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 مستخلص 
هدف البحث التعرف على متطلبات تنمية رأس المال الفكرى فى مدارس التعليم        

فى ، الثانوى على ضوء متطلبات مجتمع المعرفة ، و استخدام البحث المنهج الوص
معلما ومعلمة من معلمى مدارس المرحلة الثانوية العامة ( 955)وتكونت عينة البحث من 
التعليمية ، بجمهورية مصر العربية ، وتم استخدام االستبيان كأداة بمديرية البحر األحمر 

لجمع المعلومات ، وتوصلت نتائج البحث إلى أن متطلبات تنمية رأس المال الفكرى على 
ضوء متطلبات مجتمع المعرفة منخفضا ، كما توصلت إلى عدم وجود فروق تعزى ألثر 

لقة بتنمية رأس المال الفكرى ، ووجود متغير المؤهل العلمى فى جميع المجاالت المتع
سنوات وأكثر  01أقل من  – 9فروق فيما يتعلق بسنوات الخبرة لصالح سنوات الخبرة من 

 .سنوات  9سنوات مقارنة بسنوات الخبرة أقل من  01من 
 

 .التعليم الثانوى  –مجتمع المعرفة  -رأس المال الفكرى  -تنمية :  كلمات مفتاحية 
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Research Summary 

 The study aimed to study the requirements of 

intellectual capital development in secondary education on the 

requirements of the knowledge society, and the descriptive and 

analytical approach was used, and the research sample 

consisted of (599) teachers from the general secondary stage 

teachers in the Red Sea Educational Directorate, in the Arab 

Republic of Egypt, and the questionnaire was used as a tool to 

collect information The results of the study reached a 

community of intellectual capital development in all areas 

related to the development of intellectual capital, and the 

existence of differences regarding years of experience in favor 

of years of experience. From 5 - from 10 years and more than 

10 years compared to years of experience less than 5 years. 

 

Keys to Research: development-intellectual capital-the 

knowledge society-high school 
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 : مقدمة 
شهد العالم الكثير من القفزات الكثيرة والتحوالت العديدة فى حياة الناس عبر         

العولمة ، والتغيرات االقتصادية الحالية ، واتفاقية الجات  : تاريخه الطويل ، من بينها 
وانفتاح السوق ، والمنافسة الحادة وما ترتب على ذلك من آثار إقليمية وعالمية ، األمر 

ستراتيجات جديدة للتعامل مع الذى دفع  كثير من العلماء إلى البحث عن مداخل حديثة وا 
 .تلك التغيرات والتحديات فى المنظمات المختلفة 

وتغيرت أساليب تطوير األداء فى المنظمات فى ضوء ذلك خالل العقد المشار        
دارية ، األمر الذى إليه  فبعد أن كانت تركز على الجانب التنظيمى أو المادى للعملية اإل

كان يفقدها روحها أو طابعها اإلنسانى ويؤدى إلى إصابة العمال باإلحباط والمستهلكين 
بالسخط  أصبحت تلك األساليب تركز على الجانب اإلنسانى للعملية اإلدارية بمفهومه 
العملى وما يتضمنه من عناصر القيادة الفعالة وتمكين العاملين واالهتمام برأس المال 

 (.9، 0101عالية عارف ، . )الفكرى 
ل رأس المال الفكرى فى المعارف والخبرات والمنجزات التى يمتلكها كل أو ثويتم        

عطائها ميزة تنافسية  بعض أفراد المنظمة وتمكنهم من اإلسهامات فى تطوير األداء بها وا 
. بل والمجتمع اإلنسانى  ال تتوافر لغيره ، وبالتالى اإلسهام فى تطوير مجتمعاتهم المحلية

 (.09، 0119عبد الرحمن هيجان ، ) 
وتعد مرحلة التعليم الثانوى من المراحل المهمة التى تحتل موقًعا رئيًسا فى النظم         

التعليمية الحديثة  فى البالد المتقدمة والنامية على حد سواء ، لما لها من أثر فى تشكيل 
افة إلى الدور المهم الذى تلعبه فى تكوين المواطن السوى الشباب فى فترة المراهقة باإلض

القادر على مواجهة متطلبات الحياة بفهم ووعى وكما تعد من أهم مراحل التعليم العام ، 
إن لم تكن أهمها على اإلطالق المرحلة الثانوية ، لما يصاحبها من نمو فى الجسم 

نتماء ، فننها تتميز بخصائ  نمو واالنفعال  وتفتح للعقل وثورة فى العواطف وحب لال
متفردة لمرور طالب هذه المرحلة فى الغالب بمرحلة المراهقة التى تتميز بسرعة النمو 
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، ويشير (  95،     0119تركى العتيبى ، ) الجسمى والعقلى واالنفعالى واالجتماعى 
داد أن للتعليم الثانوى إسهاما واضحا فى إع(  039،    0100مصطفى متولى ، ) 

الطالب للمواطنة الكاملة ، وليكونوا مواطنين واعين مشكالت وطنهم وقادرين على تحمل 
 . أعباء دورهم اإلنتاجى فى المجتمع المعاصر 

 : مشكلة البحث 
س المال         دارة را  قد تغفل كثير من مؤسسات التعليم الثانوى أهمية توليد المعرفة وا 

عرفة فى المدارس الثانوية بشكل جيد ، و قياس رأس الفكرى وتنميته كجزء من إدارة الم
دارته وتنميته باعتباره المورد المهم والمؤثر فى تحقيق كفاءة المدارس  المال الفكرى وا 
الثانوية وخبرتها التنافسية ، والواقع إن هناك عوامل كثيرة تؤثر فى تطبيق برامج إدارة 

البنية التحتية المعلوماتية  المعرفة فى المؤسسات بصفة عامة ، من بينها ضعف
والتكنولوجية الضرورية ، مثل قواعد البيانات ونظم المعلومات ، هذا باإلضافة إلى ضعف 
البنية التنظيمية وعدم التزامها بالتفكير العلمى واإلبداع والعمل الجماعى ، ودعم عمليات 

لبحث فى التساؤل استقطاب وتكوين وابتكار المعرفة ، ومن هنا يمكن أن تتحدد مشكلة ا
 : الرئيس التالى 

 كيف يمكن تنمية رأس المال الفكرى فى المدارس الثانوية ؟  -
 : ويمكن أن يتفرع من هذا التساؤل عدة تساؤالت فرعية على النحو التالى 

 ما األسس النظرية لمجتمع المعرفة ومتطلباته ؟  -1
 ما اإلطار النظرى لرأس المال الفكرى ؟  -2
 ما متطلبات تنمية رأس المال الفكرى  بالمدارس الثانوية بمصر ؟  -3
 ما واقع تنمية رأس المال الفكرى بالمدارس الثانوية بمحافظة البحر األحمر؟  -4
ما التصور المقترح لتنمية رأس المال الفكرى بالمدارس الثانوية بمصر فى ضوء  -5

 متطلبات مجتمع المعرفة ؟ 
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 :أهداف البحث 
 : يهدف البحث إلى 

 . األسس النظرية لمجتمع المعرفة ومتطلباته  -
 .اإلطار النظرى لرأس المال الفكرى  -
 .متطلبات تنمية رأس المال الفكرى بالمدارس الثانوى بمصر  -
واقعععععععععع تنميعععععععععة واقعععععععععع رأس المعععععععععال الفكعععععععععرى بالمعععععععععدارس الثعععععععععانوى بمحافظعععععععععة البحعععععععععر  -

 .األحمر، والدراسة الميدانية  
تعععععععععععععرح لتفعيعععععععععععععل  تنميعععععععععععععة رأس المعععععععععععععال الفكعععععععععععععرى بالمعععععععععععععدارس تقعععععععععععععديم تصعععععععععععععور مق -

 .الثانوىة بمصر فى ضوء متطلبات مجتمع المعرفة  

 :أهمية البحث 
 : تتمثل أهمية البحث الحالية فى اآلتى 

قد تساهم  نتائج  البحث الحالية فى إلقاء الضوء على أهمية  تنمية رأس المال  -0
 . الفكرى 

 . تطلبات مجتمع المعرفة  توضيح دور المدرسة الثانوية فى م -0
محاولة التوصل إلى توصيات ومقترحات لدعم وتوجيه وتفعيل متطلبات تنمية رأس  -3

 . المال الفكرى 
 . توجيه صناع القرار إلى تحديد مسؤولياتهم تجاه تنمية رأس المال الفكرى  -4
يمكن أن  يفيد البحث األسرة من خالل توجيهها لمعرفة  تنمية  رأس المال الفكرى   -9

فى المدارس الثانوية ، وتكوين االتجاهات اإليجابية نحو وقت الفراغ للطالب ،  
 .  ومساعدتها فى نشر ثقافة الحوار 

وية قد يفيد صناع القرار فى التعرف على تنمية الموارد الفكرية فى المدارس الثان -6
 . العامة وتعميقها فى المناهج  لتنمية التفكير السليم لدى الطالب 
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 :مصطلحات الدراسة
معجم المعانى الجامع ، ) أى الرفع والزيادة والنماء والكثرة والمضاعفة  :فى اللغة : تنمية 
0109  ،05  ) 

بت إلى وضع هى ارتقاء المجتمع واالنتقال به من الوضع الثا :والتنمية فى أمهات الكتب 
أعلى وأفضل ما تصل إليه من حسن استغالل الطاقات التى تتوفر لديه والموجودة 

 (  09،  0109بانا ضمراوى ، . ) والكامنة وتوظيفها لألفضل 
هى التغيير اإلرادى الذى يحدث فى المجتمع سواء اجتماعيا أم  :والتعريف اإلجرائى

من الوضع الحالى الذى هو عليه إلى اقتصاديا أم سياسيا ، بحيث ينتقل من خالله 
الوضع الذى ينبغى أن يكون عليه بهدف تطوير وتحسين المؤسسات التعليمية من خالل 

 .استغالل جميع الموارد والطاقات المتاحة 
 :تعريف رأس المال الفكرى فى أمهات الكتب 

رأس المال الفكرى بأنه القيمة (  oecd  ،2015 ،15منظمة ) تعرف 
ورأس ( الهيكلى ) ية لفئتين من األصول غير الملموسة هى رأس المال التنظيمىاالقتصاد

 . المال البشرى 
رأس المال الفكرى بأنه المادة والمعرفة ( : Stewart  ،2014 ،16) ويعرف 

 .وضعها باالستخدام لتنشىء الثروة الفكرية والمعلومات والملكية الفكرية والخبرة التى يمكن
يتضمن خبرات العاملين فى (  Awad Ghaziri  ،2012 ،10) ويعرف 

المدارس  ، والنظرة الخاصة بالمدارس والملكية الفكرية ، ويرى الكاتبان أن رأس المال 
الفكرى ال يمكن تقييمه  ألنه ذلك النوع  من الموجودات الذى يمكن أن يستخدم من قبل 

 .أكثر من مدرسة وبأكثر من طريقة فى ذات الوقت
أن رأس المال الفكرى يعود ( : Chanvel,Despres 2013  ،15,)ويعرف 

للموجودات الفكرية للمنشأة والتى على أساسها تحصل المنشأة على الحماية القانونية ، 
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ويضيف الكاتبان على أن رأس المال الفكرى مبنى على فكرة تقول عندما تصل المعرفة 
نسانى متواصل بصورة طبيعية إلى مستوى متماسك وملموس يكون فيها التفاعل اإل

وموصوف بدقة ، فنن ما يبدو إمتياز معرفى ال يتجزأ قد يجعله قابال للقسمة والتجزئة وما 
بداعا   . يمكن أن يبدو واضحا ظاهريا من طبيعتها المكتشفة يجعلها ابتكارا وا 

ٍ ويعرفه  (Stewart،2014  ،12  ) بأنه إجمالى قيمة الموارد الفكرية للمنشأة
 . يمكن وضعها موضع االستخدام من أجل خلق الثروة  التى

(Https,twitter,com,edaraarabia)  ،قيمة طالب المدرسة والعاملين بها
  Human Capital: وقدرتهم اإلنتاجية، فهم رأسمالها الفكرى وتعنى باإلنجليزية 

 : والمفهوم اإلجرائى لرأس المال الفكرى 
أنها مبنية أساسا على المعرفة اإلنسانية  :الباحث ومن التعريفات السابقة  يجد 

واإلبداعية والخبرات والمهارات التى توضع موضع االستخدام لخلق قيمة مضافة ، بذلك 
فنن رأس المال الفكرى يرتبط بالقدرات اإلبداعية التى يمتلكها الطالب والعاملين بالمدرسة 

 . ، والتى يمكن وضعها موضع التطبيق 
اسم مفعول من اجتمع ، واسم مكان من :مجتمع فى اللغة  :رفة مجتمع المع

اجتمع بمعنى المجلس  والمجتمع هو موضع االجتماع ، ومجتمع فئة من الناس تشكل 
 ( .المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ) مجموعة تعتمد بعضها على بعض 

، المعجم الوسيط) ارف، والجمع معموضع العرف من الطير  :المعرفة فى اللغة 
ان بن سعيد شمس العلوم ، نشو ) نقيض الجهل : ، المعرفة ( مجمع اللغة العربية بالقاهرة 

معجم الرائد ، جبران ) ته  أدركه بعلمه على حقيق: وعرف الشىء : ، والمعرفة ( الحميرى
فات التعري) ما وضع ليدل على شىء بعينه ، والنكرة خالف ذلك : ، والمعرفة ( مسعود

، لغة الفقهاء) شىء على ماهو عليه إدراك ال: ، والمعرفة ( الفقهية ، محمد عميم اإلحسان
مقاليد العلوم ، جالل الدين ) ما وضع لشىء بعينه : ، والمعرفة فى النحو ( محمد رواس
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مختار الصحاح ، محمد أبو بكر ) أى عرف بعضهم بعضا : وتعارف القوم ( . السيوطى
 ( . الرازى 

هو مجموعة من الناس ذوى االهتمامات  :ومجتمع المعرفة فى أمهات الكتب 
المتقاربة ، الذين يحاولون االستفادة من تجميع معرفتهم سويا بشأن المجاالت التى يهتمون 
بها ، وخالل هذه العملية يضيفون المزيد إلى هذه المعرفة ، وهكذا فنن المعرفة هى الناتج 

 .com  ،(wikipedia،  2009) اإلدراك والتعلم والتفكير العقلى والمجدى لعمليات
يمكن القول أيضا أنه ذلك المجتمع الذى يقوم بننتاج المعلومات والمعارف 
وتوظيفها باألسلوب األمثل بهدف اإلنتاج ، حيث تكون األفكار أو المعرفة أساسا للثروة ، 

خذ بعين االعتبار عناصر ويطلق على ذلك أيضا اسم رأس المال الفكرى ، وال يتم األ
 ( Knowledge society,2017,27.)اإلنتاج اإلخرى 

هو أحد المجتمعات التى تم استحداثها فى اآلونة األخيرة كأحد  :مجتمع المعرفة 
المتطلباات الرئيسة للتغيرات التى طرأت على المجتمعات المعاصرة ، وكنتيجة للتطور 
التكنولوجى ، حيث ال يقتصر هذا المجتمع على هذا الجانب فقط ، بل يشمل العنصر 

ى اإلبداع ، ويدعم المشاركة فى البشرى ، ويسعى إلى التنمية الشخصية ، ويركز عل
المعرفة حيث يهدى إلى تطور المعلومات والمعارف وانتقالها بين األجيال ، كما يتطلب 
.  مجتمع المعرفة أو مجتمع المعلومات من األشخا  أن يكونوا ملتزمين كمعرفيين 

