
 أثر رأس المال الفكري على الثقافة التنظيمية
 الجامعات الليبيةبعض دراسة ميدانية على 

 صبراتهجامعة   –االقتصاد  صرمان كلية  ــ  فوزي عبد الكريم مفتاح الصادق -أ 

  مقدمة :ال
صنع التقدم ل ال الفكري باعتباره أهم الموارديعتبر االهتمام بالثقافة التنظيمية هو االهتمام برأس الم    

 غير صائب ا  والنمو للمنظمات والجامعات واإلقرار بوجود ثقافة تنظيمية موحدة لكل المجتمعات يعتبر أمر 
ة هو االهتمام ة في ثقافته التنظيمية  ويعتبر االهتمام بالثقافة التنظيميفلكل مجتمع إنساني له طريقة معين

ر الملموسة ويرتبط بالمعرفة التي تؤثر على زيادة من األصول غي يعد أصل  الذي و برأس المال الفكري 
الجامعات للحصول عليه واكتسابه وتخزينه ألمر الذي أدى إلى سعي قيمة الموجودات األخرى بالمنظمة ا

ونشره واالستفادة منه في ظروف تؤمن للمنظمة فرص النجاح واالستمرار ، يحاول الباحث إيجاد العلقة 
رة في قوة معرفية مؤثمن يمية لما ينطوي على هذه العلقة الثقافة التنظو االرتباطية بين رأس المال الفكري 

 ساسية لزيادة الثقافة التنظيمية.ث تغييرات أاحدا  حاضر الجامعات ومستقبلها و 
 اإلطار العام للدراسة: -1
 : مشكلة الدراسة  - أولا 
تواجه الجامعات الليبية مجموعة من المشاكل المرتبطة بالتنوع في التركيبة السكانية نظرَا للتوزيع     

التي أفرزت سكانها مع سكان الدول المجاورة  الجغرافي للمدن والقرى ولكبر مساحة الدولة الليبية وعلقة
ثقافات في المجتمع وأثرت في البيئة المحلية على التنوع االقتصادي واالجتماعي والثقافي الذي ينعكس 

ن الغرض من هذه أبها،  الثقافة التنظيميةالجامعات والذي له أثره على على رأس المال الفكري العامل ب
ذلك برز السؤال الرئيسي للبحث ل "  الثقافة التنظيميةعلى أثر رأس المال الفكري الدراسة هو قياس " 

 ؟  الثقافة التنظيميةما هو أثر رأس المال الفكري على  :هوو 
 : الرئيس األسئلة الفرعية التالية ويتفرع من هذا السؤال

  ؟بالجامعات الليبية محل الدراسة والثقافة التنظيمية ما طبيعة العلقة بين رأس المال الفكري 
  بالجامعات الليبية محل الدراسة ؟  الثقافة التنظيمية بعادأرأس المال الفكري و  بعادأما طبيعة العلقة بين 

 : أهدف الدراسة - ثانياا 
كمتغير  والثقافة التنظيميةالتعرف على العلقة بين رأس المال الفكري محل الدراسة كمتغير مستقل   -1

 .بالجامعات الليبية محل الدراسة تابع
محل  بالجامعات الليبيةالثقافة التنظيمية  بعادأرأس المال الفكري و  بعادأالتعرف على العلقة بين   -2

 .الدراسة
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  والثقافة التنظيميةتشخيص طبيعة العلقة التي تربط بين رأس المال الفكري بعناصره المختلفة وبين  -3
 .محل الدراسة  الليبيةفة بالجامعات المختل هابعادأب

 : أهمية الدراسة -ثالثا 
الثقافة  بعادأفي اختبار  بموضوع البحثسابقة ذات الصلة الهذه الدراسة امتدادا للدراسات تعتبر    

ومن منظور  خلل التطبيق الميداني للدارسة منبالجامعات المبحوثة ورأس المال الفكري التنظيمية 
 أعضاء هيئة التدريس فيها.

 :فروض الدراسة - رابعاا 
توجد عالقة ارتباط ذات دللة إحصائية بين في ضوء مشكلة الدراسة يمكن صياغة الفرضية التالية :    

 رع منها الفروض الفرعية التالية: وتتف :بالجامعات الليبيةوالثقافة التنظيمية  رأس المال الفكري
  (ستراتيجيةالا)   والثقافة التنظيميةتوجد علقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين رأس المال الفكري  -1
ـــين رأس المـــال الفكـــري  -2 ـــاط ذات داللـــة إحصـــائية ب ـــة التنظيميـــة توجـــد علقـــة ارتب ) الممارســـات والثقاف

 (. اإلدارية
 المكافـــ تنظم والثقافـــة التنظيميـــة)توجـــد علقـــة ارتبـــاط ذات داللـــة إحصـــائية بـــين رأس المـــال الفكـــري  -3

 .( والحوافز
  منهجية البحث:  - خامساا  

من خلل االطلع المتاح من  تحليلي والدراسات النظريةعتمد الباحث على المنهج الوصفي الا     
المنشورة  المراجع والكتب العلمية ووقائع المؤتمرات والندوات والدراسات والبحوث العملية المنشورة وغير

 . الجامعات الليبيةبعض استقصاء موجه إلى أعضاء هيئة التدريس ب يتضمن البحث استبانةو والمقاالت 
 حدود البحث: - اا سادس

 .الجامعات الليبية حسب عينة البحثبعض تتم الدراسة الميدانية عن  الحدود المكانية:  
 : الدراسات السابقة اا ــسابع

تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة رأس المال  :(1) (2014)فلسطين ،  –دراسة قشقش  -1
وكأداة لتحقيق الميزة بيان أهمية رأس المال الفكري كمفهوم استراتيجي لالفكري في الجامعات المبحوثة 

ج تن ات رأس المال الفكري الخاصة بها التنافسية ، التعرف على قدرة الجامعات على االستفادة من مكون
 الفكري المال رأس من مكونات ارتباطا   األكثر هي العلقات لرأس مال اإلداريةاإلجراءات  أن هاعن

الدراسة على إدارة الجامعة توفير حوثة ، أوصت المبالجامعات  لدى التنافسية تعزيز الميزة في األخرى
جراء الدراسات والبحوث وتطوير هيكل يس بالجامعة على التعلم والتطوير عضاء هيئة التدر ألمكانيات اإل وا 
 .امعةالج
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تهدف الدراسة إلى التعرف على أهم الحوافز المادية : (2) (2011)بريطانيا ،   - دراسة الجساسي  -2
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات الدراسة عن  نتجالتي تقدم للعاملين بالوزارة المبحوثة ، 

إقامة ب، توصي الدراسة في تحسين أداء العاملينوالمادية ثر الحوافز المعنوية الدراسة العاملين حول أأفراد 
االستمرار في توفير فرص وب، ية زيادة تأثير التحفيز للعاملينوالندوات التي تبحث في كيفورش العمل 

 .التدريب والتأهيل للعاملين بما يلبي احتياجاتهم في التطوير الذاتي
بين  تهدف الدراسة إلى  تفسير علقة االرتباط :(3) (2008)الجزائر ،  –ايفــة دراسة بلوناس ، قذ -3

قة برأس المال الفكري ، إن القرارات المتعلنتج عن الدراسة رأس المال الفكري والميزة التنافسية للمنظمة ، 
، توصي الدراسة على المنظمات أن تدرك لتحقيق أهداف المنظمة  ألنها وسيلة، ستراتيجية هي قرارات ا

 بل أن قيمهم تختلف بمدى قدرتهم على خلق وتحديد مستقبل المنظمة ، أن كل األفراد ليسوا متشابهين 
على تهدف الدراسة إلى التعرف  :(4) (2005 -، الوليات المتحدة األمريكية  Carmeliدراسة )  -4 

خدمات الصحية الفي الوظيفة طبيعة العلقة بين الثقافة التنظيمية وبين نوايا وسلوك االنسحاب من 
الثقافة التنظيمية كافة ونوايا وسلوك  بعادأاألمريكية ، توصلت الدراسة إلى وجود علقة ارتباط بين 

والحوافز  المكاف تاالنسحاب بمختلف أنواعه ، توصي الدراسة بتحسين ظروف العمل من خلل زيادة 
 حد من االنسحاب الوظيفي .لالتشجيعية المادية والمعنوية ل

 العلقة فحص إلى الدراسة هدفت: (5) (2000 - ، هونج كونج واستراليا - Ian Caddy)دراسة  -4
 نموذج لقياس اقتراح الفكري في المنظمات محل الدراسة ، ورأس المال التنظيمية الثقافية المفاهيم بين

الفكري ، توصلت  لرأس المال ا  أساس ا  مكون باعتبارها التنظيمية الثقافة على يركز الفكري رأس المال
الفكري في المنظمات  ورأس المال والتنظيمية الثقافية المفاهيم بين علقةوجود  نتائج الدراسة إلى

في قياس رأس المال الدراسة  إليهتوصلت  األسلوب الذيمحل الدراسة  توصي الدراسة باستخدام 
 الفكري .

