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 الملخص  

هدفت الدراسة إلى ق�اس مستوى توافر رأس المال الفكري �أ�عاده (رأس المال ال�شري، ورأس المال اله�كلي، ورأس 

�أ�عادها (اإلستعداد لألزم ة، تلط�ف  المال العالئقي) في الجامعات الخاصة الكو�ت�ة ودوره في إسترات�ج�ات إدارة األزمة 

) جامعات  8األزمة، المواجهة واإلستجا�ة لألزمة، التعلم من األزمة) خالل جائحة �ورونا. وتم إخت�ار عینة مكونة من (

خاصة في دولة الكو�ت، ف�ما تكونت وحدة المعاینة من الق�ادات في هذه الجامعات، حیث تم إخت�ار مستجیبي هذه الدراسة 

الكل�ات، وتم توز�ع    من أعضاء مجالس األمناء ورؤساء إست�انة على المستجیبین، وتم    240الجامعات ونوابهم وعمداء 

إست�انات مكتملة وصالحة للتحلیل. و�عد إجراء عمل�ة التحلیل لب�انات الدراسة، توصلت   209إست�انة �ان منها    217إسترداد  

اصة الكو�ت�ة، �ما تبین أن الجامعات الخاصة الدراسة إلى أن رأس المال الفكري متواجد �مستوى مرتفع في الجامعات الخ

الكو�ت�ة ط�قت إسترات�ج�ات إدارة األزمة �مستوى مرتفع خالل جائحة �ورونا، فضًال عن وجود دور ذو داللة إحصائ�ة لكافة  

. و�ستنادًا أ�عاد رأس المال الفكري في تطبیق إسترات�ج�ات إدارة األزمة خالل جائحة �ورونا في الجامعات الخاصة الكو�ت�ة

الى النتائج أوصت الدراسة �ضرورة اإلهتمام برأس المال الفكري �كافة أ�عاده (رأس المال ال�شري، ورأس المال اله�كلي ورأس 

المال العالئقي) لما له من دور في تعز�ز قدرة الجامعات على تطبیق إسترات�ج�ات إدارة االزمات، والسعي إلى تعز�ز مقدرتها  

 زمات من خالل تبني إسترات�ج�ات إدارة األزمة. على مواجهة األ

 الكلمات الدالة: رأس المال الفكري، إسترات�ج�ات إدارة األزمة، جائحة �ورونا، الجامعات الخاصة الكو�ت�ة. 
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 9/10/2022تار�خ القبول:  

Abstract 

The study aimed to measure the level of availability of intellectual capital with its 

dimensions (human capital, structural capital, and relational capital) in Kuwaiti private 

universities and its role in crisis management strategies in its dimensions (crisis preparedness, 

crisis mitigation, confrontation and response to the crisis, learning from the crisis) during 

COVID-19 pandemic. A sample consisting of (8) private universities in the State of Kuwait 

was selected, while the sampling unit consisted of leaders in these universities, as respondents 

to this study were chosen from members of the boards of trustees, university presidents, their 

deputies, and deans of the colleges. 240 questionnaires were distributed to the respondents, 

and 217 questionnaires were retrieved, of which 209 were completed and valid for analysis. 

After conducting the analysis process for the study data, the study concluded that intellectual 

capital is present at a high level in Kuwaiti private universities, and it was also found that 

Kuwaiti private universities applied crisis management strategies at a high level during the 

COVID-19 pandemic. In addition, there is a statistically significant role for all dimensions of 

intellectual capital in implementing crisis management strategies during the COVID-19 

pandemic in Kuwaiti private universities. Based on the results, the study recommended the 

need to pay attention to intellectual capital in all its dimensions (human capital, structural 

capital, and relational capital) because of its role in enhancing the ability of universities to 

implement crisis management strategies and strive to enhance their capabilities to face crises 

by adopting crisis management strategies . 
Keywords: Intellectual Capital, Crisis Management Strategies, COVID-19 Pandemic, 

Kuwaiti Private Universities . 

 المقدمة  

في ظل تفشي جائحة �ورونا أص�ح من الصعب تجاهل االزمات التي شهدتها مختلف جوانب الح�اة، حیث أثرت 

الجائحة على ح�اة األفراد اإلجتماع�ة والتعل�م�ة والمهن�ة، فقد أدت هذه االزمة الى إضافة تحد�ات �بیرة لألفراد والمؤسسات  

ت فعالة لمواجهة هذه األزمة ضرور�ة لتجنب التهدیدات الخطیرة وغیر المتوقعة التي  وصناع القرار، لذا فإن تبني استرات�ج�ا

). Al Eid & Arnout, 2020من الممكن ان تؤثر على قدرة المؤسسات ومنها المؤسسات التعل�م�ة على تحقیق أهدافها (

الحضارات تار�خ�ًا العدید من األزمات، تشیر الدالئل إلى تكرار األزمات عبر العصور في ح�اة األمم والشعوب، فقد واجهت  

إذ یزخر التار�خ �العدید من األزمات التي إعتمدت إدارتها على براعة صانعي القرار والقادة والفعالین خالل هذه األزمات.  

أثرت و�عتبر تفشي جائحة �ورونا   أحد األزمات التي تمر بها الشعوب والمؤسسات على مستوى العالم الیوم والتي بدورها  



مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 ا��دارية وا��قتصادية سلسلة العلوم  
Administrative and Economic Sciences Series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 
Scientific Journal Published in a Specialized Series 

 No. 1,2022  2022، 1العدد
 

 

18 

على مختلف القطاعات ومنها قطاع التعل�م وتسببت في العدید من اآلثار السلب�ة، مما استدعى الحاجة إلى وضع خطط 

 ).Arnout et al., 2020و�سترات�ج�ات لمواجهة هذه األزمة في جم�ع القطاعات (

 األداء المتمیز. وعلى إعت�ار أن جائحة �ورونا هي حدث مفاجئ �قلل من فرص تقدم المؤسسات وتحقیق    

فاإلدارة السل�مة لألزمة التي تتعرض لها المؤسسات على إختالف أنشطتها وأنواعها تعتبر أمرا ضرور�ًا لمجابهة    

األزمة والس�طرة علیها، إذ تتمثل إسترات�ج�ات إدارة األزمة في الطرق واإلجراءات التي یتم تطب�قها للحد من الحاالت الطارئة 

). و�التالي Bryan et al., 2017آل�ة التعامل معها عند حدوثها بهدف الحد من آثارها السلب�ة المدمرة (المرافقة لألزمة، و 

ال بد لهذه المؤسسات من إستخدام مجموعة من األدوات واألسالیب العلم�ة والعمل�ة أثناء مراحل األزمة المختلفة، بناء على 

للتصدي   مس�قًا  إعدادها  یتم  إسترات�ج�ة خاصة  السلب�ة خطة  آثارها  لتفادي  علیها  الس�طرة  ومحاولة  الظروف،  هذه  لمثل 

 واإلستفادة من ا�جاب�اتها. 

وقد أص�ح رأس المال الفكري هو رأس المال الحق�قي للمؤسسات �إعت�اره الر�ن الذي یلعب الدور الرئ�س في  

ح من متطل�ات بیئة العمل الحال�ة التر�یز على عمل�ات اإلبتكار والتجدید، وهو القائد في عمل�ات التغییر واإلبداع، لذا أص�

ك�ف�ة تنم�ة المؤسسات لرأس مالها الفكري لتحقیق عناصر تتفوق بها على منافسیها سواء �ان ذلك على مستوى جودة األداء 

). فقد أص�ح التر�یز على المعلومات Volna and Kohnova,2014أو الخدمات أو غیرها من إسترات�ج�ات التمیز (

معرفة في ظل اإلقتصاد المعرفي وعصر المعلومات�ة والعولمة هو الحكم في القدرة على التك�ف مع التحد�ات واألزمات،  وال

ولم �عد مفهوم الموارد التي تمتلكها الشر�ة مقتصرًا على الموجودات الماد�ة، بل تعداه إلى الموجودات الفكر�ة غیر الملموسة 

ا تمتلكه المؤسسات من أصول، بل أص�حت هذه األصول من أهم مقومات ال�قاء  التي أص�حت تشكل النس�ة األكبر مم

واإلستمرار�ة والنمو في المؤسسات. ولهذا �عتبر رأس المال الفكري الذي ینظر له على أنه مجموعة ما تمتلكه المؤسسة من 

للمؤسسات لكونه یلعب الدور   مهارات ومعرفة تجعلها قادرة على التك�ف مع الفرص والتحد�ات هو رأس المال الحق�قي

