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 املشتخلص 

ىدؼ البحث إلي تحديد دور الجامعة في تحقيؽ الذكاء اإلستراتيجي وتنمية رأس 
الماؿ الفكري مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة المنصورة، وما إذا كاف ىناؾ 
فروؽ في تقدير دور الجامعة في تحقيؽ الذكاء اإلستراتيجي وتنمية رأس الماؿ الفكري مف 

ـ المنيج الوصفي ، ااستخدوتـ س وفقا لمتغير الجنس ، وجية نظر أعضاء ىيئة التدري
، وتوصمت الدراسة إلي أف لمجامعة دور في تحقيؽ  ة لتحقيؽ ىدؼ الدراسةوطبقت استبان

، تفكير النظـ ، الشراكة ، التحفيز ( تراوح  االستشراؼ الذكاء اإلستراتيجي بأبعاده المختمفة ) 
وجد عدد مف المعوقات التي تحوؿ دوف و بيف درجة كبيرة ومتوسطة لمعظـ العبارات باألبعاد ، 

تحقيؽ الذكاء اإلستراتيجي كاف مف أبرزىا ضعؼ المخصصات المالية ، وكثرة أعباء ومياـ 
التي ينبغي توافرىا لتحقيؽ الذكاء  أعضاء ىيئة التدريس ، كما وجدت العديد مف المتطمبات

اإلستراتيجي ومنيا تنمية ميارات أعضاء ىيئة التدريس ، وتطوير البرامج الدراسية ، وتطوير 
ميارات القيادات ، وتتوافر بعض مظاىر تنمية رأس الماؿ الفكري بالجامعة مثؿ امتالؾ 

طويمة في مجاؿ عمميـ ،  الجامعة لقيادة ذات رؤية واضحة محددة ، وامتالؾ األعضاء خبرة
وجاءت الفروؽ بيف أعضاء ىيئة التدريس وفقا لمجنس في تقدير دور الجامعة في تحقيؽ 
الذكاء اإلستراتيجي وتنمية رأس الماؿ الفكري دالة ألبعاد الذكاء اإلستراتيجي ورأس الماؿ 

قادة بالجامعة الفكري ، وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء وحدة لمذكاء اإلستراتيجي ، وتزويد ال
بالمعارؼ الحيوية والضرورية ، واالىتماـ بتنمية رأس الماؿ الفكري حيث أنو الركيزة األساسية 
لمتطوير المستقبمي بالجامعات ، واف يكوف معيار الذكاء اإلستراتيجي مف معايير اختيار 

 القيادات الجامعية .

 .كريرأس الماؿ الف -ستراتيجي الذكاء اإلالكممات المفتاحية: 
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The university’s role in achieving strategic intelligence and developing 

intellectual capital from the faculty members ’point of view (Mansoura 

University as a model) 

Abstract  

The aim of this research is to determine the university’s role in 

achieving strategic intelligence and developing intellectual capital from the 

viewpoint of the faculty members at Mansoura University and whether there 

are differences in assessing the university’s role in achieving strategic 

intelligence and developing intellectual capital from the point of view of 

faculty members according to the gender variable. The descriptive approach 

was used, and a questionnaire was applied to achieve the goal of the study. The 

study concluded that the university has a role in achieving strategic intelligence 

in its various dimensions (orientalism, systems thinking, partnership, 

motivation), ranging from a large to medium degree to most expressions in 

dimensions and a few obstacles that prevent the achievement of strategic 

intelligence were found, the most prominent of these obstacles are the lack of 

financial allocations, and the large burdens and tasks of faculty members. 

Many requirements are found that should be met to achieve strategic 

intelligence, including developing the skills of faculty members, developing 

study programs, and developing leadership skills. There are some aspects of 

the university’s intellectual capital development, such as the university’s 

possession of leadership with a clear vision, and the members ’possession of 

long experience in their field of work. The differences between faculty 

members according to gender in assessing the university’s role in achieving 

strategic intelligence and developing intellectual capital are significant in all 

dimensions of strategic intelligence and intellectual capital. The study 

recommended the necessity of establishing a unit for strategic intelligence and 

providing university leaders with vital and necessary knowledge and attention 

to the development of intellectual capital as it is the main pillar for future 

development of universities, and that the criteria of strategic intelligence 

should be one of the most important rules for selecting university leaders. 

Keywords: strategic intelligence - intellectual capital. 
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 مكدمة

يشيد العالـ فترة غير مسبوقة مف التغيير والتطوير المستمر مما أجبر المؤسسات 
مواكبة ىذا التغيير والتأقمـ معو حتى تستطيع البقاء واالستمرار، كما أدي التحوؿ نحو ى عم

المعرفة إلي ظيور مؤسسات مبنية عمي المعرفة والمعمومات وذلؾ  ىاالقتصاد القائـ عم
باعتمادىا في المقاـ األوؿ عمي الكفاءات البشرية مف ذوي القدرات والخبرات المعرفية 

 المتميزة والمبدعيف.

إنتاجيا سيكوف سبيميا  ىكما أف امتالؾ المؤسسات لمصادر المعرفة وقدرتيا عم
لذلؾ لف تحرز المؤسسات تقدما عمميا ممموسا في ضوء  -قوة المعرفة -األوؿ المتالؾ القوة 

 ما تممؾ مف موارد مادية فقط، ولكف في ضوء ما تعرؼ.

التي تحاوؿ أف تكتسبيا القدرات مف أبرز المستمر  وتعد القدرة عمي اإلبداع والتجديد
، ولذلؾ تحرص ىذه بصفة خاصة في الوقت الحاليالتعميمية  بصفة عامة و المؤسسات

، فتميز القدراترأس ماؿ فكري يكسبيا ىذه  و تنمية وتطويرر المؤسسات عمي تواف
 ).العامميف بيا فرادلأل التنمية المستمرة و بداعاإليعتمد في االساس عمي المؤسسات 

Helms,2008,76) 

موضوع رأس الماؿ الفكري حديثا نسبيا في الفكر اإلداري، وقد بدأ االىتماـ بو  ويعتبر
خاصة في فترة التسعينات، واستخدـ بشكؿ صريح في الكتابات المحاسبية واإلدارية، وكما 
يعتقد فاف ىذا المفيـو سوؼ يكتسب أىمية أوسع كعنصر رئيس لخمؽ الثروة المستقبمية 

 (AlAli,2003,10. )لممنشأة وبقائيا

المعرفة التنافسي وتكنولوجيا المعمومات، أصبح االىتماـ بالمعرفة  اقتصادوفي ظؿ 
 ىىو األمر الذي توليو المؤسسات األىمية القصوى، وأصبح رأس الماؿ الفكري القادر عم

 ألنو رأس الماؿ الذي ال ينفذ بؿ يزداد بزيادة االستثمار فيو. ،قيمة مضافة ىتحويؿ المعرفة إل
االستمرار والمنافسة في سوؽ  ىأصبح رأس الماؿ الفكري مقياس لنجاحيا وقدرتيا عمكما 

العمؿ، ومتغيرا ميما ذو تأثير كبير عمي نجاح أو فشؿ المؤسسة وخاصة المعرفية منيا، 
كونو يمثؿ اإلمكانات المتاحة إلدارة المؤسسة المتعمقة بقدرات العامميف والعالقات وىيكمة 
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ف استخداميا بطريقة تمكف اإلدارة مف خمؽ اإلبداعات ومف ثـ التفوؽ اإلدارة والتي يمك
 (91 ،6002والتميز. )جاد الرب،

رأس الماؿ الفكري بالمؤسسة ىو الثروة الحقيقية، وذلؾ ألف  ىويعد التركيز عم
األصوؿ المادية تتآكؿ مع مرور الوقت وتنخفض قيمتيا عكس األصوؿ الفكرية سواء كانت 

ضافة بشرية أو تنظيم ية أو عالقاتية، فيي األساس الوحيد لبناء وتنمية القدرات التنافسية وا 
 قيمة لممؤسسة وتحقيؽ ميزتيا التنافسية.

عصر التقدـ العممي والتطور المعرفي  -كما يستحوذ رأس الماؿ الفكري في عصرنا 
رأس الماؿ  اىتماـ متزايد مف قبؿ الجامعات المصرية الطامحة الستثمار وتنمية ىعم -السريع

 الفكري لتحقيؽ التميز مف خالؿ انتقاء المبدعيف والموىوبيف والمتميزيف.

أنو أكبر الركائز في أي مؤسسة مف المؤسسات  ىرأس الماؿ الفكري عم ىوينظر إل
وأف االستثمار فيو يفوؽ عشرات األضعاؼ مف االستثمار في المواد األخرى، كما أصبح ينظر 

وتنميتو ضرورة حضارية تفرضيا متطمبات العصر، إذ ال الفكري إلي أف تكويف رأس الماؿ 
، وأف أساس الفكرييمكف تصور أي مجتمع متقدـ في إمكاناتو فقيرا في كفاءة رأس مالو 

وتنميتو ىو التعميـ الذي يشكؿ إعداد البشر، وتزويدىـ الفكري الدعائـ في تكويف رأس الماؿ 
 (236، 6090ديات المستقبؿ. )العجمي وبدرانة، بالقدرات والميارات الالزمة لمواجية تح

أف رأس الماؿ الفكري الذي ال يجد طريقو لمتوظيؼ والممارسة، ىو  ىويجب اإلشارة إل
بمثابة رأس ماؿ فكري عديـ الفائدة وميدر فكثير مف الخبرات والميارات والمعمومات المتوفرة 

لذلؾ يجب  ير متاحة لمتخذي القرار.شكؿ معرفة ذىنية غير مادية، وغ ىلدي األفراد تكوف عم
المنظمات شحذ ىذه القدرات الذىنية لمعامميف، ومنحيـ مكاف لممشاركة بأفكارىـ  ىعم

بداعاتيـ. فالنجاح حميؼ أولئؾ الذيف يديروف رأس ماليـ بحكمة وتؤدى إدارة األصوؿ  وا 
 6001محمد، ) تخفيض تكاليؼ اإلنتاج وزيادة األرباح. ىالمعرفية بحكمة، وعقالنية إل

،84 ) 

وتعد الجامعة مف أىـ مؤسسات المجتمع، نظرا لمدور الحيوي الذي تمعبو داخؿ 
المجتمع، إال أنو ميما كانت إمكانياتيا المادية واالقتصادية، ال يمكنيا أف تحقؽ وظائفيا 

 بشكؿ إيجابي وفعاؿ إال مف خالؿ الجيود العممية المتواصمة والعطاء الفكري المميز.
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نو يقع عمييا مسئولية إف الجامعة بمثابة الحاضنة لرأس الماؿ الفكري، فوبما أ
التنمية الشاممة في المجتمع، وىذا ال يتـ إال مف خالؿ االىتماـ برأس الماؿ الفكري في 
الجامعة، بما يمتمكو أعضاء ىيئة التدريس فييا مف معارؼ وقدرات عممية وعممية، وبما 

فكرية تدعـ اإلبداع واالبتكار والتميز، فاألستاذ الجامعي  توفره مف أجواء عممية ومناخات
يستمد طبيعة ميمتو مف أىداؼ الجامعة، فيو يثري المعرفة وينمييا عبر البحث العممي، 
وينقؿ المعرفة ويحافظ عمييا عبر التدريس، وينقؿ الخبرة والميارة واالستشارة عبر خدمة 

 ( 6، 6093)ويح،  المجتمع.

مف ذوي القدرات الفكرية والميارات غير  أذكياءوالبد مف وجود قادة ومفكريف 
 والرؤىوتكويف التصورات  تنمية المعرفة والخبرة ومبادئيا أسسالتقميدية التي تعتمد عمي 

لدي  إستراتيجيةذات العالقة بالمستقبؿ وسبؿ مواجية الحاضر وىو ما يفرض وجود حنكة 
عممية مالئمة  أساليببنوعيو الداخمي والخارجي، مف خالؿ اعتماد ليف وتحميؿ المحيط ئو المس

يمكف مف خالليا استطالع المستقبؿ واالستعداد لمواجية التطورات والتغيرات وبيذا الصدد برز 
 مفيـو الذكاء االستراتيجي.

 ىالبعيد، والمحافظة عم المدى ىكأداة فاعمة لتوجيو المنظمة نحو تحقيؽ أىدافيا عم
مكانتيا، وقراءة مستقبميا، وتمكيف القادة مف استشعار الفرص المتاحة، والتكيؼ مع التغيرات 

ويرتبط الذكاء االستراتيجي بنوع مميز مف القدرات العقمية التي يحتاجيا بيا.  التي تحيط
التفكير الشمولي بمستقبؿ  إمكانيةستراتيجي والتي تتيح لو القائد أو المفكر اإل أوالمدير 

تأكد وندرة المعمومات أو محدوديتيا، مما يستوجب فيما عدـ اللمؤسسة ومواجية حاالت ا
 Seitovirta,2011,87) )المحيطة. واسعا لمتطمبات البيئة 

أف السبب الذي جعؿ الكثير مف القادة ينجحوف ىو أنيـ   Maccobyوأوضح 
والذي أسماه الذكاء الذي لـ يصفو عمماء النفس ،  نوعا مختمفا مف الذكاء ويممكوف 

، وعناصره ىي : االستشراؼ ،  المؤسساتستراتيجي ،  وعرفو بأنو ذكاء يوسـ بو قادة اإل
.  تفكير النظـ ، الرؤية المستقبمية ، الشراكة ، القدرة عمي تحفيز العامميف

Maccoby,2001,1)) 
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با والياباف تنظر إلي العامميف كمورد و ومعظـ المؤسسات المتقدمة في أمريكا وأور 
دارة رأس  رأسمالي، فيي تطور مف ميارات وقدرات العامميف بيا، إليمانيا بأف كفاءة تطوير وا 

في المؤسسة ىي التي تحدد القدرات األساسية لممؤسسة عمي صياغة وتنفيذ الفكري الماؿ 
 (40 ،6096)جاد الرب،  االستراتيجيات بنجاح.

استراتيجيات ذات كفاءة و سياسات  و عات العربية إلي تبني برامجوعدـ سعي الجام
العمؿ عمي تطويره مف خالؿ التدريب  و ،الفكري فاعمية لممحافظة عمي رأس الماؿ 

وتنميتو ، سوؼ الفكري واالستقطاب والتعييف ، وتذليؿ الصعوبات التي قد تواجو رأس الماؿ 
فييا وىو رأس ماليا البشري بإبداعاتو  يؤدى إلي أف تخسر تمؾ الجامعات أبرز عنصر

وابتكاراتو و قدراتو المميزة ، وأف مختمؼ الجامعات العربية عمي وجو العمـو تعاني مف نزيؼ 
خطير يتمثؿ في ىجرة أثمف ثروة وطنية أال وىي ىجرة العقوؿ الفكرية والمبتكرة مف أصحاب 

وراء الفرص المناسبة ولمزيد مف  الكفاءات والمواىب ، بحثا عف الحرية األكاديمية وسعيا
 (6090)العجمي وبدرانة،  العمـ والمعرفة والماؿ .

ويعد الذكاء االستراتيجي نمط مف أنماط التفكير بطريقة شمولية بمستقبؿ المؤسسة 
ومواجية المشكالت والتكيؼ مع البيئة واالسياـ في تطوير مواردىا البشرية ولذلؾ أصبح 

ستراتيجي في المؤسسات التربوية وبخاصة عناصر الذكاء اإلىناؾ ضرورة ممحة لتوظيؼ 
 الجامعة بما يسيـ في دعـ التميز والنماء في الثروة الفكرية.  

الذكاء  الجامعة في تحقيؽ لذلؾ جاء البحث الحالي كمحاولة لتقصي دور
 تنمية رأس الماؿ الفكري بجامعة المنصورة.و ستراتيجي اإل

 البحح أسئلة

  تتحدد مشكمة البحث الحالي في التساؤالت التالية: 
 ؟ورأس الماؿ الفكري ستراتيجيما اإلطار المفاىيمي لمذكاء اإل -9
ستراتيجي مف وجية نظر أعضاء ىيئة دور الجامعة في تحقيؽ الذكاء اإلواقع ما  -6

 التدريس؟
أعضاء ىيئة  ستراتيجي بالجامعة مف وجية نظرمعوقات تحقيؽ الذكاء اإلما  -3

 التدريس؟
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ستراتيجي بالجامعة مف وجية نظر أعضاء ىيئة تحقيؽ الذكاء اإلما متطمبات  -8
 التدريس؟

دور الجامعة في تنمية رأس الماؿ الفكري مف وجية نظر أعضاء ىيئة واقع ما  -2
 التدريس؟

ستراتيجي وتنمية رأس دور الجامعة في تحقيؽ الذكاء اإلما داللة الفروؽ في تقدير  -2
 ؿ الفكري مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس وفقا لمتغير الجنس؟الما

 أهداف البحح 

 :التعرؼ عمي ىييدؼ البحث الحالي إل
 ستراتيجي ورأس الماؿ الفكري.اإلطار المفاىيمي لمذكاء اإل .9
ستراتيجي مف وجية نظر أعضاء ىيئة دور الجامعة في تحقيؽ الذكاء اإلواقع  .6

 التدريس.
 ستراتيجي بالجامعة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس.الذكاء اإلمعوقات تحقيؽ  .3
ستراتيجي بالجامعة مف وجية نظر أعضاء ىيئة تحقيؽ الذكاء اإلمتطمبات  .8

 التدريس.
دور الجامعة في تنمية رأس الماؿ الفكري مف وجية نظر أعضاء ىيئة واقع  .2

 التدريس.
ستراتيجي وتنمية رأس اء اإلدور الجامعة في تحقيؽ الذكداللة الفروؽ في تقدير  .2

 الماؿ الفكري مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس وفقا لمتغير الجنس.
 أهنية البحح 

 تتمثؿ أىمية البحث الحالي في النقاط التالية:
ومجابية لرأس الماؿ الفكري ستراتيجي كأداة داعمة الذكاء اإل ىتوجيو األنظار إل .9

 وأعضاءالتحديات المحيطة بالجامعة، مما يسيـ في تطوير الثروة الفكرية لمقيادات 
 ىيئة التدريس بالجامعة.

يمة التي تسيـ في تطوير الجامعة مأىمية الموضوع والذي يعد مف الموضوعات ال .6
 .أىدافيا وتحقيؽ
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مف رأس الماؿ الفكري ستراتيجي في دعـ مف خالؿ دراسة دور عناصر الذكاء اإل .3
دراؾ مالمحو.الالممكف أف يتـ اإلسياـ في تطوير   ميارات في استشراؼ المستقبؿ وا 

يمثؿ االىتماـ برأس الماؿ الفكري بصفة عامة ورأس الماؿ البشري بصفة خاصة ميزة  .8
 المعرفة والميارات. ىتنافسية لممؤسسات التي تتنافس عم

ي عصب الحياة لممؤسسات الباحثة عف التميز يمثؿ رأس الماؿ الفكري وبخاصة البشر  .2
 واإلبداع.

 اإلطار املفاهيني

 سرتاتيجي : الذناء اإلأوال

ستراتيجي مف أنواع الذكاء اليامة والحيوية والمرتبط ارتباط وثيؽ يعتبر الذكاء اإل
كساببمستقبؿ المؤسسة  القادة ميارات لمعرفة كيفية معاممة الموظفيف وتوجيييـ بشكؿ  وا 

حيث يوجد فرص يجب التخطيط الستغالليا وتيديدات يجب تجاوزىا صحيح واستغالؿ مواردىا 
 ويعتبر الذكاء االستراتيجي سر بقاء وتقدـ المؤسسات. 

كدت يعد الذكاء ذخيرة اإلدارة، فيو يكسب قوة الفطنة وبموغ النجاح، إذ أكما 
الدراسات والبحوث وجود عالقة قوية بيف نجاح المؤسسات وسمات إداريييا وقادتيا وفي 
مقدمتيا سمة الذكاء، ففي دراسة أجرتيا مؤسسة روبرت ىالؼ األمريكية لممعمومات حوؿ 
 .العناصر المؤثرة في اختيار القادة اإلدارييف اتضح أف أعمي نسبة كانت لعنصر الذكاء

 ( 996-999، 6090)صالح واخروف، 
البيئتيف الداخمية والخارجية  ىالظروؼ والمتغيرات التي طرأت عمفرضت كما 

لممؤسسات التعميمية وجود قادة ومفكريف أذكياء يتمتعوف بقدرات وميارات غير تقميدية تعتمد 
المستقبمية ذات العالقة بالمستقبؿ  والرؤىعمي تنمية المعرفة والخبرة، وتكويف التصورات 

فالذكاء االستراتيجي يساعد  وذلؾ لضماف النجاح والتفوؽ والبقاء. ،وسبؿ مواجية الحاضر
الفرص والتكيؼ مع استغالؿ ، ويمكف القادة مف المدىالمؤسسة في تحقيؽ أىدافيا بعيدة 

 المتغيرات.
عممية  ىتدرب قيادتيا عمستراتيجي فقد أخذت المؤسسات الذكاء اإل ألىميةونظرا 
دارتوتنمية عناصره  بفاعمية الستباؽ األزمات والتييؤ لمواجيتيا، فأصبح نشاط تمؾ  وا 

 (9، 6093)الشماسيف،  المؤسسات نشاطا استباقيا وليس عالجيا.
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أيدي األشخاص  ىوصوؿ المعمومات الصحيحة إل ىإلستراتيجي الذكاء اإليشير و 
تى يتمكنوا مف اتخاذ القرارات الصائبة و العممية حوؿ المناسبيف في الوقت المناسب ح

 (McDowell,2009,11) .مستقبؿ المؤسسة
ذلؾ الذكاء الذي يتمتع بو مستوي عمي أنو (   Quarmby,2003,3) كما يعرفو

 معيف مف القادة مف أجؿ صياغة السياسات والخطط اإلستراتيجية طويمة األمد لممؤسسة .
أنو مجموعة عمميات بستراتيجي الذكاء اإل(  Clara et al ,2008,10)ووصؼ 

تستيدؼ البحث عف المعمومات ومعالجتيا ثـ نشرىا وحمايتيا ، لتكوف في متناوؿ الشخص 
 المناسب وفي الوقت المناسب لتمكنو مف اتخاذ القرار الصائب .