What is knowiedge society,2017 ,17)) 
 Society)مجتمع المعرفة باإلنجليزى  ويعرف قاموس أكسفورد اإلنجليزى مفهوم 

(knowledge    فننه المجتمع الذى يقوم على أساس الحصول على مجموعة من
المعلومات ، والعمل على توظيفها ، ثم نشرها بحيث يتم تحقيق ذلك من خالل اللجوء إلى 
ع التطور التقنى أو التقدم التكنولوجى للوصول فى نهاية المطاف إلى ما يسمى بمجتم

 ( .Knowledge society, 2017 ,19. ) اقتصاد المعرفة 



 متطلبات تنمية رأس المال الفكرى فى مدارس التعليم الثانوى على ضوء مجتمع المعرفة 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2221يناير                             - 241             - (          1)العدد ( 4)المجلد   

يعرف الباحث مجتمع المعرفة إجرائيا بأنه  :والتعريف اإلجرائى لمجتمع المعرفة 
المجتمع القائم على االستفادة من تنمية الموارد البشرية للعناية بننتاج المعرفة ونشرها بين 

وتطبيق هذه المعرفة تطبيقا عمليا فى أفراد المجتمع فى جميع مجاالتهم الحياتية ، 
قطاعات المجتمع المختلفة ، بهدف االرتقاء باألفراد وبالمجتمع معرفيا للوصول إلى 

 . مجتمع المعرفة

  :منهج الدراسة 
استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفى ، والذى يعتبر األنسب للتعامل مع 

 . شكلة وبيان خصائصها وحجمهامشكلة الدراسة ، حيث أنه يعتمدعلى دراسة الم
 :  حدود الدراسة 

 (. معلمي المدارس الثانوية العامة )  يتم البحث على عينة من  :حدود بشرية  -1
 . يتم البحث ببعض المدارس الثانوية العامة بالبحر األحمر : حدود مكانية  -0
 . 0100الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى :  حدود زمانية –3

 : الدراسات السابقة عن رأس المال الفكرى : أوال 
إدارة رأس المال الفكرى كمدخل لتنمية القدرات ) ،  2222دراسة هانى محمد ،  –1

تحديد أهم : ، وهدفت الدراسة إلى   (دراسة ميدانية  –التنافسية لمنظمات األعمال 
تعرف على مدى دعم جوانب القصور فى إدارة رأس المال الفكرى بتلك المنظمات ، وال

اإلدارة العليا لعمليات اإلبداع واالبتكار ومدى إدراك المديرين والعاملين ألهمية رأس المال 
الفكرى ودوره فى تحقيق البقاء والنمو لمنظمات األعمال ومدى إدراكهم لألهمية النسبية 

لتنافسية للمنظمات لمكوناتها ، اختبار العالقة بين إدارة رأس المال الفكرى وتنمية القدرات ا
باإلضافة إلى محاولة التوصل إلى إطار مقترح إلدارة وتنمية رأس المال الفكرى ، 

واستخدمت الدراسة المنهج . واعتمدت الدراسة على أسلوبى الدراسة النظرية والميدانية 
أسباب القصور فى إدارة رأس المال الفكرى : الوصفى ، وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها 

جة عن عدم دعم اإلدارة العليا لعمليات اإلبداع واالبتكار ، صعوبة قياس وتقييم رأس نات
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المال الفكرى وانخفاض كفاءة نظم المعلومات اإلدارية القائمة بهذه المنظمات ، وجود 
 .عالقة معنوية بين إدارة رأس المال الفكرى وتنمية القدرات التنافسية للمنظمات

االستثمار فى رأس المال المعرفى ودوره فى (  2222، نشوى الجندى ) دراسة  -2
براز العناصر األساسية بناء الميزة التنافسية للمنظمة  ، وهدفت الدراسة إلى توضيح وا 

فى رأس المال الفكرى التى تسمح برفع قيمة المنظمة وتحقيق الميزة التنافسية ، وقد 
إشكالية الدراسة ،وخلصت الدراسة استخدمت الدراسة المنهج الوصفى التحليلى فى معالجة 

نجاح المنظمة فى ظل محيط يتميز بالتغير المتواصل : إلى جملة من النتائج من أهمها 
وبالتنافس الشديد مرتبط بمدى قدرتها على تحقيق التكامل فيما بين أنشطتها وكذا التميز 

مختلف مواردها عن اآلخرين ، وأن هذا لن يتحقق لها إال من خالل االستثمار الجاد فى 
الملموسة منها وغير الملموسة والتى على رأسها الموارد الفكرية و المعرفة بمختلف أنواعها 
وتصنيفها أصبحت اليوم من أهم موارد المنظمات شأنها شأن الموارد المادية األخرى ،  

رأس المال الفكرى ورأس المال : رأس المال الفكرى للمنظمة يضم موردين أساسيين هما 
الهيكلى ، وهما من خالل االستثمار فيهما وتنميتهما يمكن للمنظمة أن تحقق قيما إضافية 

 .وتبنى ميزة تنافسية مستدامة  فى عصر المعرفة 
دراسة وتحليل عناصر رأس المال الفكرى : بعنوان (  2222) دراسة نورة همالن  –3

همية المتنامية لرأس وهدفت الدراسة إلى عرض األ فى ضوء مستجدات بيئة العولمة ،
المال الفكرى، ودراسة وتحليل طبيعة رأس المال الفكرى ومفهومه ومكوناته ، وأهمية 

قد دلت : المحاسبة عنه ، وقياسه، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى ، ونتائج الدراسة 
على أن هناك دوافع على درجة عالية من األهمية تحفز المنشئات على ضرورة المسارعة 

إعداد قائمة تضم عناصر رأس المال الفكرى ، وتكشف بدورها عن أصول غير  فى
المساعدة فى تنمية اإلبداع واالبتكار ، إضافة إلى أن هذه : ملموسة ، ولعل من أبرزها 

القائمة ستؤدى إلى زيادة القيمة للمنشئات ، ورغم أهمية هذه الدوافع إال أن عملية اإلعداد 
وبات التى اعترف بوجودها جميع أفراد العينة مما قد يؤخر من محفوفة بالعديد من الصع
 .عملية إعداد هذه القائمة 
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، بيئة استثمار رأس المال الفكرى ، المؤتمر العلمى ( 2222) مهدى القصاص ،  - 4
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى . جامعة جنوب الوادى ، مصر  الثالث للبيئة ،

ما بيئة : لتحقيق أهدافها من خالل اإلجابة على التساؤل اآلتى التحليلى، وهدفت الدراسة  
استثمار رأس المال الفكرى ؟ وما طبيعته ؟ وما تكلفته الشاملة والعائد منه ؟ ، وتوصل 

يكلف رأس المال الفكرى الكثير إلعداده وتأهيله ، وهو ال يقل : الباحث إلى النتائج اآلتية 
 .كمن المشكلة فى سوء استغالله أهمية عن رأس المال المادى ، وت

وهدفت أثر إدارة المعرفة فى االبتكار التنظيمى ، (  2222) دراسة العزبى عمران  –2
التعرف عى إدارة المعرفة وأثرها على االبتكارات التنظيمية ،واستخدمت : الدراسة إلى 

ين متغيرات وجود عالقة موجبة ب: الدراسة المنهج الوصفى التحليلى ، ونتائج الدراسة 
الدراسة باإلضافة إلى وجود تأثير إيجابى بين إدارة المعرفة واالبتكارات داخل المؤسسة إن 
التوسع فى الخطط اإلستراتيجية للمؤسسة أصبح ضرورة حتمية الستيعاب رأسمالها الفكرى 
بجانب رأسمالها المادى ، حيث أصبحت االستثمارات فى رأس المال الفكرى لها دور فعال 

وجود واستمرارية تلك المؤسسة ، وأصبح تلك العناصر ، هى رأس المال الحقيقى الذى  فى
يمثل األساس الذى يتم االرتكاز عليه  فى تدفق وتداول المعرفة ، ودعم عمليات التراكم 

 .المعرفى من خالل البحوث والتطوير وتشجيع التعلم 
فكرى وأثره على اإلبداع ، رأس المال ال(  2222) دراسة أسامة عبد المنعم   –2

وهدفت الدراسة إلى بيان أثر رأس المال الفكرى على اإلبداع   والتفوق المؤسسى ،
: والتفوق المؤسسى ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى ، وتوصلت إلى النتائج التالية 
 هناك عالقة ارتباطية موجبة بين عناصر رأس المال الفكرى المختلفة واإلبداع والتفوق
المؤسسى ، ووجود موافقة بدرجة كبيرة على رأس المال الفكرى بين العاملين ، وأوصت 
الدراسة باالهتمام بصناعة رأس المال الفكرى ، وتطويره من خالل إرسال العاملين ممن 

 .تتوفلر فيهم المقدرة والكفاءة فى دورات وبعثات علمية والمشاركة فى المؤتمرات 
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رأس المال الفكرى ، الثروة الحقيقية : ، بعنوان (  2222) دراسة العنزى  – 2
بيان مفهوم رأس المال : وهدفت الدراسة إلى  .لمنظمات أعمال القرن الحادى والعشرين 

واستخدمت . الفكرى ، وكيفية تطويره بهدف زيادة فاعليته من خالل االستناد ألمثلة واقعية 
يتضح من خالل اإلطار النظرى للدراسة  :الدراسة المنهج الوصفى ، ونتائج الدراسة 

أهمية آراء ووجهات نظر الباحثين والكتاب والمديرين ، حول أهمية رأس المال الفكرى 
الذى يعد ثروة المنظمات المعاصرة اليوم ، إذ تشير نماذجه إلى أنه يتكون من رأس المال 

ن تمتلك هذا المورد البشرى ورأس مال هيكلى ، ورأس مال زبائنى ، والبد ألية منظمة أ
ن ملء المنظمة بالكفاءات والمواهب .الثمين الذى يمثل الخبرات والمهارات والمعرفة  وا 

يحدث فرقا فى خط القاعدة ، وفى النجاح اإلستراتيجى لها ، وأن تطبيق المنظمات 
لألفكار التى جاءت بها يعنى حصولها على نتائج مرضية تتجلى فى األفكار الجديدة ، 

 .األسلوب األفضل والكفاءة اإلنتاجية العليا  واتباع
ويتفق معظم الباحثين على أن هناك أبعادا عديدة لرأس المال الفكرى، لكن أغلبها         

يتمثل فى استقطاب رأس المال الفكرى ، والصناعة والتنشيط والمحافظة واالهتمام 
 .بالمستفيدين والتدريب والتطوير 

، ، رأس المال الفكرى وأثره فى إدارة أداء العاملين (  2212) دراسة  أكرم على   –2
هدفت الدراسة إلى اختبار عالقة االرتباط واألثر بين رأس المال الفكرى عالقة وتأثيرا 

وجود : بمكونات إدارة العاملين ، واستخدمت المنهج الوصفى ، وتوصلت للنتائج التالية 
دارة أداء عالقة ارتباط احص ائية موجبة ذات داللة معنوية بين رأس المال الفكرى وا 

دارة  العاملين على المستوى الكلى ، حيث كانت أقوى العالقات بين رأس المال الهيكلى وا 
أداء العاملين وأقل العالقات مع رأس المال البشرى ، وجود تأثير معنوى لمتغيرات رأس 

العاملين ماعدا متغير رأس المال الهيكلى ، وأوصت  المال الفكرى فى متغيرات إدارة أداء
الدراسة بضرورة اهتمام المؤسسات المبحوثة برأس المال الفكرى والذى تملكه ، والعمل 
على المحافظة عليه واستثماره باتجاه تحقيق أهدافها ، فضال عن االهتمام ببراءات 

 .فراد المبحوثين االختراع وحقوق النشر التى يمتلكها عدد ال بأس به من اال
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، األهمية التنموية لرأس المال الفكرى فى الوطن ( 2212) دراسة نافز أيوب  - 2
، الرياض   44، مجلة العلوم اإلنسانية ، العدد  العربى ودور التربية والتعليم فيه

وهدفت الدراسة إلى مدى مالءمة مخرجات التربية والتعليم لخطط التنمية ومواجهة .
إن العديد : ستخدمت الباحثة المنهج الوصفى، وتوصلت إلى النتائج التالية التحديات وا

من الدراسات النظرية والعملية ركزت على رأس المال الفكرى على أنه واحد من عوامل 
اإلنتاج الممكن تراكمه مع الوقت ، وتعد التنمية الفكرية جزءا من عملية التنمية 

ة بين الدول المتقدمة والدول النامية فى عملية تكوين االقتصادية واالجتماعية ، وهناك فجو 
 .رأس المال الفكرى 

استثمار رأس المال الفكرى ، وأثره فى تحقيق (  2212) دراسة لطيفة سراج ، –12
بيان أهمية االستثمارفى رأس المال الفكرى ، ومعرفة : وهدفت الدراسة. الجودة الشاملة 

ى فى تحقيق الجودة الشاملة ، وتحديد اإليجابيات دور االستثمار فى رأس المال الفكر 
والسلبيات من استخدام مفهوم االستثمار فى رأس المال الفكرى، واستخدمت الدراسة 

إن اختيار المنظمة لمجموعة من األدوار لرأسمالها : المنهج الوصفى ، ونتائج الدراسة 
واإلستراتيجية التى تختارها ،  الفكرى يتوافق مع نوع المنظمة نفسها ، وعلى رؤيتها لذاتها

ن القرارات المتعلقة برأس المال  ن إدارة األصول المعرفية هى أداة قوية لإلدارة ، وا  وا 
ن المحور  الفكرى هى قرارات إستراتيجية ، ألنها وسيلة أو أداة لتحقيق أهداف المنظمة ، وا 

ن إدارة رأس المال الفكرى  األساسى فى فكر اإلدارة الجديدة هى خلق الميزة التنافسية ، وا 
ن رأس المال الحقيقى الذى تملكه  بشكل فعال هى الدعامة والركيزة لهذه الميزة ، وا 

 .المنظمات ، هو رأس المال الفكرى ، ويتمثل فى المعرفة التى يمكن تحويلها إلى قيمة 
أثر تقافة المعلومات فى اإلبداع : ، بعنوان  2211دراسة فراس الشلبى ،  –11
التعرف على أثر استخدام تقافة المعلومات فى اإلبداع : وهدفت الدراسة إلى ظيمى ، التن

وفى األداء التنظيمى ، وفى المنظمة المبحوثة ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى ،  
يساهم استخدام تقانة المعلومات وتوفيرالمعدات الحديثة فى إبراز الملكات : ونتائج الدراسة 
األفراد و زيادة االهتمام بدعم المبدعين ماديا ومعنويا يساعد فى تعزيز اإلبداعية لدى 
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إبداعهم ، و تواجد نظم معلومات فاعلة يعتبر هو األساس فى تنمية رأس المال الهيكلى 
 .للمنظمة ، األمر الذى يساعد على تنمية وتطوير اإلبداع ، وزيادة فاعليته فى المنظمة 

إدارة المعرفة واالستثمار فى رأس المال الفكرى (  2213) دراسة موسى اللوزى ، -12
إلى بلورة مفهوم عربى لمجتمع المعرفة ، وعمليات : وهدفت الدراسة  لتحقيق التميز ،

نتاجها وتوطينها من وجه نظر إدارية ، ودراسة ، وتحليل ، والمعوقات ،  نشر المعرفة وا 
قلها ، وتوطينها فى البلدان العربية ، والمحددات التنظيمية المساهمة فى نشر المعرفة ، ون
إن رأس المال الفكرى هو الركيزة : واسنخدمت المنهج الوصفى التحليلى ، ونتائج الدراسة 