 ).Pedro et al., 2020األساس في عمل�ة اإلبتكار واإلبداع والتحدیث ( 

) فإن اإلستجا�ة للمتطل�ات الجدیدة تتطلب أ�ًضا أنواًعا Chatterton and Goddard (2009وفًقا لما أشار إل�ه  

لمؤسسات التعل�م العالي بتقد�م مساهمة أكثر دینام�ك�ة في التنفیذ الفعال جدیدة من الموارد وأشكاًال جدیدة من اإلدارة للسماح  

لعمل�ة التنم�ة الخاصة �المجتمع الذي تعمل �ه. وفي هذا الس�اق تم اإلعتراف �مؤسسات التعل�م العالي �اعت�ارها جهات  

)، �ما أصدر اإلتحاد Pedro et al., 2019فاعلة أساس�ة في أنظمة اإلبتكار الوطن�ة للوفاء �إسترات�ج�ات بناء المعرفة (

). OEU, 2006األورو�ي أ�ًضا توص�ة محددة لتعز�ز تقار�ر التعاون الدولي في مؤسسات التعل�م العالي ومؤسسات ال�حث (
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وعل�ه فقد جاءت هذه الدراسة للتعرف على دور رأس المال الفكیري في إسترات�ج�ات إدارة األزمة في الجامعات الكو�ت�ة 

 جائحة �ورونا.  خالل

 مشكلة الدراسة  1-1

أشارت العدید من الدراسات إلى أن جائحة �ورونا �شفت عن ضعف المؤسسات في إدارة األزمة عبر جم�ع دول 

). ونظرًا للظروف الحال�ة التي برزت في ظل تفشي جائحة �ورونا   زادت احتمال�ة Lai and Wong, 2020العالم (

جامعات الكو�ت�ة إلى تهدیدات وأزمات قد تؤدي إلى التأثیر على أدائها. وتعتبر القدرة على تعرض �افة المؤسسات ومنها ال 

 ). Dobrowolski, 2020aاإلستجا�ة للمواقف غیر المتوقعة �فعال�ة التحدي األكثر أهم�ة للمؤسسات (

تلكها المؤسسة، والتي تسهم  كما �مثل رأس المال الفكري مجموعة المعارف واألفكار اإلبداع�ة واإلبتكار�ة، التي تم

في تعز�ز مقدرتها على مواجهة األزمات، ولذلك أدر�ت الجامعات أن الق�مة الحق�قة لها تتعاظم ف�ما تمتلكه من رأس مال 

فكري متمیز قادر على تقد�م اآلراء واألفكار التي ُتحسن من مقدرتها في التعامل مع الظروف الطارئة �ما هو الحال في 

ا والتي تسهم �النها�ة في ز�ادة القدرات التنافس�ة للجامعة، �ما �جب على الجامعات اإلهتمام برأس مالها الفكري  جائحة �ورون

وتوجیهه نحو اإلبتكار من أجل اإلرتقاء �مستواها، إضافة إلى ذلك هناك منافسة حادة ف�ما بین الجامعات من أجل الفوز  

جامعة، ومن أجل مواجهة هذا التحدي ال بد أن تقوم اإلدارة بتوج�ه رأسمالها   �حصة سوق�ة أكبر، فهذا تحدي یواجه إدارة �ل

الفكري وحثه لرفع مقدرة الجامعة على تبني اإلسترات�ج�ات التي تمكنها من إدارة األزمة. وقد أشارت العدید من الدراسات 

ه الجامعات في إدارة األزمات، و�ینت  ) إلى الدور الذي تلع�2018) ودراسة ع�ابنة وعاشور (2020مثل دراسة الزهیري (

) الدور الذي یلع�ه رأس المال الفكري في  Ibarra-Cisneros et al. (2020) ودراسة  Pedro et al. (2019دراسة  

تعز�ز المشار�ة المجتمع�ة للجامعات. األمر الذي �ستدعي إجراء دراسة تساعد متخذي القرارات على إدارة األزمة التي 

 �ورونا، وتبرز مشكلة الدراسة �اإلجا�ة عن األسئلة اآلت�ة: سببتها جائحة  

السؤال الرئ�س: ما دور رأس المال الفكري بداللة أ�عاده (رأس المال ال�شري، ورأس المال اله�كلي، ورأس المال 

 العالئقي) في إسترات�ج�ات إدارة األزمة خالل جائحة �ورونا في الجامعات الخاصة الكو�ت�ة؟ 

 ذا السؤال الرئ�س األسئلة الفرع�ة اآلت�ة: و�تفرع عن ه

 ما دور رأس المال ال�شري في إسترات�ج�ات إدارة األزمة خالل جائحة �ورونا في الجامعات الخاصة الكو�ت�ة؟

 ما دور رأس المال اله�كلي في إسترات�ج�ات إدارة األزمة خالل جائحة �ورونا في الجامعات الخاصة الكو�ت�ة؟

 المال العالئقي في إسترات�ج�ات إدارة األزمة خالل جائحة �ورونا في الجامعات الخاصة الكو�ت�ة؟ما دور رأس  
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 أهم�ة الدراسة 1-2

تتلخص أهم�ة الدراسة في تناولها لموضوع ذو أهم�ة �بیرة في الدراسات المحاسب�ة واإلدار�ة الحدیثة والتي تتلخص  

إد  إسترات�ج�ات  في  ودوره  الفكري  المال  رأس  واقع في  على  الضوء  الدراسة  تسلط  إذ  الكو�ت�ة،  الجامعات  في  األزمة  ارة 

إسترات�ج�ات إدارة األزمة من قبل الجامعات والتر�یز على اشكال رأس المال الفكري المتمثل برأس المال ال�شري، ورأس 

ن في مجالي المحاس�ة واإلدارة وتفتح المال اله�كلي، ورأس المال العالئقي. و�ذلك من المؤمل أن تفید الدراسة الحال�ة ال�احثی

األبواب أمامهم إلجراء �حوث مشابهة. �ما من المؤمل أن تسهم هذه الدراسة في تقد�م توص�ات ألصحاب القرار والق�ادات 

  في الجامعات الكو�ت�ة تسهم في تعز�ز إهتمامها برأس المال الفكري وتنمیته مما سینعكس في مقدرتها على تبني إسترات�ج�ات

 إدارة األزمة المناس�ة في هذه الجامعات خاصة في ظل تفشي جائحة �ورونا.

 أهداف الدراسة  1-3

تهدف هذه الدراسة �شكل رئ�س إلى التعرف على دور رأس المال الفكري بداللة أ�عاده (رأس المال ال�شري، ورأس 

ل جائحة �ورونا في الجامعات الخاصة الكو�ت�ة، المال اله�كلي، ورأس المال العالئقي) في إسترات�ج�ات إدارة األزمة خال

 و�شكل أكثر تحدیدًا تسعى الدراسة إلى تحقیق األهداف اآلت�ة:

 التعرف على دور رأس المال ال�شري في إسترات�ج�ات إدارة األزمة خالل جائحة �ورونا في الجامعات الخاصة الكو�ت�ة. 

 إدارة األزمة خالل جائحة �ورونا في الجامعات الخاصة الكو�ت�ة.   التعرف على دور رأس المال اله�كلي في إسترات�ج�ات

 التعرف على دور رأس المال العالئقي في إسترات�ج�ات إدارة األزمة خالل جائحة �ورونا في الجامعات الخاصة الكو�ت�ة. 

 فرض�ات الدراسة    1-4

و�اإلستناد إلى انموذج الدراسة، فإنه تم ص�اغة  �عد أن تم ص�اغة مشكلة الدراسة وتحدیدها في عدد من االسئلة، 

 الفرض�ات التال�ة:

) لرأس المال الفكري بداللة α≤ 0.05: ال یوجد دور ذو داللة إحصائ�ة عند مستوى داللة (H0الفرض�ة الرئ�سة:  

مة خالل جائحة �ورونا أ�عاده (رأس المال ال�شري، ورأس المال اله�كلي، ورأس المال العالئقي) في إسترات�ج�ات إدارة األز 

 في الجامعات الخاصة الكو�ت�ة. 

 و�تفرع عن هذه الفرض�ة الفرض�ات الفرع�ة اآلت�ة:

H01) ال یوجد دور ذو داللة إحصائ�ة عند مستوى داللة :α≤ 0.05  لرأس المال ال�شري في إسترات�ج�ات إدارة (

 األزمة خالل جائحة �ورونا في الجامعات الخاصة الكو�ت�ة. 
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H02یوجد دور ذو داللة إحصائ�ة عند مستوى داللة (: ال α≤ 0.05  لرأس المال اله�كلي في إسترات�ج�ات إدارة (

 األزمة خالل جائحة �ورونا في الجامعات الخاصة الكو�ت�ة. 

