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أثر رأس المال الفكري في تحقيق التميز المؤسسي في جامعة القدس
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*

الدكتور أحمد محمد حرزاهلل
:الملخص

 حيث تناولت الدراسة أبعاد،هدفت الدراسة إلى التعرف إلى رأس المال الفكري ودوره في تحقيق التميز المؤسسي لدى جامعة القدس
) فقرة طبقت109( طور الباحثان استبانة جاءت في
ّ  ولتحقيق أهداف هذه الدراسة فقد.رأس المال الفكري وأبعاد التميز المؤسسي
.) عضو هيئة أكاديمية متبعين المنهج الوصفي التحليلي213( على عينة عشوائية طبقية بلغت
 حيث إن رأس المال البشططري يسططهر بدرجة أكبر،أظهرت النتائج أن واقع رأس المال الفكري في جامعة القدس جاء بدرجة متوسطططة

 كما أظهرت النتائج أن مستوى التميز المؤسسي في جامعة. ثر رأس مال العالقات،في رأس المال الفكري يليه رأس المال الهيكلي
 حيث إن التميز القيادي يسط ط ط ططهر بدرجة أكبر في التميز المؤس ط ط ط طسط ط ط ططي يليه التميز البشط ط ط ططري ثر التميز،القدس جاء بدرجة متوسط ط ط طططة
. كذلك أظهرت النتائج وجود أثر ذات داللة إحصائية لرأس المال الفكري على التميز المؤسسي في جامعة القدس.الخدماتي
. جامعة القدس، التميز المؤسسي، رأس المال الفكري:الكلمات المفتاحية
The impact of Intellectual Capital on achieving organizational excellence in Al-Quds
University
Dr. Ahmad Herzallah Sabreen Imad Abu Lebdah
Abstract:
This study aimed to identify the role of intellectual capital in achieving organizational excellence in
Al-Quds University, where the researchers addressed to the dimensions of the intellectual capital
and the dimensions of the excellence. To achieve the objectives of the study the researchers
developed an instrument consisted of (109) items which applied on a stratified random sample
included (213) academic members, used descriptive analytical.
The results showed that the reality of intellectual capital in Al-Quds University came moderately,
whereas human capital contributes to a greater degree in the intellectual capital followed by
structural capital, and venture capital relationships. The results also showed the reality of excellence
in Al-Quds University came moderately, as the leadership excellence contributes a greater degree
of organizational excellence followed by human excellence and service excellence. Furthermore,
the results showed a significant impact of intellectual capital on organizational excellence in AlQuds University.
Keywords: Intellectual capital, Organizational excellence, Al-Quds University.
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شأنها ان تدفع هذه المؤسسة التعليمية العريقة نحو النجاح

المقدمة:

والتميز واإلبداع في البيئة التي تعمل بها ،من خالل سعيها

يعد االهتمار برأس المال الفكري مفتاح اإلدارة

للحصول على أفضل العاملين من ذوي الكفاءات واإلمكانات

االستراتيجية في أي مؤسسة تسعى للنمو والتطور وتعزيز

وجودها ،ففي حال حدوث فجوة بين رأس المال الفكري وباقي
رؤوس األموال األخرى،

العالية ليرفعوا من مستوى أدائهر أمار المنافسين من
الجامعات األخرى.

ينصب االهتمار على العنصر

وفي هذا اإلطار جاءت هذه الدراسة للتعرف على

البشري من إعداد وتدريب وتأهيل ودعر للقدرات اإلدارية،

رأس المال الفكري ودوره في تحقيق التميز المؤسسي لدى

لذلك فإن المنظمة الناشطة في مجال التنمية تضع أمامها

هدفا استراتيجيا هو تطوير كفاءات رأس المال البشري ،ومن

جامعة القدس ،حيث سيتر التطرق إلى مفهور رأس المال

المتعارف عليه أن رأس المال الفكري استثمار له عائد على

الفكري ،وأهميته ،وأثره ،وعناصره ،وسبل استثماره وادارته

وامكانية قياسه ،وكيفية بناء رأس مال فكري متميز ،ومدى

المدى الطويل لذا البد إن تبذل المؤسسات كل الطاقات في

توفر متطلباته في جامعة القدس ،والتطرق إلى التميز

سبيل الحصول عليه (المفرجي وصالح.)2003 ،

المؤسسي ونماذجه وتحقيقه في الجامعة.