ن رأس  األساسية لبناء التقدم االقتصادى بصفة عامة ونجاح المنظمات بصفة خاصة ، وا 
تمثل فى المعرفة التى المال الحقيقى ، الذى تملكه المنظمات هو رأس المال الفكرى ، وي

ن القرارات المتعلقة برأس المال الفكرى قرارات إستراتيجية ،  يمكن تحويلها إلى قيمة  ، وا 
ألنها وسيلة أو أداة لتحقيق أهداف المنظمة ، إن إدارة األصول المعرفية أداة قوية لإلدارة 

ات التى يقدمها فى ، والميزة التنافسية مفهوم مركب يتطلب فهم جوهره واالقناع باإلمكان
 . مجال التنافس

،دور رأس المال الفكرى فى تحقيق الميزة (  2213) دراسة الزهرة بريبش ،  - 13
تناولت الدراسة دور رأس المال الفكرى فى تحقيق ميزة تنافسية ، واستخدمت التنافسية 

لى رأس وجود موافقة بدرجة متوسطة ع: المنهج الوصفى ، وتوصلت إلى النتائج التالية 
المال الفكرى من العاملين فى المؤسسة ، متغيرات الدراسة المستقلة الخاصة برأس المال 

لها دور معنوى ( رأس المال البشرى ، رأس المال الهيكلى ، رأس المال العالئقى ) الفكرى 
فى التأثير على المتغير التابع الميزة التنافسية ، وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

ر الجنس ومتغير رأس المال الفكرى ، وأوصت الدراسة بضرورة التعامل مع رأس متغي
المال الفكرى على أنه مورد رئيسى واستراتيجى من بين الموارد المختلفة التى تمتلكها 

 .المؤسسة 
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 :الدراسة األجنبية 
طرق تنمية رأس المال : بعنوان ),Rhylander,jacdbsen 2222)دراسة  –1

البحث عن الطرق واألساليب الالزمة لتنمية وتطوير رأس : وهدفت الدراسة إلى الفكرى ، 
المال الفكرى ، وزيادة فاعليته باالستناد ألمثلة واقعية ، وبيان أثر رأس المال الفكرى 
وانعكاسه على األداء التنظيمى فى بيئة االقتصاد المعرفى ، واستخدمت الدراسة المنهج 

وجود عالقة معنوية بين رأس المال الفكرى، واألداء التنظيمى :  الوصفى ، نتائج الدراسة
فى منظمات القائمة على المعرفة ، يمثل رأس المال الفكرى فى عصر المعرفة العنصر 

 .الرئيسى فى الميزانية ، أما الموارد المادية واآلالت ، فتعتبر أصول ثانوية 

 :تعقيب على الدراسات السابقة 
قد تباينت  :لعربية واألجنبية ، لوحظ اآلتى لسابق للدراسات المحلية واومن العرض ا      

آراء الباحثين على مفهوم ومكونات رأس المال الفكرى حيث اتفقت دراسة 
(Rhylander,2005 ) على أن رأس المال الفكرى يتكون (  0119. العنزى) مع دراسة

المال الهيكلى ، ورأسمال من ثالثة عناصر أساسية ، هى رأس المال البشرى ، ورأس 
حول درجة التفصيل فى (   0119همالن ) العمالء ، بينما اختلفت عنهما دراسة 

 .عناصر رأس المال الفكرى 
وبناء على ما تقدم من تحليل أهداف ونتائج تلك الدراسات السابقة ، ومقارنتها مع       

 : الدراسة الحالية وجد ما يلى 
به الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية  فى مجال المتغير تتشا:  أوجه التتشابه( أ 

الرئيسى المبحوث ، وهو رأس المال الفكرى ، وركزت معظم الدراسات السابقة على 
 .وضع مفاهيمى لرأس المال الفكرى يتضمن مفهومه 

السابقة فى كونها يتم تطبيقها على  أوجه اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات( ب 
رس الثانوية ، فيما ركزت غالبية الدراسات السابقة على دراسة القطاعات المدا

 .الخاصة 
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 :  أوجه االستفادة كالتالى( ج 
 .دعم اإلدارة العليا إلدارة الموارد الفكرية ، وتطويرها باستمرار  -0
 .توافر نظام فاعل ومتطور للمعلومات واالتصاالت  -0
 .التعلم تنمية وتطوير القادة الذين يدعمون نماذج  -3
 .تشجيع العمل بروح الفريق ، وتنمية فرق العمل المدربة ذاتيا  -4
 .التركيز على تدفق المعرفة أكثر من تخزينها  -9
 .التدريب والتطوير المستمر للعنصر البشرى  -6
مشاركة العاملين فى وضع األهداف واتخاذ القرارات وحل المشكالت باإلضافة إلى  -9

 . المشاركة فى العوائد المتحققة 
 .إيجاد نظام فاعل لتحفيز المبدعين والمبتكرين  -8
توفير نظم عمل مرنة تسمح بنتاحة الفرصة لتقديم أفكار ابتكارية عن طريق دعم  -5

 .العنصر البشرى وتحفيزه 

 اإلطار النظرى 
نظرا لألهمية الكبرى لعملية إدارة رأس المال الفكرى بالمدارس الثانوية والدور        

فنن هناك متطلبات ينبغى مراعاتها لتحقيق الكفاءة والفاعلية للمؤسسات  البارز الذى يمثله
أنه يتطلب تطبيق تنمية المعرفة وتنمية (  0100الطاهر الفشنى ، )التعليمية ، ويرى 

رأس المال الفكرى توفر مجموعة العناصر التالية وهى الهياكل التنظيمية المرنة ، والثقافة 
 .دة ، وتكنولوجيا المعلومات التنظيمية ، والقيادة الرشي

 : ويمكن تحديد متطلبات تنمية رأس المال الفكرى  
تتمثل المتطلبات التنظيمية فى مجموعة اإلجراءات الخاصة  :المتطلبات التنظيمية : أوال 

بالنظم واللوائح المحددة للعمل والهياكل التنظيمية إلدارة رأس المال الفكرى بالمؤسسات 
 .التعليمية 
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من أهم المتطلبات التنظيمية تحسين نظام اكتشاف ( 0109تامر خليل ، )ويشير         
العاملين المبدعين ، التوازن بين السلطة والمسؤولية ، تحسين أساليب حل المشكالت 
ودعم القرار، تبسيط اإلجراءات ، الالمركزية، إعداد وتدعيم الكوادر الصف الثانى، التوسع 

التكنولوجية الحديثة، ترشيد النفقات، واألبحاث والتطوير، وزيادة فى استخدام التطبيقات 
مجموعة من المتطلبات وتتمثل فى ( 0100قرنى والعتيقى ، )ينما يرى اإليرادات ، ب

تطوير اللوائح والسياسات الداخلية ، توفير مناخا تنظيميا يشجع األفراد على إنتاج وتطبيق 
 .ية وتطويرها أفكارجديدة ، تحديث الهياكل التنظيم

إلى أن من أبرز المتطلبات التنظيمية ( 0103محمد ويح ، )وتوصلت دراسة        
الالزمة فى إدارة رأس المال الفكرى لتحقيق الكفاءة والفاعلية للمؤسسات التعليمية تتمثل 

 :فى اآلتى 
 .إعداد هياكل تنظيمية ذات تسهيالت مناسبة  -0
لتحويل القرارات من الفردية للجماعية من خالل بناء هيكل تنظيمى يقوم فريق العمل  -0

 .إشراك العاملين بها فى اتخاذ القرارات وحل المشكالت التى تواجههم 
 .ثقافة تنظيمية إيجابية تحفز على اإلبداع واالبتكار وتكافئ على اإلنجاز الفكرى -3
 .خلق ثقافة تعاونية تعزز عمليات التعلم وتبادل الخبرات  -4
 .جابى المحفز على االتصال اإليجابى بين جميع العاملين بها تهيئة المناخ اإلي -9
 .تعزيز العمل الفريقى الداعم إلنتاج المعرفة ونشرها وتطبيقها  -6
توفير وسائل متعددة لسهولة انتقال المعلومات والمعرفة بين المستويات اإلدارية  -9

 .المختلفة 
لضمان أولوية استراتيجية تنظيم التقييم التنظيمى وتوجيه أنشطة المؤسسات التعليمية  -8

 .إدارة رأس المال الفكرى 
 وجود آلية واضحة لدعم وتطوير أبحاث وابتكارات العاملين بها وحفظها ونشرها  -5
 .بناء نظام متكامل إلدارة رأس المال الفكرى لتحقق لها الميزة التنافسية  -01
كهم للعمل بسبب استحداث آلية لحفظ الخبرات التراكمية لدى العاملين المتوقع تر  -00

 .النقل أو التقاعد 
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إن التطور فى مختلف المهام اإلدارية لرأس المال الفكرى فى مجاالت الحياة          
االقتصادية والخدمات وغيرها ، جعل المؤسسة التعليمية من أهم الميادين التى ينتظر أن 

عظم المؤسسات تتقدم الصفوف فى استيعاب تطورات التقنيات الحديثة ، لذا اجتهدت م
التعليمية فى مغادرة األساليب التقليدية التى اعتادت عليها لفترة طويلة من الزمن إلى 
إدخال واسع للتقنيات الحديثة التى تحولت بموجبها األعمال والتقارير الورقية إلى بيانات 

 98،  0119عبد الفتاح مراد ، ) ومعلومات حيوية تسرى فى شبكة المعلومات التعليمية 
، وهذا التطور أدى إلى إعادة هيكلة المهام واألعمال اإلدارية كى تستجيب لمعطيات (

أتمتها ، وبالتالى فنن صورة التنظيم اإلدارى من حيث مكوناته وأقسامه ستتخذ أشكاال 
جديدة تتسق مع التحول إلى الممارسات اإلدارية المحسوبة ، فضال عن التغيرات التى 

عداد موظفيه سيواجهها الجهاز الوظي بسمان ) فى قدر تعلق األمر بمؤهالته وتدريبه وا 
 ( . 000،  0119فيصل ، 
ويتضمن تطوير إدارة رأس المال الفكرى إدخال نظم جديدة فى إدارة المعلومات           

والبيانات تستند إلى الحاسب اآللى ، واستخدامها فى التعرف على المشكالت واتخاذ 
يب إعداد الميزانية ، واألخذ بأساليب جديدة فى توزيع النفقات تعكس القرارات وتطوير أسال

 ( . 000،  0119عبد العزيز عبد اهلل ، ) األولوية الجديدة فى التعليم 
مع األخذ فى االعتبار أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية فى تنمية رأس المال الفكرى قد يظهر 

أن األمر سرعان ما يتخذ وضعا مستقرا ،  تكلفة إدارية عالية فى مراحله األولى ، إال
وبالتالى على اإلدارة أال تفكر بالتراجع عن المضى فى إرساء تلك النظم ، وتفعيل 
مخرجاتها ، حيث إن المؤسسات التى اتخذت قرارا مبكرا بتطبيق اإلدارة اإللكترونية تمكنت 

تطبيق اإلدارة اإللكترونية من االرتقاء بأداء جهازها اإلدارى وتحسين فاعليته وكفاءته ،ول
سعد غالب ، : ) يجب تهيئة المنظمة إلكترونيا من خالل أربعة مداخل متكاملة هى 

0119  ،006  ) 
تطوير وتطبيق إستراتيجية األعمال اإللكترونية ، وترتبط بتحليل مصادر الميزة  –0

 .التنافسية فى البيئة التنظيمية 
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 (. ادية والرقمية ، والبنية التحتية التقنية والمعلوماتية الم) تنمية الموارد اإللكترونية  –0
ابتكار الثقافة اإللكترونية ، وتتضمن أشكاال رمزية جديدة مثل السرعة ، والمنافسة ،  –3

 .والريادة الرقمية ، واالفتراضية ، والقيادة اإللكترونية ، والحلول الشاملة والذكية 
 .استقطاب ورعاية صناعة المعرفة  -4

 :المتطلبات المادية : ثانيا 
هى جميع : المتطلبات المادية لتنمية  رأس المال الفكرى بالمؤسسات التعليمية 

 .العناصر المادية من األبنية والمقرات واألجهزة وشبكات االتصال وقواعد المعلومات 
إلى أن المتطلبات المادية بمدارس التعليم (  0106محمد الصمدانى ، ) ويشير

 .تتمثل فى تهيئة البنية التحتية المتكاملة ؛ التجهيزات ، وتوفير قواعد المعلومات العام 
ومن أبرز المتطلبات المادية الالزمة فى إدارة رأس المال الفكرى لتحقيق الكفاءة والفاعلية 

 : للمدارس الثانوية 
ليها وجود قاعدة معلومات للعاملين بالمؤسسات التعليمية لحفظ البيانات والرجوع إ -0

 .عند الحاجة وبكل سهولة 
 .تخصي  ميزانية لتمويل ودعم مشاريع البحث العلمى والتطوير  -0
تهيئة البنية التحتية من تجهيزات ومعامل تساعد العاملين المبدعين على إطالق  -3

 .إبداعاتهم ونشر أفكارهم 
وجود أنظمة الكترونية لبناء قواعد بيانات متكاملة ومتاحة حول خبرات وتجارب  -4

 .العاملين بالمؤسسات التعليمية 
شاركة معارفهم وخبراتهم وجود نظام حوافز ومكافآت تشجع العاملين على م -9

 .وزمالئهم
 .توفر قاعات مجهزة لعقد البرامج التدريبية وورش العمل  -6
استثمار الشبكات االجتماعية لتبادل الخبرات والتجارب بين العاملين بالمؤسسات  -9

 .التعليمية 
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 :طلبات البشرية ثالثا المت
يعتبر المتطلبات البشرية من أهم المتطلبات وذلك ألنه المردود البشرى له القدرة         

 . على تطوير العمل بالمؤسسات التعليمية ورفع أدائها واالستفادة من كافة الموارد األخرى
إلى مجموعة من المتطلبات البشرية (  0103محمد ويح ، )وتوصلت دراسة         

برات ، تحفيز أعضاء هيئة التدريس، ومنها المشاركة فى التدريب والتعلم وكسب الخ
، وتزويد أعضاء هيئة التدريس بالمعلومات الجديدة عن وحثهم على التطوير المستمر

 .طريق االجتماعات الدورية 
بأن من أبرز المتطلبات البشرية تشجيع (  0106محمد الصمدانى ، )بينما يرى         

المعلميين وتحفيزهم وتنمية مهاراتهم ومعارفهم من خالل االلتحاق ببرامج التنمية المهنية 
واللقاءات والورش التدريبية ، تنمية العمل الجماعى بين المعلمين والعمل كفريق واحد 

 .المعرفة ونشرها وتطبيقها  لتمكنهم من نقل
والذى عقده معهد اإلدارة العامة والمنظمة (  0101) ويرى المؤتمر العربى األول        

العربية للتنمية اإلدارية ، بعنوان رأس المال الفكرى نحو رؤية إستراتيجية جديدة لإلستثمار 
 :والتطوير، والذى عقد بسلطنة عمان 

 .كرى والعمل الجاد السترداد العقول العربية المهاجرة المحافظة على رأس المال الف -0
 .تمكين العالقة بين نضج رأس المال مؤسسيا ، ومتانة وقوة ارتباطه باألمن الوطنى  -0
االستفادة من تجارب األمم المتقدمة فى استثمار رأس المال الفكرى باعتباره أحد  -3

 .األصول الثابتة فى اقتصاديات المعرفة 
الفكرى  لدعم إستراتيجيات بناء رأس المالإصدار التشريعات العربية المناسبة  -4

 .العربية خطط التنموية فى األقطارباعتباره أحد العناصر الفاعلة فى تنفيذ البرامج وال
 .الدعوة إلى االستمرار فى إقامة مؤتمرات دورية فى مجال رأس المال الفكرى  -9
بات البشرية الالزمة فى إدارة رأس المال الفكرى ويرى الباحث أن من أبرز المتطل  

