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اإلهداء
بكل حب أهدي ثمرة جهدي

وطني الحبيب .. فلسطين إلى
من روى ثرى هذه األرض بدمائهم ... شهدائنا األبرار إلى

من ضحى بسنوات عمره لنحيا بحرية األحرار خلف القضبان .. اسرانا األبطال إلى
من رفعني ألعلى المراتب وعلمني وأرشدني للصواب وعلمني أن الصبر مفتاح الفرج وبعد  إلى

ومن يقف دومًا بجانبي ويشجعني صديق الروح ومصباح العقل  إلىظالم الليل تشرق الشمس، 
على الرقي والعلم، فمهما كبرت انا بين ذراعيه طفلة .. أبي العزيز عماد حفظه الله.

ت شمعة أضاءت لي نور طريقي وأسعدتني طول حياتي، نمن الجنة تحت أقدامها، وكا إلى
فكانت صديقتي ورفيقتي، ومصدر طمئنينتي .. أمي الحبيبة منال حفظها الله.

تلك العيون التي كانت دومًا تساندني في هذه الحياة .. إخوتي األحباء محمد، إياد، أحمد. إلى
ورود حياتي أخواتي .. رهف ووجدان. إلى

مصدر ضحكي وفرحي وإبتسامتي وراحتي .. أصدقائي وصديقاتي إلى
كل الزمالء واألصدقاء بالدارسة إلى

 كل من شجعني وساندني ووقف بجانبي. إلى
ت ابو لبدةاعماد عرف صابرين



 أ

إقرار

 الماجستير، درجة لنيل القدس، لجامعة دمتق بأنها -صابرين عماد عرفات أبو لبدة -الرسالة معد أنا أقر
 لم منها، جزء أي أو الرسالة، هذه وأن ورد، حيثما إليه اإلشارة تمت ما باستثناء الخاصة، أبحاثي نتيجة وأنها
.آخر معهد أو جامعة ألي عليا درجة لنيل يقدم

............:التوقيع

االسم: صابرين عماد عرفات أبو لبدة 
2018/8/8: التاريخ
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شكر وعرفان

 مكنني من إنجاز هذه الدراسة ...  الذي، أشكره وأحمده الحمد لله كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك
جامعة  إلىوأتوجه بالشكر في إنجاح هذه الدراسة  أسهمكل من  إلىفي البداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير 
 ممثل وأخص بالذكر معهد التنمية المستدامة ،وجميع العاملين فيها القدس متمثلة بأعضاء هيئتها األكاديمية

 .بالمعهد والعاملين األفاضل والدكتور/عبد الوهاب الصباغ وكافة االساتذة األطرش عزمي /الدكتور رهبمدي
وأتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير للدكتور الفاضل/ أحمد حرز الله، لتشريفي باإلشراف على 

دراستي.
 في البناءة واقتراحاتهم بمالحظاتهم أفادوني الذين المحكمين األفاضل ألساتذةل كما واتقدم بخالص الشكر

ا وكل من شرفني باالجابة عن اسئلتها بكل موضوعية وتفريغه توزيعها في ساعدني من وكل ،االستبانة تحكيم
 إنجاح هذا العمل. إلىوصدق مما أدى 

والدي ووالدتي األعزاء لدعمهم وتشجيعهم الكبير لي، والشكر موصول  إلىكما ال يفوتني تقديم الشكر 
 دقائي، وزمالئي وجميع من شجعني وساندني معنويًا إلنجاز هذا العمل المتواضع.إلخوتي، وأص

صابرين عماد أبو لبدة
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(1..4جدول )
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 الهيكل التنظيميمجال ل
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(44.1جدول )
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(41.1جدول )
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112 مجال العالقات مع األكاديميينل

(44.1جدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

111 مجال التحالفات االستراتيجيةل

(44.1جدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

113 مجال الجودة العاليةل

(44.1جدول )
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114 التميز المؤسسي لدى جامعة القدسمستوى ل

(44.1جدول )
المتوسطططات الحسططابية واالنحرافططات المعياريططة السططتجابات أفططراد عينططة الدراسططة 
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 المتوسططططات الحسطططابية واالنحرافطططات المعياريطططة السطططتجابة أفطططراد عينطططة الدراسطططة

135 العمرواقع رأس المال الفكري لدى جامعة القدس يعزى لمتغير ل
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(44.1)لجدو 
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(1..4)ل جدو 
فططي واقططع رأس العينططة  أفططرادالسططتجابة  األحططادينتططائج اختبططار تحليططل التبططاين 

 المنصب اإلداري المال الفكري لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 
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(44.1)جدول 
 المتوسططططات الحسطططابية واالنحرافطططات المعياريطططة السطططتجابة أفطططراد عينطططة الدراسطططة

 العمرمستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير ل
145

(44.1)لجدو 
في مستوى التميز العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين 

 العمرالمؤسسي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 
146

(44.1جدول )
مسطتوى التميطز فطي  العينطة أفرادالستجابة للعينات المستقلة نتائج اختبار  ت  

 المؤهل العلميمتغير  المؤسسي لدى جامعة القدس حسب
147

(41.1)جدول 
 المتوسططططات الحسطططابية واالنحرافطططات المعياريطططة السطططتجابة أفطططراد عينطططة الدراسطططة

148 الرتبة العلميةمستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير ل

149في مستوى التميز العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين  (44.1)لجدو 
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الرتبة العلميةالمؤسسي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 

(44.1)جدول 
 المتوسططططات الحسطططابية واالنحرافطططات المعياريطططة السطططتجابة أفطططراد عينطططة الدراسطططة

الخبططططرة فططططي مسططططتوى التميططططز المؤسسططططي لططططدى جامعططططة القططططدس يعططططزى لمتغيططططر ل
 الوظيفة الحالية

152

(44.1)لجدو 
في مستوى التميز العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين 

 الخبرة في الوظيفة الحاليةالمؤسسي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 
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(44.1)جدول 
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مصطلحات الدراسة 

المعرفة:
الخبرة، المالحظة، أو الدراسة التي يتملكها الفرد، الفهم من خالل الممارسة، "

 (.1218، )قاموس اكسفورد  وهو كل ما هو معروف عن امر ما

:المعرفةإدارة 

 هي عملية تحليل وتقييم وتنفيذ التغيرات المتعلقة بالمعرفة لتحقيق األهداف 

من  الموضوعة بشكل نظمي مقصود وهادف. وإدارة المعرفة هي عملية منظمية

.(1217أجل إيجاد قيمة لألعمال وتوليد الميزة التنافسية  )بن خليفة وبعلي،

رأس المال الفكري:
  مجموع كل ما يعرفه كل فرد في المنظمة و يحقق ميزة تنافسية في السوق  

 (.365، ص.1221)حسن، 

رأس المال البشري:

القدرات الذاتية لتحديد وإيجاد مصادر المعرفة  إلىالمعرفة والمهارات، باإلضافة "

والمهارات التى ال يمتلكها األفراد حاليًا ، وهو ما يطلق عليه المديرون أحيانًا 

 .(1999Leibowitz ,  ) المبادأة أو االبتكار أو قدرات المنظمة

رأس المال الهيكلي:

وتشمل على الهيكل القدرات التنظيمية التي تمكن المنظمة من إنجاز أعمالها،  

التنظيمي، واالجراءات، وقواعد البيانات، وأنظمة المعلومات، وشبكة االتصاالت، 

 ,Malzan)  ودليل إجراءات العمل للوظائف، والعالمة التجارية وحقوق الملكية

2005).

رأس مال العالقات )الزبون(:

الموردين جميع العالقات التي تربط المنظمة بأصحاب المصالح لديها مثل "

والجهات الحكومية والمستثمرين والزبائن وقنوات التوزيع والتحالفات االستراتيجية 

.(Malzan,2005, p.9)  التي تقيمها المنظمة
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التمّيز:
 الممارسات الباهرة في إدارة المنظمة وتحقيق النتائج  )النموذج األوروبي 

 (.EFQMللتميز:

إدارة التمّيز:

 إلى محصلة لتطبيق مجموعة من المعايير التي تمكن المنظمة من التوصل 

نتائج تنافسية غير مسبوقة تزيد من الحصة السوقية وتساهم في زيادة الربحية 

 (. 1229)الجعبري، 

التميز المؤسسي:

  السعي الدائم للمنظمة لتحقيق ميزة تنافسية وذلك من خالل خطة استراتيجية، 

رد الكافية، وإدارة األداء بفاعلية، وتبني األفكار اإلبداعية وتوفير الموا

 (. 9، ص1211)المليجي، 

التميز القيادي:

 فن التأثير في السلوك البشري لتوجيه جماعة من الناس نحو هدف معين 

، 1228بطريقة تضمن طاعتهم وثقتهم وإحترامهم وتعاونهم  )العجمي،

 (.119ص.

التميز الخدماتي:

قديم الخدمات المختلفة بشكل متفّرد وخارج عن المألوف وبطريقة تحقق   ت

توقعات العمالء ورضاهم، وهو ما يجب توفره في العديد من الشركات التي 

 ,Chatzkel, 2000)  تتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الزبائن والعمالء

p.10).
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 الدراسة ملخص

رأس المال الفكري ودوره في تحقيق التميز المؤسسي لدى جامعة التعرف على  إلى الدراسة هذه هدفت

رأس المال البشري، ورأس المال الهيكلي، اد رأس المال الفكري المتمثلة بالباحثة أبع ناولتتحيث  القدس،

يز القيادي، والتميز البشري، والتميز أبعاد التميز المؤسسي المتمثلة بالتم وتناول ،ورأس مال العالقات

لجمع البيانات  بانة كأداة ستإلاو  ،الوصفي المنهج الباحثة استخدمت الدراسة هذه أهداف ولتحقيق الخدماتي،

( 6( فقرة، موزعة على)121من ) اإلستبانة تكونت، و ةلدراستساؤالت اوعرضها وتحليلها لغرض اإلجابة على 

باستخراج األعداد والنسب  وقد أجريت العمليات اإلحصائية الالزمة، مجتمع الدراسةتم تطبيقها على  ،محاور

، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة، ومعامل ارتبار بيرسون، المئوية

األحادي  التباينتحليل و  وتحليل اإلنحدار المتعدد، ،(Cronbach Alpha)الثبات كرونباخ ألفا  عاملوم

(one way ANOVA) ،الرزم اإلحصائية  برنامج وذلك باستخدام(SPSS.) 

جامعة  فيونفذت  ،1218ابريل  شهر وحتى 1217شهر أكتوبر  بين الواقعة الفترة في الدراسة هذه أجريت

 ،(474عددهم )والبالغ ، أعضاء الهيئة االكاديمية في جامعة القدسجميع تكون مجتمع الدراسة من و القدس، 

صات والمستويات اإلدارية مجتمع الدراسة، وذلك نظرًا لتعدد التخص علىالعينة العشوائية الطبقية  وتم تطبيق

(، استردت %45.78، أي بنسبة )من أعضاء الهيئة األكاديمية (117)االستبانات على  واألكاديمية. وزعت

( من %98( بواقع )113للتحليل االحصائي وتم تحليل )( استبانات لعدم صالحيتها 4جميعها وتم استبعاد )

 عينة البحث.

رأس المطططال أظهطططرت النتطططائج أن واقطططع رأس المطططال الفكطططري فطططي جامعطططة القطططدس جطططاء بدرجطططة متوسططططة، حيطططث إن 

رأس مططططال ثططططم المططططال الهيكلططططي،  يسططططهم بدرجططططة أكبططططر فططططي رأس المططططال الفكططططري لططططدى الجامعططططة يليططططه رأس البشططططري 



 ق

التميز المؤسسي في جامعة القدس جاء بدرجة متوسطة، حيث إن  إن مستوى هرت النتائج العالقات. كذلك أظ

كطذلك أظهطرت . التميطز الخطدماتيالتميز البشطري ثطم يليه يسهم بدرجة أكبر في التميز المؤسسي  التميز القيادي

المططال الفكططري بططين رأس ( α ≥ 0.05) ذات داللططه إحصططائية عنططد مسططتوى الداللططة طرديططة عالقططةالنتططائج بوجططود 

 .والتميز المؤسسي لدى جامعة القدس

تبلور الجامعة رسالتها ورؤيتها المستقبلية ومنظومة  همها أنأ مجموعة من التوصيات  إلىوخلصت الدراسة 

على إلعتمادا، العليا في الجامعة فلسفة التميز بقيم إدارة التميز، أن تتبنى اإلدارة وربطها القيم األساسية

تخصيص موازنة خاصة لتدريب وتطوير ورفع أداء وتقارير نظم تقويم أداء األكاديميين في الجامعة، 

 األكاديميين في الجامعة.
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Intellectual capital and its role in achieving organizational excellence 

Prepared By: Sabreen Imad Arafat Abu Lebdah

Supervisor: Dr. Ahmad Herzallah 

Abstract 

     This study aimed to identify the intellectual capital and its role in achieving organizational 

excellence in Alquds University, where the researcher addressed to the dimensions of the 

intellectual capital of human capital, structural capital, and venture capital relationships, and 

have dimensions of excellence of leadership excellence, And human excellence and service 

excellence, to achieve the objectives of the study the researcher used descriptive analytical, the 

researcher used the survey tool to collect and analyze data and discuss questions study, which 

consisted of (102), (6) axes, have been applied to the study community, Used for data collection, 

analysis and discussion of the study questions, necessary statistical processes was conducted by 

extracting numbers and percentages, averages, standard deviations for each paragraph of 

resolution, and Pearson correlation coefficient and equation of consistency (Cronbach Alpha), 

Unilateral variance analysis (one way ANOVA), using statistical packages (SPSS). 

     This study was conducted in the period between October 2017 until April 2018, Al-Quds 

University, conducted the study of all the members of the academic staff at the Al-Quds 

University, (474), the stratified random sample was applied to the study community, given the 

multidisciplinary Academic and administrative levels. The questionnaires were distributed at 

(217), (45%), all recovered were excluded (4) immigration forms for non-suitability for 

statistical analysis and analyzed (213) (98%) From a sample search. 

     The results showed that the reality of intellectual capital in Al-Quds University came 

moderately, whereas human capital contributes to a greater degree in the intellectual capital the 

University followed by structural capital, and venture capital relationships. The results also 

showed the reality of excellence in Al-Quds University came moderately, as the leadership 

excellence contributes a greater degree of organizational excellence followed by human 

excellence and service excellence. The results also showed a linear statistically significant at a 



 ش

level of significance (α ≥ 0.05) between intellectual capital and organizational excellence at the 

Al-Quds University. 

     The study concluded the most important set of recommendations that crystallized the 

University mission and vision for the future and the basic values the values of excellence, the 

University's senior management should adopt a philosophy of excellence, relying on reports of 

academic performance evaluation systems, allocate a special budget for training And develop 

and raise academic performance in college. 
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 الفصل األول: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلطار العام للدراسة:

 

 مقدمة ال  1.1
 

لعولمة، ونظرا التغيرات الحاصلة في عالم األعمال والتسارع الذي يعيشه العالم بما يعرف بظاهرة ا في ظل

المعرفة المتواجدة في المؤسسات أحد أهم األسباب واألسس لتحقيق ميزة تنافسية لها، ألهمية المعلومات تعد 

والتطور الهائل  والتكنولوجياولمة العوتحقق لها تميزا مؤسسيًا عن باقي المؤسسات المماثلة، وفي ظل عصر 

المبني على المعرفة والكفاءات البشرية، أصبح لزامًا على المؤسسات تحسين ادائها وزيادة جودة وتميز  علمياً 

فكري المنتجاتها وخدماتها، وتحسين مزاياها التنافسية، وذلك يحدث إذا إمتلكت تلك المؤسسات رأس المال 

ية العالية، لذلك أصبح من الضروري للمؤسسات البحث عن المورد البشري المتميز ذو الكفاءة والفاعل

صاحب المعرفة والمهارات واألفكار االبداعية واستقطابه لتشكيل ما يمكن تسميته )بنك المعرفة لدى 

المؤسسات( وهو بصيغة اخرى رأس مالها الفكري الذي سيقودها نحو النمو والنجاح وتحقيق أعلى ما يمكن 

 . (1212باح )نجم، من األر 
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اإلدارة اإلستراتيجية في أي مؤسسة تسعى للنمو والتطور وتعزيز  مفتاح الفكري  المال رأسب اإلهتمام يعد

 على ينصب اإلهتمام  األخرى، األموال رؤس وباقي الفكري  المال رأس بين فجوة ، ففي حال حدوثوجودها

 مجال في فإن المنظمة الناشطة لكاإلدارية، لذ للقدرات دعم و وتاهيل بوتدري إعداد من لعنصر البشري ا

 رأس نأ ومن المتعارف عليه ي،المال البشر  رأس كفاءات تطوير هو استراتيجياً  هدفاً  أمامها تضع التنمية

 سبيل في الطاقات كل المؤسسات تبذل إن  البد الذ المدى الطويل على عائد له استثمار الفكري  المال

 .(1223وصالح،  )المفرجي عليه الحصول

يعتبر رأس المال الفكري األساس الذي تقوم عليه عملية اإلبتكار واإلبداع والتجديد، وهو الركيزة األساسية 

ميزة تنافسية  إلىقيمة ومن ثم  إلىالتي تقوم عليها عملية التغيير، حيث يتميز بقدرته على تحويل المعرفة 

يفية تنمية رأس مالها الفكري لتحقيق أداء أعلى وتميز في خاصة، كما أن بيئة العمل الحالية تركز على ك

 (.1212الخدمات والمنتجات وغيرها من إستراتيجيات التميز)الروسان والعجلوني، 

إن رأس المال الفكري يتمثل في القدرات المتميزة المتواجدة لدى بعض العاملين، والتي في ضوء امتالكهم 

متميزة يمكن أن يقدموا أفكارًا جديدة، أو يطوروا أفكارًا قديمة تسهم في لهذه القدرات والخبرات والمعرفة ال

تحقيق التميز المؤسسي والميزة التنافسية، وبذلك فإن رأس المال الفكري يتكون من أصول بشرية ) رأس المال 

ع والعالمات البشري(، وأصول فكرية ترتبط بالمعلومات والمعرفة والملكية الفكرية المتمثلة ببراءات االخترا 

رأس مال العالقات  إلىالتجارية، وكذلك االصول الهيكلية المرتبطة باالجراءات والهياكل التنظيمية، باالضافة 

 . (1223)المفرجي وصالح،  المرتبط بطبيعة العالقات بين المنظمة والمتعاملين معها

وذلك لما من القطاعات المهمة في المجتمع الفلسطيني يعتبر  يقطاع التعليمال على الصعيد الفلسطيني فإن

من آثار واضحة في تأهيل وتوجيه العنصر البشري كأحد مدخالت العملية التعليمية، وكأحد أهم  له
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المخرجات لهذا القطاع، فكان البد من اإلهتمام والتركيز على المتغيرات التي من شأنها أن تدفع باتجاه نجاح 

 (.1216)عبد الهادي،  هر هذا القطاع وتطوي

هو ما تأهيل وتوجيه العنصر البشري، و ولمؤسسات التعليم العالي األثر األبرز واألكثر وضوحًا من إعداد و 

توفر ي إن لمال يمكن حدوثه  تسعى جامعة القدس لتحقيقه وصواًل للتميز واإلبداع والنهوض باألداء فيها وذلك

رجات المطلوبة والمرجوة، لذلك من الضروري االهتمام والتركيز رأس مال فكري مؤهل وقادر على تحقيق المخ

في البيئة  واإلبداع نحو النجاح والتميز العريقة التعليمية مؤسسةعلى المتغيرات التي من شأنها ان تدفع هذه ال

 واليرفع العالية واإلمكانات الكفاءات ذوي  من العاملين أفضل على للحصول من خالل سعيها ،التي تعمل بها

 .األخرى  الجامعات من المنافسين أمام أدائهم مستوى  من

رأس المال الفكري ودوره في تحقيق التميز المؤسسي لدى  لتعرف علىهذه الدراسة ل جاءت طاراإل وفي هذا

ستثماره إ، وسبل عناصرهو  وأثره، مفهوم رأس المال الفكري، وأهميته، إلىطرق جامعة القدس، حيث سيتم الت

والتطرق  في جامعة القدس، ، وكيفية بناء رأس مال فكري متميز، ومدى توفر متطلباتهوإمكانية قياسهدارته إو 

 الجامعة.في  تحقيقهالتميز المؤسسي ونماذجه و  إلى

 

 مبررات الدراسة: 2.1

 إلىيؤدي  جيدن التعليم العالي الإ العالي، حيث ه التعليمبأهمي إيمان الباحثة وإيمان الشعب الفلسطيني .1

 .جيل إلىآثار عابرة لألجيال، أي آثار تنتقل من جيل 

ق تعليم العالي الفلسطينية في تحقيوالتنافس الشديد بين مؤسسات الحداثة مفهوم رأس المال الفكري،  .1

 .التميز واإلبداع
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 المؤسسي لدى مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.  التميزقلة األدبيات التي تناولت موضوع  .3

التطوير  تقديم ما من شأنه أن يساهم مساهمة إيجابية في عملية نابعة من الباحثة فيورغبة ذاتية  .4

فلسطينيًا من اجل خلق قيمة مضافة تميزها جامعة القدس ورأس مالها الفكري  والتحديث في منهجية عمل

 .وعربيًا ودولياً 

 

 مشكلة الدراسة:   3.1

 المعرفية والمعلوماتية الثورة: في تمثلت عديدة وتحديات غيراتتمن م عالمنا المعاصر يشهده ما ظل في

 من التحديات هذه نتج عن وما يعرف بإدارة المعرفة ما وظهور المختلفة اوتداعياته والعولمة، الرقمية والفجوة

، وتعدد المداخل العاملة البشرية الموارد والتحول النوعي الواضح في تركيبة أساليب العمل، حدوث تغيرات في

ما تركز  ، واألداء التميز في إلىنتاجية المؤسسات والوصول إستفادة منها في تحسين التي يمكن اإلدارية اإل

 التوجه إلى الحاجة زيادةمر الذي أدى ألعليه الشركات والمؤسسات العالمية اليوم وهو التميز المؤسسي، ا

 حاجات وتلبية التنظيمية والفاعلية النجاح التنظيمي تحقيق في كمساهمة التميز المؤسسي، إدارة تطبيق نحو

 المستجدة األوضاع مع للتعامل الالزمة المقومات التقليدية وتوفير اإلدارية من الممارسات والتخلص العمالء

نحو ما  اإلهتماماألعمال العصري الذي يركز على العنصر البشري كركيزة أساسية للنجاح، وأصبح  نظام في

 ستمراريتها، لذا فإنإرأس المال الفكري العنصر الرئيس واألساس في تميز المنظمة ونجاحها و ببات يعرف 

 محل يستوجب أن يكون  األمر لذى المؤسسات داخل تميزتحقيق ال نحو هاماً  دخالً م يشكل الفكري  المال رأس

 .كافة منظماتالفي  النواحي جميع من تمامإهو  عناية
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من التنافس بين المؤسسات عالية هناك درجة نجد أن التعليم العالي في فلسطين  وعند الحديث عن

خلق قيمة مضافة تميزها عن غيرها، حيث جاء  الفلسطينية لتحقيق التميز، وأصبحت تعمل علىاألكاديمية 

جامعة في الوطن  122 فضلمن بين أ 61ة فلسطينيًا والمرتبة تصنيف جامعة القدس في المرتبة الرابع

 QS World University) 1217لعام  (QS university rankings)العربي بحسب تصنيف 

rankinkigs, 2017)،   من حيث األداء ومعايير التميز، لذلك أصبح من الضروري جدا لجامعة القدس

عالج نقار ضعفها وبناء رأس مال فكري متميز قادر على تلبية احتياجات السوق الفلسطيني ومتطلباته بما 

لجامعة، وتميزها وتفوقها، وتحقيق رضا لدى المجتمع الفلسطيني عن األداء الذي تقوم به ا تهايحقق إستراتيجي

في مختلف نواحي الحياة المجتمعية في فلسطين، وتحقيق ذلك يتم من خالل  اإلرتقاء والتطوروقدرتها على 

ومن هنا جاءت هذه الدراسة لإلجابة على السؤال توفر متطلبات رأس المال البشري، والهيكلي، والعالقات، 

 " ؟لدى جامعة القدس ؤسسيالتميز الم إلىالوصول ما دور رأس المال الفكري في   التالي:

 

 أهمية الدراسة: 4.1

ي ذس مالها الفكري البشكل رئيس على المعرفة المختزنة في رأتبر جامعة القدس مؤسسة أكاديمية تعتمد تع

في فلسطين، وألن تطور الدول قائم على ما تمتلكه تلك الدول  مؤسسات التعليم العاليا من تملكه كنظيراته

الذي يعتبر الكنز الحقيقي لها، وهو ما بات يعرف ويطلق عليه ، و فكري المال المن رأس  فيها والمؤسسات

 اليوم بعلم المعرفة وإدارة المعرفة.

 :تتمثل فيما يليهمية فإن لهذه الدراسة أ لذا 
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 األهمية العلمية: 1.4.1

 تعظيم واهميته في في المنظمة، الفكري  المال يضطلع به رأسي الذ الدور أهمية من لدراسةا أهمية تنبع 

وتركز هذه تحقيق التميز المؤسسي،  إلى، مما يؤدي فيها واالبتكار  واالسهام في تعزيز االبداع المنظمة قيمة

من هذه الدراسة الدراسة على ثقافة التميز، وعالقتها برأس المال الفكري في جامعة القدس، وما توصلت إليه 

، ومراكز البحث العلمي، كما أن توصيات هذه حليةوالم العربية المكتبة ستثري ستكون اضافة علمية نتائج 

 الدراسة ستتيح المجال آلفاق علمية بحثية جديدة.

 

 األهمية التطبيقية: 2.4.1

رفع الجودة وتقديم الخدمات بشكل متميز ومختلف عن  إلىتعتبر تنمية رأس المال الفكري ذات اهمية تؤدي 

المال الفكري عنصرا أساسيا ومهما من اجل النمو الخدمات التي تقدمها المؤسسات المنافسة، ويعتبر رأس 

 والتميز المؤسسي واالستدامة، فإنه يمكن توضيح االهمية التطبيقية لهذه الدراسة كما يلي:

جامعة القدس كونه عنصرا مهما  في تفعيله ي، وآلياتالفكر  المال إدارة رأس ماهية على الضوء طيتسل -1

 .األخرى  الجامعات مع المنافسة عناصر من ورئيسياً 

على تقييم رأس فيها جامعة القدس واإلدارة العليا  تقديم تصور يساعدستسهم نتائج هذه الدراسة في   -1

 مالها الفكري.

وتكوين بنك معرفة خاص لدى  وإدارتهة بين مكونات رأس المال الفكري يرابطتفهم العالقة ال السعي نحو -3

 لمؤسسي.تحقيق التميز ا إلىجامعة القدس بشكل يهدف 



 

7 

دارتها وتطويرها بناء المعرفة وإ ونماذج تعززواستراتيجيات سهام في وضع خطط تعتبر محاولة لإل  -4

معة القدس مما يؤدي بدوره تحقيق غايات واهداف واستراتيجية جا إلىواستثمارها، بالطرق التي تؤدي 

  رتقاء والتميز.إلى اإل

 

 أهداف الدراسة: 5.1

التميز المؤسسي لدى  إلىتوضيح دور رأس المال الفكري في الوصول  إلىتهدف هذه الدراسة بشكل رئيس 

دوره في تنمية القدرات اإلبداعية في الجامعة ومن ثم تحقيق قيمة مضافة  إلىجامعة القدس، والتعرف 

وتحقيق تميز مؤسسي لها، وذلك من خالل محاولة تفسير عالقة االرتبار بين رأس المال الفكري بأبعاده 

 ة وبين التميز المؤسسي ، وينبثق عن الهدف الرئيس االهداف الفرعية التالية:المختلف

 مفهوم رأس المال الفكري. إلىالتعرف  -1

 جامعة القدس.في معرفة درجة اإلهتمام برأس المال الفكري  -1

 كيفية إدارة رأس المال الفكري لدى جامعة القدس. إلىالتعرف  -3

درجة امتالك جامعة القدس لمكونات رأس المال الفكري )رأس المال البشري، رأس المال  إلىالتعرف  -4

 الهيكلي، رأس مال العالقات(.

معرفة  دور رأس المال البشري في تحقيق التميز المؤسسي )التميز القيادي، التميز البشري، التميز   -5

 الخدماتي ( لدى جامعة القدس.

في تحقيق التميز المؤسسي )التميز القيادي، التميز البشري، التميز معرفة  دور رأس المال الهيكلي  -6

 الخدماتي ( لدى جامعة القدس.
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معرفة  دور رأس مال العالقات  في تحقيق التميز المؤسسي )التميز القيادي، التميز البشري، التميز  -7

 الخدماتي ( لدى جامعة القدس.

 

 أسئلة الدراسة: 6.1

، وينبثق عنه األسئلة الفرعية ؟ رأس المال الفكري لدى جامعة القدسواقع ما السؤال الرئيس األول: 

 التالية:

 ؟ رأس المال البشري لدى جامعة القدسواقع ما  -1

 ؟ رأس المال الهيكلي لدى جامعة القدسواقع ما  -1

 ؟ رأس مال العالقات لدى جامعة القدسواقع ما  -3

 ، وينبثق عنه األسئلة الفرعية التالية:؟التميز المؤسسي لدى جامعة القدس ما واقعالسؤال الرئيس الثاني: 

 ما واقع التميز القيادي في جامعة القدس؟ -1

 ما واقع التميز البشري في جامعة القدس؟ -1

 ما واقع التميز الخدماتي في جامعة القدس؟ -3

 ؟ المؤسسي لدى جامعة القدسهل توجد عالقة بين رأس المال الفكري والتميز السؤال الرئيس الثالث: 
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 فرضيات الدراسة: 7.1

رئيسية، تقوم بدراسة العالقة بين رأس المال الفكري ودوره في تحقيق  أربع فرضياتبنيت هذه الدراسة على 

 ، وقد جاءت الفرضيات كالتالي:المؤسسي لدى جامعة القدسالتميز 

( بططين رأس α ≥ 0.05احصططائية عنططد مسططتوى الداللططة )ال يوجططد عالقططة ذات داللططة  :األولــى الفرضــية الرئيســة

 المال الفكري والتميز المؤسسي لدى جامعة القدس.

في إجابطات  (α ≥ 0.05ال يوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الرئيسية الثانية: 

 عن واقع رأس المال الفكري في جامعة القدس تعزى للمتغيرات الديموغرافية للمبحوثين. المبحوثين

 وينبثق عنها الفرضيات الفرعية التالية:

( فطي واقطع رأس المطال الفكطري لطدى α ≥ 0.05) ال توجد فطروق ذات داللطه إحصطائية عنطد مسطتوى الداللطة -1

 جامعة القدس يعزى لمتغير العمر.

فططي واقططع رأس المططال الفكططري لططدى  (α ≥ 0.05) داللططه إحصططائية عنططد مسططتوى الداللططةتوجططد فططروق ذات ال  -2

 .المؤهل العلميجامعة القدس يعزى لمتغير 

فططي واقططع رأس المططال الفكططري لططدى  (α ≥ 0.05) ال توجططد فططروق ذات داللططه إحصططائية عنططد مسططتوى الداللططة -3

 الرتبة العلمية.جامعة القدس يعزى لمتغير 

فططي واقططع رأس المططال الفكططري لططدى  (α ≥ 0.05) داللططه إحصططائية عنططد مسططتوى الداللططة توجططد فططروق ذات ال -4

 الخبرة في الوظيفة الحالية.جامعة القدس يعزى لمتغير 

فططي واقططع رأس المططال الفكططري لططدى  (α ≥ 0.05) توجططد فططروق ذات داللططه إحصططائية عنططد مسططتوى الداللططة ال -5

 المنصب اإلداري.جامعة القدس يعزى لمتغير 
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فطي إجابطات  (α ≥ 0.05ال يوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )ة: لثلفرضية الرئيسية الثاا

 في جامعة القدس تعزى للمتغيرات الديموغرافية للمبحوثين. التميز المؤسسيالمبحوثين عن واقع 

 وينبثق عنها الفرضيات الفرعية التالية:

فطي مسطتوى التميطز المؤسسطي لطدى  (α ≥ 0.05) مسطتوى الداللطةال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنطد  -1

 .العمرجامعة القدس يعزى لمتغير 

فطي مسطتوى التميطز المؤسسطي لطدى  (α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنطد مسطتوى الداللطة -1

 .المؤهل العلميجامعة القدس يعزى لمتغير 

فطي مسطتوى التميطز المؤسسطي لطدى  (α ≥ 0.05) لطةال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنطد مسطتوى الدال -3

 .الرتبة العلميةجامعة القدس يعزى لمتغير 

فطي مسطتوى التميطز المؤسسطي لطدى  (α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنطد مسطتوى الداللطة -4

 .الخبرة في الوظيفة الحاليةجامعة القدس يعزى لمتغير 

فطي مسطتوى التميطز المؤسسطي لطدى  (α ≥ 0.05) مسطتوى الداللطة ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنطد -5

 .المنصب اإلداري جامعة القدس يعزى لمتغير 
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 حدود الدراسة: 1.1

 .1218\1217طبقت مفردات هذه الدراسة خالل العام األكاديمي  الحدود الزمانية: -

 طبقت هذه الدراسة على جامعة القدس. الحدود المكانية: -

  طبقت مفردات هذه الدراسة على العاملين االكاديميين في جامعة القدس. الحدود البشرية: -
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 المتغير المستقل        إنموذج الدراسة:  1.1
 
 
 

 
 ( إنموذج الدراسة1:1) الشكل

 

1.1  

1.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتغير التابع
 (: إنموذج الدراسة1:1شكل )

 

 رأس المال البشري 

 كار،اإلبت )المعرفة،الخبرةالعلمية،
( ، فرق العملوالقدرات المهارات  

 رأس المال الهيكلي

ت، لبياناا قواعدو  انظمة المعلومات)
يكل البرامج، اله السياسات واالجراءات،

  التنظيمي(

 رأس المال العالقات

 ،ألكاديميين)العالقات مع ا
، الجودة التحالفات االستراتيجية

(العالية  

 رأس المال الفكري

 التميز المؤسسي

التميز 
 القيادي

التميز 
 البشري 

التميز 
 الخدماتي

 المتغيرات الديموغرافية

)العمر، المؤهل العلمي، الرتبة العلمية، 
الخبرة في الوظيفة الحالية، المنصب 

 اإلداري(
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 الفصل الثاني: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 

 المبحث األول: رأس المال الفكري  1.2

 تمهيد:  1.1.2

تراتيجي لثروة في ظل صراع المعرفة أصبحت الموجودات غير الملموسة تشكل الداعمة االساسية والمورد االس

المؤسسات وتعظيمها، حيث إن نجاح المؤسسات يعتمد على أساليب إستثمارها للمعرفة المتمثلة في موردها 

 إنحسار إلىالبشري، إن العالم يعيش فترة غير مسبوقة من التغيير والتطور المستمر األمر الذي أدى 

، وفتح (A.Smith)تدريجي لعصر الثورة الصناعية التي يؤرخ لها بصدور كتاب )ثروة األمم( آلدم سميث 

البوابة المنطلقة نحو االقتصاد القائم على المعرفة المتمثلة بظهور منشآت ومؤسسات مبنية على العلوم 

والمبدعين والنخبة المتميزة،  وأنظمة المعلومات والمعرفة حيث تعتمد منذ نشأتها على الخبراء والمختصين

حيث ان مؤسسات العصر الحالي تركز بالدرجة االولى على المعرفة المتراكمة في عقول الموارد البشرية 

 (.1227)نجم،  (Intellectual Capital)والتي اصبحت تسمى برأس المال الفكري في المنظمة 
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سية للموارد البشرية الذي يركز على فئة معينة إن موضوع رأس المال الفكري، يعتبر أحد الموضوعات الرئي

من األشخاص العاملين الذين يمتلكون معارف ومهارات خاصة، يمثل اليوم موضوعًا حيًا بالنسبة للباحثين 

على أهمية استثمار رأس المال الفكري بقوله  إن رأس المال  Brownوالممارسين على حد سواء، حيث أكد 

ة يمكن تشبيهها بالذهب غبر المستخرج ، هذا الوصف يؤكد على الفوائد التي الفكري غير المستثمر عملي

 (.1216يمكن ان تجنيها المنظمات أو المجتمعات اذا ما اهتمت بموضوع رأس المال الفكري )عبوي، 

إتسم رأس المال الصناعي بأنه مادي وملموس مما يجعله سهل التحديد والقياس والتقييم، فيما أن رأس المال 

سباب التي حد األأعّل هذا للفكري يتسم بأنه اثيري غير ملموس مما يجعله صعب التحديد والقياس والتقييم، و ا

تأخر التعامل معه على أنه رأس مال حقيقي لفترة طويلة بإستثناء بعض الحاالت القليلة التي لم  إلىأدت 

ل في براءة اإلختراع والشهرة وحق يكن باالمكان تجاهلها وهي تدر عائد مادي واضح ومحدد كما هو الحا

المؤلف وشهرة العالمة التجارية، لكن مع تزايد أهمية الالملموسات وبشكل خاص إندراجها تحت بند األصول 

خاصة ما تعرف بأصول المعرفة أو الرأس المال الفكري ولما له من دور واضح ومهم في تعظيم أصول 

وقية، كما هو الحال في الشركات اإلستشارية والمهنية الشركة الكلية وإنعكاس ذلك على القيمة الس

 (.1212المتخصصة التي تتمثل أهم اصولها بالرأس المال الفكري )نجم، 

والمعنوية والذهنية والثقافية المتاحة للمؤسسات  لقد اتسع مفهوم رأس المال ليشمل االمكانات المادية والمالية

لم يقتصر استخدامه بالمفهوم االقتصادي على عناصر االنتاج،  (، كما ان مفهوم رأس المال1221)العنزي، 

بل تم استخدام المصطلح في بعض العلوم المختلفة كعلم االجتماع واالدارة والتمنية البشرية تحت ما يعرف 

برأس المال البشري الذي يوضح بشكل عام المهارات والخبرات والتعليم والمعرفة المتراكمة في العنصر 
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خذ المفهوم بالتطور المستمر حتى وصل لما يعرف برأس المال الفكري الذي اصبح يعتبر أحد البشري وا

 .اصول المنظمة غير الملموسة

نولوجيا العالية، وال سيما في جذريا منذ السبعينات مع التطور السريع للتك قتصادي العالمينمط النمو اإل تغير

والكمبيوتر والهندسة البيولوجية، المعرفة بناًء على ذلك اتخذت مكان رأس المال النقدي واألراضي  تصاالتاإل

ورأس المال المادي كأحد األصول األكثر أهمية، ال سيما في مجال التكنولوجيا العالية التنافسية، على الرغم 

لم يكن شائعًا حتى وقت قريب،   ي من أنه يستخدم على نطاق واسع في األدب، فإن مفهوم رأس المال الفكر 

في المؤسسات، ومنذ ذلك الحين يتم  وبعد منتصف التسعينات كثفت الجهود للتعامل مع رأس المال الفكري 

التعامل مع رأس المال الفكري في السياق التنظيمي، والتعامل بشكل أساسي مع عملية إدارة وقياس رأس 

 .(Petty and Guthrie, 2000)المال الفكري 

 

 الفكري:  المال رأس نظريات نشوء  2.1.2

جانب الموجودات المادية ، ألنها  إلىركزت اإلدارة الحديثة على الموجودات الفكرية أو غير الملموسة، 

أدركت أن ثروة المنظمة تكمن في موجوداتها الفكرية، وفي رأس المال الفكري أو المعرفي، وقد ظهر هذا 

المفهوم في تسعينات القرن الماضي، وأصبح بمثابة الثروة الحقيقية للمنظمة المنافسة والناجحة بدل المصادر 

 .  (Stewart, 1997)المادية

لكن هذا ال يعني أن مفهوم رأس المال الفكري لم يكن موجود قبل تسعينات القرن الماضي، ولكن ما نقصده  

الملموسة للمنظمة  غير أنه لم يكن قيد البحث، وكان يعرف باسم )شهرة المحل( ويتضمن كل الموجودات

 (. Sullivan, 2001) ويظهر في ميزانيتها



 

16 

في بداية التسعينيات كان رأس المال الفكري من أهم مواضيع البحوث ( أنه 1223أشار )المفرجي وصالح، 

لرجال األعمال، حيث بذلت جهود رجال األعمال من أجل التوصل لطرق حسابه وجعله جزءا من الميزانية، 

وإتضح من ذلك، أنه من الصعب جدًا من الناحية العلمية قياس رأس المال الفكري، لذلك إختفى اإلهتمام به، 

في  (Koeing)أشار إليه كونيج من جديد لكونه األساس الذي تم بناء إدارة المعرفة عليه. وهذا ما  وظهر

أن رأس المال الفكري  إلىاإلدارة   إلىمقالة له بعنوان  إنبعاث رأس المال الفكري: تأكيد التحول من القياس 

كان الشغل الشاغل لبحوث رجال األعمال في بداية التسعينات، ولكن نظرًا لصعوبة قياسه فقد تدنى اإلهتمام 

 (.1216به ليعود من جديد تحت مسمى إدارة المعرفة )عبوي، 

( في عام (Itamiظهر مصطلح رأس المال الفكري حديثا في العقود األخيرة من القرن الماضي، حيث الحظ 

( وجود حالة من عدم اإلستقرار في أداء المنظمات اليابانية، وبعد الدراسة تمكن من تحديد سبب هذا 1982)

أن الموجودات  إلىإختالف نسبة الموجودات غير الملموسة في المنظمات حيث توصل  إلىالتذبدب، وعزاه 

 (. 1215لإلستعمال )الربيعاوي وعباس، غير الملموسة هي األساس في تحقيق عوائد الشركات ألنها قابلة 

طعمة أول من أطلق عبارة )رأس المال لأل  Johnsonvilleمدير شركة  Ralph Stayerيعد رالف ستايير 

أهم  -الرض و المعادن و االسماك ا -  أنه لوقت قريب كانت"، حيث قال  1992الفكري( وذلك في عام 

الشركات،  ومن ثم اصبح رأس المال المتمثل بالنقد والموجودات مصدر للثروة القومية وأهم موجودات 

 ,Stewart) "كالمكائن والمصانع هو المهم، واآلن فقد حل محلها القدرة العقلية لتكون رأس المال الفكري 

1997, p.5). 

 لسببين رئيسيين هما ى التسعينات من القرن الماضي جاءالتعامل مع رأس المال الفكري حت إن تأخر

 (: 1213)همشري، 
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صعب القياس والتقييم ألنه أثيري غير ملموس، حيث لم يكن ينظر إليه كرأس مال حقيقي لعقود طويلة  -1

باستثناء بعض الحاالت، وهي تدر أرباحا وثروة واضحة كما هو الحال في براءات االختراع، وحقوق 

 المؤلف والملكية الفكرية، والعالمة التجارية )شهرة المحل(.

له النظم المحاسبية في المنظمات على اعتباره تكاليف قصيرة األجل على الرغم من أنه يجب نظرت  -2

  . النظر إليه على أنه استثمار مهم

هناك العديد من التسميات التي تستخدم اليوم للداللة على رأس المال الفكري، ومنها رأس المال المعرفي 

ذا كان من الضروري فهم الفروق األساسية بين األصول ورأس المال الالملموس أو األصول الالمادية، ل

بين رأس  التميزالمادية ورأس المال المادي وأصول المعرفة ورأس المال الفكري، ويوضح الجدول التالي أبعاد 

المال المادي ورأس المال الفكري، حيث تتعاظم مزايا رأس المال الفكري في عوائده المتزايدة مقابل العوائد 

صة في رأس المال المادي، وأن الفرد هو النموذج المعبر واألهم عن رأس المال الفكري، في مقابل المتناق

 وذج المعبر عن رأس المال المادي.اآللة التي هي النم

 (: الفروق بين رأس المال المادي ورأس المال الفكري 1:1الجدول )

 ،عمان، الوراق للتوزيع والنشر(189، صفحة 1227)نجم عبود، إدارة المعرفة: المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات، 
 

 رأس المال الفكري  رأس المال المادي البيان
 غير ملموس غير مادي -أثيري  - مادي ملموس ومنظور السمة األساسية

 في رؤوس األفراد داخل للشركة الموقع
 الفرد اآللة النموذج الممثل

 متزايدة متناقصة العوائد
 في االنتباه والتركيز في الموارد نمط الثروة
 عمال ومهنيو المعرفي العمال اليدويون  األفراد
 قيمة تبادل عند االستعمال تبادلقيمة استعمال وقيمة  القيمة

 دورة توليد وتعزيز ذاتي )قوة( دورة تقادم )ضعف( القوة وال عف
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بدأت الجهود البحثية تتكثف حول موضوع رأس المال الفكري في منتصف التسعينات من القرن العشرين، في 

محاولة إليجاد فهم مشترك فيما بين الباحثيين والشركات، واالتفاق على مبادئ ومماراسات هذا الموضوع. وقد 

صيغت افتراضات النظرية على  ركزت الجهود بالدرجة األساس على إيجاد نظرية لرأس المال الفكري حيث

 (: 1216النحو اآلتي )عبوي، 

يعتبر رأس المال الفكري من أكثر الموجودات قيمة في القرن الحادي والعشرين، وذلك ألنه يمثل قوى  .1

 علمية قادرة على إدخال التعديالت الجوهرية على كل شيء في أعمال المنظمة.

ر اإلداري وذلك بتوظيف نظم قياسه، حيث يعد من أهم أصبحت من أهم المؤشرات التي تعكس تطور الفك .2

 نظم المحاسبة اإلدارية.

 زيادة القدرة اإلبداعية. .3

 إبهار وجذب العمالء وتعزيز والئهم. .4

 تعزيز التنافس بالوقت من خالل تقديم كل ما هو جديد ومتطور. .5

 تحسين اإلنتاجية. .6

 تعزيز القدرة التنافسية. .7

 خفض التكاليف. .8

 

 الفكري  المال تعريف رأس  3.1.2

لرأس المال  (Stayer, 1990) توسع مفهوم رأس المال الفكري في منظمات االعمال فبعد تعريف ستايير

الفكري المتمثل في أنه  القدرة العقلية التي تمثل الثروة الحقيقية للمنظمات التي لم يتابعها المحاسبون مثلما 
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رأس المال الفكري في كتابه  (Stewart, 1997)رات يتابعون النقد والموجودات وغيرها . يرى توماس ستيو 

الذي يحمل عنوان:   رأس المال الفكري: الثروة الجديدة للمنظمات  بأنه المعرفة الفكرية، المعلومات، الملكية 

قتصاد اليوم يختلف في األساس إجل خلق الثروة الرابحة، الن أستخدام من لفكرية والخبرة التي توضع قيد اإلا

ري في ثالث فئات: رأس المال الهيكلي، رأس المال فكاألمس. وقد صنف ستيوارت رأس المال ال ادإقتصعن 

 البشري، رأس المال الزبوني.