H03) ال یوجد دور ذو داللة إحصائ�ة عند مستوى داللة :α≤ 0.05  لرأس المال العالئقي في إسترات�ج�ات إدارة (

 خالل جائحة �ورونا في الجامعات الخاصة الكو�ت�ة. األزمة  

 أنموذج الدراسة 1-5

 
 : انموذج الدراسة اإلفتراضي 1الشكل رقم  

 مصطلحات الدراسة  1-6

رأس المال الفكري: نظام متكامل معقد �شرك القدرات الفكر�ة واإلبداع�ة واالبتكار�ة وغیرها من القدرات لألفراد  

 ).Curado et al., 2011یتحدون من خالل التفاعالت لتعظ�م الق�مة في المؤسسة (والتنظ�م الذین  

إسترات�ج�ات إدارة األزمة: وسیلة لمواجهة األزمة والتغلب علیها، والتحكم في مسارها واتجاهها، وذلك للحد من  

واالستفادة من إ�جاب�اتها وتحقیق أقصى المكاسب اآلثار السلب�ة لها، و�التالي حما�ة المنظمة وأطراف المصلحة من األذى،  

 ).Coombs, 2007في أقصر زمن، والحد من الخسائر ألقل مستوى ممكن (

 الدراسات السا�قة

تبین مراجعة األدب�ات المتعلقة بتأثیرات رأس المال الفكري على إسترات�ج�ات إدارة األزمة وجود ندرة من الدراسات 

 ستعراض أكثر الدراسات صلة �أهداف هذه الدراسة والتي تناولت متغیرات الدراسة �شكل منفصل. في هذا المجال، لذا سیتم إ

 الدراسات المتعلقة برأس المال الفكري   2-1

) إلى  التعرف إلى درجة توفر مكونات رأس المال الفكري في الجامعات  2018هدفت دراسة المومني وأخرون ( 

یین، وقد خلصت الدراسة إلى توفر مكونات رأس المال الفكري في الجامعات األردن�ة األردن�ة من وجهة نظر القادة األكاد�م

) إلى تقد�م إقتراح تشغیلي مبتكر لق�اس رأس Pedro et al. (2019بدرجة عال�ة ولكل ُ�عد من أ�عادها. �ما هدفت دراسة  
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التجر�ب�ة �أن رأس المال ال�شري ورأس المال   المال الفكري لمؤسسات التعل�م العالي في اإلتحاد األورو�ي، وأشارت النتائج

اله�كلي ورأس المال العالئقي تشكل المكونات األساس�ة لرأس المال الفكري لمؤسسات التعل�م العالي، وتلعب دورًا هامًا في  

بتحلیل )  Pedro et al. (2020تعز�ز دور مؤسسات التعل�م العالي في المجتمعات التي تعمل بها. وفي نفس الس�اق قام  

العالقة بین رأس المال الفكري لمؤسسات التعل�م العالي في البرتغال وممارسات التنم�ة المستدامة الخاصة بها، وتقی�م ما إذا 

كانت ممارسات التنم�ة المستدامة لمؤسسات التعل�م العالي مرت�طة بنوع�ة ح�اة أصحاب المصلحة، وأشارت نتائج الدراسة 

یؤثر على ممارسات التنم�ة المستدامة للجامعات البرتغال�ة �شكل م�اشر و��جابي، وأن تعز�ز رأس   إلى أن رأس المال الفكري 

المال الفكري یت�ح المجال للتحسین في الجامعات من خالل مشار�ة إجتماع�ة أفضل وأكثر �فاءة تكون موجهة �شكل أكبر  

 إلى تحد�ات اإلستدامة والتغییر اإلجتماعي. 

) إلى تحدید أثر رأس المال الفكري من خالل أ�عاده و�دارة  Ibarra-Cisneros et al. (2020كما هدفت دراسة  

المعرفة على أداء الجامعات المكس�ك�ة، وتوصلت الدراسة إلى أن رأس المال الفكري یلعب دورًا محور�ًا في أداء الجامعات  

) إلى التعرف على مدى تأثیر  2020ید وعثماني (و�عزز من مقدرتها على التفاعل مع إحت�اجات المجتمع. وهدفت دراسة رل

مكونات رأس المال الفكري المتمثة برأس المال ال�شري، رأس المال اله�كلي، رأس مال العالقات على أ�عاد جودة الخدمة 

صائ�ًا بین التعل�م�ة �المر�ز الجامعي مرسلي عبد هلال بتی�ازة في الجزائر، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة طرد�ة دالة إح 

رأس المال الفكري �مختلف أ�عاده وتحسین جودة الخدمة التعل�م�ة �المر�ز الجامعي مرسلي عبد هلال بتی�ازة. و�ذلك هدفت  

) إلى التعرف على درجة توافر متطل�ات تطو�ر رأس المال الفكري في الجامعات الفلسطین�ة، 2021دراسة نجم وقشطة (

طل�ات تطو�ر رأس المال الفكري في الجامعات الفلسطین�ة جاءت بدرجة تقدیر �بیرة بوزن و�ینت الدراسة أن درجة توافر مت

 %).71.94نسبي (

 الدراسات المتعلقة �إسترات�ج�ات إدارة األزمة  2-2

) إلى التعرف على واقع إدارة األزمات في جامعة العلوم اإلسالم�ة العالم�ة من  2020هدفت دراسة عضی�ات (

وأظهرت النتائج أن أهم�ة أ�عاد واقع إدارة األزمات في جامعة العلوم اإلسالم�ة العالم�ة �انت بدرجة   وجهة نظر الطالب،

متوسطة، �ما أوصت الدراسة �ضرورة توفیر فر�ق خاص مدرب ومؤهل �الجامعة إلدارة األزمات. وهدفت دراسة الزهیري 

ات بداللة أ�عادها المتمثلة �إدراك األزمة واإلستعداد لألزمة ) إلى التعرف على العالقة بین إسترات�ج�ات إدارة األزم2020(

والتخط�ط لألزمة ومواجهة األزمة وتقی�م األزمة و�ین المسؤول�ة المجتمع�ة لدى طالب جامعة أسیوط في ظل جائحة �ورونا،  

المسؤول�ة المجتمع�ة في    وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة إ�جاب�ة دالة إحصائ�ًا بین إسترات�ج�ات إدارة األزمات و�ین
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) إلى التعرف على واقع إدارة األزمات في الجامعة المستنصر�ة وعالقتها  2019جامعة أسیوط. وهدفت دراسة محسن (

�إتخاذ القرار الفعال من وجهة نظر أعضاء هیئة التدر�س، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن عمداء الكل�ات یتمتعون �مستوى  

األزمات، فضًال عن وجود عالقة إرت�اط�ة قو�ة بین إدارة األزمات في الجامعة المستنصر�ة و�تخاذ   جید �ما یتعلق �إدارة 

 القرار الفعال.

) إلى التعرف على واقع إدارة األزمات بداللة أ�عادها (التخط�ط إلدارة  2018كما هدفت دراسة ع�ابنة وعاشور (

إدارة األزمة ، و�تخاذ القرار في إدارة األزمة، وفر�ق إدارة األزمة) في    األزمة، والمعلومات في إدارة األزمة، واإلتصاالت في

الجامعات الحكوم�ة في شمال األردن من وجهة نظر أعضاء هیئة التدر�س. وأظهرت نتائج الدراسة أن أعضاء هیئة التدر�س 

أل�عاد �التالي: اإلتصاالت ثم التخط�ط �الجامعات الحكوم�ة �شیرون إلى تقدیرات متوسطة لواقع إدارة األزمات، و�ان ترتیب ا

ثم إتخاذ القرار ثم فر�ق إدارة األزمة وأخیرًا المعلومات. وأوصت الدراسة �عدد من التوص�ات من أهمها إنشاء فرق متخصصة 

وضرورة في إدارة األزمة في الجامعات تكون مهمتها التعامل مع األزمات الجامع�ة وعمل خطط إجرائ�ة مس�قة إلدارة األزمة،  

 ز�ادة التواصل بین الجامعة ومؤسسات المجتمع المحلي المختلفة ف�ما یتعلق �إدارة األزمة من خالل وسائل اإلعالم المختلفة.