ستراتيجي ىو القدرة المتفردة في أف الذكاء اإل إلي(  Maccoby,2001,8)وأشار
التفكير الشمولي  إمكانيةمجاؿ استخداـ القدرات العقمية وفقا لمنظور استراتيجي يحقؽ 

كد وندرة المعمومات أو محدوديتيا لمتعامؿ بعقالنية مع الحاالت أومواجية حاالت الالت
مع البيئة المعقدة والمواقؼ التي تساعده عمي التفكير المنطقي والعمؿ بشكؿ ىادؼ لمتكيؼ 

كما حدد خمسة عناصر تشكؿ مكونات الذكاء  تغيير السريع .وال  التي تتصؼ بالدينامية
 .، التفكير المنظـ، الرؤية، التحفيز، الشراكةؼ: االستشرايستراتيجي وىاإل

ستراتيجي أنو نوعا مف القدرات العقمية التي مف التعريفات السابقة لمذكاء اإليتضح 
مالشخص والتي تكسبو مرونة و يتمتع بيا  كانية لمتكيؼ مع البيئة واستغالؿ الفرص ومواجية ا 

 التيديدات واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
 سرتاتيجي أهنية الذناء اإل

كونو أداة ىامة وفعالة تسيـ في تحقيؽ الميزة التنافسية،  ستراتيجي أىميةلمذكاء اإل
 :فيما يميأىمية الذكاء االستراتيجي  إيجازويمكف 
تطوير الخطط اإلستراتيجية وخطط االستثمار المستقبمي لرأس الماؿ وخطط اإلبداع  -9

 ( .639،  6001)الطائي والخفاجي ، .المدى البعيد ىواالبتكار عم
 األفراد والمجموعات سنادامف خالؿ  باآلخريفتحقيؽ موقع تنافسي متقدـ قياسا  -6

الفاعمة داخؿ المؤسسة مف مسؤليف ومرؤوسيف لمعمؿ بصورة مشتركة ومتفاعمة 
المناسبة ) المشاركة الوجدانية والفعمية في العمؿ ،  اإلمكاناتعمي توفير 
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والمعدات وغيرىا ( باتجاه تدعيـ ما تصبو اليو المؤسسة في  واألجيزةالمعمومات 
 (6092،240)الدوري، حاضرىا ومستقبميا .

لمشكالت العمؿ المعقدة  اإلستراتيجيةالتميز مف خالؿ وضع الحموؿ  ليإيقود  -3
(.Oguz,2016,1) 

يساعد في تعزيز الوعي بالتيديدات التي يتعرض ليا رأس الماؿ الفكري لممؤسسة  -8
 .ضرورة مكافحة التجسس واتخاذ التدابير المضادة إليوالحاجة 

(.Bernhardt,2003,12) 
 سرتاتيجيأهداف الذناء اإل

 ستراتيجي ويمكف تمخيصيا كما يمي:تتعدد أىداؼ الذكاء اإل
 جمع المعمومات عف البيئة الخارجية والقياـ بتحميميا. -9
تمكيف المؤسسات مف االستجابة لتغيرات البيئة الحالية والمستقبمية والتخطيط  -6

ابو الغنيـ ) .اسمعتيا وموقعي ىوالتنبؤ بالنتائج بالشكؿ الذي ينعكس إيجابا عم
،6092 ،920) 

 (68، 6092أونيس ،) .تقديـ األفكار اليادفة التي تسيـ في االبتكارات واالختراعات -3
 سرتاتيجي الذناء اإلعناصز 

الذكاء عناصر ستراتيجي حيث اختمؼ الكتاب في تحديد الذكاء اإلعناصر تتعدد 
)النعيمي ( 6092،94،( و)أبو الغنـ ،  (Maccoby,2001,2ستراتيجي ويتفؽ كؿ مف اإل
عمي أف لمذكاء  (2، 6093و)الشماسيف ، ( 6092،2و )عبيد ، (  923، 6004، 
 ىي : عناصر ستراتيجي عدة اإل

تفكير النظـ: ويتمثؿ في القدرة عمي دمج العناصر المختمفة بغرض تحميميا وفيـ  -9
الكيفية التي تتفاعؿ بموجبيا لتشكؿ نظاما أو صورة واضحة لألشياء التي يتـ 

اعتبار أنو عنصر مف عناصر  ىوتظير لنا فوائد تفكير النظـ عممعيا،  التعامؿ
ستراتيجي ومساعدة القادة ستراتيجي كما أنو يوفر لنا أطر لمتفكير اإلالذكاء اإل

 .مواجية التعقيدات البيئية ىعم
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قوي غير  ىالتفكير باالستناد عم ىقدرة الفرد عم االستشراؼ: تعكس مقدرة ؼاالستشرا -6
أنيا تساىـ في بناء المستقبؿ وقد تصاب المؤسسة بالفشؿ  إالمرئية وغير مدركة 
 .عند غياب ىذا البعد

وتفكير النظـ في  ؼتوظيؼ االستشرا ىوىي قدرة صانع القرار عمالرؤية المستقبمية:  -3
صياغة نموذج يضع المؤسسة في صورة نظاـ اجتماعي قادر عمي صناعة قرارات 

 .فاعمة في خدمة المستفيديف
االستعانة باالستشراؽ والتفكير المنظـ في تصميـ نموذج أو حالة مثمي  ىأو ىي القدرة عم

در ما يتطمب الوصوؿ إلييا، أي أنيا ليست مجرد موجو نحو صناعة المستقبؿ بق
 تيتـ بتوجيو مسارات ىذه الموجيات وتحقيؽ مضامينيا.

التي يضعيا وتحفيزىـ  بالرؤى: تعكس قدرة القائد الذكي عمي الياـ العامميف التحفيز -8
مجموعة مف الظروؼ الداخمية  إليعمي االنسجاـ معيا وتنفيذىا، كما يشير 

فيي تشير إذف إلي  والخارجية التي تحرؾ الفرد مف أجؿ إعادة التوازف الذي اختؿ
نزعة لموصوؿ إلي ىدؼ معيف وىذا اليدؼ قد يكوف إلرضاء حاجات داخمية أو 

فيي المقدرة عمي دفع األفراد وتحفيزىـ لإليماف بيدؼ عاـ يجمعيـ  .رغبات داخمية
انطالقا مف الرؤى والتصورات التي ينبغي أف تكوف موضع التنفيذ إذ يتطمب 

 ما يحرؾ دافعية األفراد ويؤثر فييـ لمعمؿ باتجاه اليدؼ. ىالتعرؼ عم
، أخريمع مؤسسات  اإلستراتيجيةالتحالفات  إقامة ىالشراكة: ىي قدرة المؤسسة عم -2

بمقدرتيـ عمي إقامة صداقات مع اآلخريف، الذيف يمتمكوف ذكاء  األفرادحيث يتمتع 
كويف تحالفات وشراكات ستراتيجي فإنيـ يميموف إلي تأما مف يمتمكوف الذكاء اإل

مع احدي المؤسسات أو أكثر ألجؿ تطوير مشروع مشترؾ والشراكة تمـز كال 
 .المؤسسات المتشاركة المشاركة بمواردىا

ستراتيجي كما يمي: عناصر عممية الذكاء اإل (McDowell,2009,135كما حدد )
، تطوير اإلطار المفاىيمي، تحديد الميمة األصمية التي سيوظؼ الذكاء االستراتيجي لمعالجتيا

براز كافة عناصر الميمة ، إعداد خطة عمؿ المشروع، تطوير الصالحيات، تحديد المشكمة وا 
، دمج وتحميؿ وتفسير البيانات، فحص وتقييـ البيانات الواردة، التخطيط وتنفيذ جمع البيانات

المراجعة النيائية ، ستراتيجيإعداد تقرير التقييـ اإل، مراجعة التقدـ، استخالص الفرضيات
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مراجعة األداء ، المدراء والزبائف ىتوزيع التقرير عم، لمميمة في ضوء الصالحيات المتوقعة
 وكفايتو وفاعميتو بعد العمؿ.

 سرتاتيجيا إخصائص الكائد الذني 

ستراتيجي أنو شخص مفكر ومتأمؿ، ذو خبرة واسعة في رسـ مف سمات القائد اإل
 (  2، 6093الخطط االستراتيجية.) الرممي ، 

حسف استغالؿ الموارد ، وضوح تفكيره وصفاؤه  ،بالثقة بالنفس: كما يتميز أيضا
القدرة عمي التحفيز وتعزيز ، بعد النظر والقدرة عمي استشراؼ المستقبؿ ، الفكرية والمادية 

 ،لعامميفجيود ا
 & Them) االبداع وابتكار حموؿ لممشكالت والصعوبات التي تواجو المؤسسة. 

Kim ,2009,5 ( 
ستراتيجيا إإلي ضرورة تمتع القادة األذكياء  ( 1، 6094 ،  ابو االصبع ) كما أشار

ستراتيجي ألف ىذا يؤسس نحو النجاح االستراتيجي بالذكاء الشعوري إلي جانب الذكاء اإل
ستراتيجيا بصيرة وحدس ومستوي عاؿ مف ميارات إلممنظمة ، كما يمتمؾ القادة األذكياء 

 فكرية وتحميمية .
في أنيـ ستراتيجيا إخصائص القادة األذكياء  ( Maccoby ,2004,1)كما لخص 

لدييـ مرونة ، ستراتيجيات المستقبميةط واإلستراتيجيا ولدييـ الميارة عمي اعداد الخطإيفكروف 
لدية قدرة عمي تحفيز العامميف وايجاد ، ستراتيجيات في ظؿ تغيرات البيئة المحيطةلتنفيذ اإل

 شراكات مع مؤسسات اخري بفعالية ونجاح .
 مزاحل الذناء االسرتاتيجي 

ستراتيجي مف تحاوؿ المؤسسات المعاصرة وضع الخطط والبرامج لتنمية الذكاء اإل
 ىأجؿ استثمار رأس الماؿ الفكري لتتمكف مف تحويؿ األفكار اليادفة في االبتكار واالختراع إل

خدمات قابمة إلشباع الحاجات، كما تعمؿ عمي توفير المعمومات لتتمكف مف فيـ التيديدات 
ب المحيطة بيا حاليا ومستقبال، وتشكيؿ القناعات لدي صناع القرارات والسياسات بوجو 

الوصوؿ إلي قرارات وسياسات إبداعية، باإلضافة إلي تمكيف القادة مف استشعار الفرص 
 (602، 6004المتاحة مع تمؾ التغيرات التي تحيط بيا. )جاد الرب، 
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كما يرتبط الذكاء االستراتيجي بنوع مميز مف القدرات المميزة التي يحتاجيا القائد أو 
التفكير بطريقة فعالة ومتكاممة بمستقبؿ المؤسسة المفكر االستراتيجي والتي تمكنو مف 

 (Oguz,2016,9فالذكاء االستراتيجي دور في تنمية وتطوير الثروة الفكرية. )
 ستراتيجي وىي :ست مراحؿ متتابعة مرتبطة بعممية الذكاء اإل( Xu,2007,6 ) حدد

غيير تشخيص مؤشرات الت ىمرحمة االستشعار: بناء الوعي والقدرة لدي القادة عم -9
 الداخمية والخارجية بالنسبة لممؤسسة.

 طرؽ جمع البيانات ذات الصمة. ىالجمع تركز عم -6
التنظيـ وتشمؿ ىذه المرحمة تنظيـ البيانات التي تـ جمعيا وتنسيقيا وىيكمتيا  -3

 ووضعيا في شكؿ مصادر لممعمومات.
 معمومات بالطرؽ واألدوات المناسبة. ىالمعالجة تحميؿ البيانات وتنظيميا وتحويميا إل -8
 المعمومات لممستخدميف. ىإلاالتصاؿ يتضمف تسييؿ عممية الوصوؿ  -2
 إجراءاتاالستخداـ اعتماد المعمومات في صناعة القرارات ووضع الخطط وتحديد  -2

 تنفيذىما.
 سرتاتيجيأسص الذناء اإل

 ستراتيجي: يمكف التمييز بيف ثالثة أسس لمذكاء اإل
 ستراتيجي رصد وتحميؿ القضايا التي تيـ االستراتيجية، حيث أفالذكاء اإل ىيجب عم -9

ستراتيجية المنظمة تتعمؽ أساسا بنتائج التغيرات غير المتوقعة في المدي اإل
ستراتيجي يتبع مجموعة واسعة مف المؤشرات، مع التركيز الطويؿ، الذكاء اإل

 كبيرة في المستقبؿ.الشديد عمي تحديد التغيرات التي تؤدي إلي تحوالت 
 (249، 6092)الدوري، 

 ىستراتيجي مع قيادة المنظمة، فوظائؼ المنظمة المركزة عمينبغي أف ينسؽ الذكاء اإل -6
تحميؿ وتفسير المعمومات المرتبطة باالستراتيجية تعد ميمة وحيوية و تنسيؽ 

 (  94،  6092)مقراش،  مستوي القيادة. ىلصناع القرار عم
ستراتيجي قدرات متخذي القرارات باعتبارىـ استراتيجييف، كما يجب أف يدعـ الذكاء اإل -3

تكوف أنشطة منسقي الذكاء االستراتيجي تتماشي مع األنشطة بحيث تتكيؼ 
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)أونيس،  ستراتيجية.بحوثيـ وتحميالتيـ لتالئـ احتياجات المشاركيف في صنع اإل
6092 ،68 ) 

 ثانيا: رأض املال الفهزي 

( أف رأس الماؿ الفكري "ىو مجموعة القيـ غير الممموسة 21،6004 ،السعيد )يري
التي تعتبر جزءا مف رأس ماؿ المؤسسة  والتي تشمؿ عمي مكونات بشرية وىيكمية 
وعالقاتية، تساىـ في إنتاج أفكار جديدة ومبتكرة تساعد عمي بقاء وتعظيـ القدرات التنافسية 

 لممؤسسة".
بأنو امتالؾ قدرات عقمية عناصرىا المعرفة والميارة ويعرؼ رأس الماؿ الفكري أيضا 

والخبرة، ويمكف توظيفيا واستثمارىا في زيادة المساىمات الفكرية لتحسيف أداء عمميات 
المؤسسة، وتطوير مساحة إبداعاتيا بشكؿ يحقؽ ليا عالقات فاعمة مع جميع األطراؼ 

 (921، 6001وصالح،  ي) العنز  المتعاممة معيا.
أف رأس الماؿ الفكري "عبارة عف مجموعة الميارات  (Mention,2012,33) ويري

صفة  كسب المؤسسة ىالمتوفرة بالمؤسسة والتي تتسـ بمعرفة واسعة تجعميا قادرة عم
 العالمية مف خالؿ االستجابة لمتطمبات المستفيديف والفرص التي تتيحيا التكنولوجيا ".

( رأس الماؿ الفكري عمي أنو "مجموع المعارؼ 2، 6092 ،الخضري)ويعرؼ 
والميارات والخبرات والتعميـ المتراكـ لدى العنصر البشري والذي يمكف تحويمو إلي قيمة وتوليد 
 األفكار المتعمقة بالتطوير الخالؽ واالستراتيجي لألنظمة واألنشطة والعمميات واالستراتيجيات. 

لفكري ىو امتالؾ المؤسسة لنخبة متميزة مف األفراد مما سبؽ يتضح أف رأس الماؿ ا
التطوير والتجديد واإلبداع، وىو أيضا القدرة التي يصعب تقميدىا  ىبما يمتمكوف مف القدرة عم

 مف قبؿ المؤسسات المنافسة.
استخالص الركائز األساسية لرأس الماؿ الفكري،  أيضا ومف التعريفات السابقة يمكف

األصوؿ غير  ىيعتمد عم، المعرفة الفكرية ىيرتكز عم، وىي االىتماـ باألنشطة العقمية
عبارة عف محصمة التفاعؿ بيف رأس الماؿ البشري ، جوىره اإلبداع البشري، الممموسة

رات ( ورأس الماؿ الييكمي لممؤسسة )مجموع ما يتمتع بو العامموف مف معارؼ وميارات وخب
) ويتضمف البنية األساسية والعوامؿ التنظيمية ( ورأس ماؿ العالقات )ويشمؿ العالقات التي 
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يركز عمي النخب ذات المؤىالت والقدرات العممية ، تنمييا المؤسسة مع المستفيديف (
 ييتـ بالخبرات والميارات.، والعقمية

 أهنية رأض املال الفهزي 
ماؿ الفكري ألي مؤسسة القيمة التي تميزىا عف المؤسسات األخرى، حيث ال رأسيعد 

وتتمثؿ أىمية رأس الماؿ الفكري في  أف معيار التنافس اليـو المعرفة والمعمومات والميارات.
التعمـ بشكؿ أسرع، ويمثؿ ليا  ىأنو يعد ميزة تنافسية لممؤسسة تكمف في قابمية العامميف عم

القوة الخفية التي تضمف ليا البقاء والتطور، وتعد المعرفة المقدمة في رأس الماؿ الفكري 
فريدة وتمكف المؤسسة مف زيادة إنتاجيا بالمقارنة بمثيالتيا، وزيادة القدرة اإلبداعية، وتعزيز 

التقادـ  ىد والكفاءات يؤدي بيا إلالوالء لممؤسسة وتياوف الجامعات في االستثمار في الموار 
 (92،6098)رشيد والزيادي ، وبالتالي تراجع موقعيا التنافسي.

أف أىمية رأس الماؿ الفكري ال تكمف في امتالكو فقط، ولكف في  ىإل اإلشارةويجب 
كيفية إنتاج واستخداـ األفكار المبدعة واألساليب المتطورة فيما يسيـ في تطور وزيادة فعالية 

 ؤسسة التعميمية ويحقؽ ليا تميزىا وتفردىا.الم
يساعد رأس الماؿ الفكري في خمؽ أنو تمخيص أىمية رأس الماؿ الفكري في ويمكف 
)العنزي وسعد،  كفاءة استخداـ األصوؿ ويحقؽ إنتاجية أعمي. ، يزيد مفمعارؼ جديدة

السالح األساسي لممؤسسة، ألف الموجودات الفكرية تمثؿ القوة الخفية  يعد. (923، 6001
 ,Johannsson)  واستمرارية المؤسسة، وقابميتيا لمتطوير والنمو.التي تضمف بقاء 

Martensson , &Skoog,2004,410) ، كما يعد رأس الماؿ الفكري مف أكثر األصوؿ
عممية قادرة عمي إدخاؿ التعديالت الجوىرية ألنو يمثؿ قوي  قيمة في القرف الواحد والعشريف،

، والمحرؾ لجميع  عمي كؿ شيء في أعماؿ المؤسسة فضال عف ابتكاراتيـ المتالحقة
يمثؿ االىتماـ برأس الماؿ و  (6090،962)الحمداني وعمي، العمميات واألنشطة المؤسسية

تحقؽ العائد الحقيقي الفكري بالمؤسسات التعميمية قوي داعمة لعمميات التنمية المستدامة و 
لالستثمار في الطاقات الفكرية والبشرية بما يجعميا حمقة مستمرة النمو وتستيدؼ تطوير 

يعتبر االىتماـ برأس الماؿ الفكري في المؤسسات ، و جميع الموارد البشرية بشكؿ أكثر فاعمية
)الراشدي  تنمية اقتصادية واجتماعية لممجتمع بشكؿ غير مباشر. ىو التعميمية وتنميتيا

يمثؿ بحد ذاتو ميزة تنافسية لممؤسسة، خاصة وأف المؤسسات تتنافس اليوـ ، (6092،30،
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، لذا فاف االىتماـ بو يعد قضية حتمية تفرضيا  عمي أساس المعرفة والمعمومات التي لدييا
 (Chen , Zhu &Xie,2004,123طبيعة التحدي العممي والتكنولوجي المعاصر. )

 رأض املال الفهزي  مهونات

 كما حددىا مكونات رئيسية ثالثرأس الماؿ الفكري مف  يتكوف
(Choong,2008,98) :وىي 
الماؿ البشري: وىو مصدر أساسي لالبتكار والتجديد في المؤسسة، وذلؾ لما يتمتع  رأس -9

بو األفراد مف قدرات عقمية وميارات وخبرات تسيـ في إيجاد حموؿ عممية لممشكالت 
 وتمكيف المؤسسة مف البقاء والمنافسة.