 : الطار النظري للدراسة
مجموعـة مـن القـدرات المعرفيـة والتنظيميـة التـي يتمتـع بهـا  بأنـه : يعـرف -رأس المال الفكري  تعريف -1

، للمنظمـةلتنشـ  الثـروة  لتحقـق التميـز والتفـوق التنافسـي  ،العاملون التي يمكن وضعها في االستخدام
، وتحويلهــا إلــى أربــاح فــي المســتقبل لعمليــات التــي تــؤدي إلــى المعرفــةالمهــارات واإلجــراءات  واوهــو 

تعظــيم  والبــرامج المعلوماتيــة  العمليــات و التقنيــات و األفكــار واالختراعــات و:  وتضــم المــوارد مثــل 
 ( 9) (8) (7(  )6) وزيادة الحصة السوقية لها. نقاط قوتها

 (11)  (10) :في النقاط التالية خصائص رأس المال الفكري  ــ -2
 .وتقييم العديد من األصول الفكريةصعوبة قياس  -1
 يتسم بدرجة عالية من عدم التأكد.و غير ملموسة  يعتبر رأس المال الفكري أصوال    -2
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 .فكرية تحت سيطرة منظمات األعمال أصوال  صعوبة وضع بعض   -3
 والمهارةنتيجة لتراكم الخبرة ، البشري تزايدت قيمة رأس المال الفكري كلما زاد استخدم العنصر   -4
 .الخاصة بالعاملينوالمعرفة  
    (12) : في اآلتي تهتكمن أهميــ  أهمية رأس المال الفكري  -3 
يسهم في الحفاظ على التميز التنافسي لمنظمات األعمال وتعظيم الفكر االبتكاري واالستفادة منه   -1

 واستخدام المعرفة في حل المشكلت التنظيمية.
للعمليات  ا  وقوة فاعلة وموردا  استراتيجيا  في هذا العصر ووقود تنافسيا  يعتبر رأس المال الفكري سلحا     -2

 .  (13)والتطوير واإلنتاج في شتى مجاالت األداء بالمنظمات 
يعتبر مصدرا  لتأسيس المنظمات المتعلمة التي تتكيف مع ظروف التغيير وتستجيب للتهديدات والفرص    -3

 . (14)وتتعلم بشكل مستمر من خبراتها ومن اآلخرين 
 . تحقيق األرباح العالية للمنظماتللستثمارات ل  مهما  يعتبر مجاال    -4
الذي يعني القدرة على فهم انفعاالت ومشاعر الفرد ذاته وكذلك تلك تنمية الذكاء العاطفي الجماعي  -5

 .(15) المتعلقة باآلخرين 
القوة دات الفكرية تمثل ألن الموجو ،  ُيعد رأس المال الفكري السلح األساس للمنظمة في عالم اليوم  -6

 . الخفية التي تضمن البقاء للمنظمة
هــي عبــارة عــن القــيم واالعتقــادات والتوقعــات والشــعارات ن الثقافــة : أ (18) (17) ( 16): الثقافــة التنظيميــة -4
 واألعـرافنتيجـة األنظمـة والقـوانين أو وقـد تكـون نتيجـة لافـراد أنفسـهم  لممارسات التي تحـدث أثنـاء العمـلوا

كـــل التصـــرفات والســـلوكيات لافـــراد داخـــل فـــي  واإلجـــراءات التـــي يحـــددها المجتمـــع ذاتـــه أو المنظمـــة نفســـها
تـأثير علـى سـلوك أعضـائها البوهـي تعكـس التكيـف الـداخلي والخـارجي للمنظمـة  ،ير العمل بهـايالمنظمة لتس

  .ومع األطراف الموجودة في بيئتهاوتحديد كيفية تعاملهم مع بعضهم البعض 
 تكمن في اآلتي :  ـــأهمية الثقافة التنظيمية  -5
 .القاعدة القوية والثابتة التي تقف عليها المنظمات لمواجهة التغيرات المتسرعة  هي -1
 هم في بناء وتطور المنظمة وارتقائها ومواكبة التغيرات والتطورات لذي يساإلطار اهي  -2
 .اكبة التطورات الجارية عنصرا جذريا يؤثر على قابلية المنظمة وقدراتها على مو  تعد -3
تؤثر على رسالة ورؤية  ف المنظمة والفلسفة وكذلكاعلى أهدي الثقافة التنظيمية إلى التأثير تؤد -4

 .(19)المنظمة 
 :كما يلي ــ مكونات الثقافة التنظيمية -6
 من قبل أعضاء المنظمة والتي هي األفكار واالعتقادات المشتركة : المشتركة والقيم المعتقدات  -1

 . (20) تواجه تصرفاتهم التنظيمية
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عب دورا التي تلات التي تحكيها من أجل المنظمة أو نجاحها مثل األساطير هي الحكاي األسطورة : -2
 .(21) لها والمحفزة  في حفظ ونقل القيم المهمة

 .(22) األشياء التي تكتسب معانيها من التقاليد واألعراف هي كل الكلمات أو: الرموز واللغة -3
  . واألنشطة التي يقوم بها العمال في المنظمة  األحداثكل : تتمثل في الطقوس والشعائر -4
يوهات خيالية توفر ر : وهي األخبار التي ليس لها أساس من الصحة وتكون في شكل سينااإلشاعات -5

زالة القل  . عدم اليقين لدى العاملين ق وحالةنوعا من الترويج وا 
 .(23)ا هأهم ـــ خصائص الثقافة التنظيمية   -7
 .تكتسب من خلل التفاعل واالحتكاك بين األفراد في بيئة العمل هي عملية مكتسبة -1
صنعه وبدونه ال  أي أنها من ايعتبر اإلنسان هو المصدر الرئيسي لهعملية إنسانية و ثقافة المنظمة  -2

 . تكون هناك ثقافة
ومستمر حيث كل جيل من أجيال المنظمة يعمل على تسليمها إلى األجيال  يالثقافة نظام تراكم -3
 .حقة فهي تعلم وتورث جيل بعد جيلالل
مطالب نة والقدرة على التكيف استجابة لصف بالمرو و فالثقافة التنظيمية ت، للثقافة خاصية التكيف  -4

 . (24)  اإلنسان
مدى يتم تشجيع العاملين على إظهار إعلن النزاعات  واالنتقادات إلى أي التسامح مع النزاع :  -5

 بصورة مكشوفة.
 :للدراسة الجانب العملي -الجزء الثاني 

 :مجتمع وعينة الدراسة -أوال 
( 9182لغ عددهم )الباالمبحوثة شتمل مجتمع الدراسة على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية ا     

أسلوب العينة العشوائية في اختيار أعضاء هيئة التدريس المعيين كل الوقت  حيث تم استخدامعضوا  
وهى إحدى العينات غير االحتمالية وتتيح اختيار مفردات محددة ذات الصلة  ) القارين ( بالجامعة

ر استخدام أسلوب الحصر الشامل في جمع ونظرا  لتعذسة وشملت كل المستويات الوظيفية بموضوع الدرا
حيث تم تقدير العشوائية البيانات العتبارات الوقت والجهد والتكلفة فقد تم االعتماد على أسلوب العينة 

  يساوي يكون لدينا حجم العينة حجم العينة من مجتمع الدراسة باستخدام معادلة ريتشارد وبتطبيقها
استرجاع بلغت  ( استمارة  بنسبة319عينة الدراسة وتم استرجاع ) ( مفردة تم توزيعها على أفراد369)
(% 75ويعتبر معدل االستجابة من المعدالت العالية باعتباره يفوق الحدود المتعارف عليها )(86.4%)

وتعاون المبحوثين مع  متابعة المستمرة من جانب الباحثولعل االرتفاع النسبي للردود يمكن إرجاعه إلى ال
 .التعليم العاليشريحة لها أثر وفهم ألهمية البحث العلمي داخل مؤسسات الباحث ك
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 :خصائص عينة الدراسة -ثانياا 
وباستخدام التكرارات  تم جمعها عن المبحوثين بواسطة استمارة البحثمن خلل البيانات العامة التي     

صفات المبحوثين من حيث اإلحصائية تم تحديد خصائص عينة الدراسة وذلك بهدف التعرف على 
التركيبة العلمية والعملية واالجتماعية ، حيث إن هذه الصفات تمثل متغيرات قد يؤثر تغيرها في نتيجة 

وكذلك قد يؤثر تغيرها في نتائج الدراسات المماثلة إذا ما ذا ما أعيد تطبيقها في وقت الحق هذه الدراسة إ
فيما يلي توزيع عينة دراسة كمحك لنتائجها و يجة هذه الطبقت على نفس مجتمع هذه الدراسة واتخذت نت

 .تبعا  للمتغيرات الشخصية الدراسة
  .خصائص أفراد عينة  الموظفين (1/1جدول )

النسبة  التكرار الفئات المتغيرات
 مئوية%ال

النسبة  التكرار الفئات
 المئوية%

 %21 67 أنثى %79 252 ذكر / النوع1
 40إلى  30 %4.7 15 سنة 30أقل من  / العمر2

 نةس
118 37% 

 %15.7 50 سنة 60إلى 50 %36.4 116 سنة 50إلى 40 
    %6.3 20 سنة فأكثر 60 

/ المؤهل 3
 العلمي

 %59.9 191 دكتوراه %40.1 128 ماجستير

 %30.4 97 محاضر %33.5 107 مساعد محاضر  / الوظيفة4
 %14.1 45 أستاذ مشارك %16.9 54 أستاذ مساعد

    %5 16 بروفيسور -أستاذ
 28.8 92 سنة 10-  5 %32 102 سنوات 5أقل من / سنوات الخبرة5
 19.3 62 سنة فأكثر 15 %19.7 63 سنة 15 -10 

 ( ما يلي:1/1يتضح من الجدول )
 بينما بلغت نسبة اإلناث (%79ن غالبية أفراد العينة من الذكور حيث بلغت نسبتهم )إالنوع : .1

 . (%21في العينة )
(  ثـم %37( سـنه وبلغـت نسـبتهم)40-30النسبة الكبرى من أفراد العينة للفئـة العمريـة مـا بـين ) :العمر .2