يعتبر رأس المال الفكري األساس الذي تقور عليه

عملية االبتكار واإلبداع والتجديد ،وهو الركيزة األساسية التي
تقور عليها عملية التغيير ،حيث يتميز بقدرته على تحويل

مشكلة الدراسة:

في ظل ما يشهده عالمنا المعاصر من متغيرات

المعرفة إلى قيمة ومن ثر إلى ميزة تنافسية خاصة ،كما أن

وتحديات عديدة تمثلت في :الثورة المعرفية والمعلوماتية

بيئة العمل الحالية تركز على كيفية تنمية رأس مالها الفكري

والفجوة الرقمية ،والعولمة وتداعياتها المختلفة وظهور ما

لتحقيق أداء أعلى وتميز في الخدمات والمنتجات وغيرها من

يعرف بإدارة المعرفة وما نتج عن هذه التحديات من تعدد

استراتيجيات التميز (الروسان والعجلوني.)2010 ،

المداخل اإلدارية التي يمكن االستفادة منها في تحسين إنتاجية

على الصعيد الفلسطيني فإن القطاع التعليمي يعتبر

المؤسسات والوصول إلى التميز في األداء ،و ما تركز عليه

من القطاعات المهمة في المجتمع الفلسطيني وذلك لما له

الشركات والمؤسسات العالمية اليور وهو التميز المؤسسي،

من آثار واضحة في تأهيل وتوجيه العنصر البشري كأحد

األمر الذي أدى زيادة الحاجة إلى التوجه نحو تطبيق إدارة

مدخالت العملية التعليمية ،وكأحد أهر المخرجات لهذا

التميز المؤسسي ،كمساهمة في تحقيق النجاح التنظيمي

القطاع ،فكان البد من االهتمار والتركيز على المتغيرات التي

والفاعلية التنظيمية وتلبية حاجات العمالء ،وأصبح االهتمار

من شأنها أن تدفع باتجاه نجاح هذا القطاع وتطويره (عبد

نحو ما بات يعرف برأس المال الفكري العنصر الرئيس

الهادي.)2016 ،

واألساس في تميز المنظمة ونجاحها واستم ارريتها ،لذا فإن

ولمؤسسات التعلير العالي األثر األبرز واألكثر

رأس المال الفكري يشكل مدخال هاما نحو تحقيق التميز

وضوحا من إعداد وتأهيل وتوجيه العنصر البشري ،وهو ما

داخل المؤسسات األمر لذى يستوجب أن يكون محل عناية

تسعى جامعة القدس لتحقيقه وصوال للتميز واإلبداع والنهوض

واهتمار من جميع النواحي في المنظمات كافة.
وعند الحديث عن التعلير العالي في فلسطين نجد أن

باألداء فيها وذلك ال يمكن حدوثه إن لر يتوفر رأس مال فكري

مؤهل وقادر على تحقيق المخرجات المطلوبة والمرجوة ،لذلك

هناك درجة عالية من التنافس بين المؤسسات األكاديمية

من الضروري االهتمار والتركيز على المتغيرات التي من

الفلسطينية لتحقيق التميز ،وأصبحت تعمل على خلق قيمة
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مضافة تميزها عن غيرها ،حيث جاء تصنيف جامعة القدس

-2ستسهر نتائج هذه الدراسة في تقدير تصور يساعد جامعة

جامعة في الوطن العربي بحسب تصنيف ( QS university

-3السعي نحو فهر العالقة الترابطية بين مكونات رأس المال

 )rankingsلعار  ،QS World 2017من حيث األداء

الفكري وادارته وتكوين بنك معرفة خاص لدى جامعة القدس

ومعايير التميز ،لذلك أصبح من الضروري جدا لجامعة

بشكل يهدف إلى تحقيق التميز المؤسسي.

القدس واإلدارة العليا فيها على تقيير رأس مالها الفكري.

في المرتبة الرابعة فلسطينيا والمرتبة  62من بين أفضل 100

القدس عالج نقاط ضعفها وبناء رأس مال فكري متميز قادر

-4فهر األثر الذي يلعبه رأس المال الفكري في تحقيق التميز

على تلبية احتياجات السوق الفلسطيني ومتطلباته بما يحقق

المؤسسي.

استراتيجيتها وتميزها وتفوقها ،وتحقيق رضا لدى المجتمع

أهداف الدراسة:

االرتقاء والتطور في مختلف نواحي الحياة المجتمعية في

المال الفكري بأبعاده المختلفة في الوصول إلى التميز

تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إلى توضيح دور رأس

الفلسطيني عن األداء الذي تقور به الجامعة ،وقدرتها على

فلسطين ،وتحقيق ذلك يتر من خالل توفر متطلبات رأس

المؤسسي لدى جامعة القدس ،وينبثق عن الهدف الرئيس

المال البشري ،والهيكلي ،والعالقات ،ومن هنا جاءت هذه

االهداف الفرعية التالية:

 -1التعرف إلى درجة امتالك جامعة القدس لمكونات رأس

الدراسة لإلجابة على السؤال التالي" :ما هو أثر رأس المال

المال الفكري (رأس المال البشري ،رأس المال الهيكلي،

الفكري تحقيق التميز المؤسسي في جامعة القدس؟ "

رأس مال العالقات).

