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  ملخص الدراسة: 
الدراسة إلى التعرف على دور إدارة رأس المال الفكري ومتطلبات التنمیة المستدامة في الجامعات، هدفت 

والتعرف على المحددات والصعوبات التي تواجه رأس المال الفكري وعالقتها بالتنمیة المستدامة. واستخدم الباحث 
ه لجمع البیانات من مجتمع الدراسة. وقد المنهجي الوصفي التحلیلي لمناسبته لهذه الدراسة مستخدمًا االستبان

توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج كان أهمها: أن تدریب رأس المال الفكري یساهم بشكل كبیر وفعال في خلق 
أسالیب تدریسیة جدیدة في الجامعة، فهو عامل مهم لنقل الخبرات والمعرفة وتبادلها. وأن تنوع البرامج التعلیمیة في 

یساهم في عملیة التنمیة المستدامة، وأن الجامعة تشارك في الحلقات الدراسیة التي تقیمها الجهات المعنیة الجامعة 
بالتنمیة المستدامة، وأنها تشارك في المنتدیات المتخصصة للحصول على كل ما هو جدید في عالم المعرفة. وأن 

وأنها ال تستقطب العناصر البشریة ممن لدیهم إستراتیجیات الجامعة في مجال التنمیة المستدامة غیر واضحة، 
خبرات في مجال التخطیط االستراتیجي للتنمیة المستدامة، وأن الجامعة تمتلك معلومات قلیلة تمتاز بالدقة حول 

  موضوع التنمیة المستدامة. وعدم وجود مقاییس ومعاییر واضحة ومحددة لقیاس رأس المال الفكري لدیها.
: ضرورة أن تولي إدارة الجامعة االهتمام بأسلوب العمل أبرزهاوصیات هامه كان أوصت الدراسة بعدة ت

ضرورة أن تضع الجامعة مقاییس علمیة و  الجماعي ومشاركة الموظفین فیها عند اتخاذ القرارات التي تخصهم.
الهادفة إلى التنمیة  ضرورة أن تركز الجامعة على البرامج التدریبیةو  ،واضحة لقیاس وتقییم رأس المال الفكري لدیها

ضافة مساقات علمیة متخصصة بالتنمیة  یجب على إدارة المستدامة ضمن برامجها التعلیمیة، وأنه المستدامة، وإ
 الجامعة وضع خطط إستراتیجیة واضحة تقوم على أساس مبادئ التنمیة المستدامة.

Abstract 
The study aimed to identify the role of intellectual capital management and the 

requirements of sustainable development in universities, and to identify the 
determinants and the difficulties that faced the intellectual capital and its relationship to 
sustainable development. The researcher used a systematic analytical descriptive of its 
relevance to this study using a questionnaire to collect data from the population. The 
study found many results, the most important was: that the training of intellectual 
capital significantly  contributes in the creating effective new methods of teaching at the 
university ,because it’s important factor for the transfer of expertise and , knowledge 
and exchanged them,  And the diversity of educational programs at the university 
contributes in the  sustainable development process , and that the university involved in 
seminars held by the stakeholders in sustainable development , and in specialized 
forums to get whatis new in the knowledge world. And the university’s strategies in the 
field of sustainable development are not clear, and it does not attract the human 
elements who have expertise in the field of strategic planning for sustainable 
development, and the university has few information that charactarized   of accuracy a 
about sustainable development. And lack the clear of standards and criteria, and the 
limitation to measure the intellectual capital that it has. 

The study recommended a number of important recommendations, the most 
prominent was:  the university management need to pay attention to the, teamwork 
manner and the participation of employees when making decisions that affect 
them. And to put scientific and clear standards for measure and evaluate the intellectual 
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capital that it has, and to focus on the training programs that aimed to sustainable 
development, and add scientific courses specialized in sustainable development within 
its educational programs, and finally the university administration should develop clear 
strategy plans based on the sustainable development standard. 

 
  مقدمة:

المال الفكري في الجامعات من خالل قدرته على تجمیع رصید متراكم من المعارف والمعلومات  رأسأهمیة تكمن  
بتكارات عمل  اآلخرینوالخبرات التي یحصل علیها نتیجة للتفاعل مع  وبوسائل متعددة وتوجیهها لصالح نشاطات وإ

نتاجیتها وجعلها الرائدة في مجال تحقیق میزة تنافسیة للجامعة عن طریق تحسین أداءها و  إلىالجامعة، بما یؤدي  إ
 اإلداريعملها. حیث تعتبر الجامعات السباقة في الحصول على ما توصل إلیه العلم في مجال المعرفة والتقدم 

والتكنولوجي، ویعتمد ذلك بشكل كبیر على االبتكارات التي یقوم بها رأس المال الفكري لدعم مجاالت أعماله 
  مر في شتى مجاالت الحیاة.وضمان التقدم العلمي المست

للفكر  األساسیةأن مؤسسات التعلیم العالي تمثل الحاضنات  إلىعلى الرغم من أن الواقع العالمي المعاصر یشیر 
معظم هذه المؤسسات  أن إلىالمتقدمة، یشیر الواقع العربي الحالي  اإلنسانیةوقاطرات التنمیة في كل المجتمعات 

العلمیة بشكل ال یلبي متطلبات التنمیة في  إنتاجیتهالفكري بها، ومن ثم انخفاض تعاني من تواضع رأس المال ا
المعرفة، ولكي تحقق مؤسسات التعلیم العالي العربیة تنمیة حقیقیة في رأس المال  واقتصادعصر یتسم بالعولمة 

والتدریب، تركز على علمیة مخطط لها، علیها أن تتبنى استراتیجیات متطورة في التعلیم  أسسالفكري بها على 
أفضل  إلىالعملیات المعرفیة التي تتطلبها خطط التنمیة الفكریة، وتوظیف التقنیات الحدیثة بطریقة فعالة للوصول 

  )٥، ٢٠١١ه وتنمیته. (الهاللي، رأس المال الفكري وقیاس إدارةالنتائج المرغوب فیها في مجال 
دارتها، باعتبارها لكي تحقق الجامعات أهداف إدارة رأس المال الفكر  ي، یجب علیها استقطاب الكفاءات المحوریة وإ

القادرة على خلق القیمة للعمیل، وتحقیق التمیز بتفرده عما یمتلكه المنافسین، وتمثل الكفاءات المحوریة مجموعة 
افة حقیقیة المهارات الخارقة الملموسة وغیر الملموسة، ذات الخصوصیة في طبیعتها، والقادرة على تقدیم قیمة مض

دارتها وتطویرها من خالل  - كالجامعات –للعمل، والمؤسسات المعرفیة  مطالبة بتجدید وتطویر كفاءاتها المحوریة وإ
عدة عملیات تتمثل في: التنمیة والتعلم القائم على تجاربها، اإلبداع الذي یستعمل الكفاءات المحوریة الحالیة من 

القات الموجودة بین الكفاءات وكیفیة تطورها عبر الزمن، والحفاظ على أجل إنشاء كفاءات جدیدة، واكتشاف الع
الكفاءات المحوریة التي یجب أن تبقى ملك للجامعة، والحیلولة دون تدهورها، حیث أن تهاون الجامعات في 

  )٤، ٢٠١٣(العتیقي،  .االستثمار في الموارد والكفاءات یؤدي بها إلى تقادمها وبالتالي تراجع موقعها التنافسي
  

  مشكلة الدراسة:
تختلف مؤسسات التعلیم العالي عن غیرها من المؤسسات في كونها تمتلك ممیزات فكریة معرفیة مستدامة ومتجددة، 
تتمثل في رأس المال الفكري، ویعتبر التعلیم ممثًال بالمؤسسات التعلیمیة أحد العوامل المؤثرة في عملیة التنمیة 

یة بشتى أنواعها، ویعتبر من أهم القضایا الجوهریة التي یعالجها المستدامة، ویساهم التعلیم إسهامًا كبیرًا في التنم
على  على العالقة بین التنمیة المستدامة والتعلیم وعائدهما ، حیث یركز الباحثوناإلنسانیةعلماء االقتصاد والعلوم 
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عبر  اإلنسانيجتمع تحقیق الرفاهیة للم إلىأن التنمیة المستدامة تهدف  اعتبارعلى  النمو االقتصادي واالجتماعي،
  الزمن.

رأس  إدارةاستغالل محددات واقع و  و"ما ه :األتيعلى السؤال  اإلجابةمن هنا فإن مشكلة الدراسة تتمحور حول 
  في جامعة االستقالل؟" األكادیمیینالمال الفكري ومتطلبات التنمیة المستدامة في الجامعات من وجهة نظر 

  
  أسئلة الدراسة:

 في جامعة االستقالل؟ومتطلبات التنمیة المستدامة المال الفكري  رأس استغاللما هو واقع  .١
 في عملیة التنمیة المستدامة؟رأس المال الفكري  إدارةالمحددات التي تواجه ما هي  .٢

  
  فرضیات الدراسة:

تعزى  ،ذات داللة إحصائیة بین إدارة رأس المال الفكري ومتطلبات التنمیة المستدامة فروقتوجد ال   .أ
 لمتغیرات الدراسة (المؤهل العلمي، نوع الكلیة، سنوات الخبرة).

محددات إدارة رأس المال الفكري بحوثین حول الم استجابةذات داللة إحصائیة في متوسطات  فروقتوجد   .ب
 (المؤهل العلمي، نوع الكلیة، سنوات الخبرة). تعزى لمتغیرات الدراسة ،التي تؤدي إلى التنمیة المستدامة

  
  أهداف الدراسة:

  رأس المال الفكري ومتطلبات التنمیة المستدامة في الجامعات. إدارةالتعرف على دور 
 واجه رأس المال الفكري وعالقتها بالتنمیة المستدامة.التعرف على المحددات والصعوبات التي ت 
  لزیادة نسبة الوصول إلى مقترحات وتوصیات حول كیفیة إستغالل رأس المال الفكري في الجامعات

 مساهمته في التنمیة المستدامة المنظورة.
  

  أهمیة الدراسة:
استغالل رأس المال الفكري حسب علم الباحث التي تتطرق لموضوع  األولىتنبع أهمیة الدراسة من كونها الدراسة 

 إدارةمداد على مستوى الجامعات الفلسطینیة، كما تكمن أهمیتها من إلزیادة مساهمته في التنمیة المستدامة 
وفكریة موثقة وصادقة ومستمدة من واقع دراسة میدانیة تساعد على بناء رأس  إداریةالجامعات بتوصیات ومقترحات 

المال الفكري ودعم القدرات المعرفیة في الجامعات، وبالتالي تحقیق أهداف الجامعات وقطاع التعلیم العالي في 
  والمعرفیة. والفكریة اإلداریةالتنمیة المستدامة سواءً 
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  حدود الدراسة:
لزیادة مساهمته في التنمیة في الجامعات الدراسة على استغالل رأس المال الفكري  اقتصرتالحد الموضوعي:  .١

 .المستدامة
 فلسطین. –أریحا  –الدراسة على جامعة االستقالل  اقتصرتالحد المكاني:  .٢
 م.٢٠١٤من العام  وشباطدراسة بین شهري كانون ثاني هذه ال تالحد الزماني: طبق .٣
 األكادیمیین في جامعة االستقالل. هذه الدراسة على تطبقالحد البشري:  .٤
  

  أدبیات الدراسة:
  رأس المال الفكري:مفهوم 
غیر  األصولفوا رأس المال الفكري من خالل مدلوالت المعرفة أو الذین عرّ  واألدباءالكتاب بین  اآلراءتعددت 

فهفقد  ،الملموسة في المؤسسات مجموعة المهارات المتوفرة في المنظمة التي  بأنه" )Mention, 2012: 3( عرّ
تتمتع بمعرفة واسعة تجعلها قادرة على جعل المنظمة عالمیة من خالل االستجابة لمتطلبات العمالء والفرص التي 

یمتلكون قدرات عقلیة عناصرها یمكن القول أن رأس المال الفكري یمثل مجموعة من العاملین ، تتیحها التكنولوجیا "
یمكن توظیفها واستثمارها في زیادة المساهمات الفكریة، لتحسین أداء عملیات المنظمة،  ،(معرفة، مهارة، خبرة وقیم)

وبخوش، (سفیان، وتطویر مساحة إبداعاتها بشكل یحقق لها عالقات فاعلة مع جمیع األطراف المتعاملة معها 
تعاون والتنمیة االقتصادیة أن رأس المال الفكري هو القیمة االقتصادیة لفئتین من وأضافت منظمة ال)، ٥ ،٢٠١١

 ،٢٠١١(مخلوف،  األصول غیر الملموسة لمنظمة معینة: رأس المال التنظیمي أو الهیكلي ورأس المال البشري
عرَّف على أنه ، كما و )٠٦ ُ أیدیهم، ألنهم یمتلكون مجموعة األفراد الذین یستخدمون عقولهم أكثر من استخدامهم "ی

علي، العنزي، و ("خبرات، قیم، ثقافة، وقدرة على االبتكار واإلبداع من أجل إیجاد حل متخصص أو خلق قیمة
١٦٨: ٢٠٠٩(.   

