما التعليم المستمر تعزى إلى المتغيدرات (الجدنس ،المسدمى الدوديفي ،المؤهدل العلمدي،
سنوات الخبرة العملية).
 .4توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول درجة توافر إدارة المعرفدة
فددي بدراما التعلدديم المسددتمر تعددزى إلددى الجامعددة ،لصددالح الجامعددة االسددالمية مقابددل جددامعتي األقصددى
وفلسطين ،ولصالح جامعة تزة مقابل جامعة األقصى واألزهر وفلسطين والقدس المفتوحة.
 .5ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددطات تقددديرات عينددة الد ارسددة حددول مسددتوى اإلبدددا فددي
ب دراما التعلدديم المسددتمر تعددزى إلددى المتغي درات (الجددنس ،المسددمى الددوديفي ،المؤهددل العلمددي ،سددنوات
الخبرة العملية).
 .6توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مستوى اإلبدا في بدراما
التعليم المستمر تعزى إلى الجامعة ،لصالح جامعة تزة على حساب الجامعات األخرى.
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أودا

الدراسة وأساليب تحقيقها:
جدول رقم ( )51أودا

الهد
-1

المضم ه

الدراسة وأساليب تحقيقها
كيفية تحقيق الهد

معرفة دور رأس المال الفكري بأبعاده (رأس المال البشري – رأس المال الهيكلي اختبار

النتيجة

الفرضية تم تحقيقه

_ رأس المال العالقاتي) في تعزيز اإلبدا في براما التعليم المستمر براما الرئيسة األولى
التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية العاملة في المحافظات الجنو ية.
-2

التعرف إلى أثر رأس المال الفكري بأبعاده (رأس المال البشري – رأس المال اختبار

الفرضية تم تحقيقه

الهيكلي _ رأس المال العالقاتي) على إدارة المعرفة في براما التعليم المستمر الرئيسة الثانية
في الجامعات الفلسطينية العاملة في المحافظات الجنو ية.
-3

إبراز دور رأس المال الفكري بأبعاده (رأس المال البشري – رأس المال اختبار

الفرضية تم تحقيقه

الهيكلي -رأس المال العالقاتي) في تعزيز اإلبدا في براما التعليم المستمر الرئيسة الرابعة
في الجامعات الفلسطينية في دل وجود إدارة المعرفة كمتغير وسي .
-4

التحقق من دور إدارة المعرفة في تعزيز اإلبدا في براما التعليم المستمر في اختبار
الجامعات الفلسطينية العاملة في المحافظات الجنو ية.

-5

-6
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الفرضية تم تحقيقه

الرئيسة السادسة

معرفة الفروق االحصائية حول مستوى إدارة المعرفة في براما التعليم المستمر اختبار
في الجامعات الفلسطينية العاملة في المحافظات الجنو ية.

الفرضية تم تحقيقه

الرئيسة الخامسة

اكتشاف الفروق االحصائية حول مستوى اإلبدا في براما التعليم المستمر في اختبار
الجامعات الفلسطينية العاملة في المحافظات الجنو ية.

-7

الرئيسة الثالثة

إدهار الفروق االحصائية حول مستوى رأس المال الفكري في ب ارما التعليم اختبار
المستمر في الجامعات الفلسطينية العاملة في المحافظات الجنو ية.

الفرضية تم تحقيقه

الفرضية تم تحقيقه

الرئيسة السابعة

ثانياً :الت صيات
من خالل النتائن السابقة فقد ت صل الباحث إلى الت صيات التالية:


أوال :ت صيات خاصة برأس المال الفكري:

 -1ضرورة االهتمام بإعداد براما تدريبية خاصة بالمودفين بشكل أكبر.
 -2زيادة الجهود لتحفيز روا اإلبدا واالبتكار لدى العاملين في براما التعليم المستمر.
 -3ضرورة أن تقوم الجامعة باالستفادة من المعارف المختلفة عند إعداد خططها المختلفة.
 -4ضرورة متابعة نتائا التقييم الخارجي لجودة الخدمات التدريبية في الجامعة.
 -5رفع االهتمام بتوفير أحدث البيانات والمعلومات لدعم الق اررات المتعلقة بالعمل
 -6ضرورة إجراء استمارة تقييم للمدر ين والمتدر ين الستقبال االقتراحات واآلراء حول األطراف المستفيدة.
 -7العم ددل عل ددى زي ددادة الجه ددود التد دي تس ددعى لتحقي ددق الرض ددا للطلب ددة والم دددر ين ،خاص ددة باالهتم ددام بنت ددائجهم
وخبراتهم.


