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متطلبات استثمار األفكار العلمية يف األحباث العلمية باملؤمترات 
  العلمية لطلبة التعليم 

رؤية مقرتحة لتسويق البحوث العلمية املقدمة باملؤمترات العلمية لطلبة "
  "التعليم اجلامعي باململكة العربية السعودية
 األمر ، والشعوبيعد االستثمار في األبحاث العلمية ركيزة أساسية في حياة األمم

 وإجراءات متخصصة إدارية هياكل  لهاتوضع، ةمدروس طالذي يستلزم إعداد خط
 الذي أصبح من الموارد رأس المال الفكريتبني ومن هنا تبرز الحاجة إلى ، واضحة

مشكلة تتمثّل و. وأحد أهم مصادر الميزة التنافسية، األساسية في المنظمات الحديثة
، الجامعيالتعليم بة ار األبحاث العلمية في المؤتمر العلمي لطلفي غياب استثمالدراسة 

ومن الحلول المقترحة أن يسعى المؤتمر العلمي إلى االستفادة من هذه المعارف المهدرة 
من خالل استخدام نماذج إدارية حديثة تُسِهم في تحقيق المطالب المجتمعية كأنموذج 

Stewart تط. لرأس المال الفكريلبات استثمار األبحاث العلمية في المؤتمر ولمعرفة م
ما متطلبات استثمار األبحاث العلمية في : العلمي؛ تمت صياغة السؤال الرئيس التالي

   ؟لرأس المال الفكري Stewart المؤتمر العلمي لطالب التعليم الجامعي وفق أنموذج
  : ، وخلصت إلى المنهج الوصفي الدراسةاستخدمتو

١. أنالجامعي التعليم لطلبةمار األبحاث العلمية في المؤتمر العلمي تطلبات استث م 
رأس المال الفكري جاءت بدرجة أوافق بشدة ل Stewartوفق أنموذج 

 رأس المال جاء بعد: ، ويمكن ترتيبها على النحو التالي)٤,٣٩(بمتوسط 
، ثم )٤,٣٦( رأس المال البشري بمتوسط ، ثم بعد)٤,٥٣(بمتوسط  الزبائني

 . )٤,٢٩(أس المال الهيكلي بمتوسط ربعد 
بين استجابات ) ٠,٠٥(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .٢ .٢

  .ومتغير الخبرة، أفراد عينة الدراسة وفق متغير العمل الحالي
تطلبات استثمار األبحاث العلمية في المؤتمر فعيل متومما توصي به الدراسة 

رقمية ن طريق نشر األبحاث العلمية في المكتبة الع الجامعي التعليم لطلبةالعلمي 
، التعاون المستمر بين القائمين على استثمار األبحاث العلمية ومنسقي السعودية
  .استحداث لجنة الستثمار األبحاث العلمية والكليات، الجامعات
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  :المقدمة
ن بلدان يعتبر البحث العلمي من القضايا العصرية التي نالت جل اهتمام الكثير م

 المتحضرة بذل الغالي والنفيس في سبيل األممالعالم المتطور، حيث أصبح من أولويات 
ومن هنا، فإن تلك المجتمعات تعلق آماال . االهتمام بالبحث العلمي في شتى مناحي الحياة

كبيرة في تقدمها وتطورها على مؤسساتها االجتماعية كالجامعات التي ترتكز في 
  .ا على البحث العلميتنظيمها وممارسته

وللبحث العلمي أهمية أكيدة في تحقيق التقدم الحـضاري والرقـي البـشري             
ولقد أصبح من المألوف أن نالحظ عالقـة        . لمجاالت الحياة المختلفة في العصر الحديث     

  .إيجابية واضحة بين الدول التي حققت قدراً كبيراً من التقدم العلمي والتقني
ن أرقى وأجهد النشاطات التي يتجشمها العقل البشري يعد البحث العلمي مكما 

وال . على اإلطالق، بغية بث الروح في مناحي الحياة، وتحقيق التطور وصنع الرخاء
يمكن أن يأتي هذا اإلنجاز من فراغ، كما أنه ليس في المعقول أن يقوم على أرضيات 

لكافي، وتقديم رخوة أو أسس واهية؛ بل يجب خلق مناخ الحرية، وتوفير الدعم ا
 المتخصصة، وإيجاد األموال، وإحداث المنشآت الالزمة لهذا الغرض، وتأهيل الكوادر

الحوافز المادية والمعنوية؛ التي تجعل هذا اإلنتاج الفكري عمالً جديراً ببذل الجهد 
  .ومكابدة المصاعب، في سبيل إنجاحه واالرتقاء بمستواه

هائالً من االكتشافات العلميـة الهامـة       وحقق العلم خالل القرن العشرين كماً       
والمحورية مما أفسح مجاالً هائالً للبحث التطبيقي واالستفادة مـن تلـك االكتـشافات              

كذلك فإن المجتمع العلمي العالمي يعـيش اآلن        . والوصول بها إلى تكنولوجيات ناضجة    
فـي دول  مرحلة من البحث العلمي التطبيقي والموجه، حتى يكاد يكون البحث العلمـي             

العالم صناعة منظمة تحكمه إدارة كاملة وواعية ليس فقط لضمان سرعة اإلنجاز ولكن             
أيضاً ضبط مسار البحث في اتجاه آمن على المدى الطويل حفاظاً على بيئـة اإلنـسان                

  . وعوامل توازن الحياة على األرض
 مفاهيم إدارية إن التغيرات التي يشهدها العالم تقنياً ومعرفياً أبرزت الحاجة لتبني

ومن هذه المفاهيم رأس المال الفكري الذي أحدث  حديثة تواكب التطور وتتماشى معه،
تغييراً شامالً في المنظمات سواء في البنى، أو الهياكل، أو اتجاهات العاملين نحو 

مجموعة األفكار ويتمثّل رأس المال الفكري في ). ٢٠٠٦، حريم( استخدام التكنولوجيا
اإلبداعية التي تمتلكها المنظمة، وتنسجم مع أهدافها، وتحقق لها عوائد مالية والمعارف 
وإلقامة مجتمع معرفي فإن على مؤسسات المجتمع االلتفات ). ٢٠١٠ عيد،(ومعنوية 

 أحد أهم الجامعي وتُعد مؤسسات التعليم .)٢٠٠٧، المطيري(إلى رأس المال الفكري 
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األساسية للفكر، وقاطرات التنمية في كل  إذ تُمثل الحاضنات ؛مؤسسات المجتمع
  ، )٢٠١١الهاللي، ( المتقدمة اإلنسانيةالمجتمعات 

دانيال، (حيث تمتلك رأس مال فكري يفوق ما هو موجود في منظمات األعمال 
وبناء على ذلك فإن على الجامعات السعودية التوجه نحو رعاية العقول  ).٢٠٠٦

لمؤتمرات العلمية العربية والدولية في قيادة التغيير نحو المميزة من خالل تلبية مطالب ا
وتعقد وزارة التعليم السعودية مؤتمراً  .)٢٠٠٢ الثبيتي،(استثمار رأس المال الفكري 

علمياً سنوياً يضم نتاج األعمال الطالبية في عدد من المحاور والفعاليات منها محاور 
يسهم في حدوث   مما؛والعلمية اإلبداعيةالطالب  األبحاث العلمية التي تستثمر طاقات

  ، )٢٠١٤ الفنتوخ،(نشاط معرفي وحراك تنموي 
 األمر ويعد االستثمار في األبحاث العلمية ركيزة أساسية في حياة األمم والشعوب

 واضحة وإجراءات متخصصة إدارية هياكل  لهاتوضع، ةمدروس طالذي يستلزم إعداد خط
 الذي أصبح من رأس المال الفكريتبني لحاجة إلى ومن هنا تبرز ا، )٢٠١١، خضر(

 الموارد األساسية في المنظمات الحديثة وأحد أهم مصادر الميزة التنافسية المستدامة
 أحد أهم النماذج التي قدمت تصوراً Stewartويعتبر أنموذج ، )٢٠١٣ ،لحدراويا(

ـُنظّرين في مجال  أحد أوائStewartمتكامالً لمفهوم رأس المال الفكري، ويعد  ل الم
وادخلوا فيما بعد آراء مماثلة،  رأس المال الفكري؛ فهناك منُظرون آخرون تأثروا بآرائه

والمفتاح الرئيس لنجاح  ،مما جعل رأس المال الفكري العمود الفقري القتصاد المعرفة
  .)٢٠٠٢ العنزي ونعمة،(األعمال لأللفية الثالثة  منظمات

  :مشكلة الدراسة
م الحاصل في الدول المتقدمة هو إفراز طبيعي الهتمامها بالبحث العلمي، التقد

فضال عن أن جامعات هذه الدول هي أكثر ميال لتحقيق أهداف الجامعة الرئيسة إعداد 
، ولو أجرينا )٥٥٣: ٢٠٠٨خرفان، (الطلبة، وأجراء البحوث العلمية، وخدمة المجتمع 

 العربي نجد إن هناك هوة كبيرة بينهما، ففي مقارنة بين دول العالم المتقدم وعالمنا
مجال االهتمام بالبحث العلمي، نرى إن ما تنفقه الواليات المتحدة األمريكية على البحث 

لى  إ١العلمي مقارنة بما تنفقه الدول العربية مجتمعة في هذا المجال فهو ال يشكل نسبة 
  ).٦٦٠: ٢٠٠٨محمد، ( مما تنفقه الواليات المتحدة األمريكية ١٢٠
المجيدل وشماس، (األبحاث العلمية من أكثر أنواع االستثمار ريعا  في عد االستثماري

 المطيري،( ومع ذلك تتمايز الجامعات فيما بينها في استثمار األبحاث العلمية ،)٢٠١٠
 ول دون االستفادة من هذه األبحاثحتقف األساليب اإلدارية التقليدية عائقا ي إذ ،)٢٠٠٧
على الرغم من قيمتها  )٢٠١٠ الصوينع،( الستثمارها واضحة  توجد سياساتالحيث 
تطلبات خطط التنمية في عصر يتسم بالعولمة واقتصاد م باعتبارها ضرورة لتلبية العلمية
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وتكتنف إتاحة األبحاث العلمية في المؤتمر العلمي  ،)٢٠١١ ،سالم والرفاعي( المعرفة
في دراسة استطالعية ووراً في النشر والتسويق، قصالجامعي التعليم بة الخامس لطل

  والكلياتأكد أعضاء اللجان التنظيمية ومنسقي الجامعات) ١(قامت بها الباحثتان ملحق 
 أن إثراء الساحة ع م،غياب استثمار األبحاث العلمية في المؤتمر العلمي الخامس

 تمر العلمي الخامس،المؤ( األكاديمية بعرض ونشر النتاج العلمي أحد أهداف المؤتمر
ونظراً لتزايد اهتمام الجامعات باألبحاث العلمية من خالل ورش العمل ، )٢٠١٤

، ومن واقع حضور الباحثتين )٢٠١٤ القحطاني،(والملتقيات التحضيرية للمؤتمر العلمي 
لفعاليات المؤتمر العلمي الخامس؛ فإن على المؤتمر العلمي إعادة التفكير في استثمار 

المؤتمر العلمي من األبحاث العلمية غير متاح   فما زال أغلب ِنتاج، العلميةاألبحاث
 عليها العثور تم إذا إال مال ال يمكن أن تصبح رأس المعرفة ويصعب الوصول إليه، مع أن