( فقد عرفا رأس المال الفكري بأنه  المعرفة المفيدة التي يمكن 145، ص.1229أما )العنزي وصالح، 

  . توظيفها واستثماره بشكل صحيح لصالح المنظمة

من )الربيعاوي وعباس( أن رأس المال الفكري: هو المعرفة )المهارات، الخبرات، والتعليم المتراكم ويرى كل 

 (.59، ص.1215قيمة  )الربيعاوي وعباس،  إلىفي العنصر البشري( والتي يمكن تحويلها 

لمال بأنه  القيمة اإلقتصادية لفئتين من األصول غير الملموسة وهي رأس ا (OECD)كما وعرفتة منظمة 

 : (1227)نجم،  التنظيمي )الهيكلي( ورأس المال البشري . ولتوضيح ذلك أشار نجم عبود ما يلي

 القيمة السوقية للشركة = رأس المال المالي + رأس المال الفكري 

 رأس المال الفكري = رأس المال البشري + رأس المال الهيكلي

 التنظيمي. رأس المال الهيكلي = رأس المال الزبوني + رأس المال

رأس المال الفكري أنه  قدرات متميزة يتمتع بها عدد محدود من االفراد العاملين في  (Youndt)وعرف 

المنظمة تمكنهم من تقديم إسهامات فكرية تمكن المنظمة من زيادة إنتاجيتها وتحقيق مستويات أداء عالية 

 .(Youndt, et al., 2004)مقارنة بالمنظمات المماثلة  
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)نجم عبود(  رأس المال غير المادي على أنه  مجموع األصول أو العناصر غير الملموسة والتي  فوقد عر 

تستخدم في إدارة أوجه النشار المختلفة ، أو هو باختصار: إجمالي الموجودات خالف العناصر المادية 

 (115، ص.1212المعروفة )نجم، 

 لفكري يمكن استنتاج ما يلي :وبناًء على ما تقدم من تعاريف ومفاهيم لرأس المال ا

ربطت معظم التعريفات بين األصول التي يتضمنها رأس المال الفكري وبين أنشطة خلق قيمة وقدرة على  -

 للمنشأة. التميز

 يمثل رأس المال الفكري نظام متكامل يشمل على المكونات البشرية والهياكل التنظيمية. -

 إلىإن رأس المال الفكري يشكل عملية تحول للمنظمة عن طريق نقل المعرفة أو نقل أصحاب المعرفة  -

 أصول فكرية أو الملكية الفكرية للمنظمة.

يعتبر رأس المال الفكري أهم موارد المنظمة التي تعمل على تطوير المنظمة وتمييزها ورفع ميزتها  -

 ية.التنافسية وقدراتها االبتكارية واالبداع

مهارات  تكامل من على منافسيها المنظمة بها تتفوق  متفردة قدرة بأنه وبذلك تعرف الباحثة رأس المال الفكري 

 للعمالء لتحقيق المقدمة القيمة زيادة في تساهم وخبرات وكفاءات مختلفة، وكل حقوق الملكية والعالقات التي

 للمنظمة وزيادة تنافسيتها و كفاءتها وادائها. التميز
 

 أهمية رأس المال الفكري  4.1.2

تأتي أهمية رأس المال الفكري من أهمية الدور الذي تلعبه هذه النخبة من القوى العاملة، حيث يتميز بتقديم 

 األفكار الجديدة واإلبتكارات واإلختراعات التي تساهم في تحسين األداء والكفاءة ووضع المؤسسة التنافسي. 
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جهود التنمية البشرية والتدريب مضمونا إستراتيجيا من ( إن إعطاء 1227وصالح،  )المفرجيحيث ذكر 

شأنه أن يلبي احتياجات تنمية طاقات اإلبداع والتعلم المؤسسي وقيمة رأس المال المعرفي للمجتمع 

ظم ومؤسساته، إضافة لتعزيز اإلفادة من جهود التنمية البشرية من خالل تحقيق تكاملها في المنظمة مع ن

فضاًل عن تنمية الذكاء العاطفي الجمعي والذي يعني القدرة على فهم إنفعاالت  .وسياسات الموارد البشرية

ومشاعر الفرد ذاته وكذلك تلك المتعلقة باآلخرين والقدرة على التواصل معهم وتكييف السلوك والتعامل مع 

وعلى هذا األساس يمكن ال يجب إهمالها،  هذه المشاعر بإعتبارها جزءا مهما من طاقات البشر النفسية التي

 إستعراض هذه األهمية على النحو التالي:

إكساب المنظمة ميزتها التنافسية، لذلك يجب على المنظمات  إلىيؤدي  هاماً  عنصراً  المعرفة إن إمتالك -1

 المال برأس يعرف ما ذلك عند ينتج الفكري وبالتالي المال وقياس رأس إدارتها كيفية ومعرفة إمتالكها

 الفكري.

بما  المعايير، خاصةً  تلك وتحديد كيفية تدقيق التنافسية والمعايير العوامل ألهم المتواجدة معرفة األطر -1

 الفكري. المال لرأس األساسية بالكفاءات يتعلق

 وبطريقة منتظم وبشكل النظام هذا استخدام عند العالية الكفاءة ذات على مقاييس الموازين الحصول -3

 رفع طريق عن وذلك حيث تستطيع المنظمات من خاللها تمويل ميزانياتها العمومية ومتكررة منظمة

 الفكري. المال رأس استخدام كفاءة

 ( ألهمية رأس المال الفكري ما يلي:1215الربيعاوي وعباس، ويضيف )

إذ أن المنظمات تريد النجاح  إن اإلدارة الفاعلة لرأس المال الفكري تعتبر المحدد النهائي لألداء المنظمي .1

 في بيئة العمل ينبغي أن تقوم بإستثمارات مناسبة للموجودات الفكرية.
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 إن رأس المال الفكري يعد من مصادر الميزة التنافية للمنظمات المعاصرة. .1

 يعد رأس المال الفكري مصدرا لتوريد الثروة في المنظمة واألفراد. .3

 لفكري أقوى سالح تنافسي والذي يتمثل بالموجودات األكثر أهمية.تعد المنظمات المعاصرة رأس المال ا .4

 إن اهمية رأس المال الفكري تأتي من كونه يمثل أهم مصادر الثروة ودعائم القوة آلي منظمة. .5

 

 أهمية الرئيسي األكثر العنصر يعتبر ألنه المنظمات اليوم في ترى الباحثة أن اهمية رأس المال الفكري تبرز

الزبائن  والء في والمتمثل عقول العاملين في الموجود ذلك للمنظمات، تنافسي سالح وأقوى  تالمنظما في

من أهم   التجارية، وإعتباره براءات االختراع وقيمة العالمة وفي منهم، وتتعلم المنظمات تخدمهم الذين

الموجودات قيمة في القرن الحادي والعشرين في ظل اقتصاد المعرفة ألنه يمثل قوى عملية قادرة على إدخال 

 التعديالت في جميع أعمال المنظمة إضافة إلبتكاراتهم المتجددة والمتالحقة.

 

إرتفعت القيمة  من خالل ما سبق يتضح للباحثة أنه كلما زادت درجة اإلهتمام برأس المال الفكري كلما

السوقية للمنظمات عن القيمة الدفترية االمر المماثل للعديد من الشركات والمنظمات العالمية التي أصبحت 

من اغنى الشركات في العالم حيث إستطاعت هذه الشركات إدراك أهمية رأس المال الفكري الذي يعد أحد أهم 

 .نجاحاتها وإستطاعت أن تكون الشركات األبرز عالميا
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 خصائص رأس المال الفكري   5.1.2

من خالل تعريف رأس المال الفكري كما ورد سابقًا، فأنه يظهر مجموعة متمثلة من األفراد الذين يتمتعون 

بقدرات معرفية وتنظيمية تميزهم عن غيرهم من األفراد العاملين ويتوزعون على مختلف مستويات الهيكل 

ك تستعرض الباحثة بعض التنظيمي وال يشترر توافر شهادة أكاديمية بمن يتصف به، ولتأكيد على ذل

خصائص األفراد الذين يمثلون رأس مال فكري. تم إجمال خصائص رأس المال الفكري كما يلي )عبد الفتاح، 

1212 :) 

يجب أن يتسم المناخ اإلداري في المنظمة بالالمركزية في إتخاذ القرارات وذلك في ظل هياكل تنظيمية  -1

 لفكري الهدف المنشود منه.مرنة ومناخ غير رسمي حتى يحقق رأس المال ا

تواجده في كافة الستويات  إلىأرباح باإلضافة  إلىيمثل رأس المال الفكري المعرفة التي يمكن تحويلها  -1

 اإلستراتيجية ولكن بدرجات متفاوتة.

رأس  إلىإن المنظمات التي تتعامل مع بيئة غير مستقرة وظروف غير واضحة تحتاج اكثر من غيرها  -3

ذي يمكنها من اإلنفتاح على الخبرة والسعي المستمر والدؤوب نحو تقديم األفكار المال الفكري ال

 والمقترحات الجديدة والمبتكرة. 

 

 ( بعض الخصائص على ما ورد سابقًا وهي:2003ي يف )الفرجي وصالح، 

 إن األفراد الذين يمثلون رأس مال فكري يمتلكون مهارات وخبرات عالية ومتنوعة. -1

 الفكري باإلستقاللية في الفكر والعمل. يتمتع رأس المال -1

 أرباح. إلىيمثل رأس المال الفكري المعرفة التي يمكن تحويلها  -3
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 يسعى رأس المال الفكري لإلستفادة من خبرات االخرين. -4

 يتواجد رأس المال الفكري بدرجات متفاوتة في جميع المستويات اإلستراتيجية. -5

التعامل مع القضايا التي تتسم بعدم التأكد ألنها تعتبر مجال إن أهمية رأس المال الفكري تبرز عند  -6

 خصب إلبراز القدرات المتميزة للعاملين.

من خالل ما سبق تستنتج الباحثة أن أهم خصائص رأس المال الفكري تكمن في أنها أصول غير ملموسة 

، حيث إن األفراد الذين يصعب قياسها، وإلبراز دورها يجب أن تتبع المنظمة أسلوب اإلدارة الالمركزية

يمتلكون المعرفة والخبرات والمهارات العالية يجب أن يتمتعوا باإلستقاللية في العمل خاصة أن البيئة التي 

تعمل فيها المنظمة غير مستقرة وهي البيئة التي تبرز فيها أهمية رأس المال الفكري ودوره في تعزيز المركز 

ال الفكري موزع على كافة المستويات اإلدارية بدرجات متفاوتة يجب التنافسي للمنظمة، وبما أن رأس الم

 السعي والعمل المستمر من أجل اإلستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في المنظمة. 

 

 مكونات رأس المال الفكري  6.1.2

جاح من المهام األساسية إلدارة المعرفة تحديد وقياس وتقييم رأس المال الفكري، وذلك لما له من أهمية على ن

النظمة أو فشلها، لهذا كان اإلهتمام يتزايد بدراسة رأس المال الفكري ودراسة مكوناته وإمكانية قياسها، وقد 

قدمت العديد من التصنيفات لرأس المال الفكري حيث إختلف الكثيرون من الباحثين الكتاب حول مكونات 

 رأس المال الفكري:

 بحسب النظام الذي قاما بتطويره للشركة السويدية لتأمين سكانديا(Edvinson & Malone)  فبينما يرى 

(Skandia )ويتضمن هذا النظام خمس مجموعات من المقاييس وهي كالتالي (Edvinson & Malone, 

1997): 
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  .مقاييس الجوانب المالية اواًل :

 :ثانيا: الجوانب الفكرية لرأس المال وهي كما يلي

المال الهيكلي الذي يصنع المعرفة الصريحة التي توجد في هياكل وأنظمة  : وهو رأسرأس مال العملية -1

 وإجراءات الشركة فهو يمثل كل قيم الشركة التي تتداولها داخليًا.

رأس مال الزبون: وهو القيمة التي يفرزها مستوى رضا الزبائن ووالئهم والموردين والجهات الخارجية  -1

 من عالقات متميزة مع هذه االطراف.االخرى وما استطاعت الشركة من بنائه 

رأس مال التجديد والتطوير: الطرق المنهجية لتطوير البرمجيات، اداوت ادارة المشروعات، قواعد  -3

 طرق ادارة المبيعات، ومواصفات المنتج. إلىالتطوير للمهندسين، المحللين والمبرمجين، اضافة 

 ومعرفة العاملين.رأس المال البشري: وهو مجموعة مهارات، وخبرات،  -4

 

المكونات  إلى، حيث قسم رأس المال الفكري  Edvinson & Maloneمع تقسييم  (Malhorta)إتفق 

  : (Khavankar, et al. 2013) التالية 

 رأس المال الزبوني -1

 رأس مال العملية -1

 رأس المال البشري  -3

 رأس مال التجديد والتطوير -4
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 :(Stewart, 1997)المكونات التالية  إلى( رأس المال الفكري Thomas Stewartوقد قسم ستيوارت )

رأس المال الهيكيلي: يعبر عن قدرة المنظمة التنظيمية التي تلبي متطلبات الزبائن حيث إن الموجودات  -1

الفكرية الهيكلية المتمثلة في نظم المعلومات، وبراءات االختراع وحقوق النشر والتأليف، ومدى حماية 

جارية التي تمثل شخصية المنظمة وقيمتها وهويتها، تساهم في نقل المعرفة وتعزيزها، بما العالمة الت

 يرجع على المنظمة بزيادة فاعليتها وكفائتها وقدرتها على ارضاء المتعاملين مع المنظمة.

 رأس المال البشري: يعتبر العنصر البشري المصدر الرئيس إليجاد الحلول العملية المناسبة لمتطلبات -1

العمل ورغبات المتعاملين الذين هم مصدر اإلبتكار والتجديد في المنظمة، وذلك بتكوين وتشخيص 

 األفراد الذين يمتلكون المقدرة العقلية والمهارات والخبرات الالزمة. 

 رأس مال العالقات: وهي العالقات التي تربط المنظمة بزبائنها ومورديها وتحالفاتها االستراتيجية. -3

 

 (:1225عناصر رأس المال الفكري كما هو موضح بالشكل التالي )يوسف،   Stewartوقد وضع 

 Stewart( عناصر رأس المال الفكري حسب 1:1شكل )
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 قواعد البيانات –البراءات  –العالقات            االنظمة  –الوالء  –العقود   القيادة –الفرق  –األفراد 
المصدر: عبد الستار حسين يوسف، دراسة وتقييم رأس المال الفكري في شركات االعمال، كلية االقتصاد والعلوم االدارية، 

 .8ص، 1225جامعة الزيتونة األردنية، عمان، 
 

 القيمة السوقية للشركة

 رأس المال المالي رأس المال الفكري 

 رأس المال البشري  رأس المال الزبوني رأس المال التنظيمي
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تقسيمًا أخر لمكونات رأس المال الفكري حيث اضاف مكون رئيسي ثالث هو  (McElroy, 2002)فيما يرى 

رأس مال العالقات، باالضافة لرأس المال البشري ورأس المال الهيكيلي لتصبح مكونات رأس المال الفكري 

 حسب تقسيمه كما هو موضح بالشكل التالي: 

 McElroy(: تقسيمات رأس المال الفكري حسب 1:1شكل رقم )

 
 المصدر: اعداد الباحثة

 (: 1225)الجندي، إلىأن رأس المال الفكري ينقسم  (Meritum)بينما يرى 

 .رأس المال البشري: هو إجمالي المعرفة والمهارات والخبرات 

  الخارجية للمنشأة مثل العالقة مع العمالء رأس مال العالقات : هو جميع الموارد المتعلقة بالعالقات

 والموردين والشركاء في البحوث والتطوير.

  رأس المال الهيكلي: وهو المعرفة التي تتكون نتيجة اإلجراءات التنظيمية والثقافة وقواعد البيانات ويعبر

 علومات.عنها بالمرونة التنظيمية وخدمة التوثيق بالمنشأة واإلستخدام العام لتكنولوجيا الم

  :(Brookings, 1996, p.13)اربعة مكونات رئيسية إلىرأس المال افكري   Brookingsقسم معهد

ي رأس المال الفكر 

رأس المال 
الهيكلي

رأس المال 
البشري 

رأس المال 
العالقات 
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األصول السوقية: وهي جميع الجوانب غير الملموسة المرتبطة بالسوق مثل )العمالء، الماركات، ومنافذ  -1

 التوزيع(.

، والمؤشرات المتعلقة بمدى قدرة األصول البشرية: وتشمل على )الخبرات المتراكمة، قدرات اإلبتكار -1

 األفراد على األدء في مواقف معينة(.

 أصول الملكية الفكرية: وتشمل على )العالقات، االسرار التجارية، براءات االختراع، وحقوق التصميم(. -3

أصول البنية التحتية: وتشمل على جميع العناصر التي تجدد طريقة عمل المنشأة مثل )ثقافة المنظمة،  -4

 تقييم الخطر، أساليب إدارة قوة العمل، قواعد بيانات العمالء، ونظم االتصال(.طرق 

موارد ملموسة وموارد غير ملموسة ، كما هو  إلىفقد قسما موارد المنظمة   (Moanes & Lawndale)اما 

 (:1212الشكل التالي )عبدالفتاح، موضح ب

 Moanes & Lawndale(: موارد المنظمة وفق تقسيم 3:1شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18مصر، ص، دار السحاب للنشر والتوزيع، 1212المصدر: حازم محمد عبد الفتاح، تكنولوجيا تطبيق رأس المال الفكري 
 

 ,Petty & Guthrie)العناصر التالية  إلى( قد صنف Petty & Guthrieإن رأس المال الفكري بحسب )

2000)  : 

 موارد المنظمة

 موارد ملموسة موارد غير ملموسة

 عالقاته

 السمعة
 الوالء -
 العالقات -

 الجدارة

 قاعدة البيانات

 المهارت -
 الطاقات -
 االتجاهات -
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 الهيكل الداخلي: ويمثل رأس المال المنظمي )الهيكلي(. -4

 الهيكل الخارجي: ويمثل رأس مال الزبائن )العالقات(. -4

 كفاءة العاملين: ويمثل رأس المال البشري. -4

 

 (: 1212رأس المال الفكري على أنه يتكون من)عبدالفتاح،  إلى (Draper)بينما نظر 

 رأس المال البشري: ويتكون من الخبرات والمعارف والمهارت والقدرات اإلبداعية والتجديدية للعاملين. .1

 رأس المال الهيكلي: ويتكون من: .1

 ة مثل براءات االختراع وحقوق رأس مال اإلبتكار واإلبداع: ويشمل على أصول الملكية الفكري

 التصميم والعالقات واألسر التجارية.

  رأس مال العمليات: ويشمل على عمليات وتقنيات المنظمة ونظم المعلومات ونظم الرقابة وضبط

 الجودة والثقافة التنظيمية السائدة بالمنظمة.

 .رأس مال العمالء: ويشمل على قيمة عالقات المنظمة مع العمالء 

 .رأس المال التنظيمي: ويشمل على النظم واإلجراءات واألساليب اإلدارية وثقافة المننظمة 

مكونات رأس المال الفكري وفق نموذج خاص ASTD بينما قسمت الجمعية األمريكية للتدريب والتطوير

 (.1223المفرجي وصالح، أربع تصنيفات أساسية ) إلىوقامت بوضع تصنيف لقياس رأس المال الفكري 

 رأس المال البشري ويتكون من المعارف والمهارات وكفاءة العاملين في المنظمة. -1

إنتاج منتجات جديدة  –رأس المال اإلبداعي: ويتكون من ثالثة اجزاء وهي )قدرة المنظمة على اإلبداع  -1

 تقديم خدمات جديدة( –
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نظم  –تقنيات المنظمة  –رأس مال العمليات: ويتالف من أربعة اجزاء وهي ) عمليات المنظمة  -3

 ومقدار اإلنفاق الفني واإلداري(  –المعلومات 

رأس مال الزبائن: ويعبر عن قيمة عالقة المنظمة مع الزبائن ويتكون من ) العالقات مع الزبائن وتلبية  -4

 ودعم الزبون( –فاعلية التسويق  –حاجات الزبون 

 ASTDالفكر كما ورد عن جمعية والنموذج التالي يوضح المكونات االساسية لرأس المال 

 ASTD(: مكونات رأس المال الفكري حسب 4:1شكل )
 
 
 

 عالقات مع الزبائن   عمليات المنظمة   القدرة على االبداع        معارف 
 فاعلية التسويق   تقنيات المنظمة  منتجات جديدة         مهارات

 دعم الزبون             نظم المعلومات   خدمات جديدة        كفاءة
 

المصدر: عادل مفرجي، واحمد صالح،   رأس المال الفكري طرق قياسه واساليب المحافظة عليه ، القاهرة، المنظمة العربية 
 .91، ص1223للتنمية االدارية، 

 
 

 (Kaplan & Norton, 2004)المكونات التالية:  إلىرأس المال الفكري  Kaplan & Nortonصنف 

 رأس المال البشري: وعبر عن الموارد البشرية ذات اإلمكانيات المتميزة والقدرسات اإلبداعية واإلبتكارية. -1

رأس المال المعلوماتي: ويشمل على مختلف المعلومات وآليات العمل في المنظمة واإلستراتيجيات  -1

البنية التحتية للمنظمة، والسياسات واإلجراءات والنظم وقواعد البيانات والتكنولوجيا  إلىالمعتمدة، إضافة 

تعزيز وتحليل وتفسير المتمثلة في نظام نخطيط موارد المنظمة والتطبيقات التحليلية المرتبطة ب

 المعامالت وتقاسيم المعلومات والمعرفة بين التشكيالت الداخلية لمنظمة.

 رأس المال الفكري 

 رأس المال البشري  رأس مال الزبائن رأس المال العمليات االبداعي المال رأس
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رأس المال التنظيمي: ويشمل على األولويات اإلستراتيجية للمنظمة والقيم ورؤية ورسالة المنظمة  -3

 ملموسة.الالزمة لتنفيذ إستراتيجيتها، لذلك تقوم المنظمة بحشد مواردها كافة الملموسة والال

 (:1228قسم ناصر مراد رأس المال الفكري حسب العناصر التالية )مراد، 

 األصول البشرية: وتضم المعرفة والمهارات واإلبداع والخبرة أو ما يسمى رأس المال البشري. -1

 األصول الفكرية: وتضم البرامج واإلختراعات والعمليات وقاعدة البيانات. -1

            إلختراع وحقوق النشر والعالمات التجارية.الملكية الفكرية: وتضم براءات ا -3

 

 تحليل مكونات وعناصر رأس المال الفكري  7.1.2

تتعدد عناصر ومكونات رأس المال الفكري بتعدد آراء الباحثين، رغم اتفاقهم على جوهر ومضمون راس المال 

 المال الفكري تكرارًا وفقالفكري وأهميته، حيث تبين الباحثة من خالل الجدول التالي أكثر مكونات رأس 

 المراجع التي تم استطالعها.
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 مكونات وعناصر رأس المال الفكري تحليل (: 2:2جدول رقم )
 المكونات     الرقم

 
 الباحث

ل 
لما

 ا
رأس ي  ر
لبش

ا
 

ل 
لما

 ا
رأس

يلي
هيك

ال
 

ل 
لما

 ا
رأس

ات
الق

الع
ول  

ص
اال

لية
لعم

ا
ول  

ص
اال

رية
لفك

ا
 

رية
لفك

ة ا
لكي

الم
 

يد 
جد

الت
وير

لتط
وا

 

ل 
لما

 ا
رأس

مي
نظي

الت
 

ل 
لما

 ا
رأس

عي
البدا

ا
 

ل 
لما

 ا
رأس

تي
وما

معل
ال

 

1 Edvison & 

Malone 

√  √ √   √    

1 Malhorta √  √ √   √    
3 Stewart √ √ √        
4 McElroy √ √ √        
5 Meritume √ √ √        
6 Brookings √  √  √ √    √ 
7 Moanes & 

Lawndale 

√  √        

8 Petty & Guthrie √ √ √       √ 
9 Daraper √ √ √ √    √ √  

12 ASTD √  √ √     √  
11 Kaplan & Norton √       √  √ 
     √ √    √ ناصر مراد 11

 3 1 1 1 1 1 4 12 5 11 المجموع
 المصدر: اعداد الباحثة

 

يتضح للباحثة من خالل التحليل السابق لمكونات رأس المال الفكري أن هناك إتفاق حول مكونات رأس المال 

 الفكري حيث تنحصر بشكل أساسي في ثالثة مكونات رئيسية وهي:

رأس المال البشري والذي يمثل المهارات والقدرات العقلية ومستوى التدريب والخبرة وغيرها، وهذا العنصر  -

(، Edvison & Malon ( ،)Malhorta( ،)Stewart( ،)McElroy)فيه كل من  إتفق

(Meritume( ،)Brookings( ،)Moanes & Lawndale( ،)Petty & Guthrie( ،)Daraper ،)

(ASTD( ،)Kaplan & Norton( ،).)ناصر مراد 
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إتفق حول هذا العنصر  رأس المال الهيكلي ويعبر عن القدرات التنظيمية والنظم التي تمثل بنية المنظمة. -

(، Stewart( ،)McElroy( ،)Meritume( ،)Brookings( ،)Moanes & Lawndale)كل من 

(Petty & Guthrie( ،)Daraper( ،)ASTD.) 
رأس مال العالقات ويشمل على عالقة المنظمة مع المجتمع والمستفيدين من خدماتها، والمتعاملين معها   -

(، Edvison & Malon ( ،)Malhorta)إتفق حول هذا المكون كل من حيث  والحلفاء اإلستراتيجيين،

(Stewart( ،)McElroy( ،)Meritume( ،)Brookings( ،)Moanes & Lawndale( ،)Petty 

& Guthrie( ،)Daraper( ،)ASTD.) 
ويمكن   Thomas Stewartيعتبر هذا التصنيف األكثر تداوال بين الباحثين والذي يعتمد على تصنيف 

 ستنتاج مما سبق ما يلي:اإل

 تعتبر كفاءة وخبرة العاملين ومهاراتهم وقدراتهم اإلبداعية من أحد أهم عناصر رأس المال الفكري. -1

تعتبر األصول الفكرية والملكية الفكرية أصول غير ملموسة ومؤشرات على قوة الهيكل الداخلي  -1

 والخارجي للمنظمة.

ال الفكري حيث إن مستوى كفاءة رأس المال ال يتحقق إال هناك تكامل بين العناصر المكونة لرأس الم -3

 من خالل التكامل فيما بينها.

على الرغم من اتفاق الباحثين على المكونات الثالثة اال ان هناك فروقًا في محتوى كل مكون، سيتم 

 توضيحها كما يلي:

 :Human capital البشري رأس المال  0.1.0.8

لقد تطورت نظرية رأس المال البشري في الستينات وتقوم على أساس أن األفراد في الشركة هم الذين يقومون 

بحيث إن األفراد أصحاب الخبرة والمهارة العالية يمثلون رأس مال  (Wealth Maximizers)بتعظيم الثروة 
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ل إليها، وإن اإلنفاق عليهم في مجال بشري لما لهم من دور مهم في تحقيق النتائج النهائية التي يتم الوصو 

 (. 1227التعليم أو التدريب يعد استثمار وليس تكلفة صعبة التحمل )نجم، 

رأس المال البشري بأنه القدرات اإلنتاجية لألفراد، ويشمل على المعرفة ، (1215عرف )الربيعاوي وعباس، 

اإلقتصادية للمنظمة. حيث يصف كفاءة جماعية والمهارات والخبرات والقابليات التي ُتسهم في زيادة القيمة 

للمنظمة وظيفتها وضع أفضل الحلول للزبائن من خالل معرفة يمتلكها األفراد العاملين، ويشمل جميع األفراد 

المنظمة ويعملون فيها، ويتميزون في أنه أحد أكبر وأهم الموجودات المهمة في التنظيم،  إلىالذين ينتمون 

ة واألداء والخبرة والمهارة، كما يتضمن اإلبداع واإلبتكار. وإلمتالكه يجب أن تقوم المنظمة التي تتمتع بالمعرف

رأس مال هيكلي بعد أن تخزن هذه المعرفة في  إلىبعملية تحويل المعرفة الضمنية لرأس المال البشري 

مهارات المكونة له تكاد أنظمة قواعد بيانات وبرمجيات وبراءات إختراع وإبتكارات، إن القدرات والخبرات وال

تكون متباينة وغير متساوية بين األفراد العاملين، فهناك فئة معينة منهم تمتلك المكونات المذكورة بشكل يفوق 

 األخرين ويمكنهم ذلك من إنتاج أفكار جديدة تنعكس باإليجاب على المنظمة ومنتجاتها وحصتها السوقية.

( رأس المال البشري بأنه  المعرفة المفيدة التي يمكن توظيفها وإستثمارها بشكل صحيح لصالح الميالييعرف )

المؤسسة، ويعد الفكر الذي يكمن في ذهن األفراد الذي ال يمكن لمسه وال رؤيته وال قياسه وال تقديره بثمن  

 (.149، ص.1211، الميالي)

المعارف و المهارات و الخبرات المتراكمة عند ” إلىرأس المال البشري في المنظمات  Ashtonينسب 

العاملين التي تخلق مهارات القيادة والقدرة على حل المشاكل وإتخاذ القرارات الرشيدة والتعامل مع المخاطر، 

وعليه فهو يعكس فاعلية المنظمة في إدارة مواردها الملموسة وغير الملموسة للحصول على الخبرة والثقافة 

 (. 175، ص.1229مة لتحقيق الميزة التنافسية وخلق القيمة  )الفضل، والمعرفة الالز 
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ويعرف رأس المال البشري كذلك بأنه   المعرف الشخصية والخبرات العلمية والمهارت والقدرات اإلبداعية 

 واإلبتكارات التي يمتلكها العاملون في المؤسسة وتذهب عندما يغادر الموظفون أعمالهم  )العذاري والدعمي،

 (.116، ص.1212

عبارة المعرفة من خالل التعريفات السابقة لرأس المال البشري فإن الباحثة تعرف رأس المال البشري بأنه 

المترابطة والممتزجة بالمهارات والخبرة المتراكمة واإلبداع واإلبتكار ومدى قدرة المورد البشري في المنظمة 

 هداف اإلستراتيجة للمؤسسة.على أداء مهامه بفاعلية وكفاءة بما يحقق األ

تعتبر الباحثة رأس المال البشري الجهاز العصبي الذي يقوم بأعمال المنظمة عن طريق إستغالل الموارد 

فهم من األساس الذي تقوم عليه عملية تعظيم الثروة في المنظمة، وأهميتهم ال تقل عن أهمية راس  المادية،

ات له وهي كما في المال المادي ألنهم محور وأساس العملية اإلنتاجية، ويمكن أن تجمل األبعاد التالية مكون

 الشكل التالي: 
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 مكونات رأس المال البشري  :(5.1شكل )

 
 اعداد الباحثةالمصدر: 

 
 :Structural Capitalرأس المال الهيكلي  2.7.1.2

يعد رأس المال الهيكلي المكون الرئيسي الثاني من مكونات رأس المال الفكري، ويعبر عن الجدارة الجوهرية 

للمنظمة، ومعرفتها الصريحة التي يتم االحتفاظ بها داخل هياكل وأنظمة المؤسسة، فهو يمثل القيم التي تقوم 

ان رأس المال الهيكلي بأنه عبارة عن كل األشياء التي تدعم  إلى (McElroy)المنظمة، ولذلك يؤكد  عليها

 .(McElroy,2002)رأس المال البشري ولكنه يبقى في الشركة عندما يترك االفراد العمل 

( أنه إذا كان رأس المال المالي هو الذي يصنع الوجود المادي للشركة وقيمتها الدفترية 1227ويذكر )نجم، 

في القيود المحاسبية، فإن رأس المال الهيكلي يصنع معرفتها الصريحة التي يتم اإلحتفاظ بها في هياكل 

ندما تنطفئ األضواء فيها في آخر يوم وأنظمة وإجراءات الشركة، فهو يمثل كل القيم التي تبقى في الشركة ع

 العمل.

البنية التحتية الداعمة لرأس المال البشري ويتضمن الطرق التنظيمية،  بأنه  الربيعاوي وعباس()ويصف 

اإلجراءات، اإلجتماعات، مصادر المعلومات، حقوق الملكية الفكرية . كما يمثل القابلية التنظيمية للمنظمة 

رأس المال 
البشري 

المهارات

الخبرات 
العلمية

القدراتالمعرفة

العمل 
ضمن 

فريق
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لسوق إذ ُيعد المعرفة المكتسبة والمقاومة في هيكل المنظمة وعملياتها وثقافتها، وهو التي تواجه إحتياجات ا

ُيمتلك ويترك في مكان العمل عند مغادرة العاملين لعملهم، ولهذا يمثل الممتلكات الحقيقية للمنظمة والتي 

المال البشري يمكن التعامل معها في أي وقت ومقايضته ومقاسمته وإعادة إنشائه على العكس من رأس 

الموجود في عقول األفراد كما يعتبر بأنه البنى التحتية التي تطورها المنظمات لتتاجر برأس مالهم البشري 

عن طريق اإلدارة النظامية لرأس المال الفكري، إذ تحقق بناء وخزن للكفاءات بمساعدة القنية وشبكات 

يغادرها العاملين، وعندما يتم الخزن فإنها تصبح المعلومات لضمان أن الكفاءة ستبقى ضمن المنظمة عندما 

جزءًا من رأس المال الهيكلي، وهذا يعني بناء مصادر قوة فكرية مع وجود أنظمة للمعلومات تمكن من خلق 

المعرفة التنظيمية وتميزها عن مجرد معرفة فردية، لذا نرى كثيرا ما ينضوى تحت تسمية رأس المال الهيكلي 

 (.157-155، ص.1215الربيعاوي وعباس، )إلجتماعي ورأس المال التنظيمي كل من رأس المال ا

فقد عرف رأس المال الهيكلي بأنه عبارة عن  القدرات التنظيمية التي تمكن المنظمة من  (Malzan)أما 

إنجاز أعمالها، وتشمل على الهيكل التنظيمي، واالجراءات، وقواعد البيانات، وأنظمة المعلومات، وشبكة 

نقاًل عن  Malzan, 2005) تصاالت، ودليل إجراءات العمل للوظائف، والعالمة التجارية وحقوق الملكية اال

 (.51، ص.1211شعبان،

أن رأس المال الهيكلي يمثل  مجموعة من اإلستراتيجيات والهياكل والنظم  إلى (Solitander)وأشار 

الزبائن . فضال عن كونه يعزز  إلىم المنتجات واإلجراءات التي بمجموعها تستطيع المنظمة من إنتاج وتسلي

 (.175، ص.1229من قدرة الشركة لالستجابة للمتغيرات الحاصلة في البيئة ) الفضل، 

هو المسؤول عن وجود المنظمة المادي بحيث  الهيكلي من خالل ما سبق يتضح للباحثة أن رأس المال

يوضح قيمتها الدفترية، بينما رأس المال الهيكلي هو المسؤول عن صناعة القيمة السوقية للمنظمة، وهو 
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األعلى تأثيرا في صناعة إسم المنظمة ومكانتها، حيث إن رأس المال الهيكلي هو المكون الذي يتم االحتفاظ 

اتيجيات وسياسات المنظمة وهو الذي يمثل كل القيم والثقافة التنظيمية التي تقوم به في هياكل وأنظمة وإستر 

 عليها هذه المنظمات. 

يمثل األساس الذي يقوم عليه رأس المال البشري، ويشمل وبحسب ما تعرفه الباحثة فإن رأس المال الهيكلي 

المنظمة، والعمليات اإلدارية، ونظم  على نظم المعلومات التقنية، وقواعد البيانات، واإلجراءات، وسياسات

 إلىاإلتصال والتواصل، والسياسات، والتوثيق التنظيمي الذي يتمثل بالهيكل التنظيمي للمنظمة، باإلضافة 

الرؤيا والرسالة للمنظمة وثقافتها التنظيمية، وتبرز قيمته بمدى قدرته على تمكين المنظمة وذلك من خالل 

 من قبل رأس المال البشري. إستخدامه

ل الهيكلي من من خالل التعريفات التي تم استعراضها فإن الباحثة توضح أهم األبعاد المكونة لراس الما
 خالل الشكل التالي:
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 مكونات رأس المال الهيكلي :(6.1الشكل )

 
 المصدر: اعداد الباحثة

 

  :Relational Capitalرأس مال العالقات  3.7.1.2

أحد المكونات األساسية لرأس المال رأس مال العالقات وهو ما يعرف أيضًا برأس المال الزبوني أنه  يعتبر

الفكري، إذ أنه يقوم بإبراز رأس المال الفكري ويحوله في صورة قيمة للعالقات واألداء المنظمي، وتتضمن 

أس مال العالقات، أو رأس المال هذه العالقات الزبائن والمجهزين ممن يملكون المعرفة ويطلق عليه كذلك بر 

الخارجي كونه يعكس عالقات المنظمة وتفاعالتها مع العالم الخارجي وعالقات المنظمة الخارجية وشبكات 

المعلومات، إن رأس المال الزبوني ال يمكن امتالكه من قبل المنظمه كما هو الحال في رأس المال البشري، 

تها المستمرة مع المنظمات واألفراد التي تقدم المنظمة لهم الخدمات أو وذلك ألنه يمثل قيمة إمتيازها وعالقا

المنتجات. لذا فهو يهتم بكسب رضا الزبائن وتعميق والئهم للمنظمة وتعظيم قيمتها. إن العالقات الخارجية 

ات بين رأس التي تقيمها المنظمة مع الزبائن هي وليدة للعالقات الداخلية لها، جيث أنها وليدة لتفاعل العالق

المال البشري ورأس المال الهيكلي، كما أن هذا التفاعل يبتدع طرقًا ووسائل وآليات يمكن من خاللها أن تنشأ 

 (.1215الربيعاوي وعباس، )العالقات مع العالم الخارجي للمنظمة 
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مكونات رأس مال العالقات بأنها تشمل على  جميع العالقات التي تربط المنظمة بأصحاب  (Malzan)حدد 

المصالح لديها مثل الموردين والجهات الحكومية والمستثمرين والزبائن وقنوات التوزيع والتحالفات االستراتيجية 

 (Malzan,2005, p.9).التي تقيمها المنظمة  

 ,Chatzkel,2000)ه   شبكة من التحالفات اإلستراتيجية في البيئة  ُعرف أيضًا رأس مال العالقات بأن

p.10) . 

إن هذه العالقات التي تبنى بين الشركة وعناصر بيئتها الخارجية ذات أهمية كبيرة وقيمة حيوية إستنادا لما 

 (: 1225يلي )يوسف، 

العالقة المتميزة معهم، ألن إن المهمة األولى ألي منظمة هي إيجاد زبائنها في السوق، ووضع أسس  -1

 الزبائن هم الذين يدفعون فاتورة الشركة.

 تحقق المنظمة زيادة في العائد كلما زاد والء المتعاملين مع المنظمة وذلك ببناء عالقات جيدة معهم. -1

إرشادات يعتبر بها رأس مال العالقات بدياًل عن رأس مال العمالء، ويعرف  (Meritum Project)قدم 

ل العالقات بأنه جميع الموارد المتعلقة بالعالقات الخارجية للمنظمة، مثل عالقة المنظمة مع رأس ما

الموردين، والشركاء في البحوث والتطوير، ويتضمن ذلك الجزء من رأس المال البشري والهيكلي الذي يحتوي 

خ(، باإلضافة للقيمة التي على عالقات الشركة مع بعض األطراف المستفيدة مثل: )المساهمين والدائنين...ال

تحملها تلك االطراف للمنشأة معبرًا عنها بصورة المنشأة ووالء العميل ومدى رضاه و القدرة التفاوضية مع 

 (. 1225الكيانات االخرى )الجندي، 

ومن خالل إستعراض العديد من التعريفات المتعلقة برأس مال العالقات، فإن الباحثة تعرف رأس المال 

يمثل قيمة العالقات التي تقيمها المنظمة مع الزبائن، والتحالفات اإلستراتيجية رأس المال الذي بأنه  العالقات
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التي تسعى المنظمة إلقامتها مع الجهات المختلفة، واإلهتمام بزيادة رضا المتعاملين مع المنظمة، وقدرة 

الشكاوى المقدمة من قبلهم  إلىتماع المنظمة على اإلحتفاظ بهم، وذلك عن طريق اإلهتمام بمقترحاته واإلس

اد المكونة له حسب وإيجاد الحلول للمشاكل التي قد تواجههم في أسرع وقت ممكن، ويمكن أن نجمل أهم االبع

 الشكل التالي:
 

 مكونات رأس مال العالقات :(7.1الشكل )
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المصدر: اعداد الباحثة
 

 إدارة رأس المال الفكري  1.1.2

إن عملية إدارة رأس المال الفكري تعد ذات أهمية بالغة كونها تقدم الطريقة المثلى لفهم وإستيعاب األشياء، 

وتعتبر مصدرًا مهما للجهات المتخذة للقرارات، وتلعب دورا مهما في عملية إستقطاب الكفاءات التي تحتاجها 

لحفاظ على موردها البشري، وتساعدها على المنظمة، وتعمل عملية إدارة رأس المال الفكري للمنظمة في ا

 ادارة رأس المال الفكري واستثماره تنميته في المنظمة. إلىإستغالل مهاراتها، وفي ما يلي سيتم التطرق 
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 المعرفة الدقيقة لما تريد من الرجال أن أنها  على Frederick Taylorاإلدارة بحسب فريدريك تايلور تعرف 

 (. 13، ص.1998)مخامرة وآخرون،  أنهم يقومون بعمله بأحسن طريقة وأرخصها يعملوه ثم التأكد من 

أما المعرفة فهي عبارة عن  المعلومات التي لها عالقة بالعمل في المنظمة فهي تكتسب من خالل الخبرة 

 (.14، ص.1212الطويلة بالعمل في مجال ما وضمن ظروف وبيئات مختلفة  )طيطي، 

ة بأنها علم  جديد يعتمد على قاعدة الخبرة اإلنسانية في التعامل مع المواقف فيما تعرف إدارة المعرف

واألحداث التي تواجهنا في حياتنا العملية وهي تتصف بالحكمة وحسن التصرف والتعامل مع هذه األحداث. 

ميزة كما أنها تحمي األصول الفكرّية من اإلضمحالل، وتضيف قيمة للمعلومات والمؤسسة وتسعي لتحقيق ال

 (. 6، ص.1227التنافسية  )مطيران، 

مما سبق تعرف الباحثة إدارة رأس المال الفكري على أنه العلم القائم على عملية تخطيط وتنظيم وتوجيه 

وتنمية الموارد البشرية التي تمتلكها المنظمة، وإستثمار معرفتهم وخبراتهم ومهاراتهم وقدراتهم في سبيل خلق 

 قيمة مضافة للمنظمة.

)نقالً عن العنزي ونعمة،  مبادئ أساسية إلدارة رأس المال الفكري وحددها كما يلي Stewart  د قدمق

 (:41، ص.4..4
اإلستفادة قدر اإلمكان من أفكار وأعمال رأس المال الفكري لصالح المنظمة من أجل إقامة عالقات ودية  -1

 مع زبائنها ومورديها والمتعاملين معها على المدى الطويل.

توفير الموارد الضرورية التي تساعد في بناء شبكة معلومات داخلية. وتعزيز فرق العمل جماعات  -1

اإلنجذاب وتصميم أشكال جديدة ومبتكرة للتعليم، والسماح لهم بإستخدام كل ما يمكن إلكسابهم مهارات 

 ومعلومات ومعارف ضمن إهتماماتهم.
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ماح لهم بطرح ما يشاؤون من أفكار ودون تردد وهذا سر عدم المبالغة في إدارة رأس المال الفكري، والس -3

نجاح اإلدارة في إستثمار رأس المال الفكري والمحافظة عليه في المنظمة، وتعزيز البيئة التي تعزز 

 اإلبتكار واإلبداع من خالل الممارسات اإلدارية المتبعة.

الموقع بحاجة إليه فعاًل، وهذا يمثل أحد مبادئ اإلدارة الفعالة إلدارة رأس  إلىتوجيه تيار المعلومات  -4

عدم  إلىالمال الفكري وبالكمية المنطقية وعند الضرورة، حيث إن زيادتها عن الحد المطلوب يؤدي 

 التميز بينها من حيث األهمية.

نظام عالي الكفاءة، بحيث ضرورة إهتمام هيكلية رأس المال الفكري، وذلك بتخزين المعلومات داخل  -5

 يسهل الرجوع إليه عند الحاجة وإستتخدامها لألغراض التي تعد ضرورية.
 

إضافة على ما سبق تؤكد الباحثة على أن إدارة رأس المال الفكري إدارة فاعلة يعد أساس عملية التكييف مع 

رأس المال الفكري حامل للمعرفة المتغيرات البيئية السريعة ومجاراة عصر العولمة وإقتصاد المعرفة، ويعد 

واألفكار المبدعة وهو من يقوم على تقديم منتجات وخدمات متميزة  ذات جودة عالية بأساليب جديدة 

في عملية إدارة رأس المال الفكري في تحويل األفكار التي  التميزومختلفة، ويكمن السبب الرئيس لتحقيق 

حيز التنفيذ عبر األساليب اإلدارية المتبعة، وهي  إلىومهاراته يملكها رأس المال الفكري ومعارفه وخبراته 

 الخطوة األهم نحو نجاح المنظمة وإستمراريتها وبقائها.