) وجود أثر لتطبیق إسترات�ج�ات إدارة األزمات على أداء العاملین Majli and Tamimi,2018  (   وأظهرت دراسة

من تظافر الجهود عبر المؤسسة للتوصل إلى الحلول المناس�ة للتخف�ف من األزمات والشر�ة �شكل عام، و�التالي ال بد  

التي تواجهها، وضرورة توفیر مر�ز إلعداد قادة ومدیري المؤسسات لتمكینهم من التعامل مع األزمات. �ما أن لالزمة أ�ضًا 

المؤسسة وس�اساتها و�رامجها القادمة، أوجه وجوانب إ�جاب�ة بناءة، هي ع�ارة عن فرص �مكن اإلستفادة منها في خطط  

فاإلدارة السل�مة لألزمة تساعد على ال�حث عن فرص جدیدة للمؤسسة تكون بناءة وهادفة، وتجدد النس�ج اإلجتماعي، وتعمل  

ما تعمل  على ز�ادة التماسك والتكاتف بین �افة العاملین والق�ادة وفي �افة المستو�ات اإلدار�ة، وتز�د التعاون بین الجم�ع، �

على اظهار أفكار خالقة و�بداع�ة، وحلول مبتكرة، لم تكن لتظهر لوال وجود األزمة، و�ل ذلك من شأنه تحسین وتطو�ر 

). وهنا فال بد من اإلشارة إلى ضرورة إیالء اإلهتمام الكافي �الكوادر واألشخاص  Lalonde, 2004األداء �شكل عام (

بنجاح، حیث أن هؤالء األفراد هم جوهر النجاح في مواجهة األزمات، و�التالي تحقیق  الذین یتعاملون مع األزمات و�دیرونها  

أعلى مستو�ات األداء، ذلك أن النجاح في إدارة األزمات التي تمر بها المؤسسة ُ�عد مؤشرًا على �فاءتها وتمیزها وتطور 

في حل المشكالت والتقلیل من اآلثار السلب�ة لألزمات أدائها ، و�التالي توج�ه جهودها للتطو�ر واإلبداع ول�س لز�ادة النفقات  

) إلى أهم�ة االستعداد ألزمة جائحة �ورونا  Lai and Wong,2020  (التي تمر بها. و�ما یتعلق �جائحة  �ورونا فقد أشار

ة، وأنه في مرحلة  حیث بین أهم�ة تهیئة الموارد ال�شر�ة وتطبیق إسترات�ج�ات الوقا�ة من األو�ئة في مرحلة اإلستعداد لألزم
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المواجهة واإلستجا�ة لألزمة �جب المحافظة على إسترات�ج�ات الوقا�ة وتنظ�م عمل الموظفین وعدم التر�یز على المساعدات 

و�رى  الخدم�ة.  المؤسسات  أداء  تحسین  في  دور  من  له  لما  �أن Milojevic and Katsadze ,2020  (  الحكوم�ة   (

حة �ورونا قبل بدایتها نظرًا لعدم توقعها لهذه األزمة، لذلك إقتصرت إدارة األزمة في المؤسسات لم تكن مستعدة ألزمة جائ

) إلى أن Dobrowolski ,2020b  (  هذه الجائحة على فرض القیود إلحتواء الجائحة واألضرار المتعلقة �عا فقط. وأشار

زت �ذلك ضرورة تطو�ر نظام إستجا�ة جائحة �ورونا أبرزت نقاط الضعف في قدرة المؤسسات على إدارة األزمات، وأبر 

 ( متطور إلدارة األزمات داخل �ل مؤسسة نظرًا لعدم قدرة المؤسسات �شكل عام على التنبؤ بهذه األزمات وأثارها. �ما توصل

Harahsheh et al.,2021 إلى توسط مستوى تطبیق إسترات�ج�ات إدارة األزمات في الجامعات األردن�ة خالل أزمة (

ونا �اإلضافة إلى توسط مستوى تطو�ر األداء و�ذلك توسط مستوى ممارسة البراعة اإلسترات�ج�ة. و�ینت نتائج  جائحة �ور 

إخت�ار فرض�ات الدراسة عدم وجود أثر لإلستعداد لألزمة ومواجهة األزمة واإلستجا�ة لها في تطو�ر أداء الجامعات األردن�ة 

 التعلم من األزمة تأثیر في تطو�ر أداء الجامعات األردن�ة.خالل جائحة �ورونا. ف�ما �ان لتلط�ف األزمة و 

 األدب النظري 

 رأس المال الفكري   3-1

�مثل رأس المال الفكري أهم�ة �بیرة و�ساعد منظمات األعمال للوصول إلى العالم�ة من خالل مجموعة الموجودات  

واإلسترات�جي المعتمد على اإلبتكار والتجدید، لذلك �عد الهدف المحوري  التنافس�ة التي تقوم علیها عمل�ة التطو�ر الخالق  

لرأس المال الفكري �أحد عوامل النجاح هو دعم المر�ز التنافسي لمنظمات األعمال وتمكینها من اإلستمرار والنمو و�ساعدها 

ئدة في بیئة العمل، �ما یوفر القدرات على إكتساب المعرفة وتجدید رصیدها المعرفي، والتخلص من المفاه�م التقلید�ة السا

). Abazeed, 2017اإلبداع�ة واإلبتكار�ة التي تسهم في حل المشكالت وتطو�ر أسالیب األداء في منظمات األعمال (

وقد حددت الشر�ات الیوم نوعین من األصول �عتبران ذات أهم�ة للق�اس، هما األصول الملموسة واألصول غیر الملموسة، 

تسجیل األصول غیر الملموسة في الب�انات المال�ة ولكنها تشكل نس�ة عال�ة �جزء من الق�مة السوق�ة للمؤسسة.   حیث ال یتم

 ).Christensen, 2018و�عد رأس المال الفكري أحد المفاه�م القر��ة لمفهوم األصول غیر الملموسة (

لمال الفكري ُیالحظ أن هناك مسم�ات متعددة و�الرجوع إلى األدب�ات المحاسب�ة واإلدار�ة المتعلقة �مفهوم رأس ا

للداللة على هذا المفهوم منها: األصول المعرف�ة، واألصول الفكر�ة، واألصول الذهن�ة، واألصول غیر الملموسة، أو األصول 

من القرن الالماد�ة، و�العودة إلى الجهود ال�حث�ة حول إبراز رأس المال الفكري یالحظ أنها بدأت من منتصف التسعین�ات  

) إلى  أن رأس المال الفكري تم تقد�مه ألول مرة Cabrita and Bontis,2008  (). وقد أشار2019المنصرم (سل�م،  
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الذي أكد أن رأس المال الفكري �شمل الفعل الفكري �إعت�اره "استخدام" للمعرفة   1969بواسطة �ینیث جالبر�ث في عام  

الفكري إلى الخیوط النظر�ة المتضمنة في نظر�ة رأس المال ال�شري ووجهة النظر   والمهارات. وُ�عزى ترس�م بن�ات رأس المال

) Bontis and Fizenz ,2002  (  ). وقد قامLeon, 2016القائمة على الموارد للشر�ة ونظر�ة رأس المال اإلجتماعي (

بتعر�ف رأس المال الفكري على أنه مجموع �ل شيء �عرفه �ل فرد في شر�ة ما �منحه میزة تنافس�ة، وأشار إلى أن رأس 

 المال الفكري هو تعاون جماعي یبرز التعلم المشترك بین الشر�ة وعمالئها، والذي بدوره �صوغ را�ًطا بین الطرفین.  

رات والخبرات العمل�ة التي یتم تنفیذها من خالل النشاط الفكري (نجم  و�تكون رأس المال الفكري من المعرفة والمها

)، إذ  أن أنشطة رأس المال الفكري قد تظهر في شكل مهارات فكر�ة وأخالق�ة وثقاف�ة تؤدي إلى إنشاء 2021وقشطة،  

ل معقد �شرك القدرات ). �ما ُینظر إلى رأس المال الفكري على أنه نظام متكامAnggraini et al., 2018معرفة جدیدة (

الق�مة في   لتعظ�م  التفاعالت  الذین یتحدون من خالل  القدرات لألفراد والتنظ�م  الفكر�ة واإلبداع�ة واإلبتكار�ة وغیرها من 

). �ما �شمل رأس المال الفكري أ�ًضا اله�كل التنظ�مي للشر�ة وتقن�ات المعلومات Curado et al., 2011المؤسسة (

 ).2020التجار�ة �اإلضافة إلى األصول ال�شر�ة والبن�ة التحت�ة والملك�ة الفكر�ة (رلید وعثماني،  المستخدمة وسمعتها  

�كمن أساس نظر�ة رأس المال الفكري في حق�قة أن األصول الملموسة في مؤسسات الیوم أقل ق�مة من األصول  

). وتقوم هذه النظر�ة على اإلقتناع  2020(الزهیري،  غیر الملموسة، والتي قد ال یتم إث�اتها �الضرورة في الدفاتر المحاسب�ة  

)، إذ أن 2021�أن ثروة المؤسسة تقوم على رأس المال ال�شري ورأس المال اله�كلي ورأس المال العالئقي (نجم وقشطة،  

