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 دور رأس المال الفكري في تحقيق األداء الجامعي المتميز
 في عينة من كليات جامعة القادسية الجامعيةدراسة تحليلية آلراء القيادات 

 الزيادي صباح حسين شناوة :الباحث                 د. صالح عبد الرضا رشيد أ.

 قسم إدارة األعمال / كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة القادسية
 22/01/2102تاريخ قبول النشر:          27/8/2102تاريخ استالم البحث: 

 المستخلص 
حاولتت تناولت هذه الدراسة الدور الذي يلعبه رأس المال الفكري في بلوغ األداء الجامعي المتميز، إذ   

تقديم إطار نظري لبعض ممتا طرحته الكتتاا والبتاححين حتول متايتري الدراستة، إلتط جانتل إطتار عملتي تحليلتي 

من القيادات الجامعية في عينة من كليات جامعة القادسية . وقد تم التعبيتر عتن رأس المتال الفكتري  (34آلراء )

المتال البشتري، رأس المتال الليكلتي، ورأس  رأسمتن التالل عناصتره الفرعيتة التحال  )بوصفه متايراً مستتقالً 

عتمداً من الالل مؤشراته الخمسة المال العالقاتي(، في حين تم التعبير عن األداء الجامعي المتميز بِّعده متايراً م

نتتتا ت تعلتتم ال لبتتة والعمليتتة، نتتتا ت التركيتتز علتتط الزبتتو ، نتتتا ت التركيتتز علتتط قتتو  العمتت ، نتتتا ت القيتتاد  )

لتتاداء التعليمتتي  Baldrige( التتتي تنتتمنلا برنتتامت وازنتتة والنتتتا ت الماليتتة والستتوقيةنتتتا ت الموالحاكميتتة، 

القستم  الصتصأدا ً ر يسة لقياس متايتري الدراستة،  االستبانة. وأعتمد الباححا   2012-2011المتميز إصدار 

(، في حتين قتام Handzic & Ozturk , 2010األول منلا لقياس رأس المال الفكري باالعتماد علط مقياس )

الباححتتا  بت تتوير مقيتتاس التتاا لتتاداء الجتتامعي المتميتتز وفتتق المعتتايير الخاصتتة بنتتتا ت األداء المتميتتز التتتي 

 تنمنلا برنامت الجا ز  المذكور . 

وباستعمال مجموعة من األدوات اإلحصا ية محت  معامت  االرتبتاط البستيي لقيتاس عالقتة االرتبتاط بتين  

( لتحديد معنوية معادلة f، واالتبار )( لمعرفة معنوية هذه العالقة، وتحلي  االنحدار المتعددtواالتبار ) المتايرين

. توصتلت الدراستة إلتط مجموعتة متن تاير المستق  في المتاير المعتمدلتفسير مقدار تأثير الم (R²) ، واالنحدار

 .ات ذات العالقة بمتايرات الدراسةاالستنتاجات والتوصي

The role of intellectual capital in achieving Superior university 

performance: An analytical study 

Professor Researcher 

Saleh A.Rashid (Ph.D.) Sabah Hussein Alzaidi 

Abstract 
This study examined the role of intellectual capital in achieving superior 

university. It attempted to provide theoretical framework for some of what 

writers and researchers had introduced about its variables, a practical analysis 

of the opinions of (34) educational leaderships in a sample faculties of Al-

Qadisiya university. Intellectual capital as independent variable three 

components (Human capital, Structural capital, and relational capital), While 

superior university performance as dependent variable had been expressed 

through five indicators of business results based on Baldrige program for 

performance excellence in education version 2011- 2012. 

The study used a questionnaire as a main tool for measuring its variables. The 

researchers adopted the scale of (Handzic & Ozturk, 2010) to measure 

intellectual capital, while they developed a scale consists of 66 items to measure 

superior university performance based of the criteria of excellent business results 

according to Baldrige program. 

Using asset of statistical tools such as Pearson correlation coefficient, multiple 

regression analysis, F and R
2
 tests, The study found asset of conclusions and 

recommendations related to its variables. 
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 methodology   Studyودراسات سابقة المبحث األول /  منلجية الدراسة

  Study methodologyمنهجية الدراسة   أوالً:

  Study Problemمشكلة الدراسة  1 .

تتجسد مشكلة الدراسة في جانبين أحدهما نظري يتمثل فيي مااولية اإلجا ية عليا تسيا ل  

هم يتعلق  مدى مساهمة رأس المال الفكري الذي تمتلكه المنظمات في ضمان التميز في أداءها . م

الجانب العملي للمشكلة فأنه يتمثل في أن العديد من منظماتنا المالية ما زالت تفتقر إليا ر يية  أما

متمييزاً . ومين  اً واضاة ألهمية رأس المال الفكري وكيفية توظيفه  الطريقة التيي تميمن لهيا أداء

  هنا يمكن إ راز مشكلة الدراسة  طريقة أكثر وضوحاً من خالل طرح التسا الت اآلتية :

  مييا مييدى اهتميياي الكليييات عينيية الدراسيية  كييل ميين رأس المييال الفكييري واألداء الجييامعي

 المتميز؟ 

  ما طبيعة العالقة التي تر ط  ين رأس المال الفكيري  عناصيرا الملتلفية واألداء الجيامعي

 المتميز  أ عادا الملتلفة ؟ 

  مييا مييدى إسييهاي رأس المييال الفكييري فييي تاقيييق األداء الجييامعي المتميييز فييي المنظمييات

 المباوثة؟ 

  Study significanceأهمية الدراسة   2 .

متزايييداً ميين قبييل المنظمييات  اهتمامييايسييتقطب رأس المييال الفكييري فييي الوقييت الااضيير  

الهادفة إلا تاقيق التميز في األداء في ظل  يئة ذات مناخات معقدة ال يرقا إلا مواجهة تايدياتها 

ييير والتجديييد يالديناميكييية سييوى أصييااو العقييول المبتكييرة والمبدعيية والقييادرة علييا إحييدا  الت 

من هنا تكتسب هذا الدراسة أهميتها االستراتيجي لمنظماتهم  ما يممن لها النجاح واالستمرار . و

 :  خالل من

  تناولها لموضوع حيوي ومهم لنجاح المنظمات يتمثل فيي رأس الميال الفكيري  وصيفه أحيد

أكثيير الموجييودات قيميية فييي  لييوم األداء المتميييز لتلييي المنظمييات مييا يشييكل إضييافة علمييية 

التعير  عليا أهميية  متواضعة يمكن أن تساعد البياحثين فيي مجيال اإلدارة وممارسييها فيي

 رأس المال الفكري والعمل علا تنميته وتطويرا لتاقيق التميز في األداء . 

  تتمثل األهمية العملية لهذا الدراسة في كونها مااولة إلثارة اهتماي القيادات الجامعية  رأس

فيي المال الفكيري فيي مسسسياتهم التعليميية اليذي يمثيل موجيوداً اسيتراتيجياً ذو أهميية  ال ية 

مجييال رفييد مسسسييات الدوليية والقطاعييات المجتمعييية األخييرى  احتياجاتهييا ميين المالكييات 

المسهلة علمياً وعملياً لممارسة المسسوليات التي تنتظرها في تليي المسسسيات ف فميالً عين 

أهميتيييه فيييي مييييدان البايييث العلميييي اليييذي يشيييكل الرافيييد األساسيييي لال تكيييار واإل يييداع فيييي 

 اقتصاديات الدول . 

  Study objectivesأهدا  الدراسة   3 .

 تسعا هذا الدراسة إلا تاقيق األهدا  اآلتية :  

  ليورة تصييور نظييري عيين مفهييوي رأس المييال الفكييري وعناصييرا الملتلفيية واألداء المتميييز 

 وطرق قياسه علا وفق المصادر العلمية التي توفرت لدى الباحثين حول هذين المت يرين . 

  التعير  علييا مييدى إدراي القيييادات الجامعييية فييي الكليييات عينيية الدراسيية لمفهييوي وعناصيير

 رأس المال الفكري ف فمالً عن مسشرات قياس األداء الجامعي المتميز في كلياتهم . 

  تطييوير مقييياس لييلداء الجييامعي المتميييز علييا وفييق المعييايير اللاصيية لنتييا   األداء التييي

 - 2012للتميييز فييي األداء التعليمييي إصييدار    Malcolm Baldrigeتمييمنها  رنييام  

2011 . ) 

  تشليص طبيعة العالقة التي تر ط  ين رأس الميال الفكيري  عناصيرا الملتلفية و يين األداء

 الجامعي المتميز  مسشراته الملتلفة . 

    . تفاص الدور الذي يمكن أن يلعبه رأس المال الفكري في  لوم األداء الجامعي المتميز 

  Study modelنموذج الدراسة الفرضي  .4
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فرضيي يوضيح طبيعية العالقية  نميوذج إعدادل رض تاقيق أهدا  الدراسة تطلب األمر   

  ين مت يرات الدراسة وكما موضح في أدناا . 

 
 الدراسة الفرضي نموذج (1شك  )

  Study hypotheses فرضيات الدراسة . 5

اعتمدت الدراسة مجموعة من  دواختبار ملططها الفرضي فقمن أجل تاقيق أهدا  الدراسة  

 :  اآلتيالفرضيات الر يسة والفرعية وعلا الناو 

 الفرضية الر يسة األولط  

 داللية أ عييادا  ذات داللية إحصييا ية  يين رأس الميال الفكيريموجبية  توجيد عالقية ارتبياط  -

ثيال  فرضييات منها  وتتفرع .  أ عادا مجتمعة    داللة واألداء الجامعي المتميز مجتمعة 

 :  فرعية هي

 األداء الجيامعي مي  أ عياد رأس الميال البشيري   عيد توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصا ية  ين

 المتميز. 

  األداء الجيامعي مي  أ عياد رأس الميال الهيكليي  عيد توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصا ية  يين

 المتميز. 

 األداء الجييامعي ميي  أ عيياد ليية إحصييا ية  ييين رأس المييال العالقيياتي توجييد عالقيية ارتبيياط ذات دال

 المتميز . 

 الفرضية الر يسية الحانية 

األداء  كمت يير كليي مسيتقل فييداللة إحصا ية لرأس المال الفكري  وذ ايجا ي وجد تأثيري -

 :  هيفرضيات فرعية خمسة  هاصفه مت يراً كلياً تا عاً فوتتفرع منو الجامعي المتميز 

  فييي  عييد نتييا   تعلييم الطلبيية الفكييري رأس المييال أل عيياد دالليية إحصييا ية ذو توجييد عالقيية تييأثير

 . والعملية 

األداء الجامعي 

 المتميز

نتا ت تعلم ال لبة 

 والعملية

نتا ت التركيز علط 

 الزبو 

نتا ت التركيز علط 

 العم  قو 

نتا ت القياد  

 والحاكمية

نتا ت الموازنة 

والنتا ت المالية 

 والسوقية

 

عناصر رأس 

 المال الفكري

رأس المال 

 البشري

رأس المال 

 الليكلي

رأس المال 

 العالقاتي
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  أل عيياد رأس المييال الفكييري فييي  عييد نتييا   التركيييز علييا دالليية إحصييا ية ذو توجييد عالقيية تييأثير

 .الز ون 

  أل عاد رأس المال الفكري في  عد نتيا   التركييز عليا قيوة  داللة إحصا يةذو توجد عالقة تأثير

 . العمل  

  توجد عالقة تأثير ذو داللة إحصا ية أل عاد رأس المال الفكري في  عد نتا   القيادة والااكمية. 

    توجد عالقة تأثير ذو داللة إحصا ية أل عاد رأس المال الفكري في  عيد نتيا   الموازنية والنتيا

 .وقية المالية والس

  Tool of gathering dataوسيلة جم  البيانات . 6

. هيااعتمدت الدراسة استمارة االستبيان كأداة للاصول علا البيانات ذات الصيلة  مت يرات  

 : ين هما اورموتممنت االستبانة 

رأس المال البشريف ورأس المال الهيكلييف المال الفكري  عناصرا الثالثة   رأس المحور األول :

ي  , Handzic & Ozurkدا  ورأس المال العالقياتي(. وقيد أسيتعمل الباحثيان المقيياس اليذي أع 

(  عييد أن تييم تكييييا عباراتييه فييي ضييوء اراء السييادة اللبييراء و مييا ال يييسثر علييا جييوهر 2010

 العبارات التي تممنها. 

ييز اليذي يتمييمن خمسية مسشيرات ر يسيية هيي  نتيا   تعلييم األداء الجييامعي المتم المحتور الحتاني:

الطلبيية والعمليييةف نتييا   التركيييز علييا الز ييونف نتييا   التركيييز علييا قييوة العمييلف نتييا   القيييادة  

والااكميةف ونتا   الموازنة والنتا   المالية والسيوق(ف حييث قياي الباحثيان  تطيوير مقيياس خيا  

لييلداء التعليمييي  Malcolm Baldrige رنييام  جييا زة  االسييتناد إلييا المعييايير التييي تمييمنها 

ال اتفق  -ف وقد استعمل الباحث مقياس ليكرت اللماسي  اتفق تماما 2011ً -2012المتميز إصدار

 و موجب هذا المقياس فان هناي خمس فئات تنتمي لها المتوسطات الاسا ية هي :  تماما(ف

 : منلفض جداً 1.80 –6

 : منلفض2.60 – 1.81

 : معتدل3.40 – 2.61

 : مرتف 4.20 – 3.41

 . : مرتف  جداً 5.0 – 4.21

  Study population and sampleمجتم  وعينة الدراسة . 7

أختار الباحثان جامعة القادسية لتكيون مييداناً للدراسية  وصيفها أكثير المنظميات إدراكياً    

ة المتمثلية  أعيداد المالكيات ألهمية اليدور اليذي يلعبيه رأس الميال الفكيري فيي أداء رسيالة الجامعي

العلميييية فيييي مييييادين المعرفييية الملتلفييية وتقيييديم االستشيييارات العمليييية والفنيييية وإجيييراء البايييو  

والدراسات لصالح مسسسات الدولة الملتلفة والقطاع اللا   ما يسيهم فيي تقيديم حليول إ تكاريية 

القييادات الجامعيية المتمثلية ا للمشكالت التي تواجه تلي المسسسات ف وقد وق  اختيار الباحثين عل

( 11( مين أصيل  5عميدف معاون عميدف ر يس قسم( في عينة من كليات الجامعة  لي  عيددها   ـ  

يمثليون مصيدراً مهمياً للمعلومياتف و شيكل  أنهمالقرار في كلياتهم فمالً عن  واصانع كونهم كلية.

وقيد شيملت عينية الدراسية (. Cameron , 1978 : 611خيا  فيميا يتعليق  ياألداء الجيامعي  

المعيييدة لهيييذا ال يييرض وكانيييت نسيييبة االسيييترداد  االسيييتبانة( قييييادة جامعيييية وزعيييت علييييهم 34 

 ( .1( وكما في الجدول  % 91لالستمارات  
 ( عدد االستمارات الموزعة والمسترجعة1جدول )

 الكلية

 عدد االستمارات الموزعة الموقع القيادي

 معاو  عميد عميد
ر يس قسم 

 فرع أو
 ةجعالمستر الكلي

النسبة 

 المئوية

كلية اللندسة /جامعة 

 القادسية
1 2 3 6 6 100% 

كلية ال ل البي ري / 

 جامعة القادسية
1 2 6 9 9 100% 
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 كلية القانو /

 جامعة القادسية
1 2 2 5 5 100% 

كلية ال ل/ جامعة 

 القادسية
1 2 8 11 6 54% 

كلية اإلدار  واالقتصاد / 

 القادسيةجامعة 
1 2 5 8 8 100% 

 % 91 34 39 24 10 5 المجموع

 

 Statistical tools  التحلي  اإلحصا ي المستخدمة في الدراسة  أساليل. 8
األسياليب اإلحصيا ية من اجل قياس واختبار فرضيات الدراسيةف فقيد تيم االسيتعانة  مجموعية مين 

 منها:

   الوسط الاسا ي واالنارا  المعياري لمعرفة مستوى إجا يات عينية الدراسية  لصيو

 .مت يراتها ف ومعرفة مدى تشتت اإلجا ات عن وسطها الاسا ي 

  معامل االرتباط البسيط وقد استعمل لتاديد طبيعة العالقة  ين مت يرات الدراسة. 

