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دراسة ميدانية : إدارة رأس المال الفكري وتنميته في الكليات الجامعية لتحقيق اإلبداع المنظمي

 بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بثادق وضرماء

 

 )*(شريفة بنت عوض الكسر 

 
، الخارجية والداخلية تهدف هذه الدراسة إلى تعريف الكليات الناشئة بسبل إدارة رأس المال الفكري لمواجهة المنافسة: ملخصال

مما يسيييافد في الحفال فلى ، وذلك إلفادتها في اسيييتخداأ رأس المال الفكري ب رك أافر فعالية، وتحسييييل المرال التنافسيييي لها

إدارة رأس المال " أال وهو األهمية،ناولها موضوفاً غاية في حسينه. وتكمل أهمية الدراسة في ترأس المال الفكري المتنوع وت

والذي يحقق ويدفم  "ي الكليات الناشئة وضرورة المحافظة فليه وسبل استفماره بالشكل الذي يحقق اإلبداع المنظميالفكري ف

وتكون مجتمع الدراسيييييية مل مديري ، وقد ولفت هذه الدراسيييييية المنهف الوتييييييفي التحليلي لتحليل البيا ات، الملايا التنافسييييييية

وجود فالقة ارتباط : الدارسة إلى تفرداً. وتوتل( 23وبلغت فينة الدراسة ) اإلدارات ورؤساء األقساأ والمولفات اإلداريات

ية بيل مكو ات  ية فال وإن لرأس المال ، العالقاتي( واإلبداع المنظمي، الهيكلي، المال الفكري )البشييييييري رأسمعنوية إيجاب

ذلك في النتائف بدرجة فالية. وا تهت الفكري دوراً في التحسيييييييل المسييييييتمر لدداء والتجديد والت ور في المنظمة  ي  لهر 

وزيادة االهتماأ برأس المال الفكري وإدارته ، بناء قافدة فكرية متينة باتباع فدد مل المبادئ: الدارسة بعدد مل التوتيات منها

االستق اب  ضرورة االهتماأ بعملية، للتوجه االستراتيجي للمنظمات المعاترة اما يدار الموجود النقدي؛ لكو ه مصدرا مهماً 

دفم اإلبداع المنظمي مل خالل االسييتفمار و، والتعييل مل داخل أو خارج الكليات بما يسييهم في تقديم األفكار اإلبدافية المتميلة

في رأس المال الفكري امصدر لالبتكار واإلبداع مع ضرورة االهتماأ بصنافة رأس المال الفكري مل خالل فسح المجال أماأ 

 ارهم ومقتر اتهم  ول ت وير العمل وفتح المجال للحوار المفتوح بيل منسوبي الكليات وإداراتها. العامليل ل رح أفك

 

 الميلة التنافسية.، اإلبداع المنظمي، إدارة رأس المال الفكري: الكلمات المفتاحية

 

Intellectual capital management in the university colleges to achieve 

Organisational creativity: a field study at the Faculty of Sciences and Humanities 

in Thadiq and Darmaa 

 

Sharifah Awadh Alkaser 
 

Abstract: This study aims at providing the growing colleges with the ways of intellectual capital 

management to secure organizational creativity, to cope with external and internal competition and to 

improve its competitive advantage by using the most effective ways of intellectual capital which help in 

keeping and improving various intellectual capital. The study used descriptive analytical method for data 

analysis. The study sample reached to (23) individuals. The study has found a high positive moral 

correlation relationship between the components of intellectual capital (human, structural, relationship) and 

Organizational creativity. While the results showed that the intellectual capital always play a vital role in 

improving performance where it came with a high degree, and play an important role in developing the 

organization, where it appeared in the results with a high degree.  

The study ended with a number of recommendations such as, intellectual solid base construction by 

following a number of principles, the increase of interest in intellectual capital and its management as well 

as capital management, for being an important source of strategic direction of contemporary organizations. 

The importance of focusing on the process of polarization, appointing from within or outside the colleges, 

so as to contribute in providing excellent creative ideas, supporting organizational creativity by investing 

in intellectual capital as a source of innovation and creativity. Besides paying attention to make intellectual 

capital through allowing employees to express their opinions and suggestions on the development of work 

and allowing open dialogue between employees of faculties and their administrations. 
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 : المقدمة

ات مل زت فلى السا ة منذ بداية التسعينيُعد االهتماأ برأس المال الفكري مل الموضوفات التي بر 

القرن الماضي فندما أطلق )رالف ستير( مدير شراة جو سون فيلي لدطعمة فبارة " رأس المال 

ال بيعية أهم مكو ات الفروة الوطنية وأهم موجودات "في السابق اا ت المصادر : الفكري"  ي  قال 

بعد ذلك أتبح رأس المال المتمفل في النقد والموجودات الفابتة هما أهم مكو ات الشراات ، الشراات

أما اآلن فقد  ل محل المصادر ال بيعية والنقد والموجودات الفابتة رأس المال الفكري ، والمجتمع"

 (.2013، الوطنية وأغلى موجودات الشراات. )المفرجي وفلي الذي يعد أهم مكو ات الفروة

و ظراً للت ورات والتغيرات التكنولوجية أتبحت المنافسة العنصر الحاسم والحاام في  راة النظاأ  

وهذا ما دفع منظمات األفمال فلى اختالف أ وافها وأ جامها ومجاالت  شاطها إلى ، العالمي الجديد

والعمل المستمر فلى تدفيم مرالها ، واآلليات لتنمية قدراتها التنافسيةالبح  فل مختلف السبل 

وأماأ هذه األوضاع الجديدة اتضحت  قيقة أساسية هي ، التنافسي ال تالل مرال الريادة في السوك

األهمية القصوى للمورد البشري بافتباره الوسيلة الفعالة والمصدر الحقيقي والو يد إل جاز أي 

وهذا ما دفع بتلك المنظمات إلى تنمية قدراتها التنافسية باالفتماد ، ار في أساليب العملت وير أو ابتك

فلى ما يسمى برأس المال الفكري الذي يعتبر أهم الموجودات غير الملموسة ومصدر اإلبداع 

ية ومل ثم فهو السالح الذي تعتمده المنظمات لمواجهة التحديات العالم، والتجديد والميلة التنافسية

 (.2010، الراهنة )رزيق وبل فمور

 

 : وأسئلتها مشكلة الدارسة

، تكمل مشكلة الدراسة في إدارة رأس المال الفكري في الكليات الجامعية لتحقيق اإلبداع التنظيمي 

بغية تحقيق الميلة التنافسية وتجويد التعليم الجامعي.  ي  أادت العديد مل الدراسات الحديفة المتعلقة 

أس المال الفكري سواًء أاا ت فربية أو أجنبية بأن مشكلة إدارة رأس المال الفكري يُعد أ د بإدارة ر

أبرز التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية في الجامعات بصورة فامة والجامعات السعودية 

رفي بصورة خاتة؛ وذلك بسبب الحاجة الملحة إلى تنظيم ال مل االبتكار واإلبداع والعمل المع

 ي  يرال رأس المال الفكري فلى ال اقات االبتكارية واإلبدافية الموجودة فند ، تنظيماً منهجياً 

وايفية ااتشافها واستفمارها والمحافظة فليها بافتبار أن المنظمات المعاترة ، العامليل في المنظمة

 (.2013، فرجي وفليتنظر إلى مواردها البشرية فلى أ ها أغلى الموارد وأافر األتول قيمة )الم

( إ ه ينبغي قياس رأس المال الفكري للجامعات وذلك لعدد مل 2012) Rohmاما وضحت دراسة  

 : األسباب منها

زيادة الشفافية في المؤسسات العامة في مجتمع قائم فلى المعرفة م البة المواطنيل الوتول -1

 موال العامة.المستمر والشامل للمعلومات؛ لمعرفة أيل وايف يتم تخصيص األ

يتم مقار ة وتصنيف الجامعات مع مرجعية أخرى تهدف إلى "قياس" بدال مل "ترتيب" المؤسسات -2

اما يجب فلى الجامعات ااتساب ، وترك القرار النهائي للمستفيد مل خدمات الجامعة، التعليمية

الجيدة مل خالل إدارة رأس وت بيق أساليب جديدة للتعلم. ولل يحدث ذلك إالّ بليادة  قل الممارسات 

 المال الفكري في الجامعات.

تعليل الروابط بيل الجامعات والصنافة ال يمكل أن يكون ممكنا مل دون إدخال لغة مشتراة؛  -3

هذه "األرضية المشتراة" مل شأ ها تمكيل األااديمييل ورجال األفمال الممارسيل لت وير فالقات 

 أفعال فلى أرض الواقع في المجتمعات. إلىوتحول الكلمات ، المجتمعالمنفعة المتبادلة بما فيه خدمة 
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( وجود فدد مل الحواجل الفقافية لقياس وإدارة رأس المال الفكري في 2013) Hackووضح  

 : مفل، الجامعات

وهذا يخلق ، المكافأة والرواتب في الجامعات غير قادرة فلى المنافسة مع الق افات األخرى .1

لجامعات للبح  فل فرص إضافية مفل االستشارات والتدريب واأل ش ة خارج  وافل لمنسوبي ا

 الجامعة. 

وذلك يعود لقصر مدة التكليف بالعمل اإلداري  ي  يتم ا تخاب رئيس ، القيادة اإلدارية الضعيفة .2

 الجامعة لمدة أربع سنوات مل داخل مجتمع الجامعة؛ وهذا يقلل مل ا تمال اتخاذ قرارات جذرية.

 ة المجتمعية العالية لدستاذ الجامعي  ي  إ ه مل المعتاد أن األستاذ الجامعي ال يكون لديه المكا .3

الحافل للعمل األتعب؛ وذلك لضما ه لعمله وفدأ وجود تهديد له في  الة فدأ االجتهاد في 

 العمل اما هو الحال في الق افات الخاتة. 