  . )Stewart, 2003(المنظمة  لصالح وتم توظيفها
اث العلمية في المؤتمر وبناء على ذلك تتمثّل مشكلة الدراسة في غياب استثمار األبح

، ومن الحلول المقترحة أن يسعى المؤتمر العلمي إلى الجامعيالتعليم لبة العلمي لط
االستفادة من هذه المعارف المهدرة من خالل استخدام نماذج إدارية حديثة تُسِهم في 

 . لرأس المال الفكريStewartتحقيق المطالب المجتمعية المتنامية والمتغيرة كأنموذج 
تطلبات استثمار األبحاث العلمية في المؤتمر العلمي؛ تمت صياغة السؤال ولمعرفة م

  :الرئيس التالي
 وفق الجامعيالتعليم لبة متطلبات استثمار األبحاث العلمية في المؤتمر العلمي لطما  

  :رأس المال الفكري؟ ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التاليةل Stewart أنموذج
 الجامعيالتعليم لبة  استثمار األبحاث العلمية في المؤتمر العلمي لطما متطلبات .١

  في رأس المال الهيكلي؟
٢. الجامعيالتعليم لبة تطلبات استثمار األبحاث العلمية في المؤتمر العلمي لطما م 

  في رأس المال البشري؟
 معيالجاالتعليم لبة ما متطلبات استثمار األبحاث العلمية في المؤتمر العلمي لط .٣

 في رأس المال الزبائني؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة تُعزى  .٤

  لمتغير العمل الحالي والخبرة؟
  :أهداف الدراسة

تطلبات استثمار األبحاث العلمية في المؤتمر هدفت الدراسة إلى الكشف عن م
رأس المال (رأس المال الفكري ل Stewart وفق أنموذج الجامعيالتعليم لبة العلمي لط

والكشف عن وجود فروق ذات ، )الزبائنيرأس المال ، البشريرأس المال ، الهيكلي
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متغير داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة تُعزى لمتغير العمل الحالي، و
  .الخبرة

  :أهمية الدراسة  
لبة  نشر الِنتاج العلمي لطلتأكيد على دور المؤتمر العلمي في تحقيق هدفا .١

        .الجامعيالتعليم 
لبة تتطلع الباحثتان أن يكون هذا البحث تمهيدا الستثمار األبحاث العلمية لط .٢

   .الجامعيالتعليم 
تأمل الباحثتان أن يساعد هذا البحث في مد يد العون لطالب الجامعات  .٣

        .السعودية في االستزادة من المعرفة
لبحث مع سعي وزارة التعليم العالي لتطوير التعليم والنهوض به يتزامن هذا ا .٤

  . من خالل المؤتمرات العلمية
حسب علم الباحثتان تُعد هذه الدراسة األولى من نوعها التي تناولت موضوع  .٥

  .استثمار األبحاث العلمية في المؤتمر العلمي الذي تُقيمه وزارة التعليم
بشري الذي يعد استثمار األبحاث العلمية  في رأس المال الاالستثمارأهمية  .٦

  .جانباً منه
 إذ التدريس، هيئة عضو أنشطة عناصر من أساسياً عنصراً العلمي البحثيعد  .٧

 واالطالع المهنية، بممارساته االرتقاء على يساعد األصيل البحث العلمي أن
 بالبحث الصلة وثيق الجامعي فالتدريس. تخصصه في ميدان يستجد ما على
 تحفيز في هاماً عامالً واالختراعات الجديدة واالكتشافات األفكار وتشكِّل مي،العل

 روح وإذكاء العلمية، المادة نحو مجال اإليجابية االتجاهات وبناء الطلبة،
 المستقبلية المعرفي واألدوار بنائهم على ينعكس مما لديهم والتساؤل البحث

 .والتطوير البناء عملية في منهم المنتظرة
   :ود الدراسةحد

التعليم لبة لط المؤتمر العلميفي  األبحاث العلميةاستثمار لبات تطم :الحدود الموضوعية
، رأس المال الهيكليرأس المال (الفكري  المال لرأس Stewart  وفق أنموذجالجامعي
  ).الزبائني رأس المال ،البشري

  السعودية والكلياتامعاتالج جميع أعضاء اللجان التنظيمية، ومنسقي :الحدود البشرية
  .بالمؤتمر العلمي الخامس
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في المملكة العربية  الجامعيالتعليم لبة لطالمؤتمر العلمي الخامس : الحدود المكانية
  .السعودية

  .ه١٤٣٦ -١٤٣٥لعام  الفصل الدراسي األول :الحدود الزمانية
   مصطلحات الدراسة

بحاث العلمية الحائزة على المراكز العشرة وتُعرفها الباحثتان بأنها األ: األبحاث العلمية
محور العلوم اإلنسانية بالمملكة في  الجامعيالتعليم لبة لطالعلمي المؤتمر األولى في 

  .محور العلوم الصحيةومحور العلوم األساسية والهندسية، وواالجتماعية، 
 العلمية الفائزة  بأنه االستفادة من األبحاثفه الباحثتانعرتُ : األبحاث العلميةستثمارا

بالمملكة من خالل نشر األبحاث العلمية  الجامعيالتعليم لبة لطفي المؤتمر العلمي 
  .النظرية، وتسويق األبحاث العلمية التطبيقية

وزارة  تُقيمه سنوي مؤتمر علمي تنافسي :الجامعيالتعليم لبة المؤتمر العلمي لط
حة الفرصة لجميع طالب وطالبات ؛ بهدف إتافي المملكة العربية السعوديةالتعليم 

الجامعات والكليات السعودية الحكومية واألهلية لعرض مشروعاتهم البحثية، وأفكارهم 
 ).٢٠١٤المؤتمر العلمي الخامس، ( اإلبداعية، ومبادراتهم الريادية

 ُأقيم في مدينة الرياض، وتُعرفه الباحثتان بأنه المؤتمر العلمي الخامس الذي
 ما لديهم من أبحاث للتنافس إلبراز  الفرصة السعودية والكلياتالجامعات أتاح لطالبو

  .علمية تستحق التعزيز والرعاية
معلومات وحقوق المعارف واليتمثّل فيما تمتلكه المنظمة من ": رأس المال الفكري

فكرية، والخبرات التي يمكن توظيفها إلنتاج الثروة، وتدعيم القدرات التنافسية الكية المل
  ". لمنظمةل

من  الجامعيالتعليم لبة لطبأنه ما يمتلكه المؤتمر العلمي الخامس  الباحثتان وتُعرفه
يحقق الميزة قدرات وخبرات ومعارف تُمكّنه من استثمار األبحاث العلمية على نحو 

  .والتفوق
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  :أدبيات الدراسة

  ياإلطار النظر -أوالً
  :األول األبحاث العلميةالمبحث 

أسلوب منظّم للتفكير يعتمد على المالحظة العلمية والبيانات : "بحاث العلميةتعريف األ
والحقائق، ودراسة الظواهر االجتماعية واالقتصادية دراسة موضوعية للوصول إلى 

، وتُصنّف األبحاث العلمية إلى أبحاث أساسية، )٨ص، ٢٠٠٥الرفاعي، " (حقائق علمية
  ).٢٠٠٧ة، البرغوثي وأبو سمر(وأبحاث تطبيقية 

 تعقد :الجامعيالتعليم لبة لطالخامس  العلمي المؤتمر في العلمية األبحاث
 من الطالب طاقات باستثمار يعنى ،سنوياً تنافسياً علمياً مؤتمراً السعودية التعليم وزارة
، )٢٠١٤العلمي الخامس،  المؤتمر(إبداعية  وأعمال بحثية، بمشاريع مشاركاتهم خالل

علمي الخامس نموا كبيرا في عدد المشاركات مما يدل على الصدى وشهد المؤتمر ال
المشاركات البحثية  عدد إذ بلغالكبير الذي حققه المؤتمر العلمي في دوراته السابقة؛ 

 العلوم محور في بحثاً) ١٤٦٥ (منها مشاركة) ٣١٣٠(للمؤتمر  الجامعات رشحتها التي
) ٧٩٤(و والهندسية، األساسية العلوم رمحو في بحثاً) ٨٧١(و واالجتماعية، اإلنسانية

 العلمية المحاور من محور لكل بحثا) ٨٠ (ترشيح وتم الصحية، العلوم محور في بحثاً
  .)٢٠١٤، الفنتوخ(

 والتنمية للتطوير قوية دعامة العلمية األبحاث استثمار يعد: العلمية األبحاث استثمار
وتجد األبحاث العلمية ، )٢٠١١، لرفاعيوا سالم (الحياة جوانب شتى في التغيير وإحداث

في المؤتمر العلمي الكثير من االهتمام، ويتضح ذلك من خالل الشروط التي البد أن 
يلتزم بها الطالب لتقديم بحثا مستوفيا شروط المنهجية العلمية، وكذلك الحوافز التي تٌقدم 

علمية في المؤتمر األبحاث ال، و)٢٠١٤المؤتمر العلمي الخامس، (للطالب الفائزين 
 النوعية جودتها بل زادت، العلمي الخامس لم تتحسن على المستوى الكمي فحسب

 المؤتمر في العلمية اللجنة ؛ إذ تتولى)٢٠١٤ القحطاني، (الماضية باألعوام مقارنة
 من محكّم) ٥٢٠٠ (من أكثر تضم بيانات قاعدة خالل من األبحاث هذه تحكيم العلمي

، الكريم العبد(األبحاث  هذه تحكيم في موضوعية بمعايير االلتزام مع فةالمختل الجامعات
 المقدم البحثي الجهد لهذا االلتفات العلمي المؤتمر المنطلق على هذا ، ومن)٢٠١٤

 المؤسسات من السخي تجد الدعم المتقدمة المجتمعات في واستثماره؛ فاألبحاث العلمية
الحارثي،  (للتنمية داعم استثماري منتج ىإل تتحول حيث الرسمية، وغير الرسمية
،كما يعد نشر األبحاث العلمية بمثابة شريان الحياة لكل نوع من أنواع البحث )٢٠١١
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 نظرية أبحاث الجامعية المرحلة في الطالب ، ويقدم)٢٠٠٠مرغالني، (األكاديمي األصيل 
 إلى يؤدي مما اإلتالف؛ مآلها جعل الطالبية بالبحوث وصفها لكن أهمية ذات وتطبيقية

  ).٢٠١١الرماني،  (واإلبداع والجهود الطاقات هدر
   رأس المال الفكريالثانيالمبحث 
  :  رأس المال الفكري تعريف

إجمـالي  " وهـو    يعد رأس المال الفكري من المفاهيم الحديثة في الفكر اإلداري،         
   خلـق الثـروة   لام  نشأة التي يمكن وضعها موضع االستخد     قيمة الموارد الفكرية للم" 

(Stewart, 2003, p9).مع بداية القرن الحادي والعشرين ظهر تعريـف شـامل    ف
 Guthrie, James, and) بيتـي وجيـسري  س المال الفكري، حيـث عرفـه   ألر

Richard Petty, 2000 :158) حـق المعرفـة  : نه مجموعة العناصـر أ على ،
الصورة ، بتكارية والبنية التحتية والجهود اال،الماركات المسجلة ،  العالقات مع العمالء  

واعتمد العديد . براءات االختراع وحقوق الطبعمثل المعرفة المصنفة ، العامة للمنظمة 
 مثل هذا التعريف في دراستهم لرأس المال الفكـري، فقـد            ىمن الباحثين العرب عل   