المتراكمة لدى الموظفین في  ،التعلیمو  الخبراتو  المعرفةو  "مجموعة المهارات بأنهوعطفًا على ما سبق، فیعرف 
 روتطبیقهم للتكنولوجیا الحدیثة في عملهم، والذي یتضمن التركیز على القوى الذهنیة والعقلیة كعوامل غی ،المؤسسة
  ."تؤثر بشكل ایجابي على تقدم وتنمیة وربحیة المؤسسة ملموسة

  
  :الفكريخصائص رأس المال 

 ُ الصفات  ومنها ،األفرادقسم األفراد الذین یتمتعون بقدرات معرفیة وتنظیمیة بسمات تمیزهم عن غیرهم من ی
رأس المال ، كما ویمیل كافة وبنسب متباینة اإلستراتیجیةعلى المستویات  الفكريع رأس المال یتوز وتمثل  التنظیمیة

انه  إلى باإلضافة، الرسمیة بشكل منخفض جداً  استخدامعلى  ، ویركزعمل ضمن الهیاكل اإلداریة المرنةلل الفكري
لیس بالضرورة أن یكون  فتتمثل في انه المهنیة لصفاتا . أماة اإلداریة بشكل كبیرعن المیل صوب المركزی یبتعد

بمهارات ، و وتدریبهم الفعال في مواصلة تعلیمهمحاصًال على شهادة أكادیمیة بل الضرورة تكمن  الفكريرأس المال 
إلى  الفكريمیل رأس المال  فتمثل السلوكیة والشخصیة الصفاتأما بخصوص  .وبمیزات متقدمة ومتنوعةعالیة 
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یبادر التأكد، و تتسم بعدم  التيیحبذ التعامل مع الموضوعات ، كما و في بدء العمل بدرجة كبیرةتحمل المخاطر 
الحدس  –الذكاء  –ببعض السمات الشخصیة مثل : الحسم ،باإلضافة إلى انه یتسم تقدیم اآلراء والمقترحات البناءةب
  .)١١، ٢٠٠٧(عماد الدین، اإلستقاللیة   - الثقة بالنفس –ثابرة الم –اإلنفتاح على الخبرة  –
  

  مكونات رأس المال الفكري:
ینظر إلى رأس المال الفكري على أنه تلك المعرفة المتاحة لدى الكفاءات البشریة، والتي یمكن تحویلها إلى أرباح، 

المعارف، بحیث ینظر لكل طرف إلى كما یمكن تشبیه عناصر رأس المال الفكري بمجموعة متراكمة ومجمعة من 
جانب المعرفة الذي تدخل في دائرة اهتماماته، ورغم تباین وجهة نظر الباحثین حول مفهوم رأس المال الفكري، إال 
أن هناك شبه إجماع على أنه مكون بدرجة أساسیة من األصول البشریة واألصول الفكریة والهیكلیة.ویتكون الرأس 

  ) ١١، ٢٠٠٧(عماد الدین،  من المكونات غیر المادیة هي:المال الفكري من عدد 
 .كالمعرفة، والمهارات، والقدرات، واإلبداع، والخبرة المكتسبة من أداء العملاألصول البشریة:  .١
أي األصول لمكتوبة واإلرشادات، فهي تتكون (وهي مجمل المعلومات والمذكرات ااألصول الفكریة:  .٢

المعلومات والمعرفة واألفكار كأصول بشریة إلى وضع تصبح فیه مكتوبة ومحددة الفكریة بمجرد انتقال 
ومعروفة، وبالتالي یصبح بإمكان المؤسسة استغالل تلك األصول بدل تعاملها مع األفراد، كالخطط، 

 .والتصمیمات الهندسیة، والبرامج المعلوماتیة
الطبع، والعالمات التجاریة وكل ما یمكن  التي تتمثل في براءات االختراع، وحقوقالملكیة الفكریة:  .٣

حمایته قانونا، إذ غالبا ما تعمل المؤسسات الرائدة في مجال صناعي أو خدمي على امتالك المزید من 
حقوق الملكیة الفكریة،بهدف تحقیق میزة تنافسیة، كما تعمل أیضا على تنمیة محفظتها للملكیات الفكریة، 

 .وتسویقها
 .الخ…شمل ثقافة المؤسسة، والهیاكل التنظیمیة، والعملیات، واإلجراءاتوتاألصول الهیكلیة:  .٤
وهو یعكس طبیعة العالقات اإلستراتیجیة التي تربط المؤسسة بعمالئها، وموردیها رأس مال العالقات:  .٥

  ومنافسیها، أو أي طرف یمكن أن یساهم في تطویر األفكار وترجمتها إلى خدمات ومنتجات ممیزة.
  

  لمال الفكري في الجامعات:أهداف رأس ا
تمتلكه من رأس مال فكري بما یحقق لها القیمة المادیة  هو ما یدفع الجامعات المعاصرة إلى اإلدارة الفعالة إن ما

  :والربح والدعم، حیث تتمثل أهداف إدارة رأس المال الفكري بالجامعات فیما یلي
 .االجتماعي للتعلیم الجامعيتحقیق عائد من هذه االستثمارات مع مراعاة العائد  .١
 .تحقیق فعالیة التكلفة الجامعیة أي تحقیق أعلى عائد لألموال المنفقة .٢
والتوسع في االستقرار في إیرادات الجامعة من خالل  جامعیة،ربط التكلفة بالمكاسب لكل منتج أو خدمة  .٣

 .التسویق الجامعي
 .نافسي للجامعةمواجهة المنافسة الخارجیة والداخلیة وتحسین المركز الت .٤
 .أن إدارة رأس المال الفكري تسمح باستخدام أكثر فعالیة وكفاءة للموارد المختلفة على نحو متزاید .٥
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١٤٠ 

 .تساعد في الحفاظ على رأس المال الفكري المتنوع وتحسینه .٦
 .تساعد على ضمان جذب الكفاءات وتوفیر البدائل لملء األماكن الشاغرة .٧
  .)٨ ،٢٠١٣(العتیقي،  .ة الهیكلة والتوسع في رأس مالها الفكريتساعد المنظمة في التحضیر إلعاد .٨

  
  أهمیة رأس المال الفكري في مؤسسات التعلیم العالي:
ذا أهمیة قصوى في مؤسسات التعلیم العالي وبصورة  أالنأصبح عرض المعلومات حول رأس المال الفكري 

رئیسیة، ألن المعرفة هي الناتج الرئیسي للجامعات والمدخالت في هذه المؤسسات هو إنتاج المعرفة، سواء من 
، وكل من اإلداریینخالل البحوث التقنیة والعلمیة، وذلك من خالل (الطلبة، المعلمین، الباحثین، موظفي الجامعة 

  قة تنظیمیة في الجامعة).له عال
غیر الملموسة أو غیر المادیة،  األصولالمال الفكري في الجامعات هو مصطلح یستخدم لتغطیة جمیع  رأس

بما في ذلك العملیات والقدرات على االبتكار واالختراعات والمعرفة الضمنیة عند أعضائها وقدراتهم والمواهب 
عبر عن مجموعة  إذاً موعة المتعاونین واالتصاالت، والمهارات واالعتراف بهم في المجتمع ومج ُ رأس المال الفكري ی

نظام قادر على خلق  إلىغیر الملموسة التي تسمح للجامعة بنقل مجموعة الموارد المادیة والمالیة والبشریة  األصول
  قیمة مضافة ألصحاب العمل.

بشأن استخدام المال  من المعلومات والشفافیةمرة لمزید تكمن أهمیة رأس المال الفكري أیضًا بوجود مطالب مست
، حیث أن مؤسسات التعلیم العالي هي الرائدة في مجال المعرفة، وهي العب أساسي في االقتصاد الحالي، العام

وبالتالي أنشطتها تخضع للتدقیق والرقابة بشكل أكبر من مؤسسات المجتمع األخرى، لذلك أصبح ضروریًا أن تقدم 
  العالي حسابات خاصة تقدیرًا ألهمیة رأس المال الفكري فیها. مؤسسات التعلیم

رأس المال الفكري له أهمیة أیضًا بالتزام الجامعات في تشجیع التعاون والتنافس بینها، وخاصة في مجال نقل 
الجامعات المعرفة بینها ذات الصلة بأنشطتها، یلعب ذلك دورًا هامًا في عملیات صنع القرار عند اإلدارة، فبدأت 

بنشر المعلومات عن رأس المال الفكري لدیها، بسبب المنافسة على عوامل التمویل، حیث تواجه الجامعات المنافسة 
المتزایدة نتیجة النخفاض التمویل على رأس المال الفكري والمسؤولیة االجتماعیة والبیئیة والقدرات والكفاءات 

  .)Ramirez. Etc, 2013, 28( یهاوالمهارات التي تعتبر من مسؤولیة اإلدارة ف
مستخدمیها لهذه المعلومات مع  الحتیاجاتإن تقدیم المعلومات عن رأس المال الفكري في الجامعات یأتي تلبیة 

ضرورة تطویر نموذج كامل إلدارة رأس المال الفكري فیها، بذلك یسمح للجامعات أن تكون في وضع أفضل 
  .)Ramilez, 2012 ,3اآلتیة: ( لألسباب
 العامة. األموال استخدامإیجاد الشفافیة عند  .١
 المصلحة. ألصحابشرح إنجازات البحوث والتدریب واالبتكار وفوائدها  .٢
 غیر الملموسة في الجامعات. األصولتنمیة  .٣
 كشف آثار النفوذ الداخلیة والخارجیة في الجامعة. .٤
 التواصل مع القیم التنظیمیة الجدیدة. .٥
  یة.إظهار قدرة الجامعة التنافس .٦
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١٤١ 

  المال الفكري: رأسقیاس 
، فقد كانت هناك العدید من قیاسه، فإنه من غیر المحتمل أن إدارة أي شيء ال یمكن اإلدارةوفقًا ألدبیات 

 إلى، ولكن یمكن تقسیم هذه الطرق اإلدارةالمحاوالت الفعلیة لقیاس رأس المال الفكري وبطرق كثیرة من أدباء علم 
  )Ahmadi, 2012, 898( أربع فئات عامة هي:

الرأي بقیمة الدوالر مقابل رأس المال الفكري، من  واستطالععلى التنبؤ  األسلوبالنماذج الوصفیة: یعتمد هذا  .١
المال الفكري  رأسخالل تحدید مكوناته وتقدیم ذلك بشكل مباشر ومستمر من أجل تحدید القیم النهائیة لتنظیم 

واالتجاهات التي تعتبر مهمة في تأثیرها غیر المباشر على عملیات رأس المال  اآلراء واستطالعوتجمیعها 
 تقییم المعرفة، التعلیم الذاتي إلنتاجیة ذوي المهن المعرفیة). أداةالفكري، ویأتي ضمن هذا النموذج (

فتریة لرأس على حساب الفرق بین القیمة السوقیة والقیمة الد األسلوبالقیمة السوقیة لالستثمار: یركز هذا  .٢
 غیر الملموسة في المؤسسة. األصولالمال الفكري ضمن 

: في هذه الطریقة یتم تقسیم متوسط الدخل قبل الضریبة في فترة زمنیة محددة على األصولالعائد على  .٣
في نفس الفترة، ثم تتم مقارنة الناتج مع متوسط العائد على االستثمار، فإذا كان الفرق  األصولمتوسط قیمة 

ذا كان الناتج تج هو صفرالنا ایجابي  أو سلبي فإن المؤسسة ال یوجد لدیها فائض في رأس المال الفكري، وإ
 فإن المؤسسة لدیها فائض في رأس المال الفكري.

غیر الملموسة أو رأس  األصول: في هذه الطریقة یتم التعرف على مكونات مختلفة من األداءطریقة بطاقة  .٤
  .األفضل األداءابلة للتعرف على لألداء وعرضها في رسوم بیانیة متقالمال الفكري عن طریق وضع مؤشرات 

  
  الحواجز الثقافیة لقیاس رأس المال الفكري:

  )Fazalagi, 2006, 7(یوجد عدد من الحواجز الثقافیة لقیاس رأس المال الفكري في الجامعات، منها:
غیر المناسبة، مما یخلق حوافز للبحث عن فرص عمل أخرى إضافیة مثل االستشارات والتدریب في  األجور .١

 خارج الجامعة. إضافيأنشطة خارج الجامعة، حتى لو كانت الرواتب مناسبة فإن المثقفین یبحثون عن عمل 
هذه المدة تقلل من اتخاذ  سنوات، أربعالقیادة الضعیفة: في العادة یتم انتخاب أو تعیین رئیس للجامعة لمدة  .٢

 قرارات جذریة عند القیادة.
، عن طریق تهدیده بالطرد لیصبح عاطًال عن العمل إحباطهالجامعة یمكن  أستاذالمركز المجتمعي العالي:  .٣

 في الغالب غیر موجود في الجامعات. األمرهذا  ما یكون عامل مهم في تحفیز العمل،وهو عادة 
توظیف الناس مثلهم، وبالمثل فإن  إلىسنًا من الباحثین یمیلون  األكبر األجیاللذاتیة: تكرار الثقافة التنظیمیة ا .٤

الذین یتناسبون مع  األفرادتعیین  إلىالذین ال تتناسب مع ثقافتهم القدیمة ال یتم تعینهم، ولكنهم یمیلون  األفراد
  ثقافاتهم القدیمة.