مل البا فيل يميلون إلى توليف أشخاص مفلهم.  ؛ األجيال األابر سناالذاتي التنظيمثقافة تكرار  .4

 ال يتم التعاقد معهم.  ألرجحا فلىوفلى هذا فإن األفراد الذيل ال يتالءمون مع الفقافة القديمة 

 : وفليه تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة فل السؤال الرئيس التالي 

 اع المنظمي؟*ما هي سبل إدارة رأس المال الفكري في المنظمات لتحقيق اإلبد

 : والذي تتفرع منه األسئلة الفرفية التالية

 ايف يمكل تحقيق التحسيل المستمر لدداء مل خالل إدارة رأس المال الفكري؟ 

 ايف يمكل تحقيق التجديد والت وير المستمر في المنظمة مل خالل إدارة رأس المال الفكري؟ 

 

 : فرضيات الدراسة

 : إلى مشكلة الدراسة التالية استناداً الفرضية الرئيسة اما تم تياغة 

، ال توجد فالقة إيجابية ذات داللة إ صائية بيل مكو ات رأس المال الفكري )رأس المال البشري

 رأس المال العالقاتي( وبيل اإلبداع المنظمي. ، رأس المال الهيكلي

 : ويتفرع فنها الفرضيات الفرفية التالية

د فالقة إيجابية ذات داللة إ صييييييائية بيل رأس المال البشييييييري ال توج: الفرضييييييية الفرفية األولى

 واإلبداع المنظمي.

ية الفرفية الفا ية ال توجد فالقة إيجابية ذات داللة إ صيييييييائية بيل رأس المال الهيكلي : الفرضيييييي

 واإلبداع المنظمي.

العالقاتي  ال توجد فالقة إيجابية ذات داللة إ صيييييييائية بيل رأس المال: الفرضييييييية الفرفية الفالفة

 واإلبداع المنظمي. 

 : أهداف الدراسة

 : تهدف هذه الدراسة إلى

، أي تحقيق أفلى فائد لدموال المنفقة، مسافدة الجامعات في تحقيق فعالية التكلفة الجامعية -1

 وجذب الكفاءات وتوفير البدائل لملء األماال الشاغرة. 
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لمواجهة المنافسة الخارجية والداخلية  تعريف الكليات الناشئة بسبل إدارة رأس المال الفكري -2

 وتحسيل المرال التنافسي للجامعة.

إفادة الكليات الناشئة باستخداأ رأس المال الفكري ب رك أافر فعالية مما يسافد في الحفال فلى  -3

 رأس المال الفكري المتنوع وتحسينه.

 

 : أهمية الدراسة

غاية في األهمية والمتمفل في إدارة رأس المال الفكري تنبع أهمية الدراسة في او ها تتناول موضوفا ً 

وضرورة المحافظة فليه وسبل استفماره بالشكل الذي يحقق اإلبداع المنظمي ، في الكليات الناشئة

 والذي بدوره يحقق الملايا التنافسية.

ة أن تحقق اما تلفت هذه الدراسة ا تباه القادة والعامليل فلى  د سواء إلى أ ه ال يمكل ألي منظم

وضرورة المحافظة فلى رأس ، أهدافها بكفاءة دون فهم متعمق لرأس المال الفكري بها وايفية إدارته

المال الفكري وسبل استفماره بالشكل الذي يحقق األ ش ة االبتكارية واإلبدافية التي تحقق وتدفم 

 الملايا التنافسية.

وأهميته المتلايدة في ، فلى رأس المال الفكريوتعد هذه الدارسة محاولة أااديمية إللقاء الضوء  

لتحقيق الملايا التنافسية  ؛وايف يمكل تنميته والحفال فليه، منظمات التعليم واالقتصاد بشكل فاأ

وت وير أداء الجامعات العربية والسعودية بصورة فامة والكليات الناشئة بصورة ، ودفمها مل خالله

ار رأس المال الفكري مع مرافاة العائد االجتمافي للتعليم خاتة مل خالل تحقيق فائد مل استفم

 وإفادة الجامعات في التحضير إلفادة الهيكلة والتوسع في رأس مالها الفكري.، الجامعي

 : مصطلحات الدراسة

( رأس المال الفكري بأ ه يمفل األتول غير الملموسة التي 2010فرف تالح ): رأس المال الفكري

 داء وليفتها. تمكل المنظمة مل أ

والتعليم ، الخبرات، ويعرف رأس المال الفكري إجرائياً بأ ه المعرفة والتي يقصد بها )المهارات 

 المتراام في العنصر البشري في المنظمة( التي يمكل تحويلها إلى قيمة تحقق ميلة تنافسية للمنظمة.

وبح  في الجامعة هدفها التحصيل  ( الكلية بأ ها و دة تكويل2013فرف العتيقي ): الكليات الجامعية

 العلمي والبيداغوجي لل الب في مختلف المياديل والتخصصات العلمية المعتمدة.

مؤسسة تعليمية أو جلء مل األجلاء المكو ة للمؤسسة : وتعرف الكليات الجامعية إجرائياً بأ ها

 التعليمية. 

( بأ ه تبني فكرة أو سلوك جديد لصنافة المنظمة أو سوقها أو 2001) Daftفرفه : اإلبداع التنظيمي

( إّن اإلبداع هو إيجاد  لول متعددة للمشكلة  فسها أو النظر للحالة 2012بيئتها العامة. ويرى العا ي )

  فسها بأوجه مختلفة.

يجاد أشياء لم تكل العملية التي يتم مل خاللها ابتكار وإ:  ويعرف اإلبداع التنظيمي إجرائياً بأ ه 

 أو،  ة اقتصاديةبحي  تتميل بالندرة وتحقق منفع،  أو فكرة،  أو خدمة،  اسلعة،  موجودة سابقاً 

 اجتمافية. 
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 : اإلطار النظري للدراسة

 : رأس المال الفكري: أولا 

 : مفهوم رأس المال الفكري

( رأس المال الفكري بأ ه ما ينتف فل  شاط وفمل العقل اإل سا ي شامالً 2003يعرف السلمي ) 

 القوا يل والنماذج.، المفاهيم، النظريات، التقنيات، األوتاف، الحقائق

( "بأ ه المقدرة العقلية القادرة فلى توليد األفكار الجديدة والعملية القابلة 2002وفرفه العتري ) 

تتمتع بمستوى فالي مل الجودة وتمتلك القدرة فلى تحقيق التكامل بيل مكو ات مختلفة و، للتنفيذ

 للوتول إلى األهداف المنشودة". 

( بأن رأس المال الفكري فبارة فل الفرك بيل القيمة السوقية والقيمة الدفترية 2002) Hennieوذار  

 والصافية للمنظمة. 

مة االقتصادية لفئتيل مل األتول غير الملموسة هي "القي: ( بأ ه2000) OCDEوفرفته منظمة 

 رأس المال التنظيمي )الهيكلي( ورأس المال البشري ".

( بأن رأس المال الفكري يعد أ د فوامل النجاح المهمة لبناء المنظمات 2005اما وضح النوري ) 

وخياراتهم المعرفية باالفتماد فلى الموجودات غير الملموسة التي تتضمل معارف العامليل 

لالستفادة منها في تحقيق الميلة  ساطعة؛ومعلوماتهم وذلك في إطار بناء فقول بشرية المعة و جوأ 

 لتنافسية وتحقيق النجا ات المستمرة لتلك المنظمات. ا

 

 : أهمية رأس المال الفكري

يعتبر رأس المال الفكري للمؤسسة االمعرفة لدى المولفيل والقدرة العقلية واإلبداع باإلضافة إلى  

ويوجد اآلن دليل واضح فلى ، قدرتهم المستفمرة فلى ت وير تلك العمليات مصدراً للقيمة التنافسية

داتها الحسية ااألبنية أن العنصر غير الملموس لقيمة التكنولوجيا المتقدمة يفوك القيم الحقيقية لموجو

فالموجودات الحسية لشراة مايكروسوفت جلء تغير مل تمويل السوك الخاص بها ، والمعدات

 والفرك هو رأس مالها الفكري.

إن رأس المال الحقيقي الذي تملكه منظمات األفمال هو رأس المال الفكري واذلك ترتكل قيمتها  

 (.2007 ،السوقية فلى هذا المورد )ابل هرة وبواريد

في القرآن الكريم  ي   أصحاب العقول واأللباباما تنبفق أهمية رأس المال الفكري مل أهمية مكا ة 

% مل مجموع سور 38( سورة اريمة وبنسبة 43( أية موزفة فلى )61وردت هاتان الكلمتان في )

القرآن الكريم. ومل هذه اآليات الكريمة قوله تعالى )إن في خلق السماوات واألرض واختالف الليل 

 (. 2007، ( )أ مد190: اآلية : )سورة آل فمران األلبابوالنهار آليات ألولي 

ن االقتصاد المعرفي هو الوقود الالزأ إالعنصر الحاام في فصر ا الحاضر ففإذا اان االقتصاد هو  

 (.2008، ألن المعلومة أتبحت أهم مل السالح )شراية ؛لقاطرة التنمية االقتصادية

أ ه ( اليوأ ب(Intellectual Capital( أهمية رأس المال الفكري 2007ووضح سيبان ووايلمو ل )

وسيشكل قوة الدفع لعجلة ، أثمل األتول الموجودة بالنسبة للكفير مل الشراات واقتصاديات الدول

( واألسرار Know Howويتكون مل االخترافات الفنية واإلدارية )، النمو االقتصادي في المستقبل
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الملكية الفكرية وفدة أشكال أخرى مل ، والعالقات التجارية والتصاميم واالبتكارات الفنية واألدبية

 والموجودات الالمادية مل  تاج االختراع واالبتكار للعقل البشري. 

"إن الصنافات االقتصادية المعرفية تعتمد فلى افاءة : (2008وضمل هذا التوجه يقول باوزير )

العنصر البشري واستخداأ العقل في االختراع والت وير أافر مل االفتماد فلى المواد الخاأ" موضحاً 

أن هذه الصنافات تدخل في ق افات افيرة مفل تنافة االتصاالت وتقنيات المعلومات وهندسة 

 اإللكترو يات وتنافة البرمجيات وغيرها. 