أهمية الدراسة:

-2

تعتبر جامعة القدس مؤسسة أكاديمية تعتمد بشكل

رئيس على المعرفة المختزنة في رأس مالها الفكري الذي

معرفة دور رأس المال البشري في تحقيق التميز

المؤسسي (التميز القيادي ،التميز البشري ،التميز
الخدماتي) لدى جامعة القدس.

تملكه كنظيراتها من مؤسسات التعلير العالي في فلسطين،

 -3معرفة دور رأس المال الهيكلي في تحقيق التميز

وألن تطور الدول قائر على ما تمتلكه تلك الدول والمؤسسات

المؤسسي (التميز القيادي ،التميز البشري ،التميز

فيها من رأس المال الفكري ،والذي يعتبر الكنز الحقيقي لها،

الخدماتي) لدى جامعة القدس.

وهو ما بات يعرف ويطلق عليه اليور بعلر المعرفة وادارة

 -4معرفة دور رأس مال العالقات في تحقيق التميز

المعرفة.

المؤسسي (التميز القيادي ،التميز البشري ،التميز

تعتبر تنمية رأس المال الفكري ذات اهمية تؤدي إلى

الخدماتي) لدى جامعة القدس.

رفع الجودة وتقدير الخدمات بشكل متميز ومختلف عن

أسئلة الدراسة:

الخدمات التي تقدمها المؤسسات المنافسة ،ويعتبر رأس المال

الفكري عنص ار أساسيا ومهما من اجل النمو والتميز المؤسسي

السؤال األول :ما واقع رأس المال الفكري لدى جامعة القدس

واالستدامة ،فإنه يمكن توضيح اهمية هذه الدراسة كما يلي:

بأبعاده الثالث (رأس المال البشري ،رأس المال الهيكلي ،رأس

مال العالقات)؟

-1تسليط الضوء على ماهية إدارة رأس المال الفكري ،وآليات

السؤال الثاني :ما مستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس

تفعيله في جامعة القدس كونه عنص ار مهما ورئيسيا من

بأبعاده الثالث (التميز القيادي ،التميز البشري ،التميز

عناصر المنافسة مع الجامعات األخرى.

الخدماتي)؟
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السؤال الرئيس الثالث :هل توجد عالقة بين رأس المال الفكري

والتميز المؤسسي لدى جامعة القدس؟
فرضيات ومتغيرات الدراسة:

بنيت هذه الدراسة على أربع فرضيات رئيسية ،تقور

بدراسة العالقة بين رأس المال الفكري ودوره في تحقيق التميز
المؤسسي لدى جامعة القدس ،وقد جاءت الفرضيات كالتالي:
الفرضيييييييييية الرئيسيييييييييية ا ول  :ال يوجططد عالقططة ذات داللططة
احص ططائية عند مس ططتوى الداللة ( )0.05 ≥ αبين رأس المال

الفكري والتميز المؤسسي لدى جامعة القدس.

الفرضيييييييييية الرئيسيييييييييية الثانية :ال توجد فروق ذات دالله
إحصط ط ط ط ططائية عند مسط ط ط ط ططتوى الداللة ( )α ≥ 0.05في إجابات
المبحوثين عن واقع رأس الم ط ط ططال الفكري تعزى للمتغيرات

شكل ( :)1نموذج الدراسة

الططديموغرافيططة (الرتبططة العلميططة ،الخبرة في الوظيفططة الحططاليططة،
المنصب اإلداري).

اإلطار النظري للدراسة

الفرضيييييييييية الرئيسيييييييييية الثالثة :ال توجطد فروق ذات داللة

رأس المال الفكري

احص ط ط ط ط ططائية عند مس ط ط ط ط ططتوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي إجابات

مفهوم رأس المال الفكري:

المبحوثين عن واقع التميز المؤس ط ط ط ط ط طسط ط ط ط ط ططي في جامعة القدس

ظهر مصطلح رأس المال الفكري حديثا في العقود

تعزى للمتغيرات الط ططديموغرافيط ططة للمبحوثين (الرتبط ططة العلميط ططة،

األخيرة من القرن الماضي ،حيث الحظ ) )Itamiفي عار

الخبرة في الوظيفة الحالية ،المنصب اإلداري).

( )1980وجود حالة من عدر االستقرار في أداء المنظمات

أما متغيرات الد ارس ططة فلقد ض ططمت الد ارس ططة عدة متغيرات كما

اليابانية ،وبعد الدراسة تمكن من تحديد سبب هذا التذبدب،

في الشكل ( )1وهي:

وعزاه إلى اختالف نسبة الموجودات غير الملموسة في

المتغيرات المستقلة :رأس المال البشري ،رأس المال الهيكلي،

المنظمات حيث توصل إلى أن الموجودات غير الملموسة

ورأس مال العالقات.

هي األساس في تحقيق عوائد الشركات ألنها قابلة لالستعمال

المتغيرات التابعة :التميز القيادي ،التميز البشط ط ط ط ط ططري ،والتميز

(الربيعاوي وعباس.)2015 ،

الخدماتي.