 :فى اآلتى
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وجود برامج التنمية المهنية للعاملين بالمؤسسات التعليمية لكسب الخبرات وتنمية  -0
 .مهاراتهم ومعارفهم 

 . توظيف الخبرات التراكمية لدى العاملين فى تحسين األداء بالمؤسسات التعليمية -0
عطائهم تمكين العاملين بالمؤسسات التع -3 ليمية من القيام بالمهام الموكلة إليهم ، وا 

 .الثقة بالنفس 
إتاحة الفرصة للعاملين بالمؤسسات التعليمية للمشاركة فى المؤتمرات والندوات  -4

 .العلمية المختلفة 
 .  توفير الفر  للعاملين بالمؤسسات التعليمية لتجريب مبادراتهم وأفكارهم اإلبداعية  -9
للعاملين بالمؤسسات التعليمية لالنخراط فى عملية التعلم تخصي  أوقات محددة  -6

 .من خالل اللقاءات المتبادلة فيما بينهم 
إطالع العاملين بالمؤسسات التعليمية على المستجدات بشكل مستمر عن طريق  -9

 .االجتماعات الدورية 
 .تحفيز العاملين بالمؤسسات التعليمية إلظهار مالديهم من خبرات ومعارف  -8

 : المتطلبات التربوية :  رابعا
تتطلب عملية تنمية رأس المال الفكرى فى المدارس الثانوية توافر عدد من        

 : المتطلبات التربوية من أهمها 
توافر دعم وتأييد اإلدارة التعليمية المتمثلة فى مديرها ووكيلها لعملية تنمية رأس  -0

يمانها بضرورة التطوير المال الفكرى ، وينبع هذا الدعم من اقتناع اإلدا رة وا 
والتحسين المستمر ، وبقيمة األصول الفكرية وقدرتها على خلق مزيد من القيمة 
المضافة وزيادة القدرات التنافسية للمدارس الثانوية ، وحيث أن قرار تبنى تنمية رأس 
ية المال الفكرى كمدخل لتقييم وتطوير المدارس الثانوية يعتبر من القرارت اإلستراتيج

التى يتم اتخاذها من قبل اإلدارة فى المدرسة ، لذلك ال يتوقع أن يتم اتخاذ هذا 
 . القرار ونجاحه دون أن ينبع عن قناعة وبدعم كامل منها 
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صياغة وتطوير ونشر رؤية ورسالة واضحة للمدرسة ، تؤكد وتدعم حر  المدرسة  -0
 .على تنمية رأس مالها الفكرى 

واإلستراتيجيات واألهداف البعيدة والقصيرة األجل للمدرسة التحديد الدقيق للسياسات  -3
 .الثانوية 

 .التخطيط الجيد لقياس وتنمية رأس المال الفكرى  -4
تبنى المداخل الحديثة فى التقييم والتى تزيد من قدرة المدرسة الثانوية على التحسين  -9

عادة تصميم األنشطة والعمليات ، وتطوير نماذج وأساليب ج  .ديدة للعملوالتطوير وا 
تشجيع المدرسين والطالب والعاملين على استخدام األساليب العلمية التى تسهم فى  -6

 .إثارة الفكر وخلق روح اإلبداع 
نشر الوعى والمعرفة بين المدرسة والطالب والعاملين بأهمية قياس وتنمية رأس  -9

المدرسة  المال الفكرى للمدارس الثانوية والفوائد التى يمكن أن تعود على كل من
 .الثانوية والمدرسين والطالب والعاملين نتيجة ذلك 

 .توفير الموارد المالية الالزمة لقياس وتنمية رأس المال الفكرى للمدرسة الثانوية  -8
، نظم االختيار والتعليم: ية، مثلالنظم والسياسات المتعلقة بالموارد البشر  تطوير -5

، وخطط ألساليب المتبعة فى تقييم األداءواوالمكافآت ، والحوافز اإليجابية والسلبية ، 
 .(0103عبد اهلل راجح، .)لترقىوبرامج تدريب العاملين ، والفر  المتاحة ل

  :وأضافت عالية عارف 
أى أن تكون المدرسة ذات نظام فعال فى عملية : استقطاب أفضل المواهب البشرية   -0

علم ونقل الخبرة بين األجيال االختيار ، واستخدام العاملين الجدد وتوفير أسس الت
المتعاقبة من العاملين بمقدار الفائدة التى تعود على المؤسسة من وجود رأس مال 
بشرى كفء عظيم ، ومن ثم فمن األهمية بمكان أن تتمكن المؤسسة من أن تجد 

 .وتجذب وتحافظ على الكفاءات البشرية غير العادية 
خالل تشجيع العاملين وتحفيزهم على  إغناء رأس المال البشرى وذلك يتم من –0

 .االنضمام لبرامج التدريب وتشارك المعرفة واكتسابها وتوزيعها داخل المدرسة الثانوية 
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ويتم ذلك بتوفير نظم وأساليب اإلدارة القائمة : المحافظة على العاملين المتميزين  –3
 .على الثقة وتشجيع اإلبداع واألفكار الجديدة 

لتعلم ، تتميز المدارس الثانوية المعرفية فى نهاية اليوم والذين يمكن أن إيجاد بيئة ا –4
تسقطبهم مؤسسات منافسة أخرى ولذلك البد من إيجاد أسس لتقوية وترسيخ قواعد 

 (.   0115عالية عارف ، ) الوالء التنظيمى 
 : وأضاف عبد الستار حسين 

كفاءات فى مشكالت حقيقية مع وذلك بوضع ال: التطوير المكثف والمبكر للكفاءات  –0
وجود رقابة لصيقة لتدريبها ، فهذا يمكن تلك الكفاءات من التحرك سريعا إلى أعلى 

 .منحنى التعلم الخا  بتطبيق المعرفة 
تزايد كفاءة رأس المال الفكرى كلما تم وضعها أمام : زيادة التحديات بشكل مستمر  -0

ن أكثر تطلبا وذوى رؤية واليطيقون وضع تحديات جادة ، فأفضل القادة هم من يكونو 
أهداف فضفاضة ألن الهدف من التطوير هو دفع رأس المال الفكرى ألن يطبق ما 

 .لديه من معرفة 
يفضل رأس المال الفكرى الكفء أن يتم تقييمه لكى يتم إدراك مقدار : التقييم والغربلة  –3

لغربلة المبنية على الجدارة من تفوقه ، وبالتالى فنن المنافسة المتمثلة فى عملية ا
 ( .  0119عبد الستار حسين ، ) ز شأنها أن تحفز األداء واإلنجا

  :وأضاف الهاللى الشربينى 
التعرف المستمر على المعرفة الكامنة المختزنة لدى األفراد والعمل على تنميتها  -1

 .بالتدريب والتوجيه والتحفيز والتمكن 
الكامنة وتحويلها إلى أصول فكرية معلنة ومملوكة للمدرسة استخال  المعرفة  –0

 .الثانوية 
التخطيط  ، التصميم ، : توثيق كافة العمليات الفكرية التى تتم فى المدرسة مثل  –3

التغيير ، والتطوير ، وتأكيد حقوقها فيما يتحصل عليه األفراد من معرفة بسبب 
 .مشاركتهم فى هذه العمليات 
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 .المال الفكرى إلى قيمة سوقية من خالل االختراع واالبتكار تحويل رأس  –4
االهتمام بالموارد البشرية عالية القيمة المضافة التى تفيد العمالء ، وتحويل األصول  –9

 .الفكرية إلى ملكية فكرية تحفظ حقوق المدرسة الثانوية 
ركة كافة كيانات تبنى منهج التوافق االجتماعى لبناء مجتمع المعرفة من خالل مشا –6

المجتمع بما يمكن من إحداث تغيير جذرى فى االتجاهات الفكرية والقيم السلوكية وبما 
ينمى اإلدراك الواعى والشديد بالحاجة إلى اإلنجاز ويوفر اإلرادة القوية للتغيير 

 .والتحرك الفاعل صوب االقتصاد المعرفى 
كمى لعناصر اإلنتاج أو الموارد العينية فى االهتمام بالتراكم المعرفى ، وليس التراكم ال –9

 .دفع عجلة النمو وتنويع الهيكل االقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة 
ابتكار وتحديث تقنيات ومصادر معرفية جديدة من خالل التواصل اإليجابى مع  –8

 .مصادر اإلنتاج المعرفى العالمى 
بما يحقق لها القدرة على تقديم  االهتمام بعقول البشر ومعارفهم داخل المؤسسة –5

مخرجات المورد البشري المتميز تتناسب مع احتياجات المؤسسات المختلفة فى 
 1( .  0100الهاللى الشربينى ،) المجتمع فى فترات زمنية قادرة 
 : وزاد منتدى الرياض االقتصادى 

ور االنفاق اتساع مفهوم االستثمار فى تنمية رأس المال الفكرى لتشمل عناصره ص -0
على التعلم كافة ، كالتعلم طوال الحياة والتعلم التقنى واإللكترونى والتعلم عن بعد 
والتدريب المهنى ، باإلضافة إلى اإلنفاق على البحث والتطوير واالبتكار ، واإلنفاق 

 .على العلوم وتقنية المعلومات واالتصاالت 
مناسب يتم بمقتضاه ترجمة التخطيط  اتباع مبدأ التدرج المرحلى على مدى أفق زمنى –0

اإلستراتيجى للتنمية البشرية إلى خطط وبرامج زمنية لكل مرحلة منها أهداف وأولويات 
 .تنفيذ محددة 

التركيز على محور التعلم قبل كل شىء باعتباره المدخل الرئيس لتنمية الموارد  –3
 .البشرية 
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لزامية التعليم لمر  -4 احل متقدمة فى التعليم العام وزيادة معدالت إتاحة التعليم للجميع وا 
 .القيد والتوسع فى تعليم الكبار ونظام التعلم المستمر 

االرتقاء بجودة التعليم فى كافة مراحله بتطوير المناهج وأساليب التدريب واالستفادة  -9
 .من تقنيات االتصال والمعلومات فى منظومة التعليم 

فى مجاالت الهندسة والعلوم الطبية واالتصاالت الداعمة  التركيز على العلوم الحديثة -6
 .لالقنصاد المعرفى 

 .التركيز على التعليم والتدريب التقنى من خالل التوسع فى المدارس والمعاهد التقنية  -9
ضرورة تواجد هيئة عليا أو مجلس أعلى لالقتصاد المعرفى تكون له من  -8

طرح الرؤية اإلستراتيجية وما يتبعها من االختصاصات أو السلطات ما يمكنه من 
نقاذها عمال ، وما يضمن تضافر الجهود  سياسات وخطط ، ومن إصدار القرارات وا 

 .والتنسيق المستمر بين أصحاب المصلحة 
تأكيد المسؤولية المشتركة لكافة أصحاب المصلحة فى بناء االقتصاد المعرفى ، مع   -5

لحكومى من خالل دوره فى توفير اإلطر التنظيمية مراعاة أن تكون الريادة للقطاع ا
واإلشرافية واالعتمادات المالية إلقامة البنية األساسية واإلنفاق على التعليم والمراكز 
البحثية ، مع إشراك قطاع األعمال وتنظيمات المجتمع المدنى بصورة فاعلة فى 

 (. 0100منتدى الرياض االقتصادى ، )منظومة تنمية رأس المال الفكرى 

 :المتطلبات الثقافية : خامسا
تتطلب عملية قياس وتنمية رأس المال الفكرى فى المدارس الثانوية ضرورة         

التعرف على مدى االستعداد التنظيمى لتطبيق هذه العملية ويقصد باالستعداد التنظيمى 
صاح عن المعلومات درجة استعداد المدارس الثانوية والمعلمين والطالب والعاملين بها لإلف

بر فرصة للتعلم وليس خطرا ورؤية المدرسة ، إن اإلفصاح عن هذه المعلومات يعت
، وبناء على ذلك يمكن القول بأن عملية قياس وتنمية رأس المال الفكرى تتطلب يهددها

 : توافر ما يلى 
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أجل تطوير البرامج والفعاليات التى من شأنها تنمية وتطوير رأس المال الفكرى من  -0
 .تعزيز المزايا التنافسية والنهوض بالمؤسسة 

غرس القيم والمبادئ التى تعزز روح االنتماء للمؤسسة وللرؤساء وزمالء العمل ،  -0
 .والتى تحفز على اإلبداع واالبتكار والمنافسة والتفوق 

 .ترسيخ مفهوم التعاون والمشاركة اإليجابية اإلبداعية بين أفراد المؤسسة  -3
ى التفوق والمساهمة فى التقدم والرقى على مستوى األفراد والمدارس غرس الرغبة ف -4

 .الثانوية 
ترسيخ مبدأ اإلحساس بالمسؤولية لدى اإلدارة فى كافة المستويات تجاه اكتشاف  -9

 (.  CharlesIushes et al,2009)وتطوير وتشجيع وتحفيز رأس المال الفكرى 
ة خاصة من قبل إدارة المدرسة الثانوية تحتاج تنمية رأس المال الفكرى إلى إستراتيجي -6

تقوم على أساس إدراك أهمية ما تملكه من موارد بشرية وفكرية ، وضرورة االحتفاظ 
 .بها واالستفادة منها 

تطوير اإلحساس بالعضوية واالنتماء وذلك من خالل نظم إدارة الموارد البشرية ،  -9
 .والتخطيط واالستقرار الوظيفى 

عالن المدرس -8 ة الثانوية لمجموعة من القيم والمبادئ التى تنمى المهارات تبنى وا 
اإلبداعية واالستثارة الفكرية لدى المعلمين والطالب والعاملين ، وتطوير القيم 
واألنماط السلوكية التى تؤكد على أهمية قياس وتنمية رأس المال الفكرى ، وصياغة 

بداع منهجا لكل األنشطة هذه القيم وترجمتها فى نظم وأساليب ووسائل تغرس اإل
 .والعمليات الوظيفية 

استخدام مثيرات اجتماعية تساعد على خلق مناخ اجتماعى مالئم وعالقات غير  -2
 (. 0103عبد اهلل راجح ، ) رسمية إيجابية تساهم فى دعم وتطوير عالقات العمل 

 : المتطلبات الفنية : سادسا 
تتطلب عملية قياس وتنمية رأس المال الفكرى توافر عدد من المتطلبات الفنية          
 : من أهمها 
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التحديد الدقيق والموضوعى للمقاييس والمؤشرات المستخدمة فى تنمية رأس المال  -0
الفكرى بحيث تتفق مع أهداف المدرسة الثانوية وتعطى صورة حقيقي لما تملكه من 

 .موسة أو غير ملموسة أصول فكرية سواء مل
التوثيق المنتظم والشامل لجميع األصول والعمليات الفكرية التى تتم فى المدرسة  -0

الثانوية وتأكيد حقوقهم فيما يتحصل عليه األفراد من معرفة بسبب مشاركتهم فى هذه 
 .العمليات وتقنين أسلوب استفادة المدرسة الثانوية منها 

انات الفنية التى تزيد من قدرة المدرسة الثانوية على توافر الكفاءات البشرية واإلمك -3
جمع وتحليل البيانات الخاصة بتنمية رأس المال الفكرى ، واالستفادة من النتائج فى 

 .تنمية األصول المعرفية وغير الملموسة 
توافر قواعد بيانات حديثة ونظم معلومات فعالة توفر البيانات والمعلومات ذات الدقة  -4

 .لتنمية رأس المال الفكرى  والمصداقية
 : المتطلبات الوطنية : سابعا 
 : ويمكن تحديد متطلبات تحقيق االنتماء الوطنى على النحو التالى       