). وقد أدى تداخل Abazeed, 2017إنشاء الق�مة �حدث �نت�جة للتفاعل بین عناص رأس المال على مستوى المؤسسة (

الدراسات ل�احثین من تخصصات مختلفة مثل المحاس�ة واالقتصاد والتمو�ل واإلدارة اإلسترات�ج�ة والموارد ال�شر�ة إلى تعدد�ة 

). Anggraini et al., 2018أ�عاد ق�اس رأس المال الفكري �إستخدام نظر�ات مختلفة لتبر�ر ق�اس رأس المال الفكري (

قة أنه لكي تستخدم المؤسسات قاعدة معارفها �شكل فعال، �جب أن �كون هناك حیث أظهرت النتائج من األ�حاث السا�

). وهو ما �عني أن Bhatti & Zaheer, 2014تفاعل مستمر بین رأس المال ال�شري واله�كلي ورأس المال العالئقي (

في المنظمة. و�شكل عام فقد  المعرفة المعزولة الموجودة في أذهان الموظفین ال تؤثر على مسألة الق�مة ما لم یتم دمجها  

 أجمعت الدراسات على ثالثة مكونات لرأس المال الفكري، وهي: 

 رأس المال ال�شري:   3-1-1

یتكون رأس المال ال�شري من جم�ع السمات المتعلقة �الموارد ال�شر�ة في منظمات األعمال، والتي تضم التجارب  

داع�ة واإلبتكار�ة، �معنى أنه یتضمن جم�ع المعلومات والمعارف غیر  التي تعرض لها المورد ال�شري ومهاراته وقدراته اإلب
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). و�عد رأس المال ال�شري قاعدة أساس�ة لإلستدامة Bhatti & Zaheer, 2014الملموسة لدى العقل اإلنساني للمنظمة (

ة وتفوقها وتحسین أدائها، لذلك المبتكرة واإلسترات�ج�ة للمنظمة، إذ یرت�ط رأس المال ال�شري المتفوق بتحسین إنتاج�ة المنظم

لمنظمتهم   تنافس�ة  میزة  تحقیق  أجل  من  ممكن  فر�ق  أفضل  و�عداد  لتوظ�ف  السعي  ال�شر�ة  الموارد  مدیري  على  �جب 

)Dahasha & Al-Dirawib, 2018 التي والمعارف  والخبرات  المهارات  مجموعة  �أنه  ال�شري  المال  رأس  و�عرف   .(

 ).Di Bernardino & Corsi, 2018ن قدرات إبتكار�ة و�بداع�ة (�متلكها األفراد والتي تتكون م

 رأس المال اله�كلي:   3-1-2

و�شمل رأس المال اله�كلي تعلم المنظمة وتشار�ها للمعارف في ممارساتها الیوم�ة، و�تضمن تخز�ن المعرفة في  

منظمة �مغادرة الموظفین، وهو ما المنظمة وعدم إعتماد هذه المعرفة على وجود عنصر �شري محدد، �معنى عدم تأثر ال

�شیر إلى البن�ة التحت�ة المستدامة لرأس المال ال�شري للمنظمة، و�عكس جم�ع مرافق التخز�ن الماد�ة المختلفة في المؤسسة، 

ى أي ثقافتها وعمل�اتها وقاعدة ب�اناتها و�جراءات التشغیل وأصولها الفكر�ة، فهي ال تخلق ق�مة فحسب، بل تض�ف أ�ًضا إل

) إلى أن رأس المال اله�كلي 2017). وقد أشار  (الز�یدي وأخرون،  Bhatti & Zaheer, 2014الق�مة المال�ة للمؤسسة (

الملموسة التي  المال الفكري، وتتراوح اله�اكل من العناصر  التمكین�ة التي تسمح للمنظمة �إستغالل رأس  �شمل اله�اكل 

المات التجار�ة وقواعد الب�انات، إلى النجاح غیر الملموس مثل الثقافة والشفاف�ة تقدمها المؤسسة مثل براءات اإلختراع والع

 والثقة بین الموظفین.  

 رأس المال العالئقي:  3-1-3

�ستند رأس المال العالئقي على فكرة أن الشر�ات ال تعتبر أنظمة معزولة ولكن �نظم تعتمد إلى حد �بیر على  

)، واستناًدا إلى نموذج ق�اس و�دارة رأس المال الفكري �شیر المستوى األول Hormiga et al., 2011عالقاتها مع بیئتها (

إلى المعرفة و�دارتها، ف�ما یرت�ط المستوى الثاني �العالقات التي �مكن للمنظمات الحفاظ علیها مع الو�الء الذین �شكلون 

مثل العمالء أو الموردین أو المساهمین. وتعتمد قدرة   جزءًا من بیئتها األقرب، وفي العادة تقدم البیئة األقرب عدة و�الء

الشر�ة على فهم وتحلیل و�تخاذ القرارات �شأن صناعتها على دراسة العالقات المذ�ورة سا�ًقا، والتي �مكن إعت�ارها تأثیًرا 

 ).de Leaniz & del Bosque, 2013م�اشًرا على إمكان�ات الشر�ة في تحقیق اإلنجازات (

رى، تعتبر سمعة الشر�ة عنصًرا وس�طًا للعالقات بین المؤسسات، إذ ُتفهم سمعة الشر�ة على أنها  من ناح�ة أخ

مجموعة من التصورات التي �حملها األشخاص داخل المؤسسة وخارجها، هذه الفكرة سوف تؤثر على العمل�ات العالئق�ة 

). Walecka, 2021ن قبل أصحاب المصلحة (مع و�الء البیئة األقرب �إعت�ارها إدراك أو تصور لسلوك المؤسسات م
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وعل�ه فإن رأس المال العالئقي �شیر إلى طب�عة العالقة مع األفراد الذین تتعامل معهم المؤسسة من عمالء وعاملین، وتعمل 

لعالقات  على تحقیق رغ�اتهم وتوفیر حاجاتهم مما �ساهم في تحقیق رضا العمالء، وز�ادة والئهم وانتمائهم للمؤسسة، وتحسین ا

 التي تر�ط المؤسسة �عمالئها، والتحالفات اإلسترات�ج�ة المقامة مع المؤسسات التي تؤدي نفس الدور.

 إسترات�ج�ات إدارة األزمة  3-2

تعرف األزمة �أنها حدث مفاجئ �قلل من فرص تقدم المؤسسة وتحقیق األداء المتمیز، وقد یؤدي إلى انه�ار �امل 

). وهي حالة أو حدث یؤدي إلى تغیر مفاجئ وحاد في النتائج واألهداف Fener & Cevik, 2015المؤسسة وزوالها (

المخطط لها مس�قًا، فهي وضع استثنائي تتالحق ف�ه األحداث وتختلط معه األس�اب �النتائج، و�فقد معه المسؤولون ومتخذي 

ال المؤسسة قدرتهم على الس�طرة علیها أو على اتجاهاتها  ‐Al  (  ). وعرفAlves et al., 2020مستقبل�ة ( القرار في 

Dabbagh,2020  األزمة على أنها نقطة تحول في موقف مفاجئ، یؤدي إلى أوضاعٍ غیر مستقرة، ونتائج غیر مرغوب (

فیها، ما یهدد المصـالح والبنیـة األساس�ة للمؤسسة، و�حدث �ل ذلك في وقت قصیر یتطلب ضرورة اتخاذ القرار الموحد 

أس�ابها   والمناسب تتعدد  ال�عض  المتداخلة والمترا�طة مع �عضها  �أنها مجموعة من األحداث  لمواجهتها. وتتمیز األزمة 

والعوامل والعناصر المرت�طة بها، والتي ینتج عن ترا�طها ظروف جدیدة، غیر متوقعة النتائج، فهي تمثل نقاط تحول �صعب 

)، و�التالي �مكن أن تزعزع استقرارها Aljuhmani & Emeagwali, 2017على المؤسسة تحملها لفترة زمن�ة طو�لة (

�صورة قد تؤدي إلى نهایتها وزوالها إذا استمرت طو�ال. �ما أن ما �میز األزمة و�عتبر من أبرز خصائصها أنه �سود فیها  

من الشك في  ظروف عدم التأكد وندرة المعلومات والشك والغموض وعدم وضوح الرؤ�ة، إضافة الى وجود درجة عال�ة  

الخ�ارات والبدائل المتاحة للحل، و�التالي یتطلب مواجهة األزمة اتخاذ قرارات مهمة وسر�عة وحاسمة في فترة زمن�ة قصیرة  

)Wishah, 2016.( 

وُتعد اإلدارة السل�مة لألزمة التي تتعرض لها المؤسسات على إختالف أنشطتها وأنواعها أمرا ضرور�ًا لمجابهتها  