 ويتمثل فـي األصـول غيـر        ،بأنه رأس مال معرفي   ) ٢٠٠٧ ،رزق(عرفته دراسة   
 والتي يتوقع استخدامها في تحقيق      ،المملوكة للمؤسسة والمتعلقة بالمعرفة    ةالملموس

مجموعـة  ) ٢٠٠٨ مرسى،(كما عرفته دراسة   .منافع مستمرة وتوليد وتنمية الثروة    
 ومتطلبـات   ، والمعتمدة على العقول الفكرية المبدعة     ،من األصول المعرفية المتفردة   

 إلى اإلنتاج المستمر لألفكار واألساليب يتؤد والتي ، والعالقة مع العمالء،ونظم العمل
، وعرفته دراسـة     وتدعم قدرتها التنافسية   ،الجديدة التي تحقق قيمة مضافة للمنظمة     

 األكبرأنه الوجه الجديد القتصاد المعرفة، وله الدور        ) ٢٠٠٩عبد الحافظ، والعتيقي،    (
 والء العمـالء،     قيمة للمنظمة، وتحديد الوضع االستراتيجي لها، وضـمان        إيجادفي  

 وضـع   إلـى ويصبح لزاما علي الجامعة أن تحدد رأسمالها الفكري، وطرق تحويله           
  .استراتيجي وميزة تنافسية

اج حتمي الستخدام الموارد الفكرية في  الثروة نِتتوفير أن يتضح مما سبق
رفة  المنظمات بالمع الهتمامنتيجةلألفراد قدرات الذهنية ل بااالهتمامتزايد وي، نظمةالم

وترى الباحثتان أهمية استثمار رأس المال  ،)٢٠١٢الربابعة،  ( اإلبداع والتميزبحثا عن
مما يتطلّب   فاألصول المادية انتقلت من موقع المهيمن إلى موقع المساند؛الفكري

  )Roger and Nawaz ,2007(. االهتمام باألصول الفكرية
تحليل إدارة المعرفة و باصةن معظم الدراسات والتحليالت الخأ الرغم من ىوعل

االهتمام  فإن ؛داري واالقتصاديانطلقت من الفكر المحاسبي واإل ICرأس المال الفكري 
 بما تشتمل عليه من المنظمات الخدمية العامة، ومن بينها الجامعات ى إلامتد به المتزايد
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 الفاعلة ،الجامعات في المجتمعات النامية والمتحضرة تعد البحوث، حيث كليات ومراكز
 ٢٠٠٠عام  مارس عالن لشبونةإاالبتكارية المحلية، كما يتضح في نظمة  األفي الرئيسة
 Lisbon(وروبا وتقدمها أبداعات المعرفية في ن الجامعات كانت وراء اإلأ أكدالذي 

Council, 2000(.  
 حقيقة موثقة في قوانين الجامعات المنظمة للعمل بها، ىلإويرجع هذا االهتمام 

نشر إنتاج و: هي لجامعاتل األهداف الرئيسة أن حقيقة تزامها المجتمعي، وهووال
دوارهم أعدادهم ليتمكنوا من القيام بإ و،في الموارد البشرية واالستثمارالمعرفة، 

  . العلمي وتنمية المعرفةخيراً وظيفتها في مجال البحثأالمنشودة، و
  : ومبرراتهقياس رأس المال الفكري أهمية

رأس المال الفكري يحتل أهمية متنامية في مجال إدارة المعرفة، لذلك إن قياس 
بل بعض المؤسسات في قياس  تطبق من ِق،طورت وما زالت تطور معايير ومقاييس

دارة والتخطيط  كثير من علماء اإلى رأس المال الفكري فيها، حيث يرىوتحديد مستو
 Senem Göl"(تطيع أن تديرإذا لم تستطع أن تقيس، فإنك لن تس "ستراتيجي اإل

Beşer, et al. 2011: 18.(  
دارة والتخطيط حد المجاالت البحثية في اإلأومع ظهور حقل إدارة المعرفة ك

 ى ظهرت حاجة ملحة لتطوير مقاييس ومعايير توظف إلقناع القائمين عل،ستراتيجياإل
داء المؤسسي، من أل بجودة ا، من العاملين في اإلدارة ومن المالكين،المؤسسات الخدمية

خالل استخدام تلك المقاييس في حساب قيمة رأس المال الفكري في هذه المؤسسات 
)Liebowitz, J, and Suen, C.Y., 2000( وفي هذا السياق تظهر الحاجة إلى ،

وجود مقاييس جديدة لعصر جديد، وأن نوعية المهن في مؤسسات اقتصاد المعرفة 
)Knowledge-Based Economy (حتاج إلى معايير جديدة لقياس مقدار االنتفاع ت

 Lev, B. 2001; Bataineh, M., and Al)بالموجودات غير الملموسة واستغالله 
Zoabi, M., 2011; Bontis, N., J.,2001) (  

إلى ظهور  ىدأن عدم االهتمام بهذه الموجودات غير الملموسة هو الذي إ
 The Industrial Age( الصناعي عالمات الهرم والشيخوخة على نموذج العصر

Model ( كثير من مقاييس الجودة المؤسسية قديماً، وعندما تم استبدال الفرز أوالذي
 Information(طلق عليه نموذج عصر المعلومات أهذا النموذج ببطء بنموذج آخر 

Age Model( مقاييس حديثةى القديمة إلسالمقايي، فإن المؤسسات غيرت من ، 
 وطبقت إطارات عمل تُقر بأن المعرفة تمثل موجوداً ،صر المعلوماتازدهرت في ع

رئيساً يستخدم من قبل المؤسسات في إنتاج منتجاتها والتميز بها، وبالتالي فإن نشر 
وتوزيع المعرفة داخل عمليات هذه المؤسسات سيمكنها من توليد القيمة التي تحقق 



 م ٢٠١٦يوليو لسنة )  الجزء الثاني١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٦٠٠ -

كبيرة لرأس المال الفكري وموجودات تضح األهمية الت ومن ثم ،منها تعظيم العائد
 Housel T., and( وبالتالي أهمية قياسه من خالل مقاييس ومعايير واضحة ،المعرفة

Bell A. H., 2001.(  
مما تقدم، تظهر الحاجة المتزايدة والملحة إلى تطوير مقاييس لقياس رأس 

                        م ولقد حدد سكر،نتاجية والخدميةالمال الفكري في جميع المؤسسات اإل
)Skyrme, D., 1997 ( ثالثة دوافع رئيسة للقيادات لقياس رأس المال الفكري

  :والعناصر غير الملموسة وموجودات المعرفة في مؤسساتهم، تتلخص في أن القياس
 لتقييم المؤسسة من خالل التركيز على الموجودات المعرفية ايوفر أساس .١

)Assets Focus.(  
 القيادات للتركيز على ما هو مهم عبر التركيز على النشاط أو يحفز ويحث .٢

 ) .Action Focus(الفعل 
قد يستخدم كأساس لتبرير زيادة االستثمار في أنشطة إدارة المعرفة بواسطة  .٣

  ) .Benefit Focus(التركيز على المنفعة أو الفائدة 
   :رأس المال الفكريفي  Stewartمكونات أنموذج 

تطلبات لبي من القدرات التنظيمية للمنظمة التي تُيتضم: لهيكليرأس المال ا.١
المستفيدين من خالل نقل المعرفة وتعزيزها في الموجودات الفكرية كنظم المعلومات، 
وحقوق النشر والتأليف، وسمعة المؤسسة، وبراءات االختراع، ومقاييس الجودة 

راعية لحاجات المستفيدينالم (Stewart, 2003) .دور المنظمات في ح مما سبقيتض 
يتسم الهيكل التنظيمي و .تطلبات أفرادها من خالل استثمار المعارف المختلفةتلبية م

ل في المؤتمر  محور االبتكار وريادة األعماللمؤتمر العلمي بالمرونة، حيث تم استحداث
 وتعزيز االستفادة من األفكار، وتُعد ،)٢٠١٤ ،وزارة التعليم العالي(العلمي الخامس 

 ,Stewart)(  وتدعيمها أحد أهم مقومات استثمار رأس المال الفكري،فرص العمل
2001.  

هارات وخبرات الزمة مع به األفراد من قدرة عقلية و يتمتّما: رأس المال البشري.٢
 وتفضيالتهم وتمكين منظماتهم من ، المستفيدينتإليجاد الحلول العملية المناسبة لمتطلبا

 أهمية رأس المال البشري، وما يتضح مما سبق .Stewart, 2001) (فسةالبقاء والمنا
 شغل قدرات ومهارات العاملين على، إذ يتمثّل في يحققه من ميزة تنافسية للمنظمة

 فضال وتجاربهم، وخبراتهم المتطورة العاملين معارف شملتو ة،والفني اإلدارية الوظائف
وتحرص لجان  ).٢٠١١، أبوديه( عمل كفريق وتماسكهم ومعنوياتهم رضاهم عن

حيث ، المؤتمر العلمي على تحقيق أهدافه في كل عام بما تملكه من قدرات وخبرات
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 رفع المستوى العلمي والثقافي لديهموز وتحفيز الطالب مي في كل نسخة للتُتستعد
  .)٢٠١٤المؤتمر العلمي الخامس، (
  
  
  
. ته ومشاركهوتمكينالحتفاظ به  ووالئه وارضا الزبون يشمل :رأس المال الزبائني.٣
)2003, Stewart(  

لطالب الحاصلين على ا ويتمثّل رأس المال الزبائني بالمؤتمر العلمي في دعم
 بل ، عند الجوائز المادية والشهادات التقديرية هذا الدعميتوقف الو، المراكز األولى

ى الباحثتان أهمية وتر). ٢٠١٤الفنتوخ،  (يتجاوز ذلك إلى حزمة من البرامج التطويرية
 فاألبحاث ؛استثمار األبحاث العلمية في المؤتمر العلمي من خالل نشرها أو تسويقها

العلمية تحتل المرتبة الثانية في األهمية بعد التعليم األكاديمي؛ إذ أصبحت تؤدي دوراً 
  ).٢٠٠٨، عرفة( بارزاً في المجاالت النظرية والتطبيقية

  .تم ترتيبها من األحدث إلى األقدمو:  الدراسات السابقة-ثانيا
 مدى تحديد إلى هدفتوالتي  ،)Yolanda, Carcoles R., 2014(دراسة  .١

 من فكري في الجامعات العامة في اسبانياال  المالرأس عناصر عن اإلفصاح
 أعضاءالجامعات وقد صممت استبانة الستطالع رأي  هذه تصنيف خالل

ي مستوى الموجودات غير الملموسة في  بالجامعات االسبانية فاألمناءمجالس 
أصحاب المصلحة  مدي تلبي احتياجات أي إلىالجامعات االسبانية، و

 رأس المال الفكري في دعم أهميةوجاءت نتائج البحث لتوضح . نالمستهدفي
اتخاذ القرار ووضوح المعلومات لتحقيق رضا المستهدفين من أصحاب 

من تقرير المحاسبية للجامعة بعض  يتضأن الدراسة بأهمية وأوصت. المصالح
العبارات والبنود حول رأس المال الفكري التي تتناسب ومختلف احتياجات 