التي  كون الشخص على معرفة بالتحدیات المحتملة التالیةلقیاس رأس المال الفكري ینبغي أن ی أداةعند تصمیم 
  :)١٣، ٢٠٠٣وزارة العلوم والتكنولوجیا واالبتكار الدنماركیة، منشورات ها (تذكر 
ً من المقاییس والتفاصیل المملة أو النقاط والبیانات المرھقة، یمكن أن تجعل  .١ التعقیدات: وجود عدد كبیر جدا

 من المقاییس صعبة االستخدام،
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١٤٢ 

ً ما تكون مرفوضة عند العاملین ألنھم  األجلفي مدة قصیرة  األداءقیاس  إلىالمقاییس التي تھدف  .٢ غالبا

 .األجلفي الفترة طویلة  األداءمعرفة ما یقاس من  إلىیمیلون 

معرفة الفرق بین عملیة أنشطة القیاس في بدایتھا ونھایتھا، وتستخدم المقاییس أثناء العمل لفھم طبیعتھ،  .٣

 .لألنشطةیة المقاییس في نھایة العملیة ھي عملیة قیاس وفعال

ً ما ُتغیب العناصر الذاتیة الھامة (أي العوامل النوعیة). .٤  المقاییس الكمیة غالبا

 الحواجز الثقافیة: ھي خوف العاملین من القیاس واألنظمة الجدیدة وعدم فھمھم لھا. .٥

 الموظفین في عملیة القیاس. إلشراكعدم وجود مغزى  .٦

 وجود تعریفات وشروط مشتركة للقیاس. عدم .٧

 الفردیة. باإلجراءاتالرؤیا واالستراتیجیات الغیر محددة بشكل واضح وغیر قابلة للتنفیذ ومرتبطة  .٨

  بین الموظفین، العدید من مؤشرات قیاس رأس المال الفكري أغفلت ھذه القضیة. التآلف .٩

  
  رأس المال الفكري في الجامعات:قیاس مؤشرات 
ً كبیرة من أجل تطویر مقاییس ومؤشرات یمكن االعتماد علیھا لقیاس وتقییم رأس  بذل أدباء علم اإلدارة جھودا

) أھم مؤشرات قیاس رأس Freydon. Etc, 2012, 901المال الفكري في المؤسسات بشكل عام، فقد حدد (

  المال الفكري في الجامعات كما ھو موضح في الجدول األتي:

  )١جدول رقم (
  القیاسمؤشر   البیان
  
  

رأس المال 
  البشري

 .لألفرادإجمالي عدد الباحثین / العدد الكلي  .١
 .لألفرادالعدد الكلي  إجمالي عدد أعضاء ھیئة التدریس / .٢
 للباحثین. اإلجماليإجمالي عدد أعضاء ھیئة التدریس / العدد  .٣
 عدد الخبراء / عدد الباحثین. إجمالي .٤
 وقت التدریب الفردي لكل فرد. .٥
 التدریب للباحثین لكل فرد.وقت  .٦
 .لألفرادعدد الكتب والمقاالت المنشورة / العدد الكلي  إجمالي .٧
 فرص الدراسة للھیئة التدریسیة. .٨
 / عدد أعضاء ھیئة التدریس. التدریس من حملة شھادة الدكتوراه عدد أعضاء ھیئة .٩

  عدد الطالب. إجمالي/  عدد أطروحات الدكتوراه .١٠
  

بنیة رأس المال 
  الفكري

 المبلغ المستثمر في البنیة التحتیة البحثیة.  .١
 المبلغ المستثمر في مجال تكنولوجیا المعلومات. .٢
 المبلغ المستثمر في تطویر قواعد البیانات. .٣
 االشتراك في المنشورات والمنتدیات والمواقع ذات الصلة. .٤
  تمویل البحوث. إجمالي .٥

  
تواصل رأس 
  المال الفكري

 الدراسیة الخاصة.عقد االجتماعات والحلقات  .١
 النشر في المجالت العلمیة. .٢
 عمل مشروعات مشتركة مع مراكز البحوث. .٣
 .معدل توظیف الخرجین .٤
  أطروحات التوجیھ واإلرشاد. .٥
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  مفهوم التنمیة المستدامة:
عتبر  ُ محورًا رئیسیًا في عملیة التنمیة المستدامة التي تتضمن تنمیة العقول البشریة ذهنیًا وعقلیًا من  اإلنسانی

رفاه لأجل تحسین مستوى الحیاة لدیهم وعلى كافة المجاالت (االقتصادیة والصحیة، والتعلیمیة، والبیئیة، وا
ا الناس بشكل دیمقراطي في صنع القرارات ، فیشارك فیهاآلخریناالجتماعي)، والتي ینبغي أن تكون بالمشاركة مع 

  التي تؤثر قي مجاالت حیاتهم السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة.
التنمیة التي تلبي احتیاجات الجیل تلك ") بأن التنمیة المستدامة هي Lansu ,ets, 2010, 250یرى (

 ,Hasna, 2007ها (تفیما عرف. "لبیة احتیاجاتهاالحاضر دون التضحیة أو األضرار بقدرة األجیال القادمة على ت
، مما یعني حل النزاع بین اإلنسانبأنها "العملیة التي تحكي عن تطور جمیع جوانب الحیاة المؤثرة على قوت  )42

التنافسیة، والسعي في الوقت نفسه لالزدهار االقتصادي والبیئي وتحقیق العدالة االجتماعیة، عن  األهدافمختلف 
الدائم  السعي "بأنها) ٢٩، ٢٠٠٧ وبین (خامرة، ."طریق مجاراة التكنولوجیا وبالتالي فهو عملیة مستمرة التطویر

مكاناته یحتضن الذي البیئيالنظام  قدرات باالعتبار األخذ مع اإلنسانیة الحیاة جودة لتطویر . "الحیاة وإ
 معین تاریخ في الموارد الطبیعیة من أرصدة توفیر" بها یقصدن التنمیة المستدامة ) بأ١٩، ٢٠٠٧وأشار(حسن،

 ،وأضاف (كامل ."السكان من األجیال الحالیة بواسطة المستهلكة نفاد الكمیة بعد القادمة لألجیال تكفى والتي
تحسین جودة الحیاة للبشر دون استنزاف للمصادر الطبیعیة تشیر إلى "ن التنمیة المستدامة ) بأ٣، ٢٠٠٨مهیار، و 

واستغاللها قدرتها االستیعابیة "والمقصود بالقدرة االستیعابیة هي قدرة مصادر الطبیعة على تجدید نفسها لكي تستمر 
نواحي  جمیع وفي والصناعي واالجتماعي العلمي التقدم والتطور") بأنها ٢٨، ٢٠٠٨ . ویرى (السالم،"في العطاء

 التلوث لمخاطر هذه المعمورة في الحیة ومظاهرها البیئة تعریض ودون على االستمراریة الحفاظ مع المختلفة الحیاة
 المجتمع إذ أن فعالیات ألكثر السالح الوقائيتمثل ") بأنها ١٠٩، ٢٠٠٩ لدعمي،. وأضافت (ا"لهالكوالدمار وا

 عوامل أهم من عالمیا الجاریة یة العمالقةالثقاف مع التطورات التكیف على قدرته وزیادة وتطویره بالرأسمال االهتمام
   ."ساكن سلبیاتها بشكل الخضوع إلى من بدال العولمة من اإلفادة

 البیئةقدرة  یضعف ال معیشي ومستوى اقتصادیة تنمیة" بأنها المستدامة التنمیة) ٨٠، ٢٠٠٦عرف (عبد الحي، 
 استنزاف دون الحالي احتیاجات الجیل تلبیة إلى وتسعى للسكان الالزم الحیاة وعماد الغذاء توفیر على المستقبل في

 من مناسب عدد على المحافظة: للتنمیة المستدامة التالیة العناصر تحدید یمكن حیث  "،القادمة األجیال حاجات
 الوعي لنشر والصحیة التعلیمیة المؤسسات تطویر، و من التقنیة جدیدة أشكال وتكییف ونقل استنباطالسكان، و 

 العناصر على والمحافظة وتحسینها بالبیئة العنایةوالثقافیة، و  االجتماعیة لتحفیز التغیرات االتجاهات وتغییر
 .السوق اقتصاد متطلبات یحقق بما االقتصادیة العناصر تحسین، و األساسیة فیها

المستدامة في التعلیم بأنها "عملیة اإلبداع والتطویر والتجدید ودعم البحث العلمي وزیادة یمكن تعریف التنمیة 
الوعي العام بالقضایا اإلنسانیة المختلفة والحفاظ علیها، والتنافس على الحصول على المعلومات واألسالیب 

  التعلیمیة وما هو جدید عبر التكنولوجیا الحدیثة وتحسین المناهج التعلیمیة".
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١٤٤ 

  أهمیة التنمیة المستدامة: 
بین مؤتمر الیونسكو المقام في مدینة بون األلمانیة في النتائج التي قدمها إلى أن للتعلیم دور بالغ األهمیة في 

  ). UNESCO,2009, 2-3تحقیق التنمیة المستدامة من خالل مجموعة محاور یمكن إیجازها باالتي: (
لتعلیم بجودة  یروج فهو، والتعلم للجمیع للتعلیم جدیدة وجهة یعطي المستدامة التنمیة أجل من التعلیم إن .١

لمواجهة  والممارسات الضروریة والمبادئ القیم إلى یستند أنه كما، استثناء بال الجمیع یستوعب أفضل
 .فعالة بصورة والمقبلة الحالیة التحدیات

 والمشكالت: األولویات من التصدي للعدید على المجتمعات یساعد المستدامة التنمیة أجل من إن التعلیم  .٢
والهشاشة  الصحیة، والمخاطر الغذاء، وأزمات التنوع البیولوجي، وضیاع وأخطارها، الكوارث آثار مثل

 مقاربة طریق عن یسهم، أنه ماك .جدید اقتصادي فكر لتنمیة أساسي وهو األمن وانعدام االجتماعیة
التعلیمیة  النظم جدوى ویجدد واالستدامة، التكیف على قادرة سویة مجتمعات إیجاد في وبنیویة، منهجیة

 وكل وغیر الرسمي النظامي وغیر التعلیم النظامي أوساط یجعل وهو، وهدفها ومغزاها وجودتها والتدریبیة
م عملیة تشارك في المجتمع قطاعات  .الحیاة مدى التعّل

 یعززو والمسؤولیة  واالكتفاء واإلنصاف والتسامح العدالة قیم إلى المستدامة التنمیة أجل من التعلیم یستند .٣
 العنایة أهمیة مبادئ على دكویؤ  ،الفقر وطأة من والتخفیف االجتماعي، الجنسین، والتالحم بین المساواة
 مبادئ على التنمیة المستدامة أجل من التعلیم وینهض .األرض میثاق في أرست التي والنزاهة والسالمة

صالحها، وصیانة الموارد حمایة أن كما اإلنسان ورفاه والدیمقراطیة الحیاةاستدامة  تدعم  الطبیعیة البیئة وإ
قامة المستدامة، واالستهالك غیر ألنماط اإلنتاج والتصدي المستدام، واستخدامها  عادلة مجتمعات وإ

 التنمیة المستدامة.  أجل من علیها التعلیم یقوم التي األخرى الهامة المبادئ من ومسالمة، هي
 وعلى أهمیة البعید، للمدى والتفكیر الخالقة والنقدیة، المناهج على المستدامة التنمیة أجل من التعلیم یركز .٤

 البیئة بین القائم الترابط على ویشدد، المعقدة المشكالت وحلالثقافة  مواجهة من أجل والتمكین التجدید
الحسبان  في ویضع العالمي، المستوى وحتى المحلي من المستوى بدءاً  الثقافي والتنوع والمجتمع واالقتصاد
 .والمستقبل والحاضر الماضي

 المهارات الالزمة یوفر فهو وواقعهم، باحتیاجات السكان الصلة وثیق المستدامة التنمیة أجل من التعلیم .٥
 إلى إضافة ت المحلیةالثقافا في الراسخة والمعارف الممارسات من ویستفید الحلول لمشكالتهم إلیجاد
  .الجدیدة اتثقافوال األفكار

  
  المبادئ األساسیة للتنمیة المستدامة: 

 واألخالقیة السیاسیة واالجتماعیة المقومات تشكل التي بدورها المستدامة للتنمیة األساسیة المبادئ إجمال یمكن
   ).٣٣- ٣٢، ٢٠٠٨ (السالم، :یلي كما فعالیتها وتأمین إلرسائها
 .المجتمع ثروات من ومتوازنة عادلة حصة على إنسان كل حصول أي :اإلنصاف .١
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١٤٥ 

 أو القرارات واآللیات صنع في الفعالة الكاملة المشاركة إمكانیة المجتمع أفراد إعطاء بمعنى التمكین: .٢
 فاعلة مشاركة من الذي یمكنهم بالشكل األفراد هؤالء لدى االنتماء حس زیادة أجل من وذلك علیها، التأثیر

 .التنمیة عملیة في
 والرقابة والمحاسبة والحوار الشفافیة مبادئ إلى واإلدارة الحكم أهل خضوع أي والمساءلة: اإلدارة حسن .٣

 عقبة تشكل أن شانها التي من األخرى العوامل وجمیع والمحسوبیات الفساد تجنب أجل من والمسؤولیة،
 .المستدامة التنمیة طریق في

األخرى للتنمیة  المجتمعات وبین المجتمع داخل االجتماعیة الفئات وبین األجیال بین التضامن: .٤
 على وعدم تراكم مدیونیة القادمة، لألجیال الطبیعیة والموارد البیئة على الحفاظ خالل من وذلك المستدامة،

  ة. الفئات االجتماعی لكافة النمو من العادلة الحصص تأمین وكذلك الالحقة، األجیال كاهل
) بان التعلیم یسهم في تحقیق التنمیة المستدامة من خالل القدرة على تحقیق Schmidt ,2010, 25وأضاف (

تنویع أسالیب البرامج ، و القدرة على تحسین جودة أساسیات العملیة التعلیمیةبضافر بین مجموعة عوامل تتمثل الت
ة مستوى الوعي والفهم لفلسفة التنمیة زیاد، و التعلیمیة والمفاضلة بینها على أساس حجم التنمیة التي تحققها

  زیادة مستوى التدریب على آلیات تحقیق التنمیة المستدامة. ، و المستدامة بصورتها العامة
  

  ) أهداف التنمیة المستدامة باالتي: ٧- ٦، ٢٠٠٨مهیار، ، بین (كامل أهداف التنمیة المستدامة:
واالجتماعیة والبیئیة. مما یسمح بالعیش الكریم للجیل الحالي إیجاد التوازن بین االحتیاجات االقتصادیة  .١

ولألجیال القادمة فهي تعتمد على المنهج الشامل وطویل المدى في تطویر وتحقیق مجتمعات سلیمة تتعامل 
 مع النواحي االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة دون استنزاف للموارد الطبیعیة واألساسیة.