 بيياط المتعييدد  ييين المت يييرين معامييل االرتبيياط  المتعييدد وقييد اسييتعمل لقييياس عالقيية االرت

 .المستقل والتا   

  اختبارT  تم استعماله الختبار معنوية عالقات االرتباط. 

  اختبارF  تم استعماله الختبار معنوية عالقات التأثير. 

  معامييل التاديييدR²  لتوضيييح مقييدار الت ييييرات الااصييلة فييي المت ييير المعتمييد  التييي ميين

 .الممكن تفسيرها  عن طريق المت ير المعتمد 

 Previous studies راسات سا قةثانياً : د

من الدراسيات التيي تناوليت العالقية  يين رأس الميال الفكيري واألداء ف فقيد سيعت  كبيرهناي عدد 

( إلا التعر  علا طبيعة تأثير رأس المال الفكيري عليا األداء  2001 العنزي ونعمة ،   دراسة

( شيركة مين خيالل عينية  لي  6المنظمي في عدد من الشركات الصناعية العراقيية البيال  عيددها  

لييرأس المييال الفكييري علييا األداء  إيجييا ي ( فييرداً عييامالًف واسييتنتجت وجييود تييأثير130عييددها  

ت يأتي في مقدمتها ضرورة قياي الشركات عينة الدراسة المنظميف وخرجت الدراسة  عدة توصيا

 المعرفي. االقتصاد بناء رأس مالها التفكيري لتصبح قاعدة تنطلق من خاللها في التعامل م  

( التعيير  علييا دور تقنيييات المعلومييات فييي رفيي  مسييتوى أداء 2005يوستت ، وحاولييت دراسيية  

مال الفكري المتمثل  تدريسيي الجامعية ودور التدريسيين ف فمالً عن التعر  علا طبيعة رأس ال

القدرات الفكرية في وصولهم لمستوى األداء المتميزف ولقد تم أجراء الدراسة في عينة مكونية مين 

كليات جامعة الموصلف أستعمل فيها الباحث االستبانة كأداة ر يسية من ( كلية علمية وإنسانية 11 

تشليص المنظمات لموجوداتها الفكرية يعد اللطوة األولا  أنلجم  البياناتف واستنتجت الدراسة 

 ر اسية شيكل فاعيلف وأوصيت الدراسية  ميرورة قيياي  وإدارتيهلبناء وتطوير رأس مالها الفكري 

الجامعة  تقييم موجوداتهيا الفكريية مين التدريسييين والبياحثين مين خيالل وضي  خطية إسيتراتيجية 

بلية مييين التدريسييييين مييين حملييية الشيييهادات العلميييية تتميييمن تادييييد احتياجاتهيييا الااليييية والمسيييتق

كالييدكتوراا واالختصاصييات النييادرةف كمييا أوصييت الدراسيية  اسييتادا  وحييدة إدارييية متلصصيية 

 لرعاية التدريسيين المبدعين من ذوي األداء المتميز لتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم.

الميال الفكيري فميالً عين  ( موضيوع تطيوير مقيياس ليرأسBontis , 1998تناوليت دراسية  و

دراسة تيأثيرا عليا األداءف وتوصيلت إليا أن رأس الميال الفكيري يسيهم فيي خليق القيمية للمنظمية 

وأكييدت الدراسيية علييا ضييرورة تصيينيا المافظيية الفكرييية للمنظميية ميين خييالل اسييتعمال خييرا ط 

جم التراكم المعرفة والعمل علا مراجعة توجهات رأس المال الفكري  شكل دوري إلعادة تقييم ح

 المعرفي في المنظمة .
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ماددات األداء لرأس المال الفكري في مجموعة إلا ( El-Bannany, 2008ت دراسة  طرقوت

ف أظهرت نتا جها مجموعة من الماددات 2005 - 1999من مصار  المملكة المتادة للفترة من 

ا المعلوميياتف وكفيياءة التييي تييسثر فييي أداء رأس المييال الفكييري يييأتي فييي مقييدمتها أنظميية تكنولوجييي

المصر  ف موان  الدخولف كفياءة االسيتثمار فيي عناصير رأس الميال الفكيري. وقيد سياعدت هيذا 

الدراسية األنظميية المصييرفية فييي المملكيية المتاييدة علييا معرفيية العوامييل التييي تييسثر فييي أداء رأس 

 تعظيم القيمة.المال الفكريف والقياي  األعمال التي تسدي إلا تاسين جودة األداء و التالي 

( أن رأس الميال الفكيري يتميمن موجيودات Gilaninia & Matak , 2012وأكدت دراسية  

ها وإدارتها  الشكل الصيايح عمالغير ملموسة ذات تأثير كبير في تاسين األداء فيما لو أحسن است

ر ( أن األداء التنظيميي يتيأثNejadiran et al.,2012من قبل المنظمات ف كما أشارت دراسة  

 الكيفية التي يُدار  ها رأس المال الفكري كونه موجيود اسيتراتيجي مهيم مين موجيودات المنظميةف 

 وأنه يلعب دوراً هاماً في تاقيق أهدا  المنظمة  كفاءة وفاعلية عالية .

( عين سيا قاتها مين الدراسيات كونهيا Maciocha & Kisielnick , 2012وتمييزت دراسية  

أنييواع ميين الموجييودات غييير الملموسيية التييي يتمييمنها رأس المييال حاولييت اختبييار تييأثير خمسيية 

التيدريبف المقيدراتف الثقافية التنظيمييةف االتصياالتف التافييز( عليا أداء منظميات   الفكري وهي

األعمال وأشارت نتا جها إلا أن هناي أر عية جوانيب مهمية مين التيدريب تيسثر  شيكل كبيير عليا 

االستمرارية  التدريب ف نشر الوعي  أهمية التيدريب ف وفيميا أداء المنظمة هي   جودة التدريب ف 

يتعلييق  الثقافيية التنظيمييية فقييد أظهييرت الدراسيية أن  عييدي االسييتقاللية ف ودرجيية تركيييز اإلدارة 

لالهتماي  مشاكل العياملين هميا أكثير أ عادهيا فيي تأثيرهيا عليا األداء المنظميي . وأن الموجيودات 

تشيكل أساسيياً ال  (لتيدريبف المقيدراتف الثقافية التنظيميييةف االتصياالتغيير الملموسية المتمثلية  ييـ  ا

 غنا عنه في عمليات خلق القيمة.

( فقد اختبرت أثر أر عة عناصر ليرأس الميال الفكيري Maditionos et al.,2009أما دراسة  

تمثليييت  يييـ   رأس الميييال البشيييري ف رأس الميييال الهيكليييي ف رأس الميييال الز يييا ني ف رأس الميييال 

(منظمية تعميل فيي 319 داعي ( في أداء األعمال لمجموعة من المنظمات اليونانية  ل  عددها  اإل

قطاعييات ملتلفيية خدمييية وغييير خدمييية ف وقييد أظهييرت نتا جهييا أن رأس المييال البشييري هييو أكثيير 

عناصر رأس الميال الفكيري أهميية وييرتبط  عالقية ايجا يية مي  رأس الميال الز يا ني فيي ملتليا 

رأس المييال الز ييا ني يييسثر علييا رأس المييال الهيكلييي إلييا حييد مييا فييي  أن  فييي حييين القطاعييات ف 

رأس المال اإل يداعي ييرتبط  عالقية ايجا يية مهمية مي  رأس الميال  أن  الصناعات غير اللدمية ف و

الهيكلي خاصة في المنظميات الصيناعية ف  ينميا ييرتبط رأس الميال الهيكليي  عالقيات ايجا يية مي  

 كل أنواع القطاعات اللدمية وغير اللدمية . أداء األعمال في

( اختبار العالقية  يين مكونيات رأس الميال الفكيريف Mosavi et al.,2012كما حاولت دراسة  

والقيمة السوقية ف واألداء المالي في مجموعة من المنظمات العاملة في سيوق األسيهم فيي طهيران 

د فشلت نتا   هذا الدراسة في إثبات أكثر ( منظمة ف وق80 ل  عددها   2010 – 2006للفترة من 

فرضياتها ف حيث أشارت نتا جها إليا وجيود عالقية  يين كفياءة رأس الميال البشيري والعا يد عليا 

الدراسة لقياس األداء التنظيميف  استعملتهاحق الملكية فقط ف وهو واحد من ثالثة مقاييس كانت قد 

غير قا لة للتعمييم فيي  ليدان وصيناعات ملتلفية ف إال ويعتقد هسالء الباحثين أن نتا   هذا الدراسة 

ي مين أكثير العواميل اً دة واحيدأنهم أكدوا علا ضرورة تطوير معار  ومهارات المورد البشري  ع 

 أهمية لنجاح المنظمات .

 

 المبحث الحاني / رأس المال الفكري: المفلوم والعناصر

   Intellectual capital conceptمفلوم رأس المال الفكري   .1

يعد رأس المال الفكري واحداً من أكثر المواضي  التيي ناليت اهتمياي البياحثين كونيه يمثيل  

موجوداً استراتيجيا للمنظمية وثروتهيا الاقيقيية ف وهيو مصيدر اإل يداع والتجدييد فميالً عين كونيه 

 Ghorbani etواسيتمرارها  مسشراً ألدا ها االقتصادي وعالمة  يارزة عليا نجاحهيا وتفوقهيا 
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al.,2012:5208 وعلييا الييرغم ميين هييذا األهمييية ف إال أنييه ال يوجييد اتفيياق  ييين البيياحثين علييا . )

( Bradley , 1997 :53( ف فقيد عرفيه  Muhammad et al.,2012:41تعريا موحد له  

خليق الثيروة علا أنه القا لية علا تاويل المعرفة واألصول غير الملموسة إلا موارد قادرة عليا 

 Intellectual Capitalوييييأتي تعرييييا مجموعييية  .سيييواء المنظمييية أو لالقتصييياد ككيييل

Management    الذي أوردتهSallivan , 1998 : 133 في ذات السياق من خالل وصفها )

 :Rastogi, 2003أميا   .لرأس المال الفكري علا أنيه المعرفية التيي يمكين تاويلهيا إليا أر ياح

يي228 الطاقيية الشييمولية والبراعيية فييي خلييق الثييروة ميين خييالل اسييتثمار المعرفيية كمييورد دا ( فقييد ع 

( أ عيد مين ذليي قلييالً حينميا Carroll & Tansey, 2000: 297جيوهريف وذهيب كيل مين  

أشارا له علا أنه المعرفة واال تكارية المتاحة للمنظمة لتنفيذ إستراتيجية األعمال  ما يعظم القيمية 

مف ولاملة األسهم ن هذا التعريا إشارة إلا الدور الذي يمكن أن تلعبه اإلدارة في هذا الميدان. تم 

وهنياي عيدد اخير مين البياحثين مين وسي  مين مفهيوي رأس الميال الفكيري مين خيالل اإلشيارة إلييا 

مجموعة من اللصا ص كالفكر اإلنسيانيف التجياروف اللبيرةف المعلومياتف قا ليية حيل المشيكالت 

 والمهارات اإلدارية. 

وعلا الرغم من أن التعاريا المشيار إليهيا ركيزت عليا أهميية المعرفية فيي خليق القيمية  

للمنظمة ف إال أنها أغفلت اإلشارة إلا الكيفية التي تتاول فيها المعرفة إلا قيمة ف فهي  ااجة إليا 

مجموعة من العمليات واألنظمة والهياكل والبيرام  واإلجيراءات فميالً عين شيبكة مين العالقيات 

ي يتوجييب علييا المنظميية  نا هييا ميي  األطييرا  اللارجييية كالز ييا ن ف والمييوردين ف والشييركاء التيي

( Stewart , 1997:67اآلخرين وتوظيفها  هد  خلق القيمة للمنظمة . ومن هنا جاءت أشارة  

إلا أن رأس المال الفكري يتممن عمليات المنظمة ف التكنولوجيا ف  راءات االختيراع ف مهيارات 

. ويتجسييد رأس  ةالف والمعلومييات التييي تمتلكهييا المنظميية حييول ملتلييا أصييااو المصييالعيياملين 

(  ييامتالي المنظميية للمعرفيية ف المهييارة ف Li et al.,2006:4المييال الفكييري ميين وجهيية نظيير  

العالقات الجيدة ف والمقدرات التكنولوجية التي تساعدها علا تاقيق الميزة التنافسية ف فيما وصفه 

 Hamel & Heene , 1994 : 19  المقدرة المميزة التي تتفوق  ها المنظمية عليا منافسييها  )

لتاقيق التكامل في المهارات الملتلفة للعاملين  ما يسهم في زيادة القيمة المقدمية للز يا ن . وييرى 

 Shakina & Barajas , 2012 :8   أن المييزة الجوهريية التيي ينفيرد  هيا رأس الميال )

الميوارد األخيرى ف فميالً عين قدرتيه عليا  ةرتيه العاليية عليا تعزييز فاعلييالفكري تتجسيد فيي قد

 إضافة القيمة للمنظمة من خالل تقديم منتجات وخدمات متميزة  ر اية عالية . 

   George & Ekaterina , 2009 :71ويتفييق الكثييير ميين البيياحثين ميين أمثييال         

Javornik ,2012 : 536  ،Bahnwat et al., 2012:1)  أن رأس الميال الفكيري  عليا

يتممن المادة الفكريية ف والمعلوميات ف الملكيية الفكريية ف واللبيرات التيي يمكين وضيعها موضي  

(  أنيه مجموعية الميوارد المعلوماتيية التيي Daft , 2001 : 257التنفييذ للليق الثيروة ف ويصيفه  

إليا  نقلها ا أو كتا تها و التاليتتكون من نوعين من المعرفة الظاهر منها والتي يسهل التعبير عنه

اآلخرين علا شكل وثا ق ف والممني الذي يستند إلا اللبرات الشلصية والقواعيد البديهيية التيي 

( إلا أن رأس المال  Eppler , 2003 : 191تستعمل لتطوير المنظمة . وفي هذا الصدد يشير  

( ميين خييالل Knowledge managementالفكييري يلعييب دوراً تكاملييياً ميي  إدارة المعرفيية  

( Organizational developmentالمشييياركة الفاعلييية فيييي تاقييييق التطيييوير التنظيميييي  

( . وعليا مسيتوى الجامعيات Competitive advantageوالاصيول عليا المييزة التنافسيية  

فييأن رأس المييال الفكييري يشييير إلييا كييل الموجييودات غييير الملموسيية للمسسسييات التعليمييية التييي 

ملييييات ف القا لييييات ف اإل يييداع ف  يييراءات االختيييراع ف فميييالً عييين المعرفييية الميييمنية تتميييمن الع

 Sallehويعتقيد   .( Corcoles , 2012 :2ألعما ها ف ومقدراتهم ف ومواهبهم ف ومهياراتهم  

& Selamat , 2007 : 269  أن المالكات األكاديمية في المسسسات التعليمية هي التي تصين )

 إمكيانهم تاسيين  خيالل مقيدراتهم ف واتجاهياتهم ف وذكيا هم الفكيري ف وأن رأس المال الفكري مين

تلي المقدرات مين خيالل اميتالي المهيارات العلميية إلنجياز األنشيطة الملتلفية  شيكل متمييز ف فيي 
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حين تشمل اتجاهاتهم كل ما يعكسونه من سيلوكيات فيي مجيال أعميالهم ف أميا اليذكاء الفكيري فأنيه 

 ممارسات التقليدية والتفكير  إيجاد الالول اإل داعية للمشكالت القا مة . يعمل علا ت يير كل ال

ويييرى الباحثييان أن رأس المييال الفكييري يمثييل مجموعيية المعييار  واللبييرات والمهييارات  

والمواهب والعمليات والهياكل وأنظمة العمل واإلجراءات وشبكة العالقات التيي تمتلكهيا المنظمية 

 والتي يمكن توظيفها لتاقيق أهدافها  كفاءة وفاعلية. 