يرى توماس ستيورات ) (Stewart, 1997رأس المال

المتغيرات الض ط ط ط ط ط ط ططابطططة :الرتبططة العلميططة ،الخبرة في الوظيفططة

الفكري في كتابه الذي يحمل عنوان " :رأس المال الفكري:

الحالية ،والمنصب اإلداري.

الثروة الجديدة للمنظمات" بأنه المعرفة الفكرية ،المعلومات،

الملكية الفكرية والخبرة التي توضع قيد االستخدار من أجل
خلق الثروة الرابحة ،الن اقتصاد اليور يختلف في األساس

عن اقتصاد األمس .وقد صنف ستيوارت رأس المال الفكري
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في ثالث فئات :رأس المال الهيكلي ،رأس المال البشري،

وتحقيق مستويات أداء عالية مقارنة بالمنظمات المماثلة"

ويعرف ( )Mention ،2012رأس المال الفكري "بأنه
مجموعة المهارات المتوفرة لدى العاملين في المنظمة التي

مكونات رأس المال الفكري:

تتعدد عناصر ومكونات رأس المال الفكري بتعدد آراء

تتمتع بمعرفة واسعة تجعلها قادرة على جعل المنظمة عالمية

الباحثين ،رغر اتفاقهر على جوهر ومضمون راس المال

).(Youndt, et al., 2004

رأس المال الزبوني.

من خالل االستجابة لمتطلبات العمالء والفرص التي تتيحها

الفكري وأهميته ،حيث يبين الباحثان من خالل الجدول التالي

التكنولوجيا".

أكثر مكونات رأس المال الفكري تك ار ار وفق المراجع التي تر

استطالعها.

وعرف ) (Youndtرأس المال الفكري أنه "قدرات متميزة يتمتع
بها عدد محدود من االفراد العاملين في المنظمة تمكنهر من

تقدير إسهامات فكرية تمكن المنظمة من زيادة إنتاجيتها

جدول رقم ()1
تحليل مكونات وعناصر رأس المال الفكري
رأس المال البشري

رأس المال الهيكلي

رأس المال العالقات

االصول العملية

4

McElroy,2002

√

√

√

5

Meritume

√

√

√

6

Brooking,2010

√

√

7

Moanes & Lawndale

√

√

8

Petty & Guthrie,2000

√

√

√

9

Daraper

√

√

√

10

المعاني واخرون2011،

√

√

√

11

Kaplan & Norton,2015

√

12

مراد2008،

√

المجموع

12

االصول الفكرية

3

Stewart,1997

√

√

√

√

الملكية الفكرية

Malone,1997

التجديد والتطوير

1

& Edvison

رأس المال التنظيمي

2

Malhorta

√

√

√

√

الباحث

رأس المال االبداعي

√

√

√

√

الرقم

√

√
√
√

√

√

√
6

رأس المال المعلوماتي

المكونات

10

3

√

√

2

2

2

2

√
1

3

المصدر :اعداد الباحثين
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يعرف (الميالي) رأس المال البشري بأنه "المعرفة

يتضح للباحثين من خالل التحليل السابق لمكونات رأس المال

الفكري أن هناك إتفاق حول مكونات رأس المال الفكري حيث

المفيدة التي يمكن توظيفها واستثمارها بشكل صحيح لصالح

تنحصر بشكل أساسي في ثالثة مكونات رئيسية وهي:

المؤسسة ،ويعد الفكر الذي يكمن في ذهن األفراد الذي ال

 -رأس المال البشري والذي يمثل المهارات والقدرات العقلية

يمكن لمسه وال رؤيته وال قياسه وال تقديره بثمن" (الميالي،
.)2011

ومستوى التدريب والخبرة وغيرها ،وهذا العنصر.

ويعرف رأس المال البشري كذلك بأنه " المعرف الشخصية

 -رأس المال الهيكلي ويعبر عن القدرات التنظيمية والنظر

المهارت والقدرات اإلبداعية واالبتكارات
ا
والخبرات العلمية و

التي تمثل بنية المنظمة.
رأس مال العالقات ويشمل على عالقة المنظمة مع

-

التي يمتلكها العاملون في المؤسسة وتذهب عندما يغادر

المجتمع والمستفيدين من خدماتها ،والمتعاملين معها

الموظفون أعمالهر" (العذاري والدعمي.)2010 ،

على الرغر من اتفاق الباحثين على المكونات الثالثة اال

يقور بأعمال المنظمة عن طريق استغالل الموارد المادية،

ان هناك فروقا في محتوى كل مكون ،سيتر توضيحها كما

فهر من األساس الذي تقور عليه عملية تعظير الثروة في

يلي:

المنظمة ،وأهميتهر ال تقل عن أهمية راس المال المادي ألنهر

يعتبر رأس المال البشري الجهاز العصبي الذي

والحلفاء االستراتيجيين.