لمستفيديف رأس الماؿ الييكمي: يتضمف القدرات التنظيمية لممؤسسة، والتي تمبي طمبات ا -6
مف خالؿ نقؿ المعرفة وتعزيزىا في الموجودات الفكرية كنظـ المعمومات، وحقوؽ النشر 

 والتأليؼ، وسمعة المؤسسة.
 رأس الماؿ العالقاتي: ويشمؿ رضا، ووالء، واالحتفاظ، وتمكيف، ومشاركة المستفيد. -3

 أوال: رأض املال البشزي  

إجمالي المعرفة والميارات ( أف رأس الماؿ البشري ىو 2، 6093ا،مين) يري
والتدريب والتعميـ والخبرات سواء كانت ىذه المعرفة عامة أو متميزة ومتفردة مثؿ االبتكار 

وقدرات الموظفيف لحؿ مشكالتيـ، ورأس الماؿ ىذا متالـز مع  واإلبداع وروح المبادرة
 الموظفيف وال يمكف لممؤسسة امتالكو بؿ استغاللو.

( أف رأس الماؿ البشري مف أىـ مكونات رأس الماؿ 6093،8 ،عبيدات)يري  وكما
التفكير والمعرفة والميارات واإلبداعات التي  ىالفكري، ألنو يتعمؽ بالعقؿ البشري، ويركز عم

يتمتع بيا األفراد، باإلضافة إلي صفاتيـ وسموكياتيـ ومنظومة القيـ التي يتحموف بيا، ويمعب 
حقيؽ الميزة التنافسية لممؤسسات والدوؿ عمي حد رأس الماؿ البشري دورا أساسيا في ت

 سواء.
 :( في6099،99)بومنجؿ ورقايقية، وتتمثؿ مكونات رأس الماؿ البشري كما ذكرىا 

مقدرة العامميف: وتتضمف قدرة القيادة االستراتيجية إلدارة المؤسسة، ودرجة جودة  -
مكانية التعمـ، ومدي مساىمة العامميف في اتخاذ   القرارات.العامميف، وا 
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إبداع العامميف: وتتضمف قدرة اإلبداع واالبتكار لدى العامميف، والعائد المحقؽ مف  -
 األفكار الذكية لمعامميف.

اتجاىات العامميف: وتتضمف توافؽ توجيات العامميف مع قيـ المؤسسة، ودرجة رضا  -
 العامميف، ومعدؿ دوراف العمؿ. 

إلي أف أىمية رأس الماؿ البشري تتبمور مف  ( (Alani & Jaradat,2010,68أشار 
، يسيـ في خمؽ المعرفة الجديدة، أحد المصادر الميمة المؤثرة عمي األداءكونيا خالؿ 

يساعد عمي زيادة األصوؿ وتحقيؽ إنتاجية ، يسيـ في تحقيؽ الميزة التنافسية لممؤسسة
 أعمي .

 ثانيا : رأض املال اهليهلي

رأس الماؿ الييكمي في البنية التحتية والداعمة لمعامميف، ويمتمؾ رأس الماؿ  يتمثؿ
عند مغادرة العامميف ليا، ويتضمف رأس الماؿ  ىالييكمي مف قبؿ المؤسسة ويبقي معيا حت

الييكمي األشياء التقميدية كالبيانات، واألجزاء المادية لمحاسبات والبرمجيات والعمميات وكذلؾ 
 (920، 6004)عطية،  ت الخاص بيا.نظاـ المعموما
رأس الماؿ الييكمي مخازف المعرفة غير البشرية في المؤسسة مثؿ قواعد  ويمثؿ

 (Tsan & Chang,2003 ,3)  . ، واالستراتيجيات العمميات،  البيانات، المخططا
رأس الماؿ الييكمي نظاـ وىيكؿ المؤسسة وامتالؾ المؤسسة ليذا النوع مف  عدوي

استخداـ رأس الماؿ  ىرأس الماؿ الفكري يمكنيا مف توفير بيئة أعماؿ مالئمة وقادرة عم
 Chen & Lin,2003,22)) البشري واالستفادة مف أقصي طاقاتو.

 ثالجا: رأض مال العالقات

شبكة عالقات المؤسسة وارتباطاتيا الخارجية وكذلؾ  ىرأس ماؿ العالقات إل ويشير
والحكومات. رضا المستفيديف ووالئيـ، ويشمؿ المعرفة والعالقات مع المستفيديف والنقابات 

(Bontis,2000,5) 
إلي أف رأس ماؿ العالقات ىو المبادرة واالحتفاظ Chang,2012,82) )ويشير 

قيمة العالقات التي تقيميا المؤسسة مع  ويمثؿ والتطوير لعالقات المؤسسة الخارجية.
المستفيد ومدى االحتفاظ بو عف طريؽ االىتماـ  ووالءالمستفيديف مف خالؿ زيادة رضا 
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يجاد الحموؿ الناجحة ليا بالسرعة  ىالشكاو  ىبمقترحاتو واالستماع إل المقدمة مف قبمو، وا 
 ( 93،  6000) عبيد ،  الممكنة.

رأس ماؿ العالقات في جمع المعمومات عف حاجات المستفيديف  أىمية وتكمف
يجاد المعرفة مف خالليا، والتي تساعد في بقاء المستفيديف مواليف  ورغباتيـ ودراستيا وا 

دعـ رأس  ىنمو رأس ماؿ العالقات وتطوره عم ويعتمد (6098،22)الشمري ، لممؤسسة.
الماؿ العالقات بمثابة الوسيط في عمميات  الماؿ البشري ورأس الماؿ الييكمي، كما يعمؿ رأس

 (Gilaninia,2012,2293). رأس الماؿ الفكري
 خصائص رأض املال الفهزي 

يتميز األفراد :  خصائص رأس الماؿ الفكري فيما يمي (62، 6004)حدد السعيد 
يفضؿ رأس الماؿ الفكري ، الذيف يمثموف رأس ماؿ فكري بتوافر ميارات وخبرات عالية ومتنوعة

، يتسـ رأس الماؿ الفكري باالستقاللية في الفكر والعمؿ، اليياكؿ التنظيمية المرنة ضمفالعمؿ 
يتفاعؿ رأس الماؿ الفكري بشكؿ أكثر إيجابية في المناخ اإلداري الذي يتسـ بالالمركزية في 

ت التي يسودىا المناخ ال يرغب رأس الماؿ الفكري في العمؿ في التنظيما، اتخاذ القرارات
يميؿ رأس الماؿ الفكري نحو المبادأة، والسعي المستمر نحو تقديـ األفكار ، الرسمي الكامؿ

يفضؿ رأس الماؿ الفكري ، والمقترحات االبتكارية والتي قد تكوف غير مألوفة في بعض األحياف
إلبراز القدرات المتميزة التعامؿ مع القضايا التي تتسـ بعدـ التأكد، ألنيا تعتبر مجاؿ خصب 

يتميز ، يتواجد رأس الماؿ الفكري في كافة المستويات اإلدارية ولكف بدرجات متفاوتة، لمعامميف
األفراد الذيف يمثموف رأس الماؿ الفكري بالمبادأة والسعي المستمر نحو تقديـ األفكار 

 6099)شعبافوأضاؼ  والمقترحات االبتكارية والتي قد تكوف غير مألوفة في بعض األحياف.
يتسـ األفراد باالنفتاح عمي الخبرة مف خالؿ السعي المستمر نحو االستفادة مف خبرات  (28،

يسعي إلي التجديد والتطوير.) ، يميؿ رأس الماؿ الفكري إلي المرونة وعدـ الجمود، و اآلخريف
خبرات وميارات  ىيتميز رأس الماؿ الفكري بأنو نشاط يركز عم، و (6002،31بدارنو ، 

وقدرات ومعارؼ العامميف وكذلؾ تطبيقات التكنولوجيا الحديثة بالمؤسسة ويوفر فرص لمنجاح 
 (Fazlagic,2010,6) والتميز، والكفاءة والفعالية واالستمرارية لممؤسسة في المستقبؿ.

يمثؿ رأس الماؿ الفكري القوة التي يمكف مف خالليا المساىمة في وضع الخطط 
يتسـ ، (6090،2لقرارات التي تؤثر عمي مستقبؿ المؤسسة وتحسيف األداء)ياسيف ، واتخاذ ا
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بطبيعتو التطورية حيث أف رأس الماؿ الفكري الفردى أو الجماعي الجديد ىو نتاج رأس ماؿ 
 فكري سابؽ، ويمثؿ أساسا لتحقيؽ رأس ماؿ فكري جديد الحؽ أكثر تطورا

(Porter,2013,23) ،كمما زاد استخداـ ، مف األصوؿ الفكريةد لعديصعوبة قياس وتقييـ ا
العنصر البشري تزايدت قيمة رأس الماؿ الفكري، نتيجة لتراكـ الخبرة والميارة والمعرفة الخاصة 

يعد رأس الماؿ الفكري موجود معرفي غير ممموس لديو ، (Caddy,2000,3بالعامميف .)
الدليؿ عمي نجاح وتميز المؤسسات عد يالمقدرة عمي تحويؿ التقنيات إلي مخرجات متميزة و 

 (Enders,1997,16ومنافستيا دوليا ومحميا في األمد البعيد .)
يتطمب رأس الماؿ الفكري ميارات وخبرات متنوعة، وىياكؿ تنظيمية مرنة، 

)زلماط  الخبرة، ومناخ إداري يتسـ بالالمركزية. ىواالستقاللية في الفكر، واالنفتاح عم
ط بيف مكونات رأس الماؿ الفكري وتكامؿ حيث يعتبر رأس الماؿ يوجد تراب، (8، 6092،

البشري المحفز األوؿ لمثروة الفكرية، كما أف المعرفة لدي أفراد المؤسسة تتفاعؿ مع أصوؿ 
ى رأس الماؿ الييكمي المستخدمة في العالقات وتتصؿ باألفراد واألطراؼ خارج المؤسسة، وعم

ير ايجابي عمي رأس ماؿ العالقات، وىكذا يكوف التطوير ذلؾ فإف رأس الماؿ الييكمي لو تأث
 (Bontis,2000, 64) مستمرا وكذلؾ ازدياد الثروة الفكرية.

 مشتوي اجلامعة  ىاألهداف اليت حتككها تننية رأض املال الفهزي عل

 تنمية رأس الماؿ الفكري لمجامعة عدد مف األىداؼ مف أىميا: عمميةتحقؽ 
لمجامعػػة أف ترفػػع مسػػتوي أدائيػػا وتحقػػؽ العديػػد مػػف المزايػػا التنافسػػية اعتمػػادا  يمكػػف -

عمي ما تممكػو مػف مػوارد مميػزة، وىػذه المػوارد تتسػـ بالنػدرة وارتفػاع التكمفػة ويصػعب 
محاكاتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، وال يمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبداليا بغيرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارد 

 (Bharadwaj,2000,170األخرى.)
عممية تنمية رأس الماؿ الفكري معمومات دقيقة يمكػف أف تطػور وتعػزز مػف أداء  توفر -

كمػا  الجامعة وتزيد مف قػدرتيا عمػي االسػتجابة لمتغيػرات البيئيػة السػريعة والمتالحقػة،
تػػػوفر المعمومػػػات التػػػي يمكػػػف مػػػف خالليػػػا التحقػػػؽ مػػػف قػػػدرة الجامعػػػة عمػػػي تحقيػػػؽ 

 (Brooking &Motto,1996,5)أىدافيا.
ارية ونجػػاح الجامعػػة يعتمػػد بشػػكؿ أساسػػي عمػػي قػػدرتيا التنافسػػية فيمػػا يتعمػػؽ اسػػتمر  -

   Hall,1992,41) ( . برأس الماؿ الفكري واألصوؿ المستندة لممعرفة
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يسيـ تنمية رأس الماؿ الفكري في بناء وتشييد العقوؿ البشرية عاليػة التميػز وتعظػيـ  -
دارة المعرفػة وزيػادة   ، القيمػة البشػرية لمعػامميف فػي الجامعػة باإلضػافة إلػي تنميػة وا 

 القدرة عمي توليد األفكار ذات القيمة العالية .
خمػػؽ بيئػػة تػػدعـ وتحػػافظ عمػػي التطػػور المسػػتمر وتطػػوير المعتقػػدات والقػػيـ واألنمػػاط  -

السموكية في الجامعػة لتحقيػؽ رسػالتيا وغايتيػا بكفػاءة وفعاليػة، وخمػؽ ثقافػة متميػزة 
 (Morgan,1994,4 )توقعات األفراد.في األداء لتحقيؽ 

إطالؽ الطاقات الفكرية والقدرات الذىنية ألفراد الجامعة عمي كافة المستويات ومػف ثػـ  -
المسػػػاىمة فػػػي رفػػػع كفػػػاءة العمميػػػات وتحسػػػيف اإلنتاجيػػػة بتػػػوفير الحمػػػوؿ األفضػػػؿ 

 (6090،93لممشكالت وترشيد اتخاذ القرارات.)السممي ،
ي بالجامعػػات فػػي إحػػداث التنميػػة الشػػاممة والمسػػتدامة تسػػيـ تنميػػة رأس المػػاؿ الفكػػر  -

حيػػث أصػػبح النمػػو مرىونػػا بمػػا تمتمكػػو أيػػو أمػػو مػػف المخػػزوف المعرفػػي وقػػدرتيا عمػػي 
 Molodchik& Othersفػي إنتاجػو وتطػويره واسػتخدامو بكفػاءة وفاعميػة. اإلسياـ

2012,35)) 
واعتبػػاره األسػػاس فػػي االىتمػػاـ المكثػػؼ باإلنسػػاف وتنميػػة واسػػتثمار قدراتػػو الذىنيػػة  -

تحقيؽ أي تقدـ أو تنمية بػالمجتمع وىػو مػا سػاىـ فػي زيػادة االىتمػاـ بػالعمـ والبحػث 
العممي واعتبار المعرفػة المعيػار األىػـ فػي تقيػيـ البشػر والجامعػات، وترتػب عمػي ذلػؾ 
االىتماـ بتكامؿ مصادر المعرفة وتنميتيا وارتفاع أىمية وقيمة األعمػاؿ ذات المحتػوي 

 (6002،2في.)مطير ،المعر 
 الطزم اليت تشاعد يف تننية رأض املال الفهزي باجلامعات 

أفضؿ المواىب البشرية يتطمب أف تكوف الجامعة ذات نظاـ فعاؿ في  استقطابإف 
 6092عممية االختيار، وتوفير أسس التعمـ ونقؿ الخبرة بيف األجياؿ المتعاقبة. )الخضري ،

،69) 
أىػـ الطػرؽ التػي تسػاعد فػي تنميػة رأس المػاؿ الفكػري بالجامعػات كمػا  تمخيصيمكف 

 ( فيما يمي:6001،682،العنزي وصالح )ذكرىا 
السميـ )الفعاؿ( وىو النشاط الذي بموجبو يمكف تحديد مصادر استقطاب  االستقطاب -9

  األفراد المؤىميف بيدؼ جذبيـ واختيار المرشحيف المالئميف لموظائؼ الشاغرة في الجامعة
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 ، وتشمؿ مصادر االستقطاب نوعيف: استقطاب داخمي، واستقطاب خارجي. -6
ف تيتـ بالكفاءات والخبرات مف الجامعة أ ىالتنشيط والتعميـ المستمر حيث يجب عم -3

بمعني أف تعمؿ بمبدأ التنشيط المكثؼ  ،األفراد والعناية واالىتماـ بالكفاءات والمواىب
لمتشبع بالمعرفة، وعميو البد مف استخداـ المعمومات والمعارؼ الموجودة في عقوؿ األفراد 

 أوال بأوؿ وذلؾ مف خالؿ شحف القدرات الذىنية وأساليب التفكير المرنة.
انة تكفؿ مف أصوؿ الجامعة تحتاج إلي صي ميـ أصؿحيث تعد الموارد البشرية االىتماـ ب -8

وىناؾ نشاطات يمكف االىتماـ بيا  ،الفعالةالمحافظة عمي القدرات والميارات والخبرات 
تعزيز التميز و ، ، وتنمية القدراتمف قبؿ الجامعة لزيادة كفاءتيا وفاعميتيا كالتدريب

 Aoki,2012,67) )التنظيمي.
الميارات والخبرات التدريب والتعميـ نشاط ميـ إذ يمكف مف خاللو أف يكتسب المتدربوف  -2

كما يساعد بالمعرفة والميارة، وتزويدىـ ويمتمكوف المعرفة، حيث يمكف تطوير األفراد 
 .لييـ مف مياـإما يسند ميارات األفراد لرفع كفاءتيـ في أداء تنمية  ىعمالتدريب 

Drydakis,2016 ,98)) 
الجامعة أف تحسف إدارة مواردىا المعرفية الموجودة أصال عندىا، وعدـ تضييع  عميو 

ضرورة التعاوف بيف الجامعة ومحيط األعماؿ ومراكز ، في البحث عف موارد جديدة الوقت
 ( 6008،96واالستفادة منيا.) العامر والغالب، البحث مف أجؿ تكويف المعرفة

الموارد البشرية االلكترونية، وتمثؿ مخططا يوضح شجرة الكفايات تعد أحد تقنيات إدارة  -2
 عف سيرىـ الذاتية مف أجؿ تحديد المزيج الصحيح مف الالميارات والخبرات والمعارؼ فض

األفراد المطموبيف، وتتضمف الكفاية مكونيف ىما: المكوف المعرفي والمكوف السموكي، 
ميارات والخبرات المتصمة ويتضمف المكوف المعرفي المفاىيـ النظرية والمعمومات وال

بجدارة الشخص أما المكوف السموكي فيشمؿ مجموع ما يقـو بو الشخص أثناء تأدية 
 (Biesalski,2004,4العمؿ، والذي يمكف مالحظتو وتقويمو.)

ويجب أف يختمؼ التدريب عمي رأس الماؿ الفكري عف التدريب التقميدي مف حيث 
،   رات وميارات تراكمية نتيجة لتجاربيـ السابقةالنوعية ، فيذه الفئة تمتمؾ معرفة وخب

فاألساليب التقميدية مف محاضرات وجموس في قاعات ال تجدي بالنسبة ليـ، فيـ يحتاجوف 
لتبادؿ المعرفة والخبرات والميارات مع ذوي الثقافات األخرى، مع ضرورة استثمار خبراتيـ 
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  .والمعرفة لمفئات واألجياؿ األخرى ومياراتيـ في التدريب، ونقؿ ىذه الخبرات والميارات
 (99، 0160الشيمي،(

وتنمية رأس الماؿ الفكري بالجامعات تتطمب التركيز عمي الكفاءات المحورية 
دارتيا، باعتبارىا  عمي خمؽ القيمة وتحقيؽ التميز وتمثؿ الكفاءات المحورية  القادرةوا 

مجموعة الميارات الخارقة الممموسة وغير الممموسة ذات الخصوصية في طبيعتيا، والقادرة 
والمؤسسات المعرفية كالجامعة مطالبة بتجديد  عمي تقديـ قيمة مضافة حقيقية لمعمؿ ،

دارتيا وتطويرىا  مف خالؿ عدة عمميات تتمثؿ في : التنمية وتطوير كفاءاتيا المحورية وا 
والتعمـ القائـ عمي تجاربيا ، اإلبداع الذي يستعمؿ الكفاءات المحورية الحالية مف أجؿ إنشاء 
كفاءات جديدة ، واكتشاؼ العالقات الموجودة بيف الكفاءات وكيفية تطورىا عبر الزمف . )عبد 

 ( 90، 6092القادر ،
لذكية وىي مؤسسات تيتـ باستثمار العقوؿ كما يتطمب تأسيس المؤسسات ا

الموجودة لدييا، وتكنولوجيا المعمومات المتوافرة ليا، مف خالؿ نظاـ قيمي راؽ يعتمد 
الشفافية، وينبذ اليياكؿ اليرمية والمراكز الوظيفية كمبادئ أساسية لو ، وبناء المؤسسات 

ذكائيا وقدرتيا عمي استثمار باقي الذكية يستمـز بالدرجة األساسية توافر العقوؿ المتميزة ب
الموارد ، وتسخيرىا لصالح توسيع مساحة التميز لمجامعة ، ألف تمؾ العقوؿ ليا قابمية 

 ( 926، 6002. )حسف ، التكيؼ مع الظروؼ المتغيرة وىذا ىو رأس الماؿ الفكري
 ويتطمب أيضا توفير بيئة تدعـ وتحافظ عمي التطور المستمر وتوفير ثقافة متميزة

توقعات المستفيديف وتشييد العقوؿ البشرية عالية التميز وتعظيـ القيمة  لتحقيؽفي األداء 
 6093البشرية لمعامميف وزيادة القدرة عمي توليد األفكار ذات القيمة العالية.)الكثيري ،

،269) 
 تننية رأض املال الفهزي وسرتاتيجي الذناء اإلحتكيل العالقة بني 

المؤسسات التعميمية واالجتماعية التي تقترف بوجود )الفكر،  تعد الجامعات مف أبرز
والعمـ، والحضارة( وىذه المفاىيـ مترابطة، والواحدة تكمؿ األخرى، كما أف لمجامعة رسالة 
وظيفية، عممية تربوية أوجدىا المجتمع لخدمة أبنائو، والجامعات مراكز إشعاع حضاري 

ذلؾ ال يمكف لمجامعة أف تكوف منعزلة عف المجتمع وال بمعزؿ  ىوعممي لإلنسانية، عالوة عم
 (6، 6004عف الحضارة اإلنسانية. )الزبيدي ،
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وأفضؿ المؤسسات ىي تمؾ التي يكوف ليا القدرة عمي اإلبداع وأفضؿ القيادات ىـ 
عمي تفجير المواىب اإلبداعية والعمؿ عمي استقطاب رأس الماؿ  القدرةأولئؾ الذيف يمتمكوف 

 (6090،84لفكري وتنمية ىذه المؤسسات. )الروساف والعجواني، ا
ويتركز رأس الماؿ الفكري في الجامعة بشكؿ واضح، حيث تستقطب الجامعة بحكـ 
وظيفتيا المجتمعية أعدادا مف حممة الشيادات وفؽ معايير محددة مع أف الشيادات في حد 

بؿ القدرة والميارة واإلبداع ىي ذاتيا ليست اعتبارا ميما مف مفيـو رأس الماؿ الفكري 
 (Zaytoun, 2008 ,31االعتبارات الجوىرية لرأس الماؿ الفكري.)