    Intellectual capital componentsعناصر رأس المال الفكري . 2

علا الرغم من تباين وجهات نظر الباحثين حول مفهوي رأس الميال الفكيري ف إال أن هنياي         

أتفاقاً  ين أغلبهم علا أنه يتكون من ثالثة عناصير فرعيية هيي رأس الميال البشيري ف رأس الميال 

  ;Stewart, 1999 : 75; Salleh & Selamat, 2007: 268   يالهيكليف رأس الميال العالقيات

Muhammad et al,2012:41; Abdullah et al,2012: 8; Javornik et al, 2012: 

536 ). 
   Human capitalرأس المال البشري  -أ

يعد المورد البشري العنصر األكثر أهمية  ين عناصر رأس المال الفكريف فهيو العنصير  

القدرات األساسية التي يمتلكها اإلفيراد العياملون فيي الذي يعمل علا تكامل المعار ف المهاراتف 

 :Ferreira , 2010المنظميةف عملييات صين  القيراراتف الرييادةف واإل يداعات المتاققية فيهيا  

( علييا أنييه القيميية االقتصييادية للمعرفيية واللبييرات Daft, 2003: 408(. وينظيير إليييه  125

( أن حجيم Ghorbani, 2012: 5209رى  والمهيارات والقا لييات التيي يمتلكهيا العياملونف ويي

االنجازات التي تاققها المنظمات يتوقا  شكل كبير علا القا ليات الفكرية التي يمتلكهيا أفرادهياف 

(  يالقول أن  قياء ونميو المنظميات Gilanina & Mataka , 2012: 2293وهيذا ميا أكيدا  

معييار  وخبييرات يمكيين يتوقييا إلييا حييد كبييير علييا مييا يمتلكييه موردهييا البشييري ميين مهييارات و

وضييعها موضيي  التنفيييذ لللييق الثييروةف فييرأس المييال البشييري لييم يعييد مجييرد مييورد مهييم تاييتف   ييه 

( . Zerenler et al.,2008:32المنظمات وتااف  علييهف  يل هيو اسيتثمار عليا الميدى البعييد  

ويمكن تنميته وياتل هذا العنصر أهمية كبيرة لكونه يمثل مصدراً لإل داع والتجديد االستراتيجيف 

مين خييالل العصييا اليذهني فييي ملتبييرات البايو ف وإعييادة هندسيية العملييات وتاسييين المهييارات 

(. وهو الذي يللق اإل داع من خالل تقديم منتجات أو خدمات Bontis , 1996 : 40الشلصية  

. وهيو أداة إنتاجيية ( Riahi & Belkaoui 2003: 217جديدةف أو تاسيين عملييات األعميال  

-Elترتقي  جودة اللدمات المقدمة للز يا ن ف والتيي تيسدي إليا خليق قيمية عاليية للمنظمية   مهمة

Bannany , 2008 : 49 ف وهو الماري لإل داع في المنظمات في ظيل اقتصياد المعرفية اليذي)

يتطلب إدراكاً عميقاً لمستويات عالية من المهارات واللبرات والقدرات األساسية كونها متطلبيات 

(. وتيرى Abdulali , 2012: 1جداً يفرضيها األمين المسيتقبلي للفيراد والمنظميات  ضرورية 

( أن اإل داع واال تكار المتمثل  الموجودات الفكرية  العملياتف التصاميمف 129:  2009عباس،  

ة التجاريية وحقيوق مي يراءات االختيراعف العال  البرامجياتف الرسيوي والوثيا ق( والملكيية الفكريية

 ما هي إال نتيجة لرأس المال البشري .النشر( 

( فيأن رأس الميال البشيري يتكيون مين Lothgren , 1999 : 215وعليا وفيق ميا ييرى        

 األنواع اآلتية: 

  االبتكارCreativity  :  ويقصيد  يه المقيدرة عليا تقيديم حليول جدييدة  يدالً مين اسيتعمال

 األساليب التقليدية .

  المقتتدر  الملنيتتةProfessional competence  : وهييي عبييارة عيين مسييتوى الييتعلم

واللبرة التي يمتلكها العاملون ف فمالً عن المعرفة التي يتم توظيفها ألداء األعمال  شكل 

 فاعل. 

  المقدر  االجتماعيةSocial competence  :القدرة عليا التفاعيل مي  اآلخيرين  تمثلو

  فيه. هي ضرورية لتاقيق األداء المرغووالتي و

   Structural capitalرأس المال الليكلي  -ا
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يعد رأس المال الهيكلي العنصر الثاني من عناصر رأس الميال الفكيري وهيو عبيارة عين  

اليات عمل وهياكل المنظمة التي تمكن العاملين من تاقيق مستوى متمييز مين األداءف وهيذا يعنيي 

سييتكون لهييا ثقافيية مشييجعة وداعميية لال تكييار أن المنظمييات التييي تمتلييي رأس مييال هيكلييي قييوي 

واإل داع من خالل منح العاملين الارية في طرح ارا هم وفرصة التجر ة والفشل والنجاح والتعلم 

 Bontis , 2000 : 5).  ويتجسيد رأس الميال الهيكليي فيي خيزين المنظمية المعرفيي مين قواعيد

نيييات التييي تميينح المنظمييات قيميية عالييية البيانيياتف اللييرا ط التنظيميييةف االسييتراتيجياتف والروتي

 Salleh & Selamat , 2007 : 269  . ) 

( مسيتودعات Zerenler , 2008 : 36ويتممن رأس المال الهيكليي مين وجهية نظير   

مييين القا لييييات التنظيمييييةف االلتيييزاي التنظيمييييف أنظمييية إداريييية معرفييييةف أنظمييية مكافييي تف أنظمييية 

لتشي يليةف الفلسيفة اإلدارييةف الثقافية التنظيمييةف صيورة المنظميةف تكنولوجيا المعلوماتف العمليات ا

العالمييات التجارييية. ويمثييل أيميياً قييدرات المنظميية ونشييرف ال ييراءات االختييراعف حقييوق التييأليا و

التنظيمييية فييي مجييال تقاسييم المعرفيية ونقلهييا وتعزيزهييا عيين طريييق الموجييودات الفكرييية الهيكلييية 

راءات االختراعف وحقوق النشير والتيأليا والعالمية التجاريية التيي المتمثلة في نظم المعلومات و 

 Phatak , 2003(ف في حين وصفه  Stewart, 1999: 15تمثل شلصية المنظمة وهويتها  

(  أنييه يتمييمن كافيية العمليييات الداخلييية للمنظمييةف والبنييية التاتييية التييي تييدعم هييذا العملييياتف 6 :

الوصييول إلييا المعلوميياتف والبييرام  التدريبيييةف كمييا  فميياتويشييمل كييذلي المكتبيياتف تقانيية المعلو

( علا أنه نظاي شامل وإجراءات عمل تعتمدها المنظمات Chang & Lee, 2012 : 8  وصفه

( نقيالً عين Roos & Roos , 1999إليجاد الالول للمشكالت المعقدة وخلق القيمة لها. ويعتقيد  

 Gilaninia & Matak , 2012 : 2293 أن رأس المال الهيكلي هو ما يتبقيا للمنظمية  عيد )

م ييادرة العيياملين لعملهييم وذهييا هم لمنييازلهمف وهييو ميين وجهيية نظيير األخيييرين داليية لييرأس المييال 

 البشري الذي  يتفاعل معه لتنسيق وتطوير وتش يل وتشكيل رأس المال العالقاتي. 

اءات اإلداريية المسيتلدمة ويتكون رأس الميال الهيكليي  شيكل عياي مين األسياليب واإلجير 

  :(Brooking , 1997 : 1األنشطة الداخلية وهي   إلنجاز

   فلسفة اإلدارManagement philosophy :  وتتمثل في ما يعتقدا قادة المنظمة عن

 منظمتهم ف وخصوصاً فيما يتعلق  رسالتهاف وكذلي العاملين لديها . 

  ثقافتتة المنظمتتةCorporate culture: ة أداء المنظميية لإلعمييالف وفقيياً وتعنييي كيفييي

للنماط والقيم ف فالثقافة الكلية للمنظمة ينب ي أن تعكيس فلسيفة اإلدارة وأن تكيون متوافقية 

 ومنسجمة م  األهدا  الشمولية للمنظمة . 

   عمليات اإلدارManagement processes : وهي عبارة عين اآلليية التيي  وسياطتها

وتتمييمن كيفييية معالجيية المييدراء لمشييكالت العيياملين  تسييتطي  المنظميية تنفيييذ فلسييفتها ف

 وعمليات الرقا ة علا الجودة والسياسات واإلجراءات اللاصة  إدارة المعرفة. 

  نظتتتم تقنيتتتة المعلومتتتاتInformation technology:  وتتميييمن قواعيييد البيانيييات

وتق ييم هيذا الينظم  فلجعل المعرفة تستلدي عملياً داخل المنظمةالالزمة  والوسا ل األخرى 

  .من خالل قدرتها علا تاسين الكفاءة والعناية  الز ونف ورضا العاملين 

  نظم الشبكاتNetworking system  :  وهي القدرة علا ر ط الااسبات مي  الجهيات

 األخرى من خالل توفير قدرة الوصول إلا الز ا ن . 

 العالقات الماليةrelations  Financial  : م  المصار  والمستثمرين إدامة الصلة أن

تعمل علا تزويد المنظمة  المرونية المطلو ية لزييادة السييولة النقديية  سيرعة واالسيتجا ة 

 لمتطلبات السوق . 

   Relational Capitalرأس المال العالقاتي  -ج
يشيييير رأس الميييال العالقييياتي اليييذي تطليييق علييييه أحيانييياً تسيييميات رأس الميييال الز يييا ني  

 Customer capital  ف ورأس المال الليارجي )External capital إليا شيبكة عالقيات )

المنظمة وارتباطاتها اللارجيية وكيذلي رضيا الز يا ن ووال هيم ف ويشيمل المعرفية  قنيوات السيوق 
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ف ويسكيييد (Bontis, 2000: 5والعالقيييات مييي  الز يييا ن والميييوردين والنقا يييات والاكوميييات  

 Chang & Lee, 2012: 82 أن رأس الميال العالقياتي هيو المبيادرةف االحتفياظف والتطيوير )

العنتزي، لعالقات المنظمة اللارجية كالعالقة م  ز ا نهاف مجهزيهاف وشيركاء األعميالف ويصيفه  

(  أنه قيمة عالقات المنظمة م  الز ا ن اليذين تتعاميل معهيم والمتمثلية  رضيا الز يون 30: 2001

خيالل االهتمياي  مقترحاتيهف ومعالجية الشيكاوى المقدمية مين قبليهف ووال ه ومدى االحتفياظ  يه مين 

 .ف وميد جسيور التعياون معيهةف ومشاركته فيي أعمالهيا وصيفقاتهاوتلبية احتياجاته  السرعة الممكن

( أن رأس المال العالقاتي ذو شقين داخلي وخارجيف إذ تتاقق قيمة 130: 2004عباس، وترى  

طبقيياً لعالقاتهييا  ز ا نهييا سييواء الييداخلين  المييورد البشييري  المنظميية علييا وفييق وجهيية النظيير هييذا

للمنظمة(ف وز ا نها اللارجين  المستفيدين من المنتجات واللدمات(ف وأن رضا الز يا ن ووال هيم 

يعد مسشراً إيجا ياً عليا قيدرة المنظمية عليا تلبيية رغبياتهم واحتياجياتهمف فميالً عين أن المنظمية 

زايا تنافسية تتمثل  تعزيز القدرات الفكرية التي تسدي إلا خلق القيمة التي تاتف   ز ا نها تاقق م

 الممافة . 

( أن رأس الميال العالقياتي ييرتبط  قيدرة المنظميات Bucheli et al.,2012:9وييرى   

علييا امييتالي المعرفيية المنتجيية المسييتندة إلييا الشييبكات والعالقييات االجتماعييية ف ويعكييس قييدرة 

الجتميييييياعي ميييييي  مجتميييييي  األعمييييييال  هييييييد  خلييييييق الثييييييروة المنظمييييييات علييييييا التفاعييييييل ا

 Abdulali,2012:1 ف ويتمييمن كيييل الموجيييودات المعرفيييية المتراكمييية مييين خيييالل عالقيييات )

المنظمة م  الز ا ن وشركاء األعمال اآلخرين ف المنافسين ف االتاادات والاكومات ف والمنظمات 

( . ويعتميد نميو رأس Seleim & Ashour , 2004 : 333  األخرى التي تتفاعل م  المنظمية

يعميل رأس  المال العالقياتي وتطيورا عليا دعيم رأس الميال البشيري ورأس الميال الهيكليي ف كميا

 مثا ة الجسر أو الوسيط في عمليات رأس الميال الفكيري ف إذ أنيه المايدد الير يس  المال العالقاتي

اليييذي يعميييل عليييا تاوييييل تليييي العملييييات إليييا قيمييية سيييوقية للمنظمييية ونتيجييية ألداء إعمالهيييا 

 Gilaninia , 2012 : 2293 . ) 

 

 ، القياس ، المفلومالمبحث الحالث/ األداء المتميز

   concept   Excellent Performance  مفلوم األداء المتميز. 1

يمثل األداء حصيلة األنشطة الملتلفية التيي تسديهيا المنظميات خيالل فتيرة زمنيية مايددةف  

وهو انعكاس للطريقة التي تستثمر فيها تلي المنظمات مواردها الملموسة وغير الملموسية لتاقييق 

للجهيود التيي تبيذلها المنظميات ف وهيو الماصيلة النها يية (31:  2009رشيد وآالترو  ، أهدافها  

 , Daftخيالل ميدة زمنيية مايددة ويعكيس قيدرتها عليا تاقييق أهيدافها  طريقية كفيوءة وفاعلية  

( يمثل نشاطاً شمولياً يعكس إما نجياح 234:  2000الحسيني، واألداء كما يراا    .( 12: 2003

نكماشييها اسييتناداً إلييا أسييس وقييدرتها علييا التكيييا ميي  البيئييةف أو فشييلها وا واسييتمراريتهاالمنظميية 

 ومعايير ماددة تصفها المنظمة وفقاً لمتطلبات نشاطها وعلا ضوء األهدا   عيدة األمد . 

ولكي تكون المنظمة ناجاة في عملها وقادرة علا التكيا م   يئتها فال د أن يكون أدا ها  

يعد احد الليارات المطروحية متميزاً  المقارنة م  المنظمات المنافسة األخرى. فاألداء المتميز لم 

أماي المنظمات الناجاةف  ل أصبح ضرورة حتمية تفرضها العديد من الظرو  والقوى اللارجية 

والداخلية. والتميز ليس له حدود أو موان  لكنه نميط أو فكير إداري يمكين أن نجيدا فيي أي منظمية 

فييي  يئيية المنظمييات ( أن التطييورات الااصييلة 48: 2005يوستت ، تسييعا إلييا  لوغييهف ويعتقييد  

تستدعي ضرورة التفكير  الوسيا ل التيي تجعيل العياملين ينجيزون أعميالهم  أسيلوو مبتكير وغيير 

واألداء المتميييز ميين وجهيية نظيير  .تقليييدي لتاقيييق التميييز وتجيياوز المعييايير الماييددة كميياً ونوعيياً 

 Ivancevich, 1997: 462 ياققييه ( هييو أعلييا مسييتوى ميين مسييتويات األداء الييذي يمكيين أن

( أن التميز في األداء يتأتا من التميز في Druker, 1998: 212العاملون في المنظمةف ويرى  

المعرفة التي تمتلكها مواردها البشرية التي تمثل ماور األعمال التي تمارسها المنظماتف كما أنه 
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اليذين يعمليون أكثر من مجرد انجاز األعمال  شكل جيدف أو تجاوز النجياحف فهيو يتعليق  العياملين 

   شكل مبدع ويلتزمون  إنجاز المهاي الموكلة إليهم  شكل استثنا ي

www.personnelzon.com . 