 : ( بأن أهمية رأس المال الفكري تتمفل فيما يلي2009اما وضح العنلي وتالح )

 خفية تضمل بقاءهاألن موجوداتها الفكرية تمفل قوة  ؛السالح األقوى واألساس للمؤسسة  .1

 واستمراريتها.

 يعد في المؤسسة بمفابة ميلة تنافسية لها. .2

يعتبر انلاً مدفو ا داخل المؤسسة يحتاج إلى مل يبح  فنه ويستخرجه للوجود والممارسة  .3

 مل أجل استفمارات  اجحة وفوائد فالية للمؤسسة.

 فراد وت ويرها.يعد مورد استراتيجي للمؤسسة إذ يسافد فلى توليد الفروة لها ولد .4

 يسهم في تأسيس المنظمات الذاية التي تستللأ توفر فقول متميلة بذاائها وقدرتها. .5

 

 : خصائص رأس المال الفكري

 : أهمها اآلتي، هناك مجموفة مل الخصائص التي تميل رأس المال الفكري

 يتسم رأس المال الفكري باالستقاللية في الفكر والعمل. .1

 يمفل أتالً غير ملموس. .2

 يتفافل بشكل أافر ايجابية في المناخ اإلداري الذي يتسم بالالمرالية. .3

 يمفل رأس المال الفكري المعرفة التي يمكل تحويلها إلى أرباح. .4

 يتواجد في اافة المستويات اإلدارية ولكل بدرجات متفاوتة. .5

 .تعوبة فصل األتول الفكرية فل بعضها البعض .6

 ي رة منظمات األفمال.تعوبة وضع بعض األتول الفكرية تحت س .7

 (.2010، تعوبة قياس وتقييم العديد مل األتول الفكرية. )السعيد .8

 

 : مكونات رأس المال الفكري

 : ( رأس المال الفكري إلى المكو ات التالية2000) Stewartقسم 

هو قدرات المنظمة التنظيمية التي تنظم وتلبي مت لبات اللبائل وتساهم : رأس المال الهيكلي .1

، قل المعرفة وتعليلها مل خالل الموجودات الفكرية الهيكلية المتمفلة في  ظم المعلوماتفي  

ومدى  ماية العالمة التجارية التي تمفل شخصية ، وبراءات االختراع و قوك النشر والتأليف

واذلك فائدة المنظمة ، والتي ترجع بالفائدة لللبون وزيادة رضائه، المنظمة وقيمتها وهويتها

 ة افاءتها وفافليتها.للياد
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هو المصدر األساس لتكويل وتشخيص األفراد الذيل يمتلكون المقدرة : رأس المال البشري .2

العقلية والمهارات والخبرات الالزمة إليجاد الحلول العلمية المناسبة لمت لبات ورغبات 

 اللبائل أل هم مصدر االبتكار والتجديد في المنظمة.

لى العالقات التي تربط المنظمة بلبائنها ومورديها وتحالفاتها ويشير إ: رأس مال العالقات .3

 االستراتيجية.

 مكو ات رأس المال الفكري: (1الشكل )

 

دار السحاب للنشر  1ط ، ا  القة إدارية معاترة: رأس المال الفكري، (2010ها ي محمد )، السعيد: المصدر

 مصر.، والتوزيع

 : وفيما يلي شرح موجل لهذه المكو ات

 : رأس المال البشري: أول

 : مفهوم رأس المال البشري .1

يرى أن رأس المال البشري "هو الذي يعبر فنه  Bernadette( بأن 2010ذار أبوهرة وبواريده ) 

 بالمهارات والمعرفة التي يمتلكها العاملون والمستخدمون بالمنظمة" 

( رأس المال البشري أيضا بأ ه "مجموع الخبرات والمعارف وال اقات 2014) Philipاما يعرف 

والحماس واإلبداع والصفات التي يمتلكها العاملون في الشراة ويستفمرو ها في العمل". باإلضافة 

إلى أ ه يتمفل في العمال المبدفيل والذيل يست يعون أداء خدمات جيّدة وإ تاج منتف جيد وجذب 

 (.2006، ق قيمة للمنتف وللشراة )جاد الربوخل، العمالء

فهو المورد الذي ، اإل تاجية( بأ ه يمفل المورد االستراتيجي في العملية 2008وذار الشمري ) 

 يصعب  سخه أو تقليده مل قبل أي مؤسسة أخرى. 

نة ( بأ ه فبارة فل القدرات والخبرات والمهارات البشرية المتباي2009وقد فرفه العلي وآخرون ) 

 في مستوى أدائها العاملة في المنظمة.

أما الجلء الف ري ، جلء ف ري وآخر مكتسب، ليأساسي جلأيليتكون رأس المال البشري مل  

وأما الجلء المكتسب فهو الجلء ، فيعبر فل االستعدادات الجسمية والعقلية الف رية التي تولد مع الفرد
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المهارات والكفاءات والمؤهالت والقدرات الجسما ية يعبر فل مجمل  إذاألهم في رأس المال البشري 

 ( 2006، والخبرات والتجارب المكتسبة. )المفرجي وفلي

 : أهمية رأس المال البشري-2

يعتبر أهم مكون  إذ، ( بأن لرأس المال البشري أهمية ابيرة في المؤسسة2011وضح زوبير وجدي )

 : وتتمفل هذه األهمية في، لرأس المال الفكري

ع استراتيجية التعلم للمؤسسة التي تُعد  جر األساس لليادة الخبرات والمهارات وض -أ

 والقدرات.

 وتحقيق القيمة المقتر ة للعمالء.، إ جاز العمليات الداخلية بكفاءة وفعالية  -ب

 بلوغ األهداف المالية المتمفلة في القيمة المضافة ومعدل العائد فلى االستفمار. -ج 

 : المال البشريمؤشرات قياس رأس  -3

 : ( بأن لرأس المال البشري فدد مل المؤشرات مل أهمها 2001) Edvinsonوضح 

، مستوى جودة العامليل، وتشمل القيادة االستراتيجية إلدارة المؤسسة: قدرات العامليل -أ

قدرة العامليل فلى المشاراة ، افاءة فمليات تدريب العامليل، قدرة التعلم لدى العامليل

 القرار.في اتخاذ 

 الدخل المتحقق مل األفكار، واالبتكار لدى العامليل اإلبداعويشمل قدرات : العامليل إبداع -ب

 للعامليل. األتلية

، درجة رضا العامليلو، وتشمل ت ابق اتجاهات العامليل مع قيم المؤسسة: اتجاهات العامليل -ج

 ومتوسط مدة خدمة العامليل بالمؤسسة.، معدل دوران العمل

 : رأس المال الهيكلي: ثانيا

 : الهيكلي رأس المالمفهوأ  -1

رأس المال الهيكلي هو ال ما يدفم رأس المال البشري  ي  يتمفل رأس المال الهيكلي في "المعرفة 

 (.2009، التي يتم ااتسابها واال تفال بها في هياال وأ ظمة وإجراءات ) جم

فامتالك المنظمة لمفل هذا النوع ، ( بأ ه يتمفل في  ظاأ وهيكل المنظمة2011) وذار فالك وبوقجا ي

مل رأس المال الفكري يمكنها مل توفير بيئة أفمال مالئمة وقادرة فلى استخداأ رأس المال البشري 

 واالستفادة مل أقصى طاقاته.

 : أهمية رأس المال الهيكلي -2

 : الهيكلي تتجلى فيما يلي ( بأن أهمية رأس المال2011ذار زوير وجدي )

تحقيق التفوك التشغيلي مل خالل تحسيل العمليات التشغيلية الهادفة إلى تحقيق النوفية  -أ

 العالية بالكلفة المنخفضة.

خفض زمل دور العمليات الداخلية واالستفادة القصوى مل طاقة الموجودات المادية  -ب

 واإلدارية.

 ال أو إسراف في استخداأ المورد.أف  تحسيل تدفق اإل تاج بسرفة دون أي -ج

 رفع جدوى مستوى اإل تاج وخفض  سبة التلف. -د

 : مؤشرات قياس رأس المال الهيكلي -3
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( 2007هناك مجموفة مل المؤشرات التي يمكل بها قياس رأس المال الهيكلي اما ذارها ياسيل )

 : تتمفل فيما يلي

 ت ابق العامليل مع منظور المؤسسة ورؤيتها ،وتشمل طبيعة بناء ثقافة المؤسسة: الفقافة العامة-أ

 المستقبلية.

 ووضوح العالقة بيل السل ة، ويشمل تال ية  ظاأ الرقابة بالمؤسسة: الهيكل التنظيمي-ب

 والمسؤولية.

بناء مخلون تعليمي ، ويشمل بناء شبكة معلومات داخلية واستخداأ هذه الشبكة: التعلم التنظيمي-ج

 لمخلون.للمؤسسة واستخداأ هذا ا

 افاءة العمليات التشغيلية.، فمستوى جودة المنت،  ش ة واألفمالوتشمل مدة فمليات األ: العمليات-د

توفر البيا ات والمعلومات ذات العالقة ، الدفم المتبادل والتنسيق بيل العامليل:  ظاأ المعلومات -هـ

 بأ ش ة المؤسسة وأفمالها والمشاراة في المعرفة.

 : العالقاترأس مال : ثالفا

 : مفهوأ رأس مال العالقات -1

ائل ووالؤهم ( رأس مال العالقات بأ ه القيمة التي يفرزها مستوى رضا اللب2005فرف يوسف )

وما است افت الشراة إقامته مل فالقات متميلة مع هذه ، والجهات الخارجية األخرى دونوالمور

( بأ ه 2005لذا فرفه اللفبي ) ؛العمالء العالقة مع، األطراف. ولعل أهم أشكال رأس مال العالقات

 يتمفل في العالقة مع العمالء والمورديل والمنظمات الصنافية والتجارية وقنوات السوك.