ثانيا :ت صيات خاصة بإدارة المعرفة:

 -1ضرورة اشراع العاملين والمدر ين معاً في عملية توليد المعرفة ،وكذلك في عملية توزيعها.
 -2ضرورة إجراء جلسات حوارية مشتركة بين العاملين والمدر ين داخل الجامعة.
 -3العمل على إيجاد أساليب مرنة ومتاحة السترجا المعارف بسرعة.
 -4العمل على تطوير تكنلوجيا المعلومات الموجودة داخل الجامعات لتواكب كل ما هو جديد عالميا.
 -5العمل على انشاء برناما تدريبي محوسب داخل الجامعة من أجل سهولة نشر المعرفة للطلبة والمدر ين.
 -6ضرورة توفير قسم خاص بالوسائ المتعددة من أقراص سمعية ومرئية ومضدغوطة لتنويدع المعرفدة داخدل
الجامعة.
 -7ضرورة تقييم المواد التدريبية والبراما التدريبية في ضوء معايير الجودة الشاملة.


ثالثا :ت صيات خاصة باإلبداع:

 -1ضرورة تعزيز روا اإلبدا لدى العاملين والتي تبدأ بتقبل الفشل باعتباره التجر ة التي تسبق النجاا.
 -2ضرورة اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتدريب العاملين وتساعدهم على إبداء آرائهم وأفكارهم.
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 -3ضرورة أن تهتم الجامعة بتقديم الحوافز المادية والعينية ألصحاب األفكار اإلبداعية.
 -4ضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول المتغيرات الثالثة ور طها بمتغيرات أخرى ألهميتها.
 -5ضرورة تحفيز األفراد الذين يبتعدون عن الروتين في العمل وابتكار الطرق الجديدة في انجاز المهام.

خطة عمل لتنفيذ الت صيات

فيما يلي يقترا الباحث خطة عمل لتنفيذ مجمل التوصيات السابقة اإلشارة إليها من خالل الجدول رقم

 54الذي يوضح التوصية والجهة المسئولة عن تنفيذها وكذلك اإلجراءات الواجب القيام بها لتنفيذها
واإلطار الزمني للتنفيذ.
جدول رقم ( )52خطة عمل لتنفيذ الت صيات
م

الت صية

1

ضرورة االهتمام بإعداد براما تدريبية خاصة

2

3

4

بالمودفين بشكل أكبر

المسؤول عن
التنفيذ
وحدة

التدريب

بالجامعة

اإلج ار ات المطل بة

لجميع العاملين ببراما التعليم

المختلفة عند إعداد خططها المختلفة
ضرورة متابعة نتائا التقييم الخارجي لجودة
الخدمات التدريبية في الجامعة.

إدارة براما التعليم
المستمر

داخل الجامعة
توفير نتائا التقييم أوال بأول

إدارة براما التعليم لقاءات مشتركة ما بين العاملين

5

ضرورة اشراع العاملين والمدر ين معاً في عملية
المستمر
توليد المعرفة ،وكذلك في عملية توزيعها

6

ضرورة إجراء جلسات حوارية مشتركة بين العاملين إدارة براما التعليم لقاءات مشتركة ما بين العاملين
المدر ين
المستمر
والمدر ين داخل الجامعة.
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شهرين

المستمر

إدارة براما التعليم االطال على المعارف المتاحة
المستمر

الزمني

ورشات عمل ودورات تدريبية

زيادة الجهود لتحفيز روا اإلبدا واالبتكار لدى إدارة براما التعليم عمل االجتماعات واللقاءات
الدورية
المستمر
العاملين في براما التعليم المستمر.
ضرورة أن تقوم الجامعة باالستفادة من المعارف

اإلطار

المدر ين

من وقت
آلخر
-

شهرين

شهر

المسؤول عن

م

الت صية

7

العمل على إيجاد أساليب مرنة ومتاحة السترجا

التنفيذ

المعارف بسرعة.
ضرورة تعزيز روا اإلبدا لدى العاملين والتي تبدأ

8

بتقبل الفشل باعتباره التجر ة التي تسبق النجاا.