فالدول بحاجة إلى  ،ةثقافه من مصادر عبر التغیر المنظم آللیات تطویرنا واستخدامنا للحمایة وتعزیز ما نمتلك .٢
ذا كنا نفكر بذلك بطریقة مستدیمة ال بد  ،أن تلبي احتیاجاتها األساسیة من فرص عمل وغذاء وطاقه ومیاه وإ

حقق للدول النامیة من تحدید مستویات من النمو السكاني هذا المنهج یكفل المحافظة على نمو اقتصادي وی
  نمو وتطور بمساواة مع الدول المتقدمة. 

  
  التنمیة المستدامة في الجامعات:

قلق التنموي، كانت هناك معالم مختلفة لتحقیق سیاسات الجامعة من عملیات وآلیات بالالقطاع الجامعي  كلما شعر
جراءاتتصمیم المناهج  جامعة حول العالم  ٦٠٠، ولكن على الرغم من أن أكثر من لتحقیق التنمیة المستدامة وإ

یق اتفاقیات دولیة حول التنمیة المستدامة، وعلى الرغم من أن عدة امة من خالل توثبتحقیق التنمیة المستد ألتزمت
إال أن الكثیر منهم لم ینجحوا  لتنمیة المستدامة على أساس متخصص،آالف منهم یتابعون المسائل المتعلقة با

عدیدة منها: عدم االهتمام المؤسسي  ألسباببالتقید الكامل لمبادئ التنمیة المستدامة أثناء الممارسة، وذلك نتیجة 
المستدامة، ومحدودیة المدراء فیها، وعدم إشراك المواطنین في تنفیذ سیاسات التنمیة المستدامة في  بالتنمیة

عالناتجامعة الجامعات، وقلة الفائدة العملیة من إستراتیجیات ال خططها، إال أنه یمكن القول أن عملیة التنمیة  وإ
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١٤٦ 

الملموسة مثل: تحضیر المناهج الدراسیة، والبحث  اإلجراءاتالمستدامة تساندها في الجامعات مجموعة من 
  ).Filho, 2012,429( العلمي، والمزید من برامج التعلیم المستمر والتعلیم نفسه، ومشاریع تنمویة ملموسة.

) أن المفاهیم الخاطئة التي تمنع الجامعات من االستفادة الكاملة من عروض التنمیة Filho, 2012,430( وأضاف
، وفقًا لدراسة أجریت على عینة من الجامعات حول بعض المفاهیم الخاطئة التي تحد من التنمیة المستدامة

  تتلخص في المفاهیم اآلتیة: المستدامة،
ونطاق الموضوع، وبعض الجامعات  لمعلوماتفي ااالستدامة هي مجرد غایة: وذلك بسبب نقص جزئي  .١

التي شاركت في االستطالع تجد أن الموضوع مجرد كثیرًا من المعلومات، وبعیدًا عن الواقع ، والحقیقة هي 
ثل: التدریب والحث أنه إذا نظرنا بعنایة وربطنا االستدامة بشكل صحیح مع نشاطات التعلیم العالي م

 واإلرشاد، فإن االستدامة ستكون أقرب لحیاتهم كما ینبغي أن تكون.
ُستخدم هذا المفهوم كحجة ضد اتخاذ تدابیر التنمیة المستدامة، ویعتبر هذا   .٢ : ی مفهوم االستدامة واسع جدًا

 المفهوم خطأ عند تطبیق التنمیة المستدامة في أماكن مختلفة من الحیاة الجامعیة.
، حیث یتم ال .٣  یوجد لدینا أفراد لالعتناء بالتنمیة المستدامة: نجد أساس هذا المفهوم الخاطئ في كونه تقلیدیًا

، تنفیذ وظیفة في إحدى الجامعات مثل (الدروس الخصوصیة، تقدیم المشورة) من قبل شخص مؤهل رسمیاً 
، حیث المهارات ألمانیارة مثل وهذا هو الحال في البلدان التي تعلق على التعلیم الرسمي كأهمیة كبی

وتقالید التنمیة المستدامة معروفة ألي شخص، وحتى یكون  ة والعملیة، وفي الواقع فإن مبادئالتطبیقی
حساسًا لتأثیر أنشطة الجامعة على البیئة یجب أن یكون في وضع یحتمل القیام بالنشاطات في هذا المجال، 

ود شخص لدیه دافع واستعداد لتدریبهم للقیام بذلك، ومع ذلك یأخذ مسألة وج األحیانبل هو في كثیر من 
فهذا الرد یثیر قضیة عدم وجود موظفین مدربین تدریبًا كافیًا لمعالجة المسائل ذات الصلة بالتنمیة 

 المستدامة.
 الموارد الالزمة ال تبرر ذلك: ال یركز هذا المفهوم الخاطئ على أدلة دامغة، وعلى الرغم من أن الفوائد .٤

، كما هو مبین المالیة لیست هي الدافع الرئیسي لتبني المؤسسة سیاسات االستدامة، إال أنها تلعب دورًا هاماً 
) والذي ینفذ اآلن على نطاق واسع في ألمانیا، وكجزء من هذا ٥٠-٥٠من خالل المشروع التجریبي (

وبالتالي تخفیض فاتورة الطاقة الخاصة المشروع یتم فیه تشجیع المدارس لتنفیذ المبادرات نحو توفیر الطاقة، 
من األموال التي تم  %٥٠بهم، ثم یتم تقاسم هذه التوفیرات من قبل المدرسة وسلطة التعلیم، والتي تعطي 

توفیرها نقدًا لألنشطة المدرسیة، ویمكن للمدارس بعد ذلك استخدام المال لشراء السلع أو الخدمات أو إعادة 
 أستثمارها.

ال یزال یشار إلیه  لألسفوع أساس علمي: لم یكن یذكر هذا من قبل المستقصیین، ولكن ال یوجد للموض .٥
العلمیة في العدید من  األعمالعلى أنه مشكلة، ولكن االستدامة هي اآلن سلعة وجدت على قمة جدول 

عند مج إطار ، الموارد المادیة للبحث عن االستدامة متاحة، فعلى سبیل المثال: هناك برنااألوروبیةالبلدان 
، واالستدامة هي موضوع البحث الذي یتم تخصیص تمویل كبیر له عند للبحثاللجنة األوروبیة السابعة 

 هذه اللجنة.
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١٤٧ 

التنافس الكبیر: یوجد هنا جدال بأن هناك الكثیر من المنافسة للحصول على أموال وموارد لمبادرات التنمیة  .٦
ومناطق أخرى من المعرفة هي أیضًا تحت نفس المنافسة، المستدامة، وهذا شيء متأصل في االستدامة، 

  وتقدیم العروض البحثیة هو جزء طبیعي من العمل األكادیمي.
  

  التعلیم العالي من أجل التنمیة المستدامة:
م األجیال القادمة بفضلها كیفیة التصدي للتعقید الذي  للتعلیم العالي دور ال غنى عنه في تحدید السبل التي تتعّل
تتسم به التنمیة المستدامة. وتقوم الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي بإعداد خریجین ذوي مؤهالت عالیة ومواطنین 

م مدى في وسعهم إشباع حاجات مجاالت النشاط ال مسئولین بشري كافة، كما توفر فرصا للتعلیم العالي والتعّل
غنائها ونشرها من خالل البحوث، كما توفر للمجتمعات الخبرة المتخصصة  الحیاة، وتسهم في تقدم المعارف وإ
الالزمة لمساعدتها في مجال التنمیة الثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة وذلك كجزء من الخدمات التي تقدمها 

اتها المحلیة، وتساعد أیضًا على فهم وتأویل وصون وتعزیز ونشر الثقافات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة لمجتمع
والتاریخیة في سیاق من التعدد والتنوع الثقافي، وتساعد في حمایة القیم المجتمعیة واالرتقاء بها عن طریق تدریب 

یة، وتسهم في تطویر التعلیم وتحسینه في جمیع الشباب في مجال القیم التي تشكل أساس المواطنة الدیمقراط
 .مستویاته بما في ذلك تدریب المعلمین

فیما یتعلق باألدوار والوظائف التي ینبغي أن تؤدیها مؤسسات التعلیم العالي في تعزیز التنمیة المستدامة یجب أن 
لعملیات المجتمعیة التي تفضي إلى یتم بوجه خاص تناول القضایا التالیة: تعمیق التدریس والبحوث فیما یتعلق با

تبني نماذج حیاتیة أكثر استدامة واالنصراف عن النماذج غیر المستدامة، وتحسین مستوى الجودة والكفاءة في 
مجال التدریس والبحوث، وسد الفجوة بین العلم والتعلیم وبین المعارف التقلیدیة والتعلیم، وتقویة أشكال التفاعل مع 

دخال مفاهیم اإلدارة الالمركزیة والمرنة، األطراف غیر الجا معیة وال سیما مع المجتمعات المحلیة وأوساط عملها، وإ
تاحة االنتفاع بالمعارف العلمیة الجیدة، وتمكین الطالب من الحصول على المهارات الالزمة للعمل المشترك في  وإ

دخال البعد ال مإطار أفرقة متعددة االختصاصات ومتعددة الثقافات، وإ الیونسكو، ( .عالمي في أوساط التعّل
٢٠١٣،٢١(  

  
 الصعوبات التي تعیق إدماج مفاهیم التنمیة المستدامة في المناهج التعلیمیة الجامعیة

ال شك أن هناك صعوبات عدة تعیق إدماج مفاهیم التنمیة المستدامة في المناهج التعلیمیة الجامعیة، من بینها عدم 
لإلشارة  "التنمیة المستدامة"اإلحاطة التامة بالتعریف الدقیق لهذا المفهوم وما ینطوي علیه. فالبعض یستخدم تعبیر 

ذا التعبیر. تكمن الصعوبة أیضًا في تنوع المواضیع التي لها عالقة لعملیة التنمیة ودون إدراك للمفهوم الدقیق له
واجتماعیة وغیرها. تكمن الصعوبة أیضًا في الحاجة  ثقافیةبالتنمیة المستدامة وتعددها ،فمنها مواضیع علمیة وأخرى 

في التعلیم ال حول المعلم كما  ،إلى طرائق تدریسیة جدیدة تتمحور حول الطالب كالمناظرات وجلسات الحوار
 التقلیدي، األمر الذي یصعب تحقیقه عندما تكون أعداد الطالب كبیرة. 
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١٤٨ 

توعیة  :عدد من الخطوات كي تستطیع الجامعات تطبیق مبادئ التنمیة المستدامة في برامجها وأنشطتها أهمها یوجد
مة، وتوفیر تدریب داخلي أعضاء هیئة التدریس بالدور الذي یمكن أن تلعبه الجامعات في تطبیق التنمیة المستدا

عاٍل لهم عن المسائل المتعلقة باالستدامة، وتأسیس مراكز بحث أو مجموعات عمل لمناقشة أنجع الطرق لمتابعة 
المسائل المتعلقة بالتنمیة المستدامة ، وتطویر شراكات وشبكات بین المؤسسات التعلیمیة والمراكز البحثیة لتبادل 

الجیدة حول مختلف المواضیع المتعلقة بالتنمیة المستدامة. وهذا ما یتوجب على  األفكار والخبرات والممارسات
  )٣، ٢٠١٣جامعاتنا أن تسعى لتحقیقه في المرحلة القادمة. (معال، 

  
  الدراسات السابقة:

  

 الكلیات عمداء لدى تحقیق االبتكار في المعرفي المال رأس یتركه الذي الدور معرفة إلى الدراسة هدفت السوریة"،
 المال رأس أن كما متدني، الكلیات عمداء االبتكار لدى مستوى بأن الدراسة وتفترض السوریة، الجامعات في