 : مال العالقاتأهمية رأس  -2

 : ( تتمفل في2011لرأس مال العالقات أهمية بالغة اما ذارها زويبر وجدي )

 مفل إيجاد منتجات جديدة. خلق التفوك والتميل فل طريق اإلبداع والت وير -أ

 اسب فمالء جدد. -ب

 وتعميق العالقة مع العمالء الحالييل.، زيادة قيمة العمالء فل طريق فمليات إدارة العمالء -ج

 تخفيض أوقات التسليم أو سرفة االستجابة ل لبات العمالء. -د

 ترسيخ فالقاتالعمل فلى أن تصبح المؤسسة فضواً أو شريكا جديداً في المجتمع مل خالل  -هـ

  قيقية ومؤثرة مع أتحاب المصالح الخارجييل.

 : مؤشرات قياس رأس مال العالقات -3

( بأن هناك ثالث مؤشرات يتم بها قياس رأس مال العالقات في المؤسسة تتمفل 2007ذار ياسيل )

 : هذه المؤشرات فيما يلي

 : القدرات التسويقية األساسية-أ

القدرة فلى ، توفير القدرات الالزمة لخدمات العمالء، ات للعمالءوتشمل بناء واستخداأ قافدة بيا 

 تحديد  اجة العمالء.

 : افافة السوك -ب
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 سمعة العالمة، فدد العمالء إلىالو دات المبافة ، السوك المحتملة، تضم الحصة السوقية

 بناء قنوات للبيع والتوزيع.، التجارية واالسم التجاري للمؤسسة

 : اللبونمؤشرات والء -ج

مستوى اسب ،  جم االستفمار في بناء العالقات مع العمالء، شكاوى العمالء، مفل رضا العمالء

 مستوى خسارة فمالء  الييل.، فمالء جدد

 

 : أهمية وجوانب الستثمار في رأس المال الفكري

 : أهمية االستفمار في رأس المال الفكري: أوال

 : ار في رأس المال الفكري تتجسد مل خالل الجوا ب التاليةأهمية االستفم أن  ( 2008وضح فجالن )

 يعلز مستوى أداء المؤسسات وخاتة التي تتمتع بمرال استراتيجي قوي. -1

تُعد زيادة االستفمار في رأس المال الفكري مؤشراً مهما لقياس ربحية المؤسسة وتساهم بشكل  -2

 فافل في تحقيق العوائد العالية للمؤسسة.

في مجال رأس المال الفكري فلى منظمات األفمال التعرف فلى مستويات  يحتم االستفمار -3

االستفمار المناسبة لها مل خالل تحديد الحد األد ى والحد األقصى مل المبالغ التي تخصص 

 لغرض االستفمار.

 يسافد فلى تشجيع اإلبداع واالبتكار. -4

وذلك مل خالل االستفمار في رأس المال الفكري ، ي تعليل الموقف التنافسي للمؤسسةيساهم ف -5

 اإل تر تواألتول المعرفية األخرى غير الملموسة )تكنولوجيا المعلومات واستخداأ الحاسوب 

 والمهارات المعرفية المتقدمة(.

يساهم االستفمار في رأس المال الفكري المتمفل بالخبرات والمهارات العالية للعامليل في تعليل  -6

 اما هو الحال بالنسبة إلى شبكات التجهيل.، إدارة قنوات التوزيع القدرة فلى

 : جوا ب تنمية االستفمار في رأس المال الفكري: ثا يا

( أيضا الجوا ب التي يجب أن تهتم بها الشراة لتنمية رأس مالها الفكري 2011اما وضح شعبان )

 : وذلك مل خالل

، ؤسسة ذات  ظاأ فعال في فملية االختيارلكي تكون الم: استق اب أفضل المواهب البشرية -1

 توفير رأس مال التعلم و قل الخبرة بيل األجيال المتعاقبة مل العامليل.، استخداأ العامليل الجدد

وذلك يتم مل خالل تشجيع العامليل وتحفيلهم فلى اال ضماأ لبرامف : إغناء رأس المال البشري -2

 سسة.التدريب وتشارك المعرفة وتوزيعها داخل المؤ

ويتم ذلك بتوفير  ظم وأساليب اإلدارة القائمة فلى الفقة : المحافظة فلى العامليل المتميليل -3

واألفكار الجديدة. باإلضافة إلى أن المؤسسات المعرفية تتميل بأن رأس مالها في  اإلبداعوتشجيع 

، منافسة أخرىفقول العامليل الذيل يغادرون المؤسسة في  هاية اليوأ والذيل تستق بهم مؤسسات 

 ولذلك البد مل إيجاد أسس لتقوية وترسيخ قوافد الوالء المؤسسي.
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 : اإلبداع المنظمي: ثا ياً 

فمنذ بدء الخليقة واإل سان يبدع ويخترع واذلك الجمافة والمنظمة ، لاهرة قديمة اإلبداعيُعد 

اأ العلمي المنظم لم يبدأ به ماالهت إال أن  ، للتناول الفلسفي اً وقد دخل هذا الموضوع محور، مجتمعوال

 (.2007، أوائل الخمسينات مل القرن العشريل )فاضل إال

وقد  فلت أدبيات إدارة األفمال بكفير مل االجتهادات فلى الرغم مل أّن مص لح اإلبداع يُعد مل 

أ ه يحمل في طياته مضاميل  إال، قت الراهل في الفكر اإلداريأافر المص لحات شيوفا في الو

 (. 2009وتفسيرات متعددة )المال 

وفهمها مل أي  إدرااها( اإلبداع المنظمي فلى أ ه أي سلعة أو فكرة يتم 2000) Kotlerوفرف 

 شخص فلى أ ها مفيدة وجديدة.

( بأ ه أفكار تتصف بأ ها جديدة ومفيدة ومتصلة بحل مشكالت معينة أو 2015اما فرفه الصرن ) 

 Hill & Jonesيع وإفادة ترايب األ ماط المعروفة مل المعرفة في أشكال فريدة. ويرى تجم

( اإلبداع المنظمي بأ ه أي شيء جديد أو غريب يتعلق ب ريقة أداء المنظمات أو المنتجات 2010)

التي تنتجها ويشمل أي تقدأ ي رأ فلى أ واع المنتجات وفمليات اإل تاج و ظم اإلدارة والهياال 

فهي ال ريقة التي يمكل أل د أرباب العمل األخذ ، نظيمية واالستراتيجية التي تعتمدها المنظمةالت

 أو تدفيم الموارد الحالية ذات اإلمكا ية لخلق الفروة مستقبال.، بخلق موارد جديدة للفروة إمابموجبها 

 أو بيئتها العامة. ( بأ ه تبني فكرة أو سلوك جديد لصنافة المنظمة أو سوقها 2001) Daftوفرفه  

وذلك إّما فل طريق ، ويعرف اإلبداع المنظمي بأ ه رؤية األفكار واألمور مل خالل مضمون مختلف 

أو التي يمكل استخدامها بشكل مختلف أو فل طريق ربط ، الخفية الكامنة اإلمكا اتالتعرف فلى 

ر جديد تماما )التفكير االبدافي األفكار المسبقة غير المتراب ة مع بعضها البعض؛ لخلق فكرة أو منظو

( هو الجهود المبذولة مل قبل المنظمة لت وير منتجاتها 2007(. ووفقا للعامري والغالبي )2005, 

 في شكل سلع وخدمات أو تحسينها أو ت وير استخدامات جديدة لها. 

 

 : أنواع اإلبداع المنظمي

 المنظمة أل واع اإلبداع المنظمي تعددت تصنيفات البا فيل في مجال السلوك التنظيمي وفلم

 من لقيل بذلك مل من لقات مختلفة.

 -: الستعماالته إلى  وفيل هما مل تنفه وفقاً  فهناك

،وهو تغيير بالخصائص المادية أو األدائية  (Product Innovation) . إبداع المنتف 1  

 (.2007، والغالبيالخدمة الحالية أو إ تاج منتجات جديدة تماما )العامري  أوللسلعة 

وهو تغيير ب رك تصنيع السلع أو تقديم الخدمات إ تاجا ، (Process Innovation.إبداع العملية )2

(. وغالباً ما يكون الحد الفاتل بيل إبداع المنتف وإبداع العملية 2007، والغالبي، وتوزيعاً )العامري

وفيل معاً اعالج ا تمالية فمل الن(. و2007، غير واضح لتداخل العالقة بيل النوفيل )الحسيني

،  ه يستخدأ التشخيص )اإبداع فملية( وافاءة الدواء )اإبداع منتف(. )الكبيسيإال بيب للمرضى ف

2012.) 

 -: وفقاً لمجاالته إلى  وفيل هما آخرونوتنفه 
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( فهو تغيير العمليات التي بواس تها يمكل إ جاز Managerial Innovationإداري ) إبداع .1

( وتشمل اإلبدافات 2007م وتسليم الخدمة أو السلعة للمستهلكيل )العامري والغالبي , وتقدي

اإلدارية تغيير في هيكل المنظمة وأ ظمة وولائف الموارد البشرية واألساليب اإلدارية )الكبيسي 

,2012) 

دائية ويعني تغييراً في المظاهر المادية أو األ، (Technological Innovationإبداع تكنلوجي ) .2

 Daft(. وقد أشار 2007، أو تغييراً في العمليات اإل تاجية )العامري والغالبي، للسلعة أو الخدمة

( إلى أن اإلبداع التكنلوجي يختلف فل اإلبداع اإلداري بكون اإلداري يحدث أقّل تكراراً 2010)

 مل اإلبداع التكنلوجي. 