9

ضرورة اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتدريب العاملين

وتساعدهم على إبداء آرائهم وأفكارهم.

اإلج ار ات المطل بة

إدارة براما التعليم
المستمر
إدارة براما التعليم
المستمر
إدارة براما التعليم
المستمر

استحداث أساليب جديدة

جلسات توعوية وارشادية

ورشات عمل ودورات تدريبية

إدارة براما التعليم توفير

 10ضرورة أن تهتم الجامعة بتقديم الحوافز المادية
المستمر
والعينية ألصحاب األفكار اإلبداعية.

الحوافز

والمكافآت

للمميزين من العاملين

اإلطار
الزمني
شهر

 3أسابيع

-

أسبو

ثالثا :الدراسات المستقبلية المقترحة:
 -1دور إدارة المعرفة في تعزيز اإلبدا في الجامعات الفلسطينية من خالل تنمية رأس المال الفكري.
 -2دور رأس المال البشري في تعزيز اإلبدا في أداء العاملين بالجامعات الفلسطينية.
 -3دور إدارة المعرفة في تنمية رأس المال الفكري في الجامعات الفلسطينية.
 -4بنداء نمدوذج لقيدداس مسدتوى اإلبدددا فدي الجامعددات الفلسدطينية مدن خددالل د ارسدة مسددتوى تنميدة رأس المددال
الفكري داخل الجامعات.
ملخص الفصل:
عرضت نتائا هذه الدراسة العديد من المضامين والمفاهيم المهمة والتي تساهم ليس ففق

على

مستويات نظريات رأس المال الفكري ،وإدارة المعرفة ،واإلبدا ؛ إنما تساهم في تحقيق اإلرشادات التي
تنفع وتفيد أصحاب القرار ليس فق

في براما التعليم المستمر بالجامعات الفلسطينية ،إنما في

المؤسسات الخدماتية التي تشبه في هيكلها مجتمع الدراسة .من الناحية النظرية فإن النتائا لها
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مساهمتان مهمتان :األولى؛ أثبتت هذه الدراسة أن إدارة المعرفة تلعب دو ار أكثر أهمية وحاسما بنسبة
أكبر في تنمية وتعزيز اإلبدا ببراما التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية ،إذا تم مقارنته برأس
المال الفكري ،حيث كان من الواضح أن رأس المال الفكري يؤثر بشكل أقل في اإلبدا بدون وجود
إدارة المعرفة في العالقة المباشرة ،وجاءت إدارة المعرفة لكي تقوي العالقة بينهما في العالقة تير
المباشرة .أما المساهمة النظرية الثانية فإن نتائا هذه الدراسة بنيت ووضحت بأن أبعاد رأس المال
الفكري (رأس المال البشري ،ورأس المال العالقاتي ،ورأس المال الهيكلي) تراصت وتكاملت من أجل
تعزيز عملية (توليد ،وتخزين ،وتوزيع ،وتطبيق) المعرفة وهي أبعاد إدارة المعرفة المعتمدة في هذه
الدراسة.
أما األهمية والمساهمة العملية لنتائا هذه الدراسة تمحورت في نقطتين أساسيتين أيضا :األولى؛ هي
بيان وتوضيح كيفية ارتباط قيمة رأس المال الفكري مع إدارة المعرفة في براما التعليم المستمر ،وهذا
يوضح بأن براما التعليم المستمر في الجامعات بحاجة إلى االستثمار في أرس المال الفكري بأجزائه
(رأس المال البشري ،ورأس المال العالقاتي ،ورأس المال الهيكلي) مع األخذ باالعتبار المهارات
والمعارف المتاحة لدى المودفين العاملين ببراما التعليم المستمر ،وتطوير واكتساب المعارف
الموجودة داخل المؤسسة ،وترويا وتأسيس العالقات الطيبة مع كافة المستفيدين من هذه البراما.
حيث إن تأثيرات إدارة المعرفة على براما التعليم المستمر بالجامعات تعتمد بشكل كبير على
مستويات رأس المال الفكري .و التالي ،فينبغي على المديرين وأصحاب القرار في الجامعة استخدام
هذه األنوا من األدوات واالنشطة الخاصة برأس المال الفكري من أجل تعزيز إدارة المعرفة إلى
المستويات المرتوب بها .أما النقطة الثانية؛ فإن نتائا هذه الدراسة أدهرت الدور الهام لعمليات إدارة
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ملحق رقم ()1
قائمة بأسما المحكمين

م.