 

 

 

 

 



 

44 

 أساليب قياس رأس المال الفكري   1.1.2

 إلىتواجه بيئة األعمال اليوم زيادة حدة المنافسة وسيطرة تكنولوجيا المعلومات، وظهور العولمة، مما أدى 

صعوبة تحديد قيمة موجودات المنظمة ، وألن منظمات اقتصاد المعرفة تعتمد على رأس المال الفكري ، فإن 

نجاحها يتوقف على تحديد قيمة هذه األصول الفكرية وعلى حسن إدارتها، ويعتبر قياسها أكبر تحدي واجهته 

ال الفكري، وأساليب اإلفصاح عنه، إدارة المعرفة، لذلك سنتناول أساليب وطرق القياس المحاسبي لرأس الم

 : (Dalkir,2017) وهي الفكري  المال لقياس رأس المبذولة والحثيثة الكثيرة حيث يمكن إبراز المحاوالت

 

 التي الشركات العديد من في الفكري  المال رأس وتقييم لقياس حقيقية حاجة عن تعبر المحاوالت  تلك إن -1

 . وتطويرها المعرفة إدارة مشروعات في استثماراتها من تزيد

 خاصة منهجية عملية تطوير سبيل في وموضوعية عملية خطوات إعتبارها يمكن المحاوالت  هذه إن -1

 الفكري. المال وتقييم رأس لقياس

 والمؤشرات تحديد المعايير لمشكلة للتصدي إمكانياتها بشأن عديدة اعتراضات تواجه المحاوالت إن هذه -3

 المعرفة. لقياس المساعدة

 من الكبير تتسم بالعدد الفكري  المال وتقييم رأس قياس أجل من قدمت التي النماذج من إن الكثير -4

 كنماذج استخدامها مجال وخاصة في التطبيق يعقد مما المعنيين من العديد إقترحها التي المؤشرات

 رياضية.
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لي )عبد الفتاح، المؤشرات الواردة في الجدول التا إلىويتم قياس رأس المال الفكري في المنظمة استنادًا 

 (: 31-32، ص1212

 مؤشرات قياس رأس المال الفكري  :(3.1جدول )
 مؤشرات القياس المتغيرات 

مكونات رأس 
 المال الفكري 

مدى االهتمام باستقطاب األفراد ذوي  –مستوى القدرات المعرفي لدى العاملين  معرفة العاملين -1
 طاقة التعلم. -المؤهالت األكاديمية والمهنية المتميزةوحملة  -المواهب

 مستوى التراكم المعرفي الناجم عن التجارب المعتمدة في الحياة العملية خبرات العاملين -1
قياس دور  –مستوى القدرات والمهارات التي يتميز بها العاملون في أداء أعمالهم  مهارات العاملين -3

 تمكين العاملين. –وتنمية مهارات العاملين برامج التدريب في تدعيم 
فاعلية نظم الحوافز  –درجة األمان الوظيفي  –مستوى الروح المعنوية للعاملين  معنويات العاملين -4

 العمل بروح الفريق. –ونظم الترقية 
قدرات اإلبداع  -5

 والتجديد للعاملين
 مستوى القدرات اإلبداعية والتجديدية للعاملين

رأس المال 
 الهيكلي

رأس مال اإلبداع  -1
 واإلبتكار

 مستوى القدرات اإلبداعية للمنشأة المتمثلة في األصول الفكرية والملكية الفكرية.
 مدى االهتمام بالتجديد المستمر في التكنولوجيا المستخدمة.

 مدى االهتمام بحقوق األفراد في ابداعاتهم وتسجيلها بأسمائهم.
 باالتفاق على البحوث والتطوير. مدى اإلهتمام

مدى توافر أدوات الرقابة ومعايير  –مدى االهتمام بوضع سياسات ونظم العمل  رأس مال العمليات -1
 مدى توافر قواعد وأنظمة للمعلومات. –نظم الجودة  –األداء 

رأس مال 
 العمالء

 مدى تلبية المنظمات لرغبات واحتياجات عمالئها رضا العميل -1
 مدى تمسك العميل واعتزازه بالتعامل مع المنظمة. العميلوالء  -1
 مدى قدرة المنظمة على االحتفاظ بعمالئها القدامى واستمرارية التعامل معهم. االحتفاظ بالعميل -3
مدى اهتمام المنظمة بآراء عمالئها ومقترحاتهم عند تقديم خدمات أو منتجات  مشاركة العميل  -4

 الخدمات الحالية.جديدة أو تعديل وتطوير 
مدى قيام المنظمة بتوفير المعلومات والقنوات التي تمكن العميل من الحصول  تمكين العميل -5

على أكبر منفعة ممكنة وحل كافة مشكالته بأقل قدر ممكن من تدخل العاملين 
 بالمنظمة.

المصدر: نبيل احمد ابراهيم علي، قياس وتقييم رأس المال الفكري بالمطاحن المصرية، رسالة ماجستير،جامعة 
 .124،ص1223االسكندرية،
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 التميز المؤسسيالمبحث الثاني:  2.2
 تمهيد  1.2.2

تتعرض العديد من المنظمات لمشكالت ومعيقات تؤثر بشكل مباشر في قدرتها على المنافسة واإلرتقاء 

من أجل تحقيق األهداف والغايات المنشودة، ويعتبر التميز المؤسسي من المفاهيم التي تعبر عن باألداء 

مدخل شامل يجمع جميع عناصر ومقومات المنظمة المبني على أساس التميز والتفوق وبما يحقق لها قدرات 

ا الخارجية، وذلك بما عالية تمكنها من مواجهة التحديات والمعيقات التي قد تتعرض لها المنظمة في بيئته

يكفل لها العمل المترابط والمتناسق فيما بينها وبين المكونات والعناصر الخارجية، وهو الطريق الذي يمكن 

المنظمة من اإلرتقاء والنمو واإلستمرارية والبقاء في البيئة المتسارعة والتطورة بشكل مستمر )السلمي، 

1211.) 

واقع  إلىترجمة رؤيتها ورسالتها وغاياتها اإلستراتيجية  إلىن المؤسسات المتميزة هي التي تسعى دائما إ

دعم وتشجيع التميز واإلبداع من مختلف  إلىملموس من أجل تحقيق طموحاتها والتي تسعى من خاللها 

ظل المتغيرات  ففي، هل موانع أوال حدود  فكر إداري، أنشطة ومجاالت عملها، حيث يعتبر التميز نمط

أن تتميز في األداء كضرورة من أجل بالحاصلة لم تعد المنظمات مطالبة فقط بتحقيق األداء األفضل، وإنما 

البقاء واإلستمرار، ويمثل األداء قدرة المنظمة على بلوغ أهدافها باإلستخدام األمثل لمواردها، ويعبر مدى قيام 

األداء  إلىمحددة من خالل القيام بعملة تقييم األداء حتى يتم الوصول  الموارد البشرية بمهامهم وفق معايير

 (. 1214)غازي، ز األفضل والمتمي

ن التميز يعد نتاج رحلة مستمرة من العمل الجاد إحيث  ،أن التميز يصنع وال يوهببشكل عام ترى الباحثة 

ؤسسة لتحقيقها، وال يمكن ألي القائم على التخطيط السليم وفق رؤية صائبة وأهداف واضحة تطمح الم
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مؤسسة أن تحقق التميز دون بذل الجهود والعطاء والعمل المستمر من أجل التحسين والتطوير في األداء 

 .المؤسسي

 

 تعريف التميز:  2.2.2

والخلط مع مفاهيم أخرى، كالعبقرية  لتباساإل غلب عليهايعد مصطلح التمّيز من المصطلحات والمفاهيم التي 

قد إتفق بعض علماء النفس على تعريفها بينما إختلف العديد من بتكار، و والموهبة والتفّوق العقلي واإل

تعدد المدارس والنظريات التي تفسر هذا المفهوم، الباحثين على تعريف واضح بسبب تعدد وجهات النظر و 

خاص ذوي القدرة المتميزة بدون تحديد نوع هذه الموهبة أو درجة على األشيطلق مصطلح الموهوب  حيث إن

ختبارات الذكاء إعلى درجات  حيث إعتمدمفهوم الموهبة بمفهوم الذكاء،  ) تيرمان(وقد ربط التميز فيها. 

ذلك بفضل اإلبتكار في أواخر الخمسينات و  إلىوقد تحول اإلهتمام بالموهبة العقلية لتحديد الفرد الموهوب، 

بدأ اإلهتمام بالتميز كمفهوم في مطلع ثمانينات القرن العشرين عندما ألف توم بيترز لكن  (،يلفورد وتورانس)ج

كتابهما المشهور بالبحث عن  (Robert Waterman & Thomas Peters) وزميله روبرت وترمان

التميز، وقد درس الباحثان مجموعة الشركات األمريكية المتميزة وحددوا عوامل تميزها وفق معايير التميز 

 حيثمصطلحات ومفاهيم التمّيز،  تتعددلقد  .المحددة والمعتمدة في نماذج المؤسسات والشركات الناجحة

على التميز  إلىوآخرون نظروا ة عقلية تمر بمراحل متعددة، أن التميز عملي إلىأشار بعض علماء النفس 

نفعالية إللتميز في ضوء سمات الشخصية وخصائص معرفية و  نظر خراآل والبعضإنتاج شيء جديد،  أنه

 (. 1213وآخرون،  أن التميز مجموعة من القدرات العقلية)باشيوة فريق آخررأى بها الفرد عن غيره، و  متازي
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 معين مجال في  نظمةالم ميزأن تتال يمكن  حيث أنهللتجزئة  قابل غير وشامل كلي هوممف كذلك والتميز

ساسيتان للتميز في مختلف أالمجاالت االخرى، فالتوازن والتشابك سمتان  في ء لديهااألدا ينهار بينما

 حسب ما وضحهما قطاعات المنظمة، وهو ما يشتمل على بعدين من المحاور االدارية الحديثة وهما

 :بما يلي (1221)السلمي، 

  تحقيق التميز. إلىإن غاية اإلدارة الحقيقية هي السعي 

 .ان كل ما يصدر عن االدارة من أعمال وقرارات وما تعتمده من نظم وفعاليات تتسم بالتميز 

 ن االخر. وحيث ان البعيدن متكاملين ويعتبران عن وجهين لعملة واحدة، ال يمكن أن يتحقق أحدهما دو 

 

( أن التميز ال يعني فقط مجرد النجاح ولكنه يشمل النجاح والتفرد من أجل البقاء 7122، لمي)السأورد 

( إذ اعتمد على مجموعة من المعايير في أما أكثر التعاريف التي القت قبوال هو تعريف )مارالند. والنمو

تعريفه التمّيز، وجاء في هذا التعريف أن الفرد المتميز هو ذلك الفرد الذي يظهر أداء متميزا مقارنة مع 

المجموعة العمرية التي ينتمي إليها في واحدة أو أكثر من األبعاد اآلتية :المقدرة العقلية العالية، والمقدرة 

في نوعية االنتاج، والمقدرة على القيام بمهارات متميزة، والمقدرة على  التميز، والمقدرة على اإلبداعية العالية

)راشد،  المثابرة وااللتزام، والدافعية العالية، والمرونة االستقاللية في التفكير وغيرها من سمات الشخصية  

1216.) 

 خدمات(، بكفاءة \)سلع  المخرجات قديمت في والتفوق  وعليه فإن الباحثة تعرف التميز على أنه التفرد

عمل  من خالل منهجية وآليات يتم يلبي ويتجاوز إحتياجات والجهات المعنية، وذلك وذلك بماوفاعلية، 

اآلداء، ضمن سياسات وأساليب إدارية تتناسب مع المورد  جوانب كافة في المستمر التحسين مطبقة تضمن

 .بيئة عمل مناسبه له، تعمل على تشجيعه المستمر على األداء واإلبداعالبشري المتوافر لدى المنظمة وتوفير 
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 مفهوم التميز المؤسسي: 3.2.2

، كان بدايات التميز في بعدها بالتطوربدأ مفهوم التميز بالتكون في أواخر ثمانينات القرن الماضي وأخذ 

عليه الجائزة األوروبية للجودة  الذي إعتمدت ،(EFQM)أوروبا بظهور النموذج األوروبي للتميز المؤسسي 

نتشر وإستخدم في العديد من دول العالم، وقد كان هذا النموذج تاليًا لنماذج أخرى في إوقد  م،1991في عام 

م، 1987إدارة الجودة الشاملة كنموذج جائزة مالكوم بالدريج في الواليات المتحدة األمريكية التي تأسست عام 

 (. 1216، )قاسم م1213روبي لتميز المؤسسي أكثر من مرة كان آخرها في عام وقد تم تحديث النموذج األو 

واقع ملموس، حيث تعمل  إلىستراتيجية المتميزة على ترجمة رؤيتها ورسالتها وغاياتها اإل تحرص المؤسسات

مختلف أنشطة ومجاالت  فيوحاتها وتسعى من خاللها على دعم وتشجيع التميز واإلبداع معلى تحقيق ط

حتمية فرضتها  أصبحأحد الخيارات المطروحة أمام المنظمات، بل  المتميز التنظيمي األداءلم يعد عملها، 

له حدود مانعة إنما هو نمط  ليس العديد من الظروف الداخلية والخارجية المختلفة على المنظمة، والتميز

بيرة والصغيرة منها، ومع مختلف طبيعة أعمالها فكري إداري يمكن حدوثه في مختلف المنظمات الك

التغيرات المستمرة لم تعد  في ظل هذهونشاطاتها، أو طبيعة كونها منظمات حكومية أو غير حكومية وغيرها، 

 المنظمات مطالبة بتحقيق األداء فقط، وإنما أصبح التميز ضرورة من أجل البقاء واإلستمرارية، ويمثل األدء

قدرة المنظمة على بلوغ األهداف باإلستخدام األمثل للموارد، ويعبر عن مدى قيام المورد البشري لوظائفه 

ومهامه وفق معايير وأسس محددة من خالل القيام بعمليات تقييم األداء، حتى بلوغ األداء األفضل 

 (.1214والمتميز)غازي، 
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 يسبقها الحاسمة التي الفرص استغالل إلى اتسعي المنظم بأنهالتميز المؤسسي  (Bukhart) يعتبر 

الهدف وكافة المصادر والحرص  وضوح يسودها مشتركة االستراتيجي الفعال وااللتزام إلدراك رؤية التخطيط

 (. 1212)الضالعين،  على االداء

 Excellence is a way  للمنظمة عن أسلوب حياة بأنه يعبر المؤسسي بصورة عامة ترى الباحثة التميز

of life for the Organization  ملموسة نجاز نتائجإتعتمد على منهج يرتبط بكيفية  إدارية وفلسفة 

وحتى يتم ذلك يجب أن يتوفر إطار جامع ، بشكل متوازن  حتياجات االفراد كافةإإشباع و لتحقيق  للمنظمة

أشبه بهوية وبصمة خاصة للمنظمة، حيث إن عملية ، فهو رالثقافة والتعلم واإلبداع والتحسين المستميضمن 

وذلك لتزام بإدراك رؤية مشتركة ذات هدف محدد، يط االستراتيجي الفعال، واإلطالتميز يسبقها عملية من التخ

القوة لديها توفر كفاية المصادر، والحرص على األداء وسعي المنظمة بإستغالل الفرص الحاسمة ونقار ب

 ومعالجة نقار الضعف.

 تفسيرها في رئيسة تناولت مفهوم التميز إال انها تدور حول ثالثة محاور  التي األدبيات تعدد من الرغم على

 التالي: النحو على وذلك المنظمة تميز لمفهوم

 : المنظمة ممارسات على بناء التميز تفسير -0

إحداث نقلة أكثر تطورًا وقفزة في األداء المؤسسي،  إلىيهدف تطبيق معايير التميز في المؤسسات الحديثة 

المستوى العالمي،  إلىحيث يسهم في إكساب القادة مقومات تحقيق الكفاءة والتميز في األداء حتى الوصول 

 (. 1214 ،)غازي  وبما يتناسب مع رفع روح المنافسة في كافة المجاالت وأنشطة العمل بالمنظمة

 

 دعامة (The Fundamental Concepts Excellence)ا عليه يطلق والتي للتميز الرئيسة المفاهيم تشكل

 منظمة من تتغير فهي وثابتة، شاملة أن تكون  منها المقصود ليس المفاهيم من التميز، وهذه القائمة لنماذج
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 التي المنظمات مثل ، الماضيين العقدين عبر وتطورت آخر، وتعددت إلى للتميز نموذج ومن أخرى  إلى

(، فإن مفهوم التميز المعروف 1999أدائها، وفقًا إلرشادات اإلتحاد األوروبي ) والتحسين في بالتطوير تقوم

 بتلك الممارسات المتأصلة في إدارة المنظمة وتحقيق النتائج  ترتكز جميعها على تسعة مفاهيم أساسية، 

 : (EFQM,2013, p5-7) تتمثل في

 التوجه بالنتائج. -1

 التوجه بالزبون.  -1

 القيادة وثبات الهدف. -3

 اإلدارة من خالل العمليات والحقائق.  -4

   تطوير ومشاركة األفراد. -5

 التعلم المستمر. -6

  اإلبتكار والتحسين. -7

 تطوير الماركة. -8

 المسؤولية تجاه المجتمع. -9

 

 وموقفها المنظمة فاعلية لتحسين الذاتي التقويم تتضمن الممارسات التي مجموعة من يمكن القول أن التميز

 كل فهم من خالل معا للعمل المنظمة أقسام كل في المستخدمين كافة فيها، بإشتراك العمل التنافسي ومرونة

 التميز. تحقيق نحو العملية وتحسين على عالج المشاكل، النشاطات
 

 EFQM (2013) إلىالمفاهيم األساسية للتميز وفقًا  :(8.1)شكل 



 

52 

 المصدر: إعداد الباحثة
 
 المنظمة على نظائرها:  تفوق  أساس على التميز تفسير -8

المنظمة، ومدى تفاعلها مع عناصر  أعمال لنتائج المتكاملة المنظومة ( أن مفهوم1227 يوضح )الرشايدة،

 إلى الوصول في من المنظمات غيرها على اإليجابي والتفوق  التفرد إلى البيئة الداخلية والخارجية لها، يقودها

 وظهوره العمل مجال في المماثلة المؤسسات غيرها من أداء على المنظمة وتفوق  تفرد من حالة أهدافها وهو

( 1224، خرى، ويرى )عبد الفتاحاأل للمؤسسات بالنسبة وتعلي شئنها وتبرزها المؤسسة تميز التي بالصورة

 المتفرد اآلداء تعكس والتي معينة جرائية لمنظمةالصريحة واإل المعرفة من المقدرة الخبرة يمثل أن التميز

 متميزة.  مهمة بطريقة اية ألداء الموجه والكفء الناجح

 

 تفسير التميز من خالل تحقيق أداء يفوق توقعات المتعاملين: -3

التميـز

التوجه 
جبالنتائ التوجه 

بالزبون 

القيادة 
وثبات 
الهدف

اإلدارة 
ات بالعملي

تطوير والحقائق
ومشاركة 

األفراد

التعلم 
المستمر

اإلبتكار
نوالتحسي

تطوير 
الماركة

المؤولية 
ةالمجتمعي
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حتياجاتهم، وذلك من ايوضح هذا المفهوم بأن التميز هو الوضوح في معرفة توقعات العمالء ومطالبهم و 

خالل تفوق األداء في تقديم وتلبية تلك االحتياجات والتوقعات والمتطلبات المستقبلية غير المتوقعة، بما يحقق 

( أن 1224 ،حوقد أشار )عبد الفتا ،(Standen, 2004)المنافع للمتعاملين بشكل متوازن لألفراد والمجتمع 

التحسين والتطوير المستمر في أداء  إلىات المتعاملين معها تهدف الجهود التي تبذلها المنظمة لتحديد توقع

 ما تقدمه المؤسسة بشكل يفوق تلك التوقعات مما يجعل المؤسسة نموذجًا متفردًا يحتذى به. 

يمكن القول بأن المحاور الثالث تحدثت عن شمولية مفهوم التميز، وأكدت على أن المؤسسة المتميزة هي 

وتنفرد بتقديم خدماتها بشكل مختلف عن نظائرها بحيث تقوم بتقديم أفضل الممارسات  المؤسسة التي تتفوق 

في أداء مهامها وعملياتها وذلك من خالل صياغة سياسات إستراتيجية تركز على األفراد والمجتمع 

 .تخطي الطموحات والتوقعات إلىوالمتعاملن معها بشكل مختلف عن نظائرها مما يؤدي 
 

 التميز المؤسسي:خصائص وسمات   4.2.2

 :(Gorte, 2002) المهمة وهي الخصائص من بمجموعة تتمتع المنظمات التي تحقق تميزاً  نإ

 تتوفر المؤسسي، حيث التميز مصادر أهم من يعد الصعبة األعمال إن قبول إذ :الصعبة األعمال قبول 

 العمليات. وتحسين للمنظمات السريع والتعلم النمو فرص فيه

 والتشجيع عليه. التحفيز للتميز بازا في دور لها كقدوة تعتبر القيادة إن إذ :الكفؤة القيادة توفر 

 المنظمة األخطاء، وتحمل ارتكاب إن إذ المنظمات قدرة مستويات تكشف فالمصاعب :المصاعب تحمل 

 وتميزها. المنظمة قدرات صقل في يسهم ومواجهتها لألزمات

 الفرص، الكتساب  من العديد تقدم التي المجتمع خدمة في الخبرات لديها توفري المتميزة المنظمات إن

 األداء. في التميز
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 المنظمات من تميز تعزز التي التدريب برامج. 

 المهمات، األساليب لتأدية أفضل اختيار خالل من بها، الخاص التنبؤ نظام تعزيز دقة بها ويقصد :الدقة 

 تميز المنظمة. على يؤثر باعتباره ذلك أهمية على يؤكد داخلي مناخ وبناء
 

 متطلبات التميز المؤسسي 5.2.2

 توضيحي شرح يلي وفيما المستدام، التميز لتحقيق المؤسسي للتميز األساسية المتطلبات من مجموعة هناك

 (: EFQM ،2013 للجودة األوروبية المؤسسة(ه أدنا الموضح الشكل وفق المتطلبات لتلك
 

 المؤسسي للتميز األساسية المتطلبات :(9.1شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا

 EFQM ، 2013للجودة األوروبية المصدر: المؤسسة
 

 قيمة للفئة إضافة على تعمل بإستمرار المتميزة فالمؤسساتالمستهدفة(:  الفئة( للمستفيدين قيمة إضافة 

 والتوقعات.االحتياجات  تلك تلبية واستباق احتياجاتهم فهم خالل من وذلك )المستهدفة )المستفيدين
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 في العالم حولها من على إيجابي تأثير لها يكون  المتميزة المؤسسات أن حيث م:المستدا المستقبل خلق 

 جتماعيةوالبيئية واإل قتصاديةاإل الظروف حين في المجتمعات نهضة أجل من األداء تعزيز خالل من

 لها.

 القدرات  تعزيز خالل من يكون  المتميزة المؤسسات قدرات تعزيز إن حيث التنظيمية: القدرة تطوير

 التنظيمية. حدودها وخارج داخل للتغيير فعالة إدارة خالل ومن التنظيمية

 من خالل األداء مستويات وزيادة المتميزة للمؤسسات قيمة توليد خالل من وذلكر: واالبتكا اإلبداع تسخير 

 المصلحة. أصحاب من اإلبداع تسخير طريق عن المنهجي واإلبتكار المستمر التحسين

 وتحقق ذلك المستقبل تشكل قيادة لديها المتميزة المؤسسات أن حيث: والنزاهة واإللهام الر ية مع القيادة 

 وأخالقها. قيمها خالل من كقدوة بوصفها

 بقدرتها على تتميز واسع نطاق على بتميزها المعترف فالمؤسسات: )إدارية مرونة( الحركة خفة مع إدارة 

 والتهديدات. للفرص وكفاءة بفعالية واالستجابة التحديد

 وخلق  األفراد قيمة خالل من المتميزة للمؤسسات النجاح يكون  حيثد: األفرا مواهب خالل من النجاح

 لألفراد. والشخصية للمؤسسة التنظيمية األهداف كل لتحقيق التمكين ثقافة

 المدى  على االحتياجات تلبي والتي باهرة نتائج تحقق المتميزة فالمؤسساتة: متميز  نتائج على الحفاظ

 .بهم الخاصة التشغيل بيئة إطار في وذلك المصلحة أصحاب لجميع والطويل القصير
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 أهمية التميز المؤسسي: 6.2.2

 (:15، ص1223ما يلي )زايد، كأهمية التميز في المنظمات أورد زايد 

 وسائل وطرق للتعرف على العقبات التي تواجهها حال ظهورها. إلىالمنظمات بحاجة  -1

المنظمات بحاجة وسيلة لجمع المعلومات، حتى تتمكن من اتخاذ القرارات المهمة بخصوص المبادرة  -1

 والتميز في األداء.

 .توفير المهارات الالزمة لصنع القرار إلىالمنظمة بحاجة  -3

مرة سواء مديرين او موظفين، حتى يتمكنوا من تطوير أعضائها بصفة مست إلىالمنظمة بحاجة  -4

 المساعدة في جعل المنظمة اكثر تميزا في األداء، قياسا مع المنظمات المنافسة.

 واستمراريتها في المنظمات بقاء هو سبيل وتفعيلها التميز وثقافة التميز مقومات التميز وإدارة متالكإ إن

 أمامهم وتعدد البدائل وسيطرة رغبات العمالء المستمر والتطوير السريعة الحركة على عصر العولمة القائم

م، المفهو  هذا على واضحة إلعطاء صورة محاولة في إليها التطرق  وسيتم الحواجز، وزوال األسواق وانفتاح

 .أهدافها تحقيق في عليهاز ترتك وأعمدة عليها واستراتيجية تعتمد بها تتصف سمات من أبعاده ومختلف

 

 التميز:إدارة  7.2.2

 غير عالية يحقق مستويات للتفوق التنظيمي شامل مدخل إلى الحاجة عن للتعبير التميز إدارة مفهوم نشأ

 ويرضى المنافسون  يحققه ما على نجازات تتفوق إعنه  جوينت المنظمة في والخارجي الداخلي األداء من عادية

 التي المخططة التنظيمية الجهود أنها(. أو 1228حسن، )المنظمة صحاب المصلحة فيأو  العمالء، عنه

( بأنه 1229)الجعبري، فيما أوردت  .)1223 ،زايد) للمنظمة الدائمة التنافسية تحقيق الميزات إلى تهدف
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تزيد  مسبوقة غير تنافسية نتائح إلى من التوصل المعايير التي تمكن المنظمة من مجموعة لتطبيق محاولة

( فأييد تعريف النموذج األوروبي Egan, 2003أما )زيادة قوتها التنافسية. في وتساهم السوقية من الحصة

 إدارة في المتأصلة الممارسة ، الذي اعتمدته الباحثة خالل هذه الدراسة، ورأى بأنها 1223عام  لتتميز

وهي  التميز في   . الجوهرية المعايير من مجموعة على التي ترتكز النتائح تحقيق إلى وتؤدي المنظمة

االستراتيجيات، وممارسات نشار األعمال، ونتائج األداء ذات الصلة بأصحاب المصلحة التي تم التحقق من 

 Business Performance)صحتها بواسطة التقييمات بإستخدام نماذج تميز األعمال ذات العالقة  

Improvement Resource, 2013).  

بحيث  مفاهيم وأساليب علمية مدروسة، مستمرة ترتكز علىعملية إدارة التميز بمفهومها العام ن أترى الباحثة 

ستخدام الطاقات والموارد المتاحة للمنظمة، بأعلى درجة من الكفاءة إب النتائج المرجوة وذلكتحقيق  إلى تهدف

نها أ( ب1223، زايد)والفعالية، في ظل الظروف الزمانية والمكانية المحيطة بالمنظمة وأفرادها، أو كما عرفها 

 ة.عملية استغالل الموارد التنظيمية لتحقيق األهداف المخطط

مثل علم علوم من اليتداخل مع مجموعة إدارة التميز  يتضح بأن مفهوم خالل التعريفات السابقةومن 

 تعتبر ال إدارة التميزعلى أن وفي هذا داللة ، اإلقتصاد والسياسة والنفس والسلوم اإلنساني والعلوم الطبيعية

نظام خاص تفرضه  كونها أو وعة من القوانين التي تستهدف إيجاد آلية عمل ثابتة ونمطية للمنظمة،مجم

القواعد واألساليب المنطقية  من مجموعة تعتبر بأنهاإن اإلدارة المتميزة  طبيعة العمل أو طبيعة المدير،

 . الحكيمة التي توازن بين األهداف والقدرات والممارسات
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وعليه فإن الباحثة تعرف إدارة التميز على أنها عملية صناعة هوية خاصة للمؤسسة بإستخدام الموارد 

تحقيق النتائج المرغوبة بشكل مختلف  إلىالمتاحة بفاعلية وكفاءة تنسجم مع العايير الموضوعة بشكل يؤدي 

 يضمن لها التميز في بيئة العمل. 

ري والتفوق التنظيمي، تحقق مستويات غير عادية من األداء والتنفيذ في ويعتبر التميز حالة من اإلبداع اإلدا

إرضاء  إلىالمنظمة، بما ينتج عنه نتائج وإنجازات تتفوق على المستويات السابقة من اإلنجاز واألداء، وترقى 

 & Peters) متلقي المنتج أو الخدمة، ومن أهم المحاوالت لتحديد أسس التميز ما جاء في كتاب

waterman)  (، حيث إعتبر هذا الكتاب نقطة التحول الحاسمة في مجال زالتمي إلىبعنوان )السعي

الخدمات الحكومية ، عندما تم ربط تميز المنظمة بعدة سمات بإعتبارها أسس التميز، وهذه السمات 

 :(Peters & waterman, 2004)هي

 . التحيز للتنفيذ .1

 . لزبون اإلقتراب من ا .1

 . والعمل الحرتنمية اإلستقاللية  .3

 . تحقيق اإلنتاجية من خالل األفراد .4

 . الممارسة الذاتية والسعي لخلق القيمة .5

 . اإلنحصار في مجاالت الخبرة .6

 . التنظيم البسيط والعدد الصغير للعاملين .7

 . المزج بين المركزية والالمركزية .8
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 القابليات التي تتعّلق ( أنه يجب أن تضاف سمة أخرى وهي 1221في مقابلة له عام ) Peters وذكر

( McKinsey S-7s modelباألفكار والتحرير والسرعة  ، وقد اعتمد الكاتبان على نموذج مكنزي في ذلك )

 (. 1226)الدويري، 

 
 

 المنظمات المتميزة:   1.2.2

المؤسسات المتميزة على أنها تلك المؤسسات التي تحقق  (EFQM)الجودة  دارةعرفت المؤسسة االوروبية إل

ستراتيجيات تالئم تلك إوتقوم بوضع  ا،و ما يتجاوز توقعات جميع المعنيين بهأبما يلبي  نتائج باهرة ومستدامة

التوقعات للحصول على نتائج متميزة بشكل مستمر، وتعمل بشكل دائم على اظهار اسباب ارتفاع النتائج 

 ظ على استمراريتها وضمان تحقيقها للنتائج المتميزة في المستقبل.لديها للحفا

 داخلي إطار لوضع الجارية المنظمات المتميزة بأنها  الجهود (ASQ)بينما عرفت الجمعية األمريكية للجودة 

 متطلبات تلبي التي والخدمات المنتجات لتقديم الموظفين وتحفيز إشراك إلى تهدف التي والعمليات للمعايير

 األعمال . توقعات ضمن العمالء

 بتقديم أفضل مثيالتها على التي تتفوق بإستمرار هي المتميزة المنظمات أن (Gilgeous, 1997)ذكر فيما 

 قدرات أداء وتعرف التأييد والتفاعل، بعالقات معها والمتعاملين زبائنها مع وترتبط أداء مهامها في الممارسات

 بها. المحيطة والبيئة الخارجية والقوة الضعف ونقار منافسيها،

على انها  سعي المنظمة من أجل استغالل الفرص المناسبة من خالل التخطيط  (Burkhat, 1993)وعرفها 

االستراتيجي الفعال والرؤية المشتركة على أساس وضوح الغرض وكفاية الموارد لتحقيق مستويات عالية من 

 األداء .
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 جيدة عالقات وإيجاد وظائفها، أداء في لمنظمة التي تسعى باستمرار بالتميزهي ا (Nafei, 2016)ويرى 

 بيئتها. المحيطة والظروف والضعف، القوة ونقار منافسيها، أداء وتحديد والعمالء، عمالئها مع

 

 يمكن ، والتي(EFQM)للتميز األروبي النموذج يوضحها كما المتميزة، المؤسسة خصائص توضيح يكمن

  :(EFQM,2013) مؤسسة فيما يلي ألية المستدام التميز لتحقيق األساسية الركيزة اعتبارها

 بل وتلبية احتياتهم وتوقع فهم خالل من للعمالء مضافة قيمة تقدم المتميزة المؤسسات :العمالء رضا .1

 والسلع. الخدمات تقديم من توقعاتهم يفوق  ما منحهم على دائما وتعمل

 تعزيز من خالل حولها، من البيئة على لها أثرا ايجابيا يكون  المؤسسات المتميزة :المستدامة التنمية .1

 اإلقتصادية، األمنية، والعدلية، الجوانب في المستدامة التنمية تحقيق على يساعد بما أدائها وتميز

 .به تعمل الذي المجتمع في والبيئة اإلجتماعية،

 الحدود للتغيير داخل فعالة إدارة خالل من قدراتها تعزيز على تعمل المتميزة المؤسسةت: تطوير القدرا .3

 التنظيمية.

من  اآلداء القيم ومستويات من المزيد توليد على تعمل المتميزة المؤسسة ع واإلبتكار:اإلبدا وتبني تشجيع .4

 دائما لتبني كل ما هو جديد. مواتية بيئة وخلق اإلبتكار وتشجيع المستمر التحسين خالل

 خالل يحققونها من للمستقبل رؤية  ذوي  قادة بوجود تتمتع المتميزة المؤسسة :الر ية والرسالة واإللتزام .5

 .وعملهم بيئتهم تجاه معينة برسالة اإللتزام

 وفعالية إلقتناص بكفاءة واالستجابة التحريك على قدرة دائما المتميزة المؤسسات لدى :المرن  التخطيط .6

 يجب فرصا تلك التهديدات من ويجعل مصالحها يخدم بما معها التعامل أو التهديدات وتجنب الفرص

 .اغتنامها
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 تفجير دائما على وتعمل بها العاملين المتميزة المؤسسات تقدر د:مواهب األفرا اطالق خالل من النجاح .7

 على يتوقف المؤسسة بأن نجاح وااليمان ، التمكين وثقافة مواتية بيئة خلق خالل من ومواهبهم طاقاتهم

 حد سواء. على والمنظمة العاملين من كل وطموحات تحقيق أهداف

 تلبي احتياجات عالية نتائج تحقيق على تعمل المتميزة المؤسسة: به والتمسك التميز على الحفاظ .8

 بها. تعمل التي البيئة إطار في والقصير الطويل المدى على المصلحة أصحاب

 

تحقيق التوازن في  المنظمات المتميزة على أنها تلك المنظمات التي من خالل ما سبق فإن الباحثة تعرف

التطوير  إلىجميع أنشطتها ومخرجات عملياتها، وتحافظ على عالقاتها مع المتعاملين معها وتسعى 

 والتحسين المستمر في أدائها واستراتيجيتها بشكل يحقق المنتائج ويجعلها تتميز وتتفوق عن نظائرها.
 

 ز المؤسسيأبعاد التمي 1.2.2

 للتميز المؤسسي مجموعة من األبعاد وهي على النحو اآلتي: 

 التميز القيادي: 1.1.2.2

تؤثر اإلدارة العليا بشكل مباشر على عملية صناعة التميز في المؤسسة، وذلك من خالل عملها على تنمية 

دون إمتالك هذه اإلدارة قدرات ومهارات األفراد، وتشجيعهم على اإلبداع والتميز بالعمل، وال يمكن أن يتم ذلك 

مهارات قيادية وعالقات فعالة بالعمل، تمكنها من التخطيط بشكل متجدد غير تقليدي، وبتشجيع األفراد 

العاملين فيها على المنافسة وتحفيزهم ودعمهم لتقديم أفكار إبداعية جديدة، كما أن تبني اإلدارة العليا 

تواصل المباشر بينها وبين األفراد، من شأنه أن يتيح بتبادل إلستراتيجية الباب المفتوح ودعم اإلتصال وال

المعلومات بفاعلية في المنظمة، ولتحقيق ذلك البد من قيام القادة بعدة نشاطات تشجع عملية التميز في 
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المنظمة، فنظام الالمركزية في العمل داخل المنظمة يعمل على إنسياب المعلومات واألفكار اإلبداعية بين 

ن والقيادة بشكل مباشر دون حواجز بيروقراطية، إن القائد المتميز هو الذي يضع الحلول السريعة العاملي

للمشكالت ويحددها ويعالجها، ويقدم النصائح للعاملين ويأخذ بإقتراحاتهم ويزيد من روح التآلف في العمل مما 

 . (Borghini, 2005) يعمل على السير بهم نحو التميز

القيادي يعني:   قدرة القائد على رؤية كثير من المشكالت في الموقف الواحد، فهو يعي إن مفهوم التميز 

 (.1211األخطاء ونواحي النقص والقصور، ويحس بالمشكالت  )المليجي، 

( على أن التميز القيادي هو  فن التأثير في السلوك البشري لتوجيه 119، ص.1228بينما أشار )العجمي، 

 هدف معين بطريقة تضمن طاعتهم وثقتهم وإحترامهم وتعاونهم .جماعة من الناس نحو 

وعليه فإن الباحثة تعرف التميز القيادي بأنه مدى إمتالك القادة لمهارات اإلتصال الفعال، والقدرة على 

إكتشاف المشكالت ومعالجتها، ودعم وتحفيز فريق العمل، وتعزيز روح التآلف والعمل بفريق، وفق عملية 

 هجة ومخططة تعمل على النهوض نحو تحقيق األهداف والتميز.إدارية ممن

 

 التميز البشري:  2.1.2.2

يعتبر العنصر البشري البنية األساسية ألي منظمة كانت مهما إختلف حجمها وطبيعة عملها، وبحسب غازي 

 (: 1214عدة أسباب أهمها )غازي،  إلىفإن أهمية العنصر البشري ترجع 

 .إن اإلنسان هو المسؤول عن التجديد واإلبتكار 

 .إن اإلنسان هو وسيط التعلم ف المنظمة 

ال شك أنه على الرغم من األساليب الكمية الحديثة في مجال عملية إتخاذ القرارات التنظيمية، إال أن العنصر 

 البشر هو العنصر الحاكم في عملية إتخاذ القرارات.
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المنظمة في عملية إتخاذ القرارات، بحيث ال تنحصر هذه العملية على اإلدارة  إن إلشراك القوى العاملة في

العليا في المنظمة عبر إتخاذ اإلدارة مبدأ التفويض، وإفساح مجال الحرية والمشاركة في صناعة القرارات 

كثر كفاءة للعاملين في مختلف المستويات اإلدارية، من شأنه أن يساهم في تقديم الخدمات بطريقة مختلفة أ

 (. 1228حسن، وفاعلية وإبداعًا وتميزًا. األمر الذي من شأنه أن يحقق أهداف التميز المؤسسي )

إن القيادة المتميزة تحرص على قياس نتائج الموارد البشرية بصورة دورية لقياس مدى الرضا لديهم عن األداء 

الرأس وفقًا للعناصر المختلفة، حيث يجب أن تتسم عملية القياس  من خالل إستبيانات قياس إتجاهات

بالحيادية التامة لتحقيق الحيادية والمصداقية، وكلما كان القياس يتم من خالل جهة خارجية كلما كانت 

 (.1214التميز المنشود)غازي،  إلىالنتائج بالدقة المطلوبة سعيًا للتطوير والتحسين المستمر وصواًل 

فإن العنصر البشري يعتبر المحرك األساسي للعملية اإلنتاجية في المؤسسة وهو العقل المفكر  مما سبق

والجهاز العصبي الذي يقوم بأعمال المنظمة، وعليه فإن الباحثة تعرف التميز البشري بأنه مدى إمتالك 

مخرجات العمل بشكل إبداعي  المنظمة ألفراد يتمتعون بالمعرفة والمهارات والخبرات، والتفرد والتميز في تقديم

 .ومتميز

 

 التميز الخدماتي: 3.1.2.2

التميز في تقديم ن عملية أدركت أنها أصبحت في قمة النجاح أالتي  المنظمات المعاصرةولويات أهم أ من  إن

 . ساس النجاح المكتسب للشركة وهي اساس النجاح في التعامل مع العمالءهو أ المنظمة لخدماتها

 من وتتأكد معها المتعاملين فئات لجميع الرضا مستويات أعلى ققتح التي تلك هي المتميزة المؤسساتإن 

، حيث يعتبر المتعاملون مع المنظمة بمثابة أساس الخدمة جوانب كافة تغطي مقاييس شاملة خالل من ذلك

ترتكز عليه المنظمة لتطوير خدماتها وتحسينها حسب توقعاتهم، ففي حال كانت الخدمة المقدمة ال تلبي 
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التعامل مع المؤسسات المماثلة، ففي ظل إدارة التميز في ظهور مثل  إلىتوقعاتهم أو تزيدها فإنها تدفعهم 

 إلىرًا سلبيًا على األداء، وال شك أن استخدام المدخل الهيكلي لحل المشكال قد يؤدي هذه النتائج يعد مؤش

 (. 1228التحسين المستمر )النعيمي وصويص، 

وعليه فإن الباحثة تعرف التميز الخدماتي بأنه رصد إحتياجات ورغباء المتعاملين مع المنظمة وإشباعها 

وق توقعاتهم، وذلك عن طريق اإلبداع والتطوير المستمر الذي بطريقة مختلفة ومتميزة عن نظائرها، بحيث يف

 يقدمه المورد البشري الذي تمتلكه المنظمة.

 

 نماذج التميز المؤسسي وجوائزه 10.2.2

إن التجارب المحلية واإلقليمية والعالمية لتطبيق نماذج التميز في األداء المؤسسي، هي من أنجع الوسائل في 

مؤسسات القطاع العام والخيري والخاص من حيث تقديمها خدماتها  تحقيق قفزة نوعية بمستوى أداء

للمتعاملين ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة من خالل نماذج تميز وفقًا ألفضل الممارسات 

تقدم هذه النماذج للتميز فوائد بارزة لتحسين األداء والحصول على األداء المتفوق وكذلك  حيث العالمية،

ة نظامية، ومنتظمة، وشاملة للمنظمة، باستخدام التقويم الذاتي الذي يحدد مناطق القوة والضعف تحقيق مراجع

 .للتحسين

هناك عدة طرق تستخدم لتقييم األداء في المنظمات، حيث تتوجه إدارة األداء من خالل السيطرة على أداء 

ظمة سواء كانت مادية، مالية، تقنية، السيطرة على أداء جميع الموارد األخرى في المن إلىالموارد البشرية 

معلوماتية، وبشرية، بما يضمن لها اإلستخدام األمثل لتلك الموارد. وتعتبر إدارة األداء أن العنصر األساسي 

في كفاءة األداء وفعاليته هو إستثمار وتنمية قدرات األفراد وحفزهم، وأن القدرات اإلنتاجية للمنظمات تتكون 
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لتحسين المستمر والتطوير في كل مجاالت األداء، وأن العمل البشري المنظم والمخطط وتتطور بالتخطيط وا

 (. 1213وآخرون،  )باشيوة له هو أساس بناء تلك القدرات اإلنتاجية

تمثل نماذج التميز المؤسسي ظهرت نماذج التميز على الساحة العالمية للمنظمات كدلياًل لها نحو التميز، 

منتجاتها سواء كان سلعة او خدمة، وارتقاء  تقديم فيها المنظمات وفقا لتميزها في جوائز مسابقات تتنافس

سلوب أن، ويعتمد يأساليب ونظم العمل والعالقات التنظيمية التي تتيح فرص التحسين والتطوير المستمر 

ت منظمة ستخدام القوائم للرصد إما عن طريق مقارنة أعمال وخدمات المنظمة بأعمال وخدماإالجوائز على 

أخرى منافسة، أو بوضع جداول تتم بواسطتها مقارنة النجاح الذي تم تحقيقه لكل جهة من الجهات المنافسة 

 المحددة مسبقًا، بحيث يكون لكل معيار درجة خاصة به في المتسابقة ضمن مجموعة محددة من المعايير

 .(1211)مجيد، 

 

 أبرز جوائز ونماذج التميز العالمية:  1.10.2.2

 Deming Prize ديمنج جائزة  1.1.10.2.2

 Union of Japanese'sوالمهندسين اليابانيين وضعت أسس جائزة ديمنج من خالل أتحاد العلماء 

scientists & Engineers  ، إدوارد ويليم ديمنغ بجهود  وذلك أعترافا 1951عام(W. Edwards 

Deming) ، ومساهماته في الصناعة اليابانية، حيث قدر له اليابانيون هذه المساهمات وأعتبروها من أسباب

 (.1228حسن، ) تفوق اليابان في الجودة

التنظيم  -1، السياسات -1وهي: المعايير التي يتم قياس المنظمات على أساسها لنيل الجائزة وقد حددت 

 -8 ضمان الجودة، -7التخطيط للمستقبل،  -6التحليل،  -5مات، المعلو  -4التعلم والتدريب،  -3والتنمية، 

 (.1213وآخرون،  باشيوة)المراقبة  -12التنميط )التقييس(،  -9تأثيرات الجودة، 
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 : Malcolm Baldridgeجائزة مالكوم بالدريج   2.1.10.2.2

، بحيث تمنح للشركات أحد رواد ادارة الجودة الشاملة االمريكية، الذي خصصت جائزة بأسمهمالكوم بريدج 

المعهد الوطني للمعايير )االمريكية التي تنجح في تطبيق معايير أنموذجه، ويشرف على هذه الجائزة 

موقعة من الرئيس  127-122تأسست جائزة مالكوم بالدريج بقانون عام رقم ، )والتكنولوجيا االمريكية

ولمكافأة الشركات األمريكية التي تنجح بتطبيق نظم لزيادة الوعي بجودة اإلدارة ، 12/8/1987األمريكي في 

 . (ASQ, 2018) إدارة الجودة

 معيارا فرعيا وتوزعت المعايير بالشكل االتي ت الجائزة من سبعة معايير رئيسية وتسعة عشروتكون

(Baldrige National Program):  

 نموذج مالكوم بالدريج :(12.1) شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-4-19 آخر زيارة، quality.net-www.m، مجلة الجودة الصحية، الموقع االلكتروني، 1215ني، االمصدر: أمل الحس
1217،7:40pm) 
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  The European Excellence Model نموذج المؤسسة االوروبية إلدارة التميز 3.1.10.2.2

يعتبر النموذج األوروبي للتميز من أهم النماذج الشائعة إستخدامًا في العالم المعاصر، ويقوم هذا النموذج 

 EFQMعلى قاعدة أساسية من فكر الجودة الشاملة حيث ولد من النموذج األوروبي إلدارة الجودة الشاملة 

 ات بكافة أنحاء أوروبا للمشاركة   تحفيز ومساعدة المؤسس، والذي تنص رسالته على 1988الذي أسس عام 

على  التحسين ولقيادة المؤسسات بالنهاية لرضا العميل، ورضا العاملين، وإدارة المعرفة، والتأثير في أنشطة

 ميزة التنافس إلىبا بجعل الجودة الشاملة عامل حاسم للوصول و المدراء في أور  نتائج العمل، والمجتمع ولدعم

، ويرتبط النموذج األوروبي لألداء بالنموذج األوروبي للجودة والذي يدار من قبل اإلتحاد األوروبي. العالمية 

وتتبلور فكرة النموذج األوروبي في أن التميز في األداء، خدمة الزبائن، وتحقيق النافع ألصحاب المصلحة 

يه السياسات واإلستراتيجيات من العاملين وغيرهم يتحقق من خالل القيادة التي تعمل على صياغة وتوج

 (. 1213باشيوة وآخرون، والموارد البشرية وتستثمر العالقات وتدير العمليات في المنظمة )

 .(  معيار فرعي31( معايير رئيسية و)9لجائزة من )تتكون او 

 (EFQM)نموذج التميز المؤسسي  :(11.1) شكل
 
 
 
 
 
 
 

-4-19، تاريخ الزيارة quality.net-www.m، 1215ي، مجلة الجودة الصحية، ادارة التميز، انأ. أمل الحس :المصدر
1217 ،7:40pm 

http://www.m-quality.net/
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ومن اهم المعايير التي شمل عليها النموذج بالنسب المئوية حسب ما تم وضعه في النموذج من خالل 

  (:www.efqm.org)الجدول التالي

 (EFQMمعايير نموذج ) :(5.1جدول )

رقم 
المجموع  النسبة % المعيار العناصر المعيار

 الفرعي
1.  