  . المصالحأصحاب
، وهدفت الدراسة لتقديم نموذج هيكلي )Nazem et, al., 2014 (دراسة .٢

لرأس المال الفكري في مؤسسات التعليم العالي بتوظيف الثقافة التنظيمية لهذه 
استبانة وزعت علي عينة  ٢ واعتمدت الدراسة علي تطبيق عدد .المؤسسات

و التي وزعت اإلسالمية،  بجامعة أزد  من العاملين٩٩٦عشوائية مكونة من 
 النتائج أن وأظهرت فرع من فروع الجامعة و المراكز التعليمية، ٨٦علي عدد 

 المال الثقافة التنظيمية لمؤسسات التعليم العالي لها تأثير مباشر علي رأس
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بنسبة أقل نظراً  كما يوجد تأثير للثقافة الفردية ولكن ٠،٨٥الفكري بمؤشر 
  . وتداخلها مع الثقافة التنظيميةالندماجها

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع البحث العلمي ). م٢٠١٣(يب بدراسة الط .٣
في الوطن العربي في الوضع الراهن، وتحليل أهم المشكالت التي تعترضه، كما 
تهدف إلى التعرف على آلية تحسين جودة البحث العلمي من خالل استطالع 
آراء أعضاء هيئة التدريس الجامعي حول ثالثة أبعاد تسهم بشكل فعال في 

الجانب التعليمي الذي يختص (تطوير البحث العلمي في الوطن العربي وهي 
، )ب السياسيبالباحث والمؤسسة البحثية، واإلنفاق على البحث العلمي، والجان

األول اختص بتحليل الوضع الراهن : وتناول الباحث في الدراسة الحالية جانبين
للبحث العلمي، والمشكالت التي تعترضه، أما الجانب الثاني فيتمثل في الدراسة 

أستاذاً جامعياً ) ١٢٠(الميدانية، حيث هدفت إلى استطالع عينة مكونة من 
ير البحث العلمي، وتوصلت الدراسة إلى بالجامعات الليبية حول كيفية تطو

رأت عينة الدراسة التركيز على الباحث العربي والمؤسسة : النتائج اآلتية
توصلت الدراسة إلى أن التركيز على التمويل أو اإلنفاق يعد جانباً  .البحثية

التركيز على االستقرار . هاماً لضمان جودة البحث العلمي في الوطن العربي
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات تمثلت . ول العربيةالسياسي للد

في وضع البحث العلمي على قائمة أولويات الدول العربية، واالهتمام 
 . بالمؤسسات البحثية، وتوفير الدوريات والمجالت العلمية

 يمال الفكري علل بيان أثر رأس اي إلت الدراسةهدف، )٢٠١٣سنجق، (دراسة  .٤
استمارة مقابلة واجري م الباحث استخدو. خاصةلردنية األجامعات النجاح ا

ل مقابلة عينة ممثلة ال من خ-خاصة لردنية األجامعات ال ايدراسة ميدانية عل
 مدى يقسام للوقوف علأل، وعمداء الكليات ورؤساء انييرداإلمدراء المن ا

وم  مفهوقد استنتج الباحث ارتفاع الغموض حول. مال الفكريلام برأس امهتالا
هوم فملبن هذا ا لديهم يخلطلاومدراء ل الديمال الفكري لمية رأس اهوأ
توصل الباحث إلي انخفاض مستوي  ذلك يضافة إلإلوبا. ملكية الفكريةلوا

مال الفكري لر رأس ايمعرفة مدى تأثلر من أصحاب القرار ي الكثالوعي لدي
جاد ي إيعمل علال أوصت الدراسة بأهميةحليا أو خارجيا، م جامعة قيمة اليعل

اب وصناعة رأس ط استقيمتمثلة فلمال الفكري ال رأس ار عناصلتفعيلتصور 
 لما لهذه العناصر ءالام بالعممهتالمحافظة عليه واله واطمال الفكري وتنشيلا

  .خاصةلردنية األجامعات ال نجاح افي من أهمية
 هدفت إلى معرفة أسباب ضعف البحث العلمي في )٢٠١٢(دراسة الحارثي  .٥

المنهج   واستخدمت،معظم الجامعات السعودية ومنها جامعة األميرة نورة
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عضو ) ١٠٦(وتكونت العينة من والمقابلة كأداة للدراسة،  ي،الوصفي التحليل
 نتائج البحوث وربطها ضعف تفعيل إلى ، وخلصت النتائجهيئة تدريس

 .ةبالمجتمع والقطاعات المختلف
 معلومات عن وافر مدى تلكشف عناإلى ت هدف Corcoles )(2012دراسة  .٦

،  واستخدمت المنهج التجريبي، اإلسبانيةرأس المال الفكري في الجامعات
 جميع أعضاء المجالس في واالستبانة كأداة للدراسة، وتكونت العينة من

 عن رأس المال الفكري فيالمعلومات ت، وخلصت النتائج إلى ضعف الجامعا
 . اإلسبانيةالجامعات

تطلبات تنمية رأس المال  مالكشف عنهدفت إلى ) ٢٠١١(ي القرش دراسة .٧
 من خالل  المنهج الوصفي التحليليت واستخدم،الفكري بالجامعات السعودية

عاني من  إلى أن الجامعات السعودية تُخلصت النتائج وتحليل أدبيات الدراسة،
تطلبات تنمية رأس المال الفكري واالنتقال إلى اقتصاد ضعف في توفير م

 .المعرفة
مخرجات وضع آلية لتفعيل هدفت إلى ) ٢٠١١(دراسة سالم والرفاعي   .٨

 وتكونت العينة من، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي، الرسائل العلمية
،  من مؤسسات المجتمع الخدميةفرداً )٢٥٤(و،  عضو هيئة تدريس)١٤٥(

 أهم طرقمن وخلصت النتائج إلى أن ،  كأداة للدراسةواستخدمت االستبانة
 يضم هذه األبحاث،  إنشاء موقع على االنترنتاألبحاث من خاللتفعيل نتائج 

 التنسيق بين المنتجين لألبحاث العلمية تسويق األبحاث العلمية من خاللو
  .والمستفيدين منها

هدف إلى تقصي المعوقات التي تواجه ). ٢٠١٠(دراسة المجيدل؛ والشماس  .٩
ة التربية بصاللة وتحول دون إنجازهم ألبحاث أعضاء الهيئة التدريسية في كلي

 تواجه علمية وانخراطهم بالبحث العلمي، وسبل التغلب على هذه المعوقات التي
 ألبحاث إنجازهم وتحول دون بصاللة التربية كلية في التدريسية الهيئة أعضاء
، وتذليلها هذه المعوقات على التغلب وسبل العلمي، بالبحث وانخراطهم علمية

 التي أهم المعوقات رصد استطالعي، مبدئي استبيان على الباحثان اعتمد دوق
 وتحديد محاورها العلمي، البحث ميدان في التدريسية الهيئة أعضاء تواجه
: التالية بالمحاور المعوقات تصنيف تم حيث المعوقات، هذه تصنيف بغية

فقد  البحث عينة ماأ .الذاتية والمعوقات اإلدارية المادية، والمعوقات المعوقات
 وقد .بصاللة التربية كلية في الهيئة التدريسية أعضاء لكافة شاملة كانت

 كلية في التدريسية الهيئة أعضاء تواجه التي بالمعوقات حدود البحث تمثلت
التحليلي،  الوصفي المنهج الباحثان البحث العلمي، استخدم مجال في التربية
 البحث نتائج أظهرت: أهمها ومن ئج،النتا من الباحثان إلى عدد وتوصل
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 بنود كافة ، على%٦٠تقارب بنسبة التدريسية الهيئة أعضاء موافقة غالبية
 على األشد وطأة هي كانت اإلدارية المعوقات أن البحث أظهر كما االستبانة،

 داللة ذات فروق توجد  ال.العلمي البحث مجال في التدريسية الهيئة أعضاء
 العلمي، البحث من معوقات بمعاناتهم يتعلق فيما واإلناث الذكور بين إحصائية

 فروق ظهرت حين بالتخصص في تتعلق إحصائية داللة ذات فروق توجد ال كما
 من شدة معاناتهم لجهة خبرة األقل لصالح الخبرة بسنوات تتعلق دالة

  .المعوقات
مال الفكري لحليل أبعاد رأس اإلي تت  وهدف)٢٠١٠ ،أبو سعده(دراسة  .١٠

 جامعاتل، وا عامةرصصة بماخلكاديمية األمؤسسات ال أداء ايه علتانعكاساو
 نقة بيالحدد مسار العيل بناء نموذج سببي  وذلك من خالمنها خاصة،

اب طاستق:  النموذج بعضها ببعض وهييمستخدمة فلمستقلة الرات ايمتغلا
ي، مال الفكرلمال الفكري، تنشيط رأس المال الفكري، صناعة رأس الرأس ا

قة العلحديد مسار تء، ثم الم بالعماهتممال الفكري، االل رأس ايمحافظة عللا
 األداء وهو  أو التابعير الرئيسيمتغلمستقلة بالات ارمتغيلر من هذه ايكل متغ

وير ط تي العمل علي وأوصت الدراسة إل.في الجامعات الخاصة في مصر
لمجتمع المصري بما صياغة رسالتها في اجامعات، بأن يعاد لاهذه حديث تو

إلي ر، صحديات العتمستقبل ول واستحقاقات ارحاضللبات اط متيتناسب مع
جامعي لخرجات التعليم ام نمواءمة بيل لتحقيق ااألكاديميةلبرامج وير اطتجانب 

  .رةيمتغلمجتمع الواحتياجات ا
التعرف على الصعوبات التي تواجه البحث ت  هدف:)م٢٠١٠(دراسة منتهى  .١١

جامعة بغداد من وجهة نظر التدريسيين، و كذلك التعرف على العلمي في 
الفروق في نظرتهم بواقع الصعوبات التي تواجه البحث العلمي وفقاً 
للتخصصات التي يعملون بها قامت الباحثة بتحديد مجموعة من المصطلحات 
الخاصة بالبحث وعرضاً للمواضيع واألدبيات في الجانب النظري التي لها 

وقد . موضوع، وتطرقت الباحثة إلى مجموعة من الدراسات العربيةعالقة بال
أتبعت الباحثة مجموعة من اإلجراءات من حيث وصف مجتمع البحث المكون 
من التدريسيين في كليات جامعة بغداد، حيث تم الحصول على عينة مؤلفة من 

إلى مجتمع البحث، وقامت الباحثة %) ٣,٨٧(فرداً وهو ما نسبته ) ٢٢٥(
ناء أداة خاصة بالبحث من خالل االطالع على األدبيات والدراسات السابقة بب

. فضالً عن السؤال المفتوح، حيث تم أجراء الصدق والثبات على األداة
 هناك صعوبات ومعوقات تؤثر أنوتوصلت الباحثة من خالل نتائج البحث إلى 

 العينة في فرادأن أبشكل كبير على حركة البحث العلمي لدى التدريسيين، و
 والعلمية ينظرون نظرة واحدة ومتساوية إلى الصعوبات التي اإلنسانيةالكليات 
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  .تواجه البحث العلمي في جامعة بغداد
رأس قياس هدفت إلى  Tovstinga and Tulugurova (2009)دراسة .١٢

واالستبانة ،  واستخدمت المنهج الوصفي المسحي،المال الفكري في الشركات
،  والدانمارك،روسيا من شركة) ٦١١(تكونت العينة من و، كأداة للدراسة