ثــم فــي المرتبــة  (%36.4) ســنة( بنســبة 50-40فــي المرتبــة الثانيــة أفــراد العينــة للفئــة العمريــة مــا بــين )
فـراد العينـة الـذين ( ثـم فـي المرتبـة األخيـرة أ%15.7( سنة بنسـبة )60-50الثالثة الفئة العمرية ما بين )

 (  .%4.7سنة( بنسبة ) 30تتراوح أعمارهم ما بين ) أقل من 
 ( %59.9حملة الدكتوراه وبلغت نسبتهم ) مستوى ن غالبية أفراد العينة منإ :المؤهل العلمي .3
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ممــا يــدل علــى جــودة التأهيــل العلمــي ألفــراد  (%40.1بينمــا بلغــت نســبة حملــة الماجســتير فــي العينــة ) 
 . ا بدقةاالستبانة بشكل جيد واإلجابة عنهالعينة وبالتالي قدرتهم على فهم عبارات 

( %63.9بلغــت نســبتهم ) نمســاعديالمحاضــرين الو ، ن غالبيــة أفــراد العينــة مــن المحاضــرين إالوظيفــة : .4
 .( %36.1ور( )بلغت نسبة األساتذة )المساعدين والمشاركين والبروفسو 
سـنوات( مـن الخبـرة فـي العمـل  5من أفراد العينـة المبحوثـة لـديها ) أقـل مـن ن الغالبية إسنوات الخبرة : .5

( سـنة 10-5تتـراوح سـنوات خبـرتهم مـا بـين) م في المرتبـة الثانيـة أفـراد العينـة( ث%32وبلغت نسبتهم )
سـنة(  15-10ثم المرتبة الثالثـة أفـراد العينـة والـذين تتـراوح سـنوات خبـرتهم مـا بـين ) %(28.8) بنسبة

 .%(19.3) سنة فأكثر( بنسبة 15وأخيرا  الذين تتراوح سنوات خبرتهم ما بين ) %(19.7بنسبة )
ا الباحث في الحصول على تتمثل أداة جمع البيانات التي اعتمد عليهوصف أداة  الدراسة:  -ثالثاا 

األولية اللزمة للدراسة في قائمة االستقصاء تم إعدادها وتطويرها بناء على االستعانة بالمقاييس البيانات 
 التي وضعها الباحثون لقياس أثر رأس المال الفكري على األداء التنظيمي 

 تم تصميم االستبانة في صورتها األولية :تتكون االستمارة من قسمين: .1
المتمثلـة مل على البيانـات الخاصـة بـأفراد عينـة الدراسـة: وهـى البيانـات الشخصـية تيشالقسم األول :  - أ

 (.، سنوات الخبرةالوظيفي ) العمر، المؤهل العلمي، الحالة االجتماعية، في
شــمل عبــارات الدراســـة األساســية: هــي المحـــاور التــي مــن خللهـــا يــتم التعــرف علـــى : القســم الثـــاني - ب

 :راسة  على النحو التاليغيرات الدمت
( عبارة وفقا  لما يلـي: المحـور 15مل على ثلثة محاور وعدد )تيش رأس المال الفكري: : المتغير المستقل

 ( عبارات.5) رأس المال البشرى ( وتم قياسه بعدد ): يقيساألول
 ( عبارات.5) رأس المال الهيكلي ( وتم قياسه بعدد ): يقيسالمحور الثاني

 ( عبارات.5الثالث : يقيس ) رأس مال العلقات ( وتم قياسه بعدد )المحور 
 .( عبارة15وعدد ) محاور ةعلى  ثلثيشتمل : الثقافة التنظيمية المتغير التابع: 

 ( عبارات.5( وتم قياسه بعدد )ستراتيجيةاالالمحور األول: يقيس: ) 
 (عبارات.5والحوافز( وتم قياسه بعدد) المكاف تالمحور الثاني: يقيس )نظم 

 (عبارات.5( وتم قياسه بعدد)اإلداريةالمحور الثالث: يقيس ) الممارسات 
درجة االستجابات المحتملة على الفقرات إلى تدرج خماسي حسب  تم قياس :مقياس الدراسة -رابعاا 

 :التالي( كما هو موضح في الجدول  Likart Scaleمقياس ليكرت الخماسى ) 
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 .( مقياس درجة الموافقة1/2جدول )
 درجة الموافقة الوزن النسبي النسبة المئوية الدللة اإلحصائية

 أوافق بشدة 5 % فأكثر80 درجة موافقة عالية جداا 
  أوافق 4 %79-70 درجة موافقة عالية
 محايد 3 %69-50 درجة موافقة متوسطة
 فقل أوا 2 %49-20 درجة موافقة منخفضة

 فق بشدةل أوا 1 %20أقل من  منعدمةشبه درجة موافقة 
 :سة كاآلتين الوسط الفرضي للدراعلية فإ

( وهــو يمثــل 3( =15/5=)5(/ 1+2+3+4+5الدرجــة الكليــة للمقيــاس هــي مجمــوع األوزان علــى عــددها) 
موافقــة ( دل ذلــك علــى 3عليــه كلمــا زاد متوســط العبــارة عــن الوســط الفرضــي )و ، الوســط الفرضــي للدراســة 

( دل ذلــك علــى عــدم 3أفــراد العينــة علــى العبــارة ا أمــا إذا انخفــض متوســط العبــارة عــن الوســط الفرضــي )
 موافقة أفراد العينة على العبارة.

للتأكد من صلحية أداة الدراسة تم استخدام كل من اختبار الصدق والثبات ألداة الدراسة:  - خامساا 
 :نحو التاليق والثبات وذلك على الاختبارات الصد

ناء على نظرية القياس الصحيح / صدق أداة الدراسة :هو قدرة األداء على قياس ما صممت من أجله وب1
وقد اعتمدت الدراسة  ياس سواء كانت عشوائية أو منتظمةالصلحية التامة خلو األداة من أخطاء الق تعني
 :قياس صدق أداة الدراسة على كل منفي 

 :المقياس)أ(. اختبار صدق محتوى 
بعد أن تم االنتهاء من إعداد الصيغة األولية لمقاييس الدراسة وحتى يتم التحقق من صدق محتوى أداة 
الدراسة والتأكد من أنها تخدم أهداف الدراسة تم عرضها على مجموعة من المحكمين والخبراء المختصين 

رائهم حول أداة بداء آلمحكمين إ( من المحكمين  في مجال موضوع الدراسة وقد طلب من ا4بلغ عددهم )
وبعد أن تم استرجاع االستبيان من جميع  الفقرات وشموليتها وتنوع محتواهاالدراسة ومدى صلحية 

ج وقد اعتبر الباحث  راء التعديلت التي اقترحت عليهالخبراء تم تحليل استجاباتهم واألخذ بملحظاتهم وا 
جراء التعديلت وصدق المحتوى ار إليها بمثابة الصدق الظاهري المش األخذ بملحظات المحكمين وا 

م االستبانة في صورتها لاداة  واعتبر الباحث أن األداة صالحة لقياس ما وضعت له وبذلك تمَّ تصمي
 .النهائية

 يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع : ب/ االتساق الداخلي
وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي للستبانة وذلك من خلل  هذه الفقرة  إليهجال الذي تنتمي الم

 انة والدرجة الكلية للمجال نفسه.حساب معاملت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستب
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 :رأس المال الفكري :المحور األول
  .( نتائج اختبار الصدق لمحور رأس المال الفكري1/3جدول )

 المتغيرات معامل الرتباط المعنويةمستوى 
 / رأس المال البشرى1 0.63 0.000
 / رأس المال الهيكلي2 0.69 0.000
 / رأس المال  العالقات3 0.69 0.000

 الذي يبين أن معاملت محور والدرجة الكلية للمجالالقرات كل فقرة من فمعامل االرتباط يبين إن  جدولإن 
  لما وضع لقياسه. ا  ( وبذلك يعتبر المحور صادق0.05معنوية )ال االرتباط المبينة دالة عند مستوى الداللة

 :الثقافة التنظيمية -المحور الثاني
  .( نتائج اختبار الصدق لمحور الثقافة التنظيمية1/4جدول رقم )

 المتغيرات معامل الرتباط مستوى المعنوية
 ستراتيجية/ال1 0.71 0.000
 / نظم المكافآت2 0.79 0.000
 / الممارسات اإلدارية3 0.67 0.000

الـذي يبـين أن معـاملت  كل فقرة من فقرات محور والدرجة الكليـة للمجـال إن جدول معامل االرتباط يبين إن
 لما وضع لقياسه. ا  وبذلك يعتبر المحور صادق (0.05)معنوية الداللة الاالرتباط المبينة دالة عند مستوي 

 أساليب التحليل اإلحصائي المستخدم في الدراسة: -سادساا 
 لتحليل البيانات واختبار فروض الدراسة تمَّ استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 كل من: (  ألسئلة االستبانة وذلك باستخدام Reliability Testإجراء اختبار الثبات )  -1
 اختبارات الصدق والثبات.  -ب            .اختبار الصدق الظاهري -أ
 :اآلتيأساليب اإلحصاء الوصفي: لوصف خصائص مفردات عينة الدراسة من خلل   -2
 لتكراري إلجابات أفراد العينة التوزيع التكراري لعبارات فقرات االستبانة للتعرف على التوزيع ا  -أ 

 عبارات فروض الدراسة. عن
ل راء أفـــراد العينـــة حـــو لوصـــف آ تـــم اعتمـــاد هـــذا األســـلوب اإلحصـــائي المـــوزون:الوســـط الحســـابي   -ب 

هـو يعـد حالـة خاصـة مـن الوسـط الحسـابي المـرجح و مقاييس النزعة المركزية متغيرات الدراسة باعتباره أحد 
 بنفس األهمية )الوزن(. كافة عندما ينظر إلى المفردات

راء المستجيبين قياسا  بالوسط س لمعرفة مدى التشتت في آا المقياتم استخدام هذ: االنحراف المعياري -ج 
 الحسابي المرجح . 