محور وأساس العملية اإلنتاجية ،ويمكن أن تجمل األبعاد

رأس المال البشري :Human capital

التالية مكونات له وهي :المهارات ،الخبرات العلمية ،المعرفة،

لقد تطورت نظرية رأس المال البشري في الستينات

القدرات ،والعمل ضمن فريق.

وتقور على أساس أن األفراد في الشركة هر الذين يقومون

رأس المال الهيكلي :Structural Capital

بتعظير الثروة ) (Wealth Maximizersبحيث إن األفراد

يعد رأس المال الهيكلي المكون الرئيسي الثاني من

أصحاب الخبرة والمهارة العالية يمثلون رأس مال بشري لما

مكونات رأس المال الفكري ،ويعبر عن الجدارة الجوهرية

لهر من دور مهر في تحقيق النتائج النهائية التي يتر الوصول

للمنظمة ،ومعرفتها الصريحة التي يتر االحتفاظ بها داخل

إليها ،وان اإلنفاق عليهر في مجال التعلير أو التدريب يعد

هياكل وأنظمة المؤسسة ،فهو يمثل القير التي تقور عليها

استثمار وليس تكلفة صعبة التحمل (نجر.)2007 ،

المنظمة ،ولذلك يؤكد ) (McElroyإلى ان رأس المال

عرف (الربيعاوي وعباس ،)2015 ،رأس المال البشري بأنه

الهيكلي بأنه عبارة عن كل األشياء التي تدعر رأس المال

القدرات اإلنتاجية لألفراد ،ويشمل على المعرفة والمهارات

البشري ولكنه يبقى في الشركة عندما يترك االفراد العمل

والخبرات والقابليات التي تُسهر في زيادة القيمة االقتصادية
للمنظمة .حيث يصف كفاءة جماعية للمنظمة وظيفتها وضع

).(McElroy,2002
أما ) (Malzanفقد عرف رأس المال الهيكلي بأنه

أفضل الحلول للزبائن من خالل معرفة يمتلكها األفراد

عبارة عن "القدرات التنظيمية التي تمكن المنظمة من إنجاز

العاملين ،ويشمل جميع األفراد الذين ينتمون إلى المنظمة

أعمالها ،وتشمل على الهيكل التنظيمي ،واالجراءات ،وقواعد

ويعملون فيها ،ويتميزون في أنه أحد أكبر وأهر الموجودات

البيانات ،وأنظمة المعلومات ،وشبكة االتصاالت ،ودليل

المهمة في التنظير ،التي تتمتع بالمعرفة واألداء والخبرة

إجراءات العمل للوظائف ،والعالمة التجارية وحقوق الملكية"

والمهارة ،كما يتضمن اإلبداع واالبتكار.

(.)Malzan, 2005
-76-
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وأشار ) (Solitanderإلى أن رأس المال الهيكلي

المنظمة مع الزبائن هي وليدة للعالقات الداخلية لها ،حيث

واإلجراءات التي بمجموعها تستطيع المنظمة من إنتاج وتسلير

المال الهيكلي ،كما أن هذا التفاعل يبتدع طرقا ووسائل

المنتجات إلى الزبائن" .فضال عن كونه يعزز من قدرة الشركة

وآليات يمكن من خاللها أن تنشأ العالقات مع العالر الخارجي

لالستجابة للمتغيرات الحاصلة في البيئة (الفضل.)2009 ،

للمنظمة (الربيعاوي وعباس.)2015 ،

أنها وليدة لتفاعل العالقات بين رأس المال البشري ورأس

يمثل "مجموعة من االستراتيجيات والهياكل والنظر

من خالل ما سبق يتضح للباحثين أن رأس المال الهيكلي هو

حدد ) (Malzanمكونات رأس مال العالقات بأنها

المسؤول عن وجود المنظمة المادي بحيث يوضح قيمتها
الدفترية ،بينما أرس المال الهيكلي هو المسؤول عن صناعة

تشمل على "جميع العالقات التي تربط المنظمة بأصحاب

المصالح لديها مثل الموردين والجهات الحكومية والمستثمرين

القيمة السوقية للمنظمة ،وهو األعلى تأثي ار في صناعة اسر

والزبائن وقنوات التوزيع والتحالفات االستراتيجية التي تقيمها

المنظمة ومكانتها ،حيث إن رأس المال الهيكلي هو المكون

المنظمة" ).(Malzan,2005

الذي يتر االحتفاظ به في هياكل وأنظمة واستراتيجيات

ومن خالل استعراض العديد من التعريفات المتعلقة

وسياسات المنظمة وهو الذي يمثل كل القير والثقافة التنظيمية

برأس مال العالقات ،فإن فيمكن إجمال أهر االبعاد المكونة

له هي :الجودة العالية ،العالقات مع المتعاملين مع المنظمة،

التي تقور عليها هذه المنظمات.

والتحالفات االستراتيجية.