( أن المنظميات المتمييزة هيي التيي تاقيق مسيتويات Owen et al.,2001:11ويعتقيد  

عالية من األداء كونها ذات توجه سيوقي مقارنية مي  المنظميات األخيرىف حييث ييأتي الز يون فيي 

أصييااو المصييالحف فمييالً عيين كونهييا تعتمييد اإل داعييية فييي تقييديم المنتجييات أو اللييدمات  مقدميية

(  القول أن المنظمات المتميزة هي التيي تسيعا إلرضياء 5: 2009رزيق،  الجديدةف وهذا ما أكداُ 

أصااو المصلاة من خالل ما تنجيزاف وطريقية إنجيازاف وميا يمكين انجيازاف ومسيتوى الثقية  يأن 

 :2009متعتل وراضتي، وفيي ذات السيياق يسكيد كيل مين   .مستدامة فيي المسيتقبل النتا   ستكون

ياقييق مسييتوى عييال  ميين  ة( علييا أن قييدرة المنظميية علييا تاقيييق الرضييا ألصييااو المصييلا155

وقيد  .األداء المتميزف وأن المنظمات التي تستطي  خلق قيمة عالية لز ا نها يمكنها  لوم ذليي األداء

( نموذجه للداء المتميز من خالل اإلشارة إليا مجموعية عواميل Kotler, 2000: 40-41قدي  

وصفها  أنها مفاتيح للداء المتميزف حيث اعتبر أن اللطوة األولا فيي طرييق األداء المتمييز هيي 

تاديد أصااو المصلاة  الز ا نف العاملينف المجهزينف الموزعين(ف فمنظميات الييوي تيدري أنهيا 

الوصيول إليهياف عليا رغباتهم ف فأنها لن تاقق المكانة العالية التيي تطميح ما لم تلبي احتياجاتهم و

ومن خالل إدارة عمليات األعمال األساسية  تطوير منت  جديدف وجذو الز يا نف وتالفيي النفقيات 

غير المروريةف وتلبية االحتياجات( تستطي  المنظمة تاقيق أهيدافها اللاصية  إرضياء أصيااو 

 المصلاة. 

 Baldrige)التعليييييم فقييييد عيييير   رنييييام   الييييدرج للتميييييز التعليميييييوفييييي مجييييال  

performance excellence program, 2011-2012: 63)  األداء التعليمي المتميز علا

أنه مدخل متكامل إلدارة األداء المنظمي لميمان تسيليم قيمية ُماسينة  اسيتمرار للطلبية وأصيااو 

التعليميية وعمليية اليتعلمف تاسيين الفاعليية التنظيميية المصلاة اآلخرين فيما يتعلق  جيودة العمليية 

 للمسسسة التعليمية وقا لياتهاف فمالً عن ضمان التعلم التنظيمي والشلصي. 

( أن  لوم التميز يتطلب مين المنظميات تيوفير مجموعية Adehanjo, 2008:8  ويرى 

تمكنها من جني ثميار التطبييق من المقومات الداعمة والمُافزة ل رض الوصول إلا نتا   إيجا ية 

 :الناجح إلدارة التميز أهمها

  بر  ناء استراتيجي متكامل  عن التوجهات المستقبلية للمنظمة. يُع 

  . هياكل تنظيمية مرنة تتناسب م  الت يرات المايطة 

  .نظاي لتأكيد الجودة الشاملة يادد مواصفات وشروط الجودة واليات الرقا ة والتصايح 

 ت متكامل وفعال.نظاي معلوما 

  .نظاي متطور إلدارة الموارد البشرية وتافيزها وتمكينها 

  .االهتماي  قياس وإدارة األداء 

  .التزاي القيادة 

  .التركيز علا الز ا ن واألخذ   را هم 

  .تاويل كل أعمال المنظمة إلا عمليات مدروسة ومترا طة 

(  يييييأن تاقييييييق األداء المتمييييييز يتطليييييب اليييييتللص مييييين 26: 2005 زايتتتتتد وأضيييييا   

البيروقراطيةف وتشجي  روح المنافسة والتأكيد علا قيم التجديد واال تكارف والمقارنة المرجعية م  

التجارو الناجاةف فمالً عين االسيتعانة  ياللبرات المتمييزة مين الليارجف واالسيتثمار الكفيوء فيي 

 المورد البشري. 

   Measuring excellent performanceميز قياس األداء المت. 2

ظهييرت نميياذج متعييددة لقييياس األداء المتميييز ركييزت معظمهييا علييا الموجهييات الداخلييية  

( أهيم نمياذج قيياس األداء التيي 2واللارجية للداء وأثرها علا نتا   األعمالف ويوضح الجدول  

 (.  14:  2010،  اليوزيكينالت شهرة واسعة في مجال إدارة الهيئات والمنظمات  
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 ( نماذج قياس األداء2الجدول )

 السنة جلة اإلصدار النموذج ت

 1987 الواليات المتحد  األمريكية  جا ز  مالكوم بالدرج للجود   1

 1992 االتحاد األوربي  الجا ز  األوربية إلدار  الجود  2

 Fitzgerl et al  1991 مصفوفة المحددات والنتا ت 3

 Kaplan & Norton           1992 ب اقة األداء المتواز   4

 Ribeiro & Cabral  2006 م األداء ينموذج تقي 5

 ( .  74:  2010المصدر: ) اليوزيكي ، 

للتمييز فيي األداء   Malcolm Baldrigeو النظر لكون معايير جا زة ميالكوي  اليدرج  

أدت دوراً ر يساً في تاقيق األهدا  التي استادثت الجا زة من أجلها والتي أصبات اآلن مقبولية 

ف وألن أيميياً ف  يل حيول العيالم وحييدها عليا نطياق واسي  ف لييس فييي الوالييات المتايدة األمريكيية 

 ها هذا الجا زة قد ميرت  عيدة دورات مين التاسيين المسيتمر ليصيبح التركييزتالمعايير التي تممن

علا إدارة األعمال قوياًف فأنها أصيبات أساسياً للعدييد مين الجيوا ز فيي دول العيالم لميا حققتيه مين 

(ف فمالً عين أن هيذا الجيا زة تسسيس إلطيار شيامل لفهيم 64: 2009الرويشدي، نتا   ملاوظة  

(ف كما أنها تتممن  رنامجاً Evans, 2008: 67وتكامل مبادئ التميز في األداء في أي منظمة  

 (11 : 1999النجار،  : اصاً للتميز في األداء للمسسسات التعليمية يركز علاخ

  . إرضاء الطلبة وأصااو المصلاة اآلخرين 

  . االهتماي  نتا   األداء الجامعي 

  . تنمية الموارد البشرية 

  . االهتماي  التلطيط االستراتيجي الجامعي 

  . تطوير القيادات الجامعية 

  . ناء شبكة معلومات متطورة  

 Malcolmولتليييي األسيييباو مجتمعييية فقيييد أختيييار الباحثيييان اعتمييياد معيييايير جيييا زة 

Baldrige   لييلداء الجييامعي المتميييز لتكييون مسشييرات لقييياس نتييا   األداء فييي كليييات جامعيية

 القادسية والتي سيتم تناولها  شيء من التفصيل في الفقرة الالحقة . 

  Baldrige performance excellence programبرنامت بالدرج للتميز في األداء . 3

( أصدر الر يس األمريكي رونالد ري ن قانون مالكوي  اليدرج لتاسيين الجيودة 1987عاي  في ال

لجا زة وطنية تمينح للشيركات الصيناعية واللدميية  مسسسا(  101 – 100الوطنية ف حمل الرقم  

وقد اقتصرت الجيا زة خيالل السينوات العشير األوليا  .والمنظمات الص يرة التي تتميز في أداءها

من صدورها علا الشركات العاملة في قطاعات   اإلنتاج ف اللدمية ف واألعميال الصي يرة فقيط ( 

 ,Luis Mat et al  عي التعليم والرعاية الصايةلتشمل قطا 1998تم توسيعها في العاي  إال أنه

( . وقد تم إجراء  عض الت ييرات علا معايير الجا زة وأضيفت إليها معايير أخيرى  22 : 2002

  ( . 2خالل السنوات الالحقة إلا أن أصبات  االتها النها ية كما في الشكل  
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 للتميز في األداء التعليمي  Malcolm Baldrigeإطار  (2شك  )

Source: (Baldrige performance excellence program, 2011 - 2012: iv) 

وقد أصبات الجا زة أداة مسثرة  يد المنظميات التيي تواجيه منتجاتهيا وخيدماتها مشيكالت  

في الجودة ف كما أنها تسمح للشركات الفا زة وغير الفا زة  الاصول علا ت ذية عكسية عن كيفية 

 Malcolm Baldrigeوتسدي معايير جا زة  .(Brown , 2004 : 1اإليفاء  معايير الجا زة  

 ( : www.Baldrige.nist.gov.2006:1   اآلتيأدوراً مهمة يمكن تاديدها  

  . مساعدة المسسسة التعليمية علا تطوير ممارسات وقا ليات ونتا   أداءها 

   تطوير عملية االتصال وتقاسم المعلوميات  يين العدييد مين المسسسيات التعليميية فيي جميي

  لدان العالم. 

  المساعدة في أيجاد أداة عمل يمكن من خاللها التعامل م  واق  األداء التعليميف فمالً عين

 . االستفادة من فر  التعلم المتاحةالمساعدة في إجراء عملية التلطيط االستراتيجي و

وتنقسييم معييايير الجييا زة إلييا مجمييوعتين تمييم األولييا مييا يطلييق عليييه موجهييات األداء  

 Drivers  نقطيية ميين 550( معييياراً فرعييياً ُخصييص لهييا  12( معييايير ر يسييةف و  6( وتشييمل )

( نقطة تمثل الاد األعلا لنقاط الجا زةف أميا المجموعية الثانيية فتميم معيياراً ر يسياً 1000أصل  

( 450( معييايير فرعييية خصييص لهييا  5( الييذي يتكييون ميين  Resultsر النتييا    واحييداً هييو معيييا

 ( يوضح المعايير الر يسة والفرعية للجا زة . 3نقطة والجدول  
 للتميز في األداء التعليمي  Malcolm Baldrigeمعايير جا ز   (3جدول )

 النقاط المعايير

 120 . القياد  1

 70 القياد  العليا  1-1

 50 الحاكمية والمسؤوليات االجتماعية  1-2

 85 . التخ يي االستراتيجي 2

 40 صياغة اإلستراتيجية  1-2

 45 تنفيذ اإلستراتيجية  2-2

 85 . التركيز علط الزبو  3

 المل  التنظيمي

البيئة، العالقات، والموق  

 االستراتيجي

5 
التركيز علط  

 العم   قو 

2 
التخ يي 

 االستراتيجي

1 
 القياد 

7 

 النتا ت

 

 النتائج 
6 

التركيز علط   

 العمليات

3 
التركيز علط  

 الزبو 

4 
 القياس، التحلي ، وإدار  المعرفة 
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 45 صوت الزبو   1-3

 40 انخراط الزبو   2-3

 90 . القياس ، التحلي  ، وإدار  المعرفة 4

 45 القياس ، التحلي  ، وتحسين األداء المنظمي  1-4

 45 المعلومات والمعرفة وتكنولوجيا المعلومات  2-4

 88 . التركيز علط قو  العم  5

 40 بيئة قو  العم   1-5

 45 انخراط قو  العم   1-5

 88 . التركيز علط العمليات 6

 45 أنظمة العم   1-6

 40 عمليات العم   2-6

 450 . النتا ت 7

 120 نتا ت تعلم ال لبة والعملية  1-7

 90 نتا ت التركيز علط الزبو   2-7

 80 نتا ت التركيز علط قو  العم   3-7

 80 نتا ت القياد  الحاكمية  4-7

 80 نتا ت الموازنات والنتا ت المالية والسوقية  5-7

 1,000 مجموع النقاط 

Source: (Baldrige performance excellence program, 2011 - 2012: 3) 

إليييا مجموعييية مييين المفييياهيم والقييييم  Malcolm Baldrigeوتسيييتند معيييايير جيييا زة  

 Baldrige performance excellenceالجوهريييية المترا طييية فيميييا  ينهيييا وهيييي:  

program, 2011 - 2012: 49 - 54) 

 القياد  الرؤيويةVisionary Leadership                            
تتركييز مهيياي القيييادة التعليمييية علييا صييياغة توجهييات المسسسيية التعليمييية وخلييق التركيييز  

المطلوو في مجال خدمة الطلبية وأصيااو المصيلاة اآلخيرين ف وتادييد الطيرق والوسيا ل التيي 

ت نشر المعرفة وتوظيفها لممان االسيتدامة تللق التميز في األداء وتعزيز اإل داع ف وتبين عمليا

 التنظيمية . 

  التميز المركز علط ال لبةStudent – centered excellence           

يتوجب علا المسسسة التعليمية أن تعميل عليا تصيميم البيرام  والليدمات التعليميية التيي           

تسهم في خلق قيمة متميزة للطلبة وأصااو المصلاة اآلخرين  ما يقود في النهاية إليا اسيتقطاو 

اآلخييرين وضييمان  الطلبيية لاللتايياق  تلييي المسسسيية وتاقيييق رضيياهم ورضييا أصييااو المصييلاة

 و التالي تاقيق االستدامة التنظيمية . وال هم 

  التعلم الشخصي والتنظيميOrganizational and personal  learning    
إن تاقييييق أعليييا مسيييتويات األداء يسيييتلزي عمليييية تاسيييين مسيييتمرة للهيييدا  والعملييييات        

ة أهييدا  رات جوهرييية تييسدي فييي النهاييية إلييا صييياغيييوالمييداخل الاالييية ف فمييالً عيين إحييدا  ت ي

ومداخل جديدة . وعلا مستوى العمليية التعليميية فيأن تاقييق مسيتويات عاليية مين األداء التعليميي 

يتطلب مدخالً لليتعلم التنظيميي والشلصيي للطلبية قيا م عليا التشياري المعرفيي مين خيالل عمليية 

 نظميةف وهذا يعني أن عملية التعلم يجب أن: 

 لتعليمية.تكون جزءاً من العمل اليومي للمسسسة ا 

  .تتم ممارستها علا المستوى الشلصيف فرق العملف والمستوى التنظيمي 

  . تركز علا عملية التشاري المعرفي داخل المسسسة التعليمية 

  تقدير جلود أعناء قتو  العمت  والشتركاءValuing workforce members & 

partners 

 ييداع ودوافيي  العيياملين إيعتمييد نجيياح المنظميية إلييا حييد كبييير علييا معرفيية ومهييارات و 

إن تقدير جهود العاملين يعني االلتزاي  رضاهم وتطورهم وتاقيق رفاهيتهمف  .وشركا ها اآلخرين

 :وهذا يتطلب
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 التقليدية.  المكاف تيز جهود العاملين  ما يتجاوز نظاي يتم 

  .منح العاملين فر  التطور والترقية 

  كيينضييمان تقاسييم المعرفيية التنظيمييية  مييا لين ميين تقييديم أفمييل اللييدمات للطلبيية العييام يم 

 وأصااو المصلاة اآلخرين وتاقيق األهدا  اإلستراتيجية للمسسسة التعليمية. 

  .خلق البيئة التي تشج  اإل داعف وتقبل الملاطر الماسو ة 

  السرعة والمرونة في االستجابة                                    Agility  

تعد السرعة والمرونة في استجا ة المسسسة التعليمية لااجات ورغبات الطلبة وأصااو  

المصييلاة اآلخييرين أحييد المسشييرات المهميية لقييياس فاعليتهييا التنظيمييية وتميزهييا عيين المسسسييات 

التعليمييية األخييرىف وهييذا يتطلييب تصييميم أنظميية عمييل جديييدةف وتبسيييط العمليييات واإلجييراءاتف 

كنية  شيكل جييد وإمكانية التاول ال سري  من عملية إلا أخيرىف فميالً عين  قيوة عميل مدر ية وُمم 

 وقادرة علا تقديم  رام  وخدمات تعليمية متميزة قبل غيرها. 