الجهة التي يتبعها

اسم المحكم

.1

د .محمد فارس

جامعة األ ور  -غزة

.2

د .وائل ثابت

جامعة األ ور  -غزة

.3

د .رامز بدير

جامعة األ ور  -غزة

.4

د .شادي التلباني

جامعة األ ور  -غزة

.5

د .مؤمن الحنج ري

جامعة األ ور  -غزة

.6

د .محمد المدو ه

أكاديمية اإلدارة والسياسة – غزة

.7

د .محم د الشنطي

أكاديمية اإلدارة والسياسة – غزة

.8

د .منص ر األي بي

أكاديمية اإلدارة والسياسة – غزة

.9

د .سامي أب الروس

الجامعة اإلسالمية – غزة

 .10د .ي سف بحر

الجامعة اإلسالمية – غزة

 .11د .محمد نجم

جامعة األ ور – غزة

ملحق رقم ()2
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استبانة الدراسة
حفظه

حضرة الدكت ر /األستا ...............

جامعد د د د د د د د د د د د د د د د د د ددة األزهد د د د د د د د د د د د د د د د د د ددر – ت د د د د د د د د د د د د د د د د د د دزة
عم د د د د د د د د د د د د د د د د د ددادة الد ارس د د د د د د د د د د د د د د د د د ددات العلي د د د د د د د د د د د د د د د د د ددا
كلي د د د د د د د د ددة االقتص د د د د د د د د دداد والعل د د د د د د د د ددوم اإلداري د د د د د د د د ددة
ماجس د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددتير إدارة األعم د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددال

السالم عليكم ورحمة هللا و ركاته

يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان " دور رأس المال الفكري في تعزيز اإلبداع بمؤسسات التعليم

العالي من خالل إدارة المعرفة كمتغير وسيط  :دراسة تطبيقية على برامن التعليم المستمر في الجامعات
الفلسطينية العاملة في المحافظات الجن بية"؛ استكماالً

للحصول على درجة الماجستير في إدارة

األعمال ،وتتطلب الدراسة استقصاء آراء العاملين في براما التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية
العاملة بالمحافظات الجنو ية بقطا تزة ،وكذلك آراء المدر ين الذين تستعين بهم الجامعات للتعاقد معهم
في الدورات التدريبية.
أرجو منكم التفضل بمنحي جزءاً من وقتكم وإبداء رأيكم بكل موضوعية على محاور االستبانة ،مع
العلم أن إجابتكم لن تستخدم إال ألتراض البحث العلمي.
مع خالص شكري وتقديري لحسن تعاونكم ومساعدتكم
وتفضل ا بقب ل فائق االحترام
الباحث

وائل عبد الكريم السر
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القسم األول -البيانات الشخصية وال ظيفية:

الجنس

المسمى الوديفي

ذكر

أنثى

عميد

نائب/مساعد عميد

مدرب

مدير

أخرى
المؤهل العلمي

الخبرة العملية

الجامعة

ماجستير

دكتوراه
بكالوريوس
 5-1سنوات

 10 -6سنوات

 15 -11سنة

أكثر من  15سنة

األقصى

اإلسالمية

األزهر

فلسطين

تزة

القدس المفتوحة
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القسم الثاني:

يرجى التكرم بقراءة كل فقرة من فقرات االستبانة بعناية واإلجابة عنها بموضوعية ودقة من خالل

وضع إشارة ( )أمام كل عبارة في المقياس الموضح في االستبانة:

درجة الم افقة
موافق بشدة



تبذل الجامعة قصارى جهدها في االحتفاظ بالمدر ين ذوي الخبرة المتميزة.



يتم تقييم المدر ين ذوي الخبرات المتميزة باستمرار.



تسهم خبرات المدر ين في الجامعة في تقديم حلول مميزة لمشكالت التدريب.