ووفقــا  لهــذا االختبــار يــتم مقارنــه القيمــة  one samplr T- test)للعينــة الواحــدة ) (T)اختبــار  -3
كبــر مــن فــإذا كانــت القيمــة االحتماليــة أ% ( 5(  للفقــرة مــع مســتوى الداللــة المعنويــة ) Probاالحتماليــة )

لــة معنويــة ( وتكــون الفقــرة ( يــتم قبــول فــرض العــدم ويــدل ذلــك علــى  ) عــدم وجــود فــروق ذات دال0.05)
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( يـتم رفـض فـرض العـدم وقبـول الفـرض البـديل ويـدل 0.05ما إذا كانت القيمة االحتمالية أقل مـن )سلبية أ
 ذلك على ) وجود فروق ذات داللة معنوية (  وتكون الفقرة ايجابية.

وصفيا   ة تقديم إحصاء  يهدف الباحث من تحليل البيانات األساسيوتحليل نتائج الدراسة : عرض  - سابعاا 
للبيانــات األساســية لــيعكس األهميــة النســبية لعبــارات الدراســة واســتخدام أســلوب االنحــدار لمناقشــة فــروض 

 الدراسة وذلك على النحو التالي:
المتوسط واالنحراف المعياري واألهمية النسبية  ( يوضح1/5الجدول )  المحور األول: رأس المال الفكري:

للعبارات التي تقيس متغيرات رأس المال الفكري وترتيبها وفقا  إلجابات المستقصـى مـنهم وذلـك علـى النحـو 
 التالي:

 :(/رأس المال البشرى1)
 متغير رأس المال البشرى.( اإلحصاء الوصفي لعبارات 1/5جدول )

النحـــــــــراف  العبارات
سط المعياري

متو
ال

 

األهميــــــة 
 النسبية

درجــــــــــــة 
يب الموافقة

لترت
ا

 

الكفــاءات  اا مــن المــوارد البشــرية ذات/ تمتلــك الجامعــة طاقمــ1
والمهــارات المتميــزة القــادرة علــى التعامــل بكفــاءة وفاعليــة داخــل 

   .إدارات وأقسام الجامعة

 متوسطة 66.6% 3.33 1.10
1 

المهنيــــة  / تقـــوم الجامعــــة بتــــوفير فـــرص التطــــوير والتنميــــة2
  .ومستلزمات القيام باألبحاث العلمية

 5 متوسطة %53.4 2.67 0.985

 الوظـائف مـع تتناسـب الجامعـة فـي المـوظفين / مـؤهالت3
 .بهم المناطة

 متوسطة 55.4% 2.77 1.04
4 

ن ترك أ/ يكفل نظام العمل استمرار العمل ح4 حد العاملين تى وا 
 .الجامعة

 2 متوسطة %61.6 3.08 1.05

لـــدى العـــاملين القـــدرة علـــى ابتكـــار أفكـــار وأســـاليب جديـــدة / 5
  .للعمل

 متوسطة 61.4% 3.07 1.01
3 

  متوسطة %59.6 2.98 1.03 اإلجمالي
 ( ما يلي:1/5يتضح من الجدول )

( 3الوسـط الفرضـي ) يزيـد متوسـطها علـىمحور رأس المال البشرى ن التي تعبر عن جميع العبارات إ -1
عن الوسـط الفرضـي وهـذه النتيجـة تـدل علـى موافقـة انية والثالثة( حيث يقل متوسطهما )الث ماعدا العبارتين

فـــي المجتمـــع موضـــع الدراســـة  أفـــراد العينـــة علـــى جميـــع العبـــارات التـــي تقـــيس مســـتوى رأس المـــال البشـــرى
ي ( وبــانحراف معيــار 2.98مقــداره ) ا  بمســتوى اســتجابة متوســطة حيــث حققــت جميــع العبــارات متوســطا  عامــ

 .(%59.6( وأهمية نسبية  )1.03)
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الكفــاءات والمهــارات  ا  مــن المــوارد البشــرية ذاتتمتلــك الجامعــة طاقمــالعبــارة )يلحــظ مــن الجــدول أن  -2
( جـاءت فـي المرتبـة األولـى مـن ليـة داخـل إدارات وأقسـام الجامعـةالمتميزة القادرة على التعامـل بكفـاءة وفاع

ـــراد العينـــة عـــن لـــغ متوســـطحيـــث درجـــة االســـتجابة حيـــث ب ـــانحراف معيـــاري 3.33العبـــارة ) إجابـــات أف ( ب
لعمـــل يكفـــل نظـــام اتليهـــا فـــي المرتبـــة الثانيـــة العبـــارة ) %(66.6( بأهميـــة نســـبية متوســـطة بلغـــت )1.10)

ن ترك أ ( 1.05( وانحـراف معيـاري )3.08( بمتوسط حسـابي )حد العاملين الجامعةاستمرار العمل حتى وا 
 .%(61.6وبأهمية نسبية )

تقـــــوم الجامعــــة بتــــوفير فــــرص التطــــوير والتنميــــة المهنيـــــة  / أمــــا المرتبــــة األخيــــرة فقــــد جــــاءت العبــــارة )3
 ( 0.985وبانحراف معياري ) (2.67( حيث بلغ متوسطها )ومستلزمات القيام باألبحاث العلمية

 .%(53.4وأهمية نسبية بلغت )
 :(/رأس المال الهيكلي2)

 .متغير رأس المال الهيكلي( اإلحصاء الوصفي لعبارات 1/6جدول  )
النحـــــــــراف  العبارات

سط المعياري
متو

ال
 

األهميـــــــــــة 
 النسبية

درجــــــــــــة 
يب الموافقة

لترت
ا

 

/تعـــد القـــوانين واللـــوائة الموجـــودة فـــي الجامعـــة كافيـــة لســـد 1
 .الغرض الذي وجدت من أجله

 2 متوسطة 64.2% 3.21 1.09

ــة بــأداء وظــائفهم /يســمة الهيكــل التنظيمــي 2 لمــوظفي الجامع
  .والقيام بمسؤوليتهم  كاملة

 1 متوسطة %64.4 3.22 1.04

/تمتلـك الجامعــة هيئــة لضــبط الجــودة والعتماديــة خاصــة فــي 3
تحكيم األبحـاث العلميـة الكفيلـة  بحـل مشـاكل المجتمـع المحلـي 

  .وتنميته

 متوسطة 62.0% 3.10 1.07
3 

 4 متوسطة 58.0% 2.90 1.02  .مرن / تمتلك الجامعة هيكل تنظيمي4
/تعمـــل إدارة الجامعـــة علـــى تمكـــين العـــاملين وتفوضـــهم فـــي 5

 .الكثير من السلطات
975.  5 متوسطة 57.2% 2.86 

%61 3.05 1.03 اإلجمالي   متوسطة 
 ( ما يلي:1/6يتضح من الجدول  )

 متوسطها عن الوسط الفرضييزيد التي تعبر عن محور رأس المال الهيكلي ن جميع العبارات إ -1
)الرابعة والخامسة ( حيث يقل متوسطهما عن الوسط الفرضي وهذه النتيجة تدل على  ( ماعدا العبارتين3)

في المجتمع موضع الدراسـة  موافقة أفراد العينة على جميع العبارات التي تقيس مستوى رأس المال الهيكلي
( وبــانحراف معيــاري 3.05مقــداره ) ا  ات متوســطا  عامــبمســتوى اســتجابة متوســطة حيــث حققــت جميــع العبــار 

 ( .%61( وأهمية نسبية  )1.03)
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 لـغ متوسـط إجابـات أفـراد العينـة عـنجاءت في المرتبة األولى من حيـث درجـة االسـتجابة حيـث بكما   -2
تليهـــا فـــي المرتبـــة  %(64.4( بأهميـــة نســـبية متوســـطة بلغـــت )1.04( بـــانحراف معيـــاري )3.22العبـــارة )

( تعـــد القـــوانين واللـــوائح الموجـــودة فـــي الجامعـــة كافيـــة لســـد الغـــرض الـــذي وجـــدت مـــن أجلـــهانيـــة العبـــارة )الث
 .%(64.2( وبأهمية نسبية )1.09( وانحراف معياري )3.21بمتوسط حسابي )

تعمـل إدارة الجامعـة علـى تمكـين العـاملين وتفوضـهم فـي الكثيـر أما المرتبة األخيرة فقد جاءت العبارة ) -3
 .%(57.2( وأهمية نسبية بلغت )0.957( وبانحراف معياري )2.86( حيث بلغ متوسطها )السلطاتمن 
 :رأس مال العالقات -3

  .متغير رأس مال العلقات( اإلحصاء الوصفي لعبارات 1/7جدول  )
النحـــــــــراف  العبارات

ســـــ المعياري
متو

ال األهميـــــــــــة  ط
 النسبية

درجــــــــــــة 
يب الموافقة

لترت
ا

 

قامــــة عالقـــات تعــــاون مــــع باســـتمرار إل/ تســـعى الجامعــــة 1
مؤسســـات محليـــة وعربيـــة ودوليـــة لتطـــوير معـــارف موظفيهـــا 