الجامعة بحكـ تكوينيا وطبيعة ميمتيػا حيػث تتمثػؿ وظيفػة الجامعػة  ىويمكف النظر إل
أنيػا حاضػنة لػرأس المػاؿ  ىفي ثالث مياـ أساسػية )التػدريس، والبحػث، وخدمػة المجتمػع( عمػ

 الفكري. 
آليػػة الكتشػػاؼ الفئػػة المتميػػزة، والتػػي لػػدييا اسػػتعدادات ايجػػاد فتسػػعي الجامعػػة إلػػي 

يجػاد منػاخ مػف التنػافس ا ، بظيػور رأس لبنػاءوقدرات نوعية يمكػف االسػتفادة منيػا مسػتقبال، وا 
لتبػػادؿ الخبػػرات والمعػػارؼ اتصػػاؿ المػػاؿ الفكػػري، ويحقػػؽ الميػػزة النسػػبية وأيضػػا إيجػػاد شػػبكة 

                            اسػػػػػػػتقطاب المتميػػػػػػػزيف.الكتشػػػػػػػاؼ و  ، وتعميميػػػػػػػا مػػػػػػػع وجػػػػػػػود آليػػػػػػػةالفعالػػػػػػػةوالتجػػػػػػػارب 
(Biesalski,2004,45(  

ويمكػػف القػػوؿ أف الجامعػػة مػػف الناحيػػة النظريػػة لػػدييا القػػدرة عمػػي تكػػويف رأس المػػاؿ 
النػوع مػف ىػذا اسػتثمار  الجامعةتحسف أف وينبغي تطويره، تنميتو و  الفكري، ولدييا القدرة عمي

                                  رأس المػػػػػػػػاؿ بكفػػػػػػػػاءة وتحولػػػػػػػػو إلػػػػػػػػي ميػػػػػػػػزة تنافسػػػػػػػػية وقيمػػػػػػػػة مضػػػػػػػػافة لممؤسسػػػػػػػػة.
( Maciocha&Kisielnick,2016 ) 

واضػػحا فػػي مػػدى اسػػتثمارىا اختالفػػا أمػػا مػػف الناحيػػة العمميػػة فػػاف بػػيف الجامعػػات  
لرأسػػماليا الفكػػري، فينػػاؾ جامعػػات عالميػػة حققػػت السػػمعة العمميػػة، وشػػكمت مركػػز اسػػتقطاب 
نما عمي صعيد العالـ، ولدييا عالقػة مسػتمرة وايجابيػة مػع  المتميزيف ليس عمي صعيد دوليا وا 

بمػػا والتميػػز القيػػادة المسػػتفيديف مػػف خػػدماتيا البحثيػػة واالستشػػارية  ، وليػػذا فيػػي فػػي موقػػع 
 ( Academy,2006,50)حققتو عمي مستوي الميزات التنافسية .
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سػػتراتيجي المحػػػدد رأس المػػػاؿ الفكػػري عمػػي أنػػو المفتػػػاح التربػػوي اإل ىكمػػا ينظػػر إلػػ
لمتنميػػػة، حيػػػث توجيػػػت الجيػػػود نحػػػو االسػػػتثمار فػػػي رأس المػػػاؿ الفكػػػري لالرتقػػػاء بمسػػػتوي 

 (8، 6092، الجامعات مما ينعكس عمي المجتمع ككؿ. )قشطة
ورأس الماؿ الفكري في الجامعات المصرية يتمثؿ في القدرات والكفػاءات لػدي أعضػاء 
ىيئة التدريس والقيادات والعامميف فييػا والقػادرة عمػي توليػد األفكػار المتعمقػة بػالتطوير الخػالؽ 

س عمػي سػتراتيجيات لمجامعػة التػي تػنعكاالستراتيجي لألنظمة والبرامج واألنشطة والعمميػات واإل
 (6092،688السيد  إنتاجيتيا المحصمة.)

األفػراد الػذيف يمتمكػوف المعرفػة والميػارة فيػـ بمثابػة خػزيف  ىكمػا تحتػاج الجامعػات إلػ
ف تطػوير  واسع مف الميػارات والمعرفػة، وبالتػالي يتطمػب بنػاء الجامعػة بػالموجودات الفكريػة، وا 

وتشػػػجيع االبتكػػػار والتجديػػػد وممارسػػػة التكامػػػؿ فػػػي  سػػػتراتيجياإلاإلمكانػػػات بتشػػػجيع الػػػذكاء 
 العالقات يجعؿ باإلمكاف بناء قاعدة مف الموجودات الفكرية.

نمػا  وبما أف رأس الماؿ الفكري ال ينمػو اعتمػاد عمػي الشػيادات التػي يحمميػا األفػراد وا 
االبتكػػار واإلبػػداع، ومياراتػػو، واسػػتعداداتو، وخبراتػػو، وحبػػو لمعمػػـ  ىمقػػدرة الفػػرد عمػػ ىيرتكػػز عمػػ

والمعرفػػة، ومواىبػػو، وميولػػو، فيكػػوف بدايػػة نمػػوه بالجامعػػة ىػػي حسػػف انتقػػاء العناصػػر الفعالػػة 
ستراتيجي التػي تػنعش رأس المػاؿ التي تتوافر بيا الخصائص السابقة وتنمية عناصر الذكاء اإل

سػػتراتيجي وبػػيف تكػػويف الثػػروة ثيقػػة بػػيف تنميػػة عناصػػر الػػذكاء اإلالفكػػري بالجامعػػة فالعالقػػة و 
 كما يمي:  الفكرية بيا
فػي تنميػة رأس لمرؤية المستقبمية دورا ميما  رأس الماؿ الفكري والرؤية المستقبمية : 

تعػػد  المػػاؿ الفكػػري حيػػث تتمثػػؿ فػػي وصػػؼ صػػورة مسػػتقبمية أفضػػؿ تتطمػػع إلييػػا المؤسسػػة و
باتجػػاه الطريػػؽ الواحػػد لممسػػتقبؿ كمػػا المنظمػػة الرؤيػػة المسػػتقبمية بمثابػػة الػػدليؿ لكػػؿ فػػرد فػػي 

وىػي تمثػؿ الطمػوح الػذي يركػز القائػد االسػتراتيجي  منظمػة المستقبمية المرغوبة لم تعني الحالة
وتشػػكؿ الرؤيػػة حالػػة تنبػػؤ لتشػػكيؿ صػػورة  اىتمامػػو فيػػو ويشػػجع أعضػػاء المنظمػػة حولػػو أيضػػا

نػػة مػػف الظػػروؼ أو االحػػداث المسػػتقبمية ذات العالقػػة باطػػار معػػيف وىػػذه العمميػػة تتجػػاوز معي
وراء األحػػػداث لتشػػػمؿ الفيػػػـ واإلدراؾ أيضػػػا فيػػػي ترسػػػـ خارطػػػة لمقػػػادة  مجػػػرد النظػػػر إلػػػي مػػػا

الناجحيف مف خالؿ رسـ خارطة طريؽ لمعامميف وتنمية قدراتيـ وامتالكيـ عقمية متفتحػة وافػؽ 
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عواقػػب األمػػور ، فالػػذكاء االسػػتراتيجي يػػوفر الرؤيػػة لمقػػادة ويسػػاعدىـ فػػي واسػػعة لمنظػػر فػػي 
 (  Kearns, 2005,58.)التنبؤ والتأثير االيجابي في المؤسسة

عطػػاء أفضػػؿ مػػا لػػدييـ وبػػذؿ أقصػػي جيػػودىـ كمػػا تسػػاعد العػػامميف فػػي المنظمػػة إل
 ، كمػػػػػا تعػػػػػد منيجػػػػػا حػػػػػوؿ المسػػػػػتقبؿ الستكشػػػػػافوواحػػػػػدوتوحيػػػػػد تطمعػػػػػاتيـ باتجػػػػػاه 

)Daft,&Noe,2001,405 ) 
رأس الماؿ الفكري والتحفيز والدافعية: يمكػف وصػؼ رأس المػاؿ الفكػري بأنػو مجموعػة 

وتػػوفير التحفيػػز ليػػا بشػػكؿ الخبػػرات والميػػارات والمعػػارؼ التػػي تعطػػي المنظمػػة طابعيػػا المميػػز 
 ويعػػد التحفيػػز كعنصػػر مػػفصػػحيح ممكػػف يضػػمف لممنظمػػة البقػػاء والنجػػاح عمػػي األمػػد البعيػػد 

عناصػػر الػػذكاء االسػػتراتيجي ىػػو المقػػدرة عمػػي دفػػع األفػػراد وحػػثيـ عمػػي العمػػؿ بكفػػاءة وفعاليػػة 
وعنػػد تمتػػع القػػادة بالدافعيػػة يمكػػنيـ مػػف تحريػػؾ القػػدرات االبداعيػػة لتحقيػػؽ أىػػداؼ المؤسسػػة 

 ( 332،  6092الناصر ، ) .الكامنة لدي العامميف
لمشػراكة دورا فعػاؿ فػي تنميػة رأس المػاؿ الفكػري وتتمثػؿ  :رأس الماؿ الفكػري والشػراكة

الشراكة في امكانية اقامة التحالفات االسػتراتيجية مػع مؤسسػات اخػري، حيػث ييػتـ االشػخاص 
ذوي الػػذكاء االسػػتراتيجي بتكػػويف شػػراكات وتحالفػػات لموصػػوؿ إلػػي األىػػداؼ المشػػتركة كمػػا أف 

مر بالفعؿ ىو ما جعؿ الكثيػر مػف يوفر مصدرا لقبوؿ المشاركة وىذا األ الخبرة في العمؿ الفرقي
التحمػػيالت اإلداريػػة تعػػد فػػرؽ العمػػؿ الذاتيػػة أساسػػا لممشػػاركة المباشػػرة والنقطػػة المعػػززة ألداء 
 المنظمػػػة عمػػػي المػػػدي البعيػػػد وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ االحاسػػػيس المتبادلػػػة التػػػي تػػػدعـ األعضػػػاء.

,340)Marchingtor &Wilkinson,2000( 
بمػػا  إقامػػة التحالفػػات االسػػتراتيجية مػػع منظمػػات أخػػري ىوقػػدرة رأس المػػاؿ الفكػػري عمػػ

   يثري المنظمة ويسيـ في تبادؿ الخبرات، وتطوير المنظمة وانعاش الثروة الفكرية بيا. 
قػػدرة رأس المػػاؿ الفكػػري بالمؤسسػػة  ى: يشػػير إلػػنظـالمػػرأس المػػاؿ الفكػػري والتفكيػػر  

عمي دمج وتوليؼ مجموعة مف المتغيرات ذات الصمة بعضيا بػبعض ثػـ تحميميػا بشػكؿ واضػح 
طػػر لمتفكيػػر أفػػالتفكير الػػنظـ دورا كبيػػرا فػػي تنميػػة رأس المػػاؿ الفكػػري حيػػث يييػػيء  المعػػالـ.

سموبا لمواجية التعقيدات البيئيػة وطريقػة لػتعمـ أشػياء جديػدة بسػيولة واكتسػاب أاالستراتيجي و 
المعرفة ورؤية أوضح كما يوفر طرؽ أفضؿ البتكػار اسػتراتيجيات تسػيـ فػي تجػاوز المشػكالت 
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 ىفراد بعنصر تفكير الػنظـ يجعمػو يممػؾ منيجػا تحميميػا ولديػة قػدرة عمػالمعقدة وعندما يتمتع األ
 بعضيا ببعض وفيـ المشكالت كنظاـ.ربط أجزاء النظاـ 

تنميػػة رأس المػػاؿ  دورا ميمػػا فػػي االستشػػراؼيمعػػب : ؼرأس المػػاؿ الفكػػري واالستشػػرا
مسػػػتقبؿ  ىالتنبػػػؤ بػػػالفرص والتيديػػػدات التػػػي يمكػػػف أف تػػػؤثر عمػػػ ىالفكػػػري حيػػػث يسػػػاعد عمػػػ

واستكشػاؼ في مساعدة القائد عمي التحمي بالحكمة والبصػيرة فػي تحميػؿ  يسيـكما ، المؤسسة
المسػػتقبؿ، وبمػػا أف االستشػػراؼ يتمثػػؿ فػػي دراسػػة الماضػػي وفيػػـ الحاضػػر لمػػتمكف مػػف معرفػػة 

 ف ذلؾ يسيـ في تنمية الثروة الفكرية بالمؤسسة.إالمستقبؿ ف
 الدراسات الشابكة: 

     تعرض الباحثة عددا مف الدراسات السابقة في محوريف مرتبة ترتيبا زمنيا كما يمي: 
 سرتاتيجيتناولت الذناء اإل دراسات :أوال

التعرؼ عمي مفاىيـ الذكاء االستراتيجي وتأثيره عمي  (6094)عبد دراسة ىدفت 
األداء التنظيمي والتعرؼ عمي تصورات القادة حوؿ الذكاء االستراتيجي وتحديد طبيعة العالقة 

وتكونت عينة البحث مف ، التنظيمي  واألداءبيف الذكاء االستراتيجي  ( التأثير واالرتباط)
أف الذكاء االستراتيجي بكافة أبعاده ومكوناتو يساىـ بشكؿ  إليوتوصمت الدراسة ، ( فردا 40)

التنظيمي وتوفر الذكاء االستراتيجي لدي القيادات يساىـ في تحقيؽ  األداءفعاؿ في تعزيز 
حوؿ موظفييا لفموجة في جامعة ا اإلداريةأىداؼ الجامعة وكمياتيا وأيضا فاف رؤية القيادات 

ىي موحدة باتجاه تطوير الجامعة مف كافة الجوانب والمياديف والقيادات اإلدارية في الجامعة 
 .جاز وأداء مياميـ بالشكؿ المطموبممتزمة بتحفيز العامميف الذيف يحققوف أعمي معدالت االن

رات  ( دور الذكاء االستراتيجي في اتخاذ القرا 6094دراسة ابو اصبع )وفحصت 
 ، المسحي تحقيقا ألىداؼ البحث  الناجحة بالمؤسسات التربوية ، واستخدـ المنيج الوصفي
جنبية ، وكذلؾ استعراض الخمفية واستعرض الباحث مجموعة مف الدراسات العربية واأل

النظرية والممثمة في مفيوـ الذكاء االستراتيجي ، أىميتو وخصائصو ، أىدافو ، أبعاده ، 
وكذلؾ استعراض اتخاذ القرار مفيومو وأىميتو وشروطو وصعوباتو وعناصره ، كما أدواره ، 

ركز عمي الذكاء االستراتيجي بأبعاده ) االستشراؼ ، التفكير المنظـ ، الرؤية االستراتيجية ، 
  الشراكة ، الدافعية  ( ودورىا في اتخاذ القرارات الناجحة بالمؤسسات التربوية .
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( إلي تحديد أثر رأس الماؿ البشري في تنمية الذكاء  6092دراسة الدوري )وسعت 
ستراتيجي في بعض المستشفيات العراقية ، استخدـ المنيج الوصفي ، وتكونت عينة اإل

المستشفيات المحددة ، وتوصمت  فيالعميا والوسطي  باإلدارات( مديرا  624الدراسة مف )
، ستراتيجيلماؿ البشري في تنمية الذكاء اإلحصائية لرأس اإالدراسة إلي وجود تأثير ذو داللة 

دارتيا ، وتوصي  وعدـ وجود اىتماـ كافي برأس الماؿ البشري  في المستشفيات المبحوثة وا 
يجاد طرؽ جديدة في العمؿ وعدـ االعتماد عمي األساليب التقميدية ، إالدراسة بضرورة 

االعماؿ ، وزيادة  إلنجازوضرورة امتالؾ المستشفيات أعدادا كافية مف العامميف ذوي الخبرة 
االىتماـ بالتدريب المستمر لمعامميف ، وزيادة قنوات االتصاؿ والتواصؿ بيف العامميف وزيادة 

 امميف في الوحدات اإلدارية المختمفة .تبادؿ األفكار بيف الع
ستراتيجي لدي عينة مف ( إلي قياس أبعاد الذكاء اإل 6092دراسة صقور )وىدفت 

(  940مديري الشركات الخاصة وأثرىا في القدرات التنافسية ، وتكونت عينة الدراسة مف ) 
الذكاء  ، وتوصمت الدراسة إلي أف أبعاد استبانةواستخدـ المنيج الوصفي  وطبقت 

ستراتيجي تتوافر بنسبة عالية لدي المديريف في المنظمات المحددة ، مع وجود أثر ايجابي اإل
ذي داللة معنوية ألبعاد الذكاء عمي القدرات التنافسية وتبيف أف الدافعية والرؤية المستقبمية 

ذات داللة ستراتيجي الخمسة ، وعدـ وجود فروؽ ليما األثر األكبر مف بيف أبعاد الذكاء اإل
ستراتيجي تعزي إلي العمر والجنس ووجود فروؽ تعزي إلي بعاد الذكاء اإلأحصائية في إ

المستوي التعميمي والمركز الوظيفي ، وأوصت الدراسة بضرورة االىتماـ بالتعمـ المستمر مف 
بعاد الذكاء بطريقة تقنية وتبني ثقافة الذكاء أقبؿ قادة المنظمات وتأىيميـ الستثمار 

 االستراتيجي ونشرىا مف قبؿ الجيات ذات الصمة .
ستراتيجي ودوره في تحقيؽ عنواف جوانب الذكاء اإلب Ali(  (2016دراسةوجاءت 

ستراتيجي ) االستشراؼ ، الرؤية بعاد الذكاء اإلأ تحديد أثرل وسعتالرشاقة التنظيمية 
المنظمة بقطاع التعديف بالردف ، المستقبمية ، الدافعية ، الشراكة ، تفكير النظـ ( عمي رشاقة 

( فردا ، واستخدـ المنيج الوصفي ، وطبقت استبانة ،  332تكونت عينة الدراسة مف )
ستراتيجي في الرشاقة بعاد الذكاء اإلوتوصمت الدراسة إلي وجود تأثير ايجابي واضحا أل

تحقيؽ المرونة التنظيمية ومواجية التحديات الداخمية التنظيمية وفي المساعدة عمي 
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ستراتيجي ، وتقميؿ القيود التقميدية وصت الدراسة بضرورة االىتماـ بالذكاء اإلأوالخارجية و 
 داخؿ المنظمة .

ستراتيجي ) ( تحديد العالقة بيف عناصر الذكاء اإل6092)عمراف دراسة وحاولت 
ة االستراتيجية ، الشراكة ، الدافعية ( والقدرة االبداعية االستشراؼ ، التفكير المنظـ ، الرؤي

مكانية تحقيؽ المنافسة والحصوؿ عمي مكانة متميزة ، استخدـ إلممؤسسة لما لو مف أثر في 
ستراتيجي بعناصره أثر في ، وتـ التوصؿ إلي أف لمذكاء اإل استبانةالمنيج الوصفي وطبقت 
عطاؤىا بعدا ا  بضرورة االىتماـ بالقدرات االبداعية و  وصي البحثأو  تحقيؽ القدرة االبداعية .