أن لرأس المال الفكري األثر األكبر في أداء المنظمات إلى  النتائج وخلصت
 .مقارنة مع عوامل البيئة الخارجية

وضع تصور مقترح للشراكة بين الجامعات  هدفت إلى )٢٠٠٨(دراسة الثنيان  .١٣
المنهج واستخدمت  ،المملكةوالقطاع الخاص في تطوير البحث العلمي في 

 أعضاء هيئة فردا من) ١٧٢ ( الدراسة منعينة تن وتكو،الوصفي التحليلي
إلى ضرورة تسويق نتائج األبحاث العلمية الجامعية،  النتائج ، وخلصتالتدريس

واالهتمام بالحوافز المعنوية والمادية للباحثين، وتطوير كوادر فنية وإدارية 
  .لدعم البحث العلمي

عن ) ٦(دراسات، ) ١٣(قامت الباحثتان بعرض : تعليق على الدراسات السابقةال
والمجيدل والشماس  ،)٢٠١٢(الحارثي و) ٢٠١٣(الطيب دراسة : البحث العلمي

عن ) ٧(، و)٢٠١١(، وسالم والرفاعي )٢٠٠٨(الثنيان و) ٢٠١٠(ومنتهى ) ٢٠١٠(
 )Nazem et, al., 2014(، (Carcoles ،Yolanda, R., 2014) :رأس المال الفكري

2012)( Corcoles، دراسة و ) ،و)٢٠١١( والقرشي، )٢٠١٣سنجق ،Tovstinga 
and Tulugurova (2009) واستخدمت جميعها المنهج الوصفي التحليلي،عدا 

 Tovstinga andودراسة ،  استخدمت المنهج التجريبيCorcoles (2012)دراسة
Tulugurova (2009) المنهج الوصفي المسحي لية باستخداماتفقت مع الدراسة الحا ،

عدا دراسة ، واتفقت جميع الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية باستخدام أداة االستبانة
اعتمدت على ) ٢٠١١(ودراسة القرشي ، حيث استخدمت المقابلة، )٢٠١٢(الحارثي 

  .تحليل أدبيات الدراسة
جرت  :الدراسة بيئة حيث من.أ: ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

، في المملكة العربية السعودية الجامعيالتعليم لبة لطالمؤتمر العلمي الدراسة الحالية في 
، )٢٠١١(، والقرشي )٢٠١٢(، والحارثي Corcoles (2012)ة كالً من عد دراسوتُ

 األقرب إلى الدراسة الحالية؛ حيث تناولت )٢٠٠٨(الثنيان ، و)٢٠١١(وسالم والرفاعي 
 .مرحلة التعليم الجامعي

 هدفت والتي السابقة، للدراسات البحثية االتجاهات تنوعت: الدراسة هدف حيث من.ب
 Corcoles لمعرفة مدى توفر معلومات عن رأس المال الفكري كما في دراسة إما

معات كما في دراسة الحارثي ، أو لمعرفة أسباب ضعف البحث العلمي في الجا(2012)
كما في دراسة تطلبات تنمية رأس المال الفكري بالجامعات  أهم م، أو تحديد)٢٠١٢(
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أو وضع آلية لتفعيل مخرجات الرسائل العلمية كما في دراسة سالم ، )٢٠١١(القرشي 
 Tovstinga and أو قياس رأس المال الفكري بالشركات كدراسة، )٢٠١١(والرفاعي 

Tulugurova (2009) قترح للشراكة بين الجامعات والقطاع الخاصأو وضع تصور م
متطلبات   الكشف عنهدفت إلى، أما الدراسة الحالية )٢٠٠٨(كما في دراسة الثنيان 

وفق أنموذج  الجامعيالتعليم لبة لطاستثمار األبحاث العلمية في المؤتمر العلمي 
Stewartلرأس المال الفكري .  

؛ فعلى  في المكتبات السعوديةشكلة الدراسةتناولت م التي السابقة سات الدراندرة.ج
حد علم الباحثتان تُعد هذه الدراسة األولى التي تناولت استثمار األبحاث العلمية في 

 .الجامعيالتعليم لبة لطالمؤتمر العلمي 

   :إجراءات الدراسة
  .راسةالمنهج الوصفي ؛ لمناسبته ألغراض الد:  منهج الدراسة-أوال
 ٣( فرداً،) ٢١( على اشتملت : االستطالعية عينة الدراسة-١:  عينة الدراسة-ثانيا

 بالمؤتمر  وكليةمنسق جامعة) ١٨(و، من أعضاء اللجان التنظيمية للمؤتمر العلمي)
 مشكلة تحديد لغرض مفتوحة؛ ذات أسئلة حيث قامت الباحثتان بتطبيق مقابلة، العلمي

  . الدراسةموضوع وإثراء ،الدراسة
منسقي الجامعات  جميع مجتمع الدراسة من تكون :عينتهامجتمع الدراسة و -٢

وجميع أعضاء ، منسق) ٥٥( مغ عددهوالكليات السعودية بالمؤتمر العلمي الخامس البال
وبعد توزيع ، عضوا) ١٢(اللجان التنظيمية بالمؤتمر العلمي الخامس البالغ عددهم 

جمالي االستبانات الموزعة مملوءة بطريقة إاستبانة من ) ٣٦(م استعادة تاالستبانات 
  .سليمة

) ٢٨(من أعضاء اللجان التنظيمية، و) ٨(فرداً، ) ٣٦(اشتملت على  :عينة الدراسة
منسق جامعة وكلية بالمؤتمر العلمي الخامس، وفيما يلي وصف لعينة الدراسة حسب 

  :متغيراتها
  :حالي خصائص العينة وفق متغير العمل ال-أوال

  يوضح توزيع أفراد الدراسة وفق متغير العمل الحالي) ١(جدول 

 النسبة المئوية التكرار  العمل الحالي

 ٢٢,٢ % ٨ عضو باللجان التنظيمية للمؤتمر العلمي
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٧٧,٨  % ٢٨ بالمؤتمر العلمي كلية/ منسق جامعة  

  %١٠٠ ٣٦  المجموع

 النسبة المئوية التكرار  العمل الحالي

 ٢٢,٢ % ٨ اللجان التنظيمية للمؤتمر العلميعضو ب
٧٧,٨  % ٢٨ بالمؤتمر العلمي كلية/ منسق جامعة  

  %١٠٠ ٣٦  المجموع

 منسقي الجامعات والكليات بالمؤتمر العلمي يمثلونن أ )١(  من جدولضحيت
أعضاء اللجان التنظيمية  بينما ،كبر من عينة الدراسة الفئة األوهم، %)٧٧,٨(نسبة 
  .)%٢٢,٢(سبة يمثلون ن مر العلميللمؤت
  : خصائص العينة وفق متغير الخبرة-ثانيا

  يوضح توزيع أفراد الدراسة وفق متغير الخبرة) ٢(جدول 

 النسبة المئوية التكرار  الخبرة

 ٥٢,٨ ١٩  سنوات٣ إلى ١من 
 ٤٧,٢ ١٧  سنوات٦ إلى ٤من 

  %١٠٠ ٣٦  المجموع

سنوات وهم في ) ٣(إلى ) ١( من خبرتهم%) ٥٢,٨(أن ) ٢(يتضح من جدول 
  .سنوات وهم في المرتبة الثانية) ٦(إلى ) ٤(خبرتهم من %) ٤٧,٢(المرتبة األولى، و

كأداة لجمع البيانات المتعلقة ة  على االستباندراسةاعتمدت ال:  أداة الدراسة-ثالثا
  .)٢( ملحق بالدراسة

   :تصميم االستبانة -أوال
  . العمل الحالي والخبرةاشتملت علىو، ة للمبحوثينوليالبيانات األ: ولالجزء األ

مقسمة على ثالثة أبعاد وهي على   عبارة)٢٢(  علىوت االستبانةاحت: الجزء الثاني
، )٩ (لىإ )١( من تعبارا) ٩(جاء في ، )رأس المال الهيكلي(ول البعد األ: النحو التالي
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البعد ، )١٥ (لىإ )١٠ (منعبارات ) ٦(جاء في ، )رأس المال البشري(البعد الثاني 
  .)٢٢(إلى  )١٦(عبارات من ) ٧(جاء في ، )رأس المال الزبائني (الثالث
عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين ألخذ تم : الصدق الظاهري .١

  .، وإخراجها بصورتها النهائيةآرائهم
 وتراوحت Pearsonتم استخدام معامل ارتباط  :صدق االتساق الداخلي .٢

) ٠,٧٥٥(بين  ما لالستبانة الكلية بالدرجة لألبعاد الرتباطا معامالت قيم
  .االستبانة لفقرات الصدق من عالية درجة يعكس مما ؛)٠,٨٩٨(و

، )٠,٨٨(تم استخدام معامل ألفا كرونباخ وبلغت قيمته :ثبات االستبانة  .٣
وهي قيمة تدل على تمتع أداة الدراسة بقدر عال من الثبات، والوثوق بها 

  .نات الدراسةفي جمع بيا
تم وضع خطة لتوزيع االستبانة وتقسيم العمل  :جراءات تطبيق االستبانةإ .٤

الخماسي لتحديد درجة  مقياس ليكرت واستخدمت الباحثتان ،بين الباحثتين
 أوافق -درجات ) ٥(أوافق بشدة : الموافقة، بحيث توزع الدرجات كالتالي

ال أوافق  -تان درج) ٢( ال أوافق -درجات) ٣( محايد -درجات ) ٤(
  .درجة واحدة) ١(بشدة 

التكرارات والنسب المئوية لوصف العينة، ومعامل ارتباط  :األساليب اإلحصائية
ومعامل  ،لألداة لحساب صدق االتساق الداخلي )Pearson( بيرسون

والمتوسطات الحسابية ، لحساب ثباتها )s Alpha'Cronbach( ألفاكرونباخ
للعينات المستقلة ) ت(واختبار ، تيب فقراتهاواالنحرافات المعيارية لتر

) Test-Samples T-Independent( لتحديد الفروق بين مجموعتين.  
ما متطلبات  (:هلإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس ونص: عرض نتائج الدراسة

تم حساب ) رأس المال الفكري؟ل Stewart استثمار األبحاث العلمية وفق أنموذج
 كما يظهر  ألبعاد الدراسة وترتيبها تنازلياًةبية واالنحرافات المعياريالمتوسطات الحسا

  :)٣(في الجدول 
 متطلبات لالمتوسطات الحسابية اإلجمالية واالنحرافات المعيارية  يوضح )٣(جدول 

  لرأس المال الفكري  Stewartاستثمار األبحاث العلمية وفق أنموذج 

المتوسط  األبعاد الترتيب م
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 أوافق بشدة ٠,٤٢٠ ٤,٢٩ رأس المال الهيكلي  الثالث ١
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 أوافق بشدة ٠,٤٣٤ ٤,٣٦ رأس المال البشري  الثاني ٢
 أوافق بشدة ٠,٤٧٢ ٤,٥٣ رأس المال الزبائني  األول ٣

 أوافق بشدة ٠,٣٧٢ ٤,٣٩ المتوسط العام لجميع األبعاد
استثمار األبحاث العلمية وفق ث حول متطلبات أفادت استجابات أفراد عينة البح

 بشدة، حيث بلغ موافقجاءت بدرجة أنها رأس المال الفكري ل Stewart أنموذج
، ويمكن ترتيبها على )٠,٣٧(واالنحراف المعياري ) ٤,٣٩(المتوسط اإلجمالي لها 