   التركيز علط المستقبFocus on the future                                     

قبل وفهمياً للمت ييرات التيي تتطلب البيئة التيي تمييز عالمنيا المعاصير تركييزاً عليا المسيت 

تسثر في عمل المسسسة ومركزها التنافسيف ومواصيلة النميو القا يل لالسيتدامةف وال يد أن يينعكس 

ذلي في خطط المسسسة التعليمية المستقبلية من خالل دراسة توقعات الطلبية وأصيااو المصيلاة 

الااجية إليا تيدريب وتطيوير ف القتصادية المت ييرةاآلخرينف الفر  التعليمية الجديدةف الظرو  ا

قوة العملف ظرو  المنافسة العالميةف التطورات التكنولوجييةف الت ييرات فيي القطاعيات السيوقيةف 

أنظمة األعمال الجديدةف خطيط تطيوير القيادةف فير  اال تكيار واإل يداعف فميالً عين المسيسوليات 

 لي . االجتماعية التي تترتب علا المسسسة التعليمية تجاا مجتمعها الما

  إدار  اإلبداعManaging for innovation                                       

يعد اإل داع عنصراً جوهرياً وحاسماً لنجياح المنظميات عليا األميد الطوييل فيي ظيل  يئية  

األعمييال التييي تتسييم  التنافسييية والت يييرات المتسييارعة فييي عناصييرها الملتلفيية. وعلييا مسييتوى 

رات الهادفيية إلييا تاسييين  ييرام  المسسسيية يييمييية فييأن اإل ييداع يعنييي إحييدا  الت يالمسسسيية التعلي

التعليميةف خدماتهاف عملياتهاف وأداءها التش يليف وخلق القيمة الجديدة للطلبية وأصيااو المصيلاة 

 .اآلخرين

                                اإلدار  بالحقا قManagement by facts   

تاتاج المسسسة التعليمية إلا البيانات والمعلومات المهمة ذات الصلة  عملياتها وأنشطتها  

الملتلفية  هيد  قييياس أدا هيا ومقارنتيه  يياألداء الملطيط ميين اجيل ضيمان التاسييين المسيتمر لتلييي 

العملييات واألنشيطةف وأن  عليهيا أن تلتيار المعيايير والمسشيرات التيي تمثيل أفميل الميداخل التييي 

د إلا التاسيينات المسيتمرة فيي األداء الميالي والعمليياتي واالجتمياعي لهيا. ويجيب أن تتميمن تقو

ف ليمية واللدميةاآلخرينف البرام  التع هذا المقاييس والمسشرات رضا الطلبة وأصااو المصلاة

ي والتقييميييات السيييوقيةف المقارنيييات التنافسييييةف أداء المجهيييزينف قيييوة العميييلف الكلفيييةف األداء الميييال

 والموازنات.

  المسؤولية االجتماعيةSocial responsibility                                    

تشيير المسييسولية االجتماعيية إلييا أنشيطة المنظميية التطوعيية التييي تظهير ميين خيالل أخييذ  

االجتماعيييية والبيئيييية فيييي عملييييات األعميييال والتفاعيييل  توقعيييات واهتماميييات أصيييااو المصيييلاة

عهيم ف ويتوجيب عليا قيادة المسسسية التعليميية تأكييد مسيسولياتهم تجياا المجتمي  اليذي واالتصال م

اجة إلا ممارسة سلوكيات المواطنة  الصالاة والمساهمة في الافياظ عليا البيئية اتعمل فيه ف وال

ف وكييذلي التأكيييد علييا السييلوي األخالقييي فييي كييل تعامالتهييا وتفاعالتهييا ميي  الطلبيية وأصييااو 

 ن . اآلخري المصلاة

  التركيز علط النتا ت واللق القيمةFocus on results and creating values     
يتطلييب قييياس أداء المسسسيية التعليمييية التركيييز علييا النتييا   الر يسيية لعملياتهييا وأعمالهييا         

األساسييين  الملتلفيية التييي يجييب أن توجييه لللييق القيميية المقدميية إلييا الطلبيية وأصييااو المصييلاة
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 Malcolmكالعاملينف الميوردينف الشيركاء اآلخيرينف والمجتمي   شيكل عياي. وقيد حيد د  رنيام  

Baldrige   :للتميز في األداء التعليمي ميادين األداء التعليمي  االتي 

 ةنتا ت تعلم ال لبة والعملي Student learning and processes outcomes  
طلبيية ونتييا   كفيياءة وفاعلييية العملييية التعليمييية وتتمييمن النتييا   الجوهرييية للتركيييز علييا ال 

 هزية المسسسة التعليمية للااالت الطار ة. اوج

   نتتا ت التركيتز علتط الزبتوCustomer focused outcomes    وتيتللص فيي نتيا

األساسين في المسسسة التعليميية وانليراطهم فيي  التركيز علا الطلبة وأصااو المصلاة

 للدمات المقدمة من قبلها. أنشطتهاف ومدى رضاهم عن ا

   نتا ت التركيز علط قو  العمتWorkforce-focused outcomes    وتتميمن النتيا

الجوهرية للتركيز علا الموارد البشرية في المسسسة التعليمية فيما يتعلق  تطوير قدراتهم 

تاقييق ومهاراتهم ف فمالً عن توفير البيئة المناسيبة لعملهيم  هيد  زييادة انيدماجهم فيهيا و

 رضاهم عن أدا ها . 

  نتا ت القيتاد  والحاكميتةLeadership and governance outcomes   وتتميمن

نتييا   أداء المسسسيية التعليمييية فيمييا يتعلييق  ييانلراط قيادتهييا فييي صييياغة ر ييية المسسسيية 

التعليمية وإيصالها إلا كل العاملين فيها والتزامها  القوانين واألنظمة والتعليميات النافيذةف 

 فمالً عن التزامها األخالقي والتر وي تجاا قمايا المجتم  الملتلفة . 

  والنتا ت المالية والستوقية نتا ت الموازنةBudgetary financial and market 

outcomes    وتتممن نتا   أداء المسسسية التعليميية فيي مجيال زييادة إيراداتهيا وحسين

استعمالها لمواردها المالية الملتلفة والسييطرة عليا نفقاتهيا ف فميالً عين النتيا   المتاققية 

 نسبة النمو في تلي األعداد من سنة ألخرى . في مجال زيادة أعداد الطلبة المقبولين و

   منظور األنظمةSystem perspective   

دارة أنشطة المسسسة التعليمية إلللتميز التعليمي منظوراً نظمياً  Baldrigeيقدي  رنام   

وعملياتها المهمة  هد  تاقيق النتا   المرغو ة و لوم األداء المتميز. ويتممن المنظور النظمي 

لبرنام  الجا زة خلق حالة من التكامل  ين المقاييس ف المسشراتف المقدرات الجوهريةف والمعرفة 

ية والعمل علا ر طها  أنظمة العمل والعمليات التنظيمية لبناء إستراتيجية ناجاة للمسسسة التعليم

 الملتلفة. 
 

 للدراسةالمبحث الرابع / اإلطار العملي 

علييا ثييال  جوانييب ر يسيييةف الجانييب األول يتعلييق  مقيياييس  للدراسييةيتمييمن اإلطييار العملييي     

فيي البايث و ييان عيدد فقيرات ومصيدر  عملةف وهذا الفقرة تتممن تاديد المقياييس المسيتالدراسة

الاصول علا المقياس ومعامل كرونباخ إلفا للتاقق من االتساق اليداخلي. والجانيب الثياني يتعليق 

. إمييا الجانييب الثالييث فيتعلييق  اختبييار فرضيييات الدراسيية قمييية الوصييا اإلحصييا ي لمت يييرات 

 .  الدراسة

  Study instruments الدراسةأوالً. مقاييس 

 علا مقياسين ر يسين هما: ةالااليالدراسة  اعتمدت

 .ف وهو مقياس ملتبر ذو مصداقية وثبات عالي(IC)مقياس رأس المال الفكري  -6

ف حيث قاي الباحثان  تطيوير مقيياس خيا  (EXCPER)مقياس األداء الجامعي المتميز  -1

ميالكوي   االستناد إلا معيايير نتيا   األعميال اليواردة فيي  رنيام للداء الجامعي المتميز 

  . 2012 - 2011للداء التعليمي المتميز إصدار  الدري  

 هذا المقاييس.ليقدي توضيح تفصيلي  (4)والجدول رقم     

اللماسيي. وقيد تراوحيت  (Likert)وقد صممت جمي  مقاييس البايث  االعتمياد عليا مقيياس     

وهي مقبولة إحصا يا في الباو  اإلدارية والسيلوكية  (0.77-0.89)قيم معامل كرونباخ إلفا  ين 
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ف والتيي تيدل عليا أن المقياييس (Nunnaly & Bernstein,1994) (0.75)الن قيمتهيا اكبير 

  تتصا  االتساق الداخلي .
 ملخص مقاييس البحث (4)جدول 

 ألفاكرونباخ  الرمز مصدر المقياس عدد الفقرات المقياس

 18 رأس المال الفكري

( Handiz & 

ozturk,2010) 

IC 0.75 

 HC 0.78 6 . رأس المال البشري1

 SC 0.81 6 . رأس المال الليكلي2

 CC 0.83 6 . رأس المال العالقاتي3

 48 األداء الجامعي المتميز

إعداد الباححين باالستناد 

مالكوم إلط معايير جا ز  

لاداء التعليمي بالدريت 

 – 2011المتميز إصدار 

2012 

EXCPER 0.88 

. نتا ت تعلم ال لبة 1

 ةوالعملي
9 STU 0.87 

. نتا ت التركيز علط 2

 الزبو 
9 CUS 0.91 

. نتا ت التركيز علط 3

 قو  العم 
9 WOR 0.86 

. نتا ت القياد  4

 والحاكمية
11 LEA 0.92 

. نتا ت الموازنة 8

والنتا ت المالية 

 والسوقية

10 BUD 0.85 

  (Descriptive Statistics )الوصفية  اإلحصاءات: ثانياً 

األوسياط الاسيا يةف واالنارافيات المعياريية لمت ييرات  (6)والجيدول  (5)يالح  في الجدول     

 ف وكاالتي:الدراسة

 (IC) . رأس المال الفكري1

 رأس المال البشري 

و ييانارا   (3.51)علييا متوسييط حسييا ي عيياي  ليي   (HC)حصييل  عييد رأس المييال البشييري  

ف مما يشير إليا انسيجاي اإلجا يات اليواردة  لصيو  فقيرات هيذا البعيد. (0.79)معياري عاي  ل  

مين قبيل القييادات التعليميية مرتفي  ويدل الوسط الاسا ي العاي لهذا البعد علا وجيود تقبيل ايجيا ي 

توسيط الفرضيي مين الم نسيبيااتجاا توفر هذا البعيد الن قيمية الوسيط الاسيا ي اكبير الدراسة عينة 

(3). 

 رأس المال الليكلي 

 و انارا  معيياري (3.96)مقدار  (SC) ل  المتوسط الاسا ي لبعد رأس المال الهيكلي      

ف مما يشير إليا انسيجاي واتسياق اإلجا يات اليواردة  لصيو  فقيرات هيذا البعيد. (0.97)عاي  ل  

مين قبيل مرتفي   وجيود تقبيل ايجيا يويدل المتوسط الاسا ي العياي لبعيد رأس الميال الهيكليي عليا 

اتجيياا تييوفر هييذا البعييد الن قيميية المتوسييط الاسييا ي اكبيير ميين الدراسيية القيييادات التعليمييية عينيية 

 .(3)المتوسط الفرضي 

 رأس المال العالقاتي 

 و ييانارا  (3.02)علييا متوسييط حسييا ي عيياي  ليي   (CC)حصييل  عييد رأس المييال العالقيياتي    

ف مميا ييدل عليا اتسياق اإلجا يات اليواردة  لصيو  فقيرات هيذا البعيد. (1.01)معياري عاي  لي  

ويشير المتوسط الاسا ي العاي لهذا البعد علا وجود تقبل معتدل من وجهة نظر القيادات التعليمية 

اتجاا تواجيد هيذا البعيد الن قيمية المتوسيط الاسيا ي مقار ية مين المتوسيط الفرضيي الدراسة عينة 

(3). 

 أ عييادافييأن المتوسييط الاسييا ي العيياي لمت ييير رأس المييال الفكييري حسييب ووفقيياً لمييا تقييدي 

مما يدل علا وجود االتسياق فيي إجا يات  (0.92)و انارا  عاي  ل   (3.49)الر يسة الثال   ل  

اتجاا األ عاد األساسية لهذا المت ير. وعموماً يعبر هذا المتوسط الاسا ي عن وجيود الدراسة عينة 

. إذ الدراسيةتقبل ايجا ي مينلفض نسيبياً اتجياا تيوفر أ عياد رأس الميال الفكيري فيي الجامعية عينية 
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يالح   ان  عد رأس المال الهيكلي قد حصل علا أعلا المتوسطات الاسا ية في حين حصل  عيد 

 علا اقل المتوسطات الاسا ية.  العالقاتي رأس المال
 المتوس ات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتاير رأس المال الفكري (5)جدول 

Study variables IC HC SC CC 

Summary statistics     

Mean 3.49 3.51 3.96 3.02 

Standard deviation 0.92 0.79 0.97 1.01 

 المصدر : نتا ت الحاسوا

  . األداء الجامعي المتميز2

  2والعملية نتا ت تعلم ال لبة 

و يانارا   (3.43)( علا متوسط حسا ي عياي  لي  (STU والعمليةنتا   تعلم الطلبة حصل  عد  

ف مما يشير إليا انسيجاي اإلجا يات اليواردة  لصيو  فقيرات هيذا البعيد. (0.98) معياري عاي  ل 

ويدل الوسط الاسا ي العاي لهذا البعد علا وجيود تقبيل ايجيا ي معتيدل مين قبيل القييادات التعليميية 

مين المتوسيط الفرضيي  نسيبياعينة الدراسة تجاا توفر هذا البعد الن قيمة المتوسط الاسيا ي اكبير 

(3) . 
 ز علط الزبو نتا ت التركي 

و ييانارا   (3.11)مقييدار  (CUS)  ليي  المتوسييط الاسييا ي لبعييد نتييا   التركيييز علييا الز ييون   

ف مما يوضيح انسيجاي واتسياق اإلجا يات اليواردة  لصيو  فقيرات هيذا (0.86)معياري عاي  ل  

البعد. ويدل المتوسط الاسا ي العاي لبعد نتا   التركيز عليا الز يون عليا وجيود تقبيل معتيدل مين 

تجاا توفر هيذا البعيد الن قيمية المتوسيط الاسيا ي مقار ية مين الدراسة قبل القيادات التعليمية عينة 

 .(3)المتوسط الفرضي 

  نتا ت التركيز علط قو  العم 

 (3.87)علييا متوسييط حسييا ي عيياي  ليي   (WOR)حصييل  عييد نتييا   التركيييز علييا قييوة العمييل    

ف مميا ييدل عليا اتسياق اإلجا يات اليواردة  لصيو  فقيرات (0.85)و انارا  معياري عاي  ل  

من وجهة نظر  تف مر هذا البعد. ويشير المتوسط الاسا ي العاي لهذا البعد علا وجود تقبل ايجا ي

تجيياا تواجييد هييذا البعييد الن قيميية المتوسييط الاسييا ي اكبيير ميين الدراسيية القيييادات التعليمييية عينيية 

 .(3)المتوسط الفرضي 

 نتا ت القياد  والحاكمية 

و يانارا   (3.89)علا متوسيط حسيا ي عياي  لي   (LEA) حصل  عد نتا   القيادة والااكمية   

ف مميا ييدل عليا اتسياق اإلجا يات اليواردة  لصيو  فقيرات هيذا البعيد. (0.79)معياري عاي  لي  

مين وجهية نظير القييادات مرتف  ويشير المتوسط الاسا ي العاي لهذا البعد علا وجود تقبل ايجا ي 

تجاا تواجد هذا البعد الن قيمة المتوسط الاسا ي كانت اكبير مين المتوسيط الدراسة التعليمية عينة 

 .(3)الفرضي 

 لموازنة والنتا ت المالية والسوقيةنتا ت ا 

 (4.01)مقيدار   (BUG)  ل  المتوسط الاسا ي لبعد نتيا   الموازنية والنتيا   الماليية والسيوقية   

ف مميا يوضيح انسيجاي واتسياق اإلجا يات اليواردة  لصيو  (0.90)و انارا  معياري عاي  لي  

الموازنية والنتيا   الماليية والسيوقية  فقرات هذا البعيد. ويشيير المتوسيط الاسيا ي العياي لبعيد نتيا  

تجياا تيوفر هيذا البعيد الن قيمية الدراسية وجود تقبل ايجا ي جييد مين قبيل القييادات التعليميية عينية 

 .(3)المتوسط الاسا ي اكبر من المتوسط الفرضي 

سيبق فيأن المتوسيط الاسيا ي العياي لمت يير األداء الجيامعي المتمييز حسيب  وفي ضوء ميا