تحفز الجامعة العاملين على تنمية روا اإلبدا واالبتكار.



تقدم الجامعة براما تدريبية مميزة لتطوير األداء المهني لكادرها.



يتمتع الكادر العامل في التعليم المستمر بالقدرة على استخدام التقنيات الحديثة
والحاسوب واألنشطة المختلفة بمهارة.



تدرع الجامعة بأن الطاقم المختص هم أحدد أهدم دعدائم المنافسدة والتفدوق الدذي

تحققه الجامعة على منافسيها من الجامعات األخرى.

رأس المال الهيكلي


تمتاز الجامعة بالقدرة على االتصال ونقدل المعلومدات بدين المسدتويات اإلداريدة
المختلفة.



تس ددعى الجامع ددة لت ددوفير أح دددث البيان ددات والمعلوم ددات ل دددعم القد د اررات المتعلق ددة
بالعمل.



تح ددرص الجامع ددة علدددى اس ددتخدام تكنولوجي ددا المعلوم ددات فدددي جمي ددع األنشد ددطة



تسعى الجامعة لالستفادة من المعارف في إعداد خططها المختلفة.



تح ددرص الجامع ددة عل ددى ت ددوفير قند دوات اتص ددال تس ددهل انتق ددال المعلوم ددات ب ددين

اإلدارية واألكاديمية التابعة إلدارتها.

174

موافق

رأس المال البشري

إلى حد ما

المح ر األول -رأس المال الفكري:

غير موافق

م

غير موافق
بشدة

الفقرة

درجة الم افقة
موافق بشدة



يتم متابعة نتائا التقييم الخارجي لجودة الخدمات التدريبية في الجامعة.

رأس المال العالقاتي


تسددعى الجامعددة لتحقيددق رضددا الطلبددة والمدددر ين مددن خددالل االهتمددام بنتددائجهم
وخبراتهم.



تتقب ددل الجامع ددة أي اقت ارح ددات أو آراء م ددن األطد دراف المس ددتفيدة م ددن ال دددورات
التدريبية التي يقدمها التعليم المستمر.



تهددتم الجامعددة بتوثيددق المعلومددات الخاصددة بالمسددتفيدين مددن الخدددمات اإلداريددة
واألكاديمية من أجل تحسين إدارة العالقة معهم.



تعزز الجامعدة عالقاتهدا بالمسدتفيدين مدن خدالل تبندي فلسدفة التحسدين المسدتمر
للخدمات المقدمة لهم.



تسددعى الجامعددة لبندداء عالقددات طيبددة مددع مؤسسددات المجتمددع المدددني به دددف
تعزيز دورها في المجتمع.



تسعى الجامعة للمشاركة في الندوات والمؤتمرات الخارجية.



تط د ددور الجامعد د ددة مد د ددن بد د دراما التد د دددريب وآلياتد د دده وفق د ددا لمتطلبد د ددات المسد د ددتفيدين
واحتياجاتهم.

المح ر الثاني -إدارة المعرفة:

ت ليد المعرفة


تهتم الجامعة باألفكار الجديدة وتتبناها.



يتعلم العاملون من خبراء التدريب لزيادة قيمة معرفتهم.



تجري الجامعة جلسات حوارية بين العاملين والمدر ين.



هناع دعم لمشاركة المدر ين والعاملين معاً في توليد المعرفة المهمة للطلبة.
175

موافق



تتبنى الجامعة معايير الجودة ومواصفاتها لجميع أنشطة التعليم المستمر.

إلى حد ما

العاملين.

غير موافق

م

غير موافق
بشدة

الفقرة

درجة الم افقة
موافق بشدة



تمتلك الجامعة قواعد بيانات كبيرة متوفرة للطلبة والعاملين.



تمتلك الجامعة تكنلوجيا معلومات تواكب كل ما هو جديد عالمياً.



تحرص الجامعة على توثيق تقارير سير العمل لزيادة قيمة المعرفة.



تحرص الجامعة على توثيق قصص النجاا واإلنجازات للجامعة.



توجد مرونة في عملية استرجا أي معرفة مخزنة مسبقاً.

ت يع المعرفة


توفر الجامعة شبكة معلومات داخلية لتبادل المعارف.