 .تأكيد المناهج على الذاتية الثقافية المميزة للمجتمع المصرى  -0
 .بيان المناهج لخصائ  مصر االجتماعية واالقتصادية والسياسية  -0
 .االعتزاز بمنجزات المجتمع المصرى فى المجاالت المختلفة تنمية  -3
 .التأكيد على اإلخال  للوطن والعمل على رفعته وتقدمه  -4
 .توضيح أسس العالقة بين الحاكم والمحكوم  -9
 .التأكيد على احترام النظم والقوانين والتشريعات التى تحكم المجتمع  -6
 .الشئون العامة للوطن تدريب الطالب على المساهمة بالرأى السليم فى  -9
 .تأكيد الثبات فى الدفاع عن الوطن والدين وفق الضوابط الدينية والقانونية  -8
 .تعزيز قيمة المساهمة فى العمل واالنتاج بما يحقق طموحات المجتمع  -5

 .إظهار اإلنجازات الفردية والجماعية على إنها إنجازات للمجتمع ككل  -01
تتضمن المقررات الدراسية أنشطة وتدريبات تتعلق بالمشترك الفكرى بين أبناء  -00

 ( .  0106محمد بن عبد الرحمن ، ) المجتمع المصرى 
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فأسعد الناس الذى يميل بطبعه إلى إبعاد الشر عن وطنه ، ولو بنضرار نفسه ،         
على الوطن ، بل يجب فصنعة الوطنية ال تستدعى فقط أن يطلب اإلنسان حقوقه الواجبة 

عليه أيضا أن يؤدى الحقوق التى للوطن عليه ، فالتقدم ال يتم بدون انجذاب قلوب 
المواطنين صوب مركز التمدن والتنظيم وتوجه نفوسهم بالطوع واالختيار إلى الوفاء 

 ( . 3،  0104القرعى ، ) بحقوق هذا الوطن الذى يعيشون على أرضه وتحت سمائه 
ب أن نوضح أن االنتماء الوطنى هو جزء من االنتماء إلى الدين ، وهنا يج       

فاالنتماء إلى الدين يؤدى إلى تأكيد االنتماء إلى األسرة ، وتأكيد االنتماء إلى األسرة يؤدى 
إلى االنتماء إلى الوطن ، فهى حلقات مترابطة ، فالتركيز على األولى يستتبع ما بعده ، 

 .الوطن واالفتخار به والدفع عنه والحر  على سالمته ومن مقتضيات االنتماء إلى 

 : متطلبات تحقيق الحوار وقبول االختالف  –ثامنا 
من أهم متطلبات األمن الفكرى تأكيد مبدأ الحوار وقبول اآلخر المختلف معك ،        

بل والتعاون معه والتفاعل معه ، وهذا يجعلنا فى حاجة إلى طالب قادر على تحمل 
لية إزاء التغيرات والمشكالت المحلية والعالمية ، طالب قادر على تغيير أفكاره المسؤو 

ومفاهيمه لصالح مفاهيم وأفكار تقتلع جذور العنف والكراهية ورفض اآلخر ، وترسخ 
حقوق اإلنسان وتبذر بذور األمن والتسامح والسالم ، وتبنى له حصونا فى العقول 

 .ا عن الحق والوطن واألفكار مع االستعداد للحرب دفاع
وفى ضوء ماسبق يمكن تحديد متطلبات تحقيق الحوار وقبول االختالف كأحد        

 : متطلبات األمن الفكرى على النحو اآلتى 
 علومات عن ثقافات الشعوب األخرىتزويد الطالب بمعارف وم -0
 .المختلفةالتأكيد على مبدأ االعتماد المتبادل بين الشعوب والحضارات  -0
 .افية الدينية بين الدول والشعوبالتأكيد على ضرورة قبول التعددية الثق -3
حث الطالب على عدم االنتقا  من قدر اآلخرين بناء على لونهم أوجنسهم  -4

 .أومذهبهم أو عقيدتهم 
 .إبراز المناهج ألهمية التواصل والتعارف بين الحضارات والشعوف المختلفة  - -9



 متطلبات تنمية رأس المال الفكرى فى مدارس التعليم الثانوى على ضوء مجتمع المعرفة 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2221يناير                             - 221             - (          1)العدد ( 4)المجلد   

التعاون ، ) المنظمة لعالقة المسلمين بغيرهم وهى  تزويد الطالب بالقواعد الدينية -6
 ( .التعارف ، تلقى الحكمة ، المعرفة المشتركة 

 . تنظيم دورات للمعلمين حول ثقافة الحوار وتعزيز األمن الفكرى لدى الطالب -9
 .إبراز المخاطر المحيطة بالهوية العربية فى زمن العولمة  -8
 .غير المحسوب على الثقافات األخرىفتاح التحذير من االنغالق على الذات أو االن -5
 .إبراز صور التعاون الثقافى والحضارى بين الثقافات األخرى  -01
 .توضيح حقوق المعاهدين واحترام العهود والمواثيق  -00
محمد بن ) اعتماد المناقشة والحوار للتحقيق من استيعاب الطالب لألفكار المختلفة  -00

 ( .  0106عبد الرحمن ، 
وقد حقق الدين هذا التوازن فى العالقة مع اآلخر ، حيث يتميز الدين بأنه وضع        

قواعد و أسس لتنظيم عالقة المسلمين مع غيرهم حتى ال تترك لتقلبات الصالح واألهواء 
والنزاعات والتعصب العرقى أو الدينى أو المذهبى ، وقد تميزت تلك القواعد بالسماحة 

وتجنب الظلم ، ومن القواعد المنظمة لعالقة المسلمين مع غيرهم  واليسر وحفظ الحقوق
 ( . 68 – 69،  0115سعد صالح ، ) من األمم 

ويرى الباحث أن العالقة بين المسلمين واآلخرين لو قامت على هذه المبادئ 
لتجنب العديد من المسلمين المشكالت التى تؤثر على األمن الفكرى ألبناء المجتمعات 

، وال يتأتى ذلك إال من خالل تعليم أبنائنا مفاهيم التعايش والتفاهم وقبول اآلخر العربية 
ن اختلف معه فى بعض األمور   .والتعاون معه وتعزيزها لديهم بشكل تطبيقى حتى وا 

 : متطلبات التفكير اإليجابى : تاسعا 
واإلنتاج والنظر يعد التفكير اإليجابى هو التفكير الذى يؤدى بصاحبه إلى التقدم         

بموضوعية لألمور المختلفة ، لذا فهو يمثل أساسا للنهضة وتحقيق التقدم االجتماعى ، 
فالحالة الفكرية والوجدانية التى ترتبط بالحركة والنشاط واليقظة والصحوة التى سبقتها غفلة 
 وثبات ونوم تسبب فى عدة أمور مهمة تتطلب سرعة االستنهاض والنهضة ، فالتنوع فى
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التفكير والثقافة محرك حقيقى للنهضة ، والتقدم مالم تكتنفه العقبات وعوامل االنحطاط ، 
فنن تملكته تلك العوامل أصبح عامل هدم لذا ال بد من االهتمام بتربية الفكر والتفكير 

،  0115ممدوح رفاعى ، ) خالل مراحل التعليم المختلفة خاصة التفكير اإليجابى البناء 
960 .) 

لذا يعد التفكير اإليجابى متطلبا مهما من األمن الفكرى ، ويتحقق التفكير          
اإليجابى من خالل امتالك أفراد المجتمع لمهارات التفكير المختلفة سواء كانت مهارات 
تفكير أساسية ، أو مهارات تفكير عليا ، وفق قدراتهم ومستويات نضجهم المختلفة،  

لة والمتسارعة التى تمر بها المجتمعات العربية أصبحت الحاجة ونتيجة للتطورات الهائ
ملحة إلكساب الطالب مهارات التفكير اإليجابى المختلفة ويمكن حصر أهمية تعليم 

 :مهارات التفكير المختلفة للطالب فيما يلى 
 .التفكير ضرورة حيوية لإليمان واكتشاف نواميس الحياة  -1
 .و تلقائيا بل فى حاجة إلى تدريب وممارسة التفكير اإليجابى الحاذق ال ينم -2
 .للتفكير دور كبير فى النجاح الدراسى والنجاح فى الحياة  -3
الصافى ، قارة ، ) التفكير قوة متحدة لبقاء الفرد والمجتمع معا فى عالم اليوم والغد   -4

 (. 489 – 486،  0101دبور ، 
فاكتساب الفرد لمهارات التفكير يساعده على تجاوز الكثير من األفكار المنحرفة ،         

ألنها ترتقى بمستوى تفكيره وآرائه من هذه المهارات المهمة والتى يمكن أن تعزز األمن 
التميز بين الرأى والحقيقة ، التميز بين الحقائق التى يمكن إثباتها وبين " الفكرى 

لمزاعم ، وتحديد مصداقية المعلومات ، ودقة الخبر والرواية ، وتحرى التحيز االدعاءات وا
 ( . 61،  0101جروان ، ) والتحامل والقدرة على أوجه التناقض 

وفى ضوء ماسبق يمكن تحديد متطلبات تحقيق التفكير اإليجابى كأحد أبعاد         
 : األمن الفكرى على النحو اآلتى 

 .ددية فى اآلراء واالتجاهات الفكرية التأكد على قبول التع -0
 .التدريب على الحوار مع اآلخرين المخالفين فى الرأى  -0



 متطلبات تنمية رأس المال الفكرى فى مدارس التعليم الثانوى على ضوء مجتمع المعرفة 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2221يناير                             - 223             - (          1)العدد ( 4)المجلد   

 .تحث الطالب على االلتزام بأدب الحوار واالختالف  -3
 .التأكيد على نبذ العنف الفكرى مع اآلخر  -4
 .التحذير من التعصب لرأى أو مذهب أو فكر معين  -9
 .د العمل على تنمية مهارات التفكير الناق -6
 .تدريب الطالب على التفكير واالستنباط من النصو  المختلفة  -9
 .التحذير من تقديم اآلراء واألحكام الشخصية فيما ورد فيه نصو  شرعية قطعية  -8
 .التأكيد على التروى وعدم التسرع فى إصدار األحكام قبل التحقق من سالمتها  -5
 .اآلخر تدريب الطالب على ضوابط وأسس الحوار والنقاش مع  -01
 . تتضمن المقررات الدراسية أنشطة وتدريبات لتنمية مهارات التفكير العليا -00
 . التأكيد على أن الفكر يتأثر بالفكر والفكر يواجه بالفكر  -00

 :المتطلبات اإلدارية : عاشرا 
إشراك قيادات اإلدارات التعليمية األطراف المعنية فى صنع القرار وتحمل         

ساعد على توليد جو من األلفة داخل المؤسسات التعليمية ، كما يعمل المسئولية ،مما ي
 .على تكوين كوادر قادرة على إدارة عجلة القيادة فى المستقبل 

العمل على مواكبة قيادات اإلدارات التعليمية لإلبتكار والتحديث وعصر المعلومات  -0
ل مع األمور وخلق بيئة تنظيمية مالئمة ، مما يساعد على المرونة فى التعام

 .اإلدارية والعمل بشكل منظم فى ضوء أسس مقننة 
العمل على إلمام قائد اإلدارة التعليمية باللوائح والقوانين وأنظمة العمل ، والتى تكفل  -0

سير العمل بطريقة سليمة ، ومن الممكن أن يتم ذلك من خالل برامج التنمية المهنية 
 .مجال التعلم الذاتى وممارساته لرأس المال الفكرى فى مجال اإلدارة وفى 

السعى نحو امتالك القيادات التعليمية أساليب اإلدارة الحديثة لمواجهة الطوارئ ،  -3
ومن ثم التعلم من الخبرات العالمية فى المجال وتوظيفها بما يتناسب مع البيئة 

 (. 099،  0106صالح كساب ، ) المصرية 
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 :أن ( 32،  2222عقيل محمود ، ) كما يرى 
العمل على نشر وعى رأس المال الفكرى المتالك مهارات استخدام التكنولوجيا  -0

للتعامل مع اإلدارة اإللكترونية ومن ثم التغلب على موجة رفض مواكبة التغيير ، 
والتوجه نحوالتقليدية فى العمل اإلدارى ، ومن ثم التطور فى أساليب التعامل اإلدارى 

 .بالمؤسسات التعليمية 
قدرة رأس المال الفكرى على تشخي  واقع العمل لصنع رؤية ورسالة وغايات تنمية  -0

لتطوير العمل ، ويتم ذلك من خالل برامج التنمية المهنية المتخصصة ، والمقدمة 
 .لقيادات اإلدارات التعليمية فى واقع عملهم 

ضرورة إتباع رأس المال الفكرى أساليب التخطيط اإلستراتيجى ، ويتم ذلك بشكل  -3
قياسى فى حالة توافر وسائل إلكترونية وبرامج معينة ، تساعد على تنظيم تلك 

 .العملية وتطور من أساليب التخطيط اإلستراتيجى المقدمة للمتعلمين 
السعى نحو امتالك رأس المال الفكرى صفات القيادة الممكنة لتطبيق الفكر الجديد ،  -4

ن خالل تطوير أداء رأس المال وممارسة األعمال بشكل غير تقليدى ، ويتم ذلك م
الفكرى للعمل بمرونة وتحرر ، فى ضوء مجموعة من المحددات المتعارف عليها 

 .دوليا 

 : المتطلبات اإللكترونية : حادى عشر 
تطويراستخدام إدارة رأس المال الفكرى لقواعد البيانات اإللكترونية التخاذ القرار  -0

بالقرارت بشكل نظامى وآلى يمكن االستعانة به المناسب مما يساعد على االحتفاظ 
 .فى أى وقت ، ويساعد أيضا على الحصول على تقارير إدارية شاملة حول األداء 

تنمية معارف ومهارات وخبرات قيادات اإلدارات التعليمية  ، لتتوافق مع متطلبات  -0
م تحويلها تطبيق اإلدارة اإللكترونية بين العاملين بالمؤسسات التعليمية ، ومن ث

 .لمؤسسة إلكترونية 
تطوير أساليب تعامل قيادات إدارة رأس المال الفكرى مع وسائل التقنية الحديثة ،  -3

مما يجعلهم يقومون بأعمالهم بأنفسهم دون الحاجة لمساعدة من يقوم بندخال 
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تقييمات مثال من العاملين بالمؤسسة التعليمية ، والذى غالبا ما يسبب مشكالت 
 ( . 095صالح كساب ، ) سسة  داخل المؤ 

 (  43،  2222عصام عبد الفتاح ، )وقال 
توظيف إدارة رأس المال الفكرى لتكنولوجيا المعلومات لضمان سرعة ودقة العمل  -0

حيث تعد المساعد األساسى واألول لقائد إدارة رأس المال الفكرى ، والتى تعينه على 
 .المناسب فى ضوء تقارير موثقة تنظيم أعماله اإلدارية واتخاذ القرار 

 Web 2,0تطوير استخدام قائد إدارة رأس المال الفكرى لتقنيات الجيل الثانى للويب  -0
فى التعامل مع إدارة رأس المال الفكرى ، والتى تتيح مشاركة األخبار ونشرها ، 

 .وتعميم القرارت على المؤسسات التعليمية والعاملين بها 
ل الفكرى على توظيف استخدام البوابة اإللكترونية كقاعدة تدريب قيادات رأس الما -3

بيانات للمهارات المستخدمة فى التخطيط للمسار الوظيفى لقيادات إدارة رأس المال 
الفكرى ، وذلك من خالل حسابات لكل أعضاء فريق العمل بالمؤسسة التعليمية  ، 

يح للعاملين التعامل ويحتوى الحساب على اسم المستخدم وكلمة المرور ، والذى يت
 .مع كل ما هو مسموح لهم به وفق صالحياتهم ووظائفهم 

 :واقع مجتمع المعرفة فى المؤسسات التعليمية بمصر  
اتخذت مصر كثير من الخطوات للدخول إلى عصر مجتمع المعرفة ، وهذه       

ات التى الخطوات ليست جديدة بل منها ما يمتد إلى القرن الماضى ، ونسرد أهم الخطو 
 : اتخذتها مصر 

 ENSTINTETإنشاء الشبكة القومية للمعلومات التابعة ألكاديمية البحث العلمى  -0
 .بدعم من الواليات المتحدة األمريكية  0584عام 

 . 0589إنشاء مركز المعلوات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء عام  -0
التابعة للمجلس األعلى للجامعات والتى  EUNإنشاء شبكة الجامعات المصرية  -3

 . 0589تربط جامعات مصر ببعضها عن طريق الحاسبات اآللية عام 
 . RITSECإنشاء المركز اإلقليمى لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج  -4
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 .ألف مدرسة  01إدخال تعليم الحاسب اآللى فى أكثر من  -9
 .ل مع اإلنترنت أقامت الدولة شبكة اتصاالت قادرة على التعام -6
 .مركزا للمعلومات  0411شجعت الحكومة على إنشاء  -9
شركة متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات ومجتمع المعرفة تحقق  411لمصر   -8

 (. 08،  0119محمد فتحى ،) نموا سنويا % 03
 (: 1222،  2، مج  2222أحمد الشامى ، وسيد حسب اهلل ، ) وأضاف 

نيل سات ، ) إطالق مصر لألقمار الصناعية لخدمات التعليم والثقافة والترفيه ،  -0
Nile Sat  .) 