، )٤,٥٣(تطلبات رأس المال الزبائني جاءت في المرتبة األولى بمتوسط م: النحو التالي
م ٤,٣٦(تطلبات رأس المال البشري بمتوسط ثم(م تطلبات رأس المال الهيكلي ، ثم

  : بالتفصيل، وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة)٤,٢٩(بمتوسط 
ما متطلبات استثمار األبحاث العلمية في المؤتمر (:  ونصهإجابة السؤال األول.١

تم فقد السؤال هذا ولإلجابة على  )؟الهيكليفي رأس المال  الجامعيالتعليم لبة  لطالعلمي
  . وترتيبها تنازلياحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل عبارة

  رأس المال الهيكلي األولاستجابة أفراد العينة للبعد  يوضح )٤(دول ج

رقم  م
 العبارة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجةالمعياري

٩ ١ 
قوق للطالب الفائزين باألبحاث حفظ كافة الح

 ٠,٥٠٠ ٤,٧٥ العلمية
أوافق 
 بشدة

٣ ٢ 
تسويق األبحاث العلمية التطبيقية بالتواصل مع 

 ٠,٥٢٥ ٤,٦٩ مؤسسات المجتمع المحلي ذات العالقة
أوافق 
 بشدة

أوافق  ٠,٦٤٥ ٤,٦١ استحداث لجنة الستثمار األبحاث العلمية ١ ٣
 بشدة

٧ ٤ 
مؤتمر ومؤسسات صياغة عقد شراكة بين ال

 ٠,٦٥٥ ٤,٥٠ المجتمع الخدمية للمشاركة في تحفيز الطالب
أوافق 
 بشدة

أوافق  ٠,٦٤٥ ٤,٣٩ تقييم األبحاث الفائزة من حيث قابلية استثمارها ٢ ٥
 بشدة

٥ ٦ 
إعالم الجامعات باألولويات للمواضيع البحثية 

 ٠,٩٢٩ ٤,٢٢ لخدمة قطاعات المجتمع
أوافق 
 بشدة

عقود استثمارية لألبحاث العلمية االلتزام ب ٦ ٧
 ٠,٧٦٠ ٤,٢٢التطبيقية بين الجهة المستفيدة والقائمين على 

أوافق 
 بشدة
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 استثمار األبحاث العلمية في المؤتمر

٤ ٨ 
تكليف لجنة تقنية المعلومات بنشر األبحاث 

 ١,٠٣٧ ٤,١٩ العلمية
 أوافق

 محايد ١,١٢٠ ٣,٠٦ امتالك المؤتمر العلمي األبحاث العلمية الفائزة ٨ ٩

أوافق  ٠,٤٢٠ ٤,٢٩ المتوسط العام
 بشدة

متطلبات استثمار األبحاث العلمية في أفادت استجابات أفراد عينة البحث حول 
كما هو موضح في جدول  في رأس المال الهيكلي الجامعيالتعليم لبة  لطالمؤتمر العلمي

، واالنحراف )٤,٢٩( ، حيث بلغ المتوسط العام بشدةموافقجاءت بدرجة أنها  )٤(
وانحراف ) ٤,٧٥(بمتوسط ) ٩( هي أعلى عبارةأن كما يتضح . )٠,٤٢٠ (المعياري
 ،)١,١٢(وانحراف معياري ) ٣,٠٦ (متوسط ب)٨(عبارة هي أقل و، )٠,٥٠٠(معياري 

  ).٤,١٩(ومتوسط ) ٤,٦٩(تراوحت بين متوسط  العبارات وبقية
ستثمار األبحاث العلمية في المؤتمر ما متطلبات ا(: الثاني ونصهإجابة السؤال .٢

تم فقد السؤال هذا عن ولإلجابة ) ؟في رأس المال البشري الجامعيالتعليم لبة لطالعلمي 
  . وترتيبها تنازلياحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل عبارة

  رأس المال البشري األول أفراد العينة للبعد ةاستجابيوضح  )٥(جدول 

رقم   م
المتوسط  العبارةلعبارةا

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

في كل محور من  اختيار عناصر لديها خبرة  ١٠ ١
 ٠,٥٠٦  ٤,٥٣ محاور األبحاث العلمية

أوافق 
 بشدة

اختيار عناصر لديها المهارات الالزمة الستثمار   ١٤ ٢
 ٠,٥٦٠  ٤,٥٣ األبحاث العلمية بكفاءة

أوافق 
 بشدة

فيز المادي للقائمين على استثمار زيادة التح  ١٢ ٣
 ٠,٥٨٦  ٤,٣٣ األبحاث العلمية

أوافق 
 بشدة

تزويد العاملين بالمعلومات المتجددة عن طريق   ١١ ٤
 ٠,٦٢٤  ٤,٣١ التدريب

أوافق 
 بشدة

التعاون المستمر بين القائمين على استثمار   ١٣ ٥
أوافق  ٠,٧٨٦  ٤,٣١األبحاث العلمية ومنسقي الجامعات لدعم فكرة 

 بشدة
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 االستثمار

تكوين فرق عمل استثمارية في كل محور من   ١٥ ٦
 ٠,٦٩٧ ٤,١٧ محاور األبحاث العلمية

 أوافق

أوافق  ٠,٤٣٤ ٤,٣٦ المتوسط العام
 بشدة

متطلبات استثمار األبحاث العلمية في أفادت استجابات أفراد عينة البحث حول 
كما هو موضح في جدول   البشريفي رأس المال الجامعيالتعليم لبة لطالمؤتمر العلمي 

، واالنحراف المعياري )٤,٣٦(حيث بلغ المتوسط العام، موافقجاءت بدرجة أنها  )٥(
وانحراف معياري ) ٤,٥٣(بمتوسط ) ١٠(هي  أعلى عبارةأن  كما يتضح ،)٠,٤٣(
 وبقية )٠,٦٩(وانحراف معياري ) ٤,١٧ (متوسط ب)١٥(عبارة هي أقل و، )٠,٥٠(

  ).٤,٣١(ومتوسط ) ٤,٥٣(بين متوسط تراوحت العبارات 
ما متطلبات استثمار األبحاث العلمية في المؤتمر (: الثالث ونصهإجابة السؤال .٣

تم فقد السؤال هذا عن ولإلجابة  )؟في رأس المال الزبائني الجامعيالتعليم لبة  لطالعلمي
  .يا وترتيبها تنازلحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل عبارة

  رأس المال الزبائني األول استجابة أفراد العينة للبعد  يوضح)٦(جدول 

رقم   م
المتوسط   العبارةالعبارة

  الحسابي
االنحراف 
  الدرجة  المعياري

عرض األبحاث العلمية الفائزة في المؤتمر في  ١٧ ١
أوافق  ٠,٥٤٣ ٤,٦٤ قناة عالي لإلعالم عنها

 بشدة

ويق األبحاث تخصيص نسبة من أرباح تس ٢٠ ٢
أوافق  ٠,٥٥٤ ٤,٥٨ العلمية للطالب الفائز

 بشدة

نشر األبحاث العلمية الفائزة في مجالت علمية  ٢٢ ٣
أوافق  ٠,٦٤٩ ٤,٥٨ متخصصة

 بشدة

دعوة الجهات ذات العالقة لحضور مناقشات  ١٩ ٤
أوافق  ٠,٥٠٤ ٤,٥٦ األبحاث العلمية في المؤتمر

 بشدة

١٨ ٥ 
خالل قاعدة بيانات نشر األبحاث العلمية من 

تُضم إلى قواعد البيانات الموجودة في المكتبة 
 الرقمية السعودية

٠,٦٩٦ ٤,٥٣ 
أوافق 
 بشدة
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٢١ ٦ 
مساهمة مؤسسات المجتمع الخدمية في دعم 

، مثل تذاكر طيران مجانية، الطالب الفائزين
 تأمين طبي

٠,٦٠٩ ٤,٥٣ 
أوافق 
 بشدة

ب سفراء الطالب والطالبات الفائزين لق منح ١٦ ٧
أوافق  ٠,٨٨٢ ٤,٢٨ البحث العلمي

 بشدة

أوافق  ٠,٤٧٢ ٤,٥٣ المتوسط العام
 بشدة

متطلبات استثمار األبحاث العلمية في أفادت استجابات أفراد عينة البحث حول 
كما هو موضح في جدول  في رأس المال الزبائني الجامعيالتعليم لبة  لطالمؤتمر العلمي

 أن استجابات أفراد العينة لبعد )٦( جدول  منضحت ي بشدةقموافجاءت بدرجة أنها  )٦(
، )٤,٥٣(، حيث بلغ المتوسط العامأوافق بشدة بدرجة جاءت رأس المال الزبائني
) ٤,٦٤(بمتوسط ) ١٧(هي  أعلى عبارةأن كما يتضح . )٠,٤٧(واالنحراف المعياري 

راف معياري وانح) ٤,٢٨ (متوسط ب)١٦(عبارة هي أقل و، )٠,٥٤(وانحراف معياري
  ).٤,٥٣(ومتوسط ) ٤,٥٨(تراوحت بين متوسط  العبارات وبقية )٠,٨٨(
فروق ذات داللة إحصائية الستجابات  هل توجد(: الرابع ونصهإجابة السؤال .٤

  )؟والخبرة العمل الحاليتعزى إلى العينة أفراد 
  العمل الحالي -أوالً

ن لتحديد الفروق بين استجابات لعينتين مستقلتي) ت(نتيجة اختبار يوضح ) ٧(جدول 
  العمل الحاليأفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير 

المتوسط   العدد  العمل الحالي  األبعاد
)ت(قيمة   الحسابي مستوى  

 الداللة
عضو باللجان التنظيمية 

رأس المال  ٤,٣١ ٨ للمؤتمر العلمي
 كلية/ منسق جامعة  الهيكلي

 ٤,٢٩ ٢٨ علميبالمؤتمر ال
٠,٩٢٧ ٠,٠٩٣ 

 غير دالة

عضو باللجان التنظيمية 
رأس المال  ٤,٣٥ ٨ للمؤتمر العلمي

 كلية/منسق جامعة  البشري
 ٤,٣٦ ٢٨ بالمؤتمر العلمي

٠,٩٦٠ -٠,٠٥١ 
 غير دالة
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عضو باللجان التنظيمية 
رأس المال  ٤,٧٥ ٨ للمؤتمر العلمي

كلية / منسق جامعة   الزبائني
 ٤,٤٦ ٢٨ تمر العلميبالمؤ

٠,١٣٣ ١,٥٤ 
 غير دالة

التنظيمية  عضو باللجان
 ٤,٤٦ ٨ للمؤتمر العلمي

 كلية/ منسق جامعة  جميع األبعاد
 ٤,٣٧ ٢٨ بالمؤتمر العلمي

٠,٥٣٢ ٠,٦٣١ 
 غير دالة

 فروق ذات داللة إحصائية  مدى وجودأفادت استجابات أفراد عينة البحث حول
عدم ب )٧(كما هو موضح في جدول  حاليالعمل التعزى إلى العينة الستجابات أفراد 

بين استجابات أفراد عينة الدراسة ) ٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
وفقاً لمتغير العمل الحالي في البعد األول والثاني والثالث واألبعاد مجتمعة؛ حيث بلغت 