 .وقدراتهم

 متوسطة 55.6% 2.78 1.11
4 

هم بعمالئهـا وتحقيـق رضـا / تحرص الجامعة على الحتفـاظ2
  .وولئهم

 3 متوسطة 56.4% 2.82 1.02

ــــة 3 ــــة أعضــــاء هيئ ــــدريس مــــن ذوي / تســــتقطب الجامع الت
  .العاليةالخبرات 

 متوسطة 57.6% 2.88 1.11
1 

 / تقــدم الجامعـــة الخبـــرة التـــي يحتاجهـــا أصـــحاب المصـــلحة4
   .الخارجيون

 5 متوسطة 55.4% 2.77 0.964

/تســــعى الجامعــــة للحصــــول علـــــى عضــــوية العديــــد مـــــن 5
  .الجمعيات المهنية والعلمية

 2 متوسطة 57.4% 2.87 1.01

%56.4 2.82 1.04 اإلجمالي   متوسطة 
 ( ما يلي:1/7يتضح من الجدول رقم )

( 3يقل متوسطها عن الوسط الفرضي )التي تعبر عن  محور رأس مال العلقات ن جميع العبارات إ  -1
فـي  وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على جميـع العبـارات التـي تقـيس مسـتوى رأس مـال العلقـات

مقـــداره  ا  ســـطة حيـــث حققـــت جميـــع العبـــارات متوســـطا  عامـــالمجتمـــع موضـــع الدراســـة بمســـتوى اســـتجابة متو 
 .%(56.4( وأهمية نسبية  )1.04( وبانحراف معياري )2.82)
( تســتقطب الجامعــة أعضــاء هيئــة التــدريس مــن ذوي الخبــرات العاليــةيلحــظ مــن الجــدول أن  العبــارة ) -2

العبــارة  أفــراد العينــة عــن لــغ متوســط إجابــاتجــاءت فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث درجــة االســتجابة حيــث ب
تليهـــا فـــي المرتبـــة الثانيـــة   %(57.6( بأهميـــة نســـبية متوســـطة بلغـــت )1.11( بـــانحراف معيـــاري )2.88)
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( بمتوســط حســابي تســعى الجامعــة للحصــول علــى عضــوية العديــد مــن الجمعيــات المهنيــة والعلميــةالعبــارة )
 .%(57.4( وبأهمية نسبية )1.01( وانحراف معياري )2.87)
تقــــدم الجامعــــة الخبــــرة التــــي يحتاجهــــا أصــــحاب المصــــلحة أمــــا المرتبــــة األخيــــرة فقــــد جــــاءت العبــــارة ) -3
 . %(55.4( وأهمية نسبية بلغت )0.964( وبانحراف معياري )2.77( حيث بلغ متوسطها )لخارجيونا

 الثقافة التنظيمية: - المحور الثاني
الثقافة يرات واألهمية النسبية للعبارات التي تقيس متغوسط واالنحراف المعياري تفيما يلي جدول يوضح الم
 إلجابات المستقصى منهم  وذلك على النحو التالي: التنظيمية  وترتيبها وفقا  

 :ستراتيجيةاال(/1)
 .ستراتيجيةاالمتغير ( اإلحصاء الوصفي لعبارات 1/8جدول رقم )

النحـــراف  العبارات
 المعياري

ــــــــة  المتوسط األهمي
 النسبية

 مســـــــــــــــــــــــتوى
 الستجابة

 الترتيب

ــاء بالمســؤولية 1 ــدأ الوف ــى مب / تقــوم فلســفة الجامعــة عل
   .داخلها وخارجها

 5 متوسطة 58.6% 2.93 1.37

/ تســـتند رؤيـــة الجامعـــة علـــى ضـــرورة تطـــوير قـــدراتها 2
 الجوهرية المتمثلة بالعقول البشرية المبدعة واستثمارها 

 3 متوسطة 60.6% 3.03 1.43

الجامعــة علــى مبــدأ التغييــر والتكيــف مــع / ترتكــز رؤيــة 3
المنـــال المحـــيط وضـــرورة تطبيـــق اإلدارة المنفتحـــة علـــى 

  .المنال

 متوسطة 60.4% 3.02 1.40
4 

/ تســتند رســالة الجامعــة إلــى تحقيــق التكامــل الــوظيفي 4
 بين التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع 

 2 متوسطة 60.8% 3.04 1.39

على تقدير أهمية المعرفـة ضـمن  / تقوم رسالة الجامعة5
  .إدارتها  لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة

 1 مرتفعة 76.0% 3.80 1.30

  متوسطة %63.2 3.16 1.37 اإلجمالي
 ما يلي: (1/8)يتضح من الجدول رقم 

( ماعـدا 3يزيـد متوسـطها عـن الوسـط الفرضـي ) ستراتيجيةاالن جميع العبارات التي تعبر عن  محور / إ1
وهــذه النتيجــة تــدل علــى موافقــة أفــراد العينــة علــى  الفرضــيحيــث يقــل متوســطها عــن الوســط  األولــىالعبــارة 

ة فــي المجتمــع موضــع الدراســة بمســتوى اســتجابة متوســط ســتراتيجيةاالجميــع العبــارات التــي تقــيس مســتوى 
( وأهميـــة نســـبية  1.37)( وبـــانحراف معيـــاري 3.16مقـــداره ) ا  عامـــ حيـــث حققـــت جميـــع العبـــارات متوســـطا  

(63.2%). 
)تقوم رسالة الجامعة على تقـدير أهميـة المعرفـة ضـمن إدارتهـا  لتحقيـق  العبارة/ ويلحظ من الجدول أن 2

لغ متوسط إجابات أفراد ميزة تنافسية مستدامة( جاءت في المرتبة األولى من حيث درجة االستجابة حيث ب
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ـــانحراف معيـــاري )3.80العبـــارة ) العينـــة عـــن تليهـــا فـــي  %(76( بأهميـــة نســـبية مرتفعـــة بلغـــت )1.30( ب
المرتبـــة الثانيـــة العبـــارة )تســـتند رســـالة الجامعـــة إلـــى تحقيـــق التكامـــل الـــوظيفي بـــين التعلـــيم والبحـــث العلمـــي 

  %(.60.8( وبأهمية نسبية )1.39( وانحراف معياري )3.04وخدمة المجتمع( بمتوسط حسابي )
/ أمـــا المرتبـــة األخيـــرة فقـــد جـــاءت العبـــارة )تقـــوم فلســـفة الجامعـــة علـــى مبـــدأ الوفـــاء بالمســـؤولية داخلهـــا 3

 %(.58.6( وأهمية نسبية بلغت )1.37( وبانحراف معياري )2.93وخارجها( حيث بلغ متوسطها )
 :المكاف ت(/الحوافز 2)

  .المكاف تمتغير الحوافز ( اإلحصاء الوصفي لعبارات 1/9جدول رقم )
النحـــراف  العبارات

 المعياري
األهميـــــــــــة  المتوسط

 النسبية
درجــــــــــــة 
يب الموافقة

لترت
ا

 

/ تقــوم نظــم الجامعــة علــى تشــجيع أعضــاء هيئــة التــدريس 1
  .على المشاركة في إدارة أقسامهم وتكافئهم عليها

 3 متوسطة 59.4% 2.97 1.49

ــــى أســــاس اإلنصــــاف 2 ــــة بالجامعــــة عل ــــوم نظــــم الترقي / تق
 .والجدارة

 1 متوسطة % 63.4 3.17 1.45

/ تكـــافل الجامعـــة أعضـــاء هيئـــة التـــدريس بنشـــر بحـــوثهم 3
  .المتميزة وتخصص لهم مكافأة مالية

 2 متوسطة 59.8% 2.99 1.53

ــــة وربطهــــا 4 ــــل البحــــوث العلمي ــــى تموي /تعمــــل الجامعــــة عل
  .بالترقيات لحفز موظفيها بزيادة إنتاجهم المعرفي لديهم

 5 متوسطة % 57.4 2.87 1.36

ءات فــي الجامعــة فــي تحســين يـؤثر نظــام العقوبــات والجــزا/ 5
 .وتطوير األداء الوظيفي للعاملين

 4 متوسطة 59.2% 2.96 1.31

  متوسطة %59.8 2.99 1.42 اإلجمالي
 ( ما يلي:1/9يتضح من الجدول رقم )

( 3يقــل متوســطها عــن الوســط الفرضــي ) المكافــ تو محــور الحــوافز ن جميــع العبــارات التــي تعبــر عــن / إ1
ماعدا العبارة )الثانية( وهذه النتيجـة تـدل علـى موافقـة أفـراد العينـة علـى جميـع العبـارات التـي تقـيس مسـتوى 

فــي المجتمــع موضــع الدراســة بمســتوى اســتجابة متوســطة حيــث حققــت جميــع العبــارات  المكافــ تو الحــوافز 
  %(.59.8( وأهمية نسبية  )1.42ياري )( وبانحراف مع2.99عام مقداره ) متوسطا  

)تقوم نظـم الترقيـة بالجامعـة علـى أسـاس اإلنصـاف والجـدارة( جـاءت فـي  العبارةيلحظ من الجدول أن / 2
( 3.17العبـــارة ) لـــغ متوســـط إجابـــات أفـــراد العينـــة عـــنالمرتبـــة األولـــى مـــن حيـــث درجـــة االســـتجابة حيـــث ب

تليها في المرتبة الثانية العبارة )تكاف    %(63.4( بأهمية نسبية متوسطة بلغت )1.45بانحراف معياري )
الجامعـــة أعضـــاء هيئـــة التـــدريس بنشـــر بحـــوثهم المتميـــزة وتخصـــص لهـــم مكافـــأة ماليـــة( بمتوســـط حســـابي 