تدريب شباب الخريجين على استخدام الحاسبات اآللية وتطبيقاتها ووجود جمعيات  -0
 .تتولى مسئولية ذلك مثل جمعية جيل المستقبل 

اإلنترنت فى مصر  تقديم خدمة اإلنترنت المجانى مما ساعد على زيادة مستخدمى -3
وفى إحدى ) حيث كانت التكلفة العالية إحدى معوقات استخدامه فى مصر 

أحمد نظيف ، وزير االتصاالت والمعلومات السابق أعلن / التصريحات للدكتور 
سيصل إلى مليون  0113عن عدد مستخدمى شبكة اإلنترنت فى شهر يونيو 

 .تجاوز ثالثمائة ألف الي 0555ونصف فى حين كان عدد المستخدمين عام 
 ( : 312،  2222جالل بهجت ، )وأضاف 

ظهور الشركة المصرية لالتصاالت والذى ساعدت على تطوير شبكة االتصاالت  -0
وزيادة عدد الخطوط ليصل إلى ستة ماليين خط مما يدعم من عمل شبكة 

 .االتصاالت  
هذا " الذكية وديان التكنولوجيا والقرية " ظهور مصطلح جديد فى مصر هو  -0

المشروع الذى هدفت من إنشائه إلى تحقيق هدف تصديرى لصناعات التكنولوجيا 
 :وتم إنشاء  0101مليار دوالر عام  09والمعرفة مقداره مليار دوالر عام ، و
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الذى يقع فى الجزء الشمالى الغربى من شبه جزيرة : وادى التكنولوجيا المصرى  -3
كيلو شرق قناة السويس على مساحة  01والى سيناء ، القنطرة شرق ، على بعد ح

 .فدانا  09111
كم عن مطار األقصر ، وحوالى  09والذى يبعد : وادى التكنولوجيا بمحافظة قنا  -4

 .فدانا  911كم عن مينائى التصدير بسفاجا ، وعلى مساحة  001
فدانا ، والتى تم افتتاحها وأصبحت موطنا  301أكتوبرالذكية على مساحة  6قرية  -9

 .كبرى الشركات المشتغلة بالمعلومات ، وكل ما يتعلق بها من تكنولوجيا ل
 .كم من الساحل الشمالى  00قرية ذكية فى اإلسكندرية ، على بعد  -6
 .قرية ذكية بالقاهرة الجديدة ، بجوار الجامعة األمريكية  -9
 .قرية ذكية باإلسماعيلية ، فى مدينة الشروق  -8
 .وادى التكنولوجيا بالجيزة  -5

وتهدف كل هذه المشروعات إلى تطوير أجهزة الحاسبات اآللية ، وشبكات 
 .االتصاالت ، ومجتمع المعرفة 

 ( : 12،  2222عبد الوهاب أبو النور ، ) وأضاف 
فكرة الحكومة اإللكترونية التى تتبناها الدولة اآلن وترصد لها ميزانية خاصة وذلك  -0

ات ودعم اتخاذ قرار فى كل وزارة للنهوض بمصر ، ومحاوالتها لعمل مركز معلوم
 .وهيئة حكومية 

االهتمام بالمكتبات باختالف أنواعها سواء مكتبات عامة أو جامعية أو متخصصة ،  -0
دخال الحاسب اآللى فى كل أعمالها واالعتماد على برامج آلية تسهل من عمليات  وا 

بمحاولة " قومية دار الكتب والوثائق ال" البحث واالسترجاع مثل التجديد الذى شهده 
ميكنة العمل به باعتباره ذاكرة مصر األولى ، وافتتاح أكثر من مكتبة للمعرفة ؛ مثل 

 .مكتبة المعادى العامة ، ومكتبة اإلسكندرية 
وهناك مؤسسات مصرية قد شغلتها المعرفة وأخذت على عاتقها مهمة تنفيذ ذلك  -3

م اتخاذ القرار برئاسة مركز المعلومات ودع: ووضع الخطط وهذه المؤسسات وهى 
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مجلس الوزراء ، المجالس القومية المتخصصة ، اللجنة القومية للمعلومات التابعة 
 .ألكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 

وهناك إطار عام تم وضعه للخطة القومية لمجتمع المعرفة فى مصر يتكون من 
 : ه المحاور هى وهذ 0110عدة محاور البد من تحقيقها ونوقشت فى ندوة عام 

االهتمام بالتعليم والتدريب حيث تم تحديد حجم القوى البشرية للعمل فى صناعة  -0
ألف من الخبراء فى مجاالت مختلفة بحيث يكونوا  01مااليقل عن : المعرفة كاآلتى 

مخططى برامج ، %  91من هذا القسم محللى ومصممى نظم ، % 09: كاآلتى 
 .مجاالت معلوماتية أخرى % 09

 .بناء شبكة اتصاالت حديثة خاصة بالتعليم والبحوث والتطوير  -0
االهتمام بالبحوث والتطويرفى صناعة المعلومات وتطوير برامج المشروعات  -3

 .الخاصة بصناعة المعلومات 
 .االهتمام بتطوير المصادر البشرية التى تنتج البرامج لمختلف التطبيقات المتقدمة  -4
جراء الدراسات إنشاء مؤسسات مشتركة تضم الخب -9 رة السابقة فى صناعة المعرفة وا 

 .والبحوث الالزمة لذلك 
نشاء شبكات جديدة تجمع طرق اإلرسال  -6 االهتمام بتطوير شبكات نقل البيانات وا 

المتقدمة لتيسير الحصول على البيانات لكى يستفيد منها الباحثون والمهتمون 
 ( . 09،  0119محمد العايدى ، ) بمجتمع المعرفة 

مما سبق يوضح الباحث أن لدى مصر الكثير من الخطط واألهداف التى البد        
عليها من تحقيقها للوصول لمجتمع المعرفة الذى تنشده والذى وصلت إليه دول قد تكون 

 .أقل من مصر فى اإلمكانات المتاحة 
 ال خالف فى أن نمو العلم  ، وتزايد عدد الباحثين قد أدى إلى زيادة هائلة فى
حجم اإلنتاج الفكرى فى مصر وفى الدول العربية ، وقد استخدم الباحثون مصطلحات 

" ، " ، تفجر اإلنتاج الفكرى " تفجر المعلومات " عديدة  تعبر عن حدة هذه المشكلة منها 
، ولكن مشكلة المعرفة  ال تنحصر فى كم ما ينشر من " ، تضخم النشر " تلوث النشر 
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نما هنا ك عناصر أخرى ساهمت بشكل أو بآخر فى حدة المشكلة معلومات فحسب وا 
 : وتعقدها  ومن هذه العناصر ما يلى 

الزيادة الكبيرة فى كم ما ينشر من اإلنتاج الفكرى وتنوع أوعيته فى شتى الموضوعات  –0
 .وارتفاع معدالت نموه وتطور البحوث العلمية والنظرية والتطبيقية 

العلوم وما سببه من تشتت كبير فى اإلنتاج الفكرى التفتت والتخص  المتزايد فى  –0
 .الذى يحتاجه الباحث المتخص  

 . تنوع أشكال اإلنتاج العلمى ، وتزايد عدد اللغات التى تنشر بها البحوث العلمية –3
 . التكاليف المتزايدة للنشر وما نتج عنه من ارتفاع كبير فى أسعار المطبوعات –4

 ل قنوات االتصال الرسمية تأخر بث المعلومات من خال 
 (.23،  2212عبد العزيز وآخرون ، منى )      

إن مشكلة المعرفة فى إحدى جوانبها هى ليست القلة فى رصيد ما يتوافر من 
نما فى ضخامة هذا الرصيد مما يجعل مستخدمى المعرفة فى حيرة فيما يتعلق  معرفة ، وا 

الضخم ومدى ثقتهم فى المعرفة التى يمكن بالمعرفة التى يختارونها من هذا الرصيد 
 .االنتفاع بها 

وهو أمن المعرفة، : وباإلضافة لواقع مجتمع المعرفة فى المؤسسات التعليمية 
ومنع إساءة استخدام المعلومات أو تحريفها مما يؤدى إلى إلحاق الضرر بالجهات التى 

 :تى تملكها ، ومن هذا نستطيع تحديد جوانب أمن المعلومات باآل
إمكانية تعرض المعرفة إلى االستعمال غير المجاز كتحريفها أو إتالفها أو تعديلها ،  –0

 .وما يترتب على ذلك من أضرار 
استغالل المعرفة الشخصية لغير األغراض التى جمعت من أجلها واحتمال ابتزاز  –0

 .أصحابها 
محمد ) تسرب المعرفة الحساسة وتعرض أمن البلدان والمؤسسات واألفراد للخطر –3

 (  .  03،  0119العايدى، 
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ومن هنا تأتى أهمية المحافظة على المعرفة وتوفير جميع المستلزمات التى        
تضمن سالمة المعرفة من األخطار التى تهدد أمنها ، وتعود أهمية أمن المعرفة إلى 

لعالية التى تمثلها المعرفة  بالنسبة لبنوك المعرفة وشبكات االتصال ، فالمعرفة القيمة ا
هى األساس الذى تستند إليه األوساط المختلفة سواء أكانت مؤسسات حكومية أم شركات 

 .أم مؤسسات تعليمية أم مصالح أم أفراد 

 :الدراسة الميدانية 
النظري إستراتيجية تنمية رأس المال الفكرى فى تناولت الدراسة الحالية في جانبها        

المدارس الثانوية على ضوء متطلبات مجتمع المعرفة، وتناول الفصل األول؛ الخطة 
واإلطار النظرى للدراسة، والفصل الثانى؛ األسس النظرية لمجتمع المعرفة ومتطلباته، 

ابع؛ واقع رأس المال والفصل الثالث؛ رأس المال الفكرى مفهومه ومكوناته، والفصل الر 
من  راسة الميدانية، وتناول هذا الفصل إجراءات الد الفكرى فى المدارس الثانوية ومشكالته

حيث أهداف الدراسة الميدانية ومجتمع الدراسة وأداة الدراسة وحساب الصدق والثبات، 
 :والمعالجة اإلحصائية، مع وضع أهداف الدراسة الميدانية وذلك على النحو التالى 

 :أهداف الدراسة الميدانية: أوالا 
 :تسعى الدراسة الميدانية إلى تحقيق األهداف التالية 

التعرف على واقع تنمية رأس المال الفكرى فى المدارس الثانوية على ضوء متطلبات 
 .مجتمع المعرفة من وجهة نظر المعلمين 

ل الفكرى فى التعرف على مدى وعى معلمى المدارس الثانوية عن تنمية رأس الما
 :المدارس الثانوية على ضوء متطلبات مجتمع المعرفة فى ضوء المحاور التالية 

سياسات العمل التنافسية، والثقافة التنظيمية، والبيئة التنظيمية المناسبة، والنظم الفعالة 
 .لرفع كفايات الموارد البشرية 
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 :أداة الدراسة : ثانيا 
األداة الرئيسة المالئمة للدارسة الميدانية، Questionnaire) )ُتعد االستبانة  

للحصول على المعلومات والبيانات التي يجرى تعبئتها من ِقبل أفراد العينة المختارة 
فاالستبانة من . للدراسة الحالية من معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة البحر األحمر

ت لدراسات التربوية، ومن الوسائل العلمية أكثر أدوات البحث العلمي شيوعًا في مجاال
التي تعتمد عليها الدراسة الحالية في تجميع المعلومات من مصدرها، ويستخدمها تبعًا 

 .لهدف الدراسة وطبيعة مجتمع الدراسة من حيث االنتشار والتباعد 

 :إجراءات الدارسة الميدانية :ثالثا 
 :وتعرضها الدراسة على النحو التالي     

 : أ ـ مجتمع الدراسة 
من المعلمين  ، وأخذت (  955) تكون مجتمع الدراسة الحالية من العينة الكلية      

 .م 0101 - 0105للعام الدراسي(   039) منها عينة 
 ب ـ عينة الدراسة وخصائصها

ُيعد اختيار عينة الدراسة من أهم اإلجراءات التي تحقق نجاح الدراسة الميدانية،         
لذلك تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة من إجمالي المعلمين بجميع 

باإلدارات التعليمية بمديرية مدرسة، ( 09)عددهم مدارس التعليم الثانوي العام ، والبالغ 
رأس غارب ع الغردقة ع سفاجا ع )التربية والتعليم بمحافظةالبحر األحمر، وهي إدارات مدن 

 .م 0101 -0105، للعام الدراسي (مرسى علم  –الشالتينالقصير ع 
  أن نوع أفراد عينة الدراسة تساوى في فئة الذكور ، مع فئة اإلناث. 