ها، إذ تتمثل إدارة األزمات في الطرق واإلجراءات التي یتم تطب�قها للحد من الحاالت الطارئة المرافقة لألزمة، والس�طرة علی

). و�دارة األزمة تشیر إلى Bryan et al., 2017وآل�ة التعامل معها عند حدوثها بهدف الحد من آثارها السلب�ة المدمرة (

ع األزمات التي تمر بها، بهدف تقلیل المخاطر واآلثار السلب�ة لألزمة أو منعها مقدرة المؤسسة على التعامل �سرعة و�فاءة م

 Arnout et ر(). ومن وجهة نظTaneja et al.,2004من خالل تحدید وتشخ�ص األزمة والتخط�ط لها ومواجهتها (

al.,2020(   فإن إدارة األزمة تعرف �أنها: عمل�ة التخط�ط المسبق لحدث سلبي غیر متوقع للحد أو التقلیل من أضراره على

المؤسسة وذلك بوضع إسترات�ج�ات أو مجموعة من السینار�وهات المتوقعة الحدوث و�قتراح الحلول المناس�ة لكل منها في  
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لب علیها، والتحكم في مسارها و�تجاهها، وذلك للحد من اآلثار السلب�ة حال حدوثه. وهي أ�ضًا وسیلة لمواجهة األزمة والتغ

لها، و�التالي حما�ة المؤسسة وأطراف المصلحة اآلخر�ن من األذى، واالستفادة من إ�جاب�اتها وتحقیق أقصى المكاسب في  

 ).Coombs, 2007أقصر زمن، والحد من الخسائر ألقل مستوى ممكن (

ن والمختصین في مجال إدارة األزمات على عدد من اإلسترات�ج�ات الخاصة �إدارة األزمة،  هناك اتفاق بین ال�احثی

 وهي على النحو اآلتي:

 إسترات�ج�ة اإلستعداد لألزمة 3-2-1

تتمثل هذه اإلسترات�ج�ة بوضع األسالیب الكاف�ة للوقا�ة من األزمات ومحاولة منع حدوثها أو التقلیل من حدتها،  

�ر سینار�وهات مختلفة ألحداث األزمة المتوقعة وتوز�ع األدوار �شكل یتحقق معه الهدف األساسي من  وذلك من خالل تطو 

). �ما تتضمن إسترات�ج�ة اإلستعداد Pearson & Mitroff, 1993إدارة األزمات وهو التعامل مع األزمة �كفاءة وفاعل�ة (

ت األول�ة التي تنبئ وتتوقع حدوث األزمة، حتى یتم دراستها لألزمة إكتشاف إشارات اإلنذار من خالل رصد وتحلیل  المؤشرا

القادمة، حیث �قوم المختصون في إدارة المؤسسة برسم الخطط المناس�ة لمجابهة األزمات   واإلعتماد علیها في المراحل 

المناس�ة لمواجهتها،    المتوقعة، والتي تم رصد مؤشراتها و�وادرها، وذلك لتفادي وقوعها، أو على األقل لوضع وتجهیز الحلول 

) Alkharabsheh et al.,2014  (   ). ومن وجهة نظرVardarlier & Zafer, 2020تجن�ا لوقوع اكبر قدر من الخسائر (

فإنه في هذه المرحلة یتم التر�یز على تحلیل النقاط الحرجة، من خالل �شف األس�اب المحتملة لألزمات، ووضع نظام 

 الم�كر، الذي یزود اإلدارة �مراجعة دور�ة لألداء اإلداري والمالي والتنظ�مي على مستوى المنظمة.للتحذیر واإلنذار  

 

 إسترات�ج�ة تلط�ف األزمة 3-2-2

تهدف إسترات�ج�ة تلط�ف األزمة إلى منع حصول األزمة قبل وقوعها، وتتضمن هذه المرحلة اإلجراءات الهادفة 

). وهنا یتم  Fener & Cevik, 2015الّ�ة حدوثها وتأثیرها على اإلنسان والبیئة (إلى إزالة مسب�ات األزمة وتقلیل احتم

یتم ترجمتها   السا�قة،  المرحلة  المناس�ة في  الخطط واإلجراءات  ف�عد وضع  �إحتواء الضرر،  إلى ما �سمى  أ�ضا  اللجوء 

ألزمة المتوقعة أو منعها من اإلنتشار ووضعها موضع التنفیذ في حال وقوع األزمة، أو یتم تطب�قها في محاولة لمنع وقوع ا

)Vichova et al, 2017.( 

 إسترات�ج�ة المواجهة واإلستجا�ة لألزمة 3-2-3
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 Thumikiووفقا لهذه اإلسترات�ج�ة یتم تطبیق خطة إدارة األزمات والتعامل مع األزمة وفق ما خطط لها سا�قًا (     

et al., 2019 ًحق�ق�ًا للُخطط المعدة سلفا، وللتجهیزات والتدر�ب الذي سبق األزمة، ). حیث تعد هذه اإلسترات�ج�ة إخت�ارا 

 Oplachko etفكلما �ان الجهد المبذول في المرحلة السا�قة �اف�ًا أدى ذلك إلى نجاح إدارة األزمة في مرحلة المواجهة (

al., 2019  .( 

 إسترات�ج�ة التعلم من األزمة 3-2-4

فرصة للمؤسسة، وذلك عن طر�ق اإلستفادة من األزمات التي واجهتها في الماضي تعتبر هذه اإلسترات�ج�ة �مثا�ة    

 ,Johnston & Stepanovichفي رفع قدرتها و�فاءتها في التعامل مع األزمات التي �مكن أن تحدث في المستقبل (

لى أداء المؤسسة، وذلك لجمع ). حیث تقوم إدارة المؤسسة بدراسة األزمة وأس�اب حدوثها وتقی�م آثارها و�نعكاساتها ع2001

 Hur). ومن وجهة نظر    Vichova et al, 2017المعلومات الالزمة التي تفید �منع تكرار حدوث األزمة مرة أخرى (

and Kim (2020 فإن هذه اإلسترات�ج�ة تتضمن ق�ام المؤسسة �إت�اع �افة اإلجراءات الالزمة ألخذ الدروس والعبر من (

 جراءات المت�عة لمعرفة نقاط القوة والضعف في إدارة األزمة.حدوث األزمة وتقی�م اإل

 منهج�ة الدراسة 

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، وذلك بهدف وصف الظاهرة موضوع الدراسة، والتي تتمثل في وصف 

الجامعات الخاصة الكو�ت�ة، وقد إعتمدت رأس المال الفكري ودوره في إسترات�ج�ة إدارة األزمات في ظل جائحة �ورونا لدى  

الكتب، والمقاالت، �ما وقام   الى  الرجوع  الثانو�ة، وذلك من خالل  المصادر  الب�انات من  إسترات�ج�ة جمع  الدراسة على 

ن عینة ال�احثون �إستخدام اإلست�انة لجمع ب�انات الدراسة األول�ة، إذ تم بتصم�م إست�انة �أداة للدراسة، وتم جمع الب�انات م

 ).SPSSالدراسة من خالل إستخدام هذه األداة، و�عدها تم تحلیل الب�انات �إستخدام برنامج (

 مجتمع وعینة الدراسة   4-1

) جامعة، وقد إستخدمت الدراسة 14تمثل مجتمع الدراسة �جم�ع الجامعات الخاصة الكو�ت�ة، والتي یبلغ عددها (

) جامعات خاصة في دولة الكو�ت، ف�ما تكونت وحدة المعاینة من  8ة مكونة من (العینة الط�ق�ة العشوائ�ة، وتم إخت�ار عین

الق�ادات في هذه الجامعات، حیث تم إخت�ار مستجیبي هذه الدراسة من أعضاء مجالس األمناء ورؤساء الجامعات ونوابهم 

إست�انات   209إست�انة �ان منها    217إست�انة على أفراد عینة الدراسة، وتم إسترداد    240وعمداء الكل�ات، وتم توز�ع  

 مكتملة وصالحة للتحلیل.

 تحلیل الب�انات و�خت�ار الفرض�ات  4-2
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 أوًال: وصف اجا�ات افراد العینة 

تم اإلعتماد على المتوسطات الحساب�ة واإلنحرافات المع�ار�ة، والرتب واألهم�ة النسب�ة في وصف إجا�ات أفراد 

 ا، و�انت النتائج �ما یلي:العینة عن فقرات اإلست�انة، ومحاوره

 أ�عاد رأس المال الفكري 

 وتضمنت هذه األ�عاد �ل من: رأس المال ال�شري، ورأس المال اله�كیلي، ورأس المال العالئقي.

 ) المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة والرتب واألهم�ة النسب�ة أل�عاد رأس المال الفكري 1جدول (
 األهم�ة النسب�ة  الرت�ة  االنحراف المع�اري  الحسابيالمتوسط  المحور 

 مرتفعة  2 0.522 3.832 رأس المال ال�شري 
 مرتفعة  3 0.636 3.771 رأس المال اله�كلي 
 مرتفعة  1 0.497 4.196 رأس المال العالئقي 
 مرتفعة   0.435 3.933 رأس المال الفكري 

العینة �انت نحو األهم�ة النسب�ة المرتفعة أل�عاد رأس المال الفكري،  ) إلى أن اتجاهات أفراد  1�شیر الجدول ( 

)، �ما احتل (رأس المال العالئقي) المرت�ة األولى، 0.435)، و�انحراف مع�اري (3.933حیث بلغ المتوسط الحسابي ( 

لمال اله�كیلي)  )، و�أهم�ة نسب�ة مرتفعة، في حین جاء (رأس ا 0.497)، و�انحراف مع�اري (4.196�متوسط حسابي (

)، و�أهم�ة نسب�ة مرتفعة أ�ضُا. وهو ما �شیر إلى 0.636)، و�انحراف مع�اري ( 3.771�المرت�ة األخیرة، �متوسط حسابي (

 إهتمام الجامعات الكو�ت�ة برأس المال الفكري وتنمیته. 

 أ�عاد استرات�ج�ات إدارة األزمة

 لألزمة، تلط�ف األزمة، المواجهة واإلستجا�ة لألزمة، التعلم من األزمة.وتضمنت هذه األ�عاد �ل من: اإلستعداد 

 
 

 ) المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة والرتب واألهم�ة النسب�ة أل�عاد إسترات�ج�ات إدارة األزمة2جدول (
 األهم�ة النسب�ة  الرت�ة  االنحراف المع�اري  المتوسط الحسابي المحور 

 مرتفعة  3 0.566 3.848 لألزمةستعداد اإل
 مرتفعة  4 0.594 3.705 تلط�ف األزمة 
 مرتفعة  2 0.664 3.882 ستجا�ة لألزمةالمواجهة واإل

 مرتفعة  1 0.522 3.955 التعلم من األزمة 
 مرتفعة   0.458 3.848 سترات�ج�ات إدارة األزمةإ

) إلى أن اتجاهات أفراد العینة، �انت نحو األهم�ة النسب�ة المرتفعة أل�عاد إسترات�ج�ات إدارة 2�شیر الجدول ( 

)، �ما احتل �عد (التعلم من األزمة) المرت�ة 0.458)، و�انحراف مع�اري (3.848األزمة، حیث بلغ المتوسط الحسابي (

) �متوسط حسابي  مع�اري  3.955األولى،  و�انحراف  (تلط�ف 0.522()،  �عد  مرتفعة، في حین جاء  نسب�ة  و�أهم�ة   ،(
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)، و�أهم�ة نسب�ة مرتفعة أ�ضُا. وهو ما 0.594)، و�انحراف مع�اري (3.705األزمة) �المرت�ة األخیرة، �متوسط حسابي (

نتائج دور الجامعات  �شیر إلى أن الجامعات الكو�ت�ة تستط�ع إزالة مسب�ات األزمة وتقلیل احتمالّ�ة حدوثها، و�ذلك تبرز ال

 في إحتواء الضرر الذي قد ینتج عن وقوع األزمة.  

 مصفوفة االرت�اط  4-3

اعتمدت الدراسة في إخت�ار الفرض�ات على تحلیل اإلنحدار المتعدد، وتحلیل االنحدار المتدرج، وذلك لإلجا�ة على  

ت من ظاهرة اإلرت�اط المتعدد، حیث تشیر هذه الظاهرة أسئلة الدراسة، وقبل الشروع �إجراء التحلیل، تم التأكد من خلو الب�انا

و�جعله أكبر من ق�مته   R2إلى وجود إرت�اط خطي ش�ه تام بین متغیر�ن أو أكثر، �عمل على تضخ�م ق�مة معامل التحدید  

ا المتغیرات  متغیر من  الت�این عند �ل  الخطي، وق�مة معامل تضخم  اإلرت�اط  إحتساب معامل  تم  تم  الفعل�ة، ولهذا  لتي 

 إخت�ارها، وقد �انت النتائج �ما یلي:

 ) مصفوفة االرت�اط للمتغیرات المستقلة 3جدول (

 رأس المال العالئقي  رأس المال اله�كلي  رأس المال ال�شري  المتغیر 

   1 رأس المال ال�شري 

  1 **0.378 رأس المال اله�كلي 

 1 **0.361 **0.584 رأس المال العالئقي 

) أن أعلى ق�مة لمعامل اإلرت�اط ظهرت بین المتغیر�ن المستقلین (رأس المال ال�شري) و(رأس  3الجدول (یبین  

)، في حین بلغت ق�مة معامل االرت�اط بین المتغیرات المستقلة األخرى أقل من ذلك، 0.584المال العالئقي)، والتي بلغت (

بین متغیرات الدراسة المستقلة، حیث أن ق�م معامل اإلرت�اط وهذا یدل على عدم وجود ظاهرة اإلرت�اط الخطي المتعدد  

) قد تعتبر مؤشرًا لوجود ارت�اط خطي متعدد، وعل�ه فإنه �مكن القول �خلو عینة الدراسة من 0.80الخطي التي تتجاوز (

 ).Guajarati, 2004, 359مشكلة االرت�اط الخطي العالي المتعدد (

 الفرض�اتنتائج اخت�ار    4-5

) لتوافر  α≤ 0.05: ال یوجد دور ذو داللة احصائ�ة عند مستوى داللة (H0نتائج إخت�ار فرض�ة الدراسة الرئ�سة  

أ�عاد رأس المال الفكري �ا�عاده (رأس المال ال�شري، ورأس المال اله�كلي، ورأس المال العالئقي) على إسترات�ج�ات إدارة 

، تلط�ف األزمة، المواجهة واالستجا�ة لألزمة، التعلم من األزمة) في الجامعات الخاصة األزمة �أ�عادها (االستعداد لألزمة

 الكو�ت�ة خالل جائحة �ورونا.

 وإلخت�ار هذه الفرض�ة، تم إستخدام تحلیل االنحدار الخطي المتعدد، و�انت النتائج على النحو التالي:

 H0) نتائج اخت�ار الفرض�ة الرئ�سة  4جدول (
 Coefficientsجدول المعامالت  المتغیرات المستقلة  ابع المتغیر الت
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B  الخطأ المعیاري Tالمحسوبة Sig t* الداللة مستوى 

 إستراتیجیات إدارة األزمة 
 0.013 2.515 0.070 0.177 رأس المال البشري 
 0.000 7.997 0.050 0.402 رأس المال الھیكلي 
 0.048 1.999 0.073 0.147 رأس المال العالئقي 

 R 0.751معامل االرتباط 
 2R 0.564معامل التحدید 

 46.659 المحسوبة Fقیمة 
Sig. F* 0.000 

 )α ≤ 0.05* �كون التأثیر ذا داللة إحصائ�ة عند مستوى (  

) �شیر إلى العالقة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر R = 0.751) إلى أن معامل االرت�اط (4تشیر نتائج الجدول (

التا�ع، �ما أن أثر المتغیرات المستقلة (أ�عاد رأس المال الفكري) على المتغیر التا�ع (استرات�ج�ات إدارة األزمة) هو أثر ذو 

، وقد 0.05من    ) وهو أقلSig=0.000)، و�مستوى داللة (46.659المحسو�ة هي (  Fداللة إحصائ�ة، حیث �انت ق�مة  

%) من الت�این في (إسترات�ج�ات إدارة األزمة) 56.4) وهي تشیر إلى أن (R2= 0.564تبین أن ق�مة معامل التحدید ( 

 �مكن تفسیره من خالل الت�این في (أ�عاد رأس المال الفكري) مجتمعة. 