  %(.59.8( وبأهمية نسبية )1.43( وانحراف معياري )2.99)
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تعمـل الجامعـة علـى تمويـل البحـوث العلميـة وربطهـا بالترقيـات  المرتبـة األخيـرة فقـد جـاءت العبـارة ) / أما3
 ( وبانحراف 2.87( حيث بلغ متوسطها ) لحفز موظفيها بزيادة إنتاجهم المعرفي لديهم

  .%(57.4( وأهمية نسبية بلغت )1.36معياري )
 :اإلدارية(/الممارسة 2)

 .اإلداريةمتغير الممارسة ( اإلحصاء الوصفي لعبارات 1/10جدول رقم )
النحـــــراف  العبارات

 المعياري
األهميــــــــــة  المتوسط

 النسبية
درجــــــــــــــــــــــة 

 الموافقة
 الترتيب

/تلتزم الجامعة بعقود التعيـين المنصـوص عليهـا 1
  .في القانون الليبي

 1 مرتفعة 73.4% 3.67 1.26

ـــارس بالواســـطة 2 ـــة تم ـــأن إدارة الجامع / أشـــعر ب
والمحابــاة علــى حســاب الــدور الــوظيفي للمــوظفين 

 .اإلداريةفي شغل المناصب 

 متوسطة %63.0 3.15 1.47
2 

/يـــتم تقيـــيم أداء أعضـــاء هيئـــة التـــدريس وفـــق 3
   .معايير علمية موضوعية نزيهة

 3 متوسطة 55.8% 2.79 1.35

ــــى تبنــــي 4 كــــل السياســــات / تســــعى الجامعــــة إل
ـــة بتســـهيل  واإلجـــراءات والطـــرق واألســـاليب الكفيل

 العمليات وتنفيذها بكفاءة وفاعلية.

 متوسطة %55.0 2.75 1.33
5 

/يتوفر لـدي المـوظفين المهـارة والقـدرة علـى حـل 5
 مشكالت العمل اليومية ألداء المهام الوظيفية.

 4 متوسطة 55.2% 2.76 1.36

  متوسطة %60,4 3.02 1.35 اإلجمالي
 ما يلي: ( 1/10)يتضح من الجدول رقم 

( 3يقــل متوســطها عــن الوســط الفرضــي ) اإلداريــةمحــور الممارســة ن جميــع العبــارات التــي تعبــر عــن إ /1
وهــذه النتيجــة تــدل علــى  الفرضــيالوســط  والثانيــة ( حيــث يزيــد متوســطهما علــى األولــى) ماعــدا العبــارتين

فـي المجتمـع موضـع الدراسـة  اإلداريـةموافقة أفراد العينة على جميع العبارات التي تقـيس مسـتوى الممارسـة 
( وبــانحراف معيــاري 3.02مقــداره ) ا  عامــ بمســتوى اســتجابة متوســطة حيــث حققــت جميــع العبــارات متوســطا  

 .%(60.4( وأهمية نسبية  )1.35)
)تلتـــزم الجامعـــة بعقـــود التعيـــين المنصـــوص عليهـــا فـــي القـــانون الليبـــي(  العبـــارة/ يلحــظ مـــن الجـــدول أن 2

العبــارة  لــغ متوســط إجابــات أفــراد العينــة عــنجــاءت فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث درجــة االســتجابة حيــث ب
مرتبة الثانية العبارة تليها في ال  %(73.4( بأهمية نسبية مرتفعة بلغت )1.26( بانحراف معياري )3.67)

)أشـــعر بـــأن إدارة الجامعـــة تمـــارس بالواســـطة والمحابـــاة علـــى حســـاب الـــدور الـــوظيفي للمـــوظفين فـــي شـــغل 
 .%(63( وبأهمية نسبية )1.47عياري )( وانحراف م3.15( بمتوسط حسابي )اإلداريةالمناصب 



 فوزي عبد الكريم مفتاح الصادق -أ                  أثر رأس المال الفكري على الثقافة التنظيمية

السياســات واإلجــراءات والطــرق  / أمــا المرتبــة األخيــرة فقــد جــاءت العبــارة )تســعى الجامعــة إلــى تبنــي كــل3
( وبـــانحراف 2.75واألســـاليب الكفيلـــة بتســـهيل العمليـــات وتنفيـــذها بكفـــاءة وفاعليـــة( حيـــث بلـــغ متوســـطها )

 . %(55( وأهمية نسبية بلغت )1.33ي )معيار 
 عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بفروض الدراسة: -ثامناا 

 الفرضية الرئيسية للدراسة:
 والثقافـــة التنظيميـــة بالجامعـــات الليبيـــة الفكـــريعلقـــة ارتبـــاط ذات داللـــة إحصـــائية بـــين رأس المـــال  "توجـــد

 "المبحوثة 
 :فرع منها الفروض الفرعية التاليةوتت
 .(ستراتيجيةاال) والثقافة التنظيمية الفكريتوجد علقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين رأس المال  -1
ـــين رأس المـــال  -2 ـــاط ذات داللـــة إحصـــائية ب ـــة التنظيميـــة ) الممارســـات  الفكـــريتوجـــد علقـــة ارتب والثقاف

 .(اإلدارية
 -والثقافــــة التنظيميــــة ) الحــــوافز الفكــــريتوجــــد علقــــة ارتبــــاط ذات داللــــة إحصــــائية بــــين رأس المــــال  -3

 .(المكاف ت
 : فروض الدراسةقشة وفيما يلي منا

والثقافـة  الفكـريتوجد علقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين رأس المال  :الفرضية الفرعية األولى -1
وإلثبـات هـذه الفرضـية اسـتخدم الباحـث تحليـل االنحـدار المتعـدد لتحديـد  ( سـتراتيجيةاالالتنظيمية )

)رأس المـال البشــرى ا رأس  الفكــريالعلقـة السـببية بــين المتغيـر المسـتقل والــذي يمثلـه رأس المـال 
 (ســتراتيجيةاال)  والمتغيــر التـابع  ويمثلــه  الثقافـة التنظيميــة ا رأس مـال العلقــات(  الهيكلــيالمـال 

 .نتائج التقدير وفيما يلي
  .اإلستراتيجيةو  الفكري( نتائج تحليل االنحدار المتعدد للعلقة بين رأس المال 1/11جدول رقم ) 

 المعنويةمستوى  (Tاختبار ) (Bمعامالت النحدار ) المتغيرات
 0.000 6.47 0.99 / رأس المال البشرى1
 0.000 13.8 1.17 / رأس المال الهيكلي2
 0.000 16.1 1.7 / رأس مال العالقات3

   0.84 (R) معامل الرتباط
  0.71 (R2معامل التحديد )
 :ي( ما يل1/11)يتضح من الجدول رقم 

ويتضــح  (ســتراتيجيةاالالثقافــة التنظيميــة ) وبعــد الفكــريرأس المــال  بعــادأ /هنالــك ارتبــاط طــردي قــوى بــين1
 (.0.84( حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )Rذلك من خلل قيمة معامل االرتباط )



 فوزي عبد الكريم مفتاح الصادق -أ                  أثر رأس المال الفكري على الثقافة التنظيمية

وبعــد  الفكــريرأس المــال  بعــادأ/ كمــا تشــير قــيم معــاملت االنحــدار وجــود علقــة ارتباطيــة موجبــة بــين 2
 :التاليوذلك على النحو  ستراتيجيةاال
ـــة بـــين رأس المـــال ( بم0.99معامـــل انحـــدار متغيـــر رأس المـــال البشـــرى )*  ـــى أن هنالـــك علقـــة طردي عن

يعمل على تغير بعـد ( %10)تغيير في رأس المال البشرى بنسبة ثاحدإن علية فإ،  ستراتيجيةاالالبشرى و 
 .كافة  ( مع ثبات المتغيرات األخرى%9.9بنسبة ) ستراتيجيةاال

عنـــى أن هنالـــك علقـــة طرديـــة بـــين رأس المـــال ( بم1.17) يلـــالهيك* معامـــل انحـــدار متغيـــر رأس المـــال 
يعمــل علــى  (%10) بنســبة يلــالهيكتغييــر فــي رأس المــال فــإن إحــداث عليــة ،  ســتراتيجيةاالوبعــد  يلــالهيك

 .كافة ( مع ثبات المتغيرات األخرى%11.7بنسبة ) اإلستراتيجيةتغير في بعد 
عنــــى أن هنالــــك علقــــة طرديــــة بــــين رأس مــــال ( بم1.03انحــــدار متغيــــر رأس مــــال العلقــــات )* معامــــل 

يعمـل علـى  (%10)تغييـر فـي رأس مـال العلقـات بنسـبة فـإن إحـداث عليـة ،  اإلسـتراتيجيةالعلقات وبعد 
 .كافة مع ثبات المتغيرات األخرى%( 10.3 ) بنسبة اإلستراتيجيةتغير في بعد 

( الفكـري( إلـى وجـود تـأثير للمتغيـر المسـتقل )رأس المـال 1/11النتائج الواردة بالجدول رقـم ). كما تشير 2
ن متغيــر تــدل علــى أ ( وهــذه النتيجــة0.71( حيــث بلــغ معامــل التحديــد )ســتراتيجيةاالعلــى المتغيــر التــابع )

المضــمنة فــي  بينمــا المتغيــرات األخــرى غيــر %(71)بنســبة  ســتراتيجيةاال فــي( يــوثر الفكــري)رأس المــال 
 .%(29النموذج تؤثر بنسبة )