من خالل التعريفات التي تر استعراضها فإن

الباحثين توضح أهر األبعاد المكونة لراس المال الهيكلي

التميز المؤسسي

السياسات ،والهيكل التنظيمي.

ترجمة رؤيتها ورسالتها وغاياتها االستراتيجية إلى واقع ملموس

رأس مال العالقات :Relational Capital

من أجل تحقيق طموحاتها والتي تسعى من خاللها إلى دعر

وهي :نظر المعلومات ،البرامج ،قواعد البيانات ،االجراءات،

إن المؤسسات المتميزة هي التي تسعى دائما إلى

وتشجيع التميز واإلبداع من مختلف أنشطة ومجاالت عملها،

يعتبر رأس مال العالقات وهو ما يعرف أيضا برأس

حيث يعتبر التميز نمط فكر إداري ،ال حدود أو موانع له،

المال الزبوني أنه أحد المكونات األساسية لرأس المال الفكري،

ففي ظل المتغيرات الحاصلة لر تعد المنظمات مطالبة فقط

إذ أنه يقور بإبراز رأس المال الفكري ويحوله في صورة قيمة

بتحقيق األداء األفضل ،وانما بأن تتميز في األداء كضرورة

للعالقات واألداء المنظمي ،وتتضمن هذه العالقات الزبائن

من أجل البقاء واالستمرار ،ويمثل األداء قدرة المنظمة على

برس مال
والمجهزين ممن يملكون المعرفة ويطلق عليه كذلك أ

بلوغ أهدافها باالستخدار األمثل لمواردها ،ويعبر مدى قيار

العالقات ،أو رأس المال الخارجي كونه يعكس عالقات

الموارد البشرية بمهامهر وفق معايير محددة من خالل القيار

المنظمة وتفاعالتها مع العالر الخارجي وعالقات المنظمة

بعملة تقيير األداء حتى يتر الوصول إلى األداء األفضل

الخارجية وشبكات المعلومات ،إن رأس المال الزبوني ال يمكن

والمتميز (غازي.)2014 ،

امتالكه من قبل المنظمة كما هو الحال في رأس المال
البشري ،وذلك ألنه يمثل قيمة امتيازها وعالقاتها المستمرة مع

مفهوم التميز المؤسسي:

المنتجات .لذا فهو يهتر بكسب رضا الزبائن وتعميق والئهر

الماضي وأخذ بعدها بالتطور ،كان بدايات التميز في أوروبا

المنظمات واألفراد التي تقدر المنظمة لهر الخدمات أو

بدأ مفهور التميز بالتكون في أواخر ثمانينات القرن

للمنظمة وتعظير قيمتها .إن العالقات الخارجية التي تقيمها

بظهور النموذج األوروبي للتميز المؤسسي ) ،(EFQMالذي
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اعتمدت عليه الجائزة األوروبية للجودة في عار 1992ر ،وقد