مما يدل عليا وجيود االتسياق فيي (0.87) و انارا  عاي  ل   (3.66)سة اللمسة  ل  أ عادا الر ي

األ عاد األساسية لهذا المت ير. وعموماً يعبر هذا المتوسط الاسا ي عن تجاا الدراسة إجا ات عينة 

 تجاا تيوفر أ عياد مت يير األداء الدراسةلدى القيادات الجامعية في الكليات عينة وجود تقبل ايجا ي 

قد حصل عليا أعليا  والنتا   المالية والسوقية الجامعي المتميز. إذ يالح   ان  عد نتا   الموازنة
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المتوسييطات الاسييا ية فييي حييين حصييل  عييد نتييا   التركيييز علييا الز ييون علييا اقييل المتوسييطات 

 الاسا ية. 
 ميزالمتوس ات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتاير األداء الجامعي المت (6)جدول 

Study variables EXCPER STU CUS WOR LEA BUG 

Summary statistics       

Mean 3.66 3.43 3.11 3.87 3.89 4.01 

Standard deviation 0.87 0.98 0.86 0.85 0.79 0.90 

 

 ثالحاً. االتبار الفرضيات 

 الفرضية الر يسة األولط: .1

بين رأس المال الفكتري بداللتة أبعتاده مجتمعتةً توجد عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصا ية "

 واألداء الجامعي المتميز بداللة أبعاده مجتمعةً "
الختبيار الفرضيية الر يسية  (Pearson)في هذا الدراسة علا معامل االرتباط البسييط  تاعتمد   

المت ييير األولييا والمتمثليية  عالقييات االرتبيياط  ييين أ عيياد المت ييير المسييتقل  رأس المييال الفكييري( و

مصييفوفة معييامالت االرتبيياط البسيييط   (7)المعتمييد  األداء الجييامعي المتميييز(. إذ يظهيير الجييدول 

(Pearson)  ين أ عاد هذا المت يرات. وقبل الدخول في اختبيار الفرضييات الفرعيية اليثال  لهيذا 

. (tailed-2)ونيييوع االختبيييار  (34)يشيييير أيمييياً إلييا حجيييم العينيية  (7)الفرضييية فيييان الجييدول 

 (t)في الجدول يشير إلا اختبار معنوية معامل االرتباط من خالل مقارنة قيمة  (.Sig)وملتصر 

علييا معامييل  (**)ة ميين غييير أن يظهيير قيمهييا. فييإذا ظهيير وجييود عالميية يييالماسييو ة ميي  الجدول

ار قيوة ة. وييتم الاكيم عليا مقيدييالماسيو ة اكبير مين الجدول (t)االرتباط فان هيذا يعنيي  يان قيمية 

 ف وكاالتي :(Cohen & Cohen, 1983)معامل االرتباط في ضوء قاعدة 

 0.10* عالقة االرتباط منلفمة : إذا كانت قيمة معامل االرتباط اقل من 

 0.10 - 0.30* عالقة االرتباط معتدلة   : إذا كانت قيمة معامل االرتباط  ين 

 0.30الرتباط أعلا من * عالقة االرتباط قوية    : إذا كانت قيمة معامل ا

 وتتفرع من هذا الفرضية ثال  فرضيات فرعية هي :

توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصا ية بين بعد رأس المال البشري مع أبعتاد األداء الجتامعي  -أ

 المتميز
 ييان هنالييي عالقييات ارتبيياط قوييية  الن قيمتهييا اكبيير ميين  (7)يظهيير جييدول مصييفوفة االرتبيياط     

 ييين  عييد رأس المييال البشييري وأ عيياد األداء  (1 %)( وذات دالليية معنوييية عنييد مسييتوى 0.30

ف التركييز عليا الز يونف والتركييز عليا قيوة العميلف  ةالجامعي المتميز  نتا   تعلم الطلبة والعملي

 (ونتا   القيادة والااكمية(. إذ  ل ت قيم معامالت االرتباط البسيط  يين هيذا اإل عياد عليا الترتييب

(. في حين تبين النتا   عيدي وجيود عالقية ارتبياط معنويية ال   0.584 ;0.761 ;0.781 ;0.716

 نتييا   الموازنيية ييين  عييد رأس المييال البشييري و عييد  (5 %)وال مسييتوى  (1 %)عنييد مسييتوى 

وتيدعم هيذا النتيجية صياة .  (0.254)ف إذ  لي  معاميل االرتبياط  ينهميا  والنتا   المالية والسيوقية

 (  شكل جز ي. 6ة الفرعية  الفرضي

الجامعي  توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصا ية بين بعد رأس المال الليكلي مع أبعاد األداء -ا

 المتميز
 ان هنالي عالقات ارتباط قوية وذات داللة معنويية عنيد  (7)يعرض جدول مصفوفة االرتباط     

 ييين  عييد رأس المييال الهيكلييي وأ عيياد األداء الجييامعي المتميييز  نتييا   تعلييم الطلبيية  (1%)مسييتوى 

نتييا    ف التركيييز علييا الز ييونف والتركيييز علييا قييوة العمييلف ونتييا   القيييادة والااكمييية و ةوالعملييي

 والنتا   المالية والسوقية(. إذ  ل ت قيم معامالت االرتباط البسييط  يين هيذا األ عياد عليا الموازنة

. وتييدعم هييذا النتيجيية صيياة الفرضييية (0.526 ;0.784 ;0.614 ;0.462 ;0.655)الترتيييب 

 (  شكل كلي. 1الفرعية  
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متتع أبعتتاد األداء  توجتتد عالقتتة ارتبتتاط ذات داللتتة إحصتتا ية بتتين بعتتد رأس المتتال العالقتتاتي -ج

 الجامعي المتميز
 ان هنالي عالقات ارتباط قوية وذات داللية معنويية عنيد  (7)يوضح جدول مصفوفة االرتباط     

 ين  عد رأس المال العالقياتي وأ عياد األداء الجيامعي المتمييز  نتيا   تعليم الطلبية  (1 %)مستوى 

ف التركيز علا الز ونف والتركيز علا قوة العملف نتا   القيادة والااكميية(. إذ  ل يت قييم والعملية 

. في (0.445 ;0.671 ;0.708 ;0.528)ط  ين هذا األ عاد علا الترتيب معامالت االرتباط البسي

 ين  (5 %)وال مستوى  (1 %)حين تبين النتا   عدي وجود عالقة ارتباط معنوية ال عند مستوى 

والنتا   الماليية والسيوقية ف إذ  لي  معاميل االرتبياط  نتا   الموازنة عد رأس المال العالقاتي و عد 

 (  شكل جز ي. 3وتدعم هذا النتيجة صاة الفرضية الفرعية  .  (0.167) ينهما 

ميي  مالحظيية وجييود عالقيية ارتبيياط قوييية  ييين أ عيياد رأس المييال الفكييري واألداء الجييامعي  

 رأس المال الفكيري  أ عيادا مجتمعية  ين المتميز  أ عادا مجتمعة وكذلي وجود عالقة ارتباط قوية

 .واألداء الجامعي المتميز  أ عادا مجتمعة
 الدراسةمصفوفة معامالت االرتباط البسيي بين أبعاد متايرات  (7)جدول 

   CC SC HC STU CUS WOR LEA BUD IC EXCPER 

CC R 1          

  Sig.             

  N 34          

SC R .389(*) 1         

  Sig. .023           

  N 34 34         

HC R .706(**) .400(*) 1        

  Sig.  .000 .019          

  N 34 34 34        

STU R .528(**) .655(**) .716(**) 1       

  Sig.  .001 .000 .000         

  N 34 34 34 34       

CUS R .708(**) .462(**) .781(**) .686(**) 1      

  Sig. .000 .006 .000 .000        

  N 34 34 34 34 34      

WOR R .671(**) .614(**) .761(**) .710(**) .880(**) 1     

  Sig. .000 .000 .000 .000 .000       

  N 34 34 34 34 34 34     

LEA R .445(**) .784(**) .584(**) .615(**) .611(**) .738(**) 1    

  Sig.  .008 .000 .000 .000 .000 .000      

  N 34 34 34 34 34 34 34    

BUD R .167 .526(**) .254 .383(*) .332 .335 .507(**) 1   

  Sig.  .344 .001 .147 .025 .055 .053 .002     

  N 34 34 34 34 34 34 34 34   

IC R .874(**) .715(**) .857(**) .766(**) .798(**) .832(**) .728(**) .376(*) 1  

  Sig.  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .028    

  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34  

EXCPER R .614(**) .752(**) .756(**) .831(**) .855(**) .897(**) .859(**) .630(**) .858(**) 1 

  Sig.  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   

  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 

 الفرضية الر يسة الحانية: .2

ذو داللة إحصا ية لرأس المال الفكري كمتاير كلي مستق  في األداء  إيجابي" يوجد تأثير 

 الجامعي المتميز بوصفه متايراً كلياً تابعاً "
 وتتفرع من هذا الفرضية خمس فرضيات فرعية :   

"يوجد تأثير ذو داللة إحصا ية أل عاد رأس المال الفكيري فيي  عيد نتيا   : 1-الفرضية الفرعية -أ

 والعمليات "تعلم الطلبة 

 يين أ عياد رأس الميال الفكيري  رأس الميال البشيريف علا العالقة  6-تركز الفرضية الفرعية     

ف وكميا يظهير مين تعلم ال لبة والعمليات نتا تورأس المال الهيكلي ورأس المال العالقاتي( و عد 

 يين  عيد  (= 0.573 , P< .01)فيأن هناليي عالقية تيأثير ذات داللية معنويية  (8)خالل الجدول 



6131064 
 

 
 11 

 

نتيا   العالقية  يين   (8). كما يعيرض الجيدول ةنتا   تعلم الطلبة والعمليرأس المال البشري و عد 

. وتتنبأ هذا الفرضيية  يان  عيد رأس الميال والعمليةنتا   تعلم الطلبة   عد رأس المال الهيكلي و عد

النتيا     يأن  عيد رأس  بيين. إذ تةوالعملينتا   تعلم الطلبة الهيكلي سيكون له تأثير ايجا ي في  عد 

. في حين لم (1 %)له تأثير ايجا ي ومعنوي عند مستوى  (= 0.445 , P< .01)المال الهيكلي 

 (5 %)وال مسيتوى  (1%)وجيود عالقية تيأثير معنويية ال عنيد مسيتوى  (8)تظهر نتا   الجيدول 

وهيذا  (= -0.049 , P > .05) والعملييةتعليم الطلبية  ين  عد رأس المال العالقياتي و عيد نتيا   

 النتيجة جاءت م ايرة لتوقعات الدراسة. 

رأس المييال البشييريف ورأس إلييا أن أ عيياد رأس المييال الفكييري   (8)كمييا تشييير نتييا   الجييدول    

مين الت ييير الااصيل فيي  عيد  (64 %)( تسياهم فيي تفسيير المال الهيكليي ورأس الميال العالقياتي

يعييود لتييدخل عوامييل أخييرى غييير داخليية فييي النمييوذج  (36 %)و  ةوالعملييينتييا   تعلييم الطلبيية 

علا وجود الداللة المعنوية في تفسير   (F = 20.811, P < 0.01)اإلحصا ي. وكما تسكد  قيمة 

. وفييي ضييوء مييا تقييدي فييأن هييذا رأس المييال الفكييريميين خييالل مفهييوي  والعمليييةنتييا   تعلييم الطلبيية 

 .6-الفرعيةلفرضية اً لالنتيجة تقدي دعم جز ي
 نتا ت تحلي  االنحدار المتعدد الالتبار الفرضية الفرعية األولط من الفرضية الر يسة الحانية (8)جدول 

F R 2 Sig. T B  المتاير المعتمد المتاير المستق 

 نتا ت تعلم ال لبة والعمليات      

  رأس المال البشري **573. 3.825 001. 0.64 **20.811

  رأس المال الليكلي **445. 3.868 001.  

  رأس المال العالقاتي 049.- 330.- 743.  
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

الفكري في  عد نتيا    "يوجد تأثير ذو داللة إحصا ية أل عاد رأس المال: 2-الفرضية الفرعية -ا

 التركيز علا الز ون "

نتتا ت التركيتز علتط  يين أ عياد رأس الميال الفكيري و عيد العالقية  1-تتناول الفرضية الفرعيية     

 =)فييأن هنالييي عالقيية تييأثير ذات دالليية معنوييية  (9)ف وكمييا يظهيير ميين خييالل الجييدول الزبتتو 

0.525 , P< .01)  كميا يعيرض الز يوننتيا   التركييز عليا  ين  عد رأس الميال البشيري و عيد .

 يين  عيد  (5 %)وال مستوى  (1 %)عدي  وجود عالقة تأثير معنوية ال عند مستوى  (9)الجدول 

و يين  عيد رأس الميال  (= 0.142 , P > .05)الز يون رأس المال الهيكلي ونتا   التركيز علا 

 . (= 0.282 , P > .05)الز ون العالقاتي ونتا   التركيز علا 

رأس الميال البشيريف ورأس إليا أن أ عياد رأس الميال الفكيري   (9)كما تشير نتا   الجدول       

نتا   من الت ير الااصل في  عد  (67 %)العالقاتي( تساهم في تفسير المال الهيكلي ورأس المال 

يعود لتدخل عوامل أخرى غيير داخلية فيي النميوذج اإلحصيا ي.  (33 %)و التركيز علا الز ون 

نتيا   عليا وجيود الداللية المعنويية فيي تفسيير   (F = 20.942, P < 0.01)وكميا تسكيد  قيمية 

. وفيي ضيوء ميا تقيدي فيأن هيذا النتيجية رأس الميال الفكيريمن خالل مفهيوي التركيز علا الز ون 

 .1- الفرعيةجز ياً للفرضية تقدي دعم 
 نتا ت تحلي  االنحدار المتعدد الالتبار الفرضية الفرعية الحانية من الفرضية الر يسة الحانية (9)ول جد

F R 2 Sig. T B  المتاير المعتمد المتاير المستق 

 نتا ت التركيز علط الزبو       

  رأس المال البشري **525. 3.500 001. 0.67 **20.942

  الليكليرأس المال  142. 1.235 226.  

  رأس المال العالقاتي 282. 1.892 068.  
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

نتيا   "يوجد تأثير ذو داللة إحصا ية أل عاد رأس المال الفكري في  عد : 3-الفرضية الفرعية -ج

 التركيز علا قوة العمل"
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 يين أ عياد رأس الميال الفكيري  رأس الميال البشيريف علا العالقة  3-تركز الفرضية الفرعية     

ف وكميا يظهير  العميل نتتا ت التركيتز علتط قتو ( و عد العالقاتيورأس المال الهيكلي ورأس المال 

 يين  (= 0.486 , P< .01)ويية فأن هنالي عالقية تيأثير ذات داللية معن (10)من خالل الجدول 

نتيا     (10). كميا يعيرض الجيدول قيوة العميل عد رأس المال البشيري و عيد نتيا   التركييز عليا 

. وتتنبيأ هيذا الفرضيية  يان قوة العميلالعالقة  ين  عد رأس المال الهيكلي و عد نتا   التركيز علا 

. إذ تعييرض قييوة العمييل عييد رأس المييال الهيكلييي سيييكون لييه تييأثير ايجييا ي فييي  عييد نتييا   التركيييز 

ليه تيأثير ايجيا ي ومعنيوي عنيد  (= 0.343 , P< .01)النتيا     يأن  عيد رأس الميال الهيكليي 

نوية ال عنيد مسيتوى وجود عالقة تأثير مع (10). في حين لم تظهر نتا   الجدول (1 %)مستوى 

 =)عليا قيوة العميل  ين  عد رأس المال العالقاتي  ونتا   التركيز  (5 %)وال مستوى  (1 %)

0.194 , P > .05)  .وهذا النتيجة جاءت معاكسة لتوقعات الدراسة 

رأس المييال البشييريف إلييا أن أ عيياد رأس المييال الفكييري   (10)كمييا تشييير نتييا   الجييدول  

من الت ير الااصيل فيي  (71 %)العالقاتي  ( تساهم في تفسير ي ورأس المال ورأس المال الهيكل

يعود لتدخل عوامل أخرى غيير داخلية فيي النميوذج  (29 %)و نتا   التركيز علا قوة العمل  عد 

علا وجود الداللة المعنوية في تفسير   (F = 24.573, P < 0.01)اإلحصا ي. وكما تسكد  قيمة 

. ووفقاً لما تقدي فأن هذا النتيجية رأس المال الفكريمن خالل مفهوي وة العمل نتا   التركيز علا ق

 .3-الفرعية جز ياً للفرضية تقدي دعم
 الفرضيةالفرعية الحالحة من الفرضيةالر يسة الحانية المتعدد الالتبار نتا ت تحلي  االنحدار (10)جدول 

F R 2 Sig. T B  المتاير المعتمد المتاير المستق 

 نتا ت التركيز علط قو  العم       

  رأس المال البشري **486. 3.442 002. 0.71 **24.573

  رأس المال الليكلي **343. 3.162 004.  