ات
مكن
الم

 

 %1 السياسة االستراتيجية .2 %50  %10 القيادة

 %1 العاملين .3

 %1 الشركاء والمصادر .4

 %14 العمليات .5

6. 

ئج
لنتا
ا

 
 %50 %1 نتائج الزبائن 

 %20 نتائج العاملين .7

 %6 النتائج االجتماعية .1

 %15 نتائج االداء .1

 EFQMبناًء على النموذج األوروبي لألداء التميز  المصدر: اعداد الباحثة
 

 نماذج وجوائز التميز العربية والمحلية 2.10.2.2
 

سعت العديد من الدول العربية نحو استشراف المستقبل وهو نقلة واضحة في الممارسات اإلدارية حيث إن 

الغاية من  استشراف المستقبل هي تحقيق الريادة والتميز والتفوق وتجاوز تلبية الحاجات والتوقعات، 

حدد التوجهات المستقبلية فاستشراف المستقبل يكون من خالل تطوير قدرة المؤسسة على وضع سيناريوهات ت

وتعمل على مواكبتها لذلك قامت العديد من الدول العربية بوضع بعض المعايير الخاصة لإلرتقاء بمستوى 

 أدائها وتميزها وتطورها ومن هذه الجوائز والنماذج ما يلي:

http://www.efqm.org/
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 King Abdullah II for Excellence جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز -1

تعزيز التنافسية عند المنظمات االردنية من  إلىك عبد الله الثاني للتميز في القطاع الخاص تهدف جائزة المل

جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز )خالل نشر ثقافة الجودة والتميز في االداء، وتمنح الجائزة مرة كل عامين 

 .(1217، األداء الحكومي والشفافية

 

 جائزة الملك عبد العزيز  -2

موافقطة خطادم الحططرمين الشططريفين على إنشطططاء الجائزة وأن تسمى  جائزة الملك عبد العزيز للجودة  برقم صدرت 

وتعد الجائزة األم للتميز المؤسسي على مستوى المملكة العربية ، 1412/  11/  17في  18672/ ب/7

 (.1217الملك عبد العزيز للجودة، )جائزة  .السعودية ولجميع القطاعات

 

 المتميز  الحكومي لألداء دبي جائزة  -3

 دبي برنامح وقد ساهم العالم، في الحكومي للتميز متكامل برنامح كأول م،1997 العام في البرنامح تأسس

 والممارسات والمفاهيم حقيقية في األداء نوعية نقلة بإحالل الماضية السنوات خالل المتميز الحكومي لألداء

 ومراجعة البرنامح نظام تطوير على البرنامح ويحرص فريق الحكومي، القطاع في المطبقة اإلدارية واألساليت

 والجودة اإلدارة عالم في الحديثة التغيرات لتواكب منتظم عمله بشكل وأساليب ومنهجياته ومعاييره فئاته

 لظروف ومتطلبات القطاع الحكومي في دبي. بكفاءة ولتستجيت

سس في وضع عتمدت ذات األإ و    EFQMوروبي للتميز ى النموذج األعتمدت جائزة دبي للتميز علإ 

داري والتفوق الوظيفي وتطبيق الجودة على المستويين المؤسسي والبرامجي والفردي في المعايير للتميز اإل

  .(1217)جائزة دبي لألداء الحكمي المتميز، القطاع الحكومي



 

70 

 جائزة فلسطين للتميز واإلبداع-4

 التنموية منذ من برامجها كواحدة المجتمعية للتنمية االتصاالت مجموعة مؤسسة احتضنتها الجائزة هذه

 سبيل اإلتقان والتميز،  في ويتفانى جهده يبذل من وتكريم تقدير بأهمية منها إيمانا 1227 العام في انطالقها

 وتعزيز للمواطن، الكريمةالحياة  ظروف توفير في واإلخالص التفاني قَيم ترسيخ في وأثر دور من لذلك لما

 .المستقلة االفلسطينية الدولة بناء نحو اإلنجازات على والمراكمة الصمود

تحفيز التميز واإلبداع لدى األفراد   جائزة فلسطين الدولية للتميز واإلبداع من خالل مسيرتها على  وتقوم

داع في فلسطين، وتكريم المثابرين بناء وتنمية ثقافة اإلب إلىوالمؤسسات في فلسطين، حيث تسعى الجائزة 

ترسيخ  إلىعلى الحياة من أجل تقديم نماذج حية من القدوة الحسنة لألجيال القادمة. كما تتطلع الجائزة 

 مبادئ ومفاهيم اإلدارة الحديثة والجودة والتميز في األداء لدى األفراد والمؤسسات الفلسطينية.

ائز ونماذج التميز خصصت لألفراد ولمؤسسات القطاع من خالل ما سبق يت ح للباحثة أن جميع جو 

الصناعي والزراعي والمؤسسات الخدماتية الخاصة، إال أنه ال يوجد جوائز أو نماذج خاصة بتميز 

 المؤسسات التعليمية واألكاديمية.
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 المبحث الثالث: جامعة القدس 3.2
 لمحة عن جامعة القدس 1.3.2

أبو  بلدةالحرم الرئيس للجامعة في  ويقع. 1984في العام  تأسست ،هي جامعة فلسطينيةجامعة القدس 

  جدار الفاصل العنصري.الهي الجامعة الوحيدة في العالم التي يحيطها شرق العاصمة المحتلة، و  ديس،

متاحف الرياضيات والعلوم للعديد من المراكز مثل  تحتوي الجامعة على خمسة عشر كلية أكاديمية إضافة

اكز البحوث في تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات والعلوم وشؤون األسرى، ومر 

البيئية، ومراكز العمل المجتمعي وعيادات المساعدة القانونية، كما وتوجد محطة تلفزيون ومختبر لإلعالم. 

 إلىما يصل موظف في الجامعة حيث يقدمون الخدمات التعليمية واإلدارية ل 1300يعمل ما يقرب من 

 .طالبا بما فيها مستوى الماجستير 13000

تكمن رسالة جامعة القدس في تزويد الطالب باألدوات الالزمة للتغلب على التحديات الصعبة ورسم 

 .مستقبل ناجح من خالل تشجيع البحوث األكاديمية والتفوق المهني 
 

 الكادر االكاديمي في الجامعة:  2.3.2

تحرص جامعة القدس على التطوير المستمر للكادر في الجامعة ، من خالل االبتعاث حيث تم ابتعاث 

عدد كبير من المدرسين الستكمال درجة الدكتوراة خاصة في الجامعات االوروبية واالمريكية، وكذلك من 

 خالل دعم حضور المؤتمرات العالمية والنشر في المجالت العلمية العالمية.

كما تقوم الجامعة بترقية اعضاء الهيئة االكاديمية من خالل لجنة الترقية، حيث يتم ترقية عددا منهم سنويا 

ذلك توفر الجامعة اجازة التفرغ العلمي العضاء  إلىرتبة استاذ مشارك واستاذ ) برفيسور(. باالضافة  إلى

 كي يتفرغوا للعمل البحثي والتطوير.الهيئة االكاديمية حيث يحصلون على الراتب كامل خالل االجازة ل
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 البحث العلمي في جامعة القدس  3.2.2

حرصًا من جامعة القدس لإلرتقاء برصيدها البحثي العلمي في مجتمع الجامعة وخارجه، كثفت إدارة 

الجامعة جهودها ممثلة برئيسها أ.د.عماد أبو كشك الذي استحدث منصب نائب الرئيس للبحث العلمي 

، والمجموعات البحثية في الجامعة من خالل شبكة القدس للبحث العلمي التي تضم  والتطوير واالبداع

اكثر من خمسين مجموعة بحثية متخصصة، وعملوا معًا ضمن فريق واحد الستحداث ثقافة االبداع 

 .واالنتاج في الجامعة

 في واالبتكار واإلبداع العلمي البحث في الريادة  تحقيق وجاءت رؤية البحث العلمي في جامعة القدس

 (.AQU Deanship of Scientific Research, 2018المعرفة  ) مجاالت مختلف

 بيئة خلق خالل من العلمي البحث إنتاج لتشجيع AQU في الكافية القدرات  تطوير أما عن رسالتها فهي

 واإلقليمية الوطنية القيادة لتحقيق المعرفة مجاالت جميع في للباحثين واالبتكار التميز ودعم ومحفزة جذابة

 (.AQU Deanship of Scientific Research, 2018والعالمية  )

منها  وسائل عبر عدة تحقيقها تحاول التي األهداف من عدد تحقيق إلى العلمي البحث عمادة تسعى

(AQU Deanship of Scientific Research, 2018): 

 في البحثية القدرات تعزيز AQU. 

 في الباحثين ودعم وتحفيز تشجيع AQU البحثية المشروعات وكمية جودة لزيادة. 

 والمجتمع الباحثين مع الوسائل جميع عبر المستمر التواصل. 

 أبحاث بيانات قاعدة تحسين AQU الموجودة. 

 المجتمع هذا تخدم التي البحث اتجاهات خالل من المحلي والمجتمع الجامعة بين العالقة تفعيل. 
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 في المنتجة العلمية البحوث جودة ضمان AQU. 

 القدس قضايا على تركز محترمة أكاديمية مجلة إنشاء. 

 العلمي. البحث محامي مع الكليات بالتعاون  مستوى  على البحثية األنشطة تشجيع 

قامت عمادة البحث العلمي في جامعة القدس بعدة محاوالت تحفيزية وجادة للباحثين من أجل النهوض 

في جامعة القدس، وجعل البحث العلمي يصب في مصلحة الجامعة والمجتمع المحلي، وقض بالبحث العلمي 

وضعت الجامعة جوائز خاصة للباحثين في الجامعة كمحاولة لتنشيط الباحثين وحثهم على التنافس المحمود 

جامعة  في خدمة البحث العلمي والجامعة والمجتمع المحلي، وتهدف هذه الجوائز لتي تقام بشكل سنوي في

 .( ,4.44AQU Research Awards) القدس بهدف تنشيط مختلف كليات الجامعة
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 الدراسات السابقة المبحث الرابع:  4.2
 

 الدراسات المحلية )الفلسطينية(  1.4.2

( بعنوان: "دور رأس المال الفكري في تحسين مستوى األداء في وزارة الداخلية 2015)النخالة،  دراسة

 واألمن الوطني الفلسطينية".

التعرف على دور رأس المال الفكري في تحسين األداء لدى وزارة الداخلية واألمن  إلىهدفت هذه الدراسة 

الوطني الفلسطينية في قطاع غزة، وتوضيح ما إذا كان هناك تفاوت في مكونات رأس المال الفكري في 

ات وتم تحسين األداء لوزارة الداخلية واألمن الوطني،  لتحقيق أهداف الدراسة طورت إستبانة  لجمع البيان

 .%92.75( إستبانة، وتم إستراداد 422توزيع عينة عشوائية طبقية عددها )

 وقد أظهرت الدراسة عدة نتائج أهمها:

  وجود عالقة إحصائية بين توافر متطلبات رأس المال الفكري بأبعاده الثالث، وبين تحقيق مستوى مرتفعًا

 من األداء.

  في تحقيق مستوى عاٍل من األداء. هناك تفاوت في دور مكونات رأس المال الفكري 

 

( بعنوان: "واقع إدارة رأس المال الفكري بالجامعات الفلسطينية الخاصة في قطاع 2015 ،دراسة )الخ ري 

 غزة".

التعرف على واقع إدارة رأس المال الفكري بالجامعات الفلسطينية الخاصة والتي تشكل  إلىهدفت هذه الدراسة 

عة فلسطين، وجامعة غزة، وبولتكنيك فلسطين(، وذلك من خالل التعرف على منها مجتمع الدراسة: )جام

مدى توافر مكونات رأس المال الفكري وأبعاده المتمثلة في: )البعد البشري والبعد الفكري والبعد الهيكلي والبعد 
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يانات وتم الزبوني(، لتحقيق أهداف الدراسة  إستخدم المنهج الوصفي التحليلي، وطورت إستبانة لجمع الب

. وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج كان األهم %68( إستبانة، وتم إستراداد 152توزيع عينة عددها )

 منها:

  أن المتوسط الحسابي النسبي الستجابات أفراد العينة تجاه إدارة رأس المال الفكري بالجامعات الفلسطينية

 مال الفكري فكانت نتائجها على النحو التالي:(، أما أبعاد إدارة رأس ال%75.91الخاصة كان بنسبة )

 (%73.72تعني الجامعات الفلسطينية الخاصة بإدارة  رأس المال البشري  بنسبة ) -

 (%73.61تعني الجامعات الفلسطينية الخاصة بإدارة  األصول الفكرية  بنسبة ) -

 (%75.92تعني الجامعات الفلسطينية الخاصة بإدارة  األصول الهيكلية  بنسبة ) -

 (%82.27الزبون  بنسبة ) -تعني الجامعات الفلسطينية الخاصة بإدارة  رأس مال العالقات -

  ال توجد فروق ذات داللة احصائية في استنتاجات أفراد العينة تجاه واقع إدارة رأس المال الفكري

تبعًا لمتغير  بالجامعات الفلسطينية الخاصة بقطاع غزة تبعًا للتغيرات الديموغرافية، بينما توجد فروق 

الجامعة كان لصالح بوليتكنك فلسطين في مجال  إدارة العنصر البشري ، ولصالح جامعة فلسطين في 

 مجال  إدارة رأس مال العالقات .

 

 ."دراسة تحليلية الفكري  المال األساسية لرأس والمكونات العناصر"( بعنوان: 2015 ،سويرحدراسة )أبو 

وتحليل عناصر رأس المال الفكري والتعرف على المكونات األساسية لرأس لمحاولة دراسة دراسة الهدفت هذه 

ستخدام المنهج التحليلي االستنتاجي لتحليل األفكار إهم الموضوعات المعاصرة، وتم أ المال الفكري كونه أحد 

ل الفكري في وزارة واآلراء المطروحة فيما يتعلق برأس المال الفكري ودراسة مدى توافر عناصر راس الما
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طار النظري إللبناء ا التربية والتعليم العالي بقطاع غزة، واعتمد الباحث على ما توفر من أدبيات الموضوع

 دبيات ومناقشة تلك المفاهيم .ألستنادا لتلك اإ طارإلوالمفاهيمي للبحث واألفكار والنظريات التي تحكم هذا ا

تفاق على مكونات رأس المال الفكري، ويمكن إن هناك شبه أهمها، أ عدة نتائج  إلىوقد توصلت هذه الدراسة  

 إلىن كل فرد ينظر أتشبيه عناصر رأس المال الفكري بمجموعة متراكمة ومجمعة من المعارف، حيث 

ن مكونات رأس المال الفكري أغلب الباحثون متفقون على أ ن أهتمامه، كما إ المعرفة من زاوية ومنظور 

اس مال العالقات(، أساسي في ثالث مكونات ) رأس المال البشري، ورأس المال الهيكلي، ور أتنحصر بشكل 

ؤسسات ستطاع الباحث في هذه الدراسة في بناء نموذج لعناصر رأس المال الفكري على مستوى المإ

 الحكومية ومنظمات األعمال.

 

دراسة تطبيقية على  -يز المؤسسي( بعنوان: "بيئة العمل وأثرها في تحقيق التم2015 ،دراسة )األيوبي

 الكليات التقنية الحكومية في محافظات غزة".

الكشف عن أثر بيئة العمل في تحقيق التميز المؤسسي في الكليات التقنية الحكومية  إلىهدفت هذه الدراسة 

إستخدم  بمحافظات غزة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في الوظائف اإلشرافية في الكليات، وقد

(، 49الباحث المنعج الوصفي التحليل، وتم تطوير إستبانة شملت على جميع مفردات عينة الدراسة وعددها )

وقد أظهرت النتائج بوجود تأثير ذو داللة إحصائية لبيئة العمل بأبعادها على التميز المؤسسي في الكليات 

إحصائية لعوامل بيئة العمل في تحقيق التميز  التقنية الحكومية في محافظات غزة، وعدم وجود أثر ذو داللة

 المؤسسي.
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دراسة ميدانية  -( بعنوان: "دور تمكين العاملين في تحقيق التميز المؤسسي2014)البحيصي،  دراسة

 على الكليات التقنية في محافظات قطاع غزة".

التعرف على دور تمكين العاملين في تحقيق التميز المؤسسي في الكليات التقنية في  إلىهدفت هذه الدراسة 

( إستبانة، 125قطاع غزة، ولتحقيق أهداف الدراسة  طورت إستبانة لجمع البيانات وتم توزيع عينة عددها )

 مجموعة من النتائج أهمها: إلى(. وقد توصلت الدراسة %122تم استرادادها )

 لمبحوثة يوافقون على توفر التمكين اإلداري في كلياتهم.أفراد العينة ا 

  ( أفراد العينة المبحوثة في الكليات التقنية قيد الدراسة يوافقون على توفر التميز المؤسسي بجميع أبعاده

 القيادي، البشري، والخدماتي( بدرجة كبيرة.

 داري والمشاركة بالمعلومات وفرق توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الثقافة التنظيمية والتفويض اإل

 العمل من جهة وبين التميز القيادي والخدماتي من جهة أخرى.

 

 اإلثصاالت التنافسية لشركة الميزة تحقيق في دوره و الفكري  المال رأس" ( بعنوان:2011 ،ندراسة )شعبا

 ."جوال الفلسطينية الخلوية

التعرف على رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية لشركة االتصاالت  إلىهدفت هذه الدراسة 

الخلوية الفلسطينية جوال، ولتحقيق اهداف هذه الدراسة تم تصميم استبانة لجمع المعلومات، وتكونت عينة 

يانات، وتم ( موظفا من موظفي الشركة، وقد تم اعتماد اسلوب الحصر الشامل في جمع الب112الدراسة من )

 .%87.5( اي ان نسبة االسترداد شكلت 125استرداد )
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 وقد اظهرت نتائج الدراسة على وجود عالقة احصائية بين توافر متطلبات رأس المال الفكري بأبعاده الثالثة

)البشري، الهيكلي، العالقات( وتحقيق الميزة التنافسية لشركات االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال، خاصة 

ما يتعلق بمجال الجودة المتفوقة، وان الشركة تمتلك مستوى مرتفع للميزة التنافسية، كما اوضحت الدراسة ب

بأن هناك تفاوت في دور مكونات رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية للشركة، حيث ان رأس مال 

 تحقيق الميزة التنافسية للشركة. العالقات يسهم بشكل أكبر من المكونين االخرين لراس المال الفكري في

 

( بعنوان: " دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق المزايا التنافسية في 2001 دراسة )الشرفا،
 المصارف العاملة بقطاع غزة".

التعرف على دور ادارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في تحقق المزايا التنافسية في  إلىهدفت هذه الدراسة 

المصارف العاملة بقطاع غزة، وقد تم تصميم استبانة تم توزيعها على المدراء ورؤساء االقسام في المصارف 

 ( موظفا.174العاملة في قطاع غزة، بعدد )

لمعرفة وتكنولوجيا المعلومات في جميع الوحدات واالقسام داخل وقد اظهرت النتائج ان هناك تطبيق الدارة ا

ضرورة االستفادة من استخدام تكنولوجيا المعلومات  إلىالمصارف العاملة بقطاع غزة، وتحرص 

واالتصاالت، واالستفادة من المهارات والخبرات المتوافرة لديها، واستثمار الكوادر البشرية ومعارفهم في مجال 

مستوى التعاييش والتواصل مع العالم المحيط ومواكبة التطورات المتالحقة في  إلىنهضة، لتصل التنمية وال

 ظل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتقدمة.

وجود عالقة قوية موجبة بين ادارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات ومجاالت الميزة التنافسية  إلىواشارت 

 السيطرة على االسواق، كفاءات العمليات، اإلبداع والتطوير(.)جودة المنتج، االداء المالي، 
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 الدراسات العربية واالجنبية 2.4.2

( بعنوان: "أثر رأس المال الفكري في دعم اإلبتكار بالمؤسسة اإلقتصادية دراسة 2016، دراسة )بن ثامر

 "-برج بوعريريج -حالة مؤسسة كوندور

نحو  -برج بوعريريج–اإلطارات العاملين في مؤسسة كوندور  التعرف على إتجاهات إلىهدفت هذه الدراسة 

معرفة أثر رأس  إلىمستوى رأس المال الفكري السائد والتعرف على مستوى اإلبتكار السائد لديهم، إضافة 

المال الفكري في أبعاد اإلبتكار لدى العاملين،  ولتحقيق هذه األهداف تم تصميم إستبيان وإستخدام العينة 

(، وتم استخدام المنهج الوصفي ومنهج %122( مفردة، تم استردادهم بنسبة )37التي بلغ عددها ) المقصودة

 دراسة الحالة.

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:

 .إن مستوى إهتمام المؤسسة برأس المال الفكري بأبعاده المختلفة جاء مرتفعا 

 مؤسسة مرتفع.إن مستوى اإلبتكار لدى العاملين بنفس ال 

   وجود أثر ذو داللة إحصائية لرأس المال الفكري بأبعاده المختلفة في دعم اإلبتكار بأبعاده لدى

 العاملين.

 

( بعنوان: "أثر اإلستثمار في رأس المال الفكري في تطبيق هندسة العمليات اإلدارية 2016، دراسة )العزب

 في المؤسسات العامة األردنية".

تحليل أثر االستثمار في رأس المال الفكري في تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية  إلىهدفت هذه الدراسة 

في المؤسسات العامة األردنية. ولتحقيق أهداف الدراسة تّم تطوير استبانه لغرض جمع البيانات، وتوزيعها 
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قة العينة العشوائية البسيطة، وقد (، وقد تم اختيارهم بطري%92.6( استرد منها ما نسبته )435على )

 مجموعة من النتائج كان من أبرزها: إلىتوصلت الدراسة 

  إن االستثمار في رأس المال الفكري في المؤسسات العامة األردنية من وجهة نظر المديرين جاءت بدرجة

 متوسطة. 

  ة من وجهة نظر المديرين إن إعادة هندسة العمليات اإلدارية )الهندرة( في المؤسسات العامة األردني

 جاءت بدرجة مرتفعة. 

   وجود أثر أبعاد االستثمار في رأس المال الفكري في إعادة هندسة العمليات اإلدارية )الهندرة(، حيث

 ( من التباين في إعادة هندسة العمليات اإلدارية )الهندرة(. %54تفسر ما مقداره )

 

( بعنوان: "أثر إدارة الموارد البشرية على تحقيق التميز المؤسسي دراسة تطبيقية 2015 دراسة )محمد،

 سودا تل". -على الشركة السودانية لإلتصاالت

هدفت هذه الدراسة للتعرف على مفهوم إدارة الموارد البشرية وأهميتها في تحقيق التميز المؤسسي، والتعرف 

تميز المؤسسي، ومعرف أثر دوافع العاملين وإستجابة المنظمة لها في على دور الموارد البشرية في تحقيق ال

 تحقيق التميز المؤسسي.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ومنهج المسح اإلجتماعي، وتم تطوير أدوات جمع البيانات 

 باإلستبيان والمقابالت، وكان من أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة:

 حاجات ورغبات العمالء. إلىدارة العليا األهداف اإلستراتيجية إستنادًا تتبنى اإل 

 .تعول الشركة على العاملين من ذوي الكفاءة والخبرة لشغل الزظائف المهمة 
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 .حرص المديرون على منح مرؤوسيهم الصالحيات التي تساهم في أداء العمل 

 

المؤسسي: الدور  و أثرها في تحقيق التميز المرونة اإلستراتيجية"( بعنوان: 2015، دراسة )بني حمد
 ".الوسيط للذكاء التنافسي : دراسة تطبيقية على البنوك التجارية األردنية

في تحقيق  بيان الدور الوسيط للذكاء التنافسي في تحسين أثر المرونة اإلستراتيجية إلىهدفت هذه الدراسة 

التميز المؤسسي للبنوك التجارية األردنية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعتماد المنهج الوصفي التحليلي، وتم 

 ( مفردة.123بناء إستبانة لعملية جمع البيانات شملت على )

 عدة نتائج أهمها: إلىوقد توصلت الدراسة 

 بعادها في تحقيق التميز المؤسسي في البنوك وجود تأثير ذو داللة إحصائية للمرونة اإلستراتيجية بأ

 التجارية واألردنية.

 وجود تأثير ذو داللة إحصائية للمرونة اإلستراتيجية بأبعادها في الذكاء التنافسي للبنوك التجارية األردنية

 

 ( بعنوان: "رأس المال الفكري لدعم اإلبداع".2014، دراسة )شريفي

إبراز أهمية رأس المال الفكري في دعم اإلبداع على مستوى شركات الهاتف النقال في  إلىهدفت هذه الدراسة 

( شخص من أصحاب القرار الذين يعملون في 122الجزائر، وقد تم تصميم إستبيان لجمع البيانات شملت )

 عدة نتائج منها: إلىالشركات، وقد توصلت هذه الدراسة 

  أس المال الفكري كانت مرتفعة.إن مستوى تقييم عينة الدراسة ألبعاد ر 

  إن مستوى تقييم المدراء في شركات الهاتف النقال في الجزائر متعلقة بفاعلية العمليات اإلبداعية كانت

 متوسطة.
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  وجود تأثير ذو داللة إحصائية لرأس مال العالقات على العمليات اإلبداعية، مع غياب تأثير رأس المال

 .الهيكي على العمليات اإلبداعية

 

 ( بعنوان: "دور إدارة المعرفة وتقانتها في تحقيق التطور التنظيمي".2012 ) عوض، دراسة

التعرف على موضوع  إدارة المعرفة وتقانتها  والفوائد التي تحصل عليها المنظمة من  إلىهدفت هذه الدراسة 

تطبيقها، وكذلك  التطور التنظيمي  وسبل تحقيقه، وتحديد دور إدارة المعرفة وتقانتها في تحقيق التطور 

ظهر النتائج بوجود التنظيمي، وتم إتباع أسلوب المنهج الوصفي التحليلي لتحديد العالقة بين المتغيرات، وأ

عالقة ارتبار بين إدارة المعرفة وتقانتها والتطور التنظيمي، كما أن هناك أثرًا إيجابيًا إلدارة المعرفة وتقانتها 

 في تحقيق التطور التنظيمي.

 

( بعنوان: "نموذج مقترح للتقييم المتوازن ألداء رأس المال الفكري لدعم الميزة 2011، دراسة )الجندي

 دراسة ميدانية". -ةالتنافسي

هدفت هذه الدراسة من إرساء نموذج مقترح لتقييم أداء رأس المال الفكري بإستخدام المقياس المتوازن لألداء 

 أربعة أجزاء أساسية: إلىمن أجل تحقيق دعم القدرة التنافسية للمنشآت، تم تقسيم البحث 

 طلبات الهامة لدعم القدرة التنافسية.تناول الجزء األول تقييم أداء رأس المال الفكري كأحد المت -

 تناول الجزء الثاني اإلطار الفكري للمقياس المتوازن لألداء. -

 قدم الجزء الثالث نموذجًا مقترحًا للتقييم المتوازن ألداء رأس المال الفكري. -
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للتقييم المتوازن ألداء رأس المال الفكري وذلك على  قدم الجزء الرابع دراسة ميدانية للنموذج المقترج -

 قطاع الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل.

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

  يتمثل رأس المال الفكري في مجموعة األصول المعرفية غير الملموسة التي تساهم مساهمة فعالة في دعم

 المعرفة. القدرة التنافسية في ظل إقتصاد

  مواطن التحسين  إلىيعتبر المقياس المتواز ألداء المنشأة وقياس ورقابة إستراتيجيتها وتوجيه اإلدارة

 لتتناسب مع المتغيرات والتطورات في السوق التنافسي.

  يجمع النموذج المقترح للتقييم المتوازن ألداء رأس المال الفكر بين أربعة أبعاد، لكل بعد مجموعة من

ف ويعبر عن كل هدف بمجموعة من المؤشرات التي يمكن من خاللها الحكم على أداء رأس المال األهدا

 الفكري ومدى تحقيقه لهذا الهدف.

 

دراسة  -( بعنوان: "ممارسات إدارة الموارد البشرية في تحقيق التميز المؤسسي2010، دراسة )حسن

 تطبيقية في شركة زين الكويتية لإلتصاالت الخلوية".

التعرف على أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية في تحقيق التميز المؤسسي في شركة  إلىالدراسة  هدفت

زين لإلتصاالت الخلوية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة وزعت على عينة الدراسة المكونة من 

 (، وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:153)

  وجود أثر ذو داللة إحصائية لالستقطاب والتعين في تحقيق التميز القيادي والتميز بتقديم الخدمة في

 شركة زين الكويتية لإلتصاالت الخلوية.
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  وجود أثر ذو داللة إحصائية للتدريب والتطوير في تحقيق التميز القيادي والتميز بتقديم الخدمة في شركة

 ة.زين الكويتية لإلتصاالت الخلوي

  وجود أثر ذو داللة إحصائية لتقييم األداء في تحقيق التميز القيادي والتميز بتقديم الخدمة في شركة زين

 الكويتية لإلتصاالت الخلوية.

  وجود أثر ذو داللة إحصائية للتعويضات في تحقيق التميز القيادي والتميز بتقديم الخدمة في شركة زين

 الكويتية لإلتصاالت الخلوية.

 

 بعنوان: (Al-Adaileh, 2017)ة دراس

“The Level of IT-business Strategic Alignment and Its Impact on 

Organizational Excellence: A Study of the Jordanian Mining Sector” 

 

لتكنولوجيا المعلومات وأثرها على التفوق  مستوى المواءمة اإلستراتيجية قياس إلى هذه الدراسة تهدف

وقد تم تصميم مدراء قطاع التعدين األردني الذين يعملون في المناصب اإلدارية.  من وجهة نظرالتنظيمي 

، حيث يتم استخدام استراتيجية شاملة ألخذ العينات الختيار المشاركين نظًرا لغرض جمع المعلوماتاستبيان 

. (%78وتم إسترداد ما نسبته )استبيانا شخصيا.  152مناصب اإلدارية(. تم توزيع )الحجم العينة لمحدودية 

أن مستوى التوافق اإلستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات وكذلك مستوى التفوق التنظيمي في وأظهرت النتائج 

ى أن مستو  إلىالمدراء. كما توصلت الدراسة  من وجهة نظرسياق قطاع التعدين األردني هي متوسطة 

التوافق اإلستراتيجي في تكنولوجيا المعلومات له تأثير إحصائي مباشر على التفوق التنظيمي الكلي واألبعاد 

 المدراء.من وجهة نظر الخمسة المقترحة 
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 بعنوان: (Gogan, & et al, 2016) دراسة

“The Impact of Intellectual Capital on Organizational Performance” 

 في عاملة شركات أربع في التنظيمي واألداء الفكري  المال دراسة العالقة بين رأس إلىهذه الدراسة  هددفت

 فرضيات أربع تحديد تم البحث، ألهداف وفًقا. 1214و 1212 عامي بين الشرب في رومانيا، مياه توزيع

 .صحتهم أثبتوا كلهم أن البحث نتائج وتبين

 .التنظيمي واألداء الفكري  المال رأس بين إحصائية داللة ذات عالقة هناك وقد أظهرت النتائج أن

 

 بعنوان: (Alnaweigah, 2013)دراسة 

“The Impact of Knowledge Management Functions on the Organizational 

Excellence from the Perspective of the University of Al-Taif Staff” 

 

استكشاف تأثيره على زيادة  إلىتقييم واقع إدارة المعرفة في جامعة الطائف باإلضافة  إلىهذه الدراسة  تهدف

التميز لموظفيها. وتضمنت عينة عشوائية من الموظفين اإلداريين من تخصصات مختلفة ورتب إدارية 

وتم لهوية. ( موظفًا من مختلف الكليات واألقسام التابعة لفرع الجامعة في ا116ووظيفية مختلفة تتألف من )

 اظهرت النتائج(. وقد ANOVAاستخدم التحليل الوصفي للبيانات وتحليل االنحدار المتعدد وتحليل التباين )

أن هناك أثرا هاما من الناحية اإلحصائية ألبعاد إدارة المعرفة على أبعاد التفوق التنظيمي بين موظفي جامعة 

في تقديرات أفراد العينة لمستوى إدارة المعرفة التي  الطائف. كما وجد أن هناك فروق ذات داللة إحصائية

 خصائصهم الوظيفية والديموغرافية )العمر، المؤهل والمستوى الوظيفي(. إلىيمكن أن تعزى 
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 بعنوان: (Mitchell, 2010)دراسة 

  “A model for managing Intellectual capital to generate wealth” 

تطوير واختبار نموذج الدارة رأس المال الفكري مستمد من رؤية استراتيجية المنظمة،  إلىهدفت هذه الدراسة 

وقد شكلت الدراسات السابقة ذات العالقة من الموضوع، االساس لتطوير ذلك النموذج الذي يلخص كافة 

، وقد لخصت المظاهر المختلفة التي يتوجب على المنظمة اخذها بعين االعتبار عند ادارة رأس مالها الفكري 

هذه الدراسة مكونات رأس المال الفكري في العناصر الثالث التالية )رأس المال البشري، ورأس المال 

الهيكلي، وراس مال العالقات( وتلك المكونات هي من يسهم في تميز المنظمات عن بعضها في السوق، 

ات عمل مستقلة في واحدة من اكبر ( من مدراء تنفيذيين في الوحد9ولغرض تطبيق الدراسة فقد تم اختيار )

الشركات في نيوزلندا، وذلك بغرض جمع المعلومات عن طرق المقابلة لتوضيح كيف ولماذا يتم ادارة رأس 

(  موظفا تم مقابلتهم ايضا لغرض الدراسة، كذلك تم جمع 18) إلىالمال الفكري في شركتهم، باالضافة 

انه لم  إلىيان تم اعداده وتوزيعه عليهم، وقد توصلت النتائج ( موظفا من خالل استب44البيانات الدراسة )

يكن هناك ادراك لدى ادارة الشركة الدارة رأس المال الفكري، ولذلك اوصت النتائج بأنه ينبغي ايالء اهتمام 

 اهمية التنشئة االجتماعية للعاملين في الشركة. إلىاكبر الحداث تغيرات سلوكية باالضافة 
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  (Chien-Chang Yang & Carol Yeh-Yun Lin, 2009دراسة )

“Does intellectual capital mediate the relationship between HRM and 

organizational performance? Perspective of a healthcare industry in Taiwan” 

( واألداء التنظيمي HRMأن العالقة بين ممارسات إدارة الموارد البشرية ) إلىتشير الدراسات السابقة 

ضعيفة. من الواضح أن بعض العناصر الوسيطة الرئيسية لم يتم حسابها. في عصر أصبحت فيه األصول 

أ المفقودة. لذلك، تتنب غير الملموسة مصدًرا للثروة والتقدم ، يمكن أن يكون رأس المال الفكري أحد الروابط

هذه الدراسة بأن المكونات الثالثة لرأس المال الفكري، أي رأس المال البشري، رأس المال المترابط، ورأس 

البيانات  المال التنظيمي، تتوسط في العالقة بين ممارسات إدارة الموارد البشرية واألداء التنظيمي. تؤكد

ة في رأس المال الفكري في شرح تأثير دور الوساط ،٪56، بنسبة استجابة تبلغ مستشفى 177الصادرة عن 

 ممارسات إدارة الموارد البشرية على األداء التنظيمي.

 

 : بعنوان( Steven & Williams, 2003)دراسة 

“Intellectual capital and traditional measures of corporate performance”  

 

)رأس المال المادي  المال الفكري بأبعاده الثالث لرأسكفاءة هدفت هذه الدراسة من التحقق من اإلرتبار بين 

الربحية واإلنتاجية )ثالثة أبعاد تقليدية ألداء الشركات: وبين ورأس المال البشري ورأس المال الهيكلي( 

تعتمد على من جنوب أفريقيا شركة  75البيانات من عينة من تم جمع . ( لتحقيق قيمة مضافةوالسوق تقييم

الموارد أن االرتبار بين كفاءة  إلى للقيام بأعمالها بشكل كبير، وقد اوضحت النتائجرأس المال الفكري 

القيمة المضافة للشركة والربحية واإلنتاجية وتقييم السوق تكون محدودة ومختلطة بشكل البشري على تحقيق 
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أن رأس المال المادي ال يزال أهم مورد أساسي ألداء الشركات في  إلىعام. وعموما، تشير النتائج التجريبية 

 .في جنوب إفريقياجنوب أفريقيا على الرغم من الجهود المبذولة لزيادة قاعدة رأس المال الفكري 
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 التعقيب على الدراسات السابقة  3.4.2

عليها الباحثون  بعد استعراض الدراسات السابقة لموضوع البحث، واالطالع على النتائج التي حصل

والدارسون في هذا المجال، عن طريق الدراسات الميدانية والنظرية، ظهر بشكل كبير اهمية االلمام بهذا العلم 

واعطائه مزيدا من االهتمام البحثي، سيما ان المراجع والدراسات التي تناولت موضوع رأس المال الفكري 

 وعالقته بالتميز المؤسسي قليلة.

 لباحثة في إعداد وتنفيذ البحث من خالل مراجعة الدراسات السابقة ما يلي:ستفادت اإوقد 

جهود  إلىمعرفة الجوانب البحثية والنظرية التي تمت دراستها سابقا، والوقوف على الجوانب التي بحاجة  -1

 بحثية اكثر كمحاولة لتغطيتها في هذا البحث.

 البحث. المساهمة في الحصول على مراجع بحثية متنوعة لدعم هذا -1

 التعرف على مفهوم راس المال الفكري ومدى ربطه في نماذج التميز المؤسسي. -3

 

 التميزن الدراسات المحلية لم تتطرق بشكل مباشر لبحث العالقة بين رأس المال الفكري ودوره في إ 

موضوع أساليب قياسه واستثماره وتنميته والمحافظة  إلىتطرق أي من الدراسات تالمؤسسي، كما لم 

 عليه.

ربطت دراسة النخالة بين دور رأس المال الفكري في تحسين األداء، كما جاءت لتوضيح التفاوت في  -1

 مكونات رأس المال الفكري، حيث هناك تشابه بين المتغير األول في الدراسة القائمة ودراسة النخالة.

ضيح واقع إدارة رأس المال الفكري بالجامعات الفلسطينية حيث أنه هناك دراسة الخضري جاءت لتو  -1

 توافق في المتغير األول )رأس المال الفكري( وأبعاده الثالث وطبيعة عينة الدراسة.
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فقد جاءت دراسة سويرح للبحث في العناصر والمكونات الرئيسية لرأس المال الفكري، وحاول الباحث  -3

ت وعناصر رأس المال الفكري يالئم المؤسسات الحكومية ومنظمات االعمال، ايجاد نموذج جديد لمكونا

جمال عناصر ومكونات رأس المال الفكري بثالث مكونات رئيسية وهي إد الباحث على امكانية أكدحيث 

)راس المال البشري، رأس المال الهيكلي، ورأس مال العالقات(، وهي المكونات التي اعتمدت في هذه 

 الدراسة.

راسة األيوبي وقد ركزت على بيئة العمل وأثرها في تحقيق التميز المؤسسي وهو المتغير الثاني د -4

 المتشابه في كال الدراستين.

دراسة البحيصي وقد ركزت على عملية تمكين العاملين ودوره في تحقيق التميز المؤسسي وقد طبقت  -5

عة مجتمع الدراسة، كما أن هناك إتفاق على هذه الدراسة على القطاع التعليمي وهو القطاع المشابه لطبي

 أبعاد التميز المؤسسي المستخدمة في الدراستين )القيادي، والبشري، والخدماتي(.

حيث ركزت هذه الدراسة على مكونات ومتطلبات رأس المال الفكري )البشري، والهيكلي، دراسة شعبان  -6

الخلوية الفلسطينية، ووضحت تفاوت الدور والعالقات( بهدف تحقيق ميزة تنافسية لشركات االتصاالت 

الذي يشكله كل مكون من مكونات رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية، وقد جاءت هذه 

الدراسة لبحث العالقة بين رأس المال الفكري ودوره في تحقيق التميز المؤسسي حيث هناك تشابه بين 

 المتغير االول للدراسة.

هذه الدراسة على تطبيق ادارة المعرفة وتكنولوجيا االتصاالت في مصارف قطاع  دراسة الشرفا وركزت -7

غزة، حيث ركزت على اهمية استثمار المعرفة المتواجدة في المورد البشري الذي تمتلكه هذه المؤسسات، 

ضرورة االستفادة من خبراتهم ومهارتهم ومعارفهم في تطوير المؤسسات وتنميتها، وتتفق  إلىواشارت 
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ذه الدراسة المعدة مع هذه الدراسة من حيث ان رأس المال الفكري هو السبب الرئيس في اطالق ما ه

المعرفة حيث ان الموارد البشرية اذا ما توفرت فيها العناصر والمكونات الالزمة  إدارةبات يعرف اليوم ب

 المعرفة تندرج تحت مفهوم رأس المال الفكري. دارةإل

 

  لموضوع رأس المال الفكري،  تطرقتغالبية الدراسات العربية واالجنبية التي تاتفقت هذه الدراسة مع

نه هناك قلة في الدراسات التي تطرقت لتناول العالقة بين هذين أ إال وموضوع التميز المؤسسي،

 المتغييرين.

)حسن( ودراسة )محمد( ببحث ممارسات إدارة الموارد البشرية في تحقيق التميز حيث جاءت دراسة  .1

 اوربطه وهم األبعاد المستخدمة في هذه الدراسة( التميز اإلداري، والبشري، والخدماتي) المؤسسي بأبعاده

لتحقيقها حيث تعتبر الدراستين األكثر تشابهًا مع الدراسة الحالية حيث تم برأس المال الفكري ودوره 

المتفق عليها وإستخدام المنهج اإلعتماد على العنصر البشري وإدارته لتحقيق التميز المؤسسي بأبعاده 

 Chien-Changفي هذه الدراسة. ودراسة )بينما استخدم المنهج الوصفي  ،الوصفي التحليلي

Yang &Carol Yeh-Yun Lin ( المشابهة، والتي ركزت على ممارسات الموارد البشرية )رأس

 المال الفكري بأبعاده الثالث المتفق عليها( وعالقته باألداء التنظيمي.
للتركيز على دور إدارة المعرفة وتقانتها في تحقيق التطور التنظيمي، وهو ما  ( عوضجاءت دراسة ) .1

تحاول الباحثة دراسته في إدارة رأس المال الفكري كونه جزء من إدارة المعرفة. وهي الدراسة التي تتوافق 

 التميز ودراسة ( التي ركزت على واقع إدارة المعرفة وتأثره لزيادةAlnaweigahمع دراسة )

(Mitchell) ركزت على ادراة رأس المال الفكري  التي. 
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أما دراسة )الجندي( وقد وضعت نموذجًا للتقييم المتوازن ألداء رأس المال الفكري لدعم الميزة التنافسية،  .3

حيث إن أسلوب التقييم المتوازن أحد المواضيع التي تم التطرق إليها في الدراسة الحالية لقياس رأس 

 المال الفكري.

ركزت دراسة )بن ثامر( على أثر رأس المال الفكري في دعم اإلبتكار وإن لهذه الدراسة تشابه في أبعاد  .4

 رأس المال الفكري التي تمت دراستها وإعتمادها.

وهو أحد الجوانب التي تطرقت لها  ستثمار رأس المال الفكري إعلى  بالتركيزأما دراسة )العزب( جاءت  .5

 نفس األسلوب توزيع العينة العشوائية الطبقية. إلىوتم التطرق  ،هذه الدراسة

 دراسة )شريفي( فقد ركزت على رأس المال الفكري بأبعاده الثالث لدعم اإلبتكار. .6

على العالقة بين رأس المال الفكري واألداء التنظيمي حيث يعتبر األداء أحد  (Gogan)دراسة ركزت   .7

التميز عن طريق رأس المال الفكري، بينما ركزت دراسة  إلىول األساليب التي يعتمد عليها للوص

(Steven & Williams مدى كفاءة رأس المال الفكري بأبعاده الثالث المتفق عليها في )

على تحقيق قيمة مضافة )رأس المال المادي ورأس المال البشري ورأس المال الهيكلي( الدراستين 

 فقد ركزت على التفوق التنظيمي .( Adaileh-Alللشركات، بينما دراسة )
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  عداد الدراسة حيث اتبع بع ها إاختلف الدراسات جميعها المحلية والعربية االجنبية في اسلوب

وبع ها االسلوب التحليلي االستنتاجي، واخرى االسلوب الوصفي بدراسة التحليلي،  االسلوب الوصفي

، وسيتم اتباع المنهج التطبيقيواخرى استخدمت المنهج الوصفي ومنهج المسح اإلجتماعي الحالة، 

 التحليلي بهذه الدراسةالوصفي 

 

  تم استخدام االستبيان في معظم الدراسات السابقة كأداة جمع معلومات، وجرى استخدام اسلوب

يات المقابالت والمالحظة في بعض الدراسات، بينما تم اتباع اسلوب التحليل باالعتماد على االدب

المتوافرة واالستنتاج الشخصي، وسيتم استخدام اسلوب جمع المعلومات في هذه الدراسة بتصميم 

 استبيان خاص.