وعالقات فعالة بالعمل ،تمكنها من التخطيط بشكل متجدد

النموذج تاليا لنماذج أخرى في إدارة الجودة الشاملة كنموذج

وتحفيزهر ودعمهر لتقدير أفكار إبداعية جديدة ،كما أن تبني

جائزة مالكور بالدريج في الواليات المتحدة األمريكية التي

اإلدارة العليا الستراتيجية الباب المفتوح ودعر االتصال

تأسست عار 1987ر ،وقد تر تحديث النموذج األوروبي لتميز

والتواصل المباشر بينها وبين األفراد ،من شأنه أن يتيح بتبادل

.)2016

القادة بعدة نشاطات تشجع عملية التميز في المنظمة ،فنظار

انتشر واستخدر في العديد من دول العالر ،وقد كان هذا

غير تقليدي ،وبتشجيع األفراد العاملين فيها على المنافسة

المعلومات بفاعلية في المنظمة ،ولتحقيق ذلك البد من قيار

المؤسسي أكثر من مرة كان آخرها في عار 2013ر (قاسر،

تحرص المؤسسات المتميزة على ترجمة رؤيتها

الالمركزية في العمل داخل المنظمة يعمل على انسياب

ورسالتها وغاياتها االستراتيجية إلى واقع ملموس ،حيث تعمل

المعلومات واألفكار اإلبداعية بين العاملين والقيادة بشكل

على تحقيق طموحاتها وتسعى من خاللها على دعر وتشجيع

مباشر دون حواجز بيروقراطية ،إن القائد المتميز هو الذي

التميز واإلبداع في مختلف أنشطة ومجاالت عملها ،لر يعد

يضع الحلول السريعة للمشكالت ويحددها ويعالجها ،ويقدر

األداء التنظيمي المتميز أحد الخيارات المطروحة أمار

النصائح للعاملين ويأخذ باقتراحاتهر ويزيد من روح التآلف في

المنظمات ،بل أصبح حتمية فرضتها العديد من الظروف

العمل مما يعمل على السير بهر نحو التميز (Borghini,

الداخلية والخارجية المختلفة على المنظمة ،والتميز ليس له

).2005

مختلف المنظمات الكبيرة والصغيرة منها ،ومع مختلف طبيعة

كثير من المشكالت في الموقف الواحد ،فهو يعي األخطاء

أعمالها ونشاطاتها ،أو طبيعة كونها منظمات حكومية أو

ونواحي النقص والقصور ،ويحس بالمشكالت" (المليجي،

غير حكومية وغيرها ،في ظل هذه التغيرات المستمرة لر تعد

.)2012

ضرورة من أجل البقاء واالستم اررية ،ويمثل األداء قدرة

هو "فن التأثير في السلوك البشري لتوجيه جماعة من الناس

المنظمة على بلوغ األهداف باالستخدار األمثل للموارد ،ويعبر

نحو هدف معين بطريقة تضمن طاعتهر وثقتهر واحترامهر

عن مدى قيار المورد البشري لوظائفه ومهامه وفق معايير

وتعاونهر".

وأسس محددة من خالل القيار بعمليات تقيير األداء ،حتى

ثانيا :التميز البشري:

إن مفهور التميز القيادي يعني " :قدرة القائد على رؤية

حدود مانعة إنما هو نمط فكري إداري يمكن حدوثه في

بينما أشار (العجمي )2008،على أن التميز القيادي

المنظمات مطالبة بتحقيق األداء فقط ،وانما أصبح التميز

بلوغ األداء األفضل والمتميز(غازي.)2014 ،

يعتبر العنصر البشري البنية األساسية ألي منظمة

كانت مهما اختلف حجمها وطبيعة عملها ،حيث أن اإلنسان

أبعاد التميز المؤسسي:

هو المسؤول عن التجديد واالبتكار ،كما أنه وسيط التعلر في

للتميز المؤسسي مجموعة من األبعاد وهي:

المنظمة (غازي.)2014 ،

أوال :التميز القيادي:

على الرغر من األساليب الكمية الحديثة في مجال

تؤثر اإلدارة العليا بشكل مباشر على عملية صناعة التميز

عملية اتخاذ الق اررات التنظيمية ،إال أن العنصر البشر هو

في المؤسسة ،وذلك من خالل عملها على تنمية قدرات

العنصر الحاكر في عملية اتخاذ الق اررات ،واشراك القوى

ومهارات األفراد ،وتشجيعهر على اإلبداع والتميز بالعمل ،وال

العاملة في المنظمة في عملية اتخاذ الق اررات ،بحيث ال

يمكن أن يتر ذلك دون امتالك هذه اإلدارة مهارات قيادية
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تنحصر هذه العملية على اإلدارة العليا في المنظمة عبر

منهج الدراسة

في صناعة الق اررات للعاملين في مختلف المستويات اإلدارية،

الوصفي التحليلي.

اتخاذ اإلدارة مبدأ التفويض ،وافساح مجال الحرية والمشاركة

من أجل تحقيق أهداف الد ارس ط ططة اتبعت هذه الد ارس ط ططة المنهج

من شأنه أن يساهر في تقدير الخدمات بطريقة مختلفة أكثر

مجتمع وعينة الدراسة:

كفاءة وفاعلية وابداعا وتمي از ،مر يحقق أهداف التميز

تألف مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة

المؤسسي (حسن.)2008 ،

االكاديمية في جامعة القدس ،والبالغ عددهر ( )474حسب

إن القيادة المتميزة تحرص على قياس نتائج الموارد

بيانات دائرة الموارد البشرية في الجامعة.

البشرية بصورة دورية لقياس مدى الرضا لديهر عن األداء من

تر تطبيق العينططة العش ط ط ط ط ط ط طوائيططة الطبقيططة على مجتمع

خالل استبيانات قياس اتجاهات الرأس وفقا للعناصر

الدراسة ،وذلك نظ ار لتعدد التخصصات والمستويات اإلدارية

المختلفة ،حيث يجب أن تتسر عملية القياس بالحيادية التامة

واألكاديمية ،وزعت االس ط ط ط ط ططتبانات على ( ،)217أي بنس ط ط ط ط ططبة

لتحقيق الحيادية والمصداقية ،وكلما كان القياس يتر من خالل

( )%45من مجتمع الدراسة.

جهة خارجية كلما كانت النتائج بالدقة المطلوبة سعيا للتطوير

ويبين الجدول ( )2توزيع أفراد عينة الد ارس ط ط ططة تبعا للمتغيرات

والتحسين المستمر وصوال إلى التميز المنشود (غازي،

الديموغرافية المستخدمة في الدراسة.

.)2014

جدول ()2

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة الديموغرافية.