 الفكــريرأس المــال  بعــادأ. كمــا يتضــح مــن نتــائج التحليــل وجــود علقــة ذات  داللــة معنويــة بــين كــل مــن 3
ت قـيم مســتوى حيـث جـاء %(5)معنويـة داللـة  ( عنـد مسـتوى tالختبـار ) وفقـا   سـتراتيجيةاال( وبعـد 1/11)

علية  يتم رفض فرض العـدم  وقبـول ، %(5)المعنوية الداللة المعنوية لجميع المعاملت أقل من  مستوى 
وبعـــــد   الفكـــــريرأس المـــــال  الفـــــرض البـــــديل والـــــذي يشـــــير إلـــــى وجـــــود علقـــــة ذات داللـــــة إحصـــــائية بـــــين

 .ستراتيجيةاال
والتـــي نصـــت: )توجـــد علقـــة ترابطيـــة ذات داللـــة  ن فرضـــية الدراســـة الفرعيـــة األولـــىوممـــا تقـــدم نســـتنتج أ

 . مقبوال    ا  (  يعتبر فرضستراتيجيةاالوبعد  الفكريرأس المال  إحصائية بين
والثقافـة التنظيميـة  الفكريتوجد علقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين رأس المال  الفرضية الفرعية الثانية:

 .( اإلدارية)الممارسات 
وإلثبات هذه الفرضية استخدم الباحث تحليل االنحدار المتعدد لتحديد العلقة السببية بـين المتغيـر المسـتقل 

والمتغيــر ا رأس مـال العلقـات(  يلــالهيك)رأس المـال البشـرى ا رأس المـال  الفكــريوالـذي يمثلـه رأس المـال 
 .نتائج التقدير يليا وفيم (اإلدارية) الممارسات  التابع  ويمثله  الثقافة التنظيمية
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 .اإلداريةوالممارسات  الفكري( نتائج تحليل االنحدار المتعدد للعلقة بين رأس المال 1/12جدول رقم ) 
 مستوى المعنوية (Tاختبار ) (Bمعامالت النحدار ) المتغيرات

 0.000 6.99 0.96 / رأس المال البشرى1
 0.000 8.6 1.03 / رأس المال الهيكلي2
 0.000 12.3 0.98 رأس مال العالقات/ 3

   0.77 (Rمعامل الرتباط)
  0.59 (R2معامل التحديد )
 :يلي ( ما1/12)يتضح من الجدول رقم 

 (اإلداريــةوبعــد الثقافــة التنظيميــة )الممارســات  الفكــريرأس المــال  بعــادأ /هنالــك ارتبــاط طــردي قــوى بــين1
 (0.77بلغت قيمة معامل االرتباط ) ( حيثRويتضح من خلل قيمة معامل االرتباط )

وبعــد  الفكــريرأس المــال  بعــادأ/ كمــا تشــير قــيم معــاملت االنحــدار وجــود علقــة ارتباطيــة موجبــة بــين 2
 :التاليوذلك على النحو  اإلداريةالممارسات 

ـــة بـــين رأس المـــال ( بم0.96* معامـــل انحـــدار متغيـــر رأس المـــال البشـــرى ) ـــى أن هنالـــك علقـــة طردي عن
يعمـل علـى ( %10)تغييـر فـي رأس المـال البشـرى بنسـبة  ثاحـدإن فـإعلية ،  اإلداريةالبشرى والممارسات 
 .كافة مع ثبات المتغيرات األخرى %(9.6بنسبة ) اإلداريةتغير في الممارسات 

عنـــى أن هنالـــك علقـــة طرديـــة بـــين رأس المـــال ( بم1.03) الهيكلـــي* معامـــل انحـــدار متغيـــر رأس المـــال 
يعمل على  %( 10بنسبة ) الهيكليتغيير في رأس المال فإن إحداث علية ،  اإلداريةوالممارسات  الهيكلي

 .كافة مع ثبات المتغيرات األخرى %(10.3بنسبة ) اإلداريةتغير في بعد الممارسات 
عنــــى أن هنالــــك علقــــة طرديــــة بــــين رأس مــــال ( بم0.98* معامــــل انحــــدار متغيــــر رأس مــــال العلقــــات )

يعمـل علـى %( 10)في رأس مال العلقـات بنسـبة فإن إحداث وعلية  ، اإلداريةالعلقات وبعد الممارسات 
 .كافة مع ثبات المتغيرات األخرى %(9.8(بنسبة  اإلداريةتغير في بعد الممارسات 

( الفكـري( إلـى وجـود تـأثير للمتغيـر المسـتقل )رأس المـال 1/12. كما تشير النتائج الواردة بالجدول رقـم )2
ن ( وهــذه النتيجــة تــدل علــى أ0.59( حيــث بلــغ معامــل التحديــد )اإلداريــةعلــى المتغيــر التــابع )الممارســات 

بينمــا المتغيــرات األخــرى غيــر  %(59بنســبة ) اإلداريــةالممارســات  ي( يــوثر فــالفكــريمتغيــر )رأس المــال 
 %(.41المضمنة في النموذج تؤثر بنسبة )

  الفكــريرأس المــال  بعــادأ. كمــا يتضــح مــن نتــائج التحليــل وجــود علقــة ذات  داللــة معنويــة بــين كــل مــن 3
ت قــيم مســتوى ( حيــث جــاء%5معنويــة )الداللــة ال( عنــد مســتوى tالختبــار ) وفقــا   اإلداريــةوبعــد الممارســات 

علية  يتم رفض فرض العـدم   %( ،5)المعنوية الداللة المعنوية لجميع المعاملت أقل من  مستوى الداللة 
وبعــد   الفكــريرأس المــال  وقبــول الفــرض البــديل والــذي يشــير إلــى وجــود علقــة ذات داللــة إحصــائية بــين

 .اإلداريةالممارسات 
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ـــة  ـــة وممـــا تقـــدم نســـتنتج أن فرضـــية الدراســـة الفرعيـــة الثاني ـــة ذات دالل والتـــي نصـــت: )توجـــد علقـــة ترابطي
 .الُ امقبو   ا  (  يعتبر فرضاإلداريةوبعد الممارسات  الفكريرأس المال  إحصائية بين

ــة: -3 ــة الثالث والثقافــة  الفكــريتوجــد علقــة ارتبــاط ذات داللــة إحصــائية بــين رأس المــال  الفرضــية الفرعي
 .والحوافز ( المكاف تالتنظيمية )نظم 

وإلثبات هذه الفرضية استخدم الباحث تحليل االنحدار المتعدد لتحديد العلقة السببية بـين المتغيـر المسـتقل 
والمتغيــر مـال العلقـات( ا رأس  الهيكلــي)رأس المـال البشـرى ا رأس المـال  الفكــريوالـذي يمثلـه رأس المـال 

 .نتائج التقدير وفيما يلي، والحوافز( المكاف ت) ونظم  التابع  ويمثله  الثقافة التنظيمية
 المكاف تونظم  الفكري( نتائج تحليل االنحدار المتعدد للعلقة بين رأس المال 1/13جدول رقم ) 

 .والحوافز
 مستوى المعنوية (Tاختبار ) (Bمعامالت النحدار ) المتغيرات

 0.000 4.1 0.88 / رأس المال البشرى1
 0.000 5.7 1.05 / رأس المال الهيكلي2
 0.000 5.17 0.91 / رأس مال العالقات3

   0.73 (Rمعامل الرتباط)
  0.54 (R2معامل التحديد )
 :يلي ( ما1/13يتضح من الجدول رقم )

 (والحـوافز المكاف تنظم  وبعد الثقافة التنظيمية ) الفكريرأس المال  بعادأ /هنالك ارتباط طردي قوى بين1
 (.0.71( حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )Rويتضح من خلل قيمة معامل االرتباط )

ونظـم  الفكـريرأس المـال  بعـادأوجود علقة ارتباطية موجبة بـين لى إ/ كما تشير قيم معاملت االنحدار 2
 :التاليوالحوافز وذلك على النحو  المكاف ت

ـــة بـــين رأس المـــال بم (0.88* معامـــل انحـــدار متغيـــر رأس المـــال البشـــرى ) ـــى أن هنالـــك علقـــة طردي عن
يعمــل  %(10يــر فــي رأس المــال البشــرى بنســبة )تغي ثاحــدإن فــإوعليــة  ،والحــوافز المكافــ تالبشــرى ونظــم 

 .كافة مع ثبات المتغيرات األخرى %(8.8)والحوافز بنسبة  المكاف تعلى تغير في نظم 
عنـــى أن هنالـــك علقـــة طرديـــة بـــين رأس المـــال بم( 1.05) الهيكلـــي* معامـــل انحـــدار متغيـــر رأس المـــال 

يعمـل  %(10)بنسـبة  الهيكلـيتغييـر فـي رأس المـال فـإن إحـداث وعليـة  ،والحـوافز المكافـ تونظم  الهيكلي
 .كافة  المتغيرات األخرى مع ثبات،  (10.5والحوافز بنسبة ) المكاف تعلى تغير في نظم 

مـــال العنـــى أن هنالـــك علقـــة طرديـــة بـــين رأس بم( 0.91* معامـــل انحـــدار متغيـــر رأس مـــال العلقـــات )
يعمـل %( 10)تغييـر فـي رأس مـال العلقـات بنسـبة فـإن إحـداث والحـوافز وعليـة  المكافـ تالعلقات ونظم 

 .كافة المتغيرات األخرى مع ثبات %( 9.1(والحوافز بنسبة  المكاف تعلى تغير في نظم 
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( الفكـري( إلـى وجـود تـأثير للمتغيـر المسـتقل )رأس المـال 1/13) . كما تشير النتائج الواردة بالجدول رقـم2
ن ( وهذه النتيجة تدل على أ0.54والحوافز( حيث بلغ معامل التحديد ) المكاف تعلى المتغير التابع )نظم 