 واختبار الدراسة أهداف ولتحقیق االبتكار، لتحقیق الكلیات عمداء وال یتبناه اإلداري، العمل في مهم غیر المعرفي
،  95  من المكونة الدراسة عینة من البیانات لجمع خاص تطویر استبیان تم فرضیاتها في  الكلیات عمداء من فردًا
 مرتفع، السوریة الجامعات في الكلیات عمداء لدى االبتكار مستوى الدراسة أن نتائج وأظهرت  السوریة. الجامعات

الوعي  نشر في ومساهمته الكلیات في اإلداري العمل لنجاح المعرفي المال رأس على أهمیة النتائج أكدت كما
 یساهم السوریة في الجامعات المعرفي المال رأس بتنشیط االهتمام أن الدراسة أظهرت وقد العمل، إجراءات وتسهیل

 .ویعززه االبتكار تحقیق في
  

، هدفت ) بعنوان "أهمیة الكشف عن رأس المال الفكري في الجامعات االسبانیة"Ramilez, 2013دراسة (
الدراسة إلى معرفة زیادة االهتمام االجتماعي حول وضع إجراءات المساءلة وضمان شفافیة المعلومات في 
الجامعات الحكومیة، والكشف عن معلومات رأس المال الفكري فیها للجمیع، واستخدم الباحث المنهج الوصفي 

ي الجامعات االسبانیة لمعرفة آراءهم حول وزعت على أعضاء المجالس االجتماعیة ف استبانهالتحلیلي وتطویر 
موضوع الدراسة، وأثبتت نتائج الدراسة أهمیة تقدیم معلومات عن رأس المال الفكري في الجامعات من أجل تلبیة 

  أصحاب المصلحة من هذه المعلومات. احتیاجات
  

في الجامعات ومؤسسات  ) بعنوان "العالقة بین رأس المال الفكري والوظیفةSharafim, ets , 2013دراسة (
هدفت الدراسة إلى التعرف على دراسة العالقة بین رأس المال الفكري وأداء النظام الجامعي"، صمم  التعلیم العالي"،

الستطالع حالة رأس المال الفكري في الجامعات اإلیرانیة، وأظهرت نتائج الدراسة أن متوسط أداء  استبانهالباحثین 
حسب رأي أعضاء هیئة التدریس، وأنه هناك عالقة إیجابیة بین رأس المال الفكري  %٥٢,٨٧نظام الجامعة بلغ 

دارة الجامعات، وأن هناك فرق كبیر بین رأس المال البشري ورأس المال العالئقي بین الجامعات.   وإ
  



 د.حسین عبد القادر                                                                                   استغالل راس المال الفكري...

 

١٤٩ 

هدفت  ) بعنوان "مواقف الطالب ومهاراتهم من أجل التنمیة المستدامة"،Drayson, ets, 2013دراسة (
حرز في مجال البیئة والتنمیة المستدامة في الجامعات، والمواقف الطالبیة  دراسة إلى التعرف على التقدم المُ ال
دخال التحسینات على المناهج  تجاهها وتأثیرهم علیها، ومدى فهمهم الحتیاجات ومتطلبات التنمیة المستدامة، وإ

األولى والثانیة في الجامعة للتعرف على المواقف والمهارات التي الدراسیة. تمت الدراسة على مرحلتین لطالب السنة 
نشاء مشروع خاص بالمناهج الدراسیة والبحوث. وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر من  تؤدي إلى التنمیة المستدامة وإ

جامعتهم ضمن  ثلثي المستجیبین في السنة األولى والثانیة تعتقد بأنه ینبغي أن تكون التنمیة المستدامة مدرجة في
مناهجها، وأن هناك تفضیل بین الطالب إلعادة صیاغة المناهج الدراسیة بدًال من محتوى أضافي أو دورات تدریبیة 
دراجها في  دماج التنمیة المستدامة من ضمنها، وینظر الطلبة إلى المهارات بأنها قدیمة ویجب إعادة صیاغتها وإ وإ

ناك حاجة إلى مزید من العمل مع مؤسسات األعمال للتواصل من أجل المناهج في المناهج التعلیمیة، وأنه ه
تحسین فوائد التنمیة المستدامة وعلى نطاق واسع والتعرف على األكثر قیمة لضمان المهارات ألغراض التنمیة 

  المستدامة.
  

هدفت  م والتقدم"،) بعنوان "التعلیم العالي من أجل االستدامة، نظرة عامة على االلتزاTillbury, 2012دراسة (
الدراسة إلى التعرف على مساهمة الجامعات في التنمیة المستدامة والممارسات السائدة في مجال التعلیم العالي 
والمساهمة الفاعلة لتحقیقها، وخلصت الدراسة إلى أنه یجب تجاوز األفكار األساسیة في المناهج الدراسیة الحالیة 

ناء مشاریع عمل مستدامة جدیدة لهذه المناهج تشارك فیها الجامعات والكلیات، لمفهوم التنمیة المستدامة، ودعم ب
والسعي لتعددیة التخصصات فیها، بحیث یتم توسیع مفهوم التنمیة المستدامة، وأنه یجب تبني تجارب لقیادة التغییر 

قطاع التعلیم العالي یحتاج  من اجل االستدامة من خالل رسم خرائط اإلعالنات واألطر الدولیة للتعلیم العالي، وأن
إلى قیادة تحویلیة قویة لتبني سیاسة التنمیة المستدامة، وأنه یجب دمج االستدامة في األعمال األساسیة للتعلیم 
العالي، وأنه یجب أن یلعب التعلیم العالي دورًا مهمًا في تحویل الممارسات االجتماعیة والمساهمة في العقود اآلجلة 

  األكثر أستدامة.
وهدفت الدراسة  ) بعنوان "تقدیر أهمیة رأس المال الفكري في القطاع الجامعي"،Ramilez, ets, 2012دراسة (

إلى معرفة رأي أصحاب المصلحة في الجامعة لألهمیة التي أعطوها لتقاریر رأس المال الفكریة بالجامعة، وصمم 
تم توزیعها على جمیع أعضاء المجالس االجتماعیة في الجامعات االسبانیة بهدف التعرف على  استبانهإالباحثین 

أهمیة تقاریر رأس المال الفكري في الجامعات، وأظهرت نتائج الدراسة أن الحسابات السنویة التي نشرتها الجامعات 
  بالكاد تغطي احتیاجات المعرفة لجمیع أصحاب المصلحة.

  
) بعنوان "متطلبات إدارة الجودة الشاملة في التعلیم العالي وأثره في تحقیق التنمیة ٢٠١٠غا، دراسة (الطویل، آ

في التنمیة المستدامة في التعلیم العالي من وجهة نظر  TQMهدفت الدراسة إلى تحدید اثر متطلبات ، المستدامة"
ختبرت فرضیات البحث القیادات اإلداریة في جامعة الموصل، فضًال عن تقدیم معالم نظریة عن م تغیرات البحث. وُا

ستخدمت االستبانه SPSSباستخدام برنامج التحلیل اإلحصائي  كأداة رئیسة لجمع البیانات والمعلومات الالزمة  وُا
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ستخدم المنهجین الوصفي والتحلیلي لوصف مجتمع وعینة البحث، ١٣١من عینة البحث البالغ عددها ( . وُا ) مبحوثًا
مجموعة من االستنتاجات أبرزها: تحقق وجود عالقة ارتباط وتأثیر معنوي موجبة بین متغیرات وتوصل البحث إلى 

  البحث في الجامعة المبحوثة.
  

هدفت الدراسة إلى تقدیم بعض من  ) بعنوان "رأس المال الفكري في الجامعات"،Constantin, 2010دراسة (
نتائج البحوث المتعلقة برأس المال الفكري للجامعات، وهذا الموضوع مهم لمجال األبحاث الفكریة، وأظهرت نتائج 
الدراسة أن الجامعات هي منظمات المعرفة المكثفة، حیث تحتوي على العملیات األساسیة لتولید وتبادل ونقل 

، ولكن بعضهم فقط قادرون على تحویل هذه اإلمكانیة في المعرفة، كما أن إمكاناته م المالیة الفكریة هي عظیمة حقًا
رأس المال الفكري لتكون جاهزة للتشغیل، وعلى الرغم من أن الجامعات تُعلم العملیات كعملیات إنتاج أساسیة إال 

  ملهم.أنه لیس بالضرورة تعلیم المنظمات بما أنها تملك كثافة تشغیلیة عالیة لتكا
  

هدفت الدراسة إلى تحلیل  ) بعنوان "رأس المال الفكري الفعال في الجامعات"،Sanchez, ets, 2009دراسة (
االهتمام المتزاید في الجامعات والمؤسسات البحثیة على المستوى السیاسي وزیادة التشغیل في هذه المؤسسات فیما 

ات مصممة خصیصًا عن رأس المال الفكري للجامعات، یتعلق بإدارة رأس المال الفكري، وتقدیم نموذج ومؤشر 
استعرض الباحثون األدبیات الحدیثة في هذه الدراسة فیما یتعلق برأس المال الفكري ومفاهیمه وخبراته، حیث تم 
تحلیل رأس المال الفكري النمساوي ومرصد تدریب الجامعة األوروبیة، وبعض التجارب الحدیثة إلقلیم حكومة مدرید 

لقة بالجامعات وكل من الصعیدین العملي والنظري فیها من أجل اإلسهام في تطویر نموذج لقیاس رأس المال المتع
دارة موارد رأس المال الفكري في الجامعات  الفكري في الجامعات، واقترحت الدراسة نموذج إلعداد التقاریر وإ

  وب الحالیة لتحلیل رأس المال الفكري.والمؤسسات البحثیة، ومناقشة رأس المال الفكري الفعال وعرض العی
  

هدفت الدراسة  بعنوان "التنمیة المستدامة، دراسة نظریة في المفهوم والمستوى"، )٢٠٠٥غنیم، أبو زنط، دراسة (
إلى استعراض مفهوم التنمیة المستدیمة ومحتواها، وتحلیلها، وتبین الفلسفة التنمویة التي تشكل أرضیة هذا المفهوم. 
ولتطبیق ذلك، فقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، من خالل أسلوب االستنباط الذي یقوم على استنتاج أفكار 

ربط بین التشخیص والمعالجات من جهة والواقع من جهة أخرى. وقد معینة من فكرة عامة مع تحلیل واقعي ی
توصلت الدراسة إلى أن التنمیة المستدیمة هي أسلوب حیاة، ونمط معیشة، تحكمه أطر أخالقیة إنسانیة، إلى جانب 

ثیر من أنها نمط تنموي یمتاز بالعقالنیة والرشد، ویسعى إلى خلق مجتمع أقل میًال للنزعة المادیة من تغییر ك
  المفاهیم الثقافیة السائدة التي تقوم على مبدأ األكثر هو األفضل في جوانب الحیاة المختلفة.

  
، بعنوان "التنمیة المستدامة في التعلیم العالي، الممارسة والتطورات المستقبلیة" )Dawe, ets, 2005دراسة (

التعرف على المناهج الدراسیة التي تُّدرس في الجامعات التنمیة المستدامة والبیئة، وتحدید  إلىهدفت الدراسة 
العوائق التي تعیق عملیة التنمیة في التعلیم والتعلم، ووضع الحلول المناسبة لها، وكذلك التعرف على كیفیة تأثیر 



 د.حسین عبد القادر                                                                                   استغالل راس المال الفكري...

 

١٥١ 

 لوب المسح الشامل عن طریق استبانهلباحثون أساختیار الطلبة لمهنته باالعتماد على التنمیة المستدامة، استخدم ا
مركزة مع مراكز تعلیمیة. أظهرت نتائج الدراسة أن  اجتماعاتستة  إلى باإلضافة، األهدافُأعدت لتحقیق هذه 

تخصصات الهندسة وتدریب المعلمین، فیما  استعرضتهاتدریس البیئة والتنمیة المستدامة في المناهج الدراسیة قد 
بشكل قلیل في عدد من المصادر الدراسیة، وأن النهج التدریسي تم تصنیفه  اإلنسانیةالعلوم والدراسات تطرقت إلیها 

  .ربط الواقع، والتفكیر الشمولي إعادةضمن ثالثة أصناف هي: النهج الشخصي، ونهج 
  

  التعلیق على الدراسات السابقة:
المستدامة كل على حده دون الربط المباشر بین  تناولت الدراسات السابقة موضوعي رأس المال الفكري والتنمیة

المفهومین في مؤسسات التعلیم الجامعي وتأثیر كل منهما في اآلخر، وأختلف الدراسات السابقة في المنهجیة 
المستخدمة للبحث، فمنها من أستخدم أسلوب المنهج الوصفي التحلیلي، ومنها من استخدم أسلوب المنهج التاریخي 

  فكار وتحلیلها الواقعي بین التشخیص والمعالجة والواقع.أو استنباط األ
إن ما یمیز هذه الدراسة في كونها الدراسة األولى حسب علم الباحث التي تطبق الموضوع على الجامعات 
الفلسطینیة والتي تجمع بین مفهومین متالزمین ومترابطین هما: رأس المال الفكري والتنمیة المستدامة ومدى تأثیر 

نهم في اآلخر، وكذلك تتمیز في كونها طبقت على جامعة تجمع بین أسلوبین من التعلیم هما: األسلوب كل م
  األكادیمي والعسكري.