بداعية وتقميؿ القيود التقميدية مف أجؿ تعزيز القدرات فكار اإلاستراتيجيا لمتحفيز عمي توليد األ
 بداعية .اإل

ستراتيجي عمي القيادة مف ( التعرؼ عمي أثر الذكاء اإل 6092دراسة مسمـ )وىدفت 
لعميا في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة مف خالؿ دراسة وجية نظر القيادات اإلدارية ا

، وتكونت  استبانةالعالقة بيف الذكاء االستراتيجي والقيادة واستخدـ المنيج الوصفي ، طبقت 
( عضوا، وتوصمت  28عينة الدراسة مف أعضاء مجالس الجامعات الفمسطينية وعددىـ ) 

أعضاء مجالس الجامعات الفمسطينية ، ووجود أثر  الدراسة إلي توافر الذكاء االستراتيجي لدي
ستراتيجي والقيادة مف وجية نظر بعاد الذكاء اإلأحصائية بيف إداللة وعالقة موجبة قوية ذات 

القيادات اإلدارية العميا في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ، وأوصت الدراسة بضرورة أف 
ذكاء االستراتيجي بشكؿ كبير وذلؾ لتمكينيـ مف بعاد الأتقـو قيادة الجامعات باالعتماد عمي 

 ستراتيجية.إاتخاذ قرارات 
إلي تحديد تأثير الذكاء االستراتيجي عمي اتخاذ   Esmaili ( (2014دراسةوسعت 

القرار االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي بالمنظمات والشركات، استخدـ المنيج الوصفي، 
 ، وطبقت استبانة ستراتيجي( منظمة وشركة تطبؽ  الذكاء اإل 920تكونت عينة الدراسة مف )

يجابي وذو داللة عمي صناعة القرار إأثير ، وتوصمت الدراسة إلي أف الذكاء االستراتيجي لو ت
 االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي بالشركات والمنظمات المحددة .

توضيح أثر الذكاء االستراتيجي في  إليىدفت الدراسة  (6093دراسة الشماسيف )
وتوصمت الدراسة ، ( فرد920وبمغ عينة الدراسة ) استبانةوطبؽ تعزيز المرونة اإلستراتيجية 
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لعناصر الذكاء االستراتيجي )االستشراؼ والرؤية، التفكير  إحصائيةلي وجود أثر ذي داللة إ
  ستراتيجية.( عمي تعزيز المرونة اإلالدافعيةبمنطؽ النظـ، الشراكة، و 

التعرؼ عمي دور الذكاء االستراتيجي في    seitovirta((2011 دراسةوحاولت 
العميا وتقديـ مقترحات لدور الذكاء  اإلداراتاتخاذ القرارات وكيفية اتخاذ القرارات مف قبؿ 

زيادة فعالية اتخاذ القرارات في المستقبؿ ، وتـ استخداـ المنيج الوصفي االستراتيجي في 
ستراتيجي يمثؿ األساس والبنية وتوصمت الدراسة إلي إف الذكاء اإل، ومقابمة  استبانةوطبؽ 

 األساسية التخاذ القرارات الفعالة ويزود متخذي القرارات بالمعمومات الالزمة .
 دراسات تناولت رأض املال الفهزي ثانيا: 

تحديد تأثير خمسة أنواع   Maciocha & Kisielnick(  (2017دراسةىدفت 
مف الموجودات غير الممموسة التي يتضمنيا رأس الماؿ الفكري وىي ) التدريب ، المقدرات ، 

، وتوصمت الدراسة  الثقافة التنظيمية ، االتصاالت ، التحفيز ( عمي أداء  منظمات األعماؿ
المنظمة وىي جودة يوجد أربعة جوانب ميمة مف التدريب تؤثر بشكؿ كبير عمي أداء  وإلي أن

، االستمرارية بالتدريب ، نشر الوعي بأىمية التدريب ، ووجد أف الثقافة التنظيمية  التدريب
بأبعادىا وبخاصة بعدي االستقاللية ، ودرجة تركيز اإلدارة لالىتماـ بالعامميف أكثر أبعادىا 

 تأثيرا عمي األداء التنظيمي .
تحديد أثر أربعة عناصر لرأس الماؿ   Maditionos et al( (2016 دراسةوىدفت 

الفكري وىي ) رأس الماؿ البشري ، رأس الماؿ الييكمي ، رأس الماؿ الزبائني ، رأس الماؿ 
(  391اإلبداعي ( في أداء األعماؿ لبعض المنظمات باليوناف ، وتكونت عينة الدراسة مف )

الماؿ البشري ىو أكثر منظمة يونانية ، وطبقت استبانة ، وتوصمت الدراسة إلي أف رأس 
عناصر رأس الماؿ الفكري أىمية ويرتبط بعالقة ايجابية برأس الماؿ الزبائني في حيف يؤثر 

يجابية مع إرأس الماؿ الزبائني عمي رأس الماؿ الييكمي ، ويرتبط رأس الماؿ اإلبداعي بعالقة 
 رأس الماؿ الييكمي . 

تعريؼ وتوضيح ماىية الميزة التنافسية ، باإلضافة  ( 6092) دراسة بوسيوةىدفت 
إلي تبيف دوره وأىمية رأس الماؿ الفكري في تحقيؽ الميزة التنافسية لمنظمات األعماؿ ، 
باعتبار رأس الماؿ الفكري ممثال حقيقيا لقدرة المنظمات عمي المنافسة وتحقيؽ النجاح 

اسة إلي أف رأس الماؿ الفكري ىو األصؿ والبقاء واالستمرار في سوؽ األعماؿ ، وتوصمت الدر 
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حدث عوامؿ اإلنتاج الذي يعترؼ بو كمورد أساسي إلنشاء الثروة بؿ أالجديد األكثر قيمة وىو 
كالعمؿ ورأس الماؿ والمواد األولية ، ويمعب  األخرىواألكثر أىمية مف عوامؿ اإلنتاج التقميدية 

نافسية المستدامة لمنظمات األعماؿ ، وتحقيؽ رأس الماؿ الفكري دورا ميما في دعـ الميزة الت
 الكفاءة والفعالية التنظيمية ونجاح المنظمات .

تحديد دور رأس الماؿ الفكري بأبعاده المتمثمة في )  ( 6092دراسة لويزة ) وسعت 
رأس الماؿ البشري ، رأس الماؿ الزبوني ، رأس الماؿ الييكمي (  في تحقيؽ الميزة التنافسية 

، وتوصمت  استبانةالمتمثمة في ) الجودة ، الكفاءة ، اإلبداع ، االستجابة ( ، وصمـ  بأبعادىا
الدراسة إلي وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف رأس الماؿ الفكري بأبعاده الثالثة وتحقيؽ 
الميزة التنافسية ، وأوضحت الدراسة توفر أبعاد كال مف رأس الماؿ البشري والييكمي بدرجة 

توفر أبعاد رأس الماؿ الزبوني ، حيث يسيـ كؿ منيما في تحقيؽ الميزة التنافسية  كبيرة و
دارتو ،  أكثر مف رأس الماؿ الزنوبي، وأوصت الدراسة بزيادة االىتماـ برأس الماؿ الفكري وا 

 ستراتيجي .إنو أىـ مورد أوضرورة التعامؿ مع رأس الماؿ الفكري عمي 
( تحديد إمكانية تحقيؽ التفوؽ المنظمي  6092)دراسة الزبيدي والمشيداني وىدفت 

مف خالؿ تطوير رأس الماؿ البشري وبناء ثقافة األداء المتميز لمعامميف، وتكونت عينة 
كأداة لجمع البيانات، وتوصمت الدراسة إلي أف  استبانة( مديرا ، وطبقت  42الدراسة مف ) 

 . وسط األداء المتميز لمعامميفرأس الماؿ البشري يزداد تأثيره في التفوؽ المنظمي بت
التعرؼ عمي واقع إدارة رأس الماؿ الفكري  (6092دراسة الخضري )وسعت 

بالجامعات الفمسطينية الخاصة وذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمي مدي توافر مكونات رأس الماؿ 
عينة الفكري وأبعاده المتمثمة في ) البعد البشري والبعد الييكمي والبعد الزبوني ( وتكونت 

( موظفا بالجامعات الفمسطينية ، واستخدـ المنيج الوصفي وتوصمت  620الدراسة مف )
الدراسة إلي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة تجاه واقع إدارة 
رأس الماؿ الفكري بالجامعات الفمسطينية الخاصة بقطاع غزة تبعا لممتغيرات )الجنس، العمر، 

تحصيؿ العممي، عدد سنوات الخدمة( بينما توجد فروؽ تبعا لمتغير الجامعة لصالح مجاؿ ال
  .إدارة العنصر البشري ومجاؿ إدارة رأس ماؿ العالقات

( توضيح نشأة وتطور رأس الماؿ الفكري ، والتعرؼ  6098دراسة ربابعة )وحاولت 
ت إلي ظيوره في المكتبات أدي عمي أدلة نظرية رأس الماؿ الفكري ومفيومو ، واألسباب الت
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ومراكز المعمومات ، و إيضاح خصائصو ومميزاتو وأىميتو في المكتبات ومراكز المعمومات . 
واستعراض مكونات رأس الماؿ الفكري وعناصره الرئيسية، ومتطمبات بناء رأس الماؿ الفكري 

يب المالية المستخدمة قياس رأس الماؿ الفكري وصعوباتو، واألسال ىكميزة تنافسية، إضافة إل
في قياسو والمقاييس غير المالية لقياسو واستخداميا، وكيفية توجيو المكتبات ومراكز 

 المعمومات نحو بناء رأس ماؿ فكري لدي أفراده. 
تحديد الدور الذي يمعبو رأس الماؿ الفكري في بموغ  ( 6098دراسة الزيادي )وسعت 

( مف القيادات الجامعية مف كميات  38األداء الجامعي المتميز ، وتكونت عينة الدراسة مف ) 
خصص رئيسية لقياس متغيري الدراسة ،  كأداة االستبانةجامعة القادسية ، وأعتمد عمي 

مقياس خاص لألداء الجامعي  إعدادف تـ القسـ األوؿ منيا لقياس رأس الماؿ الفكري في حي
بيف رأس  إحصائيةوجود عالقة ارتباط موجبة ذات داللة  إليالمتميز ، وتوصمت الدراسة 

الماؿ الفكري بداللة أبعاده مجتمعة واألداء الجامعي المتميز بداللة أبعاده مجتمعة ، وجود 
اد األداء الجامعي المتميز ، بيف بعد رأس الماؿ البشري مع أبع إحصائيةعالقة ذات داللة 

بيف بعد رأس الماؿ الييكمي مع أبعاد األداء الجامعي  إحصائيةوجود عالقة ارتباط ذات داللة 
بيف بعد رأس الماؿ العالقاتي مع أبعاد  إحصائيةالمتميز ، وجدت عالقة ارتباط ذات داللة 

 األداء الجامعي المتميز.
تحديد ما إذا كاف األداء التنظيمي   Nejadiran et al (2012)دراسة وىدفت 

يتأثر بالكيفية التي يدار بيا رأس الماؿ الفكري ، وتكونت عينة الدراسة مف مجموعة مف 
أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة ، وطبقت استبانة وتوصمت الدراسة إلي أف األداء التنظيمي 

تراتيجي ميـ مف موجودات سإيتأثر بالكيفية التي يدار بيا رأس الماؿ الفكري كونو موجود 
 .المؤسسة وأنو يمعب دورا ىاما في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة بكفاءة وفاعمية

 الدراسات الشابكة  ىتعكيب عل

مف العرض السابؽ لمدراسات السابقة، العربية واألجنبية ذات العالقة بموضوع البحث 
ستراتيجي ، والمحور الثاني رأس الماؿ الفكري يتضح أف والتي تناولت المحور األوؿ الذكاء اإل

ىناؾ أوجو تشابو بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة حيث تتشابو الدراسة الحالية مع 
 والعينة واألداةالدراسات السابقة في العديد مف الجوانب المنيجية مثؿ اختيار منيج الدراسة 

الجامعة في تحقيؽ  ي أنيا تركز عمي تحديد دورفي حيف تختمؼ عف الدراسات السابقة ف
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التدريس بجامعة ىيئة أعضاء مف وجية نظر تنمية رأس الماؿ الفكري و ستراتيجي الذكاء اإل
بصفة عامة استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في صياغة المشكمة ، و المنصورة 

ثراء الجانب النظري وبناء أداة الدراس ة الميدانية واختيار األساليب وتعميؽ فيـ الموضوع وا 
 حصائية المناسبة وفي تحميؿ البيانات . اإل

 اإلجزاءات امليدانية للدراسة

 دراسةمنهج ال

نظرا لطبيعة البحث الحالي، تـ استخداـ المنيج الوصفي، الذي يعتمد عمي دراسة 
التعبير النوعي الواقع أو الظاىرة كما توجد في الواقع وييتـ بوصفيا وصفا دقيقا مف خالؿ 

الذي يصؼ الظاىرة ويوضح خصائصيا أو التعبير الكمي الذي يعطي وصفا رقميا يوضح 
 .مقدار وحجـ الظاىرة

  اسة وعينتهارالدجمتنع 

، ةجميع أعضاء ىيئة التدريس بجامعة المنصور تمثؿ مجتمع البحث الحالي في 
 عضاء ىيئة التدريسعضوا مف أ(  22وتـ أخذ عينة عشوائية طبقية منيـ مكونة مف )

، والجدوؿ التالي يوضح مف ثالث كميات)التربية والعموـ واآلداب( تمثؿ المجتمع األصمي
 توزيع العينة وفقا لعدد مف المتغيرات الشخصية.
 (2عذٚي )

 رٛص٠غ ػ١ٕخ اٌجحش ٚفمب ٌٍّزغ١شاد اٌشخص١خ 

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌؼذد اٌّغّٛػخ اٌّزغ١ش

 % 2246 62 روٛس إٌٛع

 % 2242 22 ئٔبس

اٌذسعخ 

 اٌؼ١ٍّخ

 % 22 22 ِذسط

 % 62 22 أعزبر ِغبػذ

 % 2 2 أعزبر

 % 2242 22 عٕٛاد 22ألً ِٓ  اٌخجشح

 % 2242 2 عٕخ فأوضش 62

 أدوات البحح 

واقع دور الجامعة في تحقيؽ الذكاء االستراتيجي استبانة  ت أدوات البحث فيمتمث
، وفيما يمي خطوات بناء وجية نظر أعضاء ىيئة التدريسوتنمية رأس الماؿ الفكري مف 

 االستبانة
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 األطر النظرية والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث. ىاالطالع عم -9

 تـ تحديد مجموعة مف المحاور المرتبطة بموضوع البحث تمثمت في:  -6

 ستراتيجي( ويشمؿالمحور األوؿ )الذكاء اإل 

 .االستشراؼالبعد األوؿ:  -
 .الثاني: تفكير النظـ البعد -
  .البعد الثالث: الرؤية المستقبمية -
 .البعد الرابع: التحفيز -
  .البعد الخامس: الشراكة -

  :ستراتيجيمعوقات تحقيؽ الذكاء اإلالمحور الثاني 

  :ستراتيجي بالجامعةمتطمبات تحقيؽ الذكاء اإلالمحور الثالث 

 رأس الماؿ الفكري، ويشمؿ: :المحور الرابع 

 رأس الماؿ البشري :األوؿ البعد -
 رأس الماؿ الييكمي: البعد الثاني -
 رأس الماؿ العالقاتي: البعد الثالث -
تـ صياغة مجموعة مف العبارات تكوف اإلجابة عمييا باختيار بديؿ محدد مف خمسة  -

موافؽ  –بدائؿ تحدد درجة الموافقة عمى العبارة تتدرج مف )موافؽ بدرجة كبيرة جدا 
 ا( بدرجة منخفضة جد

 بالطرؽ التالية:  االستبانةتـ التحقؽ مف صدؽ وثبات  -3
 تـ التحقؽ مف صدؽ االستبانة بطريقتيف وىما:

 صدم احملهنني 
مجموعػػة مػػف المحكمػػيف مػػف ذوي  ىتػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ أداة البحػػث بعرضػػيا عمػػ

االختصاص والخبرة إلبداء الرأي حوؿ محاورىا وفقراتيا ومػدي مناسػبتيا لتحقيػؽ اليػدؼ الػذي 
وضعت مف أجمو، وارتباط عبارات كؿ محور بو وأية تعديالت لغوية وقد أسفر ىػذا اإلجػراء عػف 

ضافة عبارات آخري وىو ما أخذ فػي  تتعػديال إجػراء تػـو  ،ةبػو الباحثػ تحذؼ بعض العبارات وا 
 بعض الصياغات المغوية لمعبارات.
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 صدم االتشام الداخلي 
 ولممحػور كػامال ةتـ التحقؽ مػف صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي لكػؿ بعػد مػف أبعػاد االسػتبان

واالرتبػاط بػيف  وذلؾ مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف درجة المفردة والدرجة الكميػة لمبعػد
، 0.21 – 0.81قػػيـ معػػامالت االرتبػػاط بػػيف العبػػارات وأبعادىػػا بػػيف فتراوحػػت البعػػد والمحػػور 

 .0.09وىي قيـ دالة عند  0.21 -0.22وبيف األبعاد ومحاورىا بيف 
 الثبات 

وذلػػؾ لكػػؿ محػػور بطريقػػة ألفػػا كرونبػػاخ فتراوحػػت قػػيـ  االسػػتبانةتػػـ التحقػػؽ مػػف ثبػػات 
 وىي قيـ عالية ومقبولة. 0.42 -0.40معامالت الثبات بيف 

الدراسػػػة يتضػػػح أنيػػػا تتمتػػػع بدرجػػػة مقبولػػػة مػػػف الصػػػدؽ  اةف العػػػرض السػػػابؽ ألدمػػػ
 والثبات تبرر استخداميا في الدراسة الحالية.

 نتائج الدراسة

سرتاتيجي من وجهة نظز أعضاء هيئة دور اجلامعة يف حتكيل الذناء اإلواقع الشؤال األول: ما 

 ؟التدريص

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار مربع كاي لحسف المطابقة لتعرؼ داللة  
 :الفروؽ بيف بدائؿ االستجابة وجاءت النتائج كما في الجداوؿ التالية
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 االستشزاف البعد األول: 

 ( 6عذٚي )

 االعزششاف اٌزىشاساد ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ ٚل١ّخ ِشثغ وبٞ ٌجؼذ 

 اٌؼجبساد َ

 ِٛافك ثذسعخ

وب
6 

 ل١ٍٍخ عذا ل١ٍٍخ ِزٛعطخ وج١شح وج١شح عذا

 % د % د % د % د % د

2 

رغزط١غ اٌغبِؼخ 

اعزخذاَ اٌطبلبد 

اٌفىش٠خ فٟ 

 اعزششاف اٌّغزمجً

22 2246 62 2246 22 2242 22 2246 - - 2242
** 

6 

رحبٚي اٌغبِؼخ 

اخزشاق اٌّغٙٛي 

 ثشىً ِغزّش

2 2242 22 2246 22 2242 22 6642 2 242 2242
**

 

2 

رٛظف اٌغبِؼخ 

االِىبٔبد اٌزار١خ فٟ 

ِٛاعٙخ األحذاس 

 اٌّغزمج١ٍخ

22 2242 22 6242 22 2242 2 246 2 242 2642
**

 

2 

رّزٍه اٌغبِؼخ اٌمذسح 

اٌّجبدسح فٟ  ٝػٍ

ضٛء اٌزصٛساد 

 اٌغذ٠ذح

2 242 22 2242 22 2242 2 2242 - - 2242
**

 

2 

اٌغبِؼخ  رغزمشٞء

اٌّغزمجً ػٕذ رط٠ٛش 

 اعزشار١غ١برٙب

2 242 22 2242 62 2246 2 246 2 242 2242
**

 

2 

 ٝرشوض اٌغبِؼخ ػٍ

اٌّغبّ٘خ إٌّظّخ 

 فٟ صٕغ اٌّغزمجً

22 2242 62 6242 22 2242 22 2246 2 242 6242
**

 

2 

رإِٓ اٌغبِؼخ 

ثأ١ّ٘خ اعزمشاء 

اٌّغزمجً فٟ رحم١ك 

 اٌز١ّض

22 2242 22 22 22 2242 22 2246 2 242 2242
**

 

2 

رّزٍه اٌغبِؼخ اٌمذسح 

االعزفبدح ِٓ ٝ ػٍ

اٌخجشح اٌشخص١خ فٟ 

اٌزؼبطٟ ِغ األحذاس 

 اٌّغزمج١ٍخ

22 2246 22 62 22 2642 2 246 - - 2242
**

 

2 

رغزُٕ اٌغبِؼخ 

اٌفشص ثشىً ٠ّىٕٙب 

 ِٓ رحم١ك أ٘ذافٙب

26 2242 62 2242 22 2242 2 246 - - 2242
**

 

22 

االعزششاف ٠ّىٓ 

اٌغبِؼخ ِٓ ِٛاعٙخ 

اٌزؼم١ذاد ٚاٌزغ١شاد 

 اٌّغزمج١ٍخ

22 2242 22 2242 22 2242 2 242 - - 6246
**
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رات في اتجاه ا( أف قيمة اختبار مربع كاي جاءت دالة لجميع العب6يتضح مف الجدوؿ )
، تمتمؾ الجامعة القدرة عمي المبادرة في ضوء التصورات الجديدة البديؿ بدرجة كبيرة لمعبارات: 

تؤمف الجامعة بأىمية استقراء ، تستقريء الجامعة المستقبؿ عند تطوير استراتيجياتيا
ويشير ذلؾ إلي استشعار أعضاء ىيئة التدريس ألىمية دور  ،المستقبؿ في تحقيؽ التميز 

عف  االستشراؼ ، حيث يعبر ذكاء االستراتيجي الجامعة في تحقيؽ ىذا العنصر مف عناصر ال
 ت دراسة القدرة عمي رؤية االتجاىات المستقبمية ونظرا ألىمية ىذا العنصر فقد أشار 