  رأس المال العالقاتي 194. 1.380 178.  
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

"يوجد تأثير ذو داللة إحصا ية أل عاد رأس المال الفكري فيي  عيد نتيا   : 4-الفرضية الفرعية -د

 القيادة والااكمية"

 ين أ عاد رأس المال الفكري  رأس المال البشريف ورأس العالقة  4-تتناول الفرضية الفرعية     

ف وكمييا يظهيير ميين خييالل  ( و عييد نتييا   القيييادة والااكميييةالعالقيياتيالمييال الهيكلييي ورأس المييال 

 يين  عيد رأس  (= 0.372 , P< .01)فأن هنالي عالقة تيأثير ذات داللية معنويية  (11)الجدول 

نتيا   العالقية  يين  عيد   (11). كميا يعيرض الجيدول القييادة والااكمييةالمال البشيري و عيد نتيا   

. وتتوقيي  هييذا الفرضييية  ييان  عييد رأس المييال القيييادة والااكمييية   رأس المييال الهيكلييي و عييد نتييا

. إذ توضيح النتيا     يأن  عيد رأس القيادة والااكمييةالهيكلي سيكون له تأثير ايجا ي في  عد نتا   

. في حين لم (1 %)له تأثير ايجا ي ومعنوي عند مستوى  (= 0.665 , P< .01)المال الهيكلي 

 (5 %)وال مسيتوى  (1%)وجود عالقة تأثير معنويية ال عنيد مسيتوى  (11)تظهر نتا   الجدول 

وهيذا النتيجية  (= -0.076 , P > .05)القييادة والااكميية  ين  عد رأس المال العالقاتي  ونتا   

 جاءت غير مطا قة لتوقعات الدراسة. 

  إلييا أن أ عيياد رأس المييال الفكييري الييثال  تسيياهم فييي تفسييير (11)كمييا تظهيير نتييا   الجييدول    

يعود لتدخل عوامل  (30 %)و نتا   التركيز علا قوة العمل من الت ير الااصل في  عد  (%70)

 > F = 23.843, P)أخيرى غيير داخلية فيي النميوذج اإلحصيا ي. وكميا تشيير إليا ذليي  قيمية 

مين خيالل مفهيوي نتيا   التركييز عليا قيوة العميل  علا وجود الداللة المعنويية فيي تفسيير  (0.01

 .4-الفرعيةدعم جز ياً للفرضية . ووفقاً لما تقدي فأن هذا النتيجة تقدي رأس المال الفكري
 الحانية الفرضيةالفرعية الرابعة من الفرضيةالر يسة الالتبار المتعدد نتا ت تحلي  االنحدار(11)جدول

F R 2 Sig. T B  المتاير المعتمد المتاير المستق 

 نتا ت القياد  والحاكمية      

  رأس المال البشري **372. 2.602 014. 0.70 **23.843
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  رأس المال الليكلي **665. 6.058 000.  

  رأس المال العالقاتي 076.- 536.- 596.  
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

"يوجد تأثير ذو داللة إحصا ية أل عاد رأس المال الفكري في  عد نتيا   : 8-الفرضية الفرعية -هـ

 الموازنة والنتا   المالية والسوقية "

ة  يين أ عياد رأس الميال الفكيري و عيد نتيا   الموازنيعليا العالقية  5-تركز الفرضيية الفرعيية     

فأن هنالي عالقة تيأثير ذات داللية  (12)ف وكما يظهر من خالل الجدول والنتا   المالية والسوقية 

الموازنة والنتا   المالية   ين  عد رأس المال الهيكلي و عد نتا   (= 0.522 , P< .01)معنوية 

وال  (1 %)عدي  وجود عالقة تأثير معنوية ال عنيد مسيتوى  (12). كما يعرض الجدول والسوقية

 =)نتيا   الموازنية والنتيا   الماليية والسيوقية   يين  عيد رأس الميال البشيري و (5 %)مسيتوى 

0.140 , P > .05) نتيا   الموازنية والنتيا   الماليية والسيوقية و يين  عيد رأس الميال العالقياتي و

(= -0.135 , P > .05) . 

رأس الميال البشيريف ورأس إليا أن أ عياد رأس الميال الفكيري   (12)كما تسكيد نتيا   الجيدول    

من الت ير الااصيل فيي  عيد  فقط (29 %)العالقاتي( تساهم في تفسير المال الهيكلي ورأس المال 

يعيود لتيدخل عواميل أخيرى غيير داخلية فيي  (71 %)و  نتا   الموازنة والنتا   الماليية والسيوقية

وجود الداللة المعنويية عنيد  ايماً إلا (F = 4.04, P < 0.05)النموذج اإلحصا ي. وتشير قيمة 

رأس الميال مين خيالل مفهيوي  نتا   الموازنة والنتا   الماليية والسيوقيةفي تفسير  (5 %)مستوى 

 .5-الفرعيةجز ياً للفرضية . وفي ضوء ما تقدي فأن هذا النتيجة تقدي دعم الفكري

 الحانية الفرعيةالخامسة من الفرضيةالر يسة الفرضية الالتبار نتا ت تحلي  االنحدارالمتعدد(12)جدول

F R 2 Sig. T B  المتاير المعتمد المتاير المستق 

 نتا ت الموازنة والنتا ت المالية والسوقية      

  رأس المال البشري 140. 632. 532. 0.29 *4.04

  رأس المال الليكلي **522. 3.063 005.  

  رأس المال العالقاتي 135.- 610.- 546.  
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 Conclusions & Recommendationsالمبحث الرابع / االستنتاجات والتوصيات 

 Conclusions االستنتاجات  -1
  الباث المسشرة انفاً نستعرض االستنتاجات اآلتية :تأطيراً لنتا   

الكليات عينة الدراسة اهتماماً واضياا  موردهيا البشيري مين خيالل العميل عليا تطيوير  أظهرت .6

ف فميال عين تيوفير البيئية المناسييبة لهيم  هيد  زييادة انليراطهم فيي عملهييم قيدراتهم و مهياراتهم 

 .التدريسي والباثي

الدراسة إلا تنشيط رأس مالها المعرفي من خالل االهتماي  األفراد من ذوي تسعا الكليات عينة  .1

 .المهارات الفكرية والقدرات العقلية القادرة علا تقديم ا تكارات وانجازات علمية غير تقليدية

هنيياي  توجييه ملمييوس لييدى الكليييات المباوثيية لالهتميياي  تييوفير البنييية التاتييية الداعميية للتييدريس  .3

الهيئية  أعمياءسواء ما يتعلق  اللدمات المكتبية والمعلوماتيية الميرورية لعميل  والباث العلمي

  .التدريسية 

 الكليياتالشيراكة مي   اتعالقيإقامية فيي مجيال قصور واضح لدى الكلييات عينية الدراسية  هناي  .4

علييا المسييتوى اإلقليمييي  المنيياظرة لهييا و  شييكل خييا  عالقييات الشييراكة ميي  الكليييات المنيياظرة

  .والدولي 
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الكلييات المباوثية فيي مجيال االسيتجا ة لرغبيات وتطلعيات الطلبية  أشرت نتا   التالييل ضيعا  .5

خططهيا و رامجهيا  إعيدادفيي  ءالسهي  إشيراييتعليق  خاصة في ما لآلخرينوأصااو المصلاة 

 .تلي الكليات في هذا المجال دون المستوى المطلوو  أداءالدراسية حيث كان 

الكليات  نتا   أداءها فيما يتعلق  القيادة والااكمية والتزامها من االلتزاي من قبل تلي  هناي قدراً   .1

 ييالقوانين واألنظميية والتعليمييات ذات العالقيية  العملييية التعليمييية ف فمييالً عيين التزامهييا األخالقييي 

 .والتر وي تجاا قمايا المجتم   الملتلفة 

ليييات عينيية الدراسيية  نتييا   الموازنيية والنتييا   المالييية الكهنيياي قييدراً كبيييراً ميين االهتميياي ميين قبييل  .7

والسوقية في مجال زيادة إيراداتها وحسن استلدامها لمواردها الملتلفة ف والسيطرة علا نفقاتهيا 

ف فمال عن النتا   الماققة في مجال زيادة إعداد الطلبة المقبولين ونسيبة النميو فيي تليي اإلعيداد 

  .من سنة إلا أخرى 

ا   الدراسيية وجييود عالقيية ارتبيياط معنوييية  ييين مكونييات رأس المييال الفكييري واألداء عكسييت نتيي .8

الجامعي المتميز ما يسكد حاجة الكليات إلا االهتماي المستمر  هذا المكونات إذا ما أرادت تاقيق 

 .نتا   متميزة 

 مكوناتيه الثالثية يمتليي تيأثيراً رأس الميال الفكيري  التأثيريية إليا أنعالقية ال تالييلنتا    أشارت .9

من خالل القيوة التفسييرية العاليية التركيز علا قوة العمل اكبر علا نتا   تميز الكليات في مجال 

  .لتلي المكونات للت ير الذي ياصل في ذلي البعد 

ذو داللة إحصا ية لرأس المال الفكري كمت ير مستقل فيي  عكست نتا   الدراسة عن وجود تأثير .60

اء الجييامعي المتميييز  وصييفه مت يييرا كلييياً تا عيياً وهييذا ينسييجم ميي  الفرضييية الر يسيية الثانييية  األد

 .والفرضيات الفرعية المنبثقة عنها 

 Recommendationsالتوصيات   -2

االهتماي المناسب  رأس الميال الفكيري  أ عيادا الثالثية  رأس  الدراسةضرورة إيالء الكليات عينة  .6

المال البشيريف رأس الميال الهيكلييف رأس الميال العالقياتي(ف لميا ليه مين أهميية فيي تاقييق األداء 

 .الجامعي المتميز

 اسيتثمار مواردهيا البشيرية  الطريقية التيي تسيهم فيي تاقييق الدراسية ضرورة قياي الكلييات عينية  .1

 .كل فاعل وكفوء أهدافها  ش

الجامعة تقديم الدعم المادي والمعنوي لكل عمل أو انجاز يقيدي فييه اإل يداع  ر اسة اهتمايضرورة  .3

 .والتميز أو أي ا تكار أو تجديد ف وكذلي في مجال التألياف وانجاز الباو  العلمية

اتهيا وقيدراتها ذات الميسهالت العلميية العاليية لالسيتفادة مين خبر المالكيات اسيتقطاوالعمل عليا   .4

 .المتميزة في تطبيق األساليب العلمية الاديثة  أفمل أداء ممكن 

تعزيز عملية نشر المعلومات والتشاري علا صعيد المعرفة والممارسات األفمل من خيالل  نياء  .5

أنظمة معلومات فاعلة ومشجعة تتمييز  الدقية والاداثية والتوقييت المناسيب ل يرض الوصيول إليا 

 .ن األداء المتميز مستويات متقدمة م

خاصييية فيميييا يتعليييق  تيييوفير الدراسييية التاتيييية فيييي الكلييييات عينييية  االبنهنييياي حاجييية لالهتمييياي  ييي .1

للدراسة كالملتبرات واألجهيزة وشيبكات الااسيوو واالنترنييت األساسية المستلزمات واللدمات 

 .والمراج  المكتبية ذات العالقة  االختصاصات العلمية الملتلفة 

االهتماي  تاديث البرام  واللطط الدراسيية  اسيتمرار  ميا يتوافيق والمسيتجدات العلميية فيي حقيل  .7

االختصا  من خالل تبادل المعار  واللبرات م  الكلييات المنياظرة والمتمييزة عليا المسيتوى 

 .العالمي 

تهم ضرورة  وضي  مينه  اسيتراتيجي لتطيوير العياملين فيميا يتعليق  مهياراتهم ومعيارفهم وعالقيا .8

اإلنسانية و شكل مستمر ضمن إطار التعليم المستمر لهم ل يرض تاسيين أدا هيم والماافظية عليا 

 . البيئيةمستوى متفوق من المعرفة  ما يجعلهم أكثر استجا ة للمت يرات 
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العمل علا اعتماد هياكل تنظيمية تتسم  المرونة وتسيهل عمليية االتصيال والتنسييق  يين  ملتليا  .9

جييال أميياي األفكييار اللالقيية المبدعيية واالسييتفادة ميين المعلومييات التييي يمتلكهييا األقسيياي وتفسييح الم

 .ن ل رض الوصول إلا القرارات التي تاقق األداء الجامعي المتميزوالعامل

يجب أن ال تقتصر العالقة  ين الجامعة والمجتم  علا تليري  الطلبية وقيامهيا  التيدريس فاسيبف  .60

تجسيييد رسييالتها األساسييية التييي  تتمثييل  توثيييق صييلتها   ييل يجييب أن تييذهب إلييا ا عييد ميين ذلييي فييي

 .لكي يكون التدريس والباث العلمي في خدمة المجتم  وتنميته  المجتم 
 

 

 المصادر
 أوالً: المصادر العر ية 

 الكتل  :أ

ف معاصر (، إدار  البنوك مدال  كمي واستراتيجي2000)الاسينيف فالح حسن عدايف والدوريف مسيد عبد الرحمن عبد هللا  .6

 دار وا ل للنشرف عمانف األردن. 

 ف أتراي للنشرف القاهرةف مصر. 6ف ط(، إدار  الجامعات بالجود  الشاملة1999 النجارف فريد  .1

 : الدوريات ا

ف مجلة العلوي ( ، رأس المال الفكري: الحرو  الحقيقية لمنظمات إعمال القر  الحادي والعشرين2001)العنزيف سعد علي  .3

 .15واإلداريةف المجلد الثامنف العدد االقتصادية 

أثتر رأس المتال الفكتري فتي أداء المنظمتة، دراستة ميدانيتة فتي عينتة متن (ف 2001العنزيف سعد عليف ون م حسين نعمة   .4

 ( . 8ف المجلد  28ف مجلة العلوي االقتصادية واإلداريةف العدد شركات الق اع الصناعي المختلي

ف ورقة  اثية مقدمة إلا جامعة سعد دحلبف البليدة عربية لتحقيق التميز في األداء الحكومي( ، نماذج 2009)رزيقف كمال  .5

 . 21-1ف الجزا رف  

(، )تحلي  العالقة بين ممارستات إدار  المعرفتة 2009)رشيدف صالح عبد الرضاف حسينف رونق كاظمف وعبد األميرف ماجد  .1

 .  35 – 20ف  5/2009/ 4 – 3قتصادف جامعة كر الءف  اث تطبيقي في كلية اإلدارة واال واألداء المنظمي(

: دراسة تاليلية ونموذج مقترحف اإلداريف عالقة رأس المال الفكري وإدار  الجود  الشاملة (،2004)عباسف سهيلة مامد  .7

 . 97ف العدد 26السنة 

المتميتز، دراستة تحليليتة آلراء عينتة (، دور الريادية في تحقيق األداء 2009)متعبف حامد كاظمف وراضيف جواد ماسن  .8

ف وقيا   الميستمر العلميي األول لكليية اإلدارة واالقتصيادف جامعية القادسييةف من القيادات الجامعيتة ، كليتات جامعتة القادستية

 . 167 – 148المجلد األولف الجزء األولف   

 الرسا   واألطاريح  :ج

ر الجتتوا ز الدوليتتتة للجتتود  لتحقيتتتق األداء المتميتتز، دراستتتة (، اعتمتتاد معتتتايي2009)الرويشييديف حسييياي علييي ماييييبسف  .9

ف رسيالة ماجسيتير غيير منشيورةف كليية اإلدارة است العية آلراء عينة من عمداء ورؤساء األقسام العلمية في جامعة باداد

 واالقتصادف جامعة   داد. 