  
  

  إجراءات الدراسة:
  

ونظرًا لغرض إنجاز هذه الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي، نظرًا لمالءمته طبیعة الدراسة، منهجیة الدراسة: 
لمستقصیین المراد التمییز بین الدرجات المختلفة من قوة االتجاهات، ولسهولة فهمه من قبل القدرة هذا المقیاس على 

  ، فقد تم وصف الظاهرة قید الدراسة ودرست االختالفات في االتجاه نحو الظاهرة.قیاس اتجاهاتهم
حا فلسطین والبالغ في جامعة االستقالل في أری األكادیمیینتكون مجتمع الدراسة من جمیع وصف مجتمع الدراسة: 

  .) أكادیمي46عددهم (
استغالل رأس المال الفكري لزیادة مساهمته في التنمیة حول موضوع "، استبانهقام الباحث بتصمیم  أداة الدراسة:

 مجتمع الدراسة جمیعاستبانه على  ٤٦، وقد تم توزیع "المستدامة من وجهة نظر األكادیمیین في جامعة االستقالل
من  میم النتائج، وقد تكونت االستبانهوهي نسبة تصلح لتع  %٨٣استبانه، أي بنسبة  ٣٨، أعید منها كعینة شاملة

  قسمین على النحو اآلتي:
  ) فقرات.٣القسم األول: البیانات الشخصیة، وهي مكونة من (

  ، وهي مكونة من محاورین موضحة كاآلتي:القسم الثاني: محاور االستبانه
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وهو مكون  ،رأس المال الفكري ومتطلبات التنمیة المستدامة في جامعة االستقالل" استغاللواقع " المحور األول:
 ) فقرة.٢٤من (

) ٢١وهو مكون من ( المحددات التي تواجه إدارة رأس المال الفكري في عملیة التنمیة المستدامة"،" المحور الثاني:
  فقرة.

حسب متغیرات الدراسة عینة الدراسةالتوزیع التكراري ألفراد  )٢جدول (  

  ):Cronbach’s Alpha( قیاس صدق وثبات االستبانه
لهم درایة  ذوي االختصاص والخبرة ممنعدد من المحكمین واألكادیمیین تم عرضها على  صدق االستبانهلقیاس 

آراء المحكمین حتى ، حیث أخذ الباحث باواطالع بموضوع الدراسة، وقد قاموا بدراستها وتصویبها وتدقیقها ومراجعته
، وتم قیاس ثبات االختبار من  Reliability Analysisومن ثم إجراء التحلیل. بشكلها النهائي صممت االستبانه

   كرونباخ ألفا والتي تشیر إلى الصدق التكویني أو ما یسمى بالتجانس الداخلي.خالل معادلة 
  
  

 المتغیر المستوى العدد النسبة المئویة%
   محاضر ١٨ 47.4

  
  الرتبة العلمیة

 

 أستاذ مساعد ٢٠ 52.6

 أستاذ مشارك ٠ ٠

  أستاذ  ٠  ٠

   اإلدارة والعلوم العسكریة 16 42.1
  

  الكلیة
 

 العلوم اإلنسانیة واألمنیة 12 ٥.31

 العلوم الشرطیة والقانون 8 21.1

  الدبلوم 2 5.3

سنوات فأقل           ٥ 18 47.4  سنوات الخبرة

  سنوات ١٠ – ٦ 12 31.6

  سنة ١٥ – ١١ 6 15.8

 سنة ١٥أكثر من  2 5.3

 المجموع  ٣٨  %١٠٠
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١٥٣ 

  نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة  ):٣جدول رقم (
  قیمة ألفا  عدد الفقرات  عدد الحاالت  البیان  المحور
  %٧٣  ٢٤  ٣٨  الثبات الكلي  األول
  %٩٤  ٢١  ٣٨  الثبات الكلي  الثاني

  %٩٣  ٤٥  ٣٨  هلالستبان الثبات الكلي
أكثر ثباتًا في إعطاء نتائج جیدة لتحلیل موضوع الدراسة. واتفق على أن  نت قیمة ألفا أعلى كانت االستبانهكلما كا
  .)Malhotra،2007، P62( تعد قیمة مقبولة لثبات االستبانه فأعلى  0.6قیمة 

، مما من النتیجة التي حصلنا علیها فإن قیمة ألفا جیدة  شیر إلى الصدق وأنها ت یدل على ثبات االستبانهجدًا
  .التجانس الداخلي لفقرات االستبانهأو ما یسمى ب التكویني لالستبانه

  

  المعالجة اإلحصائیة:
بعد جمع بیانات الدراسة قام الباحث بمراجعتها وذلك تمهیدًا إلدخالها إلى الحاسوب، وقد تم ذلك بإعطائها أرقامًا  

إلجابات اللفظیة إلى أخرى رقمیة وذلك على جمیع أسئلة الدراسة، وقد تم اختیار وتحلیل أسئلة معینة، أي بتحویل ا
  وفرضیات الدراسة باستخدام األسالیب اإلحصائیة اآلتیة:

  ) أسالیب اإلحصاء الوصفي: المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة.                ١
  ألفا).) قیاس التجانس الداخلي (كرونباخ ٢
) من أجل عمل المقارنات المختلفة التي تبین بوضوح الفوارق والتباین SPSS) تم اعتماد البرنامج اإلحصائي (٣

  )One Way Anovaبین األحداث المدروسة وهي (
  

  عرض نتائج الدراسة:
حتى یتم التعرف على طبیعة البیانات التي تم جمعها، فإنه البد من عرضها بشكل یتیح للدارس أن یتعرف على 
متغیراتها؛ لتساعده على فهم أكبر وأعمق لمجتمع الدراسة، حیث سیتم عرض النتائج من خالل جداول أعدت لهذا 

  الغرض.  
محور الدراسة األول باستخدام مقیـاس لیكـرت الخماسـي، وذلـك تم حساب المتوسط المرجح إلجابات أفراد العینة على 

، حیــث یعتبـر مقیــاس لیكــرت مـن أجــل معرفـة اتجــاه آراء المسـتجیبین (أفــراد عینـة الدراســة) وعمـل المقارنــات المختلفـة
  من أفضل األسالیب لقیاس االتجاهات، وذلك على النحو اآلتي:

  ) ٤جدول (
  الوزن  القیمة

  ١  موافق بشدةغیر 
  ٢  غیر موافق

  ٣  محاید
  ٤  موافق

  ٥  موافق بشدة
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١٥٤ 

  وباعتماد المقیاس التالي لحساب المتوسط المرجح: 
 )٥جدول (

  المستوى  المتوسط المرجح
ً   ١٫٧٩ – ١من    ضعیفة جدا

  ضعیفة  ٢٫٥٩ – ١٫٨٠من 
  متوسطة  ٣٫٣٩ – ٢٫٦٠من 
  كبیرة  ٤٫١٩ – ٣٫٤٠من 

ً   ٥ – ٤٫٢٠من    كبیرة جدا
  

:   اإلجابة على أسئلة الدراسة ومناقشتها  أوًال
وتحلیلها  االستبانهعرض نتائج إجابات المبحوثین حول فقرات في هذا القسم لإلجابة على أسئلة الدراسة سیتم 

  من خالل الجداول اآلتیة: ومناقشتها
  

واقع المحور األول "المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات مجال تحلیل نتائج  )٦جدول رقم (
  "رأس المال الفكري ومتطلبات التنمیة المستدامة في جامعة االستقالل استغالل

الوسط   الفقرة  رقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  المستوى

  كبیرة 81.  3.68     تشجع الجامعة روح اإلبداع لدى موظفیھا.  ١
  متوسطة ٠.99  3.32     الموظفین.تولي الجامعة االھتمام باألفكار التي یقترحھا   ٢
تشجع الجامعة إقامة حلقات دراسیة بین الموظفین الستثمار طاقاتھم   ٣

  متوسطة 0.92  3.11    الفكریة.

  متوسطة 0.84  3.21    تراعي الجامعة قدرة الموظف على األداء عند توزیع المھام.  ٤
ذوي القدرات تحافظ الجامعة على المكانة االجتماعیة للموظفین من   ٥

  كبیرة 0.89  3.42     الفكریة الممیزة.

  كبیرة 0.83  3.58     یسعى الموظفون في الجامعة إلیجاد طرق مبتكرة في العمل.  ٦
  كبیرة 0.69  3.53    الجامعة لدیھا قدرات منافسة في رأس المال الفكري.  ٧
  كبیرة 1.00  3.58     تمتلك الجامعة عدد كبیر من األكادیمیین من ذوي الخبرة.  ٨
  متوسطة 0.96  3.05    تساعد الجامعة على تحلیل المعلومات لتجنب المخاطر.  ٩

  متوسطة 1.00  3.16    یسھم رأس المال الفكري في تحقیق التكامل بین أنشطة الجامعة.  ١٠
  كبیرة 0.68  4.16    جذب رأس المال الفكري یحقق أھداف الجامعة.  ١١
ً  0.55  4.26   المال الفكري لھ دور في خلق أسالیب تدریسیة جدیدة.تدریب رأس   ١٢   كبیرة جدا
ً  0.62  4.21    رأس المال الفكري عامل مھم لنقل الخبرات.  ١٣   كبیرة جدا
  كبیرة 0.45  4.11    یتمیز رأس المال الفكري باختصار وقت انجاز المھام.  ١٤
  كبیرة 0.68  4.16    یعمل رأس المال الفكري على نشر المعرفة.  ١٥
  متوسطة 1.24  3.37    تتناسب المھام التي توكلھا الجامعة للموظفین مع خبراتھم.  ١٦
  متوسطة 0.92  2.74    تھتم اإلدارة بأسلوب العمل الجماعي.  ١٧
  كبیرة 0.83  3.58    یقلل الراتب الممنوح من الجامعة من دوران العمل.  ١٨
  كبیرة 0.68  3.58    تحاول اإلدارة توظیف الموظفین الذین یتناسبون مع ثقافتھم.   ١٩
  متوسطة 0.81  3.32    مقاییس قیاس رأس المال الفكري في الجامعة معقدة.  ٢٠
  متوسطة 1.03  3.26    تقیم الجامعة أداء الموظف في الفترة  طویلة األجل.  ٢١
  متوسطة 0.84  3.21    الجدیدة لرأس المال الفكري.یتخوف الموظفون من المقاییس   ٢٢
  ضعیفة 0.89  2.53    تشارك اإلدارة رأس المال الفكري لدیھا في اتخاذ القرارات.  ٢٣
  متوسطة 0.99  3.00     یوجد في أنظمة الجامعة مقاییس محددة لرأس المال الفكري.  ٢٤

  كبیرة ٠٫٩٦ ٣٫٤٧  الدرجة الكلیة
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١٥٥ 

واقع استغالل رأس المال الفكري ومتطلبات التنمیة المستدامة في ") الذي یعبر عن ٥یتضح من خالل الجدول رقم (
، وهذا یشیر إلى درجة موافقة ٣,٤٧أن الدرجة الكلیة لجمیع متوسطات المحور األول بلغت ، جامعة االستقالل"

تدریب رأس المال الفكري له )، التي تنص على "١٢عند المستقصیین حول هذا المحور، فیما حصلت الفقرة ( كبیرة
) ٠,٥٥معیاري بلغت قیمته ( وانحراف)، ٤,٢٦" على أعلى متوسط حسابي (دور في خلق أسالیب تدریسیة جدیدة

الدراسة، وجاءت في المرتبة الثانیة الفقرة  مجتمععلى هذه الفقرة من قبل أفراد جدًا مما یشیر إلى درجة موافقة كبیرة 
معیاري بلغ  وانحراف) ٤,٢١" بمتوسط حسابي (رأس المال الفكري عامل مهم لنقل الخبراتالتي تنص على " )،١٣(

، وفي المرتبة الثالثة جاءت الفقرة (جدًا ) وهي درجة كبیرة ٠,٦٢قیمته ( التي تنص على ) ١١من الموافقة أیضًا
) ٠,٦٨معیاري بلغ قیمته ( وبانحراف) ٤,١٦"، بمتوسط حسابي (جذب رأس المال الفكري یحقق أهداف الجامعة"

"، یعمل رأس المال الفكري على نشر المعرفة) التي تنص على "١٥وبدرجة كبیرة من الموافقة، فیما حصلت الفقرة (
) وهي درجة كبیرة من الموافقة، وهذا یدلل على ٠,٦٨معیاري بلغ قیمته ( وبانحراف) ٤,١٦على متوسط حسابي (

) ٢٣، وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة (الفكري وخبراته وتدریبه ودوره في نقل المعرفةأهمیة رأس المال مدى 
معیاري بلغت قیمته  وبانحراف) ٢,٥٢"، بمتوسط حسابي (تشارك اإلدارة رأس المال الفكري لدیها في اتخاذ القرارات"
رأس المال الفكري لدیها عند اتخاذ  ال تأخذ بآراءالموافقة، وهذا یدل على أن اإلدارة  ضعیفة) وهي درجة ٠,٨٩(

) ٢,٧٤" بمتوسط حسابي (تهتم اإلدارة بأسلوب العمل الجماعي) "١٧، وقد جاءت قبلها الفقرة رقم (القرارات
، ویدلل ذلك إلى وجود تباین بین إجابات ٠,٩٢معیاري بلغت قیمته ( وبانحراف ) وهي درجة متوسطة الموافقة أیضًا

یوجد في أنظمة الجامعة ) "٢٤، جاءت قبلها الفقرة (اإلدارة بأسلوب العمل الجماعي ماماهتمدى عینة الدراسة في 
تباین آراء وهذا یدلل على ) ٠,٩٩) وانحراف معیاري (٣,٠٠بمتوسط حسابي ("، مقاییس محددة لرأس المال الفكري

  المستقصیین حول وجود أنظمة مقاییس محددة لقیاس رأس المال الفكري في الجامعة. 
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١٥٦ 

المحددات المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات مجال تحلیل نتائج المحور الثاني " )٧جدول رقم (
  "التي تواجه إدارة رأس المال الفكري في عملیة التنمیة المستدامة

الوسط   الفقرة  رقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  المستوى

یتم استقطاب العناصر البشریة ممن لدیھم خبرات في مجال   ١
  متوسطة  1.20    2.84    لتنمیة المستدامة.لالتخطیط االستراتیجي 

تمتلك الجامعة معلومات تمتاز بالدقة حول موضوع التنمیة   ٢
  متوسطة  0.95   2.82   المستدامة.