 -: لى  وفيل هماوقد تم تقسيم اإلبداع المنظمي بحسب طبيعة تأثيره إ

( وهو فبارة فل إ تاج منتجات بشكل سلع أو خدمات Radical Innovationاإلبداع الجذري ) .1

جديدة أو تكنلوجيا م ورة مل قبل المنظمة لتحل محل سلع وخدمات وتكنلوجيا موجودة في 

( وهذا النوع مل اإلبداع يقدأ قفلات 2007، الق اع الذي تعمل فيه المنظمة )العامري والغالبي

، أساسية  ي  تعمل فلى إ داث تغييرات أو ابتكارات في تنافات واسعة )جويدة والجلراوي

2012) 

 -: وهناك مل تنف اإلبداع المنظمي وفقا لمصدره إلى

مصدر ( ويعبر فل اإلبدافات التي تتبناها المنظمة ويكون Internal Innovationإبداع داخلي ) .1

األفكار فيها مل داخل المنظمة ااإلدارة العليا والعامليل وأقساأ المنظمة االبح  والت وير 

 (.2009، )المال، (2007، وغيرها )الحسيني

وتمفل في  صول المنظمة فلى أفكار مل مصادر  (External Innovation)إبداع خارجي  .2

، راال بحفية وغيرها )الحسينيخارجية مفل المنظمات األخرى التي لها  شاط مماثل أو م

2007 .) 

 -: وتنف اإلبداع المنظمي إلى  وفيل فلى أساس القرار المتخذ هما

وإبدافات جمافية تكون تادرة بمشاراة ، إبداع بقرارات فردية تكون تادرة فل اإلدارة العليا

 (.2009، )المال، (2007، أفضاء المنظمة العامليل فيها )الحسيني

 

 -: رة في اإلبداع المنظميالعوامل المؤث

 هناك مجموفتيل مل العوامل التي يمكل أن تؤثر فلى اإلبداع.

 المجموفة األولى هي فوامل تسافد أو تعلز فلى اإلبداع. -

 المجموفة الفا ية هي فوامل تعيق اإلبداع. -

 : العوامل المعززة لإلبداع –أولا 

وا أن العوامل التي تعلز اإلبداع في المناخ ( أن أغلب البا فيل وضح2014لقد أشار المعموري )

 : السائد في المنظمات المبدفة بشكل فاأ هي

 يجب أن تعمل المنظمة المبدفة فلى تقوية الصلة مع المنظمات االجتمافية. .1
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ضرورة اللجوء إلى افتماد التحالفات واالتفاقات المشتراة مع منظمات أخرى االدخول في  .2

بداع واذلك افتماد فرك العمل ااستراتيجية رئيسة ضمل مشاريع استفمارية خاتة باإل

 وأيضا منح اإلبداع األسبقية األولى في اهتمامات المنظمة.، استراتيجية اإلبداع

 االهتماأ بإيصال الخبرات التكنلوجية المستحدثة إلى منظمات المجتمع مل خالل التدريب المستمر. .3

واذلك تياغة  ظم منافسة داخلية ، تسافد فلى اإلبداعتياغة األ ظمة والتعليمات ب ريقة مر ة  .4

 بيل تشكيالت المنظمة؛ لالستفادة مل المدى الواسع لدفكار التي تقدأ.

 زيادة االتصال الفعال بيل العامليل داخل المنظمة. .5

وتشجيع جميع ، رفع مستوى وفرة المفيرات التي تسافد فلى توليد األفكار الجديدة المبدفة .6

 وت وير المهارات الخاتة باإلبداع.، إلداريةالممارسات ا

تشجيع المنظمة والعامليل فلى  ضور الندوات المرتب ة بت وير األفكار المبدفة وتخفيض  .7

والسيما ما أطلق فليه )اإلبداع الجذري(؛ لكي  اآلليات االت الغموض البيئي بافتماد الكفير مل 

 .اإلبداعيكون مخل ا للمعلومات الخاتة بإدارة 

 نح الصال يات وتفويضها لدقساأ المرتب ة بالمنظمة مما يشجعها فلى اإلبداع.م .8

 مساهمة المنظمة بفافلية في  ل المشكالت الجديدة التي تواجه العامليل. .9

وال سيما الجذرية منها واذلك سعي المنظمة إلى إشافة قيم ، التعامل مع جميع األفكار التي ترد .10

 جديدة وتقبل التغيير وتشجيعه.

 

 : العوامل المعيقة لإلبداع –ثانيا 

( تعدد أراء البا فيل في تصنيفاتهم لمعوقات اإلبداع. ومل هذه المعوقات 2010وضح موسى )

 -: وجني الفوائد المتوقعة ما يلي، المتعددة التي تحول دون ازدهار اإلبداع

كير في إطار معيل المقاومة االجتمافية لدفكار الجديدة بسبب تعود أفراد المجتمع فلى التف -1

 )مقاومة التغيير(.

 الخوف والقلق مل فشل األفكار واألساليب الجديدة وهذا ما يسمى بخوف التفكير. -2

وقد تكون معدومة إذا اا ت خبرة وثقافة ، تكون قدرة المنظمة فلى اإلبداع في أقل مستوى -3

مل مع األفكار الجديدة القيادة اإلدارية محدودة أو إذا اا ت تميل إلى الالديمقراطية في التعا

 التي يتقدأ بها العاملون.

 فدأ تقديم الحوافل المادية والمعنوية للمبدفيل. -4

 فدأ توفير المستللمات والتسهيالت المادية الالزمة لإلبداع. -5

 وقد تفرض فليهم فقوبات.، هناك بعض المجتمعات ترفض المبدفيل -6

 

 : ( فقد  ددا أهم معوقات اإلبداع باآلتي2007,  أما )العامري والغالبي

 قص الموارد المكرسة لعملية اإلبداع؛ فعملية اإلبداع مكلفة مل  ا ية الموارد المالية والوقت  .1

 وال اقة.

 الفشل في إدراك الفرص الوافدة أو توليد األفكار الجديدة والتي يمكل أن ت ور إلى منتجات. .2

 كار الجديدة فادة ما تجد الكفير مل المعارضة وفدأ القبول ي  إن األف، مقاومة التغيير .3

 وبالتالي فعملية اإلبداع قد تموت وتندثر مبكراً.
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 : الدراسات السابقة

، ": دراسة ميدا ية: ( المعنو ة بـ " رأس المال الفكري لدفم اإلبداع2014هدفت دراسة شريفي ) -

مستوى شراات الهاتف النقال وتتمفل المشكلة إلى أهمية رأس المال الفكري في دفم اإلبداع فلى 

ايف يمكل لرأس المال الفكري أن يدفم فمليات اإلبداع ألتحاب : مل خالل طرح التساؤل التالي

لدراسة إلى فدد مل النتائف وقد توتلت ا القرار فلى مستوى شراات الهاتف النقال في الجلائر؟

إن مستوى تقييم ، س المال الفكري اا ت مرتفععاد رأإن مستوى تقييم فينة الدراسة ألب: أهمها

المدراء في شراات الهاتف النقال بالجلائر المتعلقة بفعالية العمليات اإلبدافية اا ت متوس ة مع 

وجود تأثير له ، ي فلى فعالية العمليات اإلبدافيةوجود تأثير ذي داللة إ صائية لرأس مال البشر

مع غياب تأثير رأس ، مما يؤثر فلى العمليات اإلبدافية داللة إ صائية فلى رأس مال العالقات

: دراسة إلى فدد مل التوتيات أهمهاوخلصت ال المال الهيكلي فلى فافلية العمليات اإلبدافية.

وضع خ ة استراتيجية تتضمل تحديد اال تياجات الحالية والمستقبلية مل رأس المال الفكري مل 

 هارات العالية والعمل فلى استق ابهم.المولفيل ذوي الكفاءة والخبرة والم

)إدارة التغيير القائم فلى رأس المال الفكري( إلى تسليط الضوء  (2014هدفت دراسة فوادي ) -

، فلى مفهوأ رأس المال الفكري وأهم  قاط اختالفه مع رأس المال التقليدي وفلى أهم فناتره

وأهم أ وافه وايفية إدارته بالشكل ، والخارجيةوتعريف التغيير التنظيمي وأهم مسبباته الداخلية 

والترايل فلى التغيير القائم فلى رأس ، الذي يضمل للمنظمة البقاء واالستمرار وتحقيق القيمة

وقد خلصت الدراسة إلى أن التغيير القائم  المال الفكري داخل المنظمة وايفية تعامل األفراد معه.

لكل هذه ال تعدو ، ية رغم فدأ اتجاه معظم المنظمات لهفلى رأس المال الفكري هو األافر أهم

وهذه األهمية تتجلى في او ه أافر فمقا وتجذراً مل أجل تغيير ال ما هو ، سوى قضية وقت

 تقليدي في تحقيق ملايا تنافسية.

( "أثر ت بيق استراتيجية رأس المال الفكري فلى تحسيل 2015هدفت دراسة الرفافي وخير هللا ) -

للتعرف فلى األبعاد والجوا ب ، ”دراسة ميدا ية فلى جامعة فيل شمس: موارد البشريةافاءة ال

المختلفة لرأس المال الفكري ودوره في تحقيق البقاء والنمو لمنظمات التعليم الحديفة القائمة فلى 

 ة إطار مقترح إلدارة وتنمية األتول الفكرية المتا إلىالمعرفة والتكنلوجيا والعمل فلى التوتل 

ت لصوخبما يساهم في تنمية القدرات الفكرية واإلبدافية للعنصر البشري بهذه المنظمات. ، لها

وجود فالقة إيجابية قوية بيل المتغيرات الفرفية المستقلة والتي تمفل أبعاد رأس  تائف الدراسة ب

غير التابع المت، رأس المال العالقاتي(-رأس المال الهيكلي-المال الفكري )رأس المال البشري 

المتمفل في مستوى أداء الموارد البشرية في جامعة فيل شمس وإن اان التأثير  تف مل متغيريل 

األمر الذي يعكس ضرورة االهتماأ بهما ، فقط هما رأس المال البشري ورأس المال العالقاتي

ي لت وير أداء المؤسسي. ويوتي البح  بالمحافظة فلى رأس المال الفكري بشقية الهيكل

والعالقاتي فل طريق قياأ إدارات الكليات المختلفة باالهتماأ بالمعرفة المخلو ة في فقول 

، المولفيل وأفضاء هيئة التدريس وجعلهم ينقلو ها إلى المولفيل وأفضاء هيئة التدريس الجدد

ر وذلك مل خالل التواتل العلمي بعمل مؤتمرات وسيمنارات األقساأ العلمية السنوية والتي تعتب

ومحاولة وضعها موضع التنفيذ مل ، فرتة  ية لعرض أ دث المستجدات العلمية في المجال

 خالل دفوة رجال األفمال والسياسييل لحضور تلك اللقاءات.