Maccoby (2001)    قاد عددا مف المؤسسات  االستشراؼ إلي أف االفتقار إلي عنصر
، كما يزيد ىذا العنصر مف الوعي القتناص الفرص والتقميؿ مف المخاطر ومعرفة  إلي الفشؿ

، قد يكون وفي اتجاه البديؿ بدرجة متوسطة لباقي العبارات.  التحديات التي تواجو المؤسسة 

 في التحقيق .  ألهميتهاوفقا  االستشراف ذلك بسبب ترتيب أعضاء هيئة التدريس لعنصر 
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 الجاني: تفهري النظه البعد

 (2عذٚي )

 اٌزىشاساد ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ ٚل١ّخ ِشثغ وبٞ ٌجؼذ اٌزفى١ش إٌظُ 

 اٌؼجبساد َ

 ِٛافك ثذسعخ

وب
6 

 ل١ٍٍخ عذا ل١ٍٍخ ِزٛعطخ وج١شح وج١شح عذا

 % د % د % د % د % د

2 

رمَٛ اٌغبِؼخ 

ثذساعخ األفىبس 

اٌغذ٠ذح ِغزّؼخ 

ثذال ِٓ دساعزٙب 

ٌزإرٟ ِٕفصٍخ 

صّبس٘ب فٟ 

 اٌّغزمجً

2 2242 62 2642 22 2242 2 2242 - - 6242
**

 

6 

رٙزُ اٌغبِؼخ 

ثزح١ًٍ اٌؼاللخ ث١ٓ 

اٌظٛا٘ش 

ٚرفغ١ش٘ب 

ٌٍٛصٛي ئٌٟ 

 اوزشبفبد عذ٠ذح

22 2242 22 6242 22 2242 22 2246 2 242 2642
**

 

2 

رّزٍه اٌغبِؼخ 

لذسح ئثذاػ١خ ػٍٟ 

اٌؼٕبصش  دِظ

اٌّخزٍفخ ٌزح١ٍٍٙب 

 ثأٌٛاْ ِزؼذدح

22 2242 62 2242 62 2242 22 2242 - - 242 

2 

أرصٛس اٌغبِؼخ 

وٕظبَ ِزشاثظ 

 ِٚزٕبعك األعضاء

22 2242 62 2242 22 2242 2 242 - - 6242
**

 

2 

رٙزُ اٌغبِؼخ 

ثبٌٕظش ئٌٟ 

اٌّشىالد ِٓ 

 صٚا٠ب ِخزٍفخ

2 246 22 2242 62 2242 22 2242 - - 6242
**

 

2 

رحًٍ اٌغبِؼخ أٞ 

ِشىٍخ ثبٌٕظش ئٌٟ 

أعجبثٙب ِغزّؼخ 

ثذال ِٓ فصٍٙب 

 ػٓ ثؼضٙب

22 2242 62 2242 22 2242 2 242 - - 2242
**

 

2 

٠غبػذ اٌزفى١ش 

إٌّظِٟٛ 

اٌغبِؼخ ػٍٟ 

سؤ٠خ األحذاس 

 اٌزٟ رح١ظ ثٙب

62 2642 22 6242 22 2242 2 242 - - 6242
**

 



 م2024( 88) -4ج-أغسطسعدد                                   ...    ستراتيجيدور الجامعة في تحقيق الذكاء اإل

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 222 - 

اختبار مربع كاي جاءت دالة لجميع العبارات، ما عدا ( أف قيمة 3يتضح مف الجدوؿ )
قد  (تمتمؾ الجامعة قدرة إبداعية عمي دمج العناصر المختمفة لتحميميا بألواف متعددةالعبارة )

يشير ذلؾ إلي حاجة الجامعة إلي التركيز عمي قدرة اإلبداع وتنميتيا لدي األعضاء والعامميف 
تيتـ الجامعة بالنظر إلي ديؿ بدرجة كبيرة لمعبارة: وقد كانت الفروؽ في اتجاه الب بيا 

وقد يكوف ذلؾ راجعا إلي  أف تفكير النظـ يمثؿ إطارا لمتفكير  ،المشكالت مف زوايا مختمفة  
، وطرؽ البتكار إستراتيجيات تسيـ في تجاوز  اإلستراتيجي وأسموبا لمجابية تعقيدات البيئة

وضرورة االىتماـ بالذكاء   Haines (2007) سة درا كما أكد عمي ذلؾ المشكالت المعقدة 
 االستراتيجي وبخاصة بعد تفكير النظـ وتقميؿ القيود التقميدية لممؤسسة  كما أكدت عمي ذلؾ

 ، وذلؾ قد وفي اتجاه البديؿ بدرجة متوسطة لباقي العبارات ،   Ali (2016)دراسة  أيضا 
معالجة المشكالت مف زوايا مختمفة ثـ تتحقؽ يكوف بسبب أىمية أف تركز الجامعة أوال عمي 

 .باقي العبارات كخطوة تالية لحؿ ومعالجة المشكالت
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 البعد الجالح: الزؤية املشتكبلية 

 (2عذٚي )

  اٌزىشاساد ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ ٚل١ّخ ِشثغ وبٞ ٌجؼذ اٌشؤ٠خ اٌّغزمج١ٍخ 

 اٌؼجبساد َ

 ِٛافك ثذسعخ

وب
6 

 ل١ٍٍخ عذا ل١ٍٍخ ِزٛعطخ وج١شح وج١شح عذا

 % د % د % د % د % د

2 

 ٝرؼزّذ اٌغبِؼخ ػٍ

االعزفبدح ِٓ رغبسة 

اٌّبضٟ العزمشاء 

 اٌّغزمجً

2 246 62 2642 22 2242 22 2246 - - 6242
**

 

6 

رّزٍه اٌغبِؼخ اٌشؤ٠خ 

اٌش١ٌّٛخ فٟ رص١ُّ 

ّٔٛرط ٠ّىٓ اٌٛصٛي 

 ئ١ٌٗ

22 2242 62 2242 22 2242 22 2246 - - 2242
**

 

2 

رٙزُ اٌغبِؼخ ثزٛع١ٗ 

ِغبساد ِغزمج١ٍخ 

 ٌٍزفى١ش إٌّظ4ُ

22 2242 62 2642 62 2242 22 2242 - - 2242
**

 

2 

رؼىظ اٌشؤ٠خ اٌصٛسح 

اٌز١ٕ٘خ اٌّضب١ٌخ اٌزٟ 

رغؼٟ اٌغبِؼخ 

 ٌٍٛصٛي ئ١ٌٙب

2 246 62 6242 22 2242 22 6642 - - 2242
**

 

2 

رغزخذَ اٌغبِؼخ 

سؤ٠زٙب فٟ رٛح١ذ 

اٌؼب١ٍِٓ ثبرغبٖ  عٙٛد

 أ٘ذاف اٌغبِؼخ

2 246 22 2242 62 2242 22 2246 - - 6242
**

 

2 

رّزٍه اٌغبِؼخ اٌمذسح 

سؤ٠خ األش١بء غ١ش ٝ ػٍ

إٌّظٛسح ٚاٌزؼبًِ ِغ 

 اٌّغٙٛي

2 242 62 6242 22 2242 22 6642 - - 6242
**

 

2 

رحٛي اٌغبِؼخ اٌشؤ٠خ 

اٌزطج١ك  ٚالغ لبثً ٝئٌ

ضّٓ سعبٌخ اٌغبِؼخ 

 ٚأ٘ذافٙب

22 2246 22 2242 62 2642 22 2246 - - 2242
**

 

2 

 ٝرٕظش اٌغبِؼخ ئٌ

اٌزحذ٠بد اٌزٟ رٛاعٙب 

 ِٓ ِٕظٛس وٍٟ

22 2242 62 6242 22 2242 22 2246 - - 2242
**

 

2 

رغؼٟ اٌغبِؼخ اٌٟ أْ 

رىْٛ اٌشؤ٠خ ٚاضحخ 

ِٚفِٙٛخ ِٓ لجً 

 اٌؼب١ٍِٓ

62 6242 62 6242 62 2242 2 246 - - 2642
**

 

22 

رّزٍه اٌغبِؼخ اٌمذسح 

الٕبع اٌؼب١ٍِٓ  ٝػٍ

ٚرحف١ضُ٘ ػٍٟ اال٠ّبْ 

 عزشار١غ١خثشؤ٠زٙب اإل

2 242 22 2242 26 2642 2 246 2 242 2242
**
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في اتجاه  ( أف قيمة اختبار مربع كاي جاءت دالة لجميع العبارات8يتضح مف الجدوؿ )
تستخدـ الجامعة رؤيتيا في توحيد جيود العامميف باتجاه )  البديؿ بدرجة كبيرة لمعبارتيف

تطبيؽ ضمف رسالة الجامعة لمتحوؿ الجامعة الرؤية إلي واقع قابؿ ،  أىداؼ الجامعة
بسبب أف الرؤية ال تعني مجرد تصور أو تخيؿ ذا عالقة بفترة أو وقد يكوف ذلؾ  (وأىدافيا
ع قادمة ، إنما ىي بمثابة أداة وقدرة تستند إلي إمكانات وخبرة ودراسة عقالنية لواقع بأوضا

ومستقبؿ المؤسسة ، بما يجعميا تحقؽ اليدؼ المطموب في توحيد العامميف باتجاه أغراض 
، وفي اتجاه البديؿ بدرجة ( 6003 )النعيمي دراسة  المؤسسة العميا  كما أكد عمي ذلؾ 

قد يكوف ذلؾ بسبب شعور أعضاء ىيئة التدريس بأف الجامعة في  العباراتمتوسطة لباقي 
قناع العامميف بيا والتنبؤ بالتحديات  حاجة إلي تركيز الجيد عمي وضوح وفيـ الرؤية وا 
والتعامؿ مع المجيوؿ حتي تنجح الرؤية وتعطي صورة شاممة لمستقبؿ مثالي يصؼ كؿ 

 . أجزاء الجامعة 
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 التحفيزالبعد الزابع: 

 (2عذٚي )

 اٌزىشاساد ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ ٚل١ّخ ِشثغ وبٞ ٌجؼذ اٌزحف١ض 

 اٌؼجبساد َ

 ِٛافك ثذسعخ

 ل١ٍٍخ عذا ل١ٍٍخ ِزٛعطخ وج١شح وج١شح عذا 6وب

 % د % د % د % د % د

2 

رّزٍه اٌغبِؼخ 

ئصبسح  ٝػٍ اٌمذسح

اٌزٕبفظ ث١ٓ 

اٌؼب١ٍِٓ ٌحفضُ٘ 

 اإلٔغبص ٝػٍ

22 2242 22 6242 26 2642 22 2242 - - 2246** 

6 

رىبفٟء اٌغبِؼخ 

اٌؼب١ٍِٓ ثبعزخذاَ 

حٛافض ِزٕٛػخ 

 ٔز١غخ ألدائُٙ

2 242 62 6242 22 2242 26 2242 2 242 2242** 

2 

رشغغ اٌغبِؼخ 

 ٝاٌؼب١ٍِٓ ػٍ

رفض١ً اٌؼًّ 

اٌغّبػٟ ػٍٟ غ١شٖ 

 ِٓ أعب١ٌت اٌؼًّ

2 2242 62 2242 62 6242 62 6242 - - 2242** 

2 

اٌغبِؼخ  رحّظ

ئٔغبص  ٝاٌؼب١ٍِٓ ػٍ

اٌّٙبَ حزٟ ٚاْ 

وبٔذ ٔظ١ش حٛافض 

 ِإعٍخ

2 246 22 2242 22 2242 22 2242 2 242 2242** 

2 

رٙزُ اٌغبِؼخ 

ثبٌشغجبد اٌشخص١خ 

 ٌٍؼب١ٍِٓ ٚحبعبرُٙ

2 2242 62 6242 62 2242 22 2242 2 242 6242** 

2 

رحفض اٌغبِؼخ 

اٌؼب١ٍِٓ ٌزمذ٠ُ 

اٌّض٠ذ ِٓ 

 اإلٔغبصاد

62 2242 62 2242 22 2242 2 246 2 242 2242** 

2 

ح أرمذَ اٌغبِؼخ ِىبف

ِبد٠خ ِغض٠خ ٌغٙٛد 

 اٌؼب١ٍِٓ االعزضٕبئ١خ

2 242 22 6242 22 22 22 2242 2 242 2242** 

2 

رّزٍه اٌغبِؼخ 

اٌمذسح ػٍٟ دفغ 

اٌؼب١ٍِٓ ٌزٕف١ز 

سؤ٠زٙب ٚرصٛسارٙب 

 عزشار١غ١خاإل

26 2242 62 6242 22 2242 2 246 2 242 2242** 
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في اتجاه و ( أف قيمة اختبار مربع كاي جاءت دالة لجميع العبارات 2يتضح مف الجدوؿ )
تشجع  الجامعة العامميف عمي تفضيؿ العمؿ الجماعي عمي غيره )  البديؿ بدرجة كبيرة لمعبارة

حيث أف التحفيز عممية تأثير في السموؾ مف حيث توجيو واستمرارية  ، (مف أساليب العمؿ
ت وقوة التوجو نحو اليدؼ وأداة فعالة في تعزيز األىداؼ اإلستراتيجية لمجامعة ، وكما أكد

عمي تشجيع العامميف عمي أف التحفيز يشير إلي قدرة القائد الذكي  (6099)عامر   دراسة 
كما  مف خالؿ تأثيرىا في توجيات األفراد العامميف لتنفيذ الرؤي والتصورات التي وضعيا 

أف التحفيز كعنصر مف عناصر الذكاء اإلستراتيجي  ( 6004 )النعيمي   ت دراسة أوضح
ت يشير إلي دفع األفراد وتحفيزىـ لإليماف بيدؼ عاـ يجمعيـ انطالقا مف الرؤي والتصورا

، قد  وفي اتجاه البديؿ بدرجة متوسطة لباقي العبارات ،   التي ينبغي أف تكوف موضع التنفيذ
يكوف ذلؾ ألف باقي العبارات ستتحقؽ عند نجاح الجامعة في تشجيع العامميف عمي تفضيؿ 

 .العمؿ الجماعي عمي غيره مف أساليب العمؿ 
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  البعد اخلامص: الشزانة

 ( 2عذٚي )

 ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ ٚل١ّخ ِشثغ وبٞ ٌجؼذ اٌششاوخاٌزىشاساد 

 اٌؼجبساد َ

 ِٛافك ثذسعخ

وب
6 

 ل١ٍٍخ ِزٛعطخ وج١شح وج١شح عذا
ل١ٍٍخ 

 عذا

 % د % د % د % د % د

2 

رغؼٟ اٌغبِؼخ 

لبِخ رحبٌفبد ئٌٟ ئ

عزشار١غ١خ ِغ ئ

 عبِؼبد أخشٞ

22 2242 62 2642 22 2242 - - - - 2242
**

 

6 

رإِٓ اٌغبِؼخ ثأْ 

اٌششاوخ طش٠مخ 

فؼبٌخ فٟ رحم١ك 

 سؤ٠زٙب ٚسعبٌزٙب

2 246 22 2242 22 2242 - - - - 6242
**

 

2 

رإِٓ اٌغبِؼخ ثأْ 

اٌششاوخ رغبػذ٘ب 

ِٛاعٙخ  ٝػٍ

اٌظشٚف اٌزٕبفغ١خ 

 اٌّؼمذح

2 246 22 2242 62 2246 - - - - 6242
**

 

2 

رشغغ اٌغبِؼخ 

ٝ اٌؼب١ٍِٓ ػٍ

اٌّشبسوخ 

ٚاٌزؼبْٚ ِٓ 

خالي رمذ٠ُ 

 ِمزشحبرُٙ

2 2242 26 2642 62 2246 2 246 - - 6242
**

 

2 

رّٕح اٌغبِؼخ 

اٌؼب١ٍِٓ ِب ٠ىفٟ 

ِٓ اٌصالح١بد 

اٌزٟ رغؼٍُٙ 

 ٝلبدس٠ٓ ػٍ

 اإلثذاع

2 2242 62 2246 62 2246 22 2242 - - 2242
**

 

2 

رذسن اٌغبِؼخ أْ 

ششاوخ اٌؼب١ٍِٓ 

رغُٙ فٟ ئصشاء 

 اٌمبػذح اٌّؼشف١خ

22 2242 22 6642 22 22 2 242 - - 6242
**

 

2 

رؼزمذ اٌغبِؼخ ثأْ 

أعٍٛة اٌششاوخ 

لذ ٠غُٙ فٟ 

رط٠ٛش لذساد 

 ٚخجشاد اٌؼب١ٍِٓ

22 6242 22 2242 66 6242 2 242 - - 2242
**
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( أف قيمة اختبار مربع كاي جاءت دالة لجميع العبارات في اتجاه 2يتضح مف الجدوؿ )
الشراكة تساعدىا عمي مواجية الظروؼ تؤمف الجامعة بأف البديؿ بدرجة كبيرة لمعبارات )

تشجع الجامعة العامميف عمي المشاركة والتعاوف مف خالؿ تقديـ ،  التنافسية المعقدة
 تمنح الجامعة العامميف ما يكفي مف الصالحيات التي تجعميـ قادريف عمي اإلبداع، مقترحاتيـ

قد يكوف  (برات العامميفتعتقد الجامعة بأف أسموب الشراكة قد يسيـ في تطوير قدرات وخ، 
( مف أف األشخاص  6001 )الطائي والخفاجي   دراسة  عميو ت ذلؾ راجعا إلي ما أكد

األذكياء إستراتيجيا يميموف إلي تكويف شراكات وتحالفات لموصوؿ إلي األىداؼ المشتركة 
وفي اتجاه البديؿ بدرجة متوسطة  والبحث عف الشركاء الذيف يضيفوف قيمة لمجامعة ورؤيتيا 

 لباقي العبارات.
دور الجامعة في تحقيؽ الذكاء لتقدير أعضاء ىيئة التدريس أف مما سبؽ يتضح  

ستراتيجي تراوح بيف بدرجة كبيرة وبدرجة متوسطة لمعظـ العبارات بكؿ األبعاد مما يشير اإل
فبدرجة متوسطة تستطيع ستراتيجي لوجود قصور في بعض جوانب االىتماـ بتنمية الذكاء اإل

تمتمؾ الجامعة  القدرة عمي ، أو  الجامعة استخداـ الطاقات  الفكرية في استشراؼ المستقبؿ
، أو قدرتيا عمى االستفادة مف الخبرة الشخصية في التعاطي مع األحداث المستقبمية 

لجديدة مجتمعة بدال مف قـو بدراسة األفكار ا، أو ت استشراؼ التعقيدات والتغيرات المستقبمية
تيتـ بتحميؿ العالقة بيف الظواىر وتفسيرىا ، أو دراستيا منفصمة لتؤتي ثمارىا في المستقبؿ 

ؿ أي مشكمة بالنظر إلي أسبابيا مجتمعة بدال مف ، أو تحم لموصوؿ إلي اكتشافات جديدة
قراء تعتمد الجامعة عمي االستفادة مف  تجارب الماضي الست، أو فصميا عف بعضيا 

تمتمؾ الجامعة القدرة عمي اقناع العامميف وتحفيزىـ عمي االيماف برؤيتيا ، أو المستقبؿ
عمي  إثارة التنافس بيف العامميف  تمتمؾ الجامعة القدرة، وبدرجة متوسطة أيضا ستراتيجية اإل

،  تكافيء الجامعة العامميف باستخداـ حوافز متنوعة نتيجة ألدائيـ، أو لحفزىـ عمي اإلنجاز
ة مادية مجزية لجيود أتقدـ مكاف، أو تيتـ بالرغبات الشخصية لمعامميف وحاجاتيـ أو 

،  تدرؾ الجامعة أف شراكة العامميف تسيـ في إثراء القاعدة المعرفية، أو العامميف االستثنائية 
( إلي ضرورة أف تقوـ قيادة الجامعات باالعتماد عمي أبعاد  6092وقد أكدت دراسة مسمـ )

  اء اإلستراتيجي بشكؿ كبير وذلؾ لتمكينيـ مف اتخاذ قرارات إستراتيجية فعالة .الذك
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والتي  ستراتيجيياس أبعاد الذكاء اإللق(  6092دراسة صقور )وتختمؼ ىذه النتيجة مع 
ستراتيجي تتوافر بنسبة عالية لدي المديريف في المنظمات توصمت إلي أف أبعاد الذكاء اإل

ستراتيجي تعزي إلي العمر بعاد الذكاء اإلأوعدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في ، المحددة
ستراتيجي عمي القيادة مف وجية متعرؼ عمي أثر الذكاء اإلل(  6092دراسة مسمـ ) والجنس

توصمت إلي توافر الذكاء التي ، نظر القيادات اإلدارية العميا في الجامعات الفمسطينية
 .اء مجالس الجامعات الفمسطينيةستراتيجي لدي أعضاإل

 الشؤال الجاني

 سرتاتيجي باجلامعة من وجهة نظز أعضاء هيئة التدريص؟ما معوقات حتكيل الذناء اإل
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار مربع كاي لحسف المطابقة لتعرؼ داللة 

 التالي:الفروؽ بيف بدائؿ االستجابة وجاءت النتائج كما في الجدوؿ 
 (2عذٚي )