تنفیذ خططھا تمتلك الجامعة شبكة تكنولوجیا معلومات تمكنھا من   ٣
  متوسطة  0.92   3.11  التنمویة بكفاءة.

تحرص الجامعة على مواكبة كل جدید في مجال تشجیع التنمیة   ٤
  متوسطة  1.09    3.00   المستدامة.

  متوسطة  0.96    2.79   تجدد اإلدارة آلیات العمل بشكل دوري بما یتناسب مع برامج التنمیة.  ٥
  متوسطة  1.16    2.95    الھادف إلى التنمیة المستدامة.تركز الجامعة على التدریب   ٦
  متوسطة  1.02    2.79    إستراتیجیات الجامعة في مجال التنمیة المستدامة واضحة.  ٧
  متوسطة  1.04    3.00   للمھتمین في مجال التنمیة المستدامة. ةتوفر الجامعة فرص الدراس  ٨
  متوسطة  0.87   3.32    على كل جدید من المعرفة.تشارك الجامعة في المنتدیات للحصول   ٩

  متوسطة  0.82   3.16    تتمیز الجامعة بنشر أبحاث علمیة محكمة في مجالت علمیة.  ١٠
تشارك الجامعة في الحلقات الدراسیة التي تقیمھا الجھات المعنیة   ١١

  كبیرة  0.83   3.53    بالتنمیة.

  متوسطة  0.84    2.95   مشتركة مع الجامعات األخرى.تشارك الجامعة في مشاریع بحث   ١٢
تشجع الجامعة على إجراء أبحاث علمیة في مجال التنمیة   ١٣

  متوسطة  0.93    3.00    المستدامة.

  متوسطة  1.08    3.26    یركز التعلیم من أجل التنمیة المستدامة على المناھج الخالقة.  ١٤
تتبع الجامعة أسالیب تعلیمیة من أجل زیادة المساھمة في التنمیة   ١٥

  متوسطة  1.00    3.16    المستدامة.  

تتماشى اإلدارة في الجامعة مع مبادئ الشفافیة في التنمیة   ١٦
  متوسطة  0.95   3.16   المستدامة.

  كبیرة  0.89   3.58    تنوع البرامج التعلیمیة في الجامعة یساھم في التنمیة المستدامة.  ١٧
  متوسطة  0.84    3.05    تعتبر الجامعة االستدامة في التنمیة مجرد غایة ولیست وسیلة.  ١٨
  متوسطة  0.92   2.74    توظف الجامعة مختصین بالتنمیة المستدامة.  ١٩
  متوسطة  1.13   3.11   الموارد الالزمة للتنمیة المستدامة متوفرة لدى الجامعة.  ٢٠
  متوسطة  1.04   3.32    لبحث العلمي في الجامعة تساعد على التنمیة المستدامة.اإدارة   ٢١

  متوسطة ٠٫٩٨ ٣٫٠٨  الدرجة الكلیة
المحددات التي تواجه إدارة رأس المال الفكري في عملیة التنمیة ") الذي یعبر عن ٦تبین من جدول رقم (

) ٠,٩٨، وبانحراف معیاري بلغت قیمته (٣,٠٨أن الدرجة الكلیة لجمیع متوسطات المحور األول بلغت  ،المستدامة"
)، التي تنص على ١٧وهذا یشیر إلى درجة موافقة كبیرة عند المستقصیین حول هذا المحور، فیما حصلت الفقرة (

 وبانحراف) ٣,٥٨أعلى متوسط حسابي (" على تنوع البرامج التعلیمیة في الجامعة یساهم في التنمیة المستدامة"
التعلیمیة  البرامجمدى أهمیة تنوع )، مما یشیر إلى درجة موافقة كبیرة، وهذا یدل على ٠,٨٩معیاري بلغت قیمته (
شارك الجامعة في الحلقات ت)، التي تنص على "١١، وجاءت في المرتبة الثانیة الفقرة (الموجودة في الجامعة
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١٥٧ 

) وهي ٠,٨٣) وبانحراف معیاري بلغت قیمته (٣,٥٣" بمتوسط حسابي (الجهات المعنیة بالتنمیةالدراسیة التي تقیمها 
 األخرىأن الجامعة تهتم بالمشاركة في الحلقات والندوات التي تقیمها الجهات درجة كبیرة الموافقة، مما یدل على 

تشارك الجامعة في المنتدیات ) "٩قرة (، وفي المرتبة الثالثة جاءت الفصاحبة العالقة بموضوع التنمیة المستدامة
) وبدرجة ٠,٨٧( ) وبانحراف معیاري بلغت قیمته٣,٣٢" بمتوسط حسابي (للحصول على كل جدید من المعرفة

" على لبحث العلمي في الجامعة تساعد على التنمیة المستدامةاإدارة ) "٢١، فیما حصلت الفقرة (متوسطة الموافقة
، وفي ة متوسطة الموافقة، وهذا یدل على) وهي درج١,٠٤اف معیاري بلغت قیمته () وبانحر ٣,٣٢متوسط حسابي (

" بمتوسط حسابي توظف الجامعة مختصین بالتنمیة المستدامة) التي تنص على "١٩المرتبة األخیرة جاءت الفقرة (
ن آراء تبای) وهي درجة متوسطة الموافقة، وهذا یدل على ٠,٩٢) وبانحراف معیاري بلغت قیمته (٢,٧٤(

تجدد اإلدارة ) "٥، وقد جاءت قبلها الفقرة رقم (حول قیام الجامعة بتوظیف مختصین بالتنمیة المستدامة المستقصیین
) وبانحراف معیاري بلغت قیمته ٢,٧٩" بمتوسط حسابي (آلیات العمل بشكل دوري بما یتناسب مع برامج التنمیة

إستراتیجیات الجامعة في مجال التنمیة ) "٧قبلها الفقرة رقم () وهي درجة متوسطة الموافقة، وقد جاءت ٠,٩٦(
) وبانحراف معیاري دل ارتفاعه على وجود تباین في إجابات عینة ٢,٧٩" بمتوسط حسابي (المستدامة واضحة

.١,٠٢الدراسة وبلغت قیمته (   ) وهي درجة متوسطة الموافقة أیضًا
  

  ثانیًا : اإلجابة على فرضیات الدراسة: 

) لقیاس داللة الفروق في One Way Analysis Of Variance(نتائج تحلیل التباین األحادي  )٨قم (جدول ر 
  :ةالعلمی الرتبة تعزى لمتغیرالفرضیات 

مجموع   مصدر التباین  ف
 المربعات

قیمة  متوسط المربعات درجة الحریة
 "ف"

 الداللة

  األولى
 109. 2.701 151.579 1 151.579 بین المجموعات

 داخل
 المجموعات

2020.000 36 56.111 

 37 2171.579 المجموع

  الثانیة

 502. 461. 91.042 1 91.042 بین المجموعات
داخل 

 المجموعات
7113.800 36 197.606 

 37 7204.842 المجموع
  

ذات داللة إحصائیة بین إدارة رأس المال الفكري  فروقتوجد ال "نصت الفرضیة األولى على أنه الفرضیة األولى: 
". وأظهرت النتائج الواردة في الجدول إلى أنه ال یوجد فروق ومتطلبات التنمیة المستدامة، تعزى لمتغیرات الدراسة

عالقة ) نحو عدم وجود α = 0.05ذات داللة إحصائیة بین متوسط استجابات أفراد العینة عند مستوى الداللة (
) وبداللة ٢,٧٠١، حیث بلغت قیمة "ف" (ةالعلمی الرتبةتعزى لمتغیر  س المال الفكري ومتطلبات الدراسة،بین رأ

وجود عالقة قویة بین إدارة رأس المال الفكري ومتطلبات التنمیة )، وهذا یدلل على ٠,١٠٩إحصائیة مقدارها (
  عدم رفض الفرضیة األولى. مع ما جاءت به الفرضیة األولى، مما یدعونا إلى یتفق، وهذا المستدامة
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١٥٨ 

ذات داللــة إحصــائیة فــي متوســطات اســتجابة  فــروقتوجــد ال نصــت الفرضــیة الثانیــة علــى أنــه "الفرضــیة الثانیــة: 
وقــد  ".الدراسـة المبحـوثین حـول محـددات إدارة رأس المـال الفكـري التـي تـؤدي إلـى التنمیـة المسـتدامة، تعـزى لمتغیـرات

یوجــد فــروق ذات داللـة إحصــائیة بــین متوسـط اســتجابات أفــراد العینــة ال أظهـرت النتــائج الــواردة فـي الجــدول إلــى أنـه 
تبعـــًا  محـــددات إدارة رأس المـــال الفكـــري التـــي تـــؤدي إلـــى التنمیـــة المســـتدامة) حـــول α=0.05عنـــد مســـتوى الداللـــة (

) وهي قیمة دالـة إحصـائیا ٠,٥٠٢) وبداللة إحصائیة مقدارها (٠,٤٦١" (، حیث بلغت قیمة "فالرتبة العلمیةلمتغیر 
مـع مـا جـاءت بـه الفرضـیة الثانیـة مـن أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة  یتفـق) وهـذا α=0.05عند مسـتوى (

حـول محــددات إدارة رأس المــال الفكــري التــي ) α= 0.05بـین متوســط اســتجابات أفــراد العینـة عنــد مســتوى الداللــة (
محـددات رأس عالقة قویـة مـا بـین  وجود، وهذا یدلل على أنه تؤدي إلى التنمیة المستدامة تبعًا لمتغیر الرتبة العلمیة 

  عدم رفض الفرضیة الثانیة. ، مما یدعونا إلىالمال الفكري والتنمیة المستدامة

) لقیاس داللة الفروق في One Way Analysis Of Variance(نتائج تحلیل التباین األحادي  )٩جدول رقم (
  الكلیة: تعزى لمتغیرالفرضیات 

قیمة  متوسط المربعات درجة الحریة مجموع المربعات  مصدر التباین  ف
 "ف"

 الداللة

  األولى

 662. 535. 32.610 3 97.829 بین المجموعات
داخل 

 المجموعات
2073.750 34 60.993 

 37 2171.579 المجموع

  الثانیة

 748. 409. 83.614 3 250.842 بین المجموعات
داخل 

 المجموعات
6954.000 34 204.529 

 37 7204.842 المجموع
  

الفكري  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین إدارة رأس المالنصت الفرضیة األولى على أنه "ال الفرضیة األولى: 
". وأظهرت النتائج الواردة في الجدول إلى أنه ال یوجد فروق ومتطلبات التنمیة المستدامة، تعزى لمتغیرات الدراسة

) نحو عدم وجود عالقة α = 0.05ذات داللة إحصائیة بین متوسط استجابات أفراد العینة عند مستوى الداللة (
) وبداللة إحصائیة ٠,٥٣٥لمتغیر الكلیة، حیث بلغت قیمة "ف" (بین رأس المال الفكري ومتطلبات الدراسة، تعزى 

)، وهذا یدلل على وجود عالقة قویة بین إدارة رأس المال الفكري ومتطلبات التنمیة المستدامة، وهذا ٠,٦٦٢مقدارها (
  عدم رفض الفرضیة األولى. مع ما جاءت به الفرضیة األولى، مما یدعونا إلى یتفق

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي متوســطات اســتجابة صــت الفرضــیة الثانیــة علــى أنــه "ال نالفرضــیة الثانیــة: 
وقــد  ".المبحـوثین حـول محـددات إدارة رأس المـال الفكـري التـي تـؤدي إلـى التنمیـة المسـتدامة، تعـزى لمتغیـرات الدراسـة

ن متوسـط اســتجابات أفــراد العینــة أظهـرت النتــائج الــواردة فـي الجــدول إلــى أنـه ال یوجــد فــروق ذات داللـة إحصــائیة بــی
) حـــول محـــددات إدارة رأس المـــال الفكـــري التـــي تـــؤدي إلـــى التنمیـــة المســـتدامة تبعـــًا α=0.05عنـــد مســـتوى الداللـــة (