 The Influence of Intellectual Capital on the“( بعنوان 2005) Mazlanوفي دراسة  -

Performance of Telecom Malaysia" ،إلى تقييم رأس المال الفكري فلى األداء  التي هدفت

مدى قوة وأثر رأس ، لشراة ماليليا تيليكوأ والتعرف فلى "مستوى رأس المال الفكري لدى الشراة

أهمية إدارة المعرفة وإدارة رأس المال الفكري امتغيرات مستقلة ودورها في تعليل ، المال الفكري
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استخدمت الدراسة المنهف الوتفي التحليلي معتمدة فلى سلسلة ، األداء لماليليا تيليكوأ امتغير تابع

وقد أادت  تائف التحليل ، مل االستراتيجيات في تجميع البيا ات الكمية والنوفية لغرض الدراسة

بأن تحسيل  وأوصت الدراسةاإل صائي وجود فالقة إيجابية بيل المتغيرات المستقلة والمتغير التابع. 

باإلضافة ، إلى تدفيم قيادة إدارية قوية خصوًتا في المستويات اإلدارية العليااألداء للشراة يحتاج 

 إلى افاءات ومهارات فردية للمولفيل العامليل في الولائف اإلدارية الفنية.

 A model for managing Intellectual( بعنوان "2010) Mitchellاما هدفت دراسة  -

capital to generate wealth" ،ير واختبار  موذج إلدارة رأس المال الفكري مستمد مل إلى ت و

وقد شكلت الدراسات السابقة ذات العالقة بالموضوع األساس لت وير ، رؤية واستراتيجية المنظمة

ذلك النموذج الذي يلخص اافة المظاهر المختلفة التي يتوجب فلى المنظمة أخذها بعيل االفتبار فند 

وتلت الدراسة إلى جملة مل النتائف اان أهمها هو أ ه فلى الرغم مل إدارة رأس مالها الفكري.وقد ت

أن معظم المظاهر المحددة لنموذج الدراسة  اضرة في الشراة إال أ ه لم يكل هناك إدراك لدى إدارة 

اهتماأ أابر إل داث  إبداءبأ ه ينبغي  أوصت الدراسةولذلك ، الشراة إلدارة رأس المال الفكري

 باإلضافة إلى أهمية التنشئة االجتمافية للعامليل بالشراة.تغييرات سلواية 

( فقد استهدفت دراسة العالقة بيل البحوث في الجامعة ورأس المال 2014) Villasaleroأما دراسة -

الفني الم ور مل خالل شراات مجمع العلوأ مل أجل توضيح ما إذا اا ت فالقة السببية ترجع لآلثار 

األ ش ة والمالية لنقل التكنولوجيا.وقد ألهرت النتائف أن أداء براءات غير المباشرة للبحوث و

االختراع لشراات مجمع العلوأ يرتبط ايجابيا بمشروفات البحوث والت وير التنافسية والتي تقوأ بها 

وتشرف فليها الجامعات. بينما تلك المشاريع ترتبط سلبا مع أ ش ة  قل التكنولوجيا والتي تقوأ بها 

 عات. الجام

( تقييم العالقات بيل المكو ات الفرفية لرأس المال 2015) ,Khalique et alواستهدفت دراسة -

الفكري واألداء التنظيمي وذلك في الشراات الصغرى والمتوس ة في ق اع الصنافات الكهربائية 

ي وذلك واإللكترو ية في بااستان. وقد ألهرت النتائف مالءمة فناتر ومكو ات رأس المال الفكر

بينما المكون الو يد وهو رأس المال ، في درجة تأثرها فلى األداء التنظيمي واا ت النتائف معنوية

 البشرى لم يفبت تأثيره ولم يكل معنويا في التأثير فلى األداء التنظيمي. 

 

  : تعقيب على الدراسات السابقة

بأن أوجه الشبة بيل الدراسة الحالية : ةمل خالل مناقشة الدراسات السابقة تُوتل لالستنتاجات التالي 

والدراسات السابقة أن جميعها ترال فلى رأس المال الفكري وتعمل فلى الوتول لتحقيق ميلة 

بينما أوجه االختالف بيل الدراسة الحالية والدراسات السابقة أن ، تنافسية للمنظمة بيل  ظيراتها

مال الفكري في الكليات الجامعية لتحقيق اإلبداع الدراسة الحالية ترال جهودها فلى إدارة رأس ال

المنظمي.  ي  أتبح اإلبداع المنظمي القائم فلى إدارة رأس المال الفكري مل أهم الوسائل المعتمدة 

فالميا لالرتقاء بمستوى المنظمات وتمكينها مل مواابة الت ورات المتال قة في شتى المجاالت 

مة بأقل التكاليف وبجودة يمفاهيم اإلدارية الحديفة والمستدبيق الوبالتالي تعليل القدرات مل أجل ت 

فالية بما يحقق رضا المتعامليل وتنمية الموارد البشرية وتشجيع روح اإلبداع وإطالك الملكات 

 والقدرات.
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 :إجراءات الدراسة الميدانية

 : منهجية الدارسة

 ظراً لكون الدراسة تهتم بدراسة إ دى المشكالت اإل سا ية والتي تتمفل في إدارة رأس المال الفكري  

فقد افتمدت البا فة فلى منهف المسح مستندةً إلى ، وتنميته في الكليات الجامعية فهي دراسة وتفيه

ل بها يمسح آراء المعني أن هذا المنهف يعد أ د المناهف التي تهتم بدراسة المشكالت العلمية مل خالل

 أ(.2004، )أبو سريع

 

 : مجتمع وعينه الدراسة

بكلية العلوأ فرداً وهم ال المولفيل اإلدارييل والمولفات اإلداريات  50يتكون مجتمع الدراسة مل  

فلى جميع المولفيل والمولفات استبا ة  30تم توزيع و، والدراسات اإل سا ية بفادك وضرماء

% لذلك 77أي ما يعادل استبا ة  23ورجع منها أس العمل وقت توزيع االستبا ة المتواجديل فلى ر

 .فينة قوية دفهي تع

 

 : أدوات الدراسة

تم استخالص بنود إدارة رأس المال الفكري وتنميته في سبيل تحقيق اإلبداع التنظيمي مل خالل  

وتضمنت االستبا ة مقدمة تبيل ، مومل ثم تم بناء استبا ة التحكي، اإلطار النظري والدراسات السابقة

وافتمد أسلوب التحليل وفق ، والبيا ات األساسية، وطريقة اإلجابة فل فباراتها، الهدف مل االستبا ة

 : فلى خمس محاور رئيسة هي، واشتملت األداة )االستبا ة(، Likertالمدرج الخماسي 

 المستمر لدداء.دور إدارة رأس المال الفكري في التحسيل : المحور األول

دور إدارة رأس المال الفكري في التجديد والت ور وفق مع يات البيئة الخارجية : المحور الفا ي

 وقدرات وموارد المنظمة الداخلية.

 قياس رأس المال البشري.: المحور الفال 

 قياس رأس المال الهيكلي.: المحور الرابع

 قياس رأس المال العالقاتي.: المحور الخامس

 : ات وصدق أداة الدراسةثب

 (.1تم  ساب ثبات االستبا ة باستخداأ معامل ألفا ارو باخ اما يتضح في الجدول رقم )

 معامالت الفا ارو باخ: (1الجدول رقم )

 الثبات العبارة المحور

 0.90 8 دور إدارة رأس المال الفكري في التحسين المستمر لألداء.

 0.91 8 التجديد والتطور.دور إدارة رأس المال الفكري في 

 0.84 7 قياس رأس المال البشري

 0.84 7 قياس رأس المال الهيكلي

 0.82 7 قياس رأس المال العالقاتي

 0.96 37 اإلجمالي

 0,91إلى  0,82يوضح الجدول السابق معامالت الفبات لعبارات محاور الدراسة تراو ت ما بيل 

اذلك تشير ، وهو ما يعكس مدى ثبات فقرات االستبيان، وهي  سبة مرتفعة، %96بنسبة بلغت 



 

 111 شريفة الكسر... .إدارة رأس المال الفكري وتنميته في الكليات الجامعية

 

معامالت الصدك إلى مدى اتساك العبارات مل الهدف الذي وضعت مل أجله وجاءت مرتفعة بواقع 

0,98. 