 توزيع مجتمع الدراسة في المرحلة الثانوية (1)جدول 
 العينة عدد المعلمين

222 232 
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اخذ  ،معلما (  955) السابق، أن عدد مجتمع الدراسة بلغ( 0)يتضح من جدول 
وفق اإلحصاءات الرسمية لمديرية التربية والتعليم  س التعليم العام(  039) منه العينة 

 .بمحافظة البحر األحمر
 ( 2)جدول 

 بيان معلمى المرحلة الثانوية فى كل إدارة تعليمية بالبحر األحمر
 عدد المعلمين  اإلدارة 

 942 الغردقة 

 08 رأس غارب 

 04 سفاجا

 381 القصير 

 92 مرسي علم

 91 الشالتين

 13 حاليب

 922 الجملة 

 مدير إدارة اإلحصاء 

السابق ، عدد المعلمين فى كل إدارة تعليمية بالبحر األحمر ، ( 0)يتضح من جدول 
 (955) وجملة عدد المعلمين

 (3)جدول 
 بين الدرجة الكلية لمحاور أداة الدراسة والدرجة الكلية ( بيرسون)قيم معامل ارتباط 

 (232= ن)       (  استبانة أبعاد رأس المال الفكري)لثبات أداة الدراسة 

 المحاور
معامل ارتباط  قيم

 (بيرسون)
 

أبعاد رأس 
المال 
 الفكري
 

 **83718 سياسات عمل تنافسية: المحور األول

 **83792 الثقافة التنظيمية الداعمة: المحور الثانى

 **83099 البيئة التنظيمية المناسبة: المحور الثالث

 **83091 البشرية نظم فعالة لرفع كفايات الموارد: المحور الرابع

 **83002 الدرجة الكلية

 (               2021)توجد داللة إحصائية عند مستوى **   
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لمجاالت االستبانة (  بيرسون)قيم معامل ارتباط السابق، أن ( 3)جدوليتضح من  
ارتباط المحور األول سياسات عمل وكان معامل (. 13885، 13931)تراوحت ما بين 

 ، و(13995)ارتباط المحور الثاني الثقافة التنظيميةالداعمة معامل  ، و(13931)تنافسية 
ارتباط معامل  ، و( 13800)ظيمية المناسبة ارتباط المحور الثالث البيئة التنمعامل 

ارتباط الدرجة معامل  و(  13893)المحور الرابع نظم فعالة لرفع كفايات الموارد البشرية 
 ( 1310)وجميع هذه القيم مرتفعة ودالة عند مستوى (  13885)الكلية ككل 

 (4)جدول 
بين الدرجة الكلية ( ألفا كرونباخ (قيم معامل االتساق الداخلي ألداة الدراسة باستخدام معادلة

 232= الثبات المحوري ومجاالت أداة الدراسة ن  لمحاور

 الثبات لمحوري ومجاالت أداة الدراسة
قيم معامل ارتباط 

 (بيرسون)
 

أبعاد رأس 
المال 
 الفكري
 

 **83719 سياسات عمل تنافسية: المحور األول

 **83072 الثقافة التنظيمية الداعمة: المحور الثانى

 **837.9 البيئة التنظيمية المناسبة: المحور الثالث

 **.8302 نظم فعالة لرفع كفايات المواردالبشرية: :المحور الرابع

 (2021)توجد داللة إحصائية عند مستوى **  
لمجاالت االستبانة ( بيرسون)قيم معامل ارتباط السابق، أن ( 4)يتضح من جدول  

ارتباط المحور األول سياسات عمل تنافسية وكان (. 13856، 13939)تراوحت ما بين 
، (13895)، وارتباط المحور الثاني الثقافة التنظيمية الداعمة بالكل (13939)بالكل 

، وارتباط المحور الرابع ( 13969)وارتباط المحور الثالث البيئة التنظيمية المناسبة بالكل 
وجميع هذه القيم مرتفعة ودالة ( 13856)نظم فعالة لرفع كفايات الموارد البشرية بالكل 

مما يشير إلى قوة ثبات محاور أداة الدراسة وأيضًا ثبات أداة الدراسة ( 1310)عند مستوى 
( فما فوق 1316من )فمن الناحية التطبيقية تعد القيمة . ككل ومن ثم صالحيتها للتطبيق

 ,Sekaran)معقولة في البحوث المتعلقة باإلدارة والعلوم اإلنسانية ( ألفا كرونباخ)لمعامل 
2003, p. 122). 
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  (تحليُلها وتفسيُرها)نتائج الدراسة الميدانية 
نتائج الدراسة الخاصة بإستراتيجية تنمية رأس المال الفكرى فى المدارس الثانوية : أوال 

 .متطلبات مجتمع المعرفة على ضوء 
 .سياسات عمل تنافسية  :المحور األول 
 .الثقافة التنظيمية الداعمة  :المحور الثانى 
 .البيئة التنظيمية المناسبة  :المحور الثالث 
 .نظم فعالة ارفع كفاية الموارد البشرية : المحور الرابع 

 متغير النوع :ائص العينةالخاص بالمعلمين وخصنتائج الدراسة حسب المتغير : ثانيا 
 :األساليب اإلحصائية المستخدمة: ثالثاا 

، وفقًا SPSS))استخدمت الدراسة برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية    
 : لألساليب اإلحصائية التالية

والذي تمثل في استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات  اإلحصاء الوصفي،أ ع 
 .المعيارية

، ومعامل ارتباط (ألفا كرونباخ)وتمثل في استخدام معامل  اإلحصاء التحليلي،ب ع 
 .د معامل االرتباط بين االستبانةبيرسون، إليجاد  معامل ثبات االستبانة، وإليجا

تحديد طول خاليا مقياس ليكرت عملت الدراسة على إدخال البيانات وتحليلها بعد 
، (1366= 3÷ 0)الناتج على طول الفئة  ، قسمة(0=0-3)المدى الثالثي، تم حساب 
ضافة الناتج إلى  .يوضح ذلك( 9)جدول اقل قيمة في أداة الدراسة وبالتتابع، و  وا 

 (2)جدول 
 درجة القطع لفئات الدرجات لكل مستوى من مستويات االستجابة

 الفئات درجة التوافر م

 فأكثر9320من  تتوافر بدرجة كبيرة 3

 9320إلى أقل  9319من  تتوافر بدرجة متوسطة 9

 9319إلى أقل  ..33من  تتوافر بدرجة منخفضة 1
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، أن الدراسة الحالية اعتبرت المتوسطات الموضحة بالجدول (9)يتضح من جدول
ونسبتها هي الحد الفاصل بين مستوي االستجابات في االستبانة، وذلك لمتوسط االستجابة 

 .لالستبانة ككل، فى تحقيق رأس المال الفكرى للعبارة أو مجموع المحور أو الدرجة الكلية 

  (تحليلها وتفسيرها)نتائج الدراسة الميدانية  :رابعا
 :يمكن تحليل وتفسير نتائج الدراسة كما يلي

واقع تنمية رأس المال الفكرى فى المدارس الثانوية على ضوء متطلبات مجتمع  - أ
 .المعرفة

المعيارية لجميع العبارات ولكل تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
 .يوضح ذلك( 6)ة نظر عينة الدراسة، وجدول المحاور وللدرجة الكلية من وجه

 (2)جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي

 (االستبانة)والترتيب الستجابات عينة الدراسة حول أداة الدراسة 

 العدد المحاور ككل
المتوسط 
 الحسابى

ف ااالنحر
 المعيارى

 الترتيب
درجة 
 التوافر

  سياسات عمل  : المحور األول
 تنافسية

 منخفضة 3 83.9 9392 919

 الثقافة  :المحور الثاني
 التنظيمية الداعمة

 منخفضة 4 83.1 9334 919

البيئة التنظيمية : المحور الثالث
 المناسبة

 منخفضة 9 83.3 9399 919

نظم فعالة لرفع  :المحور الرابع
 لموارد البشريةاكفايات 

 منخفضة 1 83.7 9398 919

توافر لتنمية رأس المال الفكرى فى درجة السابق أن ( 6)ح من جداوليتض
المدارس الثانوية على ضوء متطلبات مجتمع المعرفة  من وجهة نظر عينة الدراسة من 

جاء المحور األول بدرجة توافر منخفضة حيث بلغ  بمحافظة البحر األحمر(المعلمين)
ثم جاء المحور الثاني  بدرجة توافر ( 1393)بانحراف معيارى ( 0303)المتوسط الحسابي 

، ثم جاء المحور (1391)وبانحراف معيارى ( 0310)منخفضة حيث بلغ المتوسط حسابي 
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نحراف معيارى وبا( 0304)الثالث  بدرجة توافر منخفضة حيث بلغ المتوسط حسابي 
، ثم جاء المحور الرابع  بدرجة توافر منخفضة حيث بلغ المتوسط حسابي (1369)
وتعزى هذه النتيجة إلى اتفاق . وجميعها منخفضة( 1394)وبانحراف معيارى ( 0319)

على أن سياسات العمل التنافسية منخفضة لعدم قدرة معلمى ..تصورات أفراد عينة الدراسة
س فى المعرفة ، والثقافة التنظيمية الداعمة منخفضة لنق  الثقافة المدرسة على التناف

التنظيمية للمعلمين الداعمة للمدرسة ، والبيئة التنظيمية المناسبة منخفضة ، ألن المعلم 
يتأثر بالبيئة التنظيمية ومدى الحرية المتاحة فيها ، والنظم الفعالة لرفع كفايات الموارد 

 .لة لرفع كفايات الموارد البشريةسة ال تستطيع تطبيق نظم فعاالبشرية منخفضة ألن المدر 

  :التصور المقترح للدراسة 
 :فلسفة التصور المقترح (  أوال

 : والمنطلقات على النحو التالى تتأسس فلسفة التصور المقترح على بعض الجوانب     
إال من خالل  ال يمكن إحداث تغيير أو تطوير ألى مجتمع وتنمية طريقة تفكير أبنائه

ن الطالب والمعلمين فى  التعليم وتطوير منظومته ، وأولها تنمية رأس المال الفكرى ، وا 
المرحلة الثانوية هما ثروة بشرية حقيقية ، ومصدر من مصادر قوة أى مجتمع مستقبال ، 
ومن ثم فهما يحتاجان إلى رعاية تربوية ، واهتمام خا  مع ترجمة هذا االهتمام إلى 

ن المرحلة الثانوية هى األساس التى تغرس فيه إجراءا ت عملية فى المجال التربوى ، وا 
تنمية رأس المال الفكرى  ، وتمثل البداية الحقيقة لعملية التنمية الشاملة لشخصية الطالب 

و إن كل طالب ومعلم منهما لديه .والمعلم ، وطريقة تفكيرهما وسلوكهما فى المستقبل 
ير وتوجهات فكرية أخذ مبادئها من األسرة وينبغى أن تكون تنمية استعداد أو طاقة وتفك

رأس المال الفكرى  مهيئة له المناخ المناسب بجانب العوامل المجتمعية األخرى ، وهذا 
 .المناخ هو المسئول عن دفوع هذا االستعداد وتلك الطاقة للنمو والتطور 

ن معايير جودة التعليم فى مصر أشارت إلى أ       همية  تنمية جوانب الشخصية عند وا 
الطالب بتنمية رأس المال الفكرى فى ضوء مجتمع المعرفة، وهناك قصور واضح فى 
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تنمية رأس المال الفكرى  على الرغم من توجه المؤسسات التعليمية المختلفة حاليا إلى 
ن عملية تنمية رأس ا لمال الفكرى تطبيق معايير الجودة واالعتماد فى العملية التعليمية ، وا 

لدى الطالب والمعلمين ال تعتمد على مجرد التوصيات والتنبيهات بقدر ماهى عملية 
 .ممارسة وتدريب لمجتمع المعرفة  من خالل مواقف تربوية وتعليمية عملية 

 : أسس التصور المقترح ( ثانيا
ية على ضوء يقوم التصور المقترح لتفعيل تنمية رأس المال الفكرى فى المدارس الثانو      

 : متطلبات مجتمع المعرفة على األسس التالية 
اب إن التحديات المعاصرة التى فرضها القرن الحادى والعشرون مثل العولمة  واإلره( 0

واجتماعية  ، وما صاحب ذلك من تغيرات حياتيةوالغزو الفكرى ومجتمع المعرفة
مال الفكرى على ضوء ، تدعو إلى االهتمام بتنمية رأس الواقتصادية وتكنولوجية

 .متطلبات مجتمع المعرفة  
وفر البرمجيات على أن توفر التقنيات الحديثة ، وأن تويجب أن تحر  المدرسة ( 0

، وأن توفر المختبرات المجهزة ، وأن تعمل بروح الفريق تحت قيادة التعليمية الحديثة
 .إدارة فعالة 

مر، وأن بمهنية من التعليم المست ويجب أن تحر  المدرسة على أن تطبق نظم فعالة( 3
، وأن تختار أفضل الكفاءات ين والموهوبين، وتختار المتميز تضم آليات لرصد المعرفة
 .لتحقيق مجتمع المعرفة 

 :مبررات التصور المقترح : ثالثا 
 .االقتناع الكامل بوجوب تنمية رأس المال الفكرى لتحقيق مجتمع المعرفة –0
ة رأس المال الفكرى ونشر التعليم للدول المتقدمة فى تنمياالستفادة من أنظمة  –0

 .المعرفة
تنظيم مؤتمرات للمعلمين تقدم مقترحات فعالة لتنمية رأس المال الفكرى لتحقيق مجتمع  –3

 .المعرفة 
 .تنفيذ دورات تدريبية للمعلمين أثناء الخدمة لتنمية رأس المال الفكرى  –4
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ى ألسلوب عملها بحيث تستفيد من األساليب الحديثة فى تطوير إدارة رأس المال الفكر  -9
 .تنمية رأس المال الفكرى 

التأكيد على الشراكة المجتمعية باعتبارها أحد معايير الجودة فى العملية التعليمية  –6
 .  لتنمية رأس المال الفكرى ومجتمع المعرفة 

 :أهداف التصور المقترح ( رابعا
رح لتنمية رأس المال الفكرى فى المدارس الثانوية على ضوء يستهدف التصور المقت       

 : متطلبات مجتمع المعرفة تحقيق األهداف التالية 
تفعيل تنمية رأس المال الفكرى بما يمكنها من القيام بالدور الفعال فى ضوء مجتمع ( 0

 .المعرفة 
 .العمل على تنسيق الجهود التى تقوم بها المدرسة ( 0
رأس المال الفكرى جزءا من العملية التعليمية لدورها الكبير فى مجتمع جعل تنمية ( 3

 .المعرفة 
نفعيل متطلبات تنمية رأس المال الفكرى التنظيمية ، والمادية ، والبشرية ، والتربوية ، (  4

 .والثقافية ، والفنية والوطنية لتحقيق مجتمع المعرفة 
االستفادة من الخبرات والتجارب الواقعية المعاصرة ، وخاصة الناجح منها فى الدول  (9

 . األخرى فى تنمية رأس المال الفكرى 
 : آليات تنفيذ التصور المقترح ( خامسا

إعداد المعلمين عن طريق تأهيلهن بااللتحاق بالدورات التدريبية فى كيفية تنمية رأس  -0
 .لمعرفة المال الفكرى لتحقيق مجتمع ا

تنمية قدرة المعلمين فى التعامل مع الحاسب اآللى فى تحضير الدروس ومراجعتها  -0
 . وعرض بعض المواد التعليمية والتربوية التى من شأنها تنمية رأس المال الفكرى

تصميم خطوات إجرائية لتقارير األداء الخاصة للمعلمين فى المدارس الثانوية  -3
 .ة واالستعانة ببرامج الحاسب المختلفة فى ذلك باستخدام أكثر من قناة تقويمي
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بشكل جيد وذلك عن طريق استغالل وقت ( خالل اليوم الدراسى ) إدارة الوقت  -4
 .العمل الرسمى للتركيز على األنشطة لتنمية رأس المال الفكرى 

ضرورة اشتراك اإلدارة مع المعلمين فى تنمية رأس المال الفكرى فى إعداد خطة  -9
 .هنية لمساعدة المعلمين فى إنجاز األهداف التنمية الم

 .إجراء المقابالت التى تتعلق باألمور اإلدارية والتعلم فى المدارس الثانوية  -6
 .ضرورة احتواء المناهج التعليمية فى المدارس الثانوية فى ضوء مجتمع المعرفة  -9
األنشطة المبادرة إلى االتصال بأولياء األمور بشأن االجتماعات الدورية لتطوير  -8

 .التربوية لما فيه من مصلحة الطالب 
مراعاة الجانب اإلنسانى والعالقات اإلنسانية فى طريقة المعامالت بين اإلدارة  -5

 .والمعلمين فى المدارس الثانوية من أجل تحقيق األهداف المنشودة 
 .التعاون بين المدرسة الثانوية والبيئة المحلية للطالب  -01
د ورعايتهم وتوجيههم للطرق السليمة لتنمية وتحسين كفاءتهم االهتمام بالمعلمين الجد -00