بينما المتغيرات األخرى غيـر  %( 54والحوافز بنسبة ) المكاف تنظم  ( يوثر فيالفكريمتغير )رأس المال 
 .%(46المضمنة في النموذج تؤثر بنسبة )

 الفكـريرأس المـال  بعـادأداللـة معنويـة بـين كـل مـن ال. كما يتضح من نتائج التحليـل وجـود علقـة ذات  3
الداللــة ت قــيم مســتوى ءحيــث جــا%( 5( عنــد مســتوى معنويــة )tالختبــار ) والحــوافز وفقــا   المكافــ تونظــم 

علية  يتم رفـض فـرض العـدم  وقبـول ،  %(5)المعنوية داللة المعنوية لجميع المعاملت أقل من  مستوى 
 المكافـ تونظـم  الفكـريالفرض البديل والـذي يشـير إلـى وجـود علقـة ذات داللـة إحصـائية بـين رأس المـال 

 والحوافز.
وجد علقة ترابطية ذات داللة إحصائية مما تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة الفرعية الثالثة والتي نصت: )ت

 .مقبوال    ا  (  يعتبر فرضوالحوافز المكاف تونظم  الفكريبين رأس المال 
 لنتائج فرضية الدراسة الرئيسية: وفيما يلي ملخص

 .والثقافة التنظيمية( الفكري( نتائج تحليل االنحدار للعلقة بين )رأس المال 1/14جدول رقم )
بعادو  الفكريرأس المال  إبعادالعالقة بين   نتيجة الفرضية ياألداء التنظيم ا 

 دعمت ستراتيجيةال/توجد عالقة بين رأس المال البشرى و 1
 دعمت ستراتيجيةال الهيكلي/ توجد عالقة بين رأس المال 2
 دعمت ستراتيجيةال/ توجد عالقة بين رأس مال العالقات و 3

 دعمت اإلدارية/ توجد عالقة بين رأس المال البشرى والممارسات 4
 دعمت اإلداريةوالممارسات  الهيكلي/ توجد عالقة بين رأس المال 5
 دعمت اإلدارية/ توجد عالقة بين رأس مال العالقات والممارسات 6
 دعمت والحوافز المكافآت/ توجد عالقة بين رأس المال البشرى ونظم 7
 دعمت والحوافز المكافآتونظم  الهيكلي/ توجد عالقة بين رأس المال 8
 دعمت والحوافز المكافآت/ توجد عالقة بين رأس مال العالقات ونظم 9

 :النتائج والتوصيات - تاسعاا 
  النتائج :  -1
 لوفاء بالمسؤولية داخلها وخارجهاستراتيجية إدارة الجامعة على مبدأ اضعف ا. 
  الجامعـــة فـــي تبنـــي السياســـات واإلجـــراءات والطـــرق واألســـاليب الكفيلـــة بتســـهيل العمليـــات ضـــعف إدارة

 .اإلدارية وتنفيذها بكفاءة وفاعلية
 ها  لتحقيق ميزة تنافسية مستدامةتقوم رسالة الجامعة على تقدير أهمية المعرفة ضمن إدارت. 
  المنصوص عليها في القانون الليبيتلتزم الجامعة بعقود التعيين. 
 . تقوم نظم الترقية بالجامعة على أساس اإلنصاف والجدارة 
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 الكفاءات والمهارات المتميزة القادرة علـى التعامـل بكفـاءة  ا  من الموارد البشرية ذاتتمتلك الجامعة طاقم
 وفاعلية داخل إدارات وأقسام الجامعة.

  يحتاجها أصحاب المصلحة الخارجيونال تقدم إدارة الجامعة الخبرة التي. 
 ين وتفوضهم في الكثير من السلطاتقصور بإدارة الجامعة على تمكين العامل. 
 . تسهيل مهمة الباحثين من قبل إدارة الجامعة والتعاون معهم عند إجرائهم لبحوثهم 
  ــــة ل تيــــل تطــــوير أنظمــــة الحــــوافز والمكافــــ تفع ــــادة االهتمــــام والرعاي لعــــاملين مــــن خــــلل تشــــيعهم وزي

 .وتحفيزهم
 التوصيات: -2 
  حسب مجال عملهم في إدارة الجامعةالعمل على تفويض بعض الصلحيات للعاملين. 
 لستفادة من أعضاء هيئة التدريس  في البحث لقامة العلقة بين الجامعة والمجتمع العمل على إ

 .دمة المجتمع وتنميتهالعلمي وخ
  اسـية المسـتقبلية لتطـوير العمل على االهتمام بتنميـة رأس المـال الفكـري وتحليلـه كونـه يعـد الدعامـة األس

 .للجامعات
  باســـتيعاب مفهـــوم الثقافـــة التنظيميـــة كمفهـــوم إداري مـــن قبـــل إدارة الجامعـــة لتنميـــة رأس الدراســـة وصـــي ت

 .المال الفكري لدى العاملين
   المـال الفكـري مـن حيـث إدارتـه والمحافظـة عليـه باعتبـاره الثـروة الحقيقيـة العمل على تعميق مفهوم رأس

 التغيير وتحقيق األداء المطلوب. التي تضمن للجامعات القدرة على التكيف مع
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 : البحث هوامش
تطبيقيــة علــى  قشــقش ، خالــد أحمــد عبــد الحميــد : " إدارة رأس المــال الفكــري وعلقتــه فــي تعزيــز الميــزة التنافســية دراســة .1

الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة  " ، رسالة ماجستير غير منشـورة ، كليـة االقتصـاد بـالعلوم اإلداريـة، جامعـة األزهـر ، 
 ( .2014فلسطين ، )

الجساســي ، عبــدام  حمــد محمــد : " اثــر الحــوافز الماديــة والمعنويــة فــي تحســين أداء العــاملين فــي وزارة التربيــة والتعلــيم  .2
 (.2011بسلطنة عمان " ، األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي ، )

بلوناس ، عبـد ام ، قدايفـــة ، أميـــنة : " دور رأس المـال الفكـري فـي تحقيـق الميـزة التنافسـية لمنظمـات األعمـال " مجلـة  .3
ــد العاشــر ، العــدد األول ،   -كليــة العلــوم االقتصــادية والعلــوم التجاريــة القادســية للعلــوم اإلداريــة واالقتصــادية " ، المجل

 ( .2008الجزائر ، ) –جامعة بومرداس 
نجـــم ، عبـــود نجـــم : " إدارة المعرفـــة المفـــاهيم واإلســـتراتيجيات والعمليـــات ، الـــورق للنشـــر والتوزيـــع ، األردن ، الطبعـــة    .4

 .287( ، ص 2008الثانية ، )
قة إدارية معاصرة " ،  دار السحاب للنشر والتوزيع ، القاهرة ، الطبعـة السعيد ، هاني محمد: " رأس المال الفكري انطل .5

 .23( ، ص2008األولى ، )
العنزي ، سعد علي ، صـالح ، أحمـد علـى : " إدارة رأس المـال الفكـري فـي منظمـات األعمـال " ، دار اليـازوري  للنشـر  .6

 .175( ، ص  2009والتوزيع ، الطبعة األولى ، )
يع : " دور ثقافـــة إدارة المعرفـــة فـــي إيجـــاد منظمـــة متعلمـــة " ، عـــدن، جامعـــة عـــدن ، كليـــة العلـــوم باســـرده ، توفيـــق ســـر  .7

 .13، ص  (2011اإلدارية ، مجلة العلوم اإلدارية ، العدد الثالث ، )
المفرجي ، عادل جرحوش ، علي ، أحمد صالح : " رأس المال الفكري طرق قياسه وأساليب المحافظة عليه ، المنظمـة  .8

 .15(           ، ص 2008بية للتنمية اإلدارية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، )العر 
عملياتهـا المعاصـرة " ، دار وائـل للنشـر،  -مـداخلها  -الحسيني ، فـلح حسـن عـداي : " اإلدارة اإلسـتراتيجية مفاهيمهـا  .9

 . 100، ص(2006عمان ، )
( ، 2003المعاصـرة " ، الـدار الجامعيـة ، اإلسـكندرية ، )أبو بكر، مصطفى محمود : " التنظيم اإلداري فـي المنظمـات  .10

 .401ص
 . 28، ص (2011ديري ، زاهد محمد : " السلوك التنظيمي " ، دار المسيرة ، عمان ، األردن ، ) .11
بحـــر ، يوســـف عطيـــه ، العـــاجز ، إيهـــاب فـــاروق : " دور الثقافـــة التنظيميـــة فـــي تفعيـــل الحكومـــة االلكترونيـــة " ، مجلـــة  .12

 .28، ص (2012القتصادية واإلدارية ، فلسطين ، المجلد العشرون ، ) الجامعة ا
خليل ، موسى : " اإلدارة المعاصرة المبادئ الوظائف والممارسة " ، مجد المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر والتوزيـع  .13

 .44( ، ص  2005 (، الطبعة األولى، لبنان ،
 .366( ، ص2004اإلستراتيجية " ، عمان ، األردن ، دار وائل للنشر ، )سالم مؤيد سالم : " أساسيات اإلدارة  .14
العميــان ، محمــود ســلمان : " الســلوك التنظيمــي فــي منظمــات األعمــال " ، عمــان ، دار وائــل للنشــر، الطبعــة الرابعــة ،   .15

 .310، ص (2008)
16. Carmeli :The Relationship Between Organizational Culture& Withdrawal Intention 
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