 

 : المعالجة اإلحصائية أساليب

لتحليل بيا ات SPSS)افتمد في معالجة البيا ات فلى البر امف اإل صائي للعلوأ االجتمافية ) 

 التكرارات والنسب المئوية.: الدراسة مل خالل األساليب اإل صائية التالية

 : معالجة البيانات

تم ترميل البيا ات لتحديد طول الخاليا للمقياس الخماسي لمحاور الدراسة فأتبح طول الخاليا اما  

 : يلي

 تمفل درجة فالية جًدا. 1.79إلى  1.00مل  -

 الية.تمفل درجة ف 2.59 إلى 1.80مل  -

 تمفل درجة متوس ة. 3.39 إلى 2.60مل  -

 تمفل درجة منخفضة. 4.19 إلى 3.40مل  -

 تمفل درجة منخفضة جًدا. 5.00 إلى 4.20مل  -

 : نتائج الدراسة

تم  ساب التكرارات والنسب المئوية لتحديد استجابات فينة الدراسة لمفرداتها لحساب  تائف الدراسة 

 الرئيسة التي تتضمنها أداة الدراسة.تجاه فبارات المحاور 

 : وكانت النتائج على النحو التالي

 : مناقشة اإلجابة فلى السؤال الرئيس التالي: أولا 

 ما هي سبل إدارة رأس المال الفكري في المنظمات لتحقيق اإلبداع المنظمي؟

 : وذلك بمناقشة األسئلة الفرعية التالية

 : في اإلجابة فلى السؤال الفرفي األول والذي ينص فلىمناقشة النتائف المتعلقة : أوالً 

 ايف يمكل تحقيق التحسيل المستمر لدداء مل خالل إدارة رأس المال الفكري؟• 

ولإلجابة فلى هذا السؤال تم  ساب المتوس ات الحسابية واال حرافات المعيارية لمحور دور إدارة 

 : ما يتضح في الجدول التاليرأس المال الفكري في التحسيل المستمر لدداء ا

المتوس ات الحسابية واال حرافات المعيارية لدور إدارة رأس المال الفكري في التحسيل المستمر : (2جدول رقم )

 لدداء مل وجهة  ظر أفراد فينة الدراسة

الوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 لألجهزة كالطابعات والمعامل لتفاديدقيقة ودورية  تعتمد المنظمة برامج صيانة
 األعطال المحتملة في العمل.

2.09 0.73 

 0.70 1.70 لتواكب تغيرات العصر. وتحسين خدماتها الحالية تحرص المنظمة على تطوير
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 0.83 1.65 المهمة. األكفاء في شغل الوظائف تعتمد المنظمة على موظفيها
 1.20 2.78 معارفهم. تدريبية لتطويرفي دورات  تهتم المنظمة بإشراك الموظفين

 1.02 2.30 مستمر. عملياتها اإلدارية بشكل تسعى المنظمة إلى تطوير
 1.02 2.30 البيئة التنافسية لها. هيكلها التنظيمي ليتناسب مع تعمل المنظمة على تغيير

 1.20 2.43 الخبرات. أقسام المنظمة بالتعاون وتبادل تتميز العالقات بين مختلف
 0.67 1.52 األفضل. مخرجاتها من خالل الجودة تحرص المنظمة على تحسين

 0.72 2.10 المتوسط الكلي

 

( المتوسط الحسابي لمحور دور إدارة رأس المال الفكري في التحسيل 2يتضح مل الجدول رقم )

 (.0.72296( وا حراف معياري )2.0978وذلك بمتوسط الي )، المستمر لدداء جاءت فالية

يتضح أن أغلبية استجابات أفراد فينة الدراسة ألسئلة محور دور إدارة  2مل خالل  تائف جدول  -

رأس المال الفكري في التحسيل المستمر لدداء اا ت االستجابات ما بيل درجة فالية جدا وفالية مما 

 يوضح بأن إلدارة رأس المال الفكري دور هاأ في التحسيل المستمر لدداء.

بارة الرابعة والتي توضح اهتماأ المنظمة بإشراك المولفيل في دورات تدريبية لت وير جاءت الع -

 (.2.7826بمتوسط  سابي بلغ )، في المرتبة األولى، معارفهم

 ( والتي تعكس تميل2.4348جاءت العبارة السابعة في المرتبة الفا ية بمتوسط  سابي بلغ) -

 ون وتبادل الخبرات.العالقات بيل مختلف أقساأ المنظمة بالتعا

 (.2.3043اما جاءت العبارة الخامسة والسادسة في المرتبة الفالفة بمتوسط  سابي ) -

ويستخلص مل هذه النتائف أن التحسيل المستمر لدداء مل خالل إدارة رأس المال الفكري يمكل  

 : تحقيقه مل خالل

 .االهتماأ بالدورات التدريبية لت وير معارف المولفيل 

 .االهتماأ بت وير العالقات بيل األقساأ المختلفة في المنظمة وتعاو هم وتبادل الخبرات 

 .ت وير المنظمة لعملياتها اإلدارية بشكل مستمر 

 .تغيير المنظمة لهيكلها التنظيمي ليتناسب مع البيئة التنافسية لها 

 :  ي والذي ينص فلىمناقشة النتائف المتعلقة في اإلجابة فلى السؤال الفرفي الفا: ثا ياً 

 ايف يمكل تحقيق التجديد والت وير المستمر في المنظمة مل خالل إدارة رأس المال الفكري؟• 

ولإلجابة فلى هذا السؤال تم  ساب المتوس ات الحسابية واال حرافات المعيارية لمحور دور إدارة 

وقدرات وموارد المنظمة  رأس المال الفكري في التجديد والت وير وفق مع يات البيئة الخارجية

 : الداخلية اما يتضح في الجدول التالي

 (3جدول رقم )

المتوس ات الحسابية واال حرافات المعيارية لدور إدارة رأس المال الفكري في التجديد والت ور وفق مع يات البيئة 

 فينة الدراسة أفرادالخارجية وقدرات وموارد المنظمة الداخلية مل وجهة  ظر 

الوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.04 2.00 الموظفين. واالبتكارات المقدمة من قبل تشجع المنظمة االقتراحات
 0.95 1.91 المبدعة والمبتكرة تتبنى المنظمة االستراتيجيات
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 في المحيط الخارجي مقارنة تمكنها من معرفة ما يحصل خاصة آلياتلدى المنظمة 
 بالمنافسين.

2.00 0.90 

 0.69 1.74 من التنبؤ بما يحدث فيسوق العمل من تطورات. لدى المنظمة طرق تمكنها
 0.75 2.26 معايير الجودة العالمية  تسعى المنظمة الى تطبيق

 0.00 1.43 االستراتيجية الموظفين في اتخاذ القرارات تدعم المنظمة مشاركة
 1.16 2.52 والتطوير. باألبحاث لدى المنظمة قسم خاص

 1.27 2.83 لألبحاث العلمية. تخصص المنظمة ميزانية
 0.78 2.21 المتوسط العام

 

ن إلدارة رأس المال الفكري دوراً هاماً في التجديد والت ور  سب وجهة أ( 3يتضح مل الجدول رقم )

 فالية.( وهي درجة 2.2120 ظر أفراد فينة الدراسة  ي  بلغ المتوسط العاأ للمحور)

اذلك يتضح أن غالبية استجابات أفراد العينة فلى أسئلة محور دور إدارة رأس المال الفكري في  -

 التجديد والت ور ما بيل درجة فالية جدا ودرجة فالية.

، في المرتبة األولى، جاءت العبارة الفامنة والتي تعكس تخصيص المنظمة ميلا ية لدبحاث العلمية -

 (.2.8261)بمتوسط  سابي بلغ 

( والتي تعكس وجود قسم 2.5217جاءت العبارة السابعة في المرتبة الفا ية بمتوسط  سابي بلغ ) -

 خاص باألبحاث والت وير في المنظمة.

-1.7391بمتوس ات  سابية تتراوح ما بيل )، أما بقية العبارات جاءت في مرتبة متوس ة -

2.2609.) 

 قيق التجديد والتطوير في المنظمة وفق معطيات البيئةويستخلص من هذه النتائج إنه يمكن تح 

 : خالل الخارجية وقدرات المنظمة بإدارة رأس المال الفكري من

 .تخصيص ميلا ية لدبحاث العلمية في المنظمة 

 قسم خاص ألبحاث الت وير في المنظمة. إ شاء 

 .دفم المولفيل للمشاراة في اتخاذ القرارات االستراتيجية 

وباإلجابة فلى السؤاليل الفرفييل للدراسة يمكل اإلجابة فلى السؤال الرئيس  ول سبل إدارة رأس 

 ي  يكون ذلك مل خالل تحقيق التحسيل ، المال الفكري في المنظمات لتحقيق اإلبداع المنظمي

 : المستمر لدداء والتجديد والت وير المستمر لدداء بإتباع ما يلي

 لتدريبية لت وير معارف المولفيل.االهتماأ بالدورات ا 

 .االهتماأ بت وير العالقات بيل األقساأ المختلفة في المنظمة وتعاو هم وتبادل الخبرات 

 .ت وير المنظمة لعملياتها اإلدارية بشكل مستمر 

 .تغيير المنظمة لهيكلها التنظيمي ليتناسب مع البيئة التنافسية لها 

  المنظمة.تخصيص ميلا ية لدبحاث العلمية في 

 .إيجاد قسم خاص ألبحاث الت وير في المنظمة 

 .دفم المولفيل للمشاراة في اتخاذ القرارات االستراتيجية 

 : والتي تنص على ولختبار فرضية الدراسة الرئيس

  المال الفكري وبيل اإلبداع المنظمي. رأسال توجد فالقة ذات داللة إ صائية بيل إدارة 

 : فلى تنص الفرفية الفالث المنبفقة منها والتيفالبد مل اختبار الفرضيات 
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 : الفرضية الفرعية األولى

 المال البشري واإلبداع المنظمي. رأسال توجد فالقة ذات داللة إ صائية بيل • 

 : الفرضية الفرعية الثانية

 ال توجد فالقة ذات داللة إ صائية بيل رأس المال الهيكلي واإلبداع المنظمي.• 

 : الفرعية الثالثةالفرضية 

 ال توجد فالقة ذات داللة إ صائية بيل رأس المال العالقاتي واإلبداع المنظمي.• 

 :  ي  تم ا تساب فالقات االرتباط بيل مكو ات رأس المال الفكري واإلبداع المنظمي اما يلي

 فالقات االرتباط بيل رأس المال الفكري واإلبداع المنظمي: (4جدول رقم )

 المنظمياالبداع  

R T درجة الثقة الجدولية 

 %95 2.35 0.90 المكون البشري

 %99 4.54 0.96 المكون الهيكلي

 %99 4.54 0.98 المكون العالقاتي

 %99 4.60 0.96 المؤشر الكلي

 

 : اختبار الفرضية األولى

 صت الفرضية األولى فلى أ ه " ال توجد فالقة ذات داللة إ صائية بيل رأس المال البشري واإلبداع 

 المنظمي".