 

 خالل من البحث لهذا التميز أوجه إجمال ويمكن: 

في موضوع رأس المال الفكري ودوره في تحقيق التميز المؤسسي بشكل عام  بحثت التي الوحيدة الدراسة -1

 بشكل خاص. جامعة القدسو في 

 .في جامعة القدسالدراسة الوحيدة التي بحثت موضوع التميز المؤسسي  -1

وأبعاد التميز المؤسسي )القيادي، البشري، الدراسة الوحيدة التي ربطت بين موضوع رأس المال الفكري  -3

 .الخدماتي(

 بالجامعات. ندرة الدراسات التي تتعلق بدراسة رأس المال الفكري والتميز المؤسسي -4
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دراسات التي تناولت موضوع دور رأس المال الفكري ودوره في تحقيق التميز المؤسسي قليلة جدا مما ال -5

ضافة معرفية واثرائية للباحثين والمهتمين والمكتبة العلمية بشكل عام في مجال إيجعل هذه الدراسة 

وفاعلة تساعد على  ضافة ألساليب ووسائل مغايرةإكونه  المال الفكري، والتميز المؤسسي( البحث )رأس

 تحقيق التميز المؤسسي الذي تنشده كافة المؤسسات.
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 الفصل الثالث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطريقة واإلجراءات

عهططا الباحثططة فطي تنفيططذ الدراسططة، ومطن ذلططك تعريططف مططنهج تالتطي اتبالجططراءات يتنطاول هططذا الفصططل وصطفًا مفصططاًل 

)االسطتبانة(، والتأكطد مطن صطدقها  الدراسة، ووصطف مجتمطع الدراسطة، وتحديطد عينطة الدراسطة، وإعطداد أداة الدراسطة

، وفيمطا يلطي وصطف تخدمت في معالجة النتائجوثباتها، وبيان إجراءات الدراسة، واألساليب اإلحصائية التي اس

 لهذه اإلجراءات.

 

 منهج الدراسة  1.3

. ويعططرف بأنططه المططنهج الططذي يططدرس الوصططفيمططن أجططل تحقيططق أهططداف الدراسططة قامططت الباحثططة باسططتخدام المططنهج 

ظططاهرة أو حططدثًا أو قضططية موجططودة حاليططًا يمكططن الحصططول منهططا علططى معلومططات تجيططب عططن أسططئلة البحططث دون 

حططاول الباحثططة مططن خاللططه وصططف الظططاهرة موضططوع الدراسططة، وتحليططل بياناتهططا، توالتططي  .مططن الباحثططة فيهططا تططدخل

مكونططات واآلراء التططي تطططرح حولهططا، والعمليططات التططي تتضططمنها واآلثططار التططي تحططدثها، وهططو الوبيططان العالقططة بططين 

تصطططنيفها وتحليلهطططا وإخضطططاعها أحطططد أشطططكال التحليطططل والتفسطططير العلمطططي المطططنظم لوصطططف ظطططاهرة أو المشطططكلة، و 

 للدراسات الدقيقة بالفحص والتحليل.
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 مجتمع الدراسة 8.3

( حسب ما 474والبالغ عددهم )، أعضاء الهيئة االكاديمية في جامعة القدستألف مجتمع الدراسة من جميع 

 .تم تزوينا به من دائرة الموارد البشرية في الجامعة

 

 عينة الدراسة 3.3

مجتمططططع الدراسططططة، وذلططططك نظططططرًا لتعططططدد التخصصططططات  علططططىالعينططططة العشططططوائية الطبقيططططة  تطبيططططققامططططت الباحثططططة ب

ة.  ( مططن مجتمططع الدراسطط%45أي بنسططبة ) ،(117)وزعططت االسططتبانات علططى ، اإلداريططة واألكاديميططةوالمسططتويات 

 : (Yamane,1976، نقال عن 75، ص1215حمودة، العينة بإستخدام القانون التالي )وقد تم تحديد حجم 

n =
𝑁

𝑁 ∗ ∝2 + 1
 

nحجم العينة : 

Nحجم المجتمع : 

 : مستوى الداللة∝

n =
474

474 ∗  0. 052  + 1
≅ 217 

 
 وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة 3.3

المتغيططرات الديموغرافيططة المسططتخدمة فططي الدراسططة، حيططث ( توزيططع أفططراد عينططة الدراسططة حسططب 1.3يبططين الجططدول )

 %31.5سنة، ونسبة  45-36من  %37.1سنة، ونسبة  35-15من  %10.3متغير العمر أن نسبة يبين 

 %32.9سطططنة فططططأكثر. ويبططططين متغيطططر المؤهططططل العلمططططي أن نسططططبة  56ل  %21.1سططططنة، ونسططططبة  55-46مطططن 

 %17.4لمدرس، ونسبة  %17.4للدكتوراه. ويبين متغير الرتبة العلمية أن نسبة  %67.1للماجستير، ونسبة 
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 %6.1مساعد فما فوق. ويبين متغير الخبرة في الوظيفطة الحاليطة أن نسطبة  ألستاذ %65.3لمحاضر، ونسبة 

سنوات،  12أقل من -6من  %24.4سنوات، ونسبة  6أقل من -3من  %11.3سنوات، ونسبة  3ألقل من 

لعميططد أو مسطططاعده،  %4.2سططنوات فطططأكثر. ويبططين متغيطططر المنصططب اإلداري أن نسطططبة  12ل  %58.2ونسططبة 

 بدون منصب.  %78.4لرئيس دائرة، ونسبة  %17.4ونسبة 

 .الديموغرافية الدراسة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 1.1جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 10.3 22 سنة 35 -15من  العمر

 37.1 79 سنة 45 -36من 

 31.5 67 سنة 55 -46من 

 21.1 45 سنة فأكثر 56

 32.9 70 ماجستير العلميالمؤهل 

 67.1 143 دكتوراه 

 17.4 37 مدرس الرتبة العلمية

 17.4 37 محاضر

 65.3 139 أستاذ مساعد فأعلى

 6.1 13 سنوات 3أقل من  الخبرة في الوظيفة الحالية

 11.3 24 سنوات 6أقل من  -3من 

 24.4 52 سنوات 12أقل من  -6من 

 58.2 124 سنوات فأكثر 12

 4.2 9 عميد أو مساعده المنصب اإلداري 

 17.4 37 رئيس دائرة

 78.4 167 بدون منصب
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 أداة الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات 5.3

 التالية: راعتمدت الدراسة في جمع البيانات والمعلومات على المصاد

 المصادر الثانوية: .2

والدورات والنطدوات والرسطائل الجامعيطة والمقطاالت التطي اعتمدت الباحثة على الكتب والمراجع والمجالت العلمية 

تناولططت موضططوع الدراسططة بشططكل مباشططر وغيططر مباشططر وذلططك للوقططوف علططى األسططس العلميططة الحديثططة المرتبطططة 

 بالدراسة، والتي ساعدت في بناء اإلطار النظري للدراسة.

 المصادر األولية: .1

اإلجابة على تساؤالت الدراسة، و ت بهدف إختبار الفرضيات عملية جمع البياناتمت بموجبها  وهي األداة التي
 إستخدام االستبانة والتي تكونت من ثالثة أجزاء:  تموعليه 

 . )المتغيرات الضابطة( لعينة الدراسة والوظيفة الجزء األول ويشمل البيانات الشخصية
ئيسين في الدراسة ذات العالقة الجزء الثاني وتم بناءه وفق تدرج ليكارت الخماسي، ويشمل على محوريين ر 

 برأس المال الفكري والتميز المؤسسي. 
 المحور األول: رأس المال الفكري، ويشمل على عدة أبعاد كالتالي:

 ويشمل على عدة عناصر جاءت كالتالي:البعد األول: رأس المال البشري، 
 أسئلة. 5العنصر األول: المعرفة، ويحتوي على 

 أسئلة. 6العلمية، ويحتوي على العنصر الثاني: الخبرة 
 أسئلة. 6العنصر الثالث: اإلبتكار، ويحتوي على 

 أسئلة. 4العنصر الرابع: المهارات والقدرات، ويحتوي على 
 أسئلة. 4العنصر الخامس: فرق العمل، ويحتوي على 
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 البعد الثاني: رأس المال الهيكلي: ويشمل على عدة عناصر جاءت كالتالي:
 أسئلة. 7أنظمة المعلومات وقواعد البيانات، ويحتوي على  العنصر األول:

 أسئلة. 7العنصر الثاني: الهيكل التنظيمي، ويحتوي على 
 أسئلة. 6العنصر الثالث: البرامج، ويحتوي على 

 أسئلة. 8العنصر الرابع: السياسات واإلجراءات، ويحتوي على 
 

 صر جاءت كالتالي:البعد الثالث: رأس مال العالقات: ويشمل على عدة عنا
 أسئلة. 5العنصر األول: العالقات مع األكاديميين، ويحتوي على 

 أسئلة. 4العنصر الثاني: التحالفات اإلستراتيجية، ويحتوي على 
 أسئلة. 5العنصر الثالث: الجودة العالية، ويحتوي على 

 
 المحور الثاني: التميز المؤسسي، ويشمل على عدة أبعاد كالتالي:

 ، ويحتوي علىالسمات والخصائص القيادية المكتسبة بالخبرة والتعليم ويشملالتمّيز القيادي: ول: البعد األ
 سؤال. 11

قدرة الفرد على تحقيق نتائج غير مسبوقة يغلب عليها الطابع اإلبداعي  ويشملالتمّيز البشري: البعد الثاني: 

 سؤال. 15، ويحتوي على الفردي

وهو تميز الجامعة في تقديم خدماتها بطريقة متفردة وخارجة عن المألوف البعد الثالث: التمّيز الخدماتي: 

 سؤال. 16، ويحتوي على بشكل يميزها عن غيرها وبطريقة تحقق التوقعات واألهداف المرجوة
 

 صدق األداة 3.3

من صدق أداة الدراسة بعرضها على قامت الباحثة بتصميم االستبانة بصورتها األولية، ومن ثم تم التحقق 

، حيث وزعت الباحثة االستبانة على عدد من المشرف ومجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة
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تها لغويًا، طلب منهم إبداء الرأي في فقرات االستبانة من حيث: مدى وضوح لغة الفقرات وسالمو المحكمين. 

، ووفق هذه فة أي معلومات أو تعديالت أو فقرات يرونها مناسبة، وإضاومدى شمول الفقرات لجوانب الدراسة

 المالحظات تم إخراج االستبانة بصورتها النهائية.

لفقرات االستبانة مطع الدرجطة بيرسون  ألداة أيضًا بحساب معامل إرتبارمن ناحية أخرى تم التحقق من صدق ا

ق داخلطي بطين ذلطك أن هنطاك إتسطااالسطتبانة ويطدل واتضح وجود داللة إحصائية في جميطع فقطرات الكلية لألداة، 

 (.1كما هو مبين في الملحق رقم )الفقرات. 
 

 

 ثبات الدراسة  7.7

لفقرات الدراسة  التحقق من ثبات األداة، من خالل حساب ثبات الدرجة الكلية لمعامل الثبات،بقامت الباحثة 

 الرأس المال الفكري لدى جامعة القدسحسب معادلة الثبات كرونباخ الفا، وكانت الدرجة الكلية لواقع 

تمتع هذه االداة بثبات  إلىوهذه النتيجة تشير  .للتميز المؤسسي لدى جامعة القدس( 2.984و) ،(0.980)

 يفي بأغراض الدراسة. ويبين الجدول التالي نتائج اختبار كرونباخ الفا للمجاالت والدرجة الكلية:

 لدرجة الكلية.(: معامل الثبات للمجاالت وا2.1جدول )
 معامل الثبات المجال

 0.953 رأس المال البشري 

 0.975 رأس المال الهيكلي

 0.965 رأس مال العالقات

 0.980 لرأس المال الفكري الدرجة الكلية 

 0.069 التميز القيادي

 0.099 التميز البشري 

 0.079 التميز الخدماتي

 0.089 للتميز المؤسسيالدرجة الكلية 
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 الدراسة إجراءات 3.7
مططن أفططراد  تاناعططد أن اكتملططت عمليططة تجميططع االسططتبقامططت الباحثططة بتطبيططق األداة علططى أفططراد عينططة الدراسططة، وب

المسطتردة الصطالحة والتطي خضطعت للتحليطل  تباناتعطدد االسط وكطانالعينة بعد إجابتهم عليها بطريقطة صطحيحة، 

 .بين مجموع االستبانات الموزعة على المبحوثين (%89( استبانه ما نسبته )211اإلحصائي: )

 

 المعالجة اإلحصائية 3.7

تططم ترميزهططا )إعطائهططا أرقامططا معينططة(، وذلططك اإلحصططائي، والتأكططد مططن صططالحيتها للتحليططل  تانابعططد جمططع االسططتب

ة ، وتحليطططل البيانطططات وفقطططا ألسطططئلجطططات اإلحصطططائيةإلجطططراء المعال جهطططاز الحاسطططوب إلطططىتمهيطططدا إلدخطططال بياناتهطططا 

، وقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج األعطداد والنسطب المئويطة ، والمتوسططات وفرضياتهاالدراسة 

الحسطططابية واالنحرافطططات المعياريطططة لكطططل فقطططرة مطططن فقطططرات االسطططتبانة، ومعامطططل ارتبطططار بيرسطططون، ومعادلطططة الثبطططات 

، وذلطك باسططتخدام (one way ANOVA)األحطادي تحليطل التبطاين ، و (Cronbach Alphaكرونبطاخ ألفطا )

 (.SPSS( )Statistical Package For Social Sciencesالرزم اإلحصائية )برنامج 
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 الفصل الرابع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نتائج الدراسة
 

 تمهيد 1.4
رأس المال إليها الباحثة عن موضوع الدراسة وهو   تتضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، التي توصل

  وبيان أثر كل من المتغيرات من خالل الفكري ودوره في تحقيق التمّيز المؤسسي لدى جامعة القدس

استجابة أفراد العينة على أداة الدراسة، وتحليل البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليها. وحتى يتم تحديد 

 درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تم اعتماد الدرجات التالية:

 مدى متوسطها الحسابي الدرجة
 فأقل 2.11 منخفضة

 3..1-2.12 متوسطة

 فأعلى 9..1 عالية
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 أسئلة الدراسة:نتائج  8.3

 النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيسي األول: 2.1.1

 ؟ واقع رأس المال الفكري لدى جامعة القدسما 

 أبعطاد قامت الباحثة بحسطاب المتوسططات الحسطابية واالنحرافطات المعياريطة السطتجابات أفطراد عينطة الدراسطة علطى

  .رأس المال الفكري لدى جامعة القدس عناالستبانة التي تعبر 

رأس المطال الفكطري لطدى جامعطة واقطع (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريطة السطتجابات أفطراد عينطة الدراسطة ل1.2جدول )
 القدس

 الرقم
المتوسط  األبعاد

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

 t P-valueقيمة 

 الداللة
النسبة  الدرجة

 المئوية 
 رأس المال البشري  1

3.5977 0.59459 
16.5% 

 72.0 متوسطة 0.000 24.490

 رأس المال الهيكلي 2
3.0558 0.81527 

26.7% 
8.160 0.000 

 61.1 متوسطة

 رأس مال العالقات 1
3.1442 0.85551 

27.2% 
9.284 0.000 

 62.9 متوسطة

 الدرجة الكلية
3.2765 0.64493 

19.7% 
 65.5 متوسطة 0.000 15.309

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريطة السطتجابات أفطراد عينطة 

( 1.23) للدرجططططة الكليططططةالمتوسططططط الحسططططابي  رأس المططططال الفكططططري لططططدى جامعططططة القططططدس أنواقططططع الدراسططططة علططططى 

عطططة القططططدس جطططاء بدرجططططة رأس المطططال الفكططططري لطططدى جامواقططططع أن ( وهططططذا يطططدل علطططى 22..4وانحطططراف معيطططاري )

 متوسطة.

(، يليه بعد رأس مال العالقات، ومن 8..1وقد حصل بعد رأس المال البشري على أعلى متوسط حسابي )  

 (..1.4ثم بعد رأس المال الهيكلي )
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حيث يالحظ أن رأس المال البشري، ورأس المال الهيكلي، ورأس مال العالقات يساهمون بشكل فعال في 

زيادة ورفع كفائتها وقدرتها وهو ما يعزز اإلبتكار واإلبداع  إلىاألمر الذي يؤدي  جامعةي للرأس المال الفكر 

 ويرفع من أدائها. 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي األول:  2.2.1.1

 ؟  رأس المال البشري لدى جامعة القدسواقع ما 
 السطططتجابات أفططططراد عينطططة الدراسطططة علططططىقامطططت الباحثطططة بحسططططاب المتوسططططات الحسطططابية واالنحرافططططات المعياريطططة 

، ولخصطت النتطائج فطي الجطدول رأس المطال البشطري لطدى جامعطة القطدسواقطع  عطناالستبانة التطي تعبطر  مجاالت

 ( التالي:1.4رقم )

 جامعة القدسرأس المال البشري لدى واقع (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل2.2جدول )

 الرقم

المتوسط  المجاالت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

 t P-valueقيمة 

 الداللة
النسبة  الدرجة

 المئوية 

 75.2 عالية 0.000 28.585 %15.7 0.59159 3.7587 المعرفة 1

 74.7 عالية 0.000 26.850 %16.5 0.61679 3.7347 الخبرة العملية 2

 73.8 عالية 0.000 25.864 %16.7 0.61580 3.6913 والقدراتالمهارات  2

 71.0 متوسطة 0.000 17.839 %21.9 0.77921 3.5524 االبتكار 1

 63.3 متوسطة 0.000 10.019 %26.0 0.82375 3.1655 فرق العمل .

 72.0 متوسطة 0.000 24.490 %16.5 0.59459 3.5977 الدرجة الكلية

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريطة السطتجابات أفطراد عينطة 

( 8..1) للدرجططططة الكليططططةالمتوسططططط الحسططططابي  رأس المططططال البشططططري لططططدى جامعططططة القططططدس أنواقططططع الدراسططططة علططططى 

عطططة القطططدس جطططاء بدرجطططة رأس المطططال البشطططري لطططدى جامواقطططع أن ( وهطططذا يطططدل علطططى 82..4وانحطططراف معيطططاري )

 متوسطة.

(، يليه مجال الخبرة العملية، يليه مجال المهارات 3.75وقد حصل مجال المعرفة على أعلى متوسط حسابي )

 والقدرات، ومن ثم مجال االبتكار، يليه مجال فرق العمل.
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 فقطرات الدراسة على قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينةو 

  .مجال المعرفة عناالستبانة التي تعبر 

 مجال المعرفة(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل1.2جدول )

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

 t P-valueقيمة 

 الداللة
النسبة  الدرجة

 المئوية 

ن في الجامعة المعرفة و يتوفر لدى األكاديمي 1
 .الالزمة ألداء مهامهم

 82.2 عالية 0.000 33.642 16.0% 0.656 4.11

للبحث عن المعرفة الالزمة   األكاديميون  يسعى 2
 ألداء مهامهم بالشكل المطلوب.

 79.0 عالية 0.000 27.989 17.9% 0.706 3.95

األكاديميون الشهادات األكاديمية المناسبة يمتلك  .
 مع المنصب االكاديمي.

 74.8 عالية 0.000 20.448 21.8% 0.815 3.74

في الجامعة المعرفة التامة األكاديميون يمتلك  2
والمحدثة باستمرار عن البرامج التعليمية التي 

 توفرها الجامعة.
 70.2 متوسطة 0.000 15.652 24.2% 0.850 3.51

في المعرفة من خالل ما األكاديميون يتشارك  1
 ألكاديميون يقدمه القدامى من خبرات الزمة ل

 الجدد.
 69.4 متوسطة 0.000 13.231 27.8% 0.964 3.47

 75.2 عالية 0.000 28.585 %15.7 0.59159 3.7587 الدرجة الكلية

ت أفطراد عينطة واالنحرافطات المعياريطة السطتجابة يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عطن المتوسططات الحسطابي

( وهططذا 81..4( وانحططراف معيططاري ).1.3) للدرجططة الكليططةالمتوسططط الحسططابي  أن مجططال المعرفططةالدراسططة علططى 

 جاء بدرجة عالية. مجال المعرفةأن يدل على 

تا بدرجة متوسطة. ( فقرات جاءت بدرجة عالية، وفقرتين جاء3) ( أن3.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )

لطططى أعلططى متوسطططط ع ن فطططي الجامعططة المعرفطططة الالزمططة ألداء مهططامهم  و   يتطططوفر لططدى األكططاديمي وحصططلت الفقططرة

للبحططططث عططططن المعرفططططة الالزمططططة ألداء مهططططامهم بالشططططكل   األكططططاديميون  يسططططعى   (، ويليهططططا فقططططرة4.11حسططططابي )

 (. 3.95بمتوسط حسابي )   المطلوب



 

106 

سططعيهم  إلططىالمتوسططط الحسططابي لرغبططة األكططاديميون علططى تطططوير معططرفتهم بشططكل مسططتمر  تعططزو الباحثططة إرتفططاع

لزيطططادة معطططرفتهم ورغبطططتهم فطططي تططططوير مهطططاراتهم ومعطططرفتهم إلداء مهطططامهم، حيطططث تعتبطططر الباحثطططة إن رأس المطططال 

صطول علطى معرفطة البشري يتزايد بتزايد المعرفة ويميل للتوليد الذاتي بحيطث تعتبطر المعرفطة الممتلكطة مصطدرا للح

 أوسع، وأعمق، وأكثر كفاءة. و أفضل، 

 ألكطاديميون في المعرفة من خطالل مطا يقدمطه القطدامى مطن خبطرات الزمطة لاألكاديميون يتشارك  وحصلت الفقرة  

فطططي الجامعطططة المعرفطططة التامطططة األكطططاديميون يمتلطططك  (، يليهطططا الفقطططرة  3.47علطططى أقطططل متوسطططط حسطططابي )   الجطططدد

  (.3.51ر عن البرامج التعليمية التي توفرها الجامعة   بمتوسط حسابي )والمحدثة باستمرا

وجطود فجطوة بطين األكطاديميون القطدامى مطع الجططدد، للفقطرة الثالثطة إلططى تطرجح الباحثطة إنخفطاض المتوسطط الحسطابي 

ة فيمططا وأن اإلجتماعطات أو اللقططاءات والنططدوات واألبحططاث المشططتركة التططي مططن شططأنها أن تعمططل علططى نشططر المعرفطط

بيططنهم غيططر كافيططة، كمططا وتططرجح الباحثططة إنخفططاض المتوسططط الحسططابي إلمططتالك األكططاديمين المعرفططة التامططة عططن 

البططططرامج التعليميططططة لعططططدم إسططططتحداث الجامعططططة أسططططاليب نشططططر جديططططدة لبرامجهططططا أو عططططدم إطططططالع الجامعططططة هيئتهططططا 

 بتلك البرامج التي توفرها الجامعة.  األكاديمية على البرامج المحدثة بشكل مستمر أوعقد جلسات تعريفية

 فقطرات قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة علىو 

 ( التالي:4.4، ولخصت النتائج في الجدول رقم )مجال الخبرة العملية عناالستبانة التي تعبر 
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 مجال الخبرة العمليةواالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل(: المتوسطات الحسابية 2.2جدول )

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

 t P-valueقيمة 

 الداللة
النسبة  الدرجة

 المئوية 
 78.4 عالية 0.000 25.055 %19.5 0.766 3.92 الخبرة الكافية ألداء مهامهم.ن و يمتلك األكاديمي 1

في تقديم  كاديميون تسهم الخبرة العملية التي يمتلكها األ 2
 76.8 عالية 0.000 22.554 %20.9 0.803 3.84 حلول متميزة للمشكالت التي تواجههم في العمل.

مع  بما يتناسبن في الجامعة مهامهم و يؤدي األكاديمي 2
 73.8 عالية 0.000 20.512 %21.0 0.776 3.69 خبراتهم.

الذين يمتلكون  من األكاديميين ياكاف اتمتلك الجامعة عدد 1
 78.8 عالية 0.000 21.204 %23.5 0.925 3.94 العمل.الخبرات العملية الالزمة ألداء 

تضع الجامعة نصب عينها عند تعيين األكاديميين  .
 70.8 متوسطة 0.000 15.023 %25.7 0.909 3.54 الخبرة التي يمتلكونها في مجاالت تخصصهم.

يمتلك األكاديميون عدد ال بأس به من األبحاث العلمية  .
 69.6 متوسطة 0.000 13.949 %26.6 0.924 3.48 المنشورة.

 7947 عالية 0.000 26.850 %5..2 0.61679 3.7347 الدرجة الكلية

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريطة السطتجابات أفطراد عينطة 

( .1..4( وانحططراف معيططاري )1.31) للدرجططة الكليططةالمتوسططط الحسططابي  أن مجططال الخبططرة العمليططةالدراسططة علططى 

  جاء بدرجة عالية. مجال الخبرة العمليةأن وهذا يدل على 

( فقرات جاءت بدرجة عالية وفقرتين جاءتطا بدرجطة متوسططة. 4) ( أن4.4النتائج في الجدول رقم ) كما وتشير

الططذين يمتلكططون الخبططرات العمليططة الالزمططة ألداء  مططن األكططاديميين يططاكاف ا  تمتلططك الجامعططة عططدد وحصططلت الفقططرة

   لخبطرة الكافيطة ألداء مهططامهمان و يمتلطك األكطاديمي   (، ويليهطا فقطرة3.94لطى أعلطى متوسطط حسطابي )ع   العمطل

 (. 3.91بمتوسط حسابي )

تعطططزو الباحثطططة إرتفطططاع المتوسطططط الحسطططابي لسياسطططة الجامعطططة الناجعطططة فطططي إسطططتقطاب مطططوارد بشطططرية ذات خبطططرات 

ي يعتمد ذعالية، كذلك إن الخبرة والمعرفة التي يمتلكها األكاديمون في الجامعة من شأنها أن تكون األساس ال

 كل العمل التي تواجههم، وركيزة أساسية لتنفيذ المهام المطلوبة منهم.عليه لحل مشا

على أقل متوسطط حسطابي يمتلك األكاديميون عدد ال بأس به من األبحاث العلمية المنشورة    وحصلت الفقرة  

تضع الجامعة نصب عينها عند تعيين األكاديميين الخبرة التطي يمتلكونهطا فطي مجطاالت  (، يليها الفقرة  3.48)
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عطدم  إلطىوهنا ترى الباحثة أن السبب في إنخفاض األبحاث المنشطورة  (.3.54  بمتوسط حسابي ) تخصصهم

بحطاث فيهطا وجود المعرفة الكافية لدى األكاديميين في آليات النشر وعطدم وجطود نافطذة تخطص الجامعطة لنشطر األ

م قطططدرة البطططاحثين فطططي عطططميزانيطططة البحطططث العلمطططي التطططي ترصطططدها الجامعطططة لنشطططر األبحطططاث العلميطططة ود فطططاضوإنخ

 المجالت العلمية المحكمة لنشر أبحاثهم ومقاالتهم.  إلىالوصول 

مططن هنططا تططرى الباحثططة ضططرورة العمططل علططى تعزيططز البحططث العملططي وإيجططاد آليططات لططربط البططاحثين مططع المجططالت 

علمية المشهورة والمحكمة لنشر أبحاثهم ومقطاالتهم. كمطا تطرى ضطروروة أن تضطع الجامعطة نصطب عينهطا علطى ال

توجيططه البططاحثين واإلسططتفادة مططن خبططراتهم ومعططرفتهم فططي مجططاالت تخصصططاتهم فططي نشططر أبحططاث تخططدم الجامعططة 

 والمجتمع المحلي.

 فقطرات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة علىقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات و 

  .مجال االبتكار عناالستبانة التي تعبر 

 مجال االبتكار(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل2..جدول )

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

 t P-valueقيمة 

 الداللة
النسبة  الدرجة

 المئوية 
 72.4 متوسطة 0.000 18.401 %22.4 0.812 3.62 .ن في الجامعة بالقدرة على توليد االفكاريو يتمتع األكاديم 1

 71.0 متوسطة 0.000 16.653 %23.4 0.832 3.55 يقدم األكاديميون الحلول السريعة لمواجهة مشاكل العمل. 2

بالمشاركة في األفكار الجديدة للخدمات  األكاديميون يلتزم  .
 72.8 متوسطة 0.000 17.831 %23.4 0.850 3.64 التي تقدمها الجامعة.

 71.4 متوسطة 0.000 15.576 %25.5 0.911 3.57  .اعمالهم بشكل متجدد كاديميون ينجز األ 1

افكار جديدة ألساليب يمتلك األكاديميون المقدرة على تقديم  2
 70.4 متوسطة 0.000 14.234 %26.7 0.940 3.52 العمل.

في الجامعة الشجاعة الكافية للقيام  كاديميون يمتلك األ .
 68.2 متوسطة 0.000 11.070 %31.4 1.072 3.41 بأعمال إبتكارية.

 77 متوسطة 0.000 17.839 %21.9 0.779 3.552 الدرجة الكلية

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريطة السطتجابات أفطراد عينطة 

( وهططذا 4.338( وانحططراف معيططاري )...1) للدرجططة الكليططةالمتوسططط الحسططابي  أن مجططال االبتكططارالدراسططة علططى 

 جاء بدرجة متوسطة. مجال االبتكارأن يدل على 
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يلتطزم    جميطع الفقطرات جطاءت بدرجطة متوسططة. وحصطلت الفقطرة ( أن5.4الجطدول رقطم )كمطا وتشطير النتطائج فطي 

لطططى أعلطططى متوسطططط حسطططابي ع بالمشطططاركة فطططي األفكطططار الجديطططدة للخطططدمات التطططي تقطططدمها الجامعطططة   األكطططاديميون 

(. 3.61) بمتوسطط حسطابي ن في الجامعة بالقدرة على توليد االفكطار  يو يتمتع األكاديم   (، ويليها فقرة3.64)

علطى أقطل متوسطط    فطي الجامعطة الشطجاعة الكافيطة للقيطام بأعمطال إبتكاريطة كطاديميون يمتلطك األ وحصلت الفقرة  

افكطار جديطدة ألسطاليب العمطل   بمتوسطط يمتلك األكطاديميون المقطدرة علطى تقطديم  (، يليها الفقرة  3.41حسابي )

  (.3.51حسابي )

ضعف التحفيز من قبل إدارة الجامعة لهيئتهطا األكاديميطة والبطاحثين فيهطا للقيطام  إلىترد الباحثة السبب في ذلك 

إنخفاض مساهمة أعضاء الهيئة األكاديمية لتقديم أفكار جديدة  إلىبأنشطة وأعمال إبتكارية األمر الذي يؤدي 

األكاديميططة فططي  تخطدم عملهططم، ومطن هنططا تطرى الباحثططة ضطرورة إيجططاد إسطتراتيجية واضططحة لتعزيطز مشططاركة هيئتهطا

 .وضع أفكار إبداعية وإبتكارية تسهم في تطوير أساليب العمل والرفع من مكانة وأداء الجامعة

 فقطرات قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة علىو 

  .مجال المهارات والقدرات عناالستبانة التي تعبر 
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 مجال المهارات والقدرات(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل2..)جدول 

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

 t P-valueقيمة 

 الداللة
النسبة  الدرجة

 المئوية 

على التكيف مع ضغور  يتمتع األكاديميون بالقدرة 1
 العمل.

 75.4 عالية 0.000 24.110 18.9% 0.711 3.77

الجامعة المهارات  لدى األكاديميين فييتوفر  1
 الالزمة ألداء مهامهم بأفضل وجه.

 76.0 عالية 0.000 22.979 20.1% 0.764 3.80

الجامعة القدرة على تحمل  أكاديميي يتوافر لدى 2
 كبر في العمل.أمسؤوليات 

 72.8 متوسطة 0.000 19.570 21.3% 0.774 3.64

عمال نجاز األإكاديميون على تنفيذ و يحرص األ 2
 بطريقة صحيحة.

 71.0 متوسطة 0.000 16.768 23.3% 0.826 3.55

 7.48 عالية 0.000 25.864 %16.7 0.61580 3.6913 الدرجة الكلية

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريطة السطتجابات أفطراد عينطة 

( وانحططططراف معيططططاري 8..1) للدرجططططة الكليططططةالمتوسططططط الحسططططابي  أن مجططططال المهططططارات والقططططدراتالدراسططططة علططططى 

 جاء بدرجة عالية. مجال المهارات والقدراتأن ( وهذا يدل على .1..4)

فقططرتين جاءتططا بدرجططة عاليططة  وفقططرتين جاءتططا بدرجططة متوسطططة.  ( أن6.4وتشططير النتططائج فططي الجططدول رقططم )كمططا 

لى أعلى ع الجامعة المهارات الالزمة ألداء مهامهم بأفضل وجه   لدى األكاديميين في  يتوفر  وحصلت الفقرة

بمتوسططط    تكيطف مطع ضطغور العمطلعلطى ال يتمتطع األكطاديميون بالقطدرة   (، ويليهطا فقطرة3.82متوسطط حسطابي )

إمطتالك الهيئطة األكاديميطة فطي الجامعطة للخبطرة والمعرفطة  إلىوهنا ترد الباحثة السبب في ذلك  (.3.77حسابي )

 الالزمة التي تمكنها من أداء مهامهم على أكمل وجه.

أقل متوسط حسابي على    عمال بطريقة صحيحةنجاز األإكاديميون على تنفيذ و يحرص األ وحصلت الفقرة   

كبطر فطي العمطل   بمتوسطط أالجامعة القدرة على تحمطل مسطؤوليات  أكاديميي يتوافر لدى (، يليها الفقرة  3.55)

 (.3.64حسابي )
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السياسطات المتبعطة  إلطىضطعف تحمطل األكطاديميين مسطؤوليات أكبطر فطي العمطل  إلطىترد الباحثة السبب في ذلك 

عطططدم إشطططراك إدارة الجامعطططة  إلطططىد إجطططابتهم علطططى اسطططتبانة الدراسطططة فطططي الجامعطططة حيطططث أشطططار الطططبعض مطططنهم عنططط

األكططاديميين فيهططا وذوي اإلختصططاص فططي عمليططة إتخططاذ القططرارت ورسططم السياسططات األمططر الططذي يحصططر واجبططات 

األكاديميين في الجامعة في العملية األكاديمية فقط. وهنا ترى الباحثة ضطرورة العمطل علطى إشطراك األكطاديميين 

 مما يعزز من عنصر اإلبتكار لديهم.ية إتخاذ القرارات ورسم السياسات في عمل

 فقطرات قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة علىو 

  .مجال فرق العمل عناالستبانة التي تعبر 

 مجال فرق العملالمعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات 3.2جدول )

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

 t P-valueقيمة 

 الداللة
النسبة  الدرجة

 المئوية 

يتم التعامل مع قضايا العمل الموضوعة بشكل  2
 جماعي.

 63.0 متوسطة 0.000 8.994 28.6% 0.900 3.15

توجد مشاركة جماعية لدى األكاديميين في حل  1
 .المشكالت

 64.0 متوسطة 0.000 8.980 30.3% 0.971 3.20

تعزيز روح  إلىيسعى األكاديميون في الجامعة  1
التعاون األكاديمي بين األقسام والتخصصات 

 المختلفة  في الجامعة.
 64.4 متوسطة 0.000 8.905 31.4% 1.010 3.22

أكاديميو الجامعة مخرجات العمل المشترك يلمس  2
 من خالل فرق العمل المختلفة.

 61.8 متوسطة 0.000 6.979 33.4% 1.033 3.09

 .6.4 متوسطة 0.000 10.019 %26 0.82375 3.1655 الدرجة الكلية

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريطة السطتجابات أفطراد عينطة 

( وهطذا 4.921( وانحطراف معيطاري ).1.1) للدرجة الكليطةالمتوسط الحسابي  أن مجال فرق العملالدراسة على 

 جاء بدرجة متوسطة. مجال فرق العملأن يدل على 

يسطعى    جميطع الفقطرات جطاءت بدرجطة متوسططة. وحصطلت الفقطرة ( أن7.4في الجدول رقم )كما وتشير النتائج 

 تعزيز روح التعاون األكاديمي بين األقسطام والتخصصطات المختلفطة  فطي الجامعطة إلىاألكاديميون في الجامعة 
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حططططل توجططططد مشططططاركة جماعيططططة لططططدى األكططططاديميين فططططي    (، ويليهططططا فقططططرة3.11لططططى أعلططططى متوسططططط حسططططابي )ع  

يلمططس أكططاديميو الجامعططة مخرجططات العمططل المشططترك  (. وحصططلت الفقططرة  3.29بمتوسططط حسططابي )   المشططكالت

يططتم التعامططل مططع قضططايا  (، يليهططا الفقططرة  3.15علططى أقططل متوسططط حسططابي )مططن خططالل فططرق العمططل المختلفططة   

 (.3.84  بمتوسط حسابي ) العمل الموضوعة بشكل جماعي

نتيجططة إنخفططاض األنشطططة التعاونيططة والبحثيططة فيمططا بططين الكليططات المختلفططة فططي الجامعططة  إلططىتعططزو الباحثططة ذلططك 

تراجطططع عمليطططة المشطططاركة الجماعيطططة، وإنخفطططاض البحطططث العلمطططي المشطططترك بطططين األقسطططام  إلطططىاألمطططر الطططذي يطططؤدي 

والمشطترك  والكليات المختلفة في الجامعة. وهنا تطرى الباحثطة ضطوروة العمطل علطى تعزيطز روح البحطث الجمطاعي

فيما بين األقسام والكليات في الجامعة كل حسب تخصصه بحيث تكون عملية بحثية تكاملية تسطهم فطي زيطادة 

 ك فيما بين األكاديميين.مخرجات العمل المشتر 
 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثاني:  1.2.1.1

 ؟  رأس المال الهيكلي لدى جامعة القدسواقع ما 

 المتوسططططات الحسطططابية واالنحرافططططات المعياريطططة السطططتجابات أفططططراد عينطططة الدراسطططة علططططىقامطططت الباحثطططة بحسططططاب 

، ولخصطت النتطائج فطي الجطدول رأس المطال الهيكلطي لطدى جامعطة القطدسواقطع  عطناالستبانة التي تعبر  مجاالت

 ( التالي:8.4رقم )

 واقع رأس المال الهيكلي لدى جامعة القدسينة الدراسة ل(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد ع9.2جدول )

 الرقم
المتوسط  المجاالت

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

 t P-valueقيمة 

 الداللة
النسبة  الدرجة

 المئوية 
 61.6 متوسطة 0.000 7.864 %28.8 0.88678 3.0778 أنظمة المعلومات وقواعد البيانات 1

 62.6 متوسطة 0.000 8.519 %29.0 0.90914 3.1307 البرامج 1

 61.3 متوسطة 0.000 7.489 %29.7 0.90989 3.0669 السياسات واإلجراءات 2

 59.1 متوسطة 0.000 5.933 %29.7 0.87837 2.9571 الهيكل التنظيمي 2

 6747 متوسطة 0.000 8.160 %26.7 0.81527 3.0558 الدرجة الكلية
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يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريطة السطتجابات أفطراد عينطة 

( .1.4) للدرجططططة الكليططططةالمتوسططططط الحسطططابي  أن رأس المططططال الهيكلطططي لططططدى جامعططططة القطططدسواقطططع الدراسطططة علططططى 

جطططاء بدرجطططة  امعطططة القطططدسرأس المطططال الهيكلطططي لطططدى جواقطططع أن ( وهطططذا يطططدل علطططى .4.91وانحطططراف معيطططاري )

 متوسطة.

(، يليه مجال أنظمطة المعلومطات وقواعطد البيانطات، 3.13وقد حصل مجال البرامج على أعلى متوسط حسابي )

 يليه مجال السياسات واالجراءات، ومن ثم مجال الهيكل التنظيمي.

 فقطرات أفراد عينة الدراسة علىقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات و 

  .أنظمة المعلومات وقواعد البياناتمجال  عناالستبانة التي تعبر 

 أنظمة المعلومات وقواعد البياناتمجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل8.2جدول )

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

 t P-valueقيمة 

 الداللة
النسبة  الدرجة

 المئوية 

تزود قواعد البيانات ونظم المعلومات المستخدمة  2
في الجامعة متخذي القرارات بالمعلومات الالزمة 

 بكفاءة وسرعة مناسبة.
 61.2 متوسطة 0.000 7.104 30.9% 0.947 3.06

في سرعة إنجاز  هم نظم المعلومات بالجامعةاتس 1
 العمل بالشكل المطلوب.

 63.8 متوسطة 0.000 8.374 32.1% 1.024 3.19

تمتاز نظم المعلومات في الجامعة بمواكبتها لكل  2
 ما هو جديد في مجال اإلختصاص.

 63.0 متوسطة 0.000 7.703 32.8% 1.034 3.15

متاحة لكافة الكليات والتخصصات قواعد البيانات  .
 الجامعة.المختلفة في 

 63.2 متوسطة 0.000 7.785 33.5% 1.058 3.16

تسعى الجامعة لتطبيق القواعد والقوانين المطلوب  3
 لتزام بها.اإل

 61.2 متوسطة 0.000 6.376 34.2% 1.045 3.06

 61.8 متوسطة 0.000 6.665 %34.7 1.071 3.09 تمتاز قواعد البيانات في الجامعة بتطورها. 1

 56.8 متوسطة 0.000 3.554 %34.8 0.987 2.84 البيانات في الجامعة بأنها متكاملة.تتسم قواعد  .

 61.6 متوسطة 0.000 7.864 %28.8 0.88678 3.0778 الدرجة الكلية
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يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريطة السطتجابات أفطراد عينطة 

( وانحطراف 1.43) للدرجطة الكليطةالمتوسطط الحسطابي  أن أنظمطة المعلومطات وقواعطد البيانطاتمجطال الدراسة على 

 جاء بدرجة متوسطة. أنظمة المعلومات وقواعد البياناتمجال أن ( وهذا يدل على .4.99معياري )

هم ا  تسط جميع الفقطرات جطاءت بدرجطة متوسططة. وحصطلت الفقطرة ( أن9.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )

(، 3.19لططى أعلططى متوسططط حسططابي )ع  سططرعة إنجططاز العمططل بالشططكل المطلططوبنظططم المعلومططات بالجامعططة فططي 

بمتوسطططط حسطططابي    متاحطططة لكافطططة الكليطططات والتخصصطططات المختلفطططة فطططي الجامعطططةقواعطططد البيانطططات    ويليهطططا فقطططرة

علطططى أقطططل متوسطططط حسطططابي تتسطططم قواعطططد البيانطططات فطططي الجامعطططة بأنهطططا متكاملطططة    (. وحصطططلت الفقطططرة  3.16)

تططزود قواعططد والفقططرة   لتططزام بهططا   تسططعى الجامعططة لتطبيططق القواعططد والقططوانين المطلططوب اإل (، يليهططا الفقططرة  1.84)

 البيانات ونظم المعلومات المستخدمة في الجامعة متخذي القرارات بالمعلومطات الالزمطة بكفطاءة وسطرعة مناسطبة

  (.3.26بمتوسط حسابي )  

الباحثطططة أن عمليطططة تططططوير وتحطططديث قواعطططد البيانطططات ونظطططم المعلومطططات غيطططر كافيطططة بشطططكل يخطططدم التططططور تطططرى 

المسططتمر وحاجططة البططاحثين ومتخططذي القططرار فيهططا يسططهم فططي تعزيططز رأس المططال الفكططري لططدى الجامعططة، كمططا تططرى 

سططهم فططي تعزيططز وتشططجيع روح الباحثططة أن زيططادة تشططبيك البططاحثين مططع المكتبططات العلميططة العالميططة واإللكترونيططة ي

  البحث لديهم.

 فقطرات قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة علىو 

  .الهيكل التنظيميمجال  عناالستبانة التي تعبر 
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 الهيكل التنظيميمجال عينة الدراسة ل(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 14.2جدول )

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

 t P-valueقيمة 

 الداللة
النسبة  الدرجة

 المئوية 

الوحدات التنظيمية ذات االختصاصات المختلفة  في  2
 60.8 متوسطة 0.000 6.843 %31.0 0.943 3.04 الجامعة غير متداخلة.

تطور الجامعة هيكلها التنظيمي بشكل مستمر بما  1
 58.4 متوسطة 0.000 4.612 %34.7 1.013 2.92 .يتناسب مع البيئة المحيطة التي تعمل بها الجامعة

تتبنى الجامعة هيكل تنظيمي مرن يزود األكاديميين  2
 61.6 متوسطة 0.000 6.375 %35.3 1.088 3.08 .بالتسهيالت الالزمة ألداء مهامهم بشكل متميز

1 
يضمن الهيكل التنظيمي للجامعة تدفق وسريان المعرفة 

 61.6 متوسطة 0.000 6.379 %36.0 1.108 3.08 دارية في الجامعة.الالزمة لجميع المستويات اإل

يوفر الهيكل التنظيمي درجات كبيرة من الوضوح في  .
 59.8 متوسطة 0.000 5.096 %37.0 1.105 2.99 العالقات القائمة بين الرؤساء والمرؤسين.

تعزز اإلدارة العليا مبدأ التفويض للسلطات للمستويات  3
 55.8 متوسطة 0.012 2.549 %38.7 1.080 2.79 االدارية االقل.

 56.0 متوسطة 0.008 2.685 %39.4 1.103 2.80 أسلوب الالمركزية في اإلدارة. إلىدراة العليا تميل اإل .

 59.1 متوسطة 0.000 5.933 %1.023 0.8783 2.9571 الدرجة الكلية

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريطة السطتجابات أفطراد عينطة 

( 4.939( وانحراف معيطاري ).1.8) للدرجة الكليةالمتوسط الحسابي  أن الهيكل التنظيميمجال الدراسة على 

 جاء بدرجة متوسطة. الهيكل التنظيميمجال أن وهذا يدل على 

   جميطططع الفقطططرات جطططاءت بدرجطططة متوسططططة. وحصطططلت الفقطططرة ( أن12.4كمطططا وتشطططير النتطططائج فطططي الجطططدول رقطططم )

 داريططة فططي الجامعططة  يضططمن الهيكططل التنظيمططي للجامعططة تططدفق وسططريان المعرفططة الالزمططة لجميططع المسططتويات اإل

   مي مرن يزود األكاديميين بالتسهيالت الالزمة ألداء مهامهم بشكل متميزتتبنى الجامعة هيكل تنظيوالفقرة   

الوحطططدات التنظيميطططة ذات االختصاصطططات المختلفطططة  فطططي    (، ويليهطططا فقطططرة3.28لطططى أعلطططى متوسطططط حسطططابي )ع

تعطططزز اإلدارة العليطططا مبطططدأ التفطططويض   (. وحصطططلت الفقطططرة  3.24بمتوسطططط حسطططابي )   الجامعطططة غيطططر متداخلطططة
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 إلطىدراة العليطا تميطل اإل (، يليهطا الفقطرة  1.79على أقل متوسط حسطابي )   ت للمستويات االدارية االقلللسلطا

  (.1.82أسلوب الالمركزية في اإلدارة   بمتوسط حسابي )

النظطام اإلداري المتبطع لطدى الجامعطة والطذي يقطوم علطى  إلطىترد الباحثة السبب في إنخفطاض المتوسطط الحسطابي 

وجططود مسططتويات إداريططة متسلسططلة تقططوم بإتخططاذ القططرارت اإلداريططة مططع إشططراك هيئتهططا األكاديميططة فططي عمليططة إتخططاذ 

ت االقرارت بشكل محدود وضعيف، حيث البد أن يكون هناك إطالع للهيئة األكاديمية على آليات إتخاذ القرار 

، حيث إن القرارات المتخطذة التطي تخطص العطاملين فيهطا مطن خطالل تسلسطل أكطاديمي يبطدأ مطن رئطيس في الجامعة

 الدائرة أو القسم ومن ثم عميد الكلية وينتهي بالشؤون األكاديمية فيها.