وهي قيم  على التوالي) ٠,٥٣٢(، )٠,١٣٣(، )٠,٩٦(، )٠,٩٢(قيم مستوى الداللة 
  .وغير دالة إحصائيا )٠,٠٥(أكبر من مستوى الداللة 

   الخبرة-ثانيا
لعينتين مستقلتين لتحديد الفروق بين استجابات ) ت (نتيجة اختبار يوضح ) ٨( جدول

   الخبرةأفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير

المتوسط   العدد  الخبرة  األبعاد
)ت(قيمة   الحسابي مستوى  

 الداللة
 ٣إلى ١ من

ال رأس الم ٤,٣٥ ١٩ سنوات
 ٦ إلى ٤من   الهيكلي

 ٤,٢٣ ١٧ سنوات
٠,٣٩٢ ٠,٨٦٨ 

 غير دالة

 ٣إلى ١ من
رأس المال  ٤,٣٦ ١٩ سنوات

 ٦ إلى ٤من   البشري
 ٤,٣٦ ١٧ سنوات

٠,٩٨٣ -٠,٠٢١ 
 غير دالة

 ٣إلى ١ من
رأس المال  ٤,٥٠ ١٩ سنوات

 ٤,٥٦ ١٧ ٦ إلى ٤من   الزبائني
٠,٦٧٨ -٠,٤١٩ 

 غير دالة
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 سنوات
 ٣إلى ١ من

 ٤,٤٠ ١٩ سنوات
 ٦ إلى ٤من   جميع األبعاد

 ٤,٣٧ ١٧ سنوات
٠,٨٢٦ ٠,٢٢١ 

 غير دالة

 فروق ذات داللة إحصائية  مدى وجودأفادت استجابات أفراد عينة البحث حول
عدم ب )٨(كما هو موضح في جدول  العمل الحاليتعزى إلى العينة الستجابات أفراد 

بين استجابات أفراد عينة ) ٠,٠٥(ق ذات داللة إحصائية عند مستوى وجود فرو
حيث بلغت  في البعد األول والثاني والثالث واألبعاد مجتمعة؛لخبرة الدراسة وفقاً لمتغير ا
وهي قيم أكبر  على التوالي) ٠,٨٢(، )٠,٦٧(، )٠,٩٨(، )٠,٣٩(قيم مستوى الداللة 
  .صائياوغير دالة إح) ٠,٠٥(من مستوى الداللة 

    
   مناقشة النتائج-ثانيا  
 ؛أظهرت النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقين بشدة على بعد رأس المال الهيكلي.١ 

، ويعود السبب في ذلك إلى قناعة اللجان التنظيمية )٤,٢٩(إذ بلغ المتوسط الحسابي 
من  ؤتمر العلمي باستثمار األبحاث العلمية الفائزة في الم والكلياتومنسقي الجامعات

للطالب الفائزين باألبحاث العلمية، تسويق األبحاث العلمية  خالل حفظ كافة الحقوق
بالتواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي ذات العالقة، استحداث لجنة الستثمار األبحاث 

 العلمية األبحاثحول تسويق نتائج ) ٢٠٠٨(دراسة الثنيان  العلمية، وهذا يتفق مع
تسويق "حول أهمية) ٢٠١١(ا يتفق مع ما جاء في دراسة سالم والرفاعي ، كمالجامعية

، وتتفق عبارة "األبحاث العلمية من خالل التنسيق بين المنتجين لها والمستفيدين منها
عبارة  في الدراسة الحالية مع" حفظ كافة الحقوق لطالب الفائزين باألبحاث العلمية"
حيث جاءت بدرجة موافقة ) م٢٠١٢(ة الحارثي في دراس "حفظ حقوق الملكية للباحثين"

 .عالية جدا
 ؛أظهرت النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقين بشدة على بعد رأس المال البشري. ٢

تطلبات ، ويعود السبب في ذلك إلى ضرورة تحقيق م)٤,٣٦(إذ بلغ المتوسط الحسابي 
ختيار عناصر لديها خبرة رأس المال البشري من وجهة نظر عينة الدراسة من خالل ا

في كل محور من محاور األبحاث العلمية، اختيار عناصر لديها المهارات الالزمة 
الستثمار األبحاث العلمية بكفاءة، زيادة التحفيز المادي للقائمين على األبحاث العلمية، 

حول ضرورة تطوير كوادر فنية وإدارية لدعم ) ٢٠٠٨(وهذا يتفق مع دراسة الثنيان 
  .بحث العلميال
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 ؛أظهرت النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقين بشدة على بعد رأس المال الزبائني. ٣
مة في دور الحوافز المقد ، ويعود السبب في ذلك إلى)٤,٥٣(إذ بلغ المتوسط الحسابي 

تحسين الجودة النوعية لألبحاث العلمية وزيادة التنافسية من خالل عرض األبحاث 
ائزة في المؤتمر في قناة عالي لإلعالم عنها، نشر األبحاث العلمية الفائزة في العلمية الف

مجالت علمية متخصصة، نشر األبحاث العلمية من خالل قاعدة بيانات تُضم إلى قواعد 
) ٢٠٠٨( وهذا يتفق مع دراسة الثنيان ،البيانات الموجودة في المكتبة الرقمية السعودية

والمادية للباحثين، ويتفق مع دراسة سالم حول دور الحوافز المعنوية 
إنشاء موقع على االنترنت األبحاث من خالل حول أهمية تفعيل نتائج ) ٢٠١٢(والرفاعي

 في اإلطار النظري ٧ص، )٢٠٠٠( ويتفق مع ما ذكره مرغالني  العلمية،يضم األبحاث
   "نشر األبحاث العلمية"حول أهمية 

) ٠,٠٥(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى أظهرت الدراسة الحالية عدم وجود .٤
مما يشير إلى ، بين استجابات أفراد عينة الدراسة وفق متغير العمل الحالي والخبرة

تطلبات استثمار األبحاث العلمية في المؤتمر  معلى أهميةاتفاق أفراد عينة الدراسة 
  . في المملكة العربية السعوديةالجامعيالتعليم لبة العلمي لط

  :نتائج الدراسة ما يليأظهرت : لخص النتائجم
١. الجامعيالتعليم لبة تطلبات استثمار األبحاث العلمية في المؤتمر العلمي لطأن م 

 في رأس المال الفكري جاءت بدرجة أوافق بشدة Stewartوفق أنموذج 
 ).٤,٣٩(بمتوسط 

٢. الجامعيتعليم اللبة تطلبات استثمار األبحاث العلمية في المؤتمر العلمي لطأن م 
 ).٤,٥٣(بمتوسط  في رأس المال الزبائني جاءت بدرجة أوافق بشدة

٣. الجامعيالتعليم لبة تطلبات استثمار األبحاث العلمية في المؤتمر العلمي لطأن م 
 ).٤,٣٦(بمتوسط  في رأس المال البشري جاءت بدرجة أوافق بشدة

٤. الجامعيالتعليم لبة لمي لطتطلبات استثمار األبحاث العلمية في المؤتمر العأن م 
 ).٤,٢٩(بمتوسط  في رأس المال الهيكلي جاءت بدرجة أوافق بشدة

بين استجابات ) ٠,٠٥(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .٥
 .أفراد عينة الدراسة وفق متغير العمل الحالي ومتغير الخبرة

  التوصيات
١. التعليم لبة مؤتمر العلمي لطتطلبات استثمار األبحاث العلمية في التفعيل م

 في رأس المال الزبائني عن طريق دعوة الجهات ذات العالقة لحضور الجامعي
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ونشر األبحاث العلمية من خالل قاعدة بيانات تُضم ، مناقشات األبحاث العلمية
 .إلى قواعد البيانات الموجودة في المكتبة الرقمية السعودية

٢. التعليم لبة لعلمية في المؤتمر العلمي لطتطلبات استثمار األبحاث اتفعيل م
 في رأس المال البشري عن طريق التعاون المستمر بين القائمين على الجامعي

تزويد العاملين ،  والكلياتاستثمار األبحاث العلمية ومنسقي الجامعات
 .بالمعلومات المتجددة عن طريق التدريب

٣. التعليم لبة تمر العلمي لطتطلبات استثمار األبحاث العلمية في المؤتفعيل م
 في رأس المال الهيكلي عن طريق استحداث لجنة الستثمار األبحاث الجامعي

 العلمية وتقييم األبحاث الفائزة من حيث قابلية استثمارها

  المقترحات
إجراء دراسات جديدة لمعرفة متطلبات استثمار محاور وفعاليات المؤتمر .١ .١

 .العلمي األخرى
  .عالقة رأس المال الفكري باقتصاد المعرفةإجراء دراسات حول  .٢

  :المراجع
: واقع رأس المال البشري والميزة التنافسية). ٢٠١١( أبو دية، هنادي خليل .١

دراسة ميدانية على الجامعات الفلسطينية بمحافظتي الخليل وبيت لحم من وجهة 
  .جامعة الخليل.  منشورة رسالة ماجستير. نظر الهيئة األكاديمية

مشكالت البحث ). ٢٠٠٧(ي، عماد أحمد وأبو سمرة، محمود أحمد البرغوث .٢
-١١٣٣، )٢(١٥.  مجلة الجامعة اإلسالمية بالقدس.العلمي في العالم العربي

١١٥٥.  
: إدارة رأس المال المعرفي في الجامعات). ٢٠٠٢(الثبيتي، جويبر ماطر نجم  .٣

  ١٥٤-١٣٨، )٢٦(١٠.مجلة التربية والتنمية. نموذج نظري تحليلي
الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص ). ٢٠٠٨(الثنيان، سلطان بن ثنيان  .٤

رسالة . تصور مقترح: في تطوير البحث العلمي في المملكة العربية السعودية
  .، جامعة الملك سعود منشورةدكتوراه

استراتيجية مقترحة لدعم البحث العلمي في ). ٢٠١٢ (فهدالحارثي، سعاد بنت  .٥
 عالم . جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن-دراسة حالة : الجامعات السعودية

  .٦٨-١٥ ،)٣٨(١٣.التربية
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 تم.أزمة البحث العلمي والتنمية).  يونيو١٥، ٢٠١١( العرابي فهدالحارثي،  .٦
 :من٢٠١٤ سبتمبر،٢٥ بتاريخ استرجاعها

htm.article.994/issues-monthly/ar//com.asbar.www://http  
القيم المنظمة الهيكل التنظيمي وإجراءات ). ٢٠٠٦(حسين محمود  حريم، .٧

  .دار الحامد: األردن). ٣. (العمل
الريادة كمدخل لمنظمات األعمال المعاصرة . )٢٠١٣(حامد كريم ، الحدراوي .٨

مجلة . دراسة ميدانية في مستشفى بغداد: لفكريمفهوم رأس المال افي ظل تبني 
  .١٢٨-٨٥، )٢٨(٩. الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية

تسويق مخرجات البحث  )مايو١٣-٩، ٢٠١١ (خضر، جميل أحمد محمود  .٩
المؤتمر العربي  .العلمي كمتطلب رئيس من متطلبات الجودة والشراكة المجتمعية

  .، جامعة الزرقاء الخاصةاألردن .الدولي لضمان جودة التعليم
محمد . (الجامعات العمالقة والوسائط المعرفية ) ٢٠٠٦(دانيال، جون  .١٠

  .مدارس الملك فيصل: الرياض). الخطيب، مترجم
مستويات رأس المال الفكري في منظمات ). ٢٠١٢( الربابعة، فاطمة علي .١١