يجتم ددع خبد دراء الجامع ددة ف ددي جلس ددات مناقش ددة م ددع الع دداملين والم دددر ين لتب ددادل
المعرفة والمعلومات.



يتم نشر البحوث والتقارير واألحداث عبر موقع الجامعة باستمرار.



تسعى الجامعة لمحاولة تبني المعارف من خالل مؤسسات المجتمع المدني.



هناع برناما تدريبي محوسب تستخدمه الجامعة وتوفره للطلبة المتددر ين لنشدر
المعرفة.

تطبيق المعرفة


تمتلك الجامعة شبكة إنترنت داخلية تر أقسام الجامعة وإداراتها ببعضها.



يتددوفر فددي مكتبددة الجامعددة قسددم خدداص بالوسددائ المتعددددة مددن أق دراص سددمعية
ومرئية مضغوطة.



يتم تطبيق المبادرات والبراما ذات العالقة بالمعرفة بشكل كبير مستمر.



يتم تقييم المواد التدريبية والبراما التدريبية في ضوء معايير الجودة الشاملة.
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تخزين المعرفة

إلى حد ما

الجديدة.

غير موافق

هن دداع قس ددم خ دداص للبح ددث والتط ددوير داخ ددل الجامع ددة لتولي ددد المع ددارف المهم ددة

غير موافق
بشدة

م



الفقرة

درجة الم افقة
موافق بشدة



تحاول الجامعة تطبيق أساليب التدريب باسدتخدام طدرق وأسداليب جديددة حديثدة

مميزة.



تحدث الجامعددة األفدراد العدداملين الددذين يفكددرون خددارج نطدداق اختصاصددهم وتقدددم



تسعى الجامعة لتحفيز األفراد الذين يبتعدون عن الروتين في العمل.



يمتلددك الطدداقم العامددل فددي التعلدديم المسددتمر الحجددة القويددة والقدددرة علددى اإلقنددا



يتمتد ددع المرؤوسد ددون بحريد ددة التعبيد ددر عد ددن آرائهد ددم ومقترحد دداتهم حتد ددى وإن كاند ددت

الدعم المعنوي لهم.

عند طرا األفكار.

مخالفة آلراء الرئيس



يمتلك العاملون بالجامعة القدرة على إنجاز عدة مهام في وقت قياسدي و كفداءة
عالية



تسد ددعى الجامعد ددة للحصد ددول علد ددى أفكد ددار ومقترحد ددات جديد دددة تسد دداهم فد ددي حد ددل
مشكالت العمل



تضع الجامعة عدة بدائل في التعامل مع المواقف المختلفة



ينم ددي المس ددؤولون ف ددي الجامع ددة مرؤوس دديهم م ددن خ ددالل الت ددأثير عل ددى الس ددلوع



تقدم الجامعة حوافز مادية وعينية ألصحاب األفكار اإلبداعية.



تتخددذ إدارة الجامعددة إج دراءات مناسددبة لتدددريب العدداملين وتسدداعدهم علددى إبددداء



تشد ددرع الجامعد ددة العد دداملين والطلبد ددة المتمي د دزين فد ددي دورات تدريبيد ددة تقد ددام خد ددارج

البشري لهم والمشاعر الخاصة بهم.

آرائهم وأفكارهم.
الجامعة.



يمتلك العاملون القدرة للتعامل مع المشكالت الخاصة بالعمل.
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المح ر الثالث -اإلبداع

إلى حد ما

وتقديم الخدمات للطلبة.

غير موافق

تهتم الجامعدة بحوسدبة المكتبدات مدن أجدل تدوفير الوقدت والجهدد فدي اإلجدراءات

غير موافق
بشدة

م



الفقرة

درجة الم افقة
موافق بشدة

النتائا المترتبة عن ذلك



يتقبل العاملون الفشل في العمل باعتباره التجر ة التي تسبق النجاا

شك اًر لحسن تعاونكم
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موافق



يتحمل العاملون مسدئولية مدا يقومدون بده مدن أعمدال ولدديهم االسدتعداد لمواجهدة

إلى حد ما



يقدم العاملون على الخروج عن المألوف في طريقة إنجاز األعمال

غير موافق

م

غير موافق
بشدة

الفقرة

ملحق رقم ()3
كتاب تسهيل المهمة
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