 فقطرات قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة علىو 

  .مجال البرامج عناالستبانة التي تعبر 

 مجال البرامج(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل11.2جدول )

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

-t Pقيمة 
value 

 الداللة

النسبة  الدرجة
 المئوية 

تحفيز األكاديميين على  إلىتسعى الجامعة  2
 .التطوير والتجديد بشكل مستمر

 64.6 متوسطة 0.000 8.871 31.5% 1.019 3.23

توفر الجامعة نظام حوافز ومكافآت وغيرها من  .
البرامج التي تعزز اإلبداع والتمّيز لدى 

 .األكاديميين
 65.6 متوسطة 0.000 5.551 31.5% 1.034 3.28

الجامعة بتنفيذ برامج التدريب الالزمة بناًء تقوم  1
 .على استخدام التكنولوجيا والتعامل معها

 62.6 متوسطة 0.000 9.088 33.4% 1.045 3.13

جل أتكرس الجامعة كثيرا من الوقت والجهد من  1
 .تطوير وتحديث معرفة ومهارات األكاديميين

3.27 1.098 33.6% 10.19
3 

 65.4 متوسطة 0.000

توفر الجامعة موازنة مخصصة لتدريب وتطوير  .
 .المهارات وكفاءات األكاديميين فيها

 60.0 متوسطة 0.002 3.170 34.6% 1.039 3.00

ين من كاديميتشجع الجامعة التطور العلمي لأل 2
ج التعلم والتدريب التي تقدمها مخالل برا

 كاديميين.لأل
 57.0 متوسطة 0.000 7.356 39.6% 1.128 2.85

 62.6 متوسطة 0.000 8.519 %29.0 0.90914 3.1307 الدرجة الكلية
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يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريطة السطتجابات أفطراد عينطة 

( وهذا يطدل 4.848( وانحراف معياري )1.11) للدرجة الكليةالمتوسط الحسابي  أن مجال البرامجالدراسة على 

 جاء بدرجة متوسطة. مجال البرامجأن على 

  تطوفر  جميع الفقرات جطاءت بدرجطة متوسططة. وحصطلت الفقطرة ( أن11.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )

لططى أعلططى ع الجامعططة نظططام حططوافز ومكافططآت وغيرهططا مططن البططرامج التططي تعططزز اإلبططداع والتمّيططز لططدى األكططاديميين  

جططل تطططوير وتحططديث أتكططرس الجامعططة كثيططرا مططن الوقططت والجهططد مططن    (، ويليهططا فقططرة3.18متوسططط حسططابي )

تشططجع الجامعطططة التطططور العلمطططي  (. وحصططلت الفقطططرة  3.17بمتوسططط حسطططابي )   معرفططة ومهططارات األكطططاديميين

(، 1.85علططى أقططل متوسططط حسططابي )كططاديميين   ج الططتعلم والتططدريب التططي تقططدمها لألمين مططن خططالل بططراكطاديميلأل

توفر الجامعطة موازنطة مخصصطة لتطدريب وتططوير المهطارات وكفطاءات األكطاديميين فيهطا   بمتوسطط  يليها الفقرة  

  (.3.22حسابي )

الموازنططة الخاصططة بتططدريب األكططاديميين فيهططا، والبحططوث التطويريططة،  إنخفططاض إلططىتططرد الباحثططة السططبب فططي ذلططك 

وضطططعف النظطططام التحفيطططزي المتواجطططد بشطططكل مطططوازي للجهطططود التطططي يبطططذلها األكطططاديميون بمطططا يعطططزز مطططن طاقطططاتهم 

اإلبداعيططة وتميططزهم فططي األداء. حيططث تقططع مسططؤولية تطططوير األداء وزيططادة المهططارات والقططدرات علططى األكططاديميين 

هم، وهنا ترى الباحثة أنه إذا ما توفر نظام تدريبي واضح يسهم في زيادة ورفع كفاءة وفاعلية األكطاديميين أنفس

 .وذلك بتطوير أدائهم تجاه مسؤولياتهم األكاديمية وزيادة مساهمتهم في نشر المعرفة

 فقطرات نة الدراسة علىقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عيو 

  .السياسات واإلجراءاتمجال  عناالستبانة التي تعبر 
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 السياسات واإلجراءاتمجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل12.2جدول )

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

 t P-valueقيمة 

 الداللة
النسبة  الدرجة

 المئوية 

يات وتنفيذها لتسهم سياسات الجامعة في تسهيل العم .
 60.0 متوسطة 0.000 6.350 %31.8 0.954 3.00 .بكفاءة وفاعلية

تتابع الجامعة معالجة اإلختالف بين األداء الفعلي  2
 62.4 متوسطة 0.000 4.122 %34.9 1.088 3.12 والمعايير الموضوعة.

تتضمن سياسات وإجراءات العمل في الجامعة خلق  1
 61.2 متوسطة 0.000 9.556 %35.4 1.082 3.06 معرفة جديدة.

كأساس  تطوير األكاديميينتركز اإلدارة العليا على  .
 61.6 متوسطة 0.000 7.005 %35.5 1.092 3.08 .كتساب المهارت العلمية المتنوعةإل

العمل في الجامعة خلق  جراءتإتتضمن سياسات و  3
 63.0 متوسطة 0.000 6.047 %35.5 1.118 3.15 معرفة جديدة بصفة مستمرة.

 58.4 متوسطة 0.000 4.366 %38.3 1.117 2.92 تعتمد الجامعة على سياسات محددة لألداء. 1

توثق الجامعة سياسات وإجراءات العمل الالزمة لتنفيذ  2
 58.8 متوسطة 0.000 6.218 %38.5 1.133 2.94 وكلية.المهام في كتيبات خاصة بكل دائرة 

تستقطب الجامعة األكاديميين ذوي المهارات والخبرات  9
 55.8 متوسطة 0.000 7.180 %40.4 1.127 2.79 والقدرات اإلبداعية.

 61.3 متوسطة 0.000 7.489 %29.7 0.90989 3.0669 الدرجة الكلية

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريطة السطتجابات أفطراد عينطة 

( وانحطططراف معيطططاري .1.4) للدرجطططة الكليطططةالمتوسطططط الحسطططابي  أن السياسطططات واإلجطططراءاتمجطططال الدراسطططة علطططى 

 جاء بدرجة متوسطة. السياسات واإلجراءاتمجال أن ( وهذا يدل على 4.848)

   جميطططع الفقطططرات جطططاءت بدرجطططة متوسططططة. وحصطططلت الفقطططرة ( أن11.4كمطططا وتشطططير النتطططائج فطططي الجطططدول رقطططم )

لطى أعلطى متوسطط حسطابي ع جراءت العمل في الجامعة خلق معرفة جديطدة بصطفة مسطتمرة  إتتضمن سياسات و 

بمتوسططط   ير الموضططوعة تتططابع الجامعططة معالجططة اإلخططتالف بططين األداء الفعلططي والمعططاي   (، ويليهططا فقططرة3.15)

تستقطب الجامعطة األكطاديميين ذوي المهطارات والخبطرات والقطدرات اإلبداعيطة  (. وحصلت الفقرة  3.11حسابي )

  بمتوسططط  تعتمططد الجامعططة علططى سياسططات محططددة لططألداء (، يليهططا الفقططرة  1.79علططى أقططل متوسططط حسططابي )  

  (.1.91حسابي )



 

119 

م وضططوح السياسططات المتبعططة بالنسططبة لألكططاديميين، كططذلك انخفططاض درجططة عططد إلططىتططرد الباحثططة السططبب فططي ذلططك 

إطططالع األكططاديميين علططى آليططات تقيططيم األداء فيهططا. كمططا تططرد الباحثططة السططبب فططي إنخفططاض قططدرة الجامعططة علططى 

ذوي  عطدم وجطود ميزانيطة كافيطة ومحفطزة إلسطتقطاب إلطىإستقطاب األكاديميين ذوي المهارات والقدرات اإلبداعيطة 

المهططارات والقططدرات اإلبداعيططة، وهططذا مططا أشططار إليططه بعططض األكططاديميين فططي الجامعططة عنططد إجططابتهم علططى أسطططئلة 

اإلستبانة. وهنا ترى الباحثة أن عملية نشر السياسطات واإلجطراءات المتبعطة وتوثيقهطا فطي كتيبطات خاصطة وعلطى 

 .رفع وزيادة مساهمتهم إلىدي موقع الجامعة اإللكتروني يسمح لألكاديميين اإلطالع عليها يؤ 

 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثالث:  7.2.1.1

 ؟  رأس مال العالقات لدى جامعة القدسواقع ما 

 سطططتجابات أفططططراد عينطططة الدراسطططة علططططىقامطططت الباحثطططة بحسططططاب المتوسططططات الحسطططابية واالنحرافططططات المعياريطططة ال

  .العالقات لدى جامعة القدسرأس مال واقع  عناالستبانة التي تعبر  مجاالت

 واقع رأس مال العالقات لدى جامعة القدس(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل11.2جدول )

 الرقم

المتوسط  المجاالت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

 t P-valueقيمة 

 الداللة
النسبة  الدرجة

 المئوية 

 74.0 عالية 0.000 17.988 %24.2 0.89402 3.7019 التحالفات االستراتيجية 2

 60.6 متوسطة 0.000 6.410 %32.3 0.97695 3.0291 الجودة العالية 1

 56.3 متوسطة 0.001 3.236 %34.2 0.96124 2.8131 العالقات مع األكاديميين 1

 6940 متوسطة 0.000 9.284 %27.2 0.85551 3.1442 الدرجة الكلية

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريطة السطتجابات أفطراد عينطة 

( 1.12) للدرجططططة الكليططططةالمتوسططططط الحسططططابي  أن رأس مططططال العالقططططات لططططدى جامعططططة القططططدسواقططططع الدراسططططة علططططى 
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جطططاء بدرجطططة  رأس مطططال العالقطططات لطططدى جامعطططة القطططدسواقطططع أن ( وهطططذا يطططدل علطططى ..4.9وانحطططراف معيطططاري )

 متوسطة.

(، يليه مجال الجودة العالية، ومن 3.72وقد حصل مجال التحالفات االستراتيجية على أعلى متوسط حسابي )

 ثم مجال العالقات مع األكاديميين.

 فقطرات ت أفراد عينة الدراسة علىقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجاباو 

  .مجال العالقات مع األكاديميين عناالستبانة التي تعبر 

 مجال العالقات مع األكاديميين(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل12.2جدول )

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

 t P-valueقيمة 

 الداللة
النسبة  الدرجة

 المئوية 

توفر الجامعة الجو المناسب للعمل من خالل  .
 التحسين المستمر ألوضاع األكاديميين.

 73.8 عالية 0.000 3.553 27.1% 0.999 3.69

 57.4 متوسطة 0.015 2.443 %34.2 0.982 2.87 تقدر الجامعة دور األكاديميين بعدالة دون تحّيز. 1

تهتم الجامعة بإشباع حاجات األكاديميين  2
 ورغباتهم.

 57.0 متوسطة 0.016 2.436 36.0% 1.026 2.85

إحتياجات ورغبات  إلىتولي الجامعة عناية  1
 األكاديميين فيها.

 55.4 متوسطة 0.013 2.499 36.8% 1.018 2.77

تدعم الجامعة وسائل تعزيز الثقة بين األكاديميين  2
 من خالل مشاركة الجميع.

 55.8 متوسطة 0.000 3.992 39.5% 1.102 2.79

 56.3 متوسطة 0.001 3.236 %34.2 0.96124 2.8131 الدرجة الكلية

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريطة السطتجابات أفطراد عينطة 

( وانحطراف معيططاري 2.91) للدرجطة الكليططةالمتوسطط الحسططابي  أن األكطاديميينمجططال العالقطات مططع الدراسطة علطى 

 جاء بدرجة متوسطة. مجال العالقات مع األكاديميينأن ( وهذا يدل على 4.8.1)

( فقططرات جططاءت بدرجططة 4فقططرة واحططدة جططاءت بدرجططة عاليططة، و) ( أن14.4كمطا وتشططير النتططائج فططي الجططدول رقططم )

تططططوفر الجامعططططة الجططططو المناسططططب للعمططططل مططططن خططططالل التحسططططين المسططططتمر ألوضططططاع    متوسططططة. وحصططططلت الفقططططرة

تقططدر الجامعططة دور األكططاديميين بعدالططة دون    (، ويليهططا فقططرة3.69لططى أعلططى متوسططط حسططابي )ع   األكططاديميين
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إحتياجطات ورغبطات األكطاديميين  إلطىتطولي الجامعطة عنايطة  (. وحصلت الفقرة  1.87بمتوسط حسابي )  تحّيز 

تدعم الجامعة وسائل تعزيز الثقة بين األكطاديميين مطن  (، يليها الفقرة  1.77على أقل متوسط حسابي )يها   ف

  (.1.79  بمتوسط حسابي ) خالل مشاركة الجميع

عدم وضوح نظام الحوافز بشكل يتناسب وجهود األكاديميين ويلبي احتياجاتهم  إلىترد الباحثة السبب في ذلك 

ي، وهنا ترى الباحثة أنه بوجود نظام حوافز واضح وزيادة تقدير األكاديميين والباحثين فيها ورغباتهم بشكل جد

مطن قطدراتهم ومهطاراتهم يعمل على تشجيع البحطث العلمطي لطدى األكطاديميين ويزيطد مطن طاقطاتهم اإلبداعيطة ويرفطع 

 بشكل مستمر.

 فقطرات الستجابات أفراد عينة الدراسة على قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةو 

  .مجال التحالفات االستراتيجية عناالستبانة التي تعبر 

 مجال التحالفات االستراتيجية(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل2..1جدول )

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

 t P-valueقيمة 

 الداللة
النسبة  الدرجة

 المئوية 

تزيد التحالفات االستراتيجية  التي تقيمها الجامعة  1
مع مؤسسات دولية من قدرة الجامعة على 

 المنافسة.
 75.0 عالية 0.000 16.047 24.3% 0.911 3.75

إقامة عالقات متبادلة مع  إلىتسعى الجامعة  2
 الجامعات المحلية والعربية والدولية األخرى.

 64.4 متوسطة 0.000 18.449 35.0% 1.126 3.22

تسعى الجامعة على إقامة تحالفات استراتيجية مع  2
مؤسسات اكاديمية دولية تمكنها من مواجهة 

 التحديات.
 73.0 متوسطة 0.000 16.506 26.2% 0.957 3.65

إقامة تحالفات استراتيجية مع  إلىتسعى الجامعة  1
 مؤسسات أكاديمية دولية لتطوير المعرفة.

 74.2 عالية 0.000 15.927 26.5% 0.985 3.71

 74.0 عالية 0.000 17.988 %24.2 0.89402 3.7019 الدرجة الكلية
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يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريطة السطتجابات أفطراد عينطة 

( وانحطططراف معيطططاري 1.34) للدرجطططة الكليططةالمتوسطططط الحسططابي  أن مجططال التحالفطططات االسططتراتيجيةالدراسططة علطططى 

 جاء بدرجة عالية. مجال التحالفات االستراتيجيةأن ( وهذا يدل على 4.982)

بدرجطة متوسططة. ، وفقطرتين جاءتطا فقطرتين جاءتطا بدرجطة عاليطة ( أن15.4كما وتشطير النتطائج فطي الجطدول رقطم )

تزيد التحالفات االستراتيجية  التي تقيمها الجامعة مع مؤسسات دولية من قدرة الجامعطة علطى    وحصلت الفقرة

إقامططة تحالفططات اسططتراتيجية  إلططىتسططعى الجامعططة    ليهططا فقططرة(، وي3.75لططى أعلططى متوسططط حسططابي )ع   المنافسططة

 (.3.71بمتوسط حسابي )   مع مؤسسات أكاديمية دولية لتطوير المعرفة

ي تقطططوم بطططه العالقطططات العامطططة فطططي الجامعطططة بالتواصطططل ذلطبيعطططة الطططدور القطططوي الططط تطططرد الباحثطططة السطططبب فطططي ذلطططك  

اإلتفاقيطات العلميطة التطي تبرمهطا  إلطىوالتشطبيك والتعطاون مطع المؤسسطات التعليميطة المختلفطة محليطًا ودوليطًا، كطذلك 

الجامعطططة مطططع تلطططك المؤسسطططات التعليميطططة واألكاديميطططة الدوليطططة. وهنطططا تطططرى الباحثطططة أن عمليطططة تعزيطططز التحالفطططات 

 تها على المنافسة محليا ودوليًا.رفع مستوى المؤسسة وأدائها وزيادة قدر  يؤدي إلى فعالو يجية بشكل اإلسترات

إقامة عالقات متبادلطة مطع الجامعطات المحليطة والعربيطة والدوليطة األخطرى    إلىتسعى الجامعة  وحصلت الفقرة  

مطة تحالفطات اسطتراتيجية مطع مؤسسطات إقا إلطىتسعى الجامعطة  (، يليها الفقرة  3.11على أقل متوسط حسابي )

  (.3.65  بمتوسط حسابي ) اكاديمية دولية تمكنها من مواجهة التحديات

وهنطططا تطططرى الباحثطططة أن إبطططرام إتفاقيطططات وإيجطططاد عالقطططات مطططع مؤسسطططات أكاديميطططة عربيطططة ودوليطططة مطططن خطططالل عقطططد 

فطططي تططططوير وزيططادة المعرفطططة لطططدى المططؤتمرات وورش العمطططل والنططدوات وتعزيطططز البحطططوث العلميططة المشطططتركة يسططهم 

 .الجامعة
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 فقطرات قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة علىو 

  .مجال الجودة العالية عناالستبانة التي تعبر 

 مجال الجودة العاليةالدراسة ل (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة2..1جدول )

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

 t P-valueقيمة 

 الداللة
النسبة  الدرجة

 المئوية 

تحرص اإلدارة العليا على تحسين إجراءات العمل بشكل  .
 64.6 متوسطة 0.000 6.479 %31.1 1.005 3.23 مستمر.

 59.4 متوسطة 0.000 8.047 %33.9 1.007 2.97 على نشر ثقافة الجودة بين األكاديميين.تعمل الجامعة  1

تهتم الجامعة ببناء قدرات كادرها األكاديمي من خالل  2
 61.6 متوسطة 0.000 4.931 %34.7 1.070 3.08 تواصل عمليات التدريب والتطوير.

 تسعى اإلدارة العليا على تحديد أفضل طرق العمل للحد 1
 59.0 متوسطة 0.000 4.484 %35.4 1.045 2.95 من التكرار.

 58.6 متوسطة 0.000 5.324 %36.6 1.073 2.93 تجري الجامعة تقييما دوريا ألدائها. 2

 60.6 متوسطة 0.000 6.410 %32.3 0.97695 3.0291 الدرجة الكلية

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريطة السطتجابات أفطراد عينطة 

( .4.83( وانحططراف معيططاري )1.42) للدرجططة الكليططةالمتوسططط الحسططابي  أن مجططال الجططودة العاليططةالدراسططة علططى 

 جاء بدرجة متوسطة. مجال الجودة العاليةأن وهذا يدل على 

   جميطططع الفقطططرات جطططاءت بدرجطططة متوسططططة. وحصطططلت الفقطططرة ( أن16.4النتطططائج فطططي الجطططدول رقطططم ) كمطططا وتشطططير

(، ويليها 3.13لى أعلى متوسط حسابي )ع   إجراءات العمل بشكل مستمر تحرص اإلدارة العليا على تحسين

بمتوسططط   وير تهططتم الجامعططة ببنططاء قططدرات كادرهططا األكططاديمي مططن خططالل تواصططل عمليططات التططدريب والتططط   فقططرة

(، 1.93علطى أقطل متوسطط حسطابي )تجري الجامعطة تقييمطا دوريطا ألدائهطا    (. وحصلت الفقرة  3.28حسابي )

  (.1.95  بمتوسط حسابي ) تسعى اإلدارة العليا على تحديد أفضل طرق العمل للحد من التكرار يليها الفقرة  

عطططدم كفايطططة آليطططات التقيطططيم ألداء الجامعطططة، كطططذلك وجطططود نقطططص فطططي البطططرامج  إلطططىتطططرد الباحثطططة السطططبب فطططي ذلطططك 

رفطططع قطططدرات الهيئطططة األكاديميطططة وتططططوير المعرفطططة والمهطططارات لطططديهم، وتطططرى  إلطططىالتدريبيطططة التطططي شطططأنها أن تطططؤدي 
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ى الباحثططة أن وجططود نظططام لتقيططيم األداء بشططكل مسططتمر يعمططل علططى تلبيططة تطلعططات األكططاديميين ويرفططع مططن مسططتو 

 .األداء في المؤسسة
 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيسي الثاني: 1.1.1

 ؟ مستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدسما 

 أبعطاد قامت الباحثة بحسطاب المتوسططات الحسطابية واالنحرافطات المعياريطة السطتجابات أفطراد عينطة الدراسطة علطى

( 17.1، وجطاءت النتطائج كمطا فطي الجطدول رقطم )القطدسالتميطز المؤسسطي لطدى جامعطة  عطناالستبانة التي تعبر 

 التالي:

 التميز المؤسسي لدى جامعة القدسمستوى (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل13.2جدول )

 الرقم

المتوسط  األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

 t P-valueقيمة 

 الداللة
النسبة  الدرجة

 المئوية 

 62.4 متوسطة 0.000 9.595 %25.3 0.78885 3.1186 التمّيز البشري  2

 62.7 متوسطة 0.000 9.235 %27.0 0.84733 3.1362 التمّيز القيادي 1

 61.5 متوسطة 0.000 7.883 %28.6 0.87958 3.0751 التمّيز الخدماتي 1

 6947 متوسطة 0.000 9.362 %15.1 0.78978 3.1066 الدرجة الكلية

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريطة السطتجابات أفطراد عينطة 

( 1.14) للدرجطططة الكليطططةالمتوسطططط الحسطططابي  التميطططز المؤسسطططي لطططدى جامعطططة القطططدس أنمسطططتوى الدراسطططة علطططى 

التميطططز المؤسسطططي لطططدى جامعطططة القطططدس جطططاء بدرجطططة مسطططتوى أن ( وهطططذا يطططدل علطططى 4.398وانحطططراف معيطططاري )

 متوسطة.

(، يليه بعد التميز البشري، ومن ثم بعد 1.11وقد حصل بعد التميز القيادي على أعلى متوسط حسابي )  

 التميز الخدماتي.
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حيث يالحظ أن التميز القيادي، والتميز البشري، والتميز الخدماتي يساهم بشكل فعال في التميز المؤسسي 

اإلبتكار فيها ويرفع من و األمر الذي يعمل على زيادة كفاءة وفاعلية المؤسسة وتعزيز عملية اإلبداع للجامعة 

 .أدائها ويعزز من قدرتها على التنافس

 

 فقطرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة علىقامت الباحثة بحساب و 

  .التمّيز القياديمجال  عناالستبانة التي تعبر 

 التمّيز القياديمجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل19.2جدول )

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

 t P-valueقيمة 

 الداللة
النسبة  الدرجة

 المئوية 

هداف االستراتيجية الجامعة األ اإلدارة العليا في تتبنى .
 64.6 متوسطة 0.000 10.15 %27.8 0.899 3.23 ورغبات سوق العمل.استنادًا إلى حاجات 

 التمّيز ثقافة تعزيزتعمل اإلدارة العليا في الجامعة على  1
 64.6 متوسطة 0.000 9.463 %29.8 0.964 3.23 بين األكاديميين.

على تحقيق  ستمراراالجامعة ب اإلدارة العليا فيتسعى  3
 65.4 متوسطة 0.000 9.949 %30.2 0.986 3.27 مركز تنافسي جيد.

 63.0 متوسطة 0.000 8.285 %30.8 0.969 3.15 ة.في الجامع األكاديميين وتقدير تحفيز ودعم 2

الجامعة على االلتزام بمعايير اإلدارة العليا في تؤكد  1
 64.6 متوسطة 0.000 9.215 %31.1 1.005 3.23 التمّيز االداري.

الجامعة عملية التخطيط  اإلدارة العليا فيتتولى  .
 %31.6 1.062 3.36 حتياجاتها المستقبلية.ال

10.46
4 

 67.2 متوسطة 0.000

الجامعة بإقامة الدورات  اإلدارة العليا في تهتم 2
األكاديميين في  التي تهدف إلى تعريف ةالتخصصي

 جميع التخصصات بأهمية التمّيز في عملهم.
 60.2 متوسطة 0.000 6.087 33.0% 0.993 3.01

الجامعة األكاديميين نحو تقديم  اإلدارة العليا فيتشجع  9
 63.2 متوسطة 0.000 7.721 %33.8 1.067 3.16 أفكار متميزة جيدة.

الجامعة على تحفيز األكاديميين  اإلدارة العليا في تعمل 14
 59.8 متوسطة 0.000 5.568 %33.8 1.012 2.99 لتقديم خدمات متميزة.

ير يالجامعة لتبني فلسفة التغ اإلدارة العليا في تسعى 11
 59.8 متوسطة 0.000 5.596 %34.1 1.019 2.99 حسب الحاجة.

الجامعة موازنة مناسبة لتقديم  اإلدارة العليا في تخصص 8
 57.4 متوسطة 0.000 3.849 %36.1 1.036 2.87 أداء متميز.

 62.7 متوسطة 0.000 9.235 %27.0 0.84733 3.1362 الدرجة الكلية
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يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريطة السطتجابات أفطراد عينطة 

( 4.923( وانحططراف معيططاري )1.11) للدرجططة الكليططةالمتوسططط الحسططابي  أن التمّيططز القيططاديمجططال الدراسططة علططى 

 جاء بدرجة متوسطة. التمّيز القياديمجال أن وهذا يدل على 

  تتطولى  جميع الفقرات جاءت بدرجة متوسطة. وحصلت الفقرة ( أن18.4ير النتائج في الجدول رقم )كما وتش

(، ويليها 3.36لى أعلى متوسط حسابي )ع حتياجاتها المستقبلية  الجامعة عملية التخطيط ال اإلدارة العليا في

(. 3.17بمتوسطط حسطابي )   ي جيطدعلطى تحقيطق مركطز تنافسط سطتمراراالجامعة ب اإلدارة العليا فيتسعى    فقرة

علططى أقططل متوسططط    الجامعططة موازنططة مناسططبة لتقططديم أداء متميططز اإلدارة العليططا فططي تخصططص وحصططلت الفقططرة  

والفقطرة      يطر حسطب الحاجطةيالجامعة لتبنطي فلسطفة التغ اإلدارة العليا في تسعى (، يليها الفقرة  1.87حسابي )

 (.1.99بمتوسط حسابي )   الجامعة على تحفيز األكاديميين لتقديم خدمات متميزة اإلدارة العليا في تعمل

ضعف التنسيق بين الجامعة وسطوق العمطل، كطذلك ضطعف  إلىترد الباحثة أسباب إنخفاض المتوسط الحسابي 

تركيططز أهططداف الجامعططة فططي وضططع خطططط وبططرامج تطويريططة تحقططق المعططايير الموضططوعة، كططذلك إنخفططاض عططدد 

ت المتخصصطة التطي مططن شطأنها أن تعمطل علططى رفطع وزيطادة األداء لطدى األكططاديميين، كطذلك خطوف بعططض الطدورا

اإلداريين من تبني فلسفة التغيير، وعدم كفاية الميزانيات المخصصة للتدريب ورفع األداء وتحقيق التميز لطدى 

أتهم على انجازاتهم ومكافتحفيزهم و  شجيع مساهمة األكاديمييناألكاديميين والجامعة، وترى الباحثة أن عملية ت

علططى القيططام بإنجططازات جديطدة ومتطططورة ، ووضططع بططرامج مخصصططة مطن شططأنها أن تعمططل علططى تشططجيع  يشطجعهمو 

البحططث العلمططي لططدى األكططاديميين والبططاحثين فيهططا، وإشططراك إدارة الجامعططة والجهططات المختصططة لألكططاديميين فططي 

ن عمليطططة المشطططاركة فطططي إتخطططاذ القطططرارات ورسطططم السياسطططات لطططدى عمليطططة إتخطططاذ القطططرارات ووضطططع األفكطططار حيطططث إ

األكاديميين ضعيفة، كما أن قيام الجامعة بتعزيز مبدأ التفويض للسلطات من شأنه أن يرفع من أداء الجامعطة  
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ويعططزز مططن موقعهططا التنافسططي. حيططث تعتبططر الباحثططة األسططلوب القيططادي المتبططع هططو األسططلوب الططرئيس الططذي يوجططه 

العطططاملين فطططي المؤسسطططة وإن تحقيطططق التميطططز فطططي العمليطططة اإلداريطططة والقياديطططة يسطططهم فطططي تحقيطططق التميطططز سطططلوكيات 

 .المؤسسي ويعزز من موقعها التنافسي

 فقطرات قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة علىو 

  .التمّيز البشري مجال  عناالستبانة التي تعبر 

 التمّيز البشري مجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل18.2جدول )

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

 t P-valueقيمة 

 الداللة
النسبة  الدرجة

 المئوية 
األكاديميين على نشر أبحاث في مجالت تشجع الجامعة  12

 %23.8 0.887 3.72 علمية عالمية.
18.48

5 
 74.4 عالية 0.000

تخصص الجامعة موازنة خاصة لتطوير الكادر البشري  .1
 62.2 متوسطة 0.000 8.976 %26.8 0.834 3.11 األكاديمي.

 %28.6 0.948 3.32 األكاديميين. كفاءات وتطوير تحديد .
11.14

2 
 66.4 متوسطة 0.000

 60.0 متوسطة 0.000 6.371 %30.5 0.916 3.00  .باألكاديميين العالقة مل الجامعة على تعزيزتع 2

 61.4 متوسطة 0.000 7.000 %32.0 0.981 3.07 مع األكاديميين. فعالة وحوار وتواصل اتصال قنوات توفير 1

 63.8 متوسطة 0.000 8.300 %32.4 1.034 3.19 األكاديميين. وتحسين أداء دارةإو  تخطيط 3

 60.4 متوسطة 0.000 6.287 %32.5 0.983 3.02 األكاديميين. حفز قدراتتعمل الجامعة على  .

تنفيذ  ألكاديميين من اجلتخصص الجامعة موازنة خاصة ل 11
 62.0 متوسطة 0.000 7.161 %32.8 1.016 3.10 (.ت تعليمية، انشطة ثقافية ... إلخ) رحالاألنشطة الالزمة 

دوات الحديثة التي تساعدهم األلألكاديميين توفر الجامعة  9
 61.2 متوسطة 0.000 6.602 %33.3 1.019 3.06 على القيام بأعمالهم.

شجع الجامعة األكاديميين في المشاركة بالمؤتمرات العلمية ت 12
 63.6 متوسطة 0.000 7.786 %34.1 1.084 3.18 الخارجية .

الجامعة جهود وإنجازات األكاديميين وتكافئهم على تراقب  2
 62.6 متوسطة 0.000 7.255 %34.2 1.069 3.13 ذلك.

لتحقيق  األكاديميون فيهاتقوم الجامعة بتطوير كفاءات  1
 63.0 متوسطة 0.000 7.384 %34.2 1.078 3.15 اإلبداع والتمّيز.

 59.6 متوسطة 0.000 5.335 %34.6 1.030 2.98 ذوي الكفاءات للعمل فيها. األكاديميين تستقطب الجامعة 8

كاديميين بشكل تهتم الجامعة بقياس الرضا الوظيفي لأل 11
 57.8 متوسطة 0.000 4.086 %35.5 1.026 2.89 دوري.

تناسب  آتيحصل األكاديميين في الجامعة على مكاف 14
 57.2 متوسطة 0.001 3.328 %39.7 1.136 2.86 تقييمهم.

 62.4 متوسطة 0.000 9.595 %25.3 0.78885 3.118 الدرجة الكلية
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يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريطة السطتجابات أفطراد عينطة 

( 4.399) ( وانحططراف معيططاري 1.11) للدرجططة الكليططةالمتوسططط الحسططابي  أن التمّيططز البشططري مجططال الدراسططة علططى 

 جاء بدرجة متوسطة. التمّيز البشري مجال أن وهذا يدل على 

( فقططرة جططاءت بدرجططة 14فقططرة واحططدة جططاءت بدرجططة عاليططة و) ( أن19.4كمططا وتشططير النتططائج فططي الجططدول رقططم )

لططى ع   تشططجع الجامعططة األكططاديميين علططى نشططر أبحططاث فططي مجططالت علميططة عالميططة   متوسطططة. وحصططلت الفقططرة

(. 3.31بمتوسطط حسطابي )   األكطاديميين كفاءات وتطوير تحديد   (، ويليها فقرة3.71حسابي )أعلى متوسط 

علططى أقططل متوسططط حسططابي    تناسططب تقيططيمهم آتيحصططل األكططاديميين فططي الجامعططة علططى مكافطط وحصططلت الفقططرة  

بمتوسطططط حسطططابي كطططاديميين بشطططكل دوري   تهطططتم الجامعطططة بقيطططاس الرضطططا الطططوظيفي لأل (، يليهطططا الفقطططرة  1.86)

(1.89.) 

أن إهتمططام الجامعططة عنططد  إلططىتططرد الباحثططة أسططباب إنخفططاض المتوسططط الحسططابي الخططاص بمعيططار التميططز البشططري 

وضططع خططهططا بوضططع بططرامج وخطططط مخصصططة لرفططع كفططاءة وتميططز الهيئططة األكاديميططة فيهططا منخفضططة، كمططا أن 

كاديميططططة غيططططر كططططافي وهططططذا مططططا أشططططار إليططططه نظططططام الحططططوافز والمكافططططآت بمططططا يخططططص إنجططططازات أعضططططاء الهيئططططة األ

األكاديميين عند إجابتهم على أسطئلة اإلسطتبيان، رغطم وجطود وسطائل إتصطال فعالطة فطي الجامعطة ومتططورة إال أن 

إنخفطاض المتوسطط  إلطىضعف المشطاركة والتعطاون فطي العمطل بطين أعضطاء الهيئطة األكاديميطة فطي الجامعطة أدى 

دثت عططن تططوفير قنططوات إتصططال فعالططة مططع األكططاديميين، كططذلك األمططر الخططاص الحسططابي الخططاص بططالفقرة التططي تحطط

بفقرة  توفر الجامعة لألكاديميين األدوات الحديثة التطي تسطاعدهم علطى القيطام بأعمطالهم  ويعطود السطبب قلطة عطدد 

الجامعطة برامج اإلرشاد والتدريب على الوسائل المتطورة التي تمتلكها الجامعة، كما أنطه هنطاك ضطعف مطن قبطل 

فطي قيطاس مطدى رضطا الكطادر البشططري لطديها بشطكل دوري ومسطتمر. وتطرى الباحثططة أنطه اذا مطا تطوفر نظطام تحفيططز 
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ومكافآت لألكاديميين يتناسب وجهودهم ومساهمته من شأنه أن يعزز ويرفع من أدائهم ويسهم في عملية نشر 

ة تشطططجع بهطططا الهيئطططة األكاديميطططة علطططى هم علطططى البحطططث العلمطططي، ووضطططع الجامعطططة لموازنطططة كافيطططعالمعرفطططة ويشطططج

المشاركة في المؤتمرات العلمية الخارجية، وحثهم علطى نشطر أبحطاثهم فطي المجطالت العلميطة العالميطة المحكمطة، 

كذلك إن القيام بعمليطة  تقيطيم وقيطاس لرضطا األكطاديميين بشطكل مسطتمر ودوري بمطا يلبطي احتياجطاتهم ورغبطاتهم، 

عمطل المشطترك بطين األكطاديميين فطي األقسطام والكليطات المختلفطة فطي الجامعطة كطل ووضع أنشطة وبرامج تعطزز ال

وفططق تخصصططه ومجالططه، يسططهم فططي زيططادة األبحططاث العلميططة، ويرفططع مططن األداء لططدى األكططاديميين ويعمططل علططى 

 .تميزهم األمر الذي ينعكس على الجامعة بتعزيز موقعها التنافسي ويرفع من أدائها

 فقطرات ب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة علىقامت الباحثة بحساو 

  .التمّيز الخدماتيمجال  عناالستبانة التي تعبر 
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 التمّيز الخدماتيمجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل24.2جدول )

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف

 t P-valueقيمة 

 الداللة
النسبة  الدرجة

 المئوية 

 من االستخدام التأكدتقوم إدارة الجامعة من  2
 األمثل. بالشكل التقنية الموارد من واالستفادة

 60.6 متوسطة 0.000 7.336 28.1% 0.852 3.03

 تطوير تصنيف(  والمعرفة المعلومات تدار 1
 مرتفعة. بجودة وأعمالها بالجامعة  )إلخ...نشر

 63.6 متوسطة 0.000 8.983 29.6% 0.940 3.18

تخصص الجامعة موزانة خاصة لنشاطات  3
 وخدمات اجتماعية.

 64.0 متوسطة 0.000 9.165 29.7% 0.951 3.20

لتعزيز المسؤولية  اً تخصص الجامعة قسمًا خاص .
 المجتمعية لديها.

 67.6 متوسطة 0.000 11.074 30.4% 1.028 3.38

 من االستخدام تقوم إدارة الجامعة من التأكد 1
 بالشكل والممتلكات والمعداتي المبان من واالسفادة

 األمثل.
 63.2 متوسطة 0.000 8.495 30.7% 0.969 3.16

 بالنفع يعود بما خارجية شراكات وتطوير بناءيتم  .
 وخدماتها. أداء الجامعة على

 67.6 متوسطة 0.000 10.467 32.0% 1.081 3.38

تقديم الخدمات في الجامعة  إجراءات  تتسم 14
 بالسرعة.

 61.2 متوسطة 0.000 6.757 32.5% 0.996 3.06

تعمل الجامعة على ضبط وتطوير الخدمات التي  8
 بشكل مستمر. للسوق تقدمها 

 61.8 متوسطة 0.000 7.052 32.8% 1.012 3.09

تقوم الجامعة بإجراء استطالعات مستمرة للتعرف  9
 .حاجات السوق على 

 61.8 متوسطة 0.000 6.717 34.7% 1.073 3.09

 الموارد إدارة من تقوم إدارة الجامعة من التأكد 2
واستراتيجيات  سياسات يخدمبما  فعال بشكل المالية

 الجامعة.
 61.4 متوسطة 0.000 6.322 35.0% 1.075 3.07

 61.2 متوسطة 0.000 5.976 %36.4 1.114 3.06 تهتم الجامعة بجودة الخدمات المقدمة. .1

زنة  خاصة بمسؤوليتها اتخصص الجامعة مو  12
 المجتمعية.

 55.6 متوسطة 0.013 2.509 37.5% 1.043 2.78

تقوم الجامعة بتحسين الخدمات المقدمة بشكل  12
 مستمر.

 61.6 متوسطة 0.000 6.012 37.8% 1.165 3.08

 54.8 متوسطة 0.053 1.950 %38.7 1.061 2.74 تعمل الجامعة على تلبية احتياجات األكاديميين. .1

تشجع الجامعة التغذية الراجعة من األكاديميين  11
 لإلرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

 58.0 متوسطة 0.000 3.853 38.8% 1.124 2.90

 60.2 متوسطة 0.000 5.006 %40.1 1.207 3.01 المستمرة على مرافقها.تقوم الجامعة بالرقابة  11

 61.5 متوسطة 0.000 7.883 %28.6 0.87958 3.0751 الدرجة الكلية
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يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريطة السطتجابات أفطراد عينطة 

( 4.938( وانحطراف معيطاري )1.43) للدرجة الكليطةالمتوسط الحسابي  أن التمّيز الخدماتيمجال الدراسة على 

 جاء بدرجة متوسطة. التمّيز الخدماتيمجال أن وهذا يدل على 

يطتم    جميطع الفقطرات جطاءت بدرجطة متوسططة. وحصطلت الفقطرة ( أن12.4كما وتشطير النتطائج فطي الجطدول رقطم )

تخصطص الجامعطة قسطمًا  والفقطرة   وخدماتها   أداء الجامعة على بالنفع يعود بما خارجية شراكات وتطوير بناء

تخصطططص    (، ويليهطططا فقطططرة3.38لطططى أعلطططى متوسطططط حسطططابي )  ع لتعزيطططز المسطططؤولية المجتمعيطططة لطططديها اً خاصططط

تعمطططل  (. وحصطططلت الفقطططرة  3.12بمتوسطططط حسطططابي )   الجامعطططة موزانطططة خاصطططة لنشطططاطات وخطططدمات اجتماعيطططة

تخصطططص  (، يليهطططا الفقطططرة  1.74علطططى أقطططل متوسطططط حسطططابي )الجامعطططة علطططى تلبيطططة احتياجطططات األكطططاديميين   

 (.1.78زنة  خاصة بمسؤوليتها المجتمعية   بمتوسط حسابي )االجامعة مو 

ات ترد الباحثة أسباب إنخفاض المتوسط الحسابي أن الجامعة ال تبطدي اإلهتمطام الكطافي بدراسطة وتلبيطة احتياجط

األكططاديميين فططي الجامعططة وهططو مططا أكططده األكططاديميون عنططد اإلجابططة علططى أسططئلة اإلسططتبانة، كمططا أن عمليططة إدارة 

يضمن أن تصطل المعرفطة لجميطع المسطتويات اإلداريطة بطنفس  لالمعلومات والمعرفة في الجامعة غير كافية بشك

ضططعيفة، حيططث أن الميزانيططة المخصصططة  الجططودة، كططذلك تبططين النتططائج أن عمليططة تخطططيط األمططوال فططي الجامعططة

للتطططدريب والبحطططث العلمطططي ولتططططوير الكطططادر األكطططاديمي فطططي الجامعطططة منخفضطططة، وال تلبطططي طموحطططات وتطلعطططات 

األكططاديميين. كططذلك ضططعف الرقابططة علططى مططوارد الجامعططة ومرافقهططا الخاصططة وهططذا مططا أفططاد بططه األكططاديميون عنططد 

احثططة أنطه بوجططود خطططط ماليطة تشططمل وضططع موازنطات خاصططة لرفططع أداء إجطابتهم علططى أسططئلة االسطتبانة، وتططرى الب

وتطوير الكادر األكاديمي والباحثين في الجامعة، ووجود موازنطات خاصطة للمسطؤولية المجتمعيطة للجامعطة تجطاه 

المجتمع المحلي،  وتشجيع لعمليطة التغذيطة الراجعطة مطن األكطاديميين يسطهم باإلرتقطاء فطي الخطدمات التطي تقطدمها 
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لجامعططة ويتناسططب وتوقعططات المتعططاملين معهططا أو يفوقهططا، كططذلك إن لقيططام الجامعططة بططإبرام الشططراكات واإلتفاقيططات ا

األكاديمية مع الجامعطات والمؤسسطات األكاديميطة المحليطة والدوليطة حيطث مطن شطأنه أن يططور مطن المعرفطة التطي 

تقططديم الخططدمات مططن قبططل الجامعططة يسططهم تمتلكهططا الجامعططة ويعططزز مططن مسططتواها التنافسططي حيططث إن التميططز فططي 

 .بشكل كبير في رفع أدائها وتعزيز موضعها التنافسي وتحقيق التميز المؤسسي الخاص بها

 

 : بالسؤال الرئيسي الثالثالنتائج المتعلقة   3.2.4

 ؟  هل توجد عالقة بين رأس المال الفكري والتميز المؤسسي لدى جامعة القدس
 تم تحويله للفرضية التالية: عن هذا السؤال لإلجابة

أبعـاد التميـز المؤسسـي لـدى بـين ( α ≥ 0.05ذات داللـة احصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ) عالقـةيوجد ال 

جامعــة القـــدس تعــزى لـــرأس المــال الفكـــري بأبعــاده )رأس المـــال البشــري، رأس المـــال الهيكلــي، رأس مـــال 

 العالقات(.

بططططين رأس المططططال الفكططططري والتميططططز ون والداللططططة االحصططططائية معامططططل ارتبططططار بيرسططططحسططططاب بحططططص الفرضططططية تططططم ف

  .المؤسسي لدى جامعة القدس

 بين رأس المال الفكري والتميز المؤسسي لدى جامعة القدس معامل ارتبار بيرسون والداللة االحصائية للعالقة (:21.2جدول )
 مستوى الداللة معامل بيرسون  المتغيرات

 2.222 *2.512 المؤسسيالتميز  رأس المال البشري 

 2.222 *2.332 رأس المال الهيكلي

 2.222 *2.371 رأس مال العالقات

 2.222 *2.321 الدرجة الكلية

(، ومستوى الداللة 2.924يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة معامل ارتبار بيرسون للدرجة الكلية )

بين رأس  ( α ≥ 0.05) ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة طردية (، أي أنه توجد عالقة2.222)
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أي أنه كلما زاد رأس المال الفكري زاد  .المال الفكري والتميز المؤسسي لدى جامعة القدس، وكذلك للمجاالت

  ذلك من مستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس. والعكس صحيح، وبالتالي تم رفض الفرضية.