 ػٕبصش اٌزوبء االعزشار١غٟ اٌزىشاساد ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ ٚل١ّخ ِشثغ وبٞ ٌّؼٛلبد رفؼ١ً دٚس 

 اٌؼجبساد َ

 ِٛافك ثذسعخ

وب
6 

 ل١ٍٍخ ِزٛعطخ وج١شح وج١شح عذا
ل١ٍٍخ 

 عذا

 % د % د % د % د % د

2 
ضؼف اٌّخصصبد 

 اٌّب١ٌخ
22 2242 62 6242 22 2242 - - - - 6642

**
 

6 
ِحذٚد٠خ صالح١بد 

 ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ
62 2242 22 2242 22 6242 2 242 - - 6642

**
 

2 
ِمبِٚخ اٌزغذ٠ذ 

 ٚاٌزغ١١ش اٌزٕظ١ّٟ
62 6242 26 2642 62 6242 2 242 - - 6242

**
 

2 

عّٛد اٌجشاِظ 

اٌذساع١خ ٚا١ٌٙىً 

 اٌزٕظ١ّٟ

22 2242 22 6642 62 2246 - - - - 242 

2 

االعزجذاد٠خ 

ٚاٌّشوض٠خ فٟ ارخبر 

 اٌمشاساد

62 2242 66 6242 62 2246 2 242 - - 2246
**

 

2 

وضشح أػجبء ِٚٙبَ 

أػضبء ١٘ئخ 

 اٌزذس٠ظ

22 2242 22 6242 2 246 - - - - 2242
**

 

2 
اٌزّغه ثبٌّٕط١خ فٟ 

 األداء
26 2642 22 2242 2 246 - - - - 6242

**
 

2 

اٌزّغه ثأعٍٛة 

األلذ١ِخ فٟ اٌزؼ١١ٓ 

ٚلٍخ اال٘زّبَ ثؼبًِ 

 اٌىفبءح ٚاٌز١ّض

22 2246 22 2242 22 6242 - - - - 6242
**
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( أف قيمة اختبار مربع كاي جاءت دالة لجميع العبارات ما عدا 2يتضح مف الجدوؿ )
اتجاه البديؿ بدرجة ( وقد كانت الفروؽ في جمود البرامج الدراسية والييكؿ التنظيميالعبارة )

( وفي اتجاه البديؿ بدرجة كبيرة االستبدادية والمركزية في اتخاذ القراراتمتوسطة لمعبارة )
( قاومة التجديد والتغيير التنظيمي، وممحدودية صالحيات عضو ىيئة التدريسلمعبارتيف )

 وكانت في االتجاه موافؽ بدرجة كبيرة جدا لباقي العبارات.
ستراتيجي كاف ة لوجود عدد مف المعوقات تحوؿ دوف تحقيؽ الذكاء اإلوتشير ىذه النتيج

التمسؾ ، و كثرة أعباء ومياـ أعضاء ىيئة التدريس، و ضعؼ المخصصات الماليةأبرزىا 
التمسؾ بأسموب األقدمية في التعييف وقمة االىتماـ بعامؿ الكفاءة ، و بالنمطية في األداء

 . والتميز
 الشؤال الجالح

 ؟سرتاتيجي باجلامعة من وجهة نظز أعضاء هيئة التدريصحتكيل الذناء اإلمتطلبات ما 

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار مربع كاي لحسف المطابقة لتعرؼ داللة 
 الفروؽ بيف بدائؿ االستجابة وجاءت النتائج كما في الجدوؿ التالي:

 ( 2عذٚي )

 اٌزوبء االعزشار١غٟ رحم١كاٌزىشاساد ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ ٚل١ّخ ِشثغ وبٞ ٌّزطٍجبد 

 اٌؼجبساد َ

 ِٛافك ثذسعخ

وب
6 

 ل١ٍٍخ ِزٛعطخ وج١شح وج١شح عذا
ل١ٍٍخ 

 عذا

 % د % د % د % د % د

2 

رمجً األعب١ٌت 

اٌغذ٠ذح ألداء 

 اٌؼًّ

22 2242 62 2242 22 2246 2 242 - - 2242
**

 

6 

اٌزحٛي  ٝػٍاٌمذسح 

اٌشلّٟ ٌىبفخ 

األٔشطخ ٚاألػّبي 

 ثبٌغبِؼخ

26 2242 22 6242 22 2242 2 242 - - 2242
**

 

2 

ر١ّٕخ ِٙبساد 

أػضبء ١٘ئخ 

اٌزذس٠ظ ثّب 

ِغ  ٠ٝزّبش

اعزشار١غ١بد 

 اٌزؼٍُ اٌحذ٠ضخ

22 2242 26 2242 2 246 2 2242 - - 2242
**

 

2 

رط٠ٛش اٌجشاِظ 

اٌذساع١خ ثّب 

٠غب٠ش اٌزحٛالد 

22 2242 22 6242 22 2242 - - - - 6242
**
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اٌؼ١ٍّخ 

 ٚاٌّغزّؼ١خ

2 
رط٠ٛش ِٙبساد 

 اٌم١بداد
22 2242 22 2242 62 6242 - - - - 2242

**
 

2 

رؼض٠ض اٌششاوبد 

اٌّح١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ 

ٌزجبدي اٌخجشاد 

 ٚاٌزغبسة

26 2642 22 2242 22 2246 2 242 - - 2242
**

 

2 

ئربحخ اٌفشصخ 

ٌّشبسوخ أػضبء 

١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

ِٚؼب١ُٔٚٙ فٟ 

إٌذٚاد 

ٚاٌّإرّشاد 

 اٌّح١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ

22 2242 22 6242 22 2246 2 242 - - 2242
**

 

2 

رط٠ٛش ا١ٌٙىً 

اٌزٕظ١ّٟ ثّب ٠ؼضص 

اٌّشٚٔخ ٚاإلثذاع 

 فٟ ئٔغبص اٌّٙبَ

22 2242 66 6242 22 2242 2 242 - - 6242
**

 

2 

رط٠ٛش ع١بعبد 

اٌؼًّ ٌّٛاعٙخ 

اٌزحٛالد اٌج١ئ١خ 

 ٚاٌّغزّؼ١خ

22 2242 62 2246 2 242 2 2242 - - 2242
**

 

22 

ا٠غبد لٕٛاد 

ٌٍششاوخ ِغ 

اٌمطبػبد 

 اٌّغزّؼ١خ

62 2246 22 2242 2 2242 2 242 - - 2242
**

 

22 

ِغب٠شح اٌخش٠طخ 

اٌجحض١خ ٌٍغبِؼخ 

ٌّزطٍجبد اٌز١ّٕخ 

اٌّغزّؼ١خ 

 اٌّغزذاِخ

22 2242 62 2242 2 246 2 2242 - - 2242
**

 

26 

رط٠ٛش ع١بعبد 

اٌزٛظ١ف ثبٌغبِؼخ 

العزمطبة 

اٌىفبءاد اٌجشش٠خ 

 اٌّز١ّضح

26 2242 66 6242 2 2242 2 242 - - 2242
**

 

22 

اال٘زّبَ ثز٠ًّٛ 

اٌّششٚػبد 

اٌجحض١خ اٌّز١ّضح 

اٌزٟ ٠مذِٙب 

أػضبء ١٘ئخ 

 اٌزذس٠ظ

22 2242 62 6242 22 6242 - - - - 242
**
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( أف قيمة اختبار مربع كاي جاءت دالة لجميع العبارات وقد كانت 4يتضح مف الجدوؿ )
( ايجاد قنوات لمشراكة مع القطاعات المجتمعيةالفروؽ في اتجاه البديؿ بدرجة كبيرة لمعبارة )

 وفي اتجاه البديؿ بدرجة كبيرة جدا لباقي العبارات.
وتشير ىذه النتيجة إلى وجود عدد مف المتطمبات التي ينبغي توافرىا لتحقيؽ الذكاء 

حيث يمثؿ الذكاء اإلستراتيجي مقدرة فكرية وعقمية يتمتع بيا القادة إلدارة  االستراتيجي 
يأتي في ومعالجة المعمومات ذات العالقة بأعماليـ لتحقيؽ األىداؼ بعيدة المدي بفعالية ، 

، مع استراتيجيات التعمـ الحديثة ىية ميارات أعضاء ىيئة التدريس بما يتماشتنممقدمتيا 
، تطوير ميارات القيادات، و تطوير البرامج الدراسية بما يساير التحوالت العممية والمجتمعيةو 
تاحة الفرصة لمشاركة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ في الندوات والمؤتمرات المحمية و  ا 

، حتي سياسات التوظيؼ بالجامعة الستقطاب الكفاءات البشرية المتميزة تطوير، و  والدولية
يمكف تحقيؽ الذكاء اإلستراتيجي كأداة فاعمة لتوجيو الجامعة نحو تحقيؽ أىدافيا عمي المدي 
البعيد ، والمحافظة عمي مكانتيا وقراءة مستقبميا ، وتمكيف القادة مف استشعار الفرص 

  رات التي تحيط بيا .المتاحة ، والتكيؼ مع التغي
 الشؤال الزابع: 

 دور اجلامعة يف تننية رأض املال الفهزي من وجهة نظز أعضاء هيئة التدريص؟واقع ما 

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار مربع كاي لحسف المطابقة لتعرؼ داللة 
 الفروؽ بيف بدائؿ االستجابة وجاءت النتائج كما في الجداوؿ التالية

 رأض املال البشزي البعد األول
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 ( 2عذٚي )

 ٌّبي اٌجششٞاٌزىشاساد ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ ٚل١ّخ ِشثغ وبٞ ٌجؼذ سأط ا

 اٌؼجبساد َ

 ِٛافك ثذسعخ

وب
6 

 ل١ٍٍخ عذا ل١ٍٍخ ِزٛعطخ وج١شح وج١شح عذا

 % د % د % د % د % د

2 

رّزٍه اٌغبِؼخ 

ل١بدح راد سؤ٠خ 

 ٚاضحخ ِحذدح

26 2642 62 2242 22 2242 2 242 2 242 2242
**

 

6 

رٛظف اٌغبِؼخ 

أػضبء ١٘ئخ 

 رذس٠ظ ١ِّض٠ٓ

22 6242 22 2242 62 6242 2 246 - - 2242
**

 

2 

رذػُ اٌغبِؼخ 

أػضبء ١٘ئخ 

 اٌزذس٠ظ ئداس٠ب

26 2242 22 2242 62 6242 2 242 2 242 2242
**

 

2 

رشغغ اٌغبِؼخ 

أػضبء ١٘ئخ 

 ٝاٌزذس٠ظ ػٍ

أغبص اٌجحٛس 

 اٌؼ١ٍّخ

2 2242 62 2246 22 2242 2 242 2 242 2242
**

 

2 

رحزفع اٌغبِؼخ 

ثبألػضبء رٚٞ 

اٌّٙبساد 

ٚاٌضمبفخ 

 اٌٛاعؼخ

22 6242 22 2242 22 6642 2 242 2 242 2242
**

 

2 

رزٕبعت ِإ٘الد 

األػضبء ِغ 

اٌٛظبئف 

اٌّٛوٍخ ئ١ٌُٙ 

 ثبٌغبِؼخ

22 6642 62 2642 62 2242 22 2246 - - 242 

2 

٠شبسن األػضبء 

ثبٌغبِؼخ فٟ 

دٚساد رذس٠ج١خ 

 ٌض٠بدح ِؼبسفُٙ

22 2242 22 2242 62 6242 2 246 - - 6242
**

 

2 

٠ّزٍه األػضبء 

 ٝاٌمذسح ػٍ

اإلثذاع فٟ اٌؼًّ 

ٚحً اٌّشىالد 

 ثفؼب١ٌخ

2 2242 22 2242 62 2242 2 246 - - 2242
**

 

2 

٠شغغ األػضبء 

اإلثذاع  ٝػٍ

ٚاٌزط٠ٛش 

 اٌّغزّش

26 2242 62 2242 62 2246 22 2246 - - 2242
**

 

22 
٠ّزٍه األػضبء 

خجشح ط٠ٍٛخ فٟ 
22 2242 22 2242 22 2242 2 246 - - 2242

**
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 ِغبي ػٍُّٙ

22 

رٙزُ اٌغبِؼخ 

ثبالعزفبدح ِٓ 

رٚٞ اٌخجشاد 

ٚر١ٌُٛٙ ِىبٔخ 

 خبصخ

22 6242 62 2246 22 6242 22 2242 - - 242 

26 

٠زٛافش ٌألػضبء 

 ٝاٌمذسح ػٍ

رحًّ 

 أوجشِغإ١ٌٚبد 

 فٟ اٌؼًّ

22 2242 22 2242 22 6642 22 2246 - - 2246
**

 

22 

٠ّزٍه األػضبء 

اٌز٠ٓ ٠زٌْٛٛ 

  ٠خِٕبصت ئداس

ِّٙخ  ثبٌغبِؼخ 

خجشاد ػب١ٌخ فٟ 

اٌزخط١ظ 

 ٚاٌزٕظ١ُ

22 2242 62 2242 62 2242 22 2246 - - 2246
**

 

22 

٠طٛس األػضبء 

ثبٌغبِؼخ أفىبس 

عذ٠ذح ٌّٛاعٙخ 

 ِشىالد اٌؼًّ

22 6242 62 6242 22 2242 2 242 - - 6242
**

 

22 

رزجٕٟ اٌغبِؼخ 

اعٍٛة اٌزذ٠ٚش 

اٌٛظ١فٟ ث١ٓ 

اٌؼب١ٍِٓ ٌزجبدي 

اٌخجشاد 

 ٚاٌّؼبسف

22 2242 66 6242 22 2242 22 2242 - - 2642
**

 

( أف قيمة اختبار مربع كاي جاءت دالة لجميع العبارات ما عدا 1يتضح مف الجدوؿ )
تيتـ الجامعة  ، تتناسب مؤىالت األعضاء مع الوظائؼ الموكمة إلييـ  بالجامعة تيف ) العبار 

بدرجة  وقد كانت الفروؽ في اتجاه البديؿ باالستفادة مف ذوي الخبرات وتولييـ مكانة خاصة
بدرجة وفي اتجاه البديؿ  (تمتمؾ الجامعة قيادة ذات رؤية واضحة محددةكبيرة جدا لمعبارة )

،  تشجع الجامعة  أعضاء ىيئة التدريس عمي انجاز البحوث العممية)ات متوسطة لمعبار 
يمتمؾ األعضاء الذيف يتولوف مناصب إدارية ميمة بالجامعة خبرات عالية في التخطيط 

تتبني الجامعة ، يطور األعضاء بالجامعة  أفكار جديدة لمواجية مشكالت العمؿ ، والتنظيـ 
حيث أكدت عمي ذلؾ دراسة  (لتبادؿ الخبرات والمعارؼاسموب التدوير الوظيفي بيف العامميف 

التي أشارت إلي ضرورة االىتماـ بتنمية وتطوير وتوفير المناخ المناسب  ( 6092 )الدوري 
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وكانت ،  مبدعة في المؤسسة التي تنتمي إلييا حتي يصبح ثروة فكرية  لرأس الماؿ البشري
تعد الموارد البشرية ذات القدرات  ثالعبارات. حيفي االتجاه موافؽ بدرجة كبيرة جدا لباقي 

 الجامعة في تنمية  اإلبداعية المتميزة العنصر الرئيسي في عناصر رأس الماؿ الفكري ، ودور
بناء وتنمية القدرات التنافسية يتركز في عمميات االبتكار واالختراع والتطوير لالموارد البشرية 

كما أكد عمي ذلؾ دراسة جاد  ختراعات موضع التنفيذ .المستمر ، ثـ وضع تمؾ المبتكرات واال
، والعنصر البشري ىو القادر عمي التعميـ والتغيير واالبتكار وتوفير الزخـ  (6096 )الرب 

الصحيح يمكف أف يضمف اإلبداعي لمعنصر البشري مف خالؿ التنظيـ المبتكر والتحفيز 
، لذلؾ تيتـ الجامعة ببناء رأس ماليا البشري لمجامعة البقاء والنجاح عمي األمد البعيد 

كما أكد عمي ذلؾ دراسة  الناصر وتحفيزه وتطويره بوصفو مصدر االبتكار والتجديد فييا 
(6092)  
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 رأض املال اهليهلي  البعد الجاني
 ( 22عذٚي )

 اٌزىشاساد ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ ٚل١ّخ ِشثغ وبٞ ٌجؼذ سأط اٌّبي ا١ٌٙىٍٟ

 اٌؼجبساد َ

 ثذسعخ ِٛافك

 ل١ٍٍخ ِزٛعطخ وج١شح وج١شح عذا 6وب
ل١ٍٍخ 

 عذا

 د % د % د د % د % د

2 

رغُٙ اٌغبِؼخ فٟ 

اٌؼذ٠ذ ِٓ االٔغبصاد 

 اٌؼ١ٍّخ

62 6242 22 6242 62 2242 2 242 - - 2242** 

6 

رٛفش اٌغبِؼخ 

اٌخذِبد اٌّىزج١خ 

ألػضبء ١٘ئخ 

 اٌزذس٠ظ ٚاٌطٍجخ

62 6242 62 2242 62 6242 2 246 - - 2242** 

2 

رمذَ اٌغبِؼخ رشى١ٍخ 

عذ٠ذح ِٓ اٌخذِبد 

 ث١ٓ اٌح١ٓ ٚاالخش

62 6242 22 2242 22 2242 22 2246 - - 2242** 

2 

رّزٍه اٌغبِؼخ 

ِمذاسا ِٓ اٌّؼشفخ 

ٚاٌّؼٍِٛبد فٟ 

ا١ٌٙىً ٚاألٔظّخ 

 ٚاٌؼ١ٍّبد

62 6242 62 2242 62 6242 2 246 - - 2642** 

2 

٠زجبدي اٌؼب١ٍِٓ 

ثبٌغبِؼخ األفىبس ِغ 

االخش٠ٓ ثبٌى١ٍبد 

 األخشٜ

22 2242 22 2242 22 2642 2 242 - - 2242** 

2 

٠زٛاعذ ٔظبَ 

رىٌٕٛٛع١ب ِؼٍِٛبد 

فٟ اٌغبِؼخ داػُ 

ألغشاض اٌزذس٠ظ 

 ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ

22 2242 22 2242 22 2242 22 2242 - - 2242** 

2 

رزٕٛع اٌّمشساد 

اٌذساع١خ اٌزٟ ٠زُ 

رذس٠غٙب ثبٌى١ٍخ 

اٌٛاحذح داخً 

 اٌغبِؼخ

22 6242 22 2242 62 6242 2 246 - - 2242** 

2 

٠زٛاعذ ١٘ىً 

رٕظ١ّٟ ِشْ ٠حغٓ 

ِٓ أداء اٌؼ١ٍّبد 

 ٚاألفشاد

22 2242 62 2242 62 2242 2 246 - - 2242** 
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جاءت دالة لجميع العبارات وقد كانت  ( أف قيمة اختبار مربع كاي90يتضح مف الجدوؿ )
توفر الجامعة الخدمات المكتبية ألعضاء ىيئة الفروؽ في اتجاه البديؿ بدرجة كبيرة لمعبارات ) 

تمتمؾ الجامعة  مقدارا مف المعرفة والمعمومات في الييكؿ واألنظمة ، التدريس والطمبة 
داعـ ألغراض التدريس والبحث  يتواجد نظاـ تكنولوجيا معمومات في الجامعة، والعمميات 

قد يكوف  (تتنوع المقررات الدراسية التي يتـ تدريسيا بالكمية الواحدة داخؿ الجامعة ، العممي 
ذلؾ راجعا إلي احساس أعضاء ىيئة التدريس بأىمية دور الجامعة في تنمية رأس الماؿ 

ؿ  توفير الخدمات وتحسيف نوعيتيا واالىتماـ بالمعرفة والبيانات والتكنولوجيا الييكمي مف خال 
ودراسة ربابعة   Maditionos(2016)والتنويع في المقررات كما أكدت عمي ذلؾ دراسة 

(  التي أوصت بضرورة توجيو االنتباه إلي كيفية توجيو المكتبات ومراكز المعمومات  6098)
وكانت في االتجاه موافؽ بدرجة متوسطة لباقي لدي األفراد ، نحو بناء رأس ماؿ فكري  

ير إلي أف أعضاء ىيئة التدريس ينظروف إلي الجامعة أنيا مسئولة عف شي مما العبارات
بداع تنمية مواردىا المادية وتييئة الظروؼ المحيطة بالعنصر البشري حتي يستطيع اإل

 .اء والتحوؿ إلي ثروة فكرية تضمف ليا التميز والبق
 رأض املال العالقاتي البعد الجالح
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 ( 22عذٚي )

 اٌزىشاساد ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ ٚل١ّخ ِشثغ وبٞ ٌجؼذ سأط اٌّبي اٌؼاللبرٟ