) وهــي قیمـة دالـة إحصـائیا عنــد ٠,٧٤٨) وبداللـة إحصـائیة مقـدارها (٠,٤٠٩لمتغیـر الكلیـة، حیـث بلغـت قیمــة "ف" (
مـا جـاءت بـه الفرضــیة الثانیـة مـن أنـه ال توجــد فـروق ذات داللـة إحصـائیة بــین مــع  یتفـق) وهـذا α=0.05مسـتوى (
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) حـول محـددات إدارة رأس المـال الفكـري التـي تـؤدي α= 0.05متوسط اسـتجابات أفـراد العینـة عنـد مسـتوى الداللـة (
دات رأس المـال الفكـري إلى التنمیة المستدامة تبعًا لمتغیر الكلیة، وهذا یدلل على أنـه وجـود عالقـة قویـة مـا بـین محـد

  عدم رفض الفرضیة الثانیة. والتنمیة المستدامة، مما یدعونا إلى

) لقیاس داللة الفروق في One Way Analysis Of Variance(نتائج تحلیل التباین األحادي  )١٠جدول رقم (
  :تعزى لمتغیر سنوات الخبرةالفرضیات 

مجموع   مصدر التباین  الفرضیة
قیمة  متوسط المربعات الحریةدرجة  المربعات

 "ف"
الداللة 

 اإلحصائیة

  األولى

 361. 1.103 64.193 3 192.579 بین المجموعات
داخل 

 المجموعات
1979.000 34 58.206 

 37 2171.579 المجموع

  الثانیة
 ٠٥٣. 3.150 522.355 3 1567.064 بین المجموعات

داخل 
 المجموعات

5637.778 34 165.817 

 37 7204.842 المجموع
  

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین إدارة رأس المال الفكري نصت الفرضیة األولى على أنه "ال الفرضیة األولى: 
". وأظهرت النتائج الواردة في الجدول إلى أنه ال یوجد فروق ومتطلبات التنمیة المستدامة، تعزى لمتغیرات الدراسة

) نحو عدم وجود عالقة α = 0.05متوسط استجابات أفراد العینة عند مستوى الداللة (ذات داللة إحصائیة بین 
) وبداللة 1.103بین رأس المال الفكري ومتطلبات الدراسة، تعزى لمتغیر سنوات الخبرة، حیث بلغت قیمة "ف" (

ومتطلبات التنمیة  )، وهذا یدلل على وجود عالقة قویة بین إدارة رأس المال الفكري٠,٣٦١إحصائیة مقدارها (
  عدم رفض الفرضیة األولى. مع ما جاءت به الفرضیة األولى، مما یدعونا إلى یتفقالمستدامة، وهذا 

  
توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي متوســطات اســتجابة نصــت الفرضــیة الثانیــة علــى أنــه "ال الفرضــیة الثانیــة: 

وقــد  ".تـؤدي إلـى التنمیـة المسـتدامة، تعـزى لمتغیـرات الدراسـةالمبحـوثین حـول محـددات إدارة رأس المـال الفكـري التـي 
أظهـرت النتــائج الــواردة ـفي الجــدول إلــى أنـه ال یوجــد فــروق ذات داللـة إحصــائیة بــین متوسـط اســتجابات أفــراد العینــة 

 ) حـــول محـــددات إدارة رأس المـــال الفكـــري التـــي تـــؤدي إلـــى التنمیـــة المســـتدامة تبعـــاً α=0.05عنـــد مســـتوى الداللـــة (
) وهي قیمة دالة إحصـائیا ٠,٠٥٣) وبداللة إحصائیة مقدارها (3.150لمتغیر الرتبة العلمیة، حیث بلغت قیمة "ف" (

مـع مـا جـاءت بـه الفرضـیة الثانیـة مـن أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة  یتفـق) وهـذا α=0.05عند مسـتوى (
) حـول محــددات إدارة رأس المــال الفكــري التــي α= 0.05بـین متوســط اســتجابات أفــراد العینـة عنــد مســتوى الداللــة (

تؤدي إلى التنمیة المستدامة تبعًا لمتغیر سنوات الخبرة ، وهذا یدلل على أنه وجود عالقة قویة مـا بـین محـددات رأس 
  عدم رفض الفرضیة الثانیة. المال الفكري والتنمیة المستدامة، مما یدعونا إلى

  
  



 ٢٠١٤الجامعة                                   العدد الخاص بالمؤتمر العلمي المشترك   مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة  
 
  

١٦٠ 

  نتائج الدراسة:
تدریب رأس المال الفكري یساهم بشكل كبیر وفعال في خلق أسالیب تدریسیة  أنأظهرت نتائج الدراسة  .١

 جدیدة في الجامعة، فهو عامل مهم لنقل الخبرات والمعرفة وتبادلها.
تبین من نتائج الدراسة أن رأس المال الفكري یساعد في تحقیق أهداف الجامعة العلمیة ونشر المعرفة  .٢

 ة وخارجها.داخل الجامع
یتضح من نتائج الدراسة أن تنوع البرامج التعلیمیة في الجامعة یساهم في عملیة التنمیة المستدامة، وأن  .٣

الجامعة تشارك في الحلقات الدراسیة التي تقیمها الجهات المعنیة بالتنمیة المستدامة، وأنها تشارك في 
 المعرفة.المنتدیات المتخصصة للحصول على كل ما هو جدید في عالم 

البحث العلمي في الجامعة تساعد في عملیة التنمیة المستدامة، وأن التعلیم  إدارةأظهرت نتائج الدراسة أن  .٤
 من أجل التنمیة المستدامة یركز على المناهج الخالقة والجدیدة.

المال  رأسالجامعة ال تهتم كثیرًا في أسلوب العمل الجماعي ومشاركة  إدارةتبین من نتائج الدراسة أن  .٥
 الفكري لدیها في اتخاذ القرارات.

أظهرت نتائج الدراسة تباین آراء المستقصیین حول وجود مقاییس ومعاییر واضحة ومحددة لقیاس رأس  .٦
الجامعة ال تساعد بشكل كبیر في تحلیل المعلومات لتجنب المخاطر التي  إدارة، وأن المال الفكري لدیها

. أنیمكن   تحدث للجامعة مستقبًال
الجامعة ال تقوم بتوظیف متخصصین في التنمیة المستدامة، وال تجدد آلیات  إدارةضح من نتائج الدراسة یت .٧

 العمل لدیها بشكل دوري وبما یتناسب مع برامج التنمیة المستدامة.
أظهرت نتائج الدراسة أن إستراتیجیات الجامعة في مجال التنمیة المستدامة غیر واضحة، وأنها ال  .٨

اصر البشریة ممن لدیهم خبرات في مجال التخطیط االستراتیجي للتنمیة المستدامة، وأن تستقطب العن
 الجامعة تمتلك معلومات قلیلة تمتاز بالدقة حول موضوع التنمیة المستدامة.

المال الفكري ومتطلبات  رأس إدارةبین  إحصائیةتبین من نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة  .٩
 التنمیة المستدامة تعزى لمتغیرات الدراسة.

المال الفكري التي تؤدي  رأسحول محددات  إحصائیةأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة  .١٠
  التنمیة المستدامة تعزى لمتغیرات الدراسة. إلى
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  توصیات الدراسة:
الجامعة االهتمام بأسلوب العمل الجماعي ومشاركة الموظفین فیها عند اتخاذ  إدارةتولي  أنضرورة  .١

 القرارات التي تخصهم.
 تضع الجامعة مقاییس علمیة واضحة لقیاس وتقییم رأس المال الفكري لدیها. أنضرورة  .٢
 المستقبل.جامعة بتحلیل المعلومات لدیها من اجل تجنب أیة مخاطر قد تقع في الإدارة ضرورة أن تقوم  .٣
یجب على إدارة الجامعة إقامة حلقات وندوات دراسیة الكتشاف الطاقات الفكریة لدیها ودعمهم وخاصة  .٤

 في مجال البحث العلمي.
ضرورة أن تقوم إدارة الجامعة بتوظیف طاقات بشریة متخصصة بالتنمیة المستدامة ووضع الخطط  .٥

 الالزمة لتنفیذها.
 یات العمل لدیها بشكل دوري وبما یتناسب مع برامج التنمیة المستدامة. ضرورة أن تُجدد إدارة الجامعة آل .٦
ضافة مساقات علمیة  .٧ ضرورة أن تركز الجامعة على البرامج التدریبیة الهادفة إلى التنمیة المستدامة، وإ

 متخصصة بالتنمیة المستدامة ضمن برامجها التعلیمیة.
 ة تقوم على أساس مبادئ التنمیة المستدامة.یجب على إدارة الجامعة وضع خطط إستراتیجیة واضح .٨
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  المراجع العربیة:
): التنمیة المستدامة "دراسة نظریة في المفھوم والمحتوى"، جامعة ٢٠٠٦أبو زنط، ماجده، وغنیم، عثمان ( .١

  ، األردن.١، العدد ١٢البلقاء التطبیقیة، مجلة المنارة، المجلد 

): مدى تأثیر رأس المال الفكري على استمراریة منظمات األعمال، ورقة بحثیة مقدمة ٢٠١١(أحمد، مخلوف  .٢
إلى الملتقى الدولي حول رأس المال الفكري في منظمات األعمال العربیة في االقتصادیات الحدیثة، جامعة 

 الشلف، الجزائر.

 الدراسات تطویر ، مركزالمحاسبي والتقییم المعرفي اإلطار: المستدامة والتنمیة ): البیئة٢٠٠٧حسن، فرغلي ( .٣
  والبحوث، القاھرة، مصر. العلیا

التنمیة  تحقیق في لمساھمة المؤسسة االقتصادیة مدخل واالجتماعیة البیئیة ): المسؤولیة٢٠٠٧خامرة، الطاھر ( .٤
 العلومو الحقوق االقتصادیة، كلیة حالة سوناطراك"، رسالة ماجستیر منشورة، قسم العلوم"المستدامة: 

  ، الجزائر.ورقلھ – مرباح قاصدي االقتصادیة، جامعة
): االقتصاد المعرفي والتنمیة البشریة: إطار ودراسة مقارنة في بلدان عربیة مختارة، ٢٠٠٩الدعمي، ھدى ( .٥

  أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة، العراق.
طوباس، رسالة  منطقة المحلیة في للمجتمعات المستدامة التنمیة وإمكانیات ): واقع٢٠٠٨السالم، غالب ( .٦

  الوطنیة، فلسطین.  النجاح ماجستیر منشورة، قسم التخطیط الحضري واإلقلیمي، كلیة الدراسات العلیا، جامعة
  ي. ): إدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمال، عمان، دار الیازور٢٠٠٩، وعلي صالح (سعد العنزي .٧

): رأس المال الفكري مدخل لتحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسات ٢٠١١بخوش، مدیحة، (سفیان، عبد العزیز و .٨
المصرفیة، ورقة بحثیة مقدمة إلى الملتقى الدولي حول رأس المال الفكري في منظمات األعمال العربیة في 

 االقتصادیات الحدیثة، جامعة الشلف، الجزائر.

): إدارة الجودة الشاملة في التعلیم العالي وأثرھا في تحقیق التنمیة المستدامة، ٢٠١٠أحمد ( ،الطویل، أكرم وآغا .٩
دراسة تحلیلیة آلراء القیادات اإلداریة في جامعة الموصل، المؤتمر العلمي الرابع لجامعة عدن، دار جامعة عدن 

  للطباعة والنشر.
لدنیا الطباعة والنشر،  الوفاء األولى، دار لطبعةوالتنمیة، ا العالي ): التعلیم٢٠٠٦رمزي ( الحي، عبد .١٠

  .اإلسكندریة
  ): أھمیة رأس المال الفكري في الجامعات، كلیة التربیة، جامعة األزھر.٢٠١٣العتیقي، إبراھیم ( .١١
): أثر اإلفصاح عن رأس المال الفكري على المحتوى المعلوماتي للقوائم المالیة، ٢٠٠٧عماد الدین، أحمد ( .١٢

  القاھرة.
): دور رأس المال المعرفي في تحقیق االبتكار لدى عمداء الكلیات في الجامعات السوریة، ٢٠١٣ر، حسن (عم .١٣

  ، دمشق.٢، ع ٢١، م واإلداریةللدراسات االقتصادیة  اإلسالمیةمجلة الجامعة 
  .كاتب العربیةاللجنة التنفیذیة لھیئة الم): التنمیة المستدامة، مفاھیم وأھداف، ٢٠٠٨كامل، رایق ومھیار مؤید ( .١٤
): إدماج المفاھیم المعاصرة للتنمیة المستدامة في النظم التعلیمیة، مؤسسة الفكر العربي، ٢٠١٣معال، وائل ( .١٥

  دمشق.
  ): التربیة من اجل التنمیة المستدامة، باریس.٢٠١٣منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة الیونسكو ( .١٦
 مؤسسات في المعرفة إدارة من وتنمیتھ كجزء وقیاسھ الفكري المال رأس إدارة): ٢٠١١ھاللي، الشربیني ( .١٧

 .٢٢العالي، مجلة بحوث التربیة النوعیة، جامعة المنصورة، عدد  التعلیم
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