ت األعمتال )دراستة ألراء عينتة متن إدارات (، دور دوافتع الريتاد  فتي تحقيتق نتتا  2010) اليوزيكيف ياسر داود سليمانف  .60

 ف رسالة ماجستير غير منشورةف كلية اإلدارة واالقتصادف جامعة الموصل . وزبا ن شركات اإلنترنت في الموص  (

(، العالقتة بتين تقنيتة المعلومتات واالتصتاالت ورأس المتال الفكتري وأثرهتا فتي تحقيتق 2005)يوساف  ساي عبد اليرحمن  .66

. أطروحيية دكتييوراا غييير منشييورةف كلييية اإلدارة واالقتصييادف جامعيية ، دراستتة ت بيقيتتة فتتي جامعتتة الموصتت األداء المتميتتز

 الموصل . 
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  ملاق

 }  سم هللا الرحمن الرحيم {

 جامعة القادسية

 كلية اإلدارة واالقتصاد 

 قسم إدارة األعمال

 الدراسات العليا /ماجستير

 ي / استبانة

 السادة الماترمون

 نهديكم أجمل التايات

المرفقيية واللاصيية  الدراسيية الموسييومة  ييـ  دور رأس المييال نشييكر سييلفا اهتمييامكم و تعيياونكم فييي مليي  االسييتمارة 

الفكييري فييي تاقيييق األداء الجييامعي المتميييز دراسيية تاليلييية آلراء القيييادات الجامعييية فييي عينيية ميين كليييات  جامعيية 

( فيي نرجو تأشير خييار مين اللييارات المتاحية أمياي كيل فقيرة مين الفقيرات مين خيالل وضي  عالمية  .القادسية(

إجا تكم الدقيقة والمتأنية عنصير أسياس فيي صيدق  لمناسب ألجا تي  ما ينسجم م  الواق  الفعلي في كليتكم.المكان ا

النتييا   التييي سناصييل عليهيياف لييذا نتطليي  شيياكرين إلييا تعيياونكم معنييا فييي االجا يية علييا جمييي  األسييئلة  صييدق 

ية والفلسيفية للبايث العلميي  أ عيادا وموضوعيةف وسيعكس هذا تفهما ووعيا رفيعا للسعي ناو تعزيز األطر المعرف

 التطبيقية و العلميةف وسيتعامل الباحث م  االجا ات  أمانة علمية وموضوعية مطلقة.

 م  وافر التقدير واالحتراي

 

 

 

 صباح حسين شناوة

 عمالادارة اطالب ماجستير / 

 أ.د. صالح عبد الرضا رشيد

 عمالاالدارة اقسم 

 

 

 

 شلصيةالقسم األول: معلومات 
    أنثا     ذكر   :. الجنس6

         فما فوق  50 - 0       50 – 46    40 –  36   30 – 10. العمر: 1

    ماجستير     . التاصيل العلمي:   دكتوراا3

 . اللقب العلمي: 4

  . عدد سنوات اللدمة:5

 

 
  Intellectual capitalالقسم الثاني : رأس المال الفكري  

حقوق النشير والتيأليا ف يقصد  رأس المال الفكري كل الموارد المعرفية التي تادد الميزة التنافسية للمنظمة ف ويتممن الملكية الفكرية مثل  راءات االختراع ف 

 .فمالً عن المهارات ومعرفة الكيا في األفراد ف الوثا ق وأنظمة المعلومات 

 unman  capital Hالبشري : رأس المالأوالً 

والممنية  الموجودة لدى المالي األكاديمي في المسسسة التعليمية والتي تتجسد في أنشطتها من خالل عمليات تعليمية واقعية وهو عبارة عن المعرفة الصرياة 

 .رسمية وغير رسمية 

 اتفق  غير متأكد  ال اتفق  ال اتفق تماماً  العبارة ت
اتفق 

 تماماً 

      .تمتلي الكلية قيادة ذات ر ية واضاة  1

      .توظا  الكلية أعماء هيئة تدريسية ذو جودة عالية  2

      .يكرس أعماء الهيئة التدريسية كل وقتهم ألغراض الباث و التدريس 3

      .تقدي الكلية الدعم اإلداري الكامل ألعماء الهيئة التدريسية  4

      .يعمل أعماء الهيئة التدريسية م  مجموعات ص يرة من الطلبة  5

      .تشج  عمادة الكلية أعماء الهيئة التدريسية علا انجاز الباو  العلمية  6

 
 tructural capitalSثانياً : رأس المال الهيكلي 

 .ف االتصاالت ف  إدارة المعرفة العلمية والتكنولوجية  المسسسة التعليميةهو عبارة عن المعرفة الصرياة  التي تتعلق  نشر العمليات الداخلية في 

 العبارة ت
ال اتفق 

 تماماً 

ال 

 اتفق 

غير 

 متأكد 
 اتفق 

اتفق 

 تماماً 

      .هناي تنوع واس  في االختصاصات العلمية المتاحة أماي الطلبة  7
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      .هناي تنوع واس  في المقررات الدراسية التي يتم تدريسها في الكلية  8

      .ساهمت الكلية في العديد من االنجازات العلمية 9

        .معظم الباو  التي يتعاقد عليها أعماء الهيئة التدريسية م  الجهات اللارجية تتم  إشرا  الكلية   10

      .توفر الكلية اللدمات المكتبية و المعلوماتية المرورية  ألعماء الهيئة التدريسية والطلبة  11

      .يتيح نظاي تكنولوجيا المعلومات في الكلية البنية التاتية الداعمة ألغراض التدريس والباث العلمي  12

 
  Relational capitalرأس المال العالقاتي ثالثاً :  

 الصورة االيجا ية العالية لدى المجتم  ف جذو الطلبة الجيدين واالحتفاظ  هم ف االحتفاظ  مجموعة واسعة من    يعبر عن قدرة المسسسة التعليمية علا االحتفاظ 

 .العالقات المسسساتية واالقتصادية والسياسية المتطورة

 العبار  ت
ال اتفق 

 تماماً 
 ال اتفق 

غير 

 متأكد 
 اتفق 

اتفق 

 تماماً 

      .تستقطب الكلية الطلبة من ذوي المستويات العلمية العالية  13

      .تقدي الكلية اللبرة التي ياتاجها أصااو المصلاة اللارجين  14

      .تاتف  الكلية  عالقات شراكة وطيدة م  الكليات المناظرة األخرى  15

      .تسعا الكلية للاصول علا عموية العديد من الجمعيات العلمية و المهنية  16

      .تشج  الكلية أعماء الهيئة التدريسية علا أقامة عالقات أكاديمية م  الكليات األخرى  17

      .تار  الكلية علا تكوين صورة ايجا ية لدى المجتم   18

 ٭ Performance  Excellentالقسم الثالث : األداء الجامعي المتميز 

فمييل الكليييات أ  المقارنيية ميي  2012 – 2011 صييدارإليييه الكلييية علييا وفييق معييايير جييا زة مييالكوي  الييدرج للتميييز التعليمييي أن تصييل أداء يمكيين أ عليياوهييو أ    

 خرى . األالمناظرة 

   Student learning and process outcomesأوالً : نتا ت تعلم ال لبة والعملية 
 Baldrige).:  ( 23سييتراتيجية والعملييياتاإلوتتميمن النتييا   الجوهرييية لييتعلم طلبيية الكلييية ونتييا   كفيياءة وفاعلييية العملييية التعليمييية التييي تلييدي الطلبيية و       

performance excellence program 2011 – 2012  

 العبار  ت

ال 

اتفق 

 تماماً 

ال 

 اتفق 

غير 

 متأكد 
 اتفق

اتفق 

 تماماً 

19 
تنسيجم البييرام  الدراسيية فييي الكليية ميي  البييرام  المعتميدة فييي الكلييات المنيياظرة والمتمييزة علييا المسييتوى 

 العالمي.

     

      يتم تاديث البرام  واللطط الدراسية  استمرار  ما يتوافق والمستجدات العلمية في حقل االختصا  . 20

      تركز المفردات الدراسية علا تهيئة الطلبة لللق فر  العمل المناسبة الختصاصاتهم  عد التلرج .  21

      تعتمد الكلية أسلوو التعلم المستند إلا اال تكار واإل داع  ديالً عن التلقين والاف . 22

      تار  الكلية علا تنظيم الزيارات العلمية لطلبتها إلا مواق  العمل الملتلفة لتطوير خبراتهم ومهاراتهم.  23

      تلتزي الكلية  تنفيذ مفردات المناه  الدراسية علا وفق اللطط المقررة . 24

      هناي تاسن واضح في مستوى جودة اللدمات التعليمية المقدمة للطلبة .  25

      يالح  التاسن المستمر في نتا   الطلبة من سنة إلا أخرى .  26

        .يمتلي اللريجون المعرفة والمهارات التي تسهلهم للتعامل م  مشكالت العمل 

 
 Customer – Focused outcomesثانياً : نتا   التركيز علا الز ون 

نشطتها ف ومدى أف وانلراطهم في ) ف سوق العمل ف و المجتم  الماليالعاملين  (وتتللص في نتا   التركيز علا الطلبة وأصااو المصالح المهمين في الكلية 

 (Baldrige performance excellence program 2011-2012:24)رضاهم عن اللدمات المقدمة من قبلها 

 العبارة ت

ال 

اتفق 

 تماماً 

ال 

 اتفق

غير 

 متأكد
 اتفق

اتفق 

 تماماً 

      تقدي الكلية خدماتها علا وفق رغبات الطلبة وأصااو المصالح اآلخرين . 28

      تار  الكلية علا االعترا   اقوق الطلبة وتمييز جهودهم العلمية . 29

30 
و رامجها  المصالح لتاسين خططهاتعتمد الكلية الت ذية العكسية للمعلومات المسترجعة من الطلبة وأصااو 

 الدراسية .
     

      تباث الكلية دا ماً عن األساليب الجديدة والمبتكرة لزيادة مستوى رضا الطلبة وضمان وال هم . 31

      تعمل الكلية علا إشراي أصااو المصالح في إعداد خططها و رامجها الدراسية . 32

      يلبي رضا أصااو المصالح اآلخرين .غالباً ما تتصر  الكلية  ما  33

      هناي شعور واضح لدى طلبة الكلية وأصااو المصالح اآلخرين  الرضا عن أدا ها . 34

      تار  الكلية علا اختيار ممثلين عن أصااو المصالح في مجلس الكلية ولجانها العلمية 35

      الكلية م  طلبتها وأصااو المصالح اآلخرين .الثقة المتبادلة هي السمة المميزة لعالقة  36

 Workforce – Focused outcomesثالثاً : نتا   التركيز علا قوة العمل 

زيادة  ناسبة لعملهم  هد وتتممن النتا   الجوهرية للتركيز علا الموارد البشرية في الكلية فيما يتعلق  تطوير قدراتهم ومهاراتهم ف فمالً عن توفير البيئة الم

 (Baldrige performance excellence program ,2011-2012:24)اهم عن أداءها ضاندماجهم فيها وتاقيق ر

 العبارة ت
ال 

اتفق 

ال 

 اتفق

غير 

 متأكد
 اتفق

اتفق 

 تماماً 
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 تماماً 

      .عملهمت الصلة  اختصاصاتهم ومهاي تار  الكلية علا أشراي العاملين اإلداريين في الدورات التدريبية ذا 37

      تعمل الكلية علا تطوير خبرات ومهارات العاملين في األقساي اإلدارية واللدمية . 38

39 
تسيعا الكليية إليا أشيراي العييدد األكبير مين أعمياء الهيئية التدريسييية فيي النيدوات والميستمرات العلميية داخييل 

 وخارج العراق .
     

40 
والمعييار   ييين أعميياء الهيئيية التدريسييية فييي الكلييية والكليييات المنيياظرة تعمييل الكلييية علييا تبييادل اللبييرات 

 األخرى .
     

      تسعا الكلية إلا خلق  يئة علمية مافزة لال تكار واإل داع . 41

42 
تييوفر الكلييية الييدعم المييادي والمعنييوي ألصييااو الباييو  العلمييية ذات الصييفة التطبيقييية التييي  تنفييذ لصييالح 

 مسسسات الدولة .
     

      تشج  الكلية أعماء الهيئة التدريسية علا تاقيق الترقيات العلمية في ملتلا المراتب العلمية . 43

      تار  الكلية علا زيادة عقود العمل اإلنتاجية التي تنفذ  لصالح مسسسات الدولة والقطاع اللا . 44

      والعاملين عن خدماتها الملتلفة  .تسعا الكلية إلا تاسين مستوى الرضا لدى األساتذة  45

 
   Leadership and Governance outcomesرا عاً : نتا   القيادة والااكمية 

ألخالقيي والتر يوي تجياا وتتممن نتا   أداء الكلية فيما يتعلق  القييادة و الااكميية والتزامهيا  يالقوانين واألنظمية والتعليميات النافيذة ف فميالً عين التزامهيا ا        

  (Baldrige performance excellence program ,2011-2012:25)قمايا المجتم  الملتلفة  

 العبارة ت
ال اتفق 

 ماماً ت
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      هناي التزاي واضح  تنفيذ رسالة الكلية وأهدافها .  46

      استثمرت الكلية مواردها المالية والمادية  طريقة مسسولة .  47

      أظهرت الكلية التزاما تاما  األنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والباث العلمي .  48

      هناي جهد واضح من قبل عمادة الكلية في ماار ة الفساد والماافظة علا المال العاي  49

      طلبتها .التعامل األخالقي والتر وي هو السمة المميزة لعالقة الكلية م   50

      عملت الكلية علا إدامة العالقة  ين العمادة وملتلا أصااو المصالح داخل وخارج الكلية .  51

      تتامل عمادة الكلية مسسولية القرارات التي تصدر عنها . 52

      المالي.غالباً ما تقدي الكلية النصح والمشورة المجانية ألصااو المشروعات الص يرة في المجتم   53

      هناي التزاي مستمر من قبل عمادة الكلية لممان الجودة ومتطلبات االعتماد األكاديمي . 54

      هناي جهد واضح من قبل عمادة الكلية في تعزيز سلوي المواطنة لدى الطلبة والعاملين . 55

      هناي تركيز واضح لزيادة عدد الباو  العلمية الموجهة للماافظة علا البيئة وحمايتها .  56

                                             Budgetary , Financial and Market outcomesخامساً : نتا   الموازنة والنتا   المالية والسوقية 

ل زيادة إيراداتها وحسن استلدامها لمواردها المالية الملتلفة والسيطرة علا نفقاتها ف فمالً عن النتا   المتاققة في مجال وتتممن نتا   أداء الكلية في مجا 

  program,2011-2012:26)  .(Baldrige performance excellenceزيادة أعداد الطلبة المقبولين ونسبة النمو في تلي األعداد من سنة إلا أخرى 

  : حققت الكلية نتا   متميزة في مجال

 العبارة ت
ال اتفق 

 تماماً 

ال 

 اتفق 

غير 

 متأكد 
 اتفق 
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 تماماً 

       .نشطتها الملتلفة أالاصول علا تلصيصات مالية كافية لت طية   57

      تالفي  النفقات غير المرورية.  58

      و رامجها الملتلفة .استثمار مواردها المالية لتنفيذ خططها  59

      عداد الطلبة المقبولين  في الدراسات المسا ية . أزيادة   60

      .عداد الطلبة المقبولين في الكلية  المقارنة م  السنوات السا قة أزيادة  61

       المقارنة م  السنوات السا قة .يرادات الكلية من الدراسات المسا ية إزيادة   62

       رادات المتاققة من عقود العمل اإلنتاجية م  مسسسات الدولة والقطاع اللا  . ألزيادة حجم ا 63

      حجم  اإليرادات المتاققة من اللدمات االستشارية المقدمة للجهات الملتلفة . 64

      اإليرادات المتاققة من الدورات التدريبية المنفذة لصالح شرا ح المجتم  الملتلفة .  65

      .اإليرادات المتاققة من قبول الطلبة في الدراسات العليا علا النفقة اللاصة  66

 