 اٌؼجبساد َ

 ِٛافك ثذسعخ

 ل١ٍٍخ ِزٛعطخ وج١شح وج١شح عذا 6وب
ل١ٍٍخ 

 عذا

 د % د % د د % د % د

2 

رغزمطت اٌغبِؼخ 

رٚٞ  اٌطٍجخ ِٓ

اٌمذساد اٌؼ١ٍّخ 

 اٌؼب١ٌخ

22 6642 62 2242 62 2246 22 2246 - - 242** 

6 

رذػُ اٌغبِؼخ 

أصحبة اٌّصٍحخ 

اٌخبسع١ٓ ثبٌخجشح 

 اٌزٟ ٠حزبعٛٔٙب

22 2242 22 2242 22 6642 22 2246 - - 6242** 

2 

رذػُ اٌغبِؼخ 

ػاللبد ششاوخ 

ِغ اٌغبِؼبد 

 األخشٜإٌّبظشح 

22 2242 62 2242 62 2246 2 246 - - 2242** 

2 

رشغغ اٌغبِؼخ 

أػضبء ١٘ئخ 

اٌزذس٠ظ ػٍٟ 

ئلبِخ ػاللبد 

ػ١ٍّخ ِغ 

 اٌغبِؼبد4

22 2242 22 2242 62 2242 2 246 - - 6242** 

2 

رٙزُ اٌغبِؼخ 

ثزى٠ٛٓ صٛسح 

ا٠غبث١خ ١ِّضح 

 ٌذٞ اٌّغزّغ

22 6642 22 2242 62 2242 2 242 - - 6242** 

( أف قيمة اختبار مربع كاي جاءت دالة لجميع العبارات وقد كانت 99يتضح مف الجدوؿ )
تستقطب الجامعة الطمبة مف ذوي القدرات الفروؽ في اتجاه البديؿ بدرجة متوسطة لمعبارة ) 

 (  وكانت في االتجاه موافؽ بدرجة كبيرة لباقي العبارات.العممية العالية
ؾ متال رأس الماؿ الفكري بالجامعة مثؿ اإلى توافر بعض مظاىر تنمية  وتشير ىذه النتيجة

، ؾ األعضاء خبرة طويمة في مجاؿ عمميـمتال ، واقيادة ذات رؤية واضحة محددةلالجامعة 
تدعـ ، و يتواجد نظاـ تكنولوجيا معمومات في الجامعة داعـ ألغراض التدريس والبحث العممي

  .الجامعة أصحاب المصمحة الخارجيف بالخبرة التي يحتاجونيا
تحديد دور رأس الماؿ ل(  6092دراسة لويزة ) وتتفؽ نتيجة ىذا السؤاؿ مع نتائج  

الفكري بأبعاده المتمثمة في ) رأس الماؿ البشري ، رأس الماؿ الزبوني ، رأس الماؿ الييكمي ( 
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توفر أبعاد كال مف رأس الماؿ البشري والييكمي والتي كشفت عف  في تحقيؽ الميزة التنافسية
ة وتوفر أبعاد رأس الماؿ الزبوني، حيث يسيـ كؿ منيما في تحقيؽ الميزة بدرجة كبير 

متعرؼ عمي واقع إدارة ل( 6092دراسة الخضري )، و التنافسية أكثر مف رأس الماؿ الزنوبي 
توفر رأس الماؿ الفكري وتوصمت إلي  رأس الماؿ الفكري بالجامعات الفمسطينية الخاصة

 رجة كبيرة.بالجامعات الفمسطينية الخاصة بد
 الشؤال اخلامص

دور اجلامعة يف حتكيل الذناء االسرتاتيجي وتننية رأض املال الفهزي ما داللة الفزوم يف تكديز 

 ؟لجنصلمن وجهة نظز أعضاء هيئة التدريص وفكا 
واقع دور الجامعة  لتعرؼ داللة الفروؽ وفقا لمجنس بيف أعضاء ىيئة التدريس في تقدير

تـ استخداـ اختبار ت لمجموعتيف  ستراتيجي وتنمية رأس الماؿ الفكريفي تحقيؽ الذكاء اإل
 مستقمتيف وجاءت النتائج كما بالجدوؿ التالي

 ( 26عذٚي )

دٚس اٌغبِؼخ فٟ  ل١ّخ د ٚدالٌزٙب ٌٍفشٚق ٚفمب ٌٍغٕظ ث١ٓ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ رمذ٠ش

 رحم١ك اٌزوبء االعزشار١غٟ ٚر١ّٕخ سأط اٌّبي اٌفىشٞ

االٔحشاف  اٌّزٛعظ اٌؼذد اٌّغّٛػخ اٌجؼذ

 اٌّؼ١بسٞ

ل١ّخ 

 د

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 2422 6422 62422 222422 62 روٛس اٌزوبء االعزشار١غٟ

 62422 222422 22 ئٔبس

ِؼٛلبد اٌزوبء 

 االعزشار١غٟ

 غ١ش داٌخ 2422 2422 22422 62 روٛس

 2422 22466 22 ئٔبس

ِزطٍجبد اٌزوبء 

 االعزشار١غٟ

 غ١ش داٌخ 2462 26462 22422 62 روٛس

 2422 22422 22 ئٔبس

 2422 6422 62422 22422 62 روٛس سأط اٌّبي اٌفىشٞ

 22422 222422 22 ئٔبس

أف قيمة اختبار )ت( لمفروؽ بيف أعضاء ىيئة التدريس وفقا  (96)يتضح مف الجدوؿ 
 ستراتيجي وتنمية رأس الماؿ الفكريواقع دور الجامعة في تحقيؽ الذكاء اإللمجنس في تقدير 

ورأس الماؿ الفكري لكف لـ تكف الفروؽ دالة في بعدي  يستراتيجالذكاء اإلألبعاد دالة جاءت 
 ستراتيجي.ستراتيجي ومتطمبات تحقيؽ الذكاء اإلمعوقات تحقيؽ الذكاء اإل
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معوقات وتشير ىذه النتيجة إلى وجود اتفاؽ بيف أعضاء ىيئة التدريس مف الجنسيف عمى 
ستراتيجي بينما اإلناث مف أعضاء ىيئة التدريس قدرف تحقؽ إلومتطمبات تحقيؽ الذكاء ا

 ستراتيجي ورأس الماؿ الفكري بدرجة عالية مقارنة بالذكور. الذكاء اإل
إلي قياس أبعاد الذكاء التي ىدفت  ( 6092 دراسة صقور )وتختمؼ ىذه النتيجة مع  
بعاد الذكاء أحصائية في إتوصمت إلي عدـ وجود فروؽ ذات داللة والتي  ستراتيجياإل
متعرؼ عمي واقع إدارة ل( 6092دراسة الخضري )، و ستراتيجي تعزي إلي العمر والجنساإل

وتوصمت إلي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة ، رأس الماؿ الفكري بالجامعات الفمسطينية الخاصة
إحصائية في استجابات أفراد العينة تجاه واقع إدارة رأس الماؿ الفكري بالجامعات الفمسطينية 

  .مجنسلالخاصة بقطاع غزة تبعا 
 التوصيات 

تشجيع االبتكار وطرح األفكار الجديدة في إطار السعي لمحصوؿ عمي األساليب الجديدة  -9
 ت والتميز.في حؿ المشكال

  .ايجاد طرؽ جديدة في العمؿ وعدـ االعتماد عمي األساليب التقميدية -6
انشاء وحدة لمذكاء اإلستراتيجي تزود القادة بالجامعة بالمعمومات الحيوية والضرورية  -3

جراء تقييمات لممخاطر  وتسيـ في رسـ معالـ المستقبؿ ومراقبة التغيرات التي تؤثر وا 
 المحيطة.

لمعامميف مع ضرورة أف تتناسب لمقادة بالجامعة و زيادة االىتماـ بالتدريب المستمر  -8
 العامميف.القادة و  ىذه البرامج مع احتياجات

العامميف لزيادة تبادؿ القادة بالجامعة و  ضرورة زيادة قنوات االتصاؿ والتواصؿ بيف -2
 األفكار والتجديد.

ية بما يسيـ في تفجر القدرات اإلبداعية ضرورة توفير التدريب المناسب لمموارد البشر  -2
 وخمؽ تغيرات ايجابية في محيط العمؿ وأساليب اإلنتاج.

االىتماـ بتنمية رأس الماؿ الفكري حيث أنو يعد الركيزة األساسية لمتطوير المستقبمي  -2
 لمجامعات.

الذكاء ستراتيجي مف خالؿ تبني توفير الدعـ لمقيادات الجامعية لثقافة التوجو والفكر اإل -4
 ستراتيجي روح وأساس لتطوير الجامعة.ستراتيجي باعتبار الذكاء اإلاإل
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ستراتيجي كمقرر ضمف الخطة الدراسية لمدراسات العميا بالكميات تضميف الذكاء اإل -1
 واألقساـ المعنية باإلدارة والقيادة الجامعية.

عية واالستعانة ستراتيجي مف معايير اختيار القيادات الجامف يكوف معيار الذكاء اإلأ -90
 بالخبراء المتخصصيف.
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 املزاجع

 أواًل: املزاجع العزبية: 

في اتخاذ القرارات الناجحة  الذكاء اإلستراتيجي دور .( 8102صبع ، عمي فيصل أحمد ) إأبو 
 .ه غير منشورة ، جامعة اب ، اليمنرسالة دكتورا .بالمؤسسات التربوية

 .ستراتيجي في فاعمية صنع القراراتأثر الذكاء اإل .( 8102الغنم، خالد محمد عبد العزيز ) بوأ
 (. 5) 8.مجمة جامعة القدس المفتوحة

رسالة . ستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية في المنظمةدور الذكاء اإل .( 8102أونيس، الخير )
 العموم االقتصادية والتجارية.ماجستير غير منشورة، جامعة محمد خيضر بسكرة، كمية 

تصورات القادة األكاديميين في الجامعات األردنية ألىمية رأس المال (. 8112بدرانة، حازم عمي )
 رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك. .الفكري ودورىم في المحافظة عميو وتطويره

مجمة الحقوق والعموم  .يزة التنافسيةرأس المال الفكري كأداة لتحقيق الم .( 8102بو سيوة ، نذير )
 .  22-25، 82جامعة زيان عاشور بالجمفة،  ،اإلنسانية

(. مساىمة رأس المال الفكري في تحقيق التميز 8100بو منجل، السعيد ورقايقية ،فاطمة الزىراء )
مؤتمر إدارة وقياس رأس المال الفكري في منظمات  التنافسي في منظمات األعمال.

 ديسمبر 01-01، الجزائر ،جامعة الشمف ، عربيةاألعمال ال
 دار الكتب المصرية . .القيادة اإلستراتيجية .( 8108جاد الرب ، سيد محمد )

. إدارة الموارد الفكرية والمعرفية في منظمات األعمال العصرية (. 8112جاد الرب، سيد محارب )
 القاىرة: العشري لمتوزيع والنشر.

دار الكتب  .االتجاىات الحديثة في إدارة المنظمات الصحية .( 8112)جاد الرب، سيد محمد 
 المصرية .

. اإلسكندرية: الدار استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشريةل إمدخ(. 8115حسن، راوية )
 الجامعية لمنشر والتوزيع.

في إدارة أداء  (. رأس المال الفكري وأثره8101الحمداني، ناىد إسماعيل وعمي، أكرم عبد اهلل ) 
 .082-082(، 18) 82، جامعة الموصل، مجمة تنمية الرافدينالعاممين، 

واقع إدارة رأس المال الفكري بالجامعات الفمسطينية الخاصة في . ( 8105ميا ىشام )  الخضري،
 .األقصىرسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة بجامعة  .قطاع غزة

واقع إدارة رأس المال الفكري بالجامعات الفمسطينية الخاصة في (. 8105ىشام )  الخضري، ميا
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األقصى.قطاع غزة
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المجمة  .ستراتيجيأثر رأس المال البشري في تنمية الذكاء اإل .( 8102الدوري، المثني حميد صالح )
 .1، التجارة باإلسماعيمية جامعة قناة السويسكمية  ،العممية لمدراسات التجارية والبيئية

. مكة المكرمة: إدارة رأس المال الفكري بالمؤسسات التعميمية (. 8102الراشد، حامد ىاشم محمد ) 
 ردمك لمتوزيع والنشر.

(. دور رأس المال الفكري في تحقيق األداء 8101رشيد، صالح عبد الرضا والزيادي، صباح حسين )
 . 11-2( ، 1)  02،  مجمة القادسية لمعموم اإلدارية واالقتصادية الجامعي المتميز.

مؤتمر  .ستراتيجي في تنمية ميارات القيادات الشبابيةدور الذكاء اإل. ( 8101الرممي، اسالم طارق )
 ، فمسطين ، مؤسسة ابداع لمدراسات  والتدريب .نحو جيل شبابي قيادي طموحات ورؤي

(. أثر رأس المال الفكري في اإلبداع في 8101ني، محمود )العجوا والروسان، محمود عمي 
 (. 82) 8، دمشق، مجمة العموم االقتصادية والقانونية المصارف األردنية.
المجمة  .في المكتبات ومراكز المعمومات1رأس المال الفكري  .( 8101ريابعة، معتصم إبراىيم ) 

 . 012-81 (، 1)  18، األردنية لممكتبات والمعمومات
(. دور الجامعات العربية في بناء مجتمع المعرفة في ضوء اإلرىاب  8112الزبيدي، صباح )

، األردن : جامعة الحسين بن طالل  مؤتمر  اإلرىاب في العصر الرقميالمعموماتي. 
 يوليو. 01-01الدولية ، 

البشري واألداء ( دور رأس المال  8102الزبيدي، غني دحا متناي و المشيداني ، أمنو عبد الكريم ) 
،   داريةمجمة الغري لمعموم االقتصادية واإل .المتميز لمعاممين في تحقيق التفوق المنظمي

01  (12 . ) 
. رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية دور رأس الفكري في استمرارية المؤسسة(.  8102زلماط، مريم )

 العموم االقتصادية جامعة الجزائر .
دور رأس المال الفكري في  .( 8101ناوة و رشيد ، صالح عبد الرضا ) الزيادي ، صباح حسين ش

تحقيق األداء الجامعي المتميز دراسة تحميمية آلراء القيادات الجامعية في عينة من كميات 
 (  1)02،مجمة القادسية لمعموم اإلدارية واالقتصاديةجامعة القادسية ، 

دار السحاب  :، انطالقة إدارية معاصرة. القاىرة(. رأس المال الفكري8112السعيد، ىاني محمد )
 لمتوزيع والنشر.

. القاىرة: دار الغريب إدارة التميز نماذج وتقنيات اإلدارة في عصر المعرفة (. 8101) السممي، عمي
 لمتوزيع والنشر.
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 (. تصور مقترح لقياس وتنمية رأس المال الفكري بالجامعات المصرية في8105السيد، لمياء محمد )
 8، المجمة الدولية لإلبداع والدراسات التطبيقيةضوء بعض الخبرات األوربية العالمية. 

(00،)810- 820. 
رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية لشركة (. 8100شعبان، مصطفي رجب )

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية.االتصاالت الخموية الفمسطينية
رسالة  .ستراتيجيةستراتيجي في تعزيز المرونة اإلأثر الذكاء اإل .( 8101سالم أحمد )  الشماسين،

 .ماجستير غير منشورة ، عمادة الدراسات العميا ، جامعة مؤتة 
درجة توافر رأس المال الفكري وعالقتيا بدرجة تحقيق الميزة (. 8101الشمري، عيد عائد خميف ) 

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق  .الخاصة الكويتية التنافسية في الجامعات
 األوسط لمدراسات العميا.
. القاىرة: دار المعرفة إدارة المعرفة ورأس المال الفكري (.8100الشيمي، أشرف عبد الرحمن )

 الجامعية.
عي ستراتيجي واالجتمامنيج التميز اإل –اإلدارة بالذكاءات  .(8101صالح ، أحمد وآخرون ) 

 دار وائل . :عمان .لممنظمات
ستراتيجي لدي مديري الشركات الخاصة المتوسطة قياس أبعاد الذكاء اإل .( 8102صقور، مجد ) 

مجمة جامعة دمشق لمعموم  .وأثرىا في القدرات التنافسية في الجميورية العربية السورية
 (. 11)0، االقتصادية والقانونية 

نظم المعمومات اإلستراتيجية منظور  .(8118نعمة عباس ) اجي ،الطائي، محمد عبد حسين ، والخف
 دار الثقافة لمنشر والتوزيع . :عمان ، األردن .الميزة اإلستراتيجية

(. استراتيجيات إدارة الموارد البشرية، عمان: دار الفكر لمنشر 8100عامر، سامح عبد المطمب )
 والتوزيع.

( الميزة التنافسية الجديدة لمنظمات  8111محسن )العامري ، صالح ميدي و الغالب ، طاىر 
، المؤتمر الدولي بعنوان إدارة المعرفة في العالم العربي .األعمال في ظل االقتصاد الرقمي

 جامعة الزيتونة األردنية .
 (. رأس المال الفكري في الجامعات الفمسطينية وتعزيز الميزة التنافسية.8102حسين ) عبد القادر،

 .82-8، 2، اسات المالية والمحاسبة اإلداريةمجمة الدر 
مجمة العموم  .ستراتيجي في تعزيز األداء التنظيميدور الذكاء اإل .( 8102عبد، عذراء محسن )

 . 082-012(، 012) 81، االقتصادية واإلدارية 
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ير غير رسالة ماجست .في أساليب اتخاذ القرار اإلستراتيجي  ءأثر الذكا .( 8105عبيد، ميند عواد ) 
 منشورة ، كمية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد .

رسالة ماجستير غير منشورة، . أثر رأس المال الفكري في األداء المنظمي(. 8111عبيد، نغم حسن) 
 جامعة بغداد .

دور رأس المال الفكري في دعم المزايا  .( 8101العجمي، حجاج مبارك وبدرانو، حازم عمي أحمد) 
، الكويت ، مؤتمر تطوير رأس المال الفكري .التنافسية المستدامة في ضوء إدارة المعرفة

 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية .
 . عمان: دار وائل لمتوزيع والنشر. السموك التنظيمي في منظمات األعمال(. 8112عطية، محمود ) 

مجمة جامعة  .بداع التنظيميستراتيجي عمي اإلأثر الذكاء اإل. ( 8105اليادي ) عمران ، نضال عبد
 (. 1)  81 .بابل لعموم الصرفة والتطبيقية

،  إدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمال .( 8118العنزي، سعد عمي وصالح ، احمد عمي ) 
 دار اليازوري لمنشر والتوزيع . :عمان 

. األردن ، عمان إدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمال( .8118مد )العنزي، سعد وصالح أح
 : دار اليازوري لمتوزيع والنشر.

استراتيجية مقترحة لتطوير رأس المال الفكري لتحقيق الميزة (. 8105قشطة، آمال نبيل خميل ) 
 المية.رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلس .التنافسية في الجامعات الفمسطينية

مجمة كمية (. طرق قياس رأس المال الفكري بجامعة الممك سعود.  8101الكثيري، عبد اهلل ) 
 .051، جامعة األزىر، التربية

دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية لممؤسسات االقتصادية  .( 8102لويزة ، فرحاتي ) 
رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية العموم االقتصادية والتجارية ، . في ظل اقتصاد المعرفة

 جامعة محمد خيضر ، بسكرة . 
 .موضوعات متقدمة وتطبيقاتيا في منظمات األعمال الدولية. ( 8118محمد، جاد الرب سيد )

 القاىرة ،  دار الفكر العربي. 
جي عمي القيادة من وجية نظر ستراتيأثر الذكاء اإل .( 8105مسمم، تامر حمدان عبد القادر )

رسالة ماجستير غير منشورة  . القيادات اإلدارية العميا في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة
 ، كمية االقتصاد والعموم اإلدارية ، جامعة األزىر ، غزة .

التحديات التي تواجو التعميم العالي في الجميورية اليمنية الواقع (. 8115مطير، محمد محمد ) 
 صنعاء: المكرز لمتوزيع والنشر. والرؤية المستقبمية.
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رسالة دكتوراه  .ستراتيجي لممؤسسةأثر اإلدارة بالذكاءات عمي التوجو اإل .(8105مقراش، فوزية ) 
 غير منشورة، جامعة محمد خيضير بسكره، كمية العموم االقتصادية والتجارية.

مؤتمر رأس  ه المقارن لقياس رأس المال الفكري.(.نموذج القياس النوعي واالتجا 8101مينا، أحمد )
 إبريل. 11-82، المال الفكري العربي
مجمة  .( تطوير رأس المال البشري في إطار مجتمعات الممارسة 8105الناصر، عامر عبد الرازق )

 .(080) 22، جامعة بغداد ،العموم االقتصادية واإلدارية
المفكر اإلستراتيجي في المنظمة، المجمة العربية  (. مواصفات8111النعيمي، صالح عبد القادر )

 (.0) 81لإلدارة، 
، فن وميارات التفاعل مع  اإلستراتيجي المدير القائد والمفكر .( 8112النعيمي، صالح عبد القادر )

 دار إثراء لمنشر والتوزيع. . عمان:اآلخرين
ي لتحقيق الميزة التنافسية متطمبات تطوير رأس المال الفكر  .( 8101ويح، محمد عبد الرازق )

 (. 85) 81،مجمة كمية التربية ببنيا .لمجامعات
 ، عمان: دار اليازوري لمنشر والتوزيع.. األردناإلدارةأسس . (8101ياسين، سعد )

 ثانيًا: املزاجع االجنبية: 

Academy for Educational development (2006). Tertiary of 
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