فى التدريس بمساعدتهم على استخدام الوسائل التربوية الحديثة لما فيه مصلحة 
 .الطالب فى التعليم الثانوى 

 .تحديد وتصنيف أهم المشكالت والقضايا التى تواجه طالب المرحلة الثانويىة  -00
عن رسم السياسة التربوية بأهم األسباب والعوامل  تزويد أصحاب القرار والمسئولين -03

الكامنة خلف قضايا ومشكالت طالب المرحلة الثانوية ، تمهيدا التخاذ القرارات 
 .المستنيرة المناسبة للحيلولة من اتساع نطاقها والقضاء عليها 

يمية توجيه أنظار الخبراء والمهتمين بتخطيط وتنفيذ المناهج والبرامج التربوية والتعل -04
واإلعالمية إلى أبعاد مشكالت طالب المرحلة الثانوية ، كى تتضافر الجهود 

 .لمواجهتها 
مما سبق عرضت الدراسة آليات تنفيذ التصور المقترح التى من شأنها تفعيل تنمية 

 . رأس المال الفكرى لطالب المرحلة الثانوية فى ضوء مجتمع المعرفة 
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 :المقترح معوقات تنفيذ التصور ( سادسا 
 : هناك مجموعة من المعوقات التى يمكن أن تواجه التصور المقترح التى تتمثل فى      

 .قصور ميزانية تنمية رأس المال الفكرى  –0
 .قلة إقبال الطالب على المسابقات الثقافية لتنمية مجتمع المعرفة  –0
 .إلنتاج المعرفة  تنامى ظاهرة هجرة العقول المصرية نظرا لغياب الدعم المؤسسى –3
حجم صناعة اإللكترونيات ، وصناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر صغيرة بالنسبة -4

 .لعدد كبير من الدول 
 .قلة عدد أجهزة الحاسب اآللى الشخصى فى مصر عن كثير من الدول المتقدمة  –9
 .نسبة استخدام اإلنترنت فى مصر ما زالت ضعيفة  -6
 .عليم ، وتردى نوعيته ، والتكدس المخيف للطالب بمدارسنا قلة اإلنفاق على الت –9
انتشار مجموعة من القيم السلبية أثرت على اإلبداع ، وأفرغت المعرفة من مضمونها  – 8

التنموى واإلنسانى ، حيث ضعفت القيمة االجتماعية للعالم والمتعلم والمثقف ، وأصبح 
 .المال هو القيمة العليا 

لة بتعليم اللغات األجنبية فى مصر مؤشرا على غياب رؤية تعليمية السياسات المتص –5
 .واضحة 

، المسلمات االجتماعية أو السياسيةمحتوى المناهج يتجنب تحفيز الطالب على نقد  –01
 .وتقلل فيها من النزعة االستقاللية واإلبداعية 

العربية ومن هنا نأتى إلى أهمية القضاء على هذه المعوقات فى مصر والدول 
من أجل المحافظة على المعرفة وتوفيرها ، فالمعرفة هى حجر األساس التى تستند إليه 

 .األوساط المختلفة سواء أكانت مؤسسات حكومية أو مؤسسات تعليمية أو أفراد 
 :آليات التغلب على المعوقات ( سابعا 

توفير : يمكن التغلب على قصور ميزانية تنمية رأس المال الفكرى من خالل  -0
الميزانيات ، والموارد واألدوات االزمة لتنمية رأس المال الفكرى ، ودعم المعلمين 

 . للتقديم للدراسات العليا ، وتعديل الحوافز والمرتبات للمعلمين
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يمكن التغلب على قلة إقبال الطالب على المسابقات الثقافية لتنمية مجتمع المعرفة  –0
 : من خالل 

 .الدرجات للمسابقات الثقافية أسوة بالحافز الرياضى جعل نسبة من  –أ 
االستفادة من الفسح وحص  االحتياط لممارسة النشاط الثقافى ، وعمل برامج  –ب

 .ثقافية جاهزة 
 .تقوية شبكات االنترنت ، وتدريب الطالب على البرامج المختلفة  –ج 

لمواتية للخبرات والعقول توفير الدعم المؤسسى إلنتاج المعرفة ، وتوفير البيئة ا –3
المصرية حتى تقوم بالمساهمة فى التنمية الوطنية ، وبخاصة فى بناء منظومة 

 .المعرفة الوطنية 
ويمكن التغلب على صغر حجم اإللكترونيات وصناعة تكنولوجيا المعلومات ، بزيادة  -4

 .رأس المال المخص  لها ، وزيادة عدد العاملين بهذه الصناعة 
، ألنه هو األساس الستخدام  اء الحاسب اآللى الشخصى بالتقسيطنسبة شر زيادة  –9

 .الحاسب 
 .زيادة نسبة استخدام اإلنترنت ، وتقوية الشبكات أكثر وخصوصا فى االمتحانات –6
، واالهتمام بالكيف والتوسع فى إنشاء فاق على التعليم ، وتحسين نوعيتهزيادة اإلن –9

 .المدارس 
لقيم السلبية وتاثيرها على اإلبداع ، بعودة القيم اإليجابية والترغيب فى وعالج انتشار ا -8

 .اإلنجاز واالنتماء واإلٌقبال على المساهمة فى إحداث التغيير المنشود فى الوطن 
حة وللتغلب على سياسات تعليم اللغة األجنبية فى مصر وغياب رؤية تعليمية واض –5

ذلك الج بتأسيس آليات المتالك العلم ونشره ، و ، والعفى تأثيرها على اللغة القومية
، وتطويرها ، بحيث تصبح قادرة على استيعاب العلوم من خالل تقوية اللغة القومية

 . الحديثة وتوظيفها ، مع الحر  على تعلم اللغة األجنبية فى الوقت نفسه 
ب جهود ويمكن التغلب على ضعف المناهج بتنفيذ مشاريع للتطوير التربوى وتنصي –01

 .خا  على مراجعة المناهج الدراسيةالتطوير هذه بوجه 
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 :توصيات الدراسة
االهتمام بتقوية شبكات التواصل االجتماعى ، وتطويرها باستمرار ، وتوافر  :الوزارة  -1

نظام فاعل للمعلومات واالتصاالت ، التدريب والتطوير للعنصر البشرى ، تبادل 
 .العالمية المعرفة فى مجتمعات المعرفة 

التركيز على تدفق المعرفة أكثر من تخزينها ، والقدرة على  :واضعوا المناهج  -2
 . التنافس بنقامة المسابقات ، إيجاد عالقة بين مجتمع المعرفة والجودة 

تشجيع . تنمية وتطوير القادة الذين يدعمون نماذج التعلم  :المؤسسات التعليمية  -3
ية فرق العمل المدربة ذاتيا ، مشاركة العاملين فى وضع العمل بروح الفريق ، وتنم

 .كة فى العوائد المتحققةاألهداف واتخاذ القرارات وحل المشكالت باإلضافة إلى المشار 
تطبيق استراتيجية مالئمة إلدارة العالقات بين المعلمين وكافة األطراف  :المعلم -4

البشرية ، عمل نقلة نوعية فى ثقافة الخارجية فى األجل الطويل ، والتخطيط للموارد 
 .المعلمين وسلوكهم نحو المعرفة

ونشر اإلنترنت فى . مساهمة الجميع فى عملية التراكم المعرفى : شبكات االتصال  –2
المؤسسة ، واستخدام تكنولوجيا إدارة المعلومات ، توفير البرامج التوعية للمعلمين فى 

 ،االستخدام األمثل لشيكات التواصل 
تبادل المعلومات مع زمالئهم ، والدخول على شبكات االنترنت ، وتعزيز  :الطالب  –2

 .التعلم المستمر وتحسن األداء ،المشاركة فى بناء المعرفة
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 المراجع
 :المراجع العربية: أوالا 
، رأس المال الفكرى وأثره على اإلبداع ( 0115)مة عبد المنعم عبد الوهاب أسا -1

 .وأثره على اإلبداع والتفوق المؤسسى ، القاهرة والتفوق 
براهيم مرعى العتيقى أسامة محمود قرن -0 ، إدارة رأس المال الفكرى ( 0100)ى ،وا 

تصور مقترح : بالجامعات المصرية كمدخل لتحقيق قدراتها التنافسية 
 .التربية ، مصر 

 واصطالحا ،م التنمية لغة ، التنمية المعرفية مفهو (0109)بانا محمد ضمرانى  -3
 . القاهرة

، إدارة الجامعات العربية فى ضوء المواصفات (0119)بسمان فيصل محجوب  -4
 .العالمية ، المنظمة العربية 

، إدارة رأس المال الفكرى كمدخل لتدعيم تطوير ( 0109)تامر محمد خليل  -9
 .المنظمات ، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئة ، مصر

، نحو إقامة مجتمع المعرفة ، المكتب ( 0104)اإلنسانية العربية لتنمية تقرير ا -6
 . اإلقليمى للدول العربية ، نيويورك 

، إسهامات اإلدارة المدرسية فى تنمية الوعى ( 0109)تركى كريمتس العتيبى  -9
  .األمنى رسالة دكتوراة ، الرياض جامعة أم القرى 

كرى فى تحقيق الميزة التنافسية ، دور رأس المال الف(  2013) زهرة أحمد بريش  -8
 . للمؤسس

، األمن الفكرى فى مقررات التربية اإلسالمية فى (  0115) سعد صالح العتيبى  -5
 .المرحلة الثانوية ، كلية التربية ، جامعة أم القرى 

، إدارة رأس المال الفكرى فى منظمات األعمال ، (  0115)سعد على العنزى   -01
 .   عمان ، األردن 

، تكنولوجيا المعلومات والتنمية الطريق إلى (  0100) ساب الظفيرى صالح ك -00
مجتمع المعرفة ومواجهة الفجوة التكنولوجية فى مصر ، القاهرة ، مكتبة 

 .الشروق الدولية 
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قضايا نظرية ومداخل " ، اإلصالح اإلدارى (  0101) عالية عبد الحميد عارف   -00
 .لية ، القاهرة ، مكتبة الشروق الدو " للتطوير 

، ضغوط العمل والرضا الوظيفى ، الرياض (  0105) عبد الرحمن أحمد هيجان   -03
 . ، مكتبة الملك عبد العزيز العامة 

، دراسة وتقويم رأس المال الفكرى فى شركات (  0119) عبد الستار حسين يوسف -04
 6.األعمال ، جامعة الزيتونة األردنية ، عمان 

، دور رأس المال الفكرى فى دعم الميزة (  0103) عبد الفتاح مراد المسلم   -09
التنافسية فى ضوء إدارة المعرفة لمنظمة األعمال ، مؤتمر تطوير رأس 

 . المال الفكرى نحو رؤية إستراتيجية جديدة للمؤسسات الحكومية
ى بالجامعات ، دراسة تقويمية لرأس المال الفكر (  0103) عبد اهلل راجح الحميدى  -06

السعودية ونماذج تعظيمية ، دراسة حالة لجامعة الملك سعود ، الرياض 
 .، معهد البحوث والدراسات التربوية ، جامعة القاهرة 

، التربية فى الوطن العربى على مشارف القرن (  0119) عبد اهلل عبد العزيزالسنبل  -09
 . الحادى والعشرين ، اإلسكندرية ، المكتب الجامعى الجديث

، اإلدارة اإللكترونية بين النظرية والتتطبيق ، (  0118) عصام عبد الفتاح مطر  -08
 .اإلسكندرية ، دار الجامعات الجديدة 

، إدارة التنمية المهنية ، األزاريطية ، الدار (  0115) عقيل محمود رفاعى  -05
 .الجامعية الحديثة

زيز االبتكار التنظيمى  ، ، أثر إدارة المعرفة فى تع(  0119) عمران الزين العربى  -01
 .، الكويت  0القاهرة ، المعهد العربى للتخطيط ، ط 

، رأس المال الفكرى وأثره فى إدارة أداء العاملين ، (  0101) على أكرم عبداهلل،  -00
 .جامعة الموصل ، العراق 

، أثر ثقافة المعلومات فى اإلبداع التنظيمى، (  0100) فراس سعود الشبلى   -00
 .  عراقالموصل ، ال

، معوقات إدارة رأس المال الفكرى بمدارس (  0106) محمد على الصمدانى   -03
التعليم العام بمحافظة الليث من وجه نظر قادتها ، مجلة القراءة 

 .والمعرفة ، مصر 
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، متطلبات تحقيق أبعاد األمن الفكرى لدى (  0106) محمد عبد الرحمن الفريدى    -04
نظر المعلمين والمشرفين التربويين  طالب المرحلة الثانوية من وجهة

 .بمدينة بريدة ، الرياض ، جامعة أم القرى 
،  متطلبات تطوير رأس المال الفكرى لتحقيق (  0103) محمد عبد الرازق ويح  -09

الميزة التنافسية للجامعات ، دراسة ميدانية على جامعة بنها ، مجلة كلية 
 . 044 – 035،  59، ع  04التربية ، جامعة بنها ، مصر ، مج 

، التعليم الثانوى ، اإلطار النظرى لنظام التعليم (  0100) مصطفى متولى محمد  -06
، دار الخريجين للنشر  6فى المملكة العربية السعودية  الرياض ، ط 

 . والتوزيع
، األمن الفكرى وعالقته بتلبية الحاجات (  0101) فتحى عبد الرحمن جروان   -09

 .النفسية ، القاهرة 
، استثمار رأس المال الفكرى وأثره فى تحقيق الجودة (  0101) ة سراج على لطيف -08

 . 09الشاملة ، مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ، ع 
 .، مفهوم وتعريف رأس المال الفكرى ، مصر(  0115)رفاعى ،ممدوح عبد العزيز  -05
أس المال الفكرى ،  إدارة المعرفة واالستثمارفى ر ( 0103)موسى اللوزى موبى  -31

لتحقبق التميز ، مؤشرات ومعايير قياس األداء اإلدارى العربى ، مؤتمر 
 .تطوير رأس المال الفكرى ، الكويت

، بيئة استثمار رأس المال البشرى ، دراسة (  0118) مهدى محمد القصا    -30
قدمت فى المؤتمر العلمى الدولى الثالث للبيئة ، جامعة جنوب الوادى ، 

 . مصر 
، التقريرالعالمى لليونسكو من ( 0119) نظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة م -30

 . مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة ، باريس ، منظمة اليونسكو 
، استثمار فى رأس المال البشرى واقتصاد (  0100) منتدى الرياض االقتصادى  -33

البحوث والدراسات ، المعرفة فى المملكة العربية السعودية ، مركز 
 .الرياض 
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، األهمية التنموية لرأس المال الفكرى فى الوطن (  0101) نافرأيوب محمد   -34
،  44العربى ودور التربية والتعليم فيه ، مجلة العلوم اإلنسانية ، العدد 

 .الرياض 
، دور القياس واإلفصاح عن رأس المال الفكرى (  0103) نشوى أحمد الجندى   -39

  repository sustech. Eduتقارير ، فى جودة ال
دراسة وتحليل عناصر رأس المال الفكرى فى ضوء (  0119) نورة محمد همالن   -36

، مطابع جامعة الملك فهد ( دراسة استكشافية ) مستجدات بيئًة العولمة 
 .، الرياض 

، إدارة رأس المال الفكرى كمدخل لتنمية القدرات (  0116) هانى محمد السعيد   -39
نافسية لمنظمات األعمال ، دراسة ميدانية ، مصر ، جامعة قناة الت

 ..السويس ، كلية التجارة ، رسالة دكتوراة
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