باستخدام تبار بيرسون يدل على وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية فقد قامت الباحثة وبما أن معامل إر 

لفحص مدى تأثير أبعاد رأس المال الفكري )رأس المال البشري، ( Regressionتحليل ميل خط االنحدار )

 . رأس المال الهيكلي، رأس مال العالقات( على عملية التميز المؤسسي لدى جامعة القدس

، أي أن متغير راس %88.6تساوي  2Rبعد فحص اختبار ميل خط االنحدار تبين أن قيمة حيث تبين 

(، ولكن هناك بعض من المتغيرات %88.6المال البشري والهيكلي والعالقات مجتمعة تفسر بنسبة )

 المؤسسي. التميزاالضافية التي تؤثر ابعاد 

ات راس المال البشري والهيكلي والعالقات. متغير الة في تبين وجود داللة احصائي "t" ةولكن بعد فحص قيم

 التميزوكانت العالقة ايجابية لراس المال البشري والهيكلي والعالقات، أي أنه كلما زاد تأثير هذه العوامل زاد 

(: يوضح عملية تحليل االنحدار المتعدد لفحص تأثير أبعاد رأس المال الفكري 4المؤسسي، والملحق رقم )

 لتميز المؤسسي لدى جامعة القدس.على ا

𝒚 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝒙𝟏 + 𝜷𝟐𝒙𝟐 + 𝜷𝟑𝒙𝟑 + 𝝐 

 حيث أن:   
Y :المؤسسي. التميز 

B0 .المتغير الثابت : 
X1 .راس المال البشري : 
X2 .راس المال الهيكلي : 
X3  .راس المال المعرفي : 
E .نسبة الخطأ : 

 وكانت نتيجة المعادلة على النحو االتي:
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𝒚 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟗 + 𝟎. 𝟎𝟕𝟗 𝒙𝟏 + 𝟎. 𝟐𝟓𝟑 𝒙𝟐 + 𝟔𝟒𝟎 𝒙𝟑 + 𝝐 

SE=                     0.117     0.037  0.049         0.047 

T=              .931        2.146                    5.217           13.541 

R² =  0.886        F=540.198      
تالحظ الباحثة أن عناصر رأس المال الفكري لهم اهمية كبيرة تساهم في عملية التميز المؤسسي، حيث أنه 

زيادة من مستوى  إلىكلما إزداد رأس المال الهيكلي، وراس المال البشري، ورأس مال العالقات أدى ذلك 

أس المال البشري ووضع التميز واألداء للمؤسسة وتحسين موقعها التنافسي، حيث إن عملية تنشيط ر 

تحسين إجراءات العمل ورسم سياسات واضحة تعمل على تحقيق  إلىإستراتيجيات فعالة إلستثماره، إضافة 

األهداف الموضوعة بمشاركة جميع الجهات، وتحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها الجامعة يعزز من أدائها 

      حقيق تميزها المؤسسي.وفاعليتها ويسهم في خلق قيمة مضافة لها تعمل على ت

 
 : بالفرضية الرئيسية الثانيةالنتائج المتعلقة  4.2.4

عن واقع رأس  في إجابات المبحوثين (α ≥ 0.05) ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق 

المال الفكري تعزى للمتغيرات الديموغرافية )العمر، المؤهل العلمي، الرتبة العلمية، الخبرة في الوظيفة 

 . الحالية، المنصب اإلداري(

 نتائج الفرضية األولى: 
فــي واقــع رأس المــال الفكــري لــدى  (α ≥ 0.05) "ال توجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة

 "العمرجامعة القدس يعزى لمتغير 

واقطع رأس المطال  علطىعينطة الدراسطة  أفطرادتم حساب المتوسططات الحسطابية السطتجابة  األولىلفحص الفرضية و 

 . العمرالفكري لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 
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واقع رأس المال الفكري لدى جامعطة القطدس يعطزى ل جابة أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الست (:22.2)جدول 
 العمرلمتغير 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر المجال

 0.21661 3.6836 22 سنة 35 -15من  رأس المال البشري 

 0.63218 3.5681 79 سنة 45 -36من 

 0.49223 3.5140 67 سنة 55 -46من 

 0.75803 3.7324 45 سنة فأكثر 56

 0.17856 3.4984 22 سنة 35 -15من  رأس المال الهيكلي

 0.85552 2.9729 79 سنة 45 -36من 

 0.54418 3.1487 67 سنة 55 -46من 

 1.13025 2.8468 45 سنة فأكثر 56

 0.16602 3.4610 22 سنة 35 -15من  رأس مال العالقات

 0.86037 3.2414 79 سنة 45 -36من 

 0.67820 3.0693 67 سنة 55 -46من 

 1.17837 2.9302 45 سنة فأكثر 56

 0.15523 3.5597 22 سنة 35 -15من  الدرجة الكلية

 0.64255 3.2511 79 سنة 45 -36من 

 0.49320 3.2684 67 سنة 55 -46من 

 0.92062 3.1947 45 سنة فأكثر 56

واقططع رأس المططال الفكططري لططدى جامعططة القططدس يعططزى وجططود فططروق ظاهريططة فططي  (44.1)يالحططظ مططن الجططدول رقططم 

كما يظهطر  (one way ANOVA)األحادي تم استخدام تحليل التباين  ، ولمعرفة داللة الفروق العمرلمتغير 

 (:21.2في الجدول رقم )
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فططي واقططع رأس المططال الفكططري لططدى جامعططة القططدس يعططزى لمتغيططر العينططة  أفططرادالسططتجابة  األحططادينتططائج اختبططار تحليططل التبططاين : (21.2)لجططدو 
 العمر

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.506 3 1.518 بين المجموعات رأس المال البشري 
1.440 

 
0.232 

 
 0.351 209 73.432 داخل المجموعات

 212 74.949 المجموع 
 2.465 3 7.396 بين المجموعات رأس المال الهيكلي

3.859 
 

0.010 
 

 0.639 209 133.513 داخل المجموعات
 212 140.909 المجموع 

 1.798 3 5.393 بين المجموعات رأس مال العالقات
2.508 

 
0.060 

 
 0.717 209 149.770 داخل المجموعات

 212 155.163 المجموع 
 0.707 3 2.121 بين المجموعات الدرجة الكلية

1.717 
 

0.165 
 

 0.412 209 86.056 داخل المجموعات
 212 88.177 المجموع 

 ≤ αمن مستوى الداللة ) أكبر( وهي 2.165( ومستوى الداللة )1.717) يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

توجد فروق دالة إحصائيًا في واقع رأس المال الفكري لدى جامعة القدس يعزى لمتغير ال ( أي أنه 0.05

 األولى.الفرضية  قبولوبذلك تم العمر. وكذلك للمجاالت ما عدا مجال رأس المال الهيكلي، 

 ، ورأس المال البشري، ورأس مالمر على مكونات رأس المال الفكري وتعزو الباحثة عدم وجود تأثير للع

وذلك  (،35-15لصالح الفئة العمرية ) ، بينما لوحظ وجود تأثير للعمر في رأس المال الهيكليالعالقات

إلعتماده على الخبرة وعدد سنوات الخدمة، بإعتبار سنوات الخدمة تعتمد بشكل أساسي على عدد السنوات 

 التي يقضيها عضو الهيئة التدريسية في التعليم الجامعي والتدرج العلمي.
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 نتائج الفرضية الثانية: 
فـي واقـع رأس المـال الفكـري لـدى  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللـه إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـةال  "

 " المؤهل العلميجامعة القدس يعزى لمتغير 

 فطيعينطة الدراسطة  أفطرادالمتوسططات الحسطابية السطتجابة و حسطاب نتطائج اختبطار  ت  ب الثانيةحص الفرضية تم ف

 . المؤهل العلميلمتغير  واقع رأس المال الفكري لدى جامعة القدس حسب

متغيططر  واقططع رأس المططال الفكططري لططدى جامعططة القططدس حسططبفططي  العينططة أفططرادالسططتجابة للعينططات المسططتقلة نتططائج اختبططار  ت   (:22.2جططدول )
 المؤهل العلمي

المتوسط  العدد المؤهل العلمي المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.54942 3.6086 70 ماجستير رأس المال البشري 

1.19. 4.421 
 0.61729 3.5924 143 دكتوراه 

 0.80043 3.0816 70 ماجستير رأس المال الهيكلي

1.122 4.422 
 0.82493 3.0432 143 دكتوراه 

 0.77740 3.0602 70 ماجستير رأس مال العالقات

1.441 4.413 
 0.89098 3.1853 143 دكتوراه 

 0.54319 3.2738 70 ماجستير الدرجة الكلية

2.421 4.42. 
 0.69108 3.2778 143 دكتوراه 

(، أي أنه .4.42(، ومستوى الداللة )2.421يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة  ت  للدرجة الكلية )

، وكذلك للمجاالت. المؤهل العلميتعزى لمتغير واقع رأس المال الفكري لدى جامعة القدس توجد فروق في 

لصالح المؤهب  وبذلك تم رفض الفرضية الثانية. ويعزى السبب لتأثير المؤهل العلمي على رأس المال الفكري 

 . العلمي الدكتوراة 

المال الفكري، رأس المال الهيكلي، ورأس  وترى الباحثة وجود تأثير لمتغير المؤهل العلمي على مكونات رأس

المال البشري، وذلك لكون المعرفة العلمية  ترتبط بالمستوى التعليمي والمؤهل العلمي، حيث لوحظ مدى تأثير 
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المؤهل العلمي على رأس المال الهيكلي إلعتماده على الخبرة العلمية والمؤهل العلمي وذلك بإعتبار المؤهل 

 التدرج الوظيفي في البناء التنظيمي للجامعة والتدرج العلمي.العلمي أحد معايير 

 

 نتائج الفرضية الثالثة: 
فــي واقــع رأس المــال الفكــري لــدى  (α ≥ 0.05) "ال توجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة

 "الرتبة العلميةجامعة القدس يعزى لمتغير 

واقطع رأس المطال  علطىعينطة الدراسطة  أفطرادتطم حسطاب المتوسططات الحسطابية السطتجابة  الثالثطةلفحص الفرضية و 

 . الرتبة العلميةالفكري لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 

واقع رأس المال الفكري لدى جامعطة القطدس يعطزى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:2..2)جدول 
 الرتبة العلميةلمتغير 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الرتبة العلمية المجال

 مدرس رأس المال البشري 
37 3.5092 0.51257 

 محاضر
37 3.8757 0.42424 

 أستاذ مساعد فأعلى
139 3.5473 0.63423 

 مدرس رأس المال الهيكلي
37 3.2915 0.59610 

 محاضر
37 3.1544 1.00513 

 أستاذ مساعد فأعلى
139 2.9669 0.79960 

 مدرس رأس مال العالقات
37 3.2838 0.54307 

 محاضر
37 3.1892 1.08604 

 أستاذ مساعد فأعلى
139 3.0951 0.85530 

 مدرس الدرجة الكلية
37 3.3711 0.52862 

 محاضر
37 3.4308 0.59943 

 أستاذ مساعد فأعلى
139 3.2102 0.67759 
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واقططع رأس المططال الفكططري لططدى جامعططة القططدس يعططزى وجططود فططروق ظاهريططة فططي  (44.1)يالحططظ مططن الجططدول رقططم 

 (one way ANOVA)األحطادي تطم اسطتخدام تحليطل التبطاين  ، ولمعرفطة داللطة الفطروق الرتبطة العلميطةلمتغيطر 

 (:23.2كما يظهر في الجدول رقم )

فططي واقططع رأس المططال الفكططري لططدى جامعططة القططدس يعططزى لمتغيططر العينططة  أفططرادالسططتجابة  األحططادينتططائج اختبططار تحليططل التبططاين : (2..2)لجططدو 
 الرتبة العلمية

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

رأس المال 
 البشري 

 المجموعاتبين 
3.501 2 1.751 

5.146 

 

0.007 

 

 0.340 210 71.448 داخل المجموعات
 212 74.949 المجموع 

رأس المال 
 الهيكلي

 بين المجموعات
3.515 2 1.758 

3.686 

 
0002 

 0.654 210 137.393 داخل المجموعات
 212 140.909 المجموع 

رأس مال 
 العالقات

 بين المجموعات
1.131 2 0.566 

3.771 

 

00104 

 

 0.733 210 154.032 داخل المجموعات
 212 155.163 المجموع 

 بين المجموعات الدرجة الكلية
1.823 2 0.911 

4.136 

 

00012 

 

 0.411 210 86.355 داخل المجموعات
 212 88.177 المجموع 

 ≤ αمن مستوى الداللة ) قلأ( وهي 2.211الداللة )( ومستوى 4.136) يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

الرتبة توجد فروق دالة إحصائيًا في واقع رأس المال الفكري لدى جامعة القدس يعزى لمتغير  ( أي أنه0.05

 الثالثة.الفرضية  رفضوبذلك تم العلمية. وكذلك للمجاالت. 

أس المال الفكري، رأس المال الهيكلي، ورأس وترى الباحثة وجود تأثير لمتغير الرتبة العلمية على مكونات ر 

المال البشري، وذلك لكون الرتبة العلمية مبنية على سنوات الخبرة بشكل أساسي والمؤهل العلمي، حيث لوحظ 



 

140 

إلعتماده على الخبرة العلمية والمؤهل محاضر لصالح ال مدى تأثير الرتبة العلمية على رأس مال العالقات

  العلمي وسنوات الخبرة.

 

 نتائج الفرضية الرابعة: 
فــي واقــع رأس المــال الفكــري لــدى  (α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة "ال

 "الخبرة في الوظيفة الحاليةجامعة القدس يعزى لمتغير 

واقطع رأس المطال  علطىعينطة الدراسطة  أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  الرابعةحص الفرضية تم ف

 . الخبرة في الوظيفة الحاليةالفكري لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 

واقع رأس المال الفكري لدى جامعطة القطدس يعطزى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:23.2)جدول 
 الخبرة في الوظيفة الحاليةلمتغير 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الوظيفة الحاليةالخبرة في  المجال

 0.11476 3.5477 13 سنوات 3أقل من  رأس المال البشري 

 0.17742 3.6300 24 سنوات 6أقل من  -3من 

 0.57539 3.4023 52 سنوات 12أقل من  -6من 

 0.66459 3.6787 124 سنوات فأكثر 12

 0.15567 3.3571 13 سنوات 3أقل من  رأس المال الهيكلي

 0.41284 3.1369 24 سنوات 6أقل من  -3من 

 0.81728 3.1250 52 سنوات 12أقل من  -6من 

 0.90313 2.9796 124 سنوات فأكثر 12

 0.13725 3.5165 13 سنوات 3أقل من  رأس مال العالقات

 0.42011 3.2411 24 سنوات 6أقل من  -3من 

 0.77732 3.1456 52 سنوات 12أقل من  -6من 

 0.97785 3.0858 124 سنوات فأكثر 12

 0.08584 3.4615 13 سنوات 3أقل من  الدرجة الكلية

 0.28180 3.3427 24 سنوات 6أقل من  -3من 

 0.69728 3.2328 52 سنوات 12أقل من  -6من 

 0.70303 3.2626 124 سنوات فأكثر 12
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واقططع رأس المططال الفكططري لططدى جامعططة القططدس يعططزى وجططود فططروق ظاهريططة فططي  (44.1)يالحططظ مططن الجططدول رقططم 

 one way)األحطادي تطم اسطتخدام تحليطل التبطاين  ، ولمعرفطة داللطة الفطروق الخبطرة فطي الوظيفطة الحاليطةلمتغيطر 

ANOVA) ( 29.2كما يظهر في الجدول رقم:) 

فططي واقططع رأس المططال الفكططري لططدى جامعططة القططدس يعططزى لمتغيططر العينططة  أفططرادالسططتجابة  األحططادينتططائج اختبططار تحليططل التبططاين : (29.2)لجططدو 
 الخبرة في الوظيفة الحالية
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

رأس المال 
 البشري 

 بين المجموعات
2.857 3 0.952 

5.760 

 

0.043 

 

 0.345 209 72.093 المجموعاتداخل 
 212 74.949 المجموع 

رأس المال 
 الهيكلي

 بين المجموعات
2.308 3 0.769 

4.160 

 

00062 

 

 0.663 209 138.600 داخل المجموعات
 212 140.909 المجموع 

رأس مال 
 العالقات

 بين المجموعات
2.450 3 0.817 

4.117 

 

00034 

 

 0.731 209 152.713 داخل المجموعات
 212 155.163 المجموع 

 بين المجموعات الدرجة الكلية
0.673 3 0.224 

3.536 

 

00408 

 

 0.419 209 87.504 داخل المجموعات
 212 88.177 المجموع 

 ≤ αمن مستوى الداللة ) قلأ( وهي 2.248( ومستوى الداللة )3.536) يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

الخبرة توجد فروق دالة إحصائيًا في واقع رأس المال الفكري لدى جامعة القدس يعزى لمتغير  ( أي أنه0.05

 الرابعة.الفرضية  رفضوبذلك تم في الوظيفة الحالية. وكذلك للمجاالت. 

مال وترى الباحثة وجود تأثير لمتغير الخبرة في الوظيفة الحالية على مكونات رأس المال الفكري، رأس ال

الهيكلي، ورأس المال البشري، وذلك لكون الخبرة في الوظيفة الحالية مبنية على سنوات الخدمة في الوظيفة 

بشكل أساسي، حيث لوحظ مدى تأثير الخبرة في الوظيفة الحالية على رأس مال العالقات ورأس المال 
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على الخبرة سنوات الخبرة والمعرفة  إلعتمادهسنوات(،  3أقل من ) الخبرة في الوظيفة الحاليةلصالح البشري 

 التي يمتلكها. 

 
 نتائج الفرضية الخامسة: 

فــي واقــع رأس المــال الفكــري لــدى  (α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة "ال

 " المنصب اإلداري جامعة القدس يعزى لمتغير 

واقططع رأس  علططىعينططة الدراسططة  أفططرادتططم حسططاب المتوسطططات الحسططابية السططتجابة  الخامسططةحططص الفرضططية تططم ف

 . المنصب اإلداري المال الفكري لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 

واقع رأس المال الفكري لدى جامعطة القطدس يعطزى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:28.2)جدول 
 المنصب اإلداري لمتغير 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المنصب اإلداري  المجال

 عميد أو مساعده رأس المال البشري 
9 4.0533 0.25298 

 رئيس دائرة
37 3.3741 0.61530 

 بدون منصب
167 3.6228 0.58590 

 عميد أو مساعده الهيكليرأس المال 
9 3.5754 0.03765 

 رئيس دائرة
37 2.9624 0.74844 

 بدون منصب
167 3.0485 0.84301 

 عميد أو مساعده رأس مال العالقات
9 4.0000 0.00000 

 رئيس دائرة
37 3.0425 0.80855 

 بدون منصب
167 3.1206 0.86623 

 عميد أو مساعده الدرجة لكلية
9 3.8425 0.07866 

 رئيس دائرة
37 3.1327 0.66947 

 بدون منصب
167 3.2779 0.64165 
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واقططع رأس المططال الفكططري لططدى جامعططة القططدس يعططزى وجططود فططروق ظاهريططة فططي  (44.1)يالحططظ مططن الجططدول رقططم 

 (one way ANOVA)األحادي تم استخدام تحليل التباين  ، ولمعرفة داللة الفروق المنصب اإلداري لمتغير 

 (:14.2كما يظهر في الجدول رقم )

فطي واقططع رأس المططال الفكطري لططدى جامعططة القطدس يعططزى لمتغيططر العينططة  أفططرادالسطتجابة  األحططادينتططائج اختبططار تحليطل التبططاين : (14.2)ل جطدو 
 المنصب اإلداري 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 مستوى 
 الداللة

رأس المال 
 البشري 

 بين المجموعات
3.824 2 1.912 

5.645 

 

0.004 

 

 0.339 210 71.125 داخل المجموعات
 212 74.949 المجموع 

رأس المال 
 الهيكلي

 بين المجموعات
2.762 2 1.381 

2.099 

 

0.125 

 

 0.658 210 138.147 داخل المجموعات
 212 140.909 المجموع 

رأس مال 
 العالقات

 بين المجموعات
7.067 2 3.534 

5.011 

 

0.007 

 

 0.705 210 148.096 داخل المجموعات
 212 155.163 المجموع 

 بين المجموعات الدرجة الكلية
3.648 2 1.824 

4.531 

 

0.012 

 

 0.403 210 84.529 داخل المجموعات
 212 88.177 المجموع 

 ≤ αمن مستوى الداللة ) أقل( وهي 2.211( ومستوى الداللة )4.531) يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

( أي أنه توجد فروق دالة إحصائيًا في واقع رأس المال الفكري لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 0.05

الفرضية  رفضوبذلك تم المنصب اإلداري. وكذلك لمجالي رأس المال البشري ورأس مال العالقات، 

 الخامسة. 

وترى الباحثة وجود تأثير لمتغير المنصب اإلداري على مكونات رأس المال الفكري، رأس المال الهيكلي، 

، حيث الحظت الباحثة مدى تأثير المنصب لصالح  المنصب االداري عميد أو مساعده ورأس المال البشري 
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ل أساس على المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة والمعرفة اإلداري على رأس المال الهيكلي وذلك ألنه يعتمد بشك

 .الخدمة في الوظيفة الحالية إلىالتي يمتلكها إضافة 

 

 : بالفرضية الرئيسية الثالثةالنتائج المتعلقة  5.2.4

عن مستوى  في إجابات المبحوثين (α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة

)العمر، المؤهل العلمي،  التميز المؤسسي لدى جامعة القدس تعزى للمتغيرات الديمغرافية للمبحوثين

 ؟الرتبة العلمية، الخبرة في الوظيفة الحالية، المنصب اإلداري(

 نتائج الفرضية األولى: 
فـي مسـتوى التميـز المؤسسـي لـدى  (α ≥ 0.05) "ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللـة

 "العمرجامعة القدس يعزى لمتغير 

مسططتوى التميططز  علططىعينططة الدراسططة  أفططرادتططم حسططاب المتوسطططات الحسططابية السططتجابة  األولططىلفحططص الفرضططية و 

 . العمرالمؤسسي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 
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مستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس يعزى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:11.2)جدول 
 العمرلمتغير 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر المجال

 سنة 35 -15من  التميز القيادي
22 3.5496 0.26686 

 سنة 45 -36من 
79 3.2117 0.86339 

 سنة 55 -46من 
67 3.0814 0.68198 

 سنة فأكثر 56
45 2.8828 1.11368 

 سنة 35 -15من  التميز البشري 
22 3.3000 0.31589 

 سنة 45 -36من 
79 3.2861 0.83486 

 سنة 55 -46من 
67 2.9612 0.65177 

 سنة فأكثر 56
45 2.9704 0.97510 

 سنة 35 -15من  التميز الخدماتي
22 3.2415 0.34085 

 سنة 45 -36من 
79 3.2081 0.81298 

 سنة 55 -46من 
67 2.9832 0.85610 

 سنة فأكثر 56
45 2.8972 1.14473 

 سنة 35 -15من  الدرجة الكلية
22 3.3431 0.24707 

 سنة 45 -36من 
79 3.2369 0.77638 

 سنة 55 -46من 
67 3.0011 0.66608 

 سنة فأكثر 56
45 2.9196 1.06349 

مسطتوى التميطز المؤسسطي لطدى جامعطة القطدس يعطزى وجطود فطروق ظاهريطة فطي  (44.1)يالحظ من الجدول رقطم 

كما يظهطر  (one way ANOVA)األحادي تم استخدام تحليل التباين  ، ولمعرفة داللة الفروق العمرلمتغير 

 (:12.2في الجدول رقم )
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فططي مسطتوى التميططز المؤسسطي لططدى جامعططة القطدس يعططزى لمتغيططر العينططة  أفطرادالسططتجابة  األحطادينتططائج اختبطار تحليططل التبططاين : (12.2)لجطدو 
 العمر

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 بين المجموعات التميز القيادي
7.300 3 2.433 

3.510 

 

0.016 

 

 0.693 209 144.908 المجموعاتداخل 
 212 152.209 المجموع 

 بين المجموعات التميز البشري 
5.589 3 1.863 

3.082 

 

0.028 

 

 0.604 209 126.334 داخل المجموعات
 212 131.923 المجموع 

التميز 
 الخدماتي

 بين المجموعات
3.995 3 1.332 

1.739 

 

00006 

 

 0.766 209 160.022 داخل المجموعات
 212 164.017 المجموع 

 بين المجموعات الدرجة الكلية
4.891 3 1.630 

2.676 

 

0.048 

 

 0.609 209 127.344 داخل المجموعات
 212 132.235 المجموع 

 ≤ αمن مستوى الداللة ) أقل( وهي 2.248( ومستوى الداللة )1.676) يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

( أي أنه توجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 0.05

 األولى. الفرضية  رفضوبذلك تم العمر. وكذلك للمجاالت ما عدا مجال التميز الخدماتي، 

ميز الخدماتي، وترى الباحثة وجود تأثير لمتغير العمر على مستوى التميز القيادي، والتميز البشري، والت

 وتؤكد الباحثة على أن التميز مطلوب من جميع األكاديميين بغض النظر عن العمر.
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 نتائج الفرضية الثانية: 
في مستوى التميـز المؤسسـي لـدى  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال  "

 " المؤهل العلميجامعة القدس يعزى لمتغير 

 فطيعينطة الدراسطة  أفطرادالمتوسططات الحسطابية السطتجابة و حسطاب نتطائج اختبطار  ت  ب الثانيةحص الفرضية تم ف

 . المؤهل العلميلمتغير  مستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس حسب

متغيططر  جامعططة القطدس حسططبمسطتوى التميططز المؤسسططي لطدى فططي  العينطة أفططرادالسططتجابة للعينططات المسطتقلة نتططائج اختبطار  ت   (:11.2جطدول )
 المؤهل العلمي

المتوسط  العدد المؤهل العلمي المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 ماجستير التميز القيادي
70 3.1636 0.82852 

1.111 4.421 
 دكتوراه 

143 3.1227 0.85894 

 ماجستير التميز البشري 
70 3.0400 0.81186 

2.419 4.414 
 دكتوراه 

143 3.1571 0.77732 

 ماجستير التميز الخدماتي
70 3.0134 0.77311 

1.31. 4.42. 
 دكتوراه 

143 3.1053 0.92834 

 ماجستير الدرجة الكلية
70 3.0622 0.73337 

1..31 4.421 
 دكتوراه 

143 3.1284 0.81759 

(، أي أنه 4.421(، ومستوى الداللة )31..1يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة  ت  للدرجة الكلية )

، وكذلك للمجاالت. المؤهل العلميتعزى لمتغير مستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس توجد فروق في 

 وبذلك تم رفض الفرضية الثانية. 

العلمي على مستوى التميز القيادي، والتميز البشري، والتميز وترى الباحثة وجود تأثير لمتغير المؤهل 

وعالقته بالمعرفة والخبرة العلمية وطبيعة المنصب اإلداري الذي يشغله األكاديمي  الخدماتي وذلك إلرتباطه

 ، حيث تؤكد الباحثة على ضرورة التميز في مختلف المؤهالت العلمية الموجودة.بالمؤهل الذي يمتلكه
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 الفرضية الثالثة: نتائج 
فـي مسـتوى التميـز المؤسسـي لـدى  (α ≥ 0.05) "ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللـة

 "الرتبة العلميةجامعة القدس يعزى لمتغير 

مسططتوى التميططز  علططىعينططة الدراسططة  أفططرادتططم حسططاب المتوسطططات الحسططابية السططتجابة  الثالثططةلفحططص الفرضططية و 

 . الرتبة العلميةالمؤسسي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 

مستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس يعزى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:12.2)جدول 
 الرتبة العلميةلمتغير 

 االنحراف المعياري الحسابيالمتوسط  العدد الرتبة العلمية المجال

 مدرس التميز القيادي
37 3.3391 0.65086 

 محاضر
37 3.1720 1.10113 

 أستاذ مساعد فأعلى
139 3.0726 0.81283 

 مدرس التميز البشري 
37 3.3946 0.58275 

 محاضر
37 3.1712 0.98326 

 أستاذ مساعد فأعلى
139 3.0312 0.76570 

 مدرس التميز الخدماتي
37 3.1605 0.62665 

 محاضر
37 3.2348 0.94699 

 أستاذ مساعد فأعلى
139 3.0099 0.91601 

 مدرس الدرجة الكلية
37 3.2909 0.59062 

 محاضر
37 3.1956 0.92922 

 أستاذ مساعد فأعلى
139 3.0339 0.79084 

مسطتوى التميطز المؤسسطي لطدى جامعطة القطدس يعطزى وجطود فطروق ظاهريطة فطي  (41.1)يالحظ من الجدول رقطم 

 (one way ANOVA)األحطادي تطم اسطتخدام تحليطل التبطاين  ، ولمعرفطة داللطة الفطروق الرتبطة العلميطةلمتغيطر 

 (:2..1كما يظهر في الجدول رقم )

سطي لططدى جامعططة القطدس يعططزى لمتغيططر فططي مسطتوى التميططز المؤسالعينططة  أفطرادالسططتجابة  األحطادينتططائج اختبطار تحليططل التبططاين : (2..1)لجطدو 
 الرتبة العلمية
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مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.066 2 2.132 بين المجموعات التميز القيادي
4.492 

 
 0.715 210 150.076 داخل المجموعات 00072

 212 152.209 المجموع 
 1.992 2 3.983 بين المجموعات التميز البشري 

6.269 

 

00400 

 

 0.609 210 127.940 داخل المجموعات
 212 131.923 المجموع 

 0.902 2 1.804 بين المجموعات التميز الخدماتي
3.168 

 
 0.772 210 162.213 داخل المجموعات 00031

 212 164.017 المجموع 
 1.142 2 2.284 بين المجموعات الكليةالدرجة 

4.845 

 

00201 

 

 0.619 210 129.952 داخل المجموعات
 212 132.235 المجموع 

 ≤ αمن مستوى الداللة ) قلأ( وهي 2.211( ومستوى الداللة )4.845) يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

توجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير  ( أي أنه 0.05

 الثالثة. الفرضية  رفضوبذلك تم الرتبة العلمية. وكذلك للمجاالت 

وترى الباحثة وجود تأثير لمتغير الرتبة العلمية على مستوى التميز القيادي، والتميز البشري، والتميز 

بالمعرفة والخبرة العلمية التي يمتلكها األكاديميين ولسنوات الخدمة وللمنصب  الخدماتي وذلك إلرتباطه

والمستويات مختلف الرتب العلمية على ضرورة العمل على تعزيز التميز في اإلداري، حيث تؤكد الباحثة 

 .اإلدارية واألكاديمية

 
 نتائج الفرضية الرابعة: 

فـي مسـتوى التميـز المؤسسـي لـدى  (α ≥ 0.05) الداللـةتوجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى  "ال

 "الخبرة في الوظيفة الحاليةجامعة القدس يعزى لمتغير 
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مسطتوى التميطز  علطىعينطة الدراسطة  أفطرادتطم حسطاب المتوسططات الحسطابية السطتجابة  الرابعطةحص الفرضية تم ف

 . الخبرة في الوظيفة الحاليةالمؤسسي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 

مستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس يعزى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:2..1)جدول 
 الخبرة في الوظيفة الحاليةلمتغير 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة في الوظيفة الحالية المجال

 0.04367 3.3007 13 سنوات 3أقل من  التميز القيادي

 0.59341 3.0909 24 سنوات 6أقل من  -3من 

 0.78751 3.3357 52 سنوات 12أقل من  -6من 

 0.94108 3.0440 124 سنوات فأكثر 12

 0.14559 3.4974 13 سنوات 3أقل من  التميز البشري 

 0.55313 3.1111 24 سنوات 6أقل من  -3من 

 0.76507 3.1718 52 سنوات 12أقل من  -6من 

 0.86631 3.0581 124 سنوات فأكثر 12

 0.18830 3.3173 13 سنوات 3أقل من  التميز الخدماتي

 0.59804 3.1198 24 سنوات 6أقل من  -3من 

 0.78287 3.0024 52 سنوات 12أقل من  -6من 

 1.00009 3.0716 124 سنوات فأكثر 12

 0.11819 3.3773 13 سنوات 3أقل من  الدرجة الكلية

 0.46429 3.1091 24 سنوات 6أقل من  -3من 

 0.75073 3.1502 52 سنوات 12أقل من  -6من 

 0.88823 3.0595 124 سنوات فأكثر 12

مسطتوى التميطز المؤسسطي لطدى جامعطة القطدس يعطزى وجطود فطروق ظاهريطة فطي  (44.1)يالحظ من الجدول رقطم 

 one way)األحطادي تطم اسطتخدام تحليطل التبطاين  ، ولمعرفطة داللطة الفطروق الحاليطةالخبطرة فطي الوظيفطة لمتغيطر 

ANOVA) ( 13.2كما يظهر في الجدول رقم:) 

فططي مسطتوى التميططز المؤسسطي لططدى جامعططة القطدس يعططزى لمتغيططر العينططة  أفطرادالسططتجابة  األحطادينتططائج اختبطار تحليططل التبططاين : (13.2)لجطدو 
 الخبرة في الوظيفة الحالية
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة
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 بين المجموعات التميز القيادي
3.524 3 1.175 

4.651 

 

00200 

 

 0.711 209 148.684 داخل المجموعات
 212 152.209 المجموع 

 بين المجموعات التميز البشري 
2.469 3 0.823 

4.328 

 

00306 

 

 0.619 209 129.454 داخل المجموعات
 212 131.923 المجموع 

التميز 
 الخدماتي

 بين المجموعات
1.087 3 0.362 

3.465 

 

00070 

 

 0.780 209 162.930 داخل المجموعات
 212 164.017 المجموع 

 بين المجموعات الدرجة الكلية
1.326 3 0.442 

3.706 

 
00830 

 0.626 209 130.909 داخل المجموعات
 212 132.235 المجموع 

 ≤ αمن مستوى الداللة ) قلأ( وهي 2.238( ومستوى الداللة )3.726) يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

الخبرة توجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير  ( أي أنه0.05

 الرابعة. الفرضية  رفضوبذلك تم في الوظيفة الحالية. وكذلك للمجاالت، 

وترى الباحثة وجود تأثير لمتغير الخبرة في الوظيفة الحالية على مستوى التميز القيادي، والتميز البشري، 

ات الخبرة لديهم، والتميز الخدماتي وذلك إلرتباطه بالمعرفة التي يمتلكها األكاديميون بالجامعة وبعدد سنو 

 قيق التميز والتفرد لدى الجامعة.وتؤكد الباحثة على ضرورة إستثمار الخبرة الحالية لألكاديميين وتطويرها لتح

 نتائج الفرضية الخامسة: 

فـي مسـتوى التميـز المؤسسـي لـدى  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللـة "ال

 " المنصب اإلداري جامعة القدس يعزى لمتغير 

مسطتوى التميطز  علطىعينة الدراسة  أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  الخامسةحص الفرضية تم ف

 . المنصب اإلداري المؤسسي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 
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مستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس يعزى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:19.2)جدول 
 المنصب اإلداري لمتغير 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المنصب اإلداري  المجال

 عميد أو مساعده التميز القيادي
9 3.5657 0.19165 

 دائرةرئيس 
37 3.2654 0.93311 

 بدون منصب
167 3.0844 0.84256 

 عميد أو مساعده التميز البشري 
9 3.6815 0.14055 

 رئيس دائرة
37 3.0360 0.82411 

 بدون منصب
167 3.1066 0.79223 

 عميد أو مساعده التميز الخدماتي
9 3.6944 0.36234 

 رئيس دائرة
37 3.1757 0.86588 

 بدون منصب
167 3.0195 0.89049 

 عميد أو مساعده الدرجة لكلية
9 3.6561 0.23843 

 رئيس دائرة
37 3.1493 0.83079 

 بدون منصب
167 3.0676 0.79112 

مسطتوى التميطز المؤسسطي لطدى جامعطة القطدس يعطزى وجطود فطروق ظاهريطة فطي  (44.1)يالحظ من الجدول رقطم 

 (one way ANOVA)األحادي تم استخدام تحليل التباين  الفروق ، ولمعرفة داللة المنصب اإلداري لمتغير 

 (:18.2كما يظهر في الجدول رقم )

فططي مسطتوى التميططز المؤسسطي لططدى جامعططة القطدس يعططزى لمتغيططر العينططة  أفطرادالسططتجابة  األحطادينتططائج اختبطار تحليططل التبططاين : (18.2)لجطدو 
 المنصب اإلداري 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.363 2 2.726 بين المجموعات التميز القيادي
4.915 

 

00220 

 
 0.712 210 149.483 داخل المجموعات

 212 152.209 المجموع 
 1.564 2 3.128 بين المجموعات التميز البشري 

4.550 

 
 0.613 210 128.795 المجموعاتداخل  00030

 212 131.923 المجموع 
 00073 4.856 2.172 2 4.344 بين المجموعات التميز الخدماتي
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 0.760 210 159.673 داخل المجموعات
 

  

 212 164.017 المجموع
 1.520 2 3.039 بين المجموعات الدرجة الكلية

5.470 

 

00140 

 

 0.615 210 129.196 داخل المجموعات
 212 132.235 المجموع 

 ≤ αمن مستوى الداللة ) قلأ( وهي 2.241( ومستوى الداللة )5.472) يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

المنصب ( أي أنه توجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 0.05

 الخامسة. الفرضية  رفضوبذلك تم اإلداري. وكذلك للمجاالت. 

وترى الباحثة وجود تأثير لمتغير المنصب اإلداري على مستوى التميز القيادي، والتميز البشري، والتميز 

إلداري، الخدماتي وذلك إلرتباطه بالمعرفة والخبرة العلمية التي يمتلكها األكاديميون ولسنوات الخدمة وللمنصب ا

حيث تؤكد الباحثة على ضرورة التميز في جميع المناصب  اإلدارية والتدرجات الوظيفية األمر الذي يساهم في 

 تحقيق التميز المؤسسي لدى الجامعة.
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 الفصل الخامس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النتائج والتوصيات

 تمهيد  1.5

تستعرض الباحثة في هذا الفصل النتائج التي توصطلت إليهطا الدراسطة كإجابطة عطن األسطئلة التطي تطم طرحهطا فطي 

ئج التطي تطم التوصطل الفصل األول من هذه الدراسة، والتي مثلت مشكلتها وبنيطت عليهطا، وعلطى ضطوء هطذه النتطا

إليهططا فططي الدارسططة الحططالي قططدمت الباحثططة عططددًا مططن التوصططيات، ويمكططن تلخططيص أهططم نتططائج الدراسططة وفططق مططا تططم 

 التوصل إليه من خالل إجابات عينة الدراسة المبحوثة في االستبانة بما يلي:

 النتائج 8.2

الفكري لدى جامعة القدس فقد واقع رأس المال فيما يتعلق بالتساؤل البحثي الرئيسي األول حول  .2

رأس المال  أظهرت النتائج أن رأس المال الفكري في جامعة القدس جاء بدرجة متوسطة حيث إن

(، ومن ثم بعد 1.12(، يليه بعد رأس مال العالقات )8..1البشري حصل على أعلى متوسط حسابي )

لفكري الثالث المتمثلة بالرأس المال (، وتعتبر الباحثة أن أبعاد رأس المال ا.1.4رأس المال الهيكلي )

البشري، والرأس المال الهيكلي، ورأس مال العالقات يساهمون بشكل فعال في رأس المال الفكري 
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، للمؤسسات مما يعمل على زيادة ورفع كفائتها وقدرتها وهو ما يعزز اإلبتكار واإلبداع ويرفع من أدائها

في حين يرى (، 1214( و)شريفي،1216)بن ثامر، و( .241وهو ما إتفق عليه كل من )النخالة، 

بأن رأس مال العالقات يساهم بدرجة أكبر في رأس المال الفكري من العناصر   (.241الخضري، )

 . األخرى يليه رأس المال الهيكلي، ثم رأس المال البشري في الجامعات

لدى جامعة القدس فقد أظهرت رأس المال البشري واقع أما فيما يتعلق بالسؤال الفرعي األول حول  1.1

النتائج أن رأس المال البشري في جامعة القدس جاء بدرجة متوسطة فيما حصلت المعرفة على 

( بدرجة عالية، 3.73يليه مجال الخبرة العملية بمتوسط حسابي )(، 3.75أعلى متوسط حسابي )

ثم مجال اإلبتكار ( بدرجة عالية، ومن 3.69يليه مجال المهارات والقدرات بمتوسط حسابي )

(، 3.16( بدرجة متوسطة، يليه مجال فرق العمل بأدنى متوسط حسابي)3.55بمتوسط حسابي )

وتجد الباحثة أن جميع عناصر رأس المال البشري تساهم في زيادة رأس المال البشري في الجامعة 

درها البشري حيث تعتبر الباحثة أن عملية تطوير المعرفة لديها وزيادة من مهارات وقدرات كا

وخبراتهم وسيلة تساهم في حل مشكالت العمل التي قد يتعرض لها األكاديميين، ووسيلة لفهمهم 

وأدائهم لمهامهم على أكمل وجه، كذلك إن عملية إشراكهم في أبحاث مشتركة مع األكاديميين 

ت بضرورة ( حيث أوص1215القدامى يزيد ويطور من معرفتهم، وهذا ما تتفق معه دراسة )النخالة،

نشر المعرفة داخل المؤسسة، وإن اإلستفادة من خبراتهم ومعرفتهم في مجاالت تخصصاتهم ونشر 

أبحاثهم من شأنها أن تخدم الجامعة والمجتمع المحلي، وهذا ما توافقت معه دراسة )شعبان، 

(، كذلك إن عملية تحفيز األكاديميين من شأنها أن تشجع 1215( ودراسة )النخالة، 1211

ألكاديميين في الجامعة على القيام بأنشطة إبتكارية مما يؤدي إلى رفع مساهمتهم في تقديم أفكار ا
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مبتكرة وجديدة، كما أن وضع الجامعة إلستراتيجية واضحة تعمل على مشاركة الهيئة األكاديمية في 

داعية عملية وضع األفكار وإتخاذ القرارات ورسم السياسات من شأنها أن تخلق األفكار اإلب

واإلبتكارية تسهم في تطوير أساليب العمل والرفع من مكانة وأداء الجامعة، األمر الذي من شأنه 

أن يرفع من مستوى تحمل األكاديميون لمسؤولياتهم في العمل، وهذا ما أوصت به دراسة )بن 

ر ( والتي نصت على ضرورة اشراك ومساهمة رأس المال البشري في عملية اإلبتكا1216ثامر، 

( بضرورة اشراك 1211( و)شعبان، 1211وهذا ما أكدت عليه أيضا كل من دراسة  )الجندي، 

الجهات المختلفة في عملية إتخاذ القرارات، وتشجيع العاملين على تحمل مسؤولية قراراتهم، كما إنه 

يز العمل لزيادة األنشطة التعاونية والبحثية فيما بين الكليات المختلفة في الجامعة يؤدي إلى تعز 

المشترك والتعامل والمشاركة الجماعية بين الهيئة األكاديمية، مما يؤدي إلى زيادة البحث العلمي 

وهذا ما أكدت عليه كل من  دراسة )شريفي،  المشترك بين األقسام والكليات المختلفة في الجامعة

زايد بتزايد المعرفة ، كما تعتبر الباحثة أن رأس المال البشري يت(Gogan, 2016)( ودراسة 1215

ويميل للتوليد الذاتي، حيث إن المعرفة الممتلكة تشكل مصدرا للحصول على معرفة أفضل، أوسع، 

 وأعمق.