( الى أن هناك فالقة ارتباط معنوية بيل المكون البشري لرأس المال الفكري واإلبداع 4يشير جدول )

وجود فالقة إيجابية ذات  وهي قيمة تعكس، (0.903المنظمي إذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما)

إذ يعلز هذا االرتباط أهمية المكون البشري في اإلبداع المنظمي ، (%95داللة إ صائية بمستوى ثقة )

ذلك توجد فالقة ذات داللة إ صائية وبناًء فلى ، وهي فالقة ذات داللة معنوية، في الكليات المبحوثة

 . بيل رأس المال العالقاتي واإلبداع المنظمي

 : ار الفرضية الثانيةاختب

 صت الفرضية الفا ية فلى أ ه " ال توجد فالقة ذات داللة إ صائية بيل المكون الهيكلي واإلبداع 

 المنظمي.".

( أن هناك فالقة ارتباط معنوية بيل المكون الهيكلي لرأس المال الفكري واإلبداع 4يتضح مل جدول ) 

وهي قيمة فالية تعني وجود فالقة إيجابية ، (0.961ا )إذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهم، المنظمي

وتدل هذه العالقة فلى أ ه الما زادت اهتماأ الكليات ، (%99ذات داللة إ صائية بمستوى ثقة )

وبناًء فلى ذلك ، االرتقاء بمستوى اإلبداع المنظمي إلىالمبحوثة بإدارة الهيكل التنظيمي أدى ذلك 

 . مكون الهيكلي واإلبداع المنظمي.بيل ال توجد فالقة ذات داللة إ صائية

 : اختبار الفرضية الثالثة

المال البشري واإلبداع  رأسال توجد فالقة ذات داللة إ صائية بيل :  صت الفرضية الفالفة فلى أ ه

 المنظمي.
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اع أن هناك فالقة ارتباط معنوية بيل المكون العالقاتي لرأس المال الفكري واإلبد إلى( 4يشير جدول )

وهي قيمة تعكس وجود فالقة إيجابية ذات ، (0.984المنظمي إذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما)

وتفسر هذه العالقة أ ه الما  شط إدارة العالقات في الكليات ، (%99داللة إ صائية بمستوى ثقة )

وبناًء ، داللة معنوية وهي فالقة ذات، المنظمي اإلبداعالما أدى ذلك إلى زيادة قدرتها فلى تحقيق 

 .توجد فالقة ذات داللة إ صائية بيل رأس المال البشري واإلبداع المنظميفلى ذلك 

والبشري( واإلبداع ، الهيكلي، أ ه توجد فالقة بيل مكو ات راس المال الفكري )العالقاتيوبما 

  .اإلبداع المنظميالمال الفكري و توجد فالقة ذات داللة إ صائية بيل إدارة رأس فإ ه، المنظمي

 

 : خالصة نتائج الدراسة

توتلت الدراسة مل خالل االستعراض الذي تناولته ومل خالل تحليل البيا ات ومناقشة الفرضيات 

 : فدد مل النتائف يمكل تلخيصها فيما يلي إلى

اشفت الدراسة فل وجود فالقة ارتباط معنوية إيجابية فالية بيل المكون البشري لرأس المال  .1

 فكري واإلبداع المنظمي.ال

اما اشفت الدراسة فل وجود فالقة ارتباط معنوية إيجابية فالية بيل المكون الهيكلي لرأس المال  .2

 الفكري واإلبداع المنظمي.

اما وضحت الدراسة أن هناك فالقة ارتباط معنوية موجبة فالية بيل المكون العالقاتي لرأس  .3

 المال الفكري واإلبداع المنظمي.

 لتلاأ المنظمة بتقديم الخدمات في الموافيد المحددة بدرجة فالية جدا.جاء ا .4

 جاء سعي المنظمة لحل مشاال منسوبيها بوقت سريع بدرجة فالية. .5

 توفر المنظمة لعمالئها ومنسوبيها ا تياجاتهم المتنوفة بدرجة فالية جدا. .6

وتسويق خدمات متميلة جاءت  وإ تاجلرأس المال الفكري دوراً في قدرة المنظمة فلى تصميم  .7

 بدرجة فالية.

 لرأس المال الفكري دوراً في التحسيل المستمر لدداء جاءت بدرجة فالية. .8

 جاء اهتماأ المنظمة بإشراك العامليل في دورات تدريبية لت وير معارفهم بدرجة متوس ة. .9

 فالية. تتميل العالقات بيل مختلف أقساأ المنظمة بالتعاون وتبادل الخبرات بدرجة .10

 لرأس المال الفكري دوراً في التجديد والت ور في المنظمة بدرجة فالية. .11

 جاء تخصيص المنظمة ميلا ية معقولة لدبحاث العلمية بدرجة متوس ة. .12

 جاء دفم المنظمة لمشاراة المولفيل في اتخاذ القرارات االستراتيجية بدرجة متوس ة. .13

 

 : توصيات الدراسة

 : النتائف السابقة بعدد مل التوتياتخلصت الدراسة مل خالل 

ت وير وإدارة رأس المال الفكري ليصبح مورد استراتيجي لتوليد الفروة وذلك  ظراً للتغيرات  .1

السريعة التي تواجه الكليات الناشئة الذي يت لب منها وجود معارف إدرااية فالية المستوى 

 تباعإبناء قافدة فكرية متينة مل خالل ى وزيادة في المهارات المتقدمة لدفراد. لذا فهي تهدف إل

 : الخطوات اآلتية

 .اهتماأ المنظمة بتوفير ا تياجات منسوبيها المتنوفة لكسب والئهم 

  االهتماأ بقسم األبحاث والت وير ووضع ميلا ية معقولة لدبحاث العلمية بهدف الحصول

 فلى الت وير والتحسيل المستمر.



 

 2017 (25) 8، عربية للعلوأ والتكنولوجياال مريكيةاأل ااديميةاأل مجلة -أماراباك 116

 ماأ لبرامف التدريب لت وير معارفهم لرفع افاءة رأس المال تشجيع العامليل وتحفيلهم لال ض

 البشري.

  وضع معايير فالية ألداء العامليل والعمل فلى ت ويرها مل خالل مقار ة الوضع الحالي

 للكليات مع الهدف الذي تسعى للوتول إليه.

 .القياأ بت وير افاءة العامليل مل خالل تكليفهم بمهاأ جديدة تتسم بالصعوبة 

 ويد فمادة الكليات بأفراد يمتلكون مواهب جديدة ومتنوفة يمكل استق ابهم مل داخل أو تل

 خارج الجامعة. 

 .مشاراة جميع العامليل في فملية التغيير واألخذ بمقتر اتهم وأفكارهم  ول هذا التغيير 

 لهم.  الفقة وتشجيع المنسوبيل لترسيخ قوافد الوالء للكليات ومنع استق اب الكليات المنافسة 

لكو ه مصدرا مهما للتوجه ، زيادة االهتماأ برأس المال الفكري وإدارته اما يدار الموجود النقدي .2

االستراتيجي للمنظمات المعاترة وهذا يدفو الكليات للتفتيش فل القدرات المع لة فيها 

لتكون فافلة وإ شاء إدارة تعمل جاهدة مل أجل ضمان استفمار رأس المال الفكري  ؛وتحريكها

 : ويمكل االستفادة مل المبادئ اآلتية

  االستفادة قدر اإلمكان مل أفكار وأفمال رأس المال الفكري لصالح الكليات إلقامة

ستوى فالقات ودية مع الجامعات والمنظمات األخرى فلى مستوى المجتمع المحلى والم

 الدولي.

 مع توفير ، وضع هيكل للعالقات بيل مختلف األقساأ تسافد العامليل لتبادل الخبرات

الموارد الضرورية التي تسافد فلى بناء شبكة معلومات داخلية والسماح للعامليل 

 باستخداأ ال ما يمنحهم المليد مل المعارف والمعلومات.

  القرارات االستراتيجية.االهتماأ بإشراك المولفيل في اتخاذ 

 وهذا سر  جاح اإلدارة في ، السماح للعامليل ب رح ما يشاءون مل أفكار دون تردد

االستفمار والمحافظة فلى رأس المال الفكري في الكليات وإتا ة الفرص لب  روح 

 المبادرة االبتكارية مل خالل الممارسة اإلدارية التي ترفى األفكار اإلبدافية.

ماأ بعملية االستق اب والتعييل مل داخل أو خارج الكليات بما يسهم في تقديم ضرورة االهت .3

 : األفكار اإلبدافية المتميلة ويمكل تحقيق ذلك مل خالل اآلتي

  الذيل تتوفر لديهم المؤهالت العلمية الضرورية والمناسبة لشغل المناتب  األفرادا تقاء

 المهمة في الكلية.

 بعد التخرج. تعييل المتميليل مل طلبتها 

 فرص متساوية وفلى أسس موضوفية لجميع األفراد المتميليل الراغبيل للعمل  إتا ة

 فيها.

  استق اب رأس المال الفكري مل الجامعات والكليات األخرى مل خالل تقديم فروض

 جيدة تناسب مهاراتهم وخبراتهم.

 د األساس في إمداد الكليات االستعداد( التي تع، الخبرة، المعرفة، القياأ باختبارات )الميول

 باألفراد المتميليل.

دفم اإلبداع المنظمي مل خالل االستفمار في رأس المال الفكري امصدر لالبتكار واإلبداع مع  .4

ضرورة االهتماأ بصنافة رأس المال الفكري مل خالل فسح المجال أماأ العامليل إلبداء آراءهم 

 إل ضاجوار المباشر بيل إدارة الكليات والعامليل ومقتر اتهم  ول ت وير العمل مع تشجيع الح

ويتم ذلك مل خالل اجتمافات ولقاءات ودية دورية تمكل العامليل مل إطالك ، األفكار المبدفة

 أفكارهم.
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