عنده    t) وأن ق�مة  0.177عند �عد (رأس المال ال�شري) قد بلغت (  Bأما جدول المعامالت فقد أظهر أن ق�مة  

عند �عد (رأس المال   B)، مما �شیر إلى أن أثر هذا ال�عد معنوي. أما ق�مة  Sig=0.013)، و�مستوى داللة (2.515هي (

)، مما �شیر إلى أن أثر هذا Sig=0.000)، و�مستوى داللـة (7.997عنده هي (  t) وأن ق�مة  0.402اله�كلي) قد بلغت (

)، و�مستوى داللة 1.999عنده هي (  t) وق�مـة  0.147عند �عد (رأس المال العالئقي) (  Bق�مة  ال�عد معنوي. وقد بلغت  

)Sig=0.048  .مما �شیر إلى أن أثر هذا ال�عد معنوي ،( 

 و�ناء على ما سبق، نرفض الفرض�ة العدم�ة الرئ�سة ونقبل الفرض�ة البدیلة القائلة:

)  لتوافر أ�عاد رأس المال الفكري �ا�عاده (رأس المال α≤ 0.05داللة ("یوجد دور ذو داللة احصائ�ة عند مستوى  

ال�شري، ورأس المال اله�كلي، ورأس المال العالئقي) على استرات�ج�ات إدارة األزمة �أ�عادها (االستعداد لألزمة، تلط�ف  

 ت�ة خالل جائحة �ورونا.األزمة، المواجهة واالستجا�ة لألزمة، التعلم من األزمة) في الجامعات الخاصة الكو�

وتظهر نتائج اخت�ار الفرض�ة الرئ�سة أهم�ة أ�عاد رأس المال الفكري في استرات�ج�ات إدارة األزمة، حیث تبین أن 

جم�ع األ�عاد تؤثر في اإلسترات�ج�ات المت�عة في الجامعات الخاصة الكو�ت�ة إلدارة األزمة. ولتحدید أي من أ�عاد رأس المال 

ه الدور األبرز في استرات�ج�ات إدارة األزمة، تم استخدام تحلیل اإلنحدار المتعدد التدر�جي، و�انت النتائج �ما  الفكري �ان ل

 ). 5هي في الجدول (

 H0) نتائج تحلیل اإلنحدار المتدرج للفرض�ة الرئ�سة  5جدول (

 Sig* 2R F المحسو�ة tق�مة  B رأس المال الفكري  النموذج
 المحسو�ة

Sig* 
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  مستوى  التحدید ل معام مستوى الداللة 
 الداللة

 0.000 101.059 0.479 0.000 10.053 0.498 رأس المال اله�كلي  األول 

 الثاني 
 0.000 8.407 0.421 رأس المال اله�كلي 

0.548 66.172 0.000 
 0.000 4.097 0.250 رأس المال ال�شري 

 الثالث 

 0.000 7.997 0.402 رأس المال اله�كلي 

 0.013 2.515 0.177 رأس المال ال�شري  0.000 46.659 0.564

 0.048 1.999 0.147 رأس المال العالئقي 

 ) α ≤ 0.05*�كون التأثیر ذا داللة إحصائ�ة عند مستوى (

المال  تبین نتائج تحلیل اإلنحدار التدر�جي ترتیب دخول المتغیرات في نموذج االنحدار الذي �مثل أثر أ�عاد رأس  

نسبته   ما  وفسر  األولى،  المرت�ة  في  جاء  اله�كلي)  المال  (رأس  أن  تبین  حیث  األزمة،  إدارة  استرات�ج�ات  على  الفكري 

%)،  54.8%) من الت�این في المتغیر التا�ع، وعند إضافة (رأس المال ال�شري) ارتفعت نس�ة التفسیر لتصل إلى (47.9(

%). ونالحظ أن أثر جم�ع المتغیرات  56.4ى ارتفاع نس�ة التفسیر لتصل إلى (كما وأدى إضافة (رأس المال العالئقي) إل

 . 0.05المستقلة، �ان أثرًا معنو�ًا عند مستوى داللة أقل ن  

 االستنتاجات

 استنادًا الى نتائج التحلیل اإلحصائي خرجت الدراسة �اإلستنتاجات اآلت�ة:

المرتفعة أل�عاد رأس المال الفكري في الجامعات الكو�ت�ة، وقد  أن إتجاهات أفراد العینة �انت نحو األهم�ة النسب�ة  

إحتل رأس المال العالئقي المرت�ة األولى، في حین جاء رأس المال ال�شري في المرت�ة الثان�ة، وجاء رأس المال اله�كیلي 

 �المرت�ة األخیرة، وهو ما �شیر إلى إهتمام الجامعات الكو�ت�ة برأس المال الفكري وتنمیته.

أن اتجاهات أفراد العینة �انت نحو األهم�ة النسب�ة المرتفعة أل�عاد إسترات�ج�ات إدارة األزمة في الجامعات الكو�ت�ة،  

وقد إحتل ُ�عد التعلم من األزمة المرت�ة األولى، وجاء ُ�عد المواجهة واإلستجا�ة لألزمة في المرت�ة الثان�ة، وُ�عد اإلستعداد 

ثة في حین جاء �عد تلط�ف األزمة في المرت�ة الرا�عة واألخیرة. وهو ما �شیر إلى الدور الهام الذي لألزمة في المرت�ة الثال

 لعبته الجامعات الكو�ت�ة في مواجهة أزمة جائحة �ورونا.

وجود دور هام إحصائ�ًا لتوافر رأس المال الفكري �ا�عاده (رأس المال ال�شري، ورأس المال اله�كلي، ورأس المال 

قي) في إسترات�ج�ات إدارة األزمة �أ�عادها (اإلستعداد لألزمة، تلط�ف األزمة، المواجهة واإلستجا�ة لألزمة، التعلم من العالئ

 األزمة) في الجامعات الخاصة الكو�ت�ة خالل جائحة �ورونا.  
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أ�عاد رأس   أشارت نتائج تحلیل اإلنحدار التدر�جي ترتیب دخول المتغیرات في نموذج االنحدار الذي �مثل أثر

المال الفكري على إسترات�ج�ات إدارة األزمة، حیث تبین أن رأس المال اله�كلي جاء في المرت�ة األولى، وفسر ما نسبته 

%)،  54.8%) من الت�این في المتغیر التا�ع، وعند إضافة رأس المال ال�شري ارتفعت نس�ة التفسیر لتصل إلى ( 47.9(

%). ونالحظ أن أثر جم�ع المتغیرات 56.4قي إلى ارتفاع نس�ة التفسیر لتصل إلى (كما وأدى إضافة رأس المال العالئ

 المستقلة، �ان أثرًا معنو�ًا.

تشیر اإلستنتاجات أعاله إلى أن الجامعات الخاصة الكو�ت�ة تعمد إلى تطو�ر معارف مواردها ال�شر�ة �أولو�ة  

�العاملین ذوي الكفاءة المتمیزة وتعمل على إ�جاد خططًا تدر�ب�ة لتطو�ر إسترات�ج�ة، وتحرص على إمتالك خطط لإلحتفاظ 

قدرات جم�ع العاملین �صورة مستدامة وخصوصا الموظفین الجدد، �ما تحرص على تطو�ر برامج للقادة من خالل إ�جاد 

ث�ة واسعة مع مراكز ال�حوث برامج فعالة لتطو�رهم �اإلستفادة من التجارب الدول�ة، وتحاول أن تر�طهم �عالقات علم�ة �ح

�شكل �عزز من مقدرتها على تعز�ز دورها في خدمة المجتمع وخاصة خالل فترات األزمات �ما هو الحال خالل جائحة 

كورونا، حیث تعتبر الجامعات أن العالقات التي تمتلكها تمثل دعائم تر�یزها على تطبق مبدأ المسوؤل�ة االجتماع�ة، وتطو�ر 

التحالفات اإلسترات�ج�ة �شكل �حقق أفضل ق�مة مضافة من   خالل التحالفات مع الجامعات األخرى والمفاضلة بین هذه 

 إنجاز ألعمالها.

 التوص�ات 

 إستنادًا إلى ما توصلت ال�ه الدراسة من نتائج، فإنها توصي �ما یلي:

المال اله�كلي ورأس المال العالئقي)  ضرورة اإلهتمام برأس المال الفكري �كافة أ�عاده (رأس المال ال�شري، ورأس  

لما له من دور في تعز�ز مقدرة الجامعات على تطبیق إسترات�ج�ات إدارة األزمات، والسعي إلى تعز�ز مقدراتها على مواجهة 

 األزمات من خالل تبني إسترات�ج�ات إدارة األزمة المالئمة. 

ي إستخدام إسترات�ج�ات إدارة األزمات �شكلها الحالي، اإلستمرار في الس�اسة التي تتبناها الجامعات الكو�ت�ة ف

والعمل على تطو�رها وفقًا للظروف والمتغیرات في البیئة الخارج�ة، خاصة مع الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة �ورونا 

ى هذه الظروف على دولة الكو�ت وغیرها من دول العالم هذه األ�ام، وما یتطلب األمر من مواجهة األزمات المترت�ة عل

 الصع�ة.

إجراء دراسة مقارنة مع مؤسسات أخرى في دولة الكو�ت وغیرها من الدول، ومقارنة نتائجها مع نتائج هذه الدراسة،  

 لإللمام بدور رأس المال الفكري ودوره في إسترات�ج�ات إدارة األزمات في هذه الدول.
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