فقد أظهرت رأس المال الهيكلي لدى جامعة القدس واقع أما فيما يتعلق بالسؤال الفرعي الثاني حول  1.2

متوسطة، كذلك حصول جميع عناصره  النتائج أن رأس المال الهيكلي في جامعة القدس جاء بدرجة

(، يليه 3.13مجال البرامج قد حصل على أعلى متوسط حسابي ) على الدرجة المتوسطة كان

 ،(3.0669واالجراءات )يليه مجال السياسات  (،3.07البيانات)مجال أنظمة المعلومات وقواعد 

، وتجد الباحثة أن جميع مكونات رأس المال الهيكلي (2.9571التنظيمي)ومن ثم مجال الهيكل 
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تسهم في زيادة رأس المال الهيكلي في الجامعة حيث تعتبر الباحثة أن عملية تطوير وتحديث قواعد 

البيانات ونظم العلومات في الجامعة بشكل مستمر يعمل على خدمة الباحثين ومتخذي القرارات في 

الباحثين مع المكتبات وقواعد البيانات العلمية العالمية الجامعة، كما أنه كلما زاد تشبيك 

، وهذا ما أكدت عليه دراسة واإللكترونية يعزز ويرفع من عملية البحث العلمي في الجامعة ويطورها

( والتي أشارت إلى 1211ودراسة )عوض،  (Mitchell, 2010)( ودراسة 1214)شريفي، 

كذلك إن عملية  ياسات واإلجراءات المتبعة فيها،ضرورة إطالع العاملين في المؤسسة على الس

إشراك األكاديميين في عملية إتخاذ القرارت وإطالعهم على آليات إتخاذ القرارات في الجامعة يعزز 

(، ودراسة 1228،  وهذا ما إتفقت معه دراسة )الشرفا، من رأس المال الهيكلي لدى الجامعة

لهياكل التنظيمية وتعزيز مبدأ تفويض ( حيث ركزت على ضرورة تطوير ا1211)عوض، 

تخصيص موازنة  إلى، إضافة السلطات، واشراك العاملين في المؤسسة في عملية إتخاذ القرارت

خاصة بتدريب األكاديميين وتطوير البحوث ووضع نظام حوافز مناسب للجهود ومساهمة 

وهذا ما أكدت عليه  كل  داء،األكاديميين من شأنه أن يعزز من طاقاتهم اإلبداعية وتميزهم في األ

وترى الباحثة أن وجود نظام تقييم  ،(Mitchell, 2010)(، ودراسة 1215من  دراسة )الخضري، 

لألداء بشكل دوري، ونشر للسياسات واإلجراءات المتبعة وتوثيقها في كتيبات خاصة، من شأنه أن 

ة مما يرفع من بنك المعرفة يعمل على استقطاب القدرات اإلبداعية والمهارات العالية للجامع

( ودراسة 1214، وهذا ما أكدت عليه دراسة )شريفي، الخاصة بها، ويحقق قيمة مضافة لها

(Mitchell, 2010)  ،( والتي أشارت إلى ضرورة إطالع العاملين في 1211ودراسة )عوض

 .المؤسسة على السياسات واإلجراءات المتبعة فيها
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فقد أظهرت أما فيما يتعلق بالسؤال الفرعي الثالث حول واقع رأس مال العالقات لدى جامعة القدس  1.1

النتائج أن رأس مال العالقات في جامعة القدس جاء بدرجة متوسطة، كذلك حصلت جميع مكوناته 

عدا مجال التحالفات اإلستراتيجية  حيث حصل على أعلى متوسط حسابي على الدرجة المتوسطة 

(، 2.81(، ومن ثم مجال العالقات مع األكاديميين )3.02(، يليه مجال الجودة العالية )3.72)

وتجد الباحثة أن جميع مكونات رأس مال العالقات تسهم في زيادة رأس المال العالقات في 

الجامعة حيث تعتبر الباحثة أنه إذا توفر نظام حوافز واضح ومحدد يتناسب وجهود األكاديميين 

إحتياجاتهم ورغباتهم وزيادة تقديرهم يسهم في تشجيع البحث العلمي ويرفع من طاقات الهيئة  ويلبي

( 1215، وهذا ما توافقت معه دراسة )الخضري، األكاديمية اإلبداعية وزيادة مهاراتهم وقدراتهم

، كذلك تؤكد الباحثة على أهمية الدور الذي تلعبه )1214( و)شريفي، 1216ودراسة )بن ثامر، 

العالقات العامة في الجامعة بالتشبيك والتعاون مع المؤسسات التعليمية واألكاديمية المختلفة محليًا 

، وإبرام الجامعة عالقات مع المؤسسات (1216، وهو ما اتفقت معه دراسة )بن ثامر، ودولياً 

يرفع من البحث األكاديمية المختلفة وعقدها ومشاركتها في المؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية 

، وهذا ما أكدت عليه دراسة )العزب، العلمي فيها ومن رصيد الجامعة في البحوث المشتركة

، وذلك من شأنه أن يعزز ويرفع من مستوى الهيئة األكاديمية (1215( ودراسة )الخضري، 1216

وقدرتها في الجامعة من جهة ويزيد من أداء الجامعة ويطور من المعرفة فيها ويعزز من مركزها 

( و )الخضري، 1211وهذا ما أكدت عليه دراسة كل من )الجندي، ، على التنافس من جهة أخرى 

1215). 
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مستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس فقد فيما يتعلق بالتساؤل البحثي الرئيسي الثاني حول  .2

تميز المؤسسي أظهرت النتائج أن التميز المؤسسي جاء بدرجة متوسطة، كذلك حصلت جميع أبعاد ال

وقد حصل بعد التميز القيادي على أعلى في الجامعة على الدرجة الحاسبية المتوسطة، حيث حصل 

(، 3.07(، ومن ثم بعد التميز الخدماتي )3.11(، يليه بعد التميز البشري )1.11متوسط حسابي )

لبشري، والتميز الخدماتي وتعتبر الباحثة أن أبعاد التميز المؤسسي الثالث، التميز القيادي، والتميز ا

يساهمون بشكل فعال في التميز المؤسسي للجامعة مما يعمل على رفع كفائتها وفاعليتها وقدرتها على 

( 1225و)محمد، (1214)البحيصي،  وهذا ما أكد عليه كل من، المنافسة والتفرد والتميز في أدائها، 

( 1215( و)بني حمد، 1215)األيوبي،  ، بينما يرى(Alnaweigah, A.2013)( و1212و)حسن، 

أن التميز القيادي يساهم  بدرجة أكبر من باقي العناصر األخرى في  (Adaileh, R. 2017-Al)و

وتؤكد الباحثة على أنه إذا كان هناك تنسيق قوي بين الجامعة وسوق العمل، عملية التميز المؤسسي، 

إقامة الدورات  إلىج تطويرية، إضافة وتركيز الجامعة في أهدافها على وضعها لخطط وبرام

المتخصصة من شأنه أن يعمل على رفع أداء ومهارة األكاديميين، كذلك تؤكد الباحثة على أن عملية 

تحفيز ومكافئة األكاديميين على إنجازاتهم ومساهماتهم من شأنها أن تشجعهم على تقديم مساهمات 

بة الرضا لديهم، كذلك إن لتعزيز مبدأ التفويض وإنجازات أكثر تطور وإبداعًا، كما وترفع من نس

للسلطات وإشراك األكاديميين في عملية إتخاذ القرارات يعمل على رفع أداء الجامعة وزيادة قدرتها على 

( و)محمد، 1214( و)البحيصي، 1215، وهذا ما اتفقت معه كل من دراسة )االيوبي، ،المنافسة

 ,Alnaweigah)و (Al-Adaileh, 2017)و  (1215( و)بني حمد، 1212( و)حسن، 1225

كما وترى الباحثة عملية إدارة المعلومات والمعرفة بالجامعة بشكل متطور يضمن سريان ، (2013
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المعرفة في جميع المستويات واألقسام المختلفة بجودة عالية، وعند تخطيط الموارد المالية البد أن تضع 

صة ببرامج مخصصة للتدريب والبحث العلمي ولتطوير الجامعة نصب عينها على توفير موازنات خا

الكادر األكاديمي، وذلك لما يعود عليه من رفع كفاءة وأداء األكاديميين في الجامعة حيث ينعكس هذا 

زيادة البحث العلمي وتطوره، كذلك وضع موازنات خاصة  إلىاألداء على أداء الجامعة، ويؤدي 

ورة في المجالت زيادة نسبة األبحاث المنش إلىوالتي تؤدي  باألنشطة التي تعزز العمل المشترك،

ويجب أن تكون هناك عملية  (، 2412العلمية المحكمة، ، وهذا ما توافقت معه دراسة )البحيصي، 

رقابة مستمرة ودورية على موارد الجامعة وتشجيع لعملية التغذية الراجعة من األكاديمين حيث من 

في الخدمات التي تقدمها الجامعة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية بما يعود  اإلرتقاء إلىشأنها أن تؤدي 

التي تمتلكها الجامعة تطوير المعرفة  إلىعلى الجامعة والمجتمع المحلي بالمنفعة الكاملة، ويؤدي 

وتعزز من مستواها التنافسي حيث إن التميز البشري، والتميز القيادي، والتميز في تقديم الخدمات يسهم 

،، بشكل كبير في رفع أداء الجامعة وتعزيز موضعها التنافسي وتحقيق التميز المؤسسي الخاص بها

( 1225( و)محمد، 1214( و)البحيصي، 1215وهذا ما أكدت عليه كل من دراسة )االيوبي، 

 0(Alnaweigah, 2013)و  (Al-Adaileh, 2017)( و1215( و)بني حمد، 1212و)حسن، 

وجود عالقة بين رأس المال الفكري والتميز المؤسسي البحثي الرئيسي الثالث حول فيما يتعلق بالتساؤل  .3

ذات داللة احصائية  عالقةيوجد ال  الفرضية التالية:  إلىلدى جامعة القدس، حيث تم تحويل السؤال 

،  بين رأس المال الفكري والتميز المؤسسي لدى جامعة القدس( α ≥ 0.05عند مستوى الداللة )

 رتبار بيرسون للدرجة الكليةإمعامل بناًء على النتائج التي أظهرت أن  رفض الفرضيةتم وقد 

ذات دالله إحصائية عند مستوى  طردية (، أي أنه توجد عالقة2.222(، ومستوى الداللة )2.924)
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 .بين رأس المال الفكري والتميز المؤسسي لدى جامعة القدس، وكذلك للمجاالت ( α ≥ 0.05) الداللة

أي أنه كلما زاد رأس المال الفكري زاد ذلك من مستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس. والعكس 

صحيح، وبذلك توضح الباحثة أن عناصر رأس المال الفكري تساهم بدرجة كبيرة في عملية التميز 

وى التميز مستزيادة  إلىالمؤسسي للجامعة، حيث إنه إذا إزدادت أبعاد رأس المال الفكري، أدى ذلك 

واألداء للجامعة وتحسين موقعها التنافسي، حيث إن عملية تنشيط رأس المال البشري ووضع 

تحسين إجراءات العمل ورسم سياسات واضحة تعمل على  إلىإستراتيجيات فعالة إلستثماره، إضافة 

لجامعة تحقيق األهداف الموضوعة بمشاركة جميع الجهات، وتحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها ا

    يعزز من أدائها وفاعليتها ويسهم في خلق قيمة مضافة لها تعمل على تحقيق تميزها المؤسسي.

 حسب واقع رأس المال الفكري لدى جامعة القدس اختالفحول  بالفرضية الرئيسية الثانيةفيما يتعلق   .4

متغيرات الديموغرافية )العمر، المؤهل العلمي، الرتبة العلمية، الخبرة في الوظيفة الحالية، المنصب 

 للفرضيات التالية: فريعهاإلداري(، تم ت

 :ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية األولى (α ≥ 0.05)  في واقع

العمر ، وقد تم قبول الفرضية حسب ما رأس المال الفكري لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 

( ومستوى الداللة 1.717) قيمة ف للدرجة الكلية أظهرته النتائج، بحيث توصلت النتائج بأن

توجد فروق دالة إحصائيًا ال أنه ما يعني  (α ≥ 0.05من مستوى الداللة ) أكبر( وهي 2.165)

العمر. وكذلك للمجاالت ما عدا مجال ي واقع رأس المال الفكري لدى جامعة القدس يعزى لمتغير ف

رأس المال الهيكلي، وبذلك يتضح عدم وجود تأثير للعمر على أبعاد رأس المال الفكري، وذلك ألن 

هيكلي المعرفة العلمية ال تنحصر في فئة عمرية محددة، بإستثناء تأثير العمر على رأس المال ال
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وذلك ألن سنوات الخبرة وإشغال المناصب اإلدارية واألكاديمية يعتمد على سنوات الخدمة والفترة 

، وهو ما اتفقت معه دراسة )الشرفا، التي يقضيها األكاديمي في التعليم الجامعي والتدرج العلمي

 .(1215( و)النخالة، 1211( ودراسة )شعبان، 1228

  :فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةتوجد ال  الفرضية الثانية (α ≥ 0.05)  في واقع

المؤهل العلمي ، وقد تم  رفض الفرضية حسب رأس المال الفكري لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 

(، ومستوى الداللة 2.421قيمة  ت  للدرجة الكلية )ما أظهرته النتائج، بحيث توصلت النتائج بأن 

المؤهل تعزى لمتغير واقع رأس المال الفكري لدى جامعة القدس روق في (، أي أنه توجد ف.4.42)

، حيث إنه هناك تأثير للمؤهلى العلمي على رأس المال الفكري، وذلك ألن المعرفة العلمية العلمي

( 1215وهو ما اتفقت معه كل من )النخالة، ، ترتبط بالمستوى التعليمي والمؤهل العلمي

 .(Gogan, 2016)( و1215و)الخضري، 

  :ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية الثالثة (α ≥ 0.05)  في واقع

الرتبة العلمية ، وقد تم  رفض الفرضية حسب رأس المال الفكري لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 

ومستوى الداللة ( 4.136) أن قيمة ف للدرجة الكليةما أظهرته النتائج، بحيث توصلت النتائج بأن 

توجد فروق دالة إحصائيًا في واقع  ( أي أنهα ≥ 0.05من مستوى الداللة ) قلأ( وهي 2.211)

الرتبة العلمية، وذلك لكون الرتبة العلمية مبنية رأس المال الفكري لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 

تبة العلمية على رأس على سنوات الخبرة بشكل أساسي والمؤهل العلمي، حيث لوحظ مدى تأثير الر 

، وهذا ما اتفقت معه مال العالقات إلعتماده على الخبرة العلمية والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة

 .(Mitchell, 2013( و)1211دراسة كل من )الجندي، 
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  :توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ال الفرضية الرابعة (α ≥ 0.05)  في واقع

وقد تم  رفض  ، الخبرة في الوظيفة الحاليةرأس المال الفكري لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 

( 3.536) ف للدرجة الكلية أن قيمةالفرضية حسب ما أظهرته النتائج، بحيث توصلت النتائج بأن 

الة توجد فروق د ( أي أنهα ≥ 0.05من مستوى الداللة ) أقل( وهي 2.248ومستوى الداللة )

الخبرة في الوظيفة الحالية، إحصائيًا في واقع رأس المال الفكري لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 

وذلك لكون الخبرة في الوظيفة الحالية مبنية على سنوات الخدمة في الوظيفة بشكل أساسي، حيث 

ري إلعتماده لوحظ مدى تأثير الخبرة في الوظيفة الحالية على رأس مال العالقات ورأس المال البش

، وهذا ما اتفقت معه دراسة )العزب، على الخبرة سنوات الخبرة والمعرفة التي يمتلكها األكاديميون 

 .(1228( و)الشرفا، 1216

  :توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ال الفرضية الخامسة (α ≥ 0.05)  في واقع

وقد تم  رفض الفرضية  "،المنصب اإلداري رأس المال الفكري لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 

( ومستوى 4.531) قيمة ف للدرجة الكليةحسب ما أظهرته النتائج، حيث أظهرت النتائج أن 

( أي أنه توجد فروق دالة إحصائيًا في α ≥ 0.05من مستوى الداللة ) أقل( وهي 2.211الداللة )

المنصب اإلداري، حيث يؤثر المنصب واقع رأس المال الفكري لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 

اإلداري على رأس المال الهيكلي، ورأس المال البشري، وذلك ألنه يعتمد على المؤهل العلمي وعدد 

، وهذا ما اتفقت معه مة في الوظيفة الحاليةالخد إلىسنوات الخبرة والمعرفة التي يمتلكها إضافة 

 (.1216( و)بن ثامر، 1211دراسة كل من )شعبان،
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متغيرات  حسب التميز المؤسسي لدى جامعة القدس واقع اختالف بالفرضية الرئيسية الثالثةفيما يتعلق  .5

 الحالية، المنصب اإلداري(، تم تفريعه )العمر، المؤهل العلمي، الرتبة العلمية، الخبرة في الوظيفة

 للفرضيات التالية:

 :ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية األولى (α ≥ 0.05)  في مستوى

وقد تم  رفض الفرضية حسب ما  العمر ،التميز المؤسسي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 

( ومستوى الداللة 1.676) قيمة ف  للدرجة الكليةأظهرته النتائج، بحيث حيث أظهرت النتائج أن 

( أي أنه توجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى α ≥ 0.05من مستوى الداللة ) أقل( وهي 2.248)

هذا المتغير على مستوى  العمر، حيث يؤثرالتميز المؤسسي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 

التميز القيادي، والتميز البشري، والتميز الخدماتي، وتؤكد الباحثة على أن التميز مطلوب من 

( ودراسة 1214، وهو ما اتفقت معه دراسة )البحيصي،جميع األكاديميين بغض النظر عن العمر

 .(1212)حسن،

 :مستوى الداللة توجد فروق ذات دالله إحصائية عندال   الفرضية الثانية (α ≥ 0.05)  في مستوى

المؤهل العلمي ، وقد تم  رفض الفرضية حسب التميز المؤسسي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 

(، ومستوى الداللة 31..1 ت  للدرجة الكلية )قيمة ما أظهرته النتائج، حيث أظهرت النتائج أن 

تعزى لمتغير مستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس (، أي أنه توجد فروق في 4.421)

المعرفة والخبرة العلمية وسنوات الخدمة وطبيعة  المؤهل العلمي، وذلك إلعتماد هذا المتغير على

( 1214صب اإلداري الذي يشغله األكاديمي، وهو ما اتفقت معه دراسة )البحيصي، المن

 (.1215و)األيوبي،
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 :فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة  ال توجد الفرضية الثالثة (α ≥ 0.05)  في مستوى

الرتبة العلمية ، وقد تم  رفض الفرضية حسب ما التميز المؤسسي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 

( ومستوى 4.845) قيمة ف للدرجة الكلية قيمةأظهرته النتائج، بحيث حيث أظهرت النتائج أن 

توجد فروق دالة إحصائيًا  ( أي أنه α ≥ 0.05من مستوى الداللة ) قلأ( وهي 2.211الداللة )

الرتبة العلمية، وهو ما اتفقت معه في مستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 

 (.1225( و)محمد،1215( و)األيوبي،1212دراسة )حسن، 

 :اللةتوجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الد ال  الفرضية الرابعة (α ≥ 0.05)  في

وقد تم    ،الخبرة في الوظيفة الحاليةمستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 

أن قيمة  قيمة ف للدرجة قيمةرفض الفرضية حسب ما أظهرته النتائج، حيث أظهرت النتائج أن 

 ≤ αمن مستوى الداللة ) أقل( وهي 2.238( ومستوى الداللة )3.726) ف للدرجة الكلية

توجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس يعزى  ( أي أنه0.05

 ,Alnaweigah( و)1225، وهو ما اتفقت معه دراسة )محمد، الخبرة في الوظيفة الحاليةلمتغير 

2013). 

 :الداللةتوجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى   ال الفرضية الخامسة (α ≥ 0.05)  في

المنصب اإلداري ، وقد تم  رفض مستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 

 ف للدرجة الكلية قيمة  أن قيمةالفرضية حسب ما أظهرته النتائج، بحيث توصلت النتائج بأن 

( أي أنه توجد α ≥ 0.05من مستوى الداللة ) أقل( وهي 2.241( ومستوى الداللة )5.472)

المنصب فروق دالة إحصائيًا في مستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير 
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اإلداري، كذلك إن التميز في جميع المناصب اإلدارية والتدرجات الوظيفية ضروري ألنه يساهم في 

 (Al- Adaileh, 2017حقيق التميز المؤسسي لدى الجامعة، وهو ما اتفقت معه دراسة )ت

  (.1215و)األيوبي،
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 التوصيات 3.5

من أجل تعزيز رأس المال الفكري والتميز المؤسسي في جامعة القدس فإنه البد من العمل على تعزيز رأس 

المال البشري، ورأس المال الهيكلي، ورأس مال العالقات، وتعزيز التميز القيادي، والتميز البشري، والتميز 

، افسي لها، ويحقق لها قيمة مضافةالرفع من أداء الجامعة وتحقيق مركز تن إلىالخدماتي، األمر الذي يؤدي 

 وفي ضوء تحليل نتائج الدراسة فإن الباحثة تقترح مجموعة من التوصيات لصانعي القرار في جامعة القدس.

ن ونشرها بين العاملي هافلسفة التميز في الجامعة، وتعزيز  تفعيل ونشر ثقافة التميز وتبنيالعمل على  .1

 فيها.

 العمل على زيادة المخصصات المالية الخاصة ببرامج التميز لدى كليات الجامعة. .1

 العمل على عقد إجتماعات ولقاءات وندوات وأبحاث مشتركة بين األكاديميين القدامى والجدد. .3

العمل على نشر سياسات وإجراءات وبرامج وأنظمة الجامعة وتوثيقها عبر كتيبات خاصة وعبر موقع  .4

 معة اإللكتروني، حتى يتسنى للجميع اإلطالع عليها.الجا

اإلعتماد على تقارير نظم تقويم أداء األكاديميين، ذلك من خالل وضع خطط واضحة لعملية تقييم  .5

 .فيهااألداء في الجامعة، واإلهتمام بقياس رضا األكاديميين بشكل دوري 

فرق العمل  يات لتنفيذها وذلك من خالل آل ، ووضعاألكاديميين في عملية إتخاذ القرارات تفعيل دور .6

 المتخصصة.

لجان مشتركة بين مختلف الكليات واألقسام في الجامعة، والتي من شأنها أن تعنى بتشجيع  فعيلت .7

 األبحاث المشتركة وتنظيم الفعاليات والندوات المشتركة بين أقسام الجامعة وكلياتها المختلفة.

 الجامعة بتطوير التحالفات واإلتفاقيات اإلستراتيجية مع المؤسسات األكاديمية الدولية. زيادة إهتمام .8
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العمل على تحديث قواعد البيانات وتطوير نظم المعلومات بشكل يضمن اإلستفادة منها بكفاءة وفعالية  .9

 ت في الجامعة.اعالية لدى متخذي القرار 

أ تفويض السلطات ويشرك األكاديميين في عملية السعي نحو تطوير الهيكل التنظيمي بما يعزز مبد .12

 إتخاذ القرارات.

العمل على زيادة الموازنة الخاصة بتدريب األكاديميين في الجامعة، وزيادة الحوافز )المادية والمعنوية(  .11

 بما يتناسب وجهود األكاديميين وإنجازاتهم ومساهمتهم في الجامعة.

ث العلمي واألنشطة التعليمية والثقافية، وزيادة مشاركة العمل على زيادة الموازنة المخصصة للبح .11

 األكاديميون في المؤتمرات العلمية الخارجية ونشر أبحاثهم في المجالت العلمية المحكمة.

 توصي الباحثة بإجراء المزيد من الدراسات حول موضوع راس المال الفكري والتميز المؤسسي. .13

 نموذج للتميز المؤسسي األكاديمي خاص بها.توصي الجامعة بدراسة مدى إمكانية بناء  .14
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 .(3، العدد )لة التميز، سلسمجلة المدير الناجحلتحقيق التميز المؤسسي، 
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 .(12، العدد)، العراقللبحوث واإلستشارات  ، مركز البصيرةالدراسات اإلقتصادية
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دور إدارة المعرفة في استثمارات رأس المال البشري لتحقيق األداء  .(1211) .حاكم ،الميالي -15

الغزي للعلوم االقتصادية  مجلة العراق، دراسة تطبيقية بمعمل االسمنت الكوفة، :االستراتيجي

 .(11) العدد(، 7المجلد )، واإلدارية

مجلة العلوم قياس رأس المال الفكري بين النظرية والتطبيق،  .(1221) .غم، نونعمة ،عد، سالعنزي  -16

 .(31(، العدد )9المجلد )العراق،  ،اإلقتصادية واإلدارية

 المؤتمرات والدورات

 إلى مقدم بحث ،األعمال شركات في الفكري  المال رأس وتقييم راسةد .(1225. )بد الستار، عيوسف -1

 .الدارية، جامعة الزيتونة، االردن، كلية االقتصاد والعلوم االزيتونة مؤتمر

اإلنفاق على رأس المال الفكري وأثره في نجاح الشركات  .(1223. )حمد، وصالح، أليالمفرجي، ع -1

 .، عمان، األردنلجامعة العلوم التطبيقية الخاصةبحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الصناعية، 
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 المالحق
 

 : الدراسة أداة حكموا الذين المحكمين بأسماء قائمة(: 0ملحق )
 

 الوظيفة العمل مكان المحكم اسم الرقم
 أستاذ مساعد جامعة القدس األطرشد. عزمي   .1
 أستاذ مساعد القدس جامعة د. عبد الوهاب الصباغ  .1
 أستاذ مساعد القدس جامعة خليفة د. إياد  .3
 أستاذ مساعد جامعة القدس د. سعدي الكرنز  .4
 أستاذ مساعد جامعة القدس د. نضال درويش  .5
 أستاذ مساعد القدس المفتوحة جامعة عطية مصلح د.  .6
 المفتوحة القدس جامعة رئيس نائب جامعة القدس المفتوحة مروان درويش د.  .7

 االدارية للشؤون 
 أستاذ مساعد القدس جامعة برغوثي سلوى   د.  .8
 أستاذ مساعد جامعة القدس د. منصور غرابة  .9

 إحصائي محلل القدس جامعة حمودة أ.موسى  .12
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 إستبيان جامعة القدس :(1) ملحق

 

 جامعة القدس
   عمادة الدراسات العليا

 معهد التنمية المستدامة
 بناء مؤسسات وتنمية موارد بشرية

 
 

 أع اء الهيئة االكاديمية في جامعة القدس المحترمين السيدات والسادة األفاضل

 تحيه طيبه وبعد،،

التمّيز المؤسسي لدى جامعة رأس المال الفكري ودوره في تحقيق جراء دراسة بعنوان:  الباحثة صابرين ابو لبدة بإتقوم 
وتهدف دارة الموارد البشرية، وإوذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص بناء المؤسسات   القدس

 االزمة تقديم التوصياتتأثير رأس المال البشري في تحقيق التمّيز المؤسسي لجامعة القدس، و  إلىالتعرف  إلىالدراسة 
نجاز إهمية كبيرة في أ االجابة على هذه االسئلة لما في ذلك من  ىرجي .تسهم في بناء نموذج التمّيز للجامعةصحاب القرار أل

غراض البحث العلمي فقط، ن جميع المعلومات التي سيتم جمعها من خالل هذه االستبانة سوف تسخدم ألأهذه الدراسة علما ب
 كاديميون في الجامعة.ألالمستهدفة لتعبئة االستبانة هم ا ن الفئةأة تامة، مع العلم بنها ستعامل بسريّ أكما 

 -: جابة االستبانة للمبحوثينإتعليمات 

 . جابةقرأ التعريف المذكور عند كل محور للفهم الدقيق قبل اإلا .1
 . جابةقرأ الفقرات بتمعن قبل اإلا .1
 .جابة التي تراها مناسبةفي فراغ اإل ( √ضع اشارة ) .3

 االحترام والتقدير ،،،،،وتفضلوا بقبول فائق 

 المشرف : د. أحمد حرزالله

 الطالبة : صابرين ابو لبدة 
 2597166315جوال: 
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 :أوال البيانات الشخصية والوظيفية 
 ( في المربع المناسب:√ضع إشارة )
 
o :العمر 

 45أقل من  -35من   35أقل من  -15
 سنة فأكثر 55من   55أقل من  -45

 
o :المؤهل العلمي 
    دكتوراه    ماجستير  

 
o  :الرتبة العلمية 
  أستاذ     أستاذ مشارك   أستاذ مساعد  محاضر  مدرس  

 
o :الخبرة في الوظيفة الحالية 

 سنوات 6وأاقل من  -3من    سنوات 3أقل من  .1
 سنوات فأكثر 12  سنوات 12وأقل من  -6من 

 
o  :المنصب اإلداري 
 بدون منصب              رئيس دائرة      مساعد عميد     عميد  

       
 
 
 
 

 مالحظة: تركزت دراسة رأس المال الفكري على ثالثة جوانب : 
 التعرف على المعرفة والخبرات والمهارات اإلبداعية لدى األكاديميين. -1
 على مدى مالئمة األنظمة والسياسات والبرامج وبيئة العمل في المؤسسة لتحقيق التمّيز المؤسسي. إلىالتعرف  -1
 المختلفة. مواردهاقدرة المؤسسة على اإلحتفاظ بعالقات قوية مع األكاديميين، المتعاملين معها، و  -3
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 :ثانيًا: تقييم أبعاد رأس المال الفكري 
 فقرات التالية:( لكل فقرة من ال√ُيرجى وضع إشارة )

o  :الفرد. التي يمتلكها واإلبتكار المعرفة والمواهب والمهارات والقدرات والخبرات والتدريبوتشمل على البعد األول: رأس المال البشري 

موافق  الفقرة الرقم
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

  المعرفة
      .الالزمة ألداء مهامهمن في الجامعة المعرفة و يتوفر لدى األكاديمي 1
      للبحث عن المعرفة الالزمة ألداء مهامهم بالشكل المطلوب.  األكاديميون  يسعى 1

3 
في المعرفة من خالل ما يقدمه القدامى من خبرات الزمة األكاديميون يتشارك 

 الجدد. ألكاديميون ل
     

4 
والمحدثة باستمرار عن البرامج التعليمية في الجامعة المعرفة التامة األكاديميون يمتلك 

 التي توفرها الجامعة.
     

      يمتلك األكاديميون الشهادات األكاديمية المناسبة مع المنصب االكاديمي. 5
 الخبرة العملية

      الخبرة الكافية ألداء مهامهم.ن و يمتلك األكاديمي 1

1 
في تقديم حلول متميزة للمشكالت التي  كاديميون تسهم الخبرة العملية التي يمتلكها األ

 تواجههم في العمل.
     

3 
الذين يمتلكون الخبرات العملية الالزمة  من األكاديميين ياكاف اتمتلك الجامعة عدد

 العمل.ألداء 
     

      مع خبراتهم. بما يتناسبن في الجامعة مهامهم و يؤدي األكاديمي 4

5 
عينها عند تعيين األكاديميين الخبرة التي يمتلكونها في مجاالت تضع الجامعة نصب 

 تخصصهم.
     

      يمتلك األكاديميون عدد ال بأس به من األبحاث العلمية المنشورة. 6
 االبتكار

      .ن في الجامعة بالقدرة على توليد االفكاريو يتمتع األكاديم 1
      لمواجهة مشاكل العمل.يقدم األكاديميون الحلول السريعة  1
       .اعمالهم بشكل متجدد كاديميون ينجز األ 3
      افكار جديدة ألساليب العمل.يمتلك األكاديميون المقدرة على تقديم  4
      في الجامعة الشجاعة الكافية للقيام بأعمال إبتكارية. كاديميون يمتلك األ 5
      بالمشاركة في األفكار الجديدة للخدمات التي تقدمها الجامعة. يلتزم األكاديميون  6

 المهارات والقدرات:
      الجامعة المهارات الالزمة ألداء مهامهم بأفضل وجه. لدى األكاديميين فييتوفر  1
      كبر في العمل.أالجامعة القدرة على تحمل مسؤوليات  أكاديميي يتوافر لدى 1
      على التكيف مع ضغور العمل. األكاديميون بالقدرةيتمتع  3
      عمال بطريقة صحيحة.نجاز األإكاديميون على تنفيذ و يحرص األ 4
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o  والبرامج والسياسات واإلجراءات وقواعد البيانات البعد الثاني: رأس المال الهيكلي: ويشتمل على الهيكل التنظيمي

 الخاصة بالجامعة.

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 أنظمة المعلومات وقواعد البيانات
      هم نظم المعلومات بالجامعة في سرعة إنجاز العمل بالشكل المطلوب.اتس 1
      تمتاز نظم المعلومات في الجامعة بمواكبتها لكل ما هو جديد في مجال اإلختصاص. 1
      تمتاز قواعد البيانات في الجامعة بتطورها. 3

4 
تزود قواعد البيانات ونظم المعلومات المستخدمة في الجامعة متخذي القرارات 

 بالمعلومات الالزمة بكفاءة وسرعة مناسبة.
     

      البيانات ومتاحة لكافة الكليات والتخصصات المختلفة في الجامعة.قواعد  5
      تتسم قواعد البيانات في الجامعة بأنها متكاملة. 6
      لتزام بها.تسعى الجامعة لتطبيق القواعد والقوانين المطلوب اإل 7

 الهيكل التنظيمي

1 
الالزمة لجميع المستويات  يضمن الهيكل التنظيمي للجامعة تدفق وسريان المعرفة

 دارية في الجامعة.اإل
     

1 
تتبنى الجامعة هيكل تنظيمي مرن يزود األكاديميين بالتسهيالت الالزمة ألداء مهامهم 

 .بشكل متميز
     

3 
تطور الجامعة هيكلها التنظيمي بشكل مستمر بما يتناسب مع البيئة المحيطة التي 

 .تعمل بها الجامعة
     

      الوحدات التنظيمية ذات االختصاصات المختلفة  في الجامعة غير متداخلة. 4

5 
يوفر الهيكل التنظيمي درجات كبيرة من الوضوح في العالقات القائمة بين الرؤساء 

 والمرؤسين.
     

      أسلوب الالمركزية في اإلدارة. إلىدراة العليا تميل اإل 6
      التفويض للسلطات للمستويات االدارية االقل.تعزز اإلدارة العليا مبدأ  7

 البرامج:

1 
جل تطوير وتحديث معرفة ومهارات أتكرس الجامعة كثيرا من الوقت والجهد من 

 .األكاديميين
     

      .تحفيز األكاديميين على التطوير والتجديد بشكل مستمر إلىتسعى الجامعة  1

 فرق العمل:
      .توجد مشاركة جماعية لدى األكاديميين في حل المشكالت 1
      يتم التعامل مع قضايا العمل الموضوعة بشكل جماعي. 1

3 
تعزيز روح التعاون األكاديمي بين األقسام  إلىيسعى األكاديميون في الجامعة 

 والتخصصات المختلفة  في الجامعة.
     

      يلمس أكاديميو الجامعة مخرجات العمل المشترك من خالل فرق العمل المختلفة. 4



 

188 

3 
التدريب الالزمة بناًء على استخدام التكنولوجيا والتعامل تقوم الجامعة بتنفيذ برامج 

 .معها
     

4 
ج التعلم والتدريب التي مين من خالل براكاديميتشجع الجامعة التطور العلمي لأل

 كاديميين.تقدمها لأل
     

      .توفر الجامعة موازنة مخصصة لتدريب وتطوير المهارات وكفاءات األكاديميين فيها 5

6 
توفر الجامعة نظام حوافز ومكافآت وغيرها من البرامج التي تعزز اإلبداع والتمّيز لدى 

 .األكاديميين
     

      السياسات واإلجراءات

1 
تتضمن سياسات وإجراءات العمل في الجامعة خلق معرفة جديدة بشكل دائم 

 ومستمر.
     

1 
لتنفيذ المهام في كتيبات خاصة بكل توثق الجامعة سياسات وإجراءات العمل الالزمة 

 دائرة وكلية.
     

      تعتمد الجامعة على سياسات محددة لألداء. 3
      تتابع الجامعة معالجة اإلختالف بين األداء الفعلي والمعايير الموضوعة. 4

5 
العلمية  كتساب المهارتكأساس إل تطوير األكاديميينتركز اإلدارة العليا على 

 .المتنوعة
     

      .يات وتنفيذها بكفاءة وفاعليةلتسهم سياسات الجامعة في تسهيل العم 6
      جراءت العمل في الجامعة خلق معرفة جديدة بصفة مستمرة.إتتضمن سياسات و  7
      تستقطب الجامعة األكاديميين ذوي المهارات والخبرات والقدرات اإلبداعية. 8

 
o  الثالث :  رأس مال العالقات : ويشمل على العالقات بين األكاديميين والجامعة، وبين جودة الخدمات التي تقدمها البعد

 الجامعة والتحالفات االستراتيجية التي تنفذها الجامعة مع مختلف الجهات المحلية والدولية.

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 العالقات مع األكاديميين
      تقدر الجامعة دور األكاديميين بعدالة دون تحّيز. 1
      تدعم الجامعة وسائل تعزيز الثقة بين األكاديميين من خالل مشاركة الجميع. 1
      إحتياجات ورغبات األكاديميين فيها. إلىتولي الجامعة عناية  3
      األكاديميين ورغباتهم.تهتم الجامعة بإشباع حاجات  4
      توفر الجامعة الجو المناسب للعمل من خالل التحسين المستمر ألوضاع األكاديميين. 5

 التحالفات االستراتيجية 

1  
إقامة تحالفات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية دولية لتطوير  إلىتسعى الجامعة 

 المعرفة.
     

1 
تحالفات استراتيجية مع مؤسسات اكاديمية دولية تمكنها من تسعى الجامعة على إقامة 

 مواجهة التحديات.
     

     تزيد التحالفات االستراتيجية  التي تقيمها الجامعة مع مؤسسات دولية من قدرة الجامعة  3
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 على المنافسة.

4 
إقامة عالقات متبادلة مع الجامعات المحلية والعربية والدولية  إلىتسعى الجامعة 

 األخرى.
     

 الجودة العالية
      تعمل الجامعة على نشر ثقافة الجودة بين األكاديميين. 1
      تجري الجامعة تقييما دوريا ألدائها. 1
      تسعى اإلدارة العليا على تحديد أفضل طرق العمل للحد من التكرار. 3

4 
تهتم الجامعة ببناء قدرات كادرها األكاديمي من خالل تواصل عمليات التدريب 

 والتطوير.
     

      تحرص اإلدارة العليا على تحسينإجراءات العمل بشكل مستمر. 5
 

 ثالثا: تقييم أبعاد التمّيز المؤسسي 

موافق  الفقرة الرقم
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

o .اواًل: التمّيز القيادي: هي السمات والخصائص القيادية المكتسبة بالخبرة والتعليم 
      الجامعة على االلتزام بمعايير التمّيز االداري.اإلدارة العليا في تؤكد  1
      . األكاديميين في الجامعة وتقدير تحفيز ودعم 1
      بين األكاديميين. التمّيز ثقافة تعزيزتعمل اإلدارة العليا في الجامعة على  3

4 
 تعريف إلىالتي تهدف  ةالجامعة بإقامة الدورات التخصصي اإلدارة العليا في تهتم

 األكاديميين في جميع التخصصات بأهمية التمّيز في عملهم.
     

      حتياجاتها المستقبلية.الجامعة عملية التخطيط ال اإلدارة العليا فيتتولى  5

6 
ورغبات حاجات  إلىهداف االستراتيجية استنادًا الجامعة األ اإلدارة العليا في تتبنى

 سوق العمل.
     

      على تحقيق مركز تنافسي جيد. ستمراراالجامعة ب اإلدارة العليا فيتسعى  7
      الجامعة األكاديميين نحو تقديم أفكار متميزة جيدة. اإلدارة العليا فيتشجع  8
      الجامعة موازنة مناسبة لتقديم أداء متميز. اإلدارة العليا في تخصص 9

      الجامعة على تحفيز األكاديميين لتقديم خدمات متميزة. اإلدارة العليا في تعمل 12
      ير حسب الحاجة.يالجامعة لتبني فلسفة التغ اإلدارة العليا في تسعى 11
o  الفرد على تحقيق نتائج غير مسبوقة يغلب عليها الطابع اإلبداعي الفردي. : وتعني قدرة ثانيًا: التمّيز البشري 
      لتحقيق اإلبداع والتمّيز. األكاديميون فيهاتقوم الجامعة بتطوير كفاءات  1
      تراقب الجامعة جهود وإنجازات األكاديميين وتكافئهم على ذلك. 1
      األكاديميين.مع  فعالة وحوار وتواصل اتصال قنوات توفير 3
       .باألكاديميين العالقة مل الجامعة على تعزيزتع 4
      األكاديميين. حفز قدراتتعمل الجامعة على  5
      األكاديميين. كفاءات وتطوير تحديد 6
      األكاديميين. وتحسين أداء دارةإو  تخطيط 7
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      تساعدهم على القيام بأعمالهم.دوات الحديثة التي األلألكاديميين توفر الجامعة  8
      ذوي الكفاءات للعمل فيها. األكاديميين تستقطب الجامعة 9

      تناسب تقييمهم. آتيحصل األكاديميين في الجامعة على مكاف 12
      كاديميين بشكل دوري.تهتم الجامعة بقياس الرضا الوظيفي لأل 11
      المشاركة بالمؤتمرات العلمية الخارجية .شجع الجامعة األكاديميين في ت 11

13 
 تنفيذ األنشطة الالزمة  ألكاديميين من اجلتخصص الجامعة موازنة خاصة ل

 ) رحالت تعليمية، انشطة ثقافية ... إلخ (.
     

      تشجع الجامعة األكاديميين على نشر أبحاث في مجالت علمية عالمية. 14
      خاصة لتطوير الكادر البشري األكاديمي.تخصص الجامعة موازنة  15
o قق ثالثًا: التمّيز الخدماتي :  وهو تميز الجامعة في تقديم خدماتها بطريقة متفردة وخارجة عن المألوف بشكل يميزها عن غيرها وبطريقة تح

 .التوقعات واألهداف المرجوة

1 
 بجودة وأعمالها بالجامعة  )إلخ...نشر تطوير تصنيف( والمعرفة المعلومات تدار

 مرتفعة.
     

1 
 بالشكل التقنية الموارد من واالستفادة من االستخدام التأكدتقوم إدارة الجامعة من 

 األمثل.
     

3 
 والمعداتي المبان من واالسفادة من االستخدام تقوم إدارة الجامعة من التأكد

 األمثل. بالشكل والممتلكات
     

4 
 سياسات يخدمبما  فعال بشكل المالية الموارد إدارة من الجامعة من التأكدتقوم إدارة 

 واستراتيجيات الجامعة.
     

      وخدماتها. أداء الجامعة على بالنفع يعود بما خارجية شراكات وتطوير بناءيتم  5
      لتعزيز المسؤولية المجتمعية لديها. اً تخصص الجامعة قسمًا خاص 6
      تخصص الجامعة موزانة خاصة لنشاطات وخدمات اجتماعية. 7
      .حاجات السوق تقوم الجامعة بإجراء استطالعات مستمرة للتعرف على  8
      بشكل مستمر. للسوق تعمل الجامعة على ضبط وتطوير الخدمات التي تقدمها  9

      تقديم الخدمات في الجامعة بالسرعة. إجراءات  تتسم 12
      تقوم الجامعة بالرقابة المستمرة على مرافقها. 11
      تقوم الجامعة بتحسين الخدمات المقدمة بشكل مستمر. 11
      تشجع الجامعة التغذية الراجعة من األكاديميين لإلرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. 13
      زنة  خاصة بمسؤوليتها المجتمعية.اتخصص الجامعة مو  14
      تهتم الجامعة بجودة الخدمات المقدمة. 15
      تعمل الجامعة على تلبية احتياجات األكاديميين. 16
 

  



 

191 

  : رابعاً تقييم االستبانه 

 في المكان الذي يناسب إجابتك: (√يُرجى وضع اشارة ) 10

   منك االستبانه وقتا  تاحتاج الرقم

طويال 

 مناسبا    طويال   جدا 

 اللغة  المستخدمة في االستبانه .1
 

سهلة 

  جدا
 سهلة

 
 صعبة

 درجة وضوح العبارات .2
 

 غامضة
 

 مفهومة
 

 دقيقية

1. 
هذه االستبانة غطت جميع المعلومات التي لها  أنهل تعتقد ب

 رأس المال الفكري؟ عالقة في

 نعم 

 ال 

2. 
ن هذه االستبانة غطت جميع المعلومات التي لها أهل تعتقد ب

 التميّز المؤسسي؟ عالقة في

 نعم 

 ال 

 

هل لديك أية إضافة أو تعديالت على االستبانه في حال إجابتك كانت بنعم تفضل/ ي بذكرها  20

 -أدناه:
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 شكرا لحسن تعاونكم

 

 نعم   

 ال   
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 للتحقق من صدق األداة(: حساب معامل بيرسون 3) رقم ملحق

 
مع الدرجة الكلية  مستوى رأس المال البشري ( لمصفوفة ارتبار فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتبار بيرسون )(: 1جدول )

 لدى جامعة القدس لألداة 
الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية
الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية
الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية
1 

**0.637 2.222 12 **0.747 2.222 19 **0.668 2.222 
2 **0.689 2.222 11 **0.678 2.222 12 **0.495 2.222 
1 **0.654 2.222 11 **0.720 2.222 11 **0.642 2.222 
2 **0.556 2.222 13 **0.741 2.222 11 **0.743 2.222 
. **0.776 2.222 14 **0.828 2.222 13 **0.617 2.222 
. **0.764 2.222 15 **0.840 2.222 14 **0.693 2.222 
3 **0.474 2.222 16 **0.811 2.222 15 **0.556 2.222 
9 **0.649 2.222 17 **0.733 2.222    
8 **0.719 2.222 18 **0.796 2.222    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 

مع الدرجة الكلية مستوى رأس المال الهيكلي ( لمصفوفة ارتبار فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتبار بيرسون )(: 1جدول )
 لدى جامعة القدس لألداة 

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

1 **0.779 2.222 11 **0.749 2.222 11 **0.834 2.222 
2 **0.815 2.222 11 **0.768 2.222 11 **0.761 2.222 
1 **0.724 2.222 13 **0.664 2.222 13 **0.736 2.222 
2 **0.737 2.222 14 **0.745 2.222 14 **0.775 2.222 
. **0.719 2.222 15 **0.796 2.222 15 **0.812 2.222 
. **0.820 2.222 16 **0.777 2.222 16 **0.763 2.222 
3 **0.848 2.222 17 **0.816 2.222 17 **0.771 2.222 
9 **0.804 2.222 18 **0.747 2.222 18 **0.751 2.222 
8 **0.807 2.222 19 **0.750 2.222    

14 **0.718 2.222 12 **0.832 2.222    
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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مع الدرجة الكلية مستوى رأس مال العالقات ( لمصفوفة ارتبار فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتبار بيرسون )(: 3جدول )
 لدى جامعة القدس لألداة 

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

1 **0.782 2.222 6 **0.768 2.222 11 **0.794 2.222 
2 **0.875 2.222 7 **0.718 2.222 11 **0.873 2.222 
1 **0.834 2.222 8 **0.809 2.222 13 **0.862 2.222 
2 **0.889 2.222 9 **0.751 2.222 14 **0.888 2.222 
. **0.860 2.222 12 **0.897 2.222    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 

مع الدرجة الكلية مستوى التميز القيادي ( لمصفوفة ارتبار فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتبار بيرسون )(: 4جدول )
 لدى جامعة القدس لألداة 

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

1 **0.828 2.222 5 **0.811 2.222 9 **0.884 2.222 
2 **0.865 2.222 6 **0.764 2.222 12 **0.915 2.222 
1 **0.855 2.222 7 **0.842 2.222 11 **0.880 2.222 
2 **0.786 2.222 8 **0.871 2.222    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

مع الدرجة الكلية مستوى التميز البشري ( لمصفوفة ارتبار فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتبار بيرسون )(: 5جدول )
 لدى جامعة القدس لألداة 

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

1 **0.895 2.222 6 **0.857 2.222 11 **0.798 2.222 
2 **0.821 2.222 7 **0.805 2.222 11 **0.532 2.222 
1 **0.804 2.222 8 **0.856 2.222 13 **0.752 2.222 
2 **0.824 2.222 9 **0.842 2.222 14 **0.537 2.222 
. **0.902 2.222 12 **0.852 2.222 15 **0.684 2.222 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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مع الدرجة الكلية مستوى التميز الخدماتي ( لمصفوفة ارتبار فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتبار بيرسون )(: 6جدول )
 لقدسلدى جامعة ا لألداة 

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

1 **0.845 2.222 7 **0.827 2.222 13 **0.869 2.222 
2 **0.812 2.222 8 **0.836 2.222 14 **0.826 2.222 
1 **0.797 2.222 9 **0.825 2.222 15 **0.853 2.222 
2 **0.881 2.222 12 **0.808 2.222  16 **0.855 2.222 
. **0.835 2.222 11 **0.909 2.222    
. **0.807 2.222 11 **0.872 2.222    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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معادلة خط االنحدار لفحص العالقة بين أبعاد رأس المال الفكري على التميز (: 4ملحق رقم )
 المؤسسي.

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .941a .886 .884 .27504 

a. Predictors: (Constant), tota3, tota1, tota2 

 
Variables Entered/Removed 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

راس المال البشري،  1
راس المال الهيكلي، 
 راس ما ل العالقات

. Enter 

a. All requested variables entered. 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 122.597 3 40.866 540.198 .000a 

Residual 15.811 209 .076   

Total 138.407 212    

a. Predictors: (Constant), راس المال البشري، راس المال الهيكلي، راس ما ل العالقات 

b. Dependent Variable:التمييز المؤسسي 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .109 .117  .931 .353 

 033. 2.146 058. 037. 079. راس المال البشري

 000. 5.217 256. 049. 253. راس المال الهيكلي

 000. 13.541 677. 047. 640. راس مال العالقات

a. Dependent Variable: التمييز المؤسسي 

 