  .٧٤-٣١ ،)١(١٣.النهضةمجلة . نموذج مقترح للقياس والتطبيق: األعمال
مناهج البحث العلمي تطبيقات إدارية ). ٢٠٠٥(الرفاعي، أحمد حسين  .١٢

  .دار وائل: عمان. واقتصادية
تم .حول مشكلة البحث العلمي ).مارس٣١، ٢٠١٠(الرماني، زيد بن محمد  .١٣

 ٢٥استرجاعها بتاريخ 
من٢٠١٤أكتوبر،

http://www.alukah.net/web/rommany/0/19878/#ixzz3K9NZbj
Q:  

آلية ). إبريل١٤-١٣، ٢٠١١(سالم، ماجدة إمام والرفاعي، إيمان عبيد  .١٤
المؤتمر السنوي . مقترحة لتفعيل مخرجات الرسائل العلمية في االقتصاد المنزلي

عي في مصر العربي السادس الدولي الثالث تطوير برامج التعليم العالي النو
  .كلية التربية النوعية بالمنصورة. والوطن العربي في ضوء متطلبات عصر المعرفة

معوقات البحث العلمي لدى أعضاء هيئة ). ٢٠١١(خلود عثمان ، الصوينع .١٥
جامعة ، رسالة ماجستير منشورة. التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

  .اضالري، اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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 ٤تم استرجاعها بتاريخ . صحيفة الرياض). ٢٠١٤(عبد الكريم ، العبد الكريم .١٦
  http://www.alriyadh.com/929184 من٢٠١٤، ديسمبر

معوقات وتحديات قيام ).  فبرارير٢٨_٢٤، ٢٠٠٨(عرفة، هنادي محمد  .١٧
أبحاث منتدى . الفاعلة في مجال البحث العلمي في المملكةالشراكة المجتمعية 

الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي في المملكة العربية السعودية جامعة 
  .الملك سعود الرياض

قياس رأس المال الفكري بين ). ٢٠٠٢(العنزي، سعد ونعمة، نغم حسين  .١٨
  ).٣١(٧. ببغدادمجلة العلوم االقتصادية واإلدارية.النظرية والتطبيق

دور رأس المال ).  يناير٢٠ -١٨، ٢٠١٠(أيمن عادل عبد الفتاح ، عيد .١٩
مؤتمر تطوير . الفكري في دعم المزايا التنافسية المستدامة في ضوء إدارة المعرفة

   .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في الكويت ، رأس المال البشري
 ٢٠تم استرجاعها بتاريخ . صحيفة الرياض) ٢٠١٤(الفنتوخ، عبد القادر .٢٠

   http://www.alriyadh.com/918456   من٢٠١٤أكتوبر،
تم استرجاعها . المؤتمر العلمي الخامس). ٢٠١٤(أحمد مبارك ، القحطاني .٢١

:  من٢٠١٤ سبتمبر،٣بتاريخ 
http://sc5.mohe.gov.sa/ar/news/pages/news6-4-2014.aspx  

متطلبات تنمية رأس المال الفكري ). ٢٠١١(القرشي، مسعود خضر .٢٢
عالم . بالجامعات السعودية في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة

  .٨٠-١٥،)٣٦(١٢.التربية
ات البحث العلمي في كليات معوق). ٢٠١٠(المجيدل، عبداهللا وشماس، سالم  .٢٣

كلية التربية _دراسة ميدانية: التربية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية
  ).٢+١ (٢٦. مجلة جامعة دمشق. بصاللة أنموذجا

وتنميته  الفكري المال رأس إدارة). ٢٠٠٧(المطيري، محيا بن خلف  .٢٤
الة دكتوراه، رس. مقترح تصور :المعاصرة التحوالت ضوء في الجامعي بالتعليم

  .جامعة أم القرى
 ٢٠١٤أكتوبر،٥تم استرجاعه بتاريخ ). ٢٠١٤. (المؤتمر العلمي الخامس .٢٥
  http://sc5.mohe.gov.sa/ar/default.aspx :من
معوقات البحث العلمي ): م٢٠١٠(شماس، سالم مستهيل؛ المجيدل، عبد اهللا  .٢٦
كلية _ دراسة ميدانية ( كليات التربية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في

  ).٢+١( _ ٢٦المجلد . التربية بصاللة أنموذجاً، مجلة جامعة دمشق
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 الجامعات السورية،جامعة في العلمي البحث: )٢٠٠٨( الدين سعد خرفان، .٢٧
 الدول في العلمي والبحث التعليم وتطوير لتخطيط الثاني المؤتمر نموذجا، تشرين

 .٥٦٣ -٥٥٣ ص الثاني، المجلد العربية،
 العلم علمي لعصر بحث نحو): ٢٠٠٨(الستار  عبد الدين صالح ،محمد .٢٨
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  المالحق
   ) ١(ملحق 

  الدراسة االستطالعية
  

الوظيفة  ..................... :الجامعة......................:    االسم
      :................الحالية

  
لجودة النوعية التي تتميز مخرجات المؤتمر العلمي لطالب التعليم العالي با

 ، تتزايد عاما بعد عام
 هل هناك قصور في نشر وتسويق األبحاث العلمية في المؤتمر العلمي الخامس؟.١
 ما رأيك في إنشاء لجنة تُعنى باستثمار األبحاث العلمية؟.٢
 برأيك ما أهم المهارات والخبرات التي يتطلب توفرها في أعضاء هذه اللجنة؟.٣
اقترح حوافز أخرى من ، لمي العديد من الحوافز للطالب الفائزينيقدم البحث الع.٤

  الممكن أن تزيد من التنافسية؟ 
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  أفراد عينة الدراسة االستطالعية
  اسم الوظيفة  االسم   الوظيفةاسم   االسم   الوظيفةاسم   االسم

عبد . د
الكريم العبد 

  الكريم

رئيس اللجنة 
العلمية بالمؤتمر 
  العلمي الخامس

م إبراهي. د
  السعيد

رئيس لجنة 
العالقات العامة 

بالمؤتمر العلمي 
  الخامس

لؤي .د
  الطيار 

منسق جامعة 
إدارة األعمال 
  والتكنولوجيا

حمد . د
  الموسى

رئيس اللجنة 
اإلعالمية 
  بالمؤتمر

مشبب . د
  عسيري

نائب المدير 
التنفيذي 

  للمؤتمر العلمي

مرفت 
  حضري 

منسقة دار 
الحكمة 
  األهلية

فيصل . د
  كيالمال

منسق جامعة 
  الطائف

هزاع . د
  الفويهي

منسق جامعة 
  الجوف

أسعد 
محمد 
  أسعد

منسق جامعة 
  اليمامة

علي .أ
  التويجري

منسق جامعة 
الملك سعود 

  للعلوم الصحية
  

معن . د
  المدني

منسق جامعة 
  الحدود الجامعة

يوسف .أ
  الرشيدي

منسق كليات 
  بريدة

مسفر . د
  الزهراني

منسق جامعة 
الملك فهد 

رول للبت
  والمعادن

فيصل .د
  العديل 

منسق جامعة 
  الملك فيصل

سليمان .أ
  الزامل

منسق كلية 
  المعرفة

عبد القادر . د
  الحميري

منسق جامعة 
  تبوك

أحمد . د
  الربيع

الجامعة 
السعودية 
  االلكترونية

حسين . د
  العبدلي

منسق 
الجامعة 
  اإلسالمية

فهد .د
  القريني

منسق جامعة 
  الملك سعود

علي .د
  يالزهران

منسق جامعة 
  شقراء

حمد . د
  القميزي

منسق جامعة 
  المجمعة
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  )٢(ملحق 

  االستبانة
   البيانات األولية–أوال 

كلية بالمؤتمر / منسق جامعة   لمؤتمر العلميالتنظيمية للجان بالعضو   :العمل الحالي
   سنوات٦-٤من           سنوات٣-١من:  الخبرة     العلمي

متطلبات استثمار األبحاث العلمية في المؤتمر العلمي لطالب " :االستبانة بعاد"أ: ياثان  
  : فيوطالبات التعليم العالي

 
أوافق   العبارات  م

  بشدة
ال ال أوافق  محايد  أوافق

أوافق 
  بشدة

   رأس المال الهيكلي-أوال
            .استحداث لجنة الستثمار األبحاث العلمية  ١
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أوافق   العبارات  م
  بشدة

ال ال أوافق  محايد  أوافق
أوافق 
  بشدة

            .فائزة من حيث قابلية استثمارها األبحاث التقييم  ٢
تسويق األبحاث العلمية بالتواصل مع مؤسسات المجتمـع          ٣

  .المحلي ذات العالقة
          

            . لجنة تقنية المعلومات بنشر األبحاث العلميةتكليف  ٤
 البحثيـة لخدمـة     للمواضـيع  لوياتو إعالم الجامعات باأل    ٥

  .قطاعات المجتمع
          

بعقود استثمارية لألبحاث العلمية التطبيقيـة بـين        االلتزام    ٦
الجهة المستفيدة والقائمين على استثمار األبحاث العلميـة        

  .في المؤتمر

          

صياغة عقد شراكة بـين المـؤتمر العلمـي ومؤسـسات        ٧
  .الطالب حفيزتالمجتمع الخدمية للمشاركة في 

          

            .زةامتالك المؤتمر العلمي لألبحاث العلمية الفائ  ٨
            .للطالب الفائزين باألبحاث العلمية حفظ كافة الحقوق  ٩

  
  

  رأس المال البشري -ثانيا
اختيار عناصر لديها خبرة في كل محور مـن محـاور      ١٠

  .األبحاث العلمية
          

تزويد العاملين بالمعلومـات المتجـددة عـن طريـق            ١١
    .التدريب

          

ئمين على استثمار األبحـاث     زيادة التحفيز المادي للقا     ١٢
  . العلمية

          

التعاون المستمر بين القائمين على استثمار األبحـاث          ١٣
  .لدعم فكرة االستثمار العلمية ومنسقي الجامعات

          

          اختيار عناصر لـديها المهـارات الالزمـة السـتثمار           ١٤
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أوافق   العبارات  م
  بشدة

ال ال أوافق  محايد  أوافق
أوافق 
  بشدة

  .األبحاث العلمية بكفاءة
حور من محـاور   تكوين فرق عمل استثمارية في كل م        ١٥

  .األبحاث العلمية
          

   رأس المال الزبائني-ثالثا
            .الطالب الفائزين لقب سفراء البحث العلمي  منح  ١٦
عرض األبحاث العلمية الفائزة في المؤتمر فـي قنـاة            ١٧

  . عالي لإلعالم عنها
          

نشر األبحاث العلمية من خالل قاعدة بيانات تُضم إلـى       ١٨
  .انات الموجودة في المكتبة الرقمية السعوديةقواعد البي

          

دعوة الجهات ذات العالقة لحضور مناقـشة األبحـاث           ١٩
  .العلمية في المؤتمر

          

تخصيص نسبة من أرباح تـسويق األبحـاث العلميـة          ٢٠
  .للطالب الفائز

          

 مساهمة مؤسسات المجتمع الخدمية في دعم الطـالب         ٢١
  .تأمين طبي، طيران مجانيةمثل تذاكر  الفائزين

          

نشر األبحاث العلمية الفـائزة فـي مجـالت علميـة             ٢٢
  .متخصصة

          

  