ثالثا :التميز الخدماتي:

من أهر أولويات المنظمات المعاصرة التي أصبحت

المتغير

في قمة النجاح أنها أدركت أن عملية التميز في تقدير المنظمة
لخدماتها هو أساس النجاح المكتسب للشركة وهي اساس
النجاح في التعامل مع العمالء ،والمؤسسات المتميزة هي

الرتبة العلمية

تلك التي تحقق أعلى مستويات الرضا لجميع فئات

المستوى

العدد

مدرس

37

17.4

محاضر

37

17.4

أستاذ مساعد
فأعلى

المتعاملين معها وتتأكد من ذلك من خالل مقاييس شاملة

أقل من 3

تغطي كافة جوانب الخدمة ،حيث يعتبر المتعاملون مع
وتحسينها حسب توقعاتهر ،ففي حال كانت الخدمة المقدمة ال
تلبي توقعاتهر أو تزيدها فإنها تدفعهر إلى التعامل مع

الوظيفة الحالية

المؤسسات المماثلة ،ففي ظل إدارة التميز في ظهور مثل هذه

24

11.3

52

24.4

124

58.2

عميد أو مساعده

9

4.2

رئيس دائرة

37

17.4

بدون منصب

167

78.4

 6سنوات

من -6أقل من
 10سنوات

النتائج يعد مؤش ار سلبيا على األداء ،وال شك أن استخدار

 10سنوات
فأكثر

المدخل الهيكلي لحل المشكال قد يؤدي إلى التحسين المستمر
(النعيمي وصويص.)2008 ،

المنصب اإلداري

65.3

13

من -3أقل من
الخبرة في

139

المئوية

6.1

سنوات

المنظمة بمثابة أساس ترتكز عليه المنظمة لتطوير خدماتها

النسبة
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تر توزيع االسطتبانة على أفراد عينة الد ارسطة ،وبعد أن

أداة الدراسة:

اكتملططت عمليططة تجميع االسط ط ط ط ط ط ططتبططانططات من أفراد العينططة بعططد

وهي األداة التي بموجبها تمت عملية جمع البيانات،

إجابتهر عليها بطريقة ص ط ط ط ط ط ططحيحة ،وكان عدد االس ط ط ط ط ط ططتبانات

وتر استخدار االستبانة التي احتوت على  109فقرة ،وتشتمل

المس ط ط ططتردة الص ط ط ططالحة والتي خض ط ط ططعت للتحليل اإلحص ط ط ططائي:

على البيانات الشخصية والوظيفة لعينة الدراسة (المتغيرات

( )213اسط ططتبانة ما نسط ططبته ( )%98بين مجموع االسط ططتبانات

الضابطة) ،أبعاد رأس المال الفكري ،باإلضافة إلى أبعاد

الموزعة على المبحوثين.

التميز المؤسسي.

تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج األعداد

صدق وثبات ا داة:

والنس ط ط ط ط ط ططب المئوية ،والمتوس ط ط ط ط ط طططات الحس ط ط ط ط ط ططابية واالنحرافات

تر تص ط ططمير االس ط ططتبانة بص ط ططورتها األولية ،ومن ثر تر

المعيطاريطة لكطل فقرة من فقرات االسط ط ط ط ط ط ططتبطانطة ،ومعطامطل ارتبطاط

التحقق من صط ططدق أداة الد ارسط ططة بعرضط ططها على مجموعة من

بيرسط ط ط ط ط ط ططون ،ومع ططادل ططة الثب ططات كرونب ططاخ ألف ططا ( Cronbach

المحكمين من ذوي االختصط ط ط ط ط ططاص والخبرة .من ناحية أخرى

 ،)Alphaوت طح طل طي ط ط ططل ال طت طب ط ط ططايططن األح ط ط ططادي ( One Way

تر التحقق من ص ط ط ططدق األداة أيض ط ط ططا بحس ط ط ططاب معامل ارتباط

 ،)ANOVAوذلك باسط ط ط ط ط ط ططتخدار برنامج الرزر اإلحصط ط ط ط ط ط ططائية

بيرسط ططون لفقرات االسط ططتبانة مع الدرجة الكلية لألداة ،واتضط ططح

(Statistical Package For Social ( )SPSS

وجود داللة إحص ط ططائية في جميع فقرات االس ط ططتبانة ويدل ذلك

.)Sciences

أن هناك اتساق داخلي بين الفقرات.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

كما تر التحقق من ثبات األداة ،من خالل حساب

النتائج المتعلقة بالس يؤال ا ول :ما واقع رأس المال الفكري

ثبات الدرجة الكلية لمعامل الثبات ،لفقرات الدراسة حسب

لدى جامعة القدس؟

معادلة الثبات كرونباخ الفا ،وكانت الدرجة الكلية لواقع الرأس

تر حس ط ط ط ط ططاب المتوس ط ط ط ط طططات الحس ط ط ط ط ططابية واالنحرافات

المال الفكري لدى جامعة القدس ( ،)0.980و()0.984

المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أبعاد االستبانة

للتميز المؤسسي لدى جامعة القدس .وهذه النتيجة تشير إلى

التي تعبر عن رأس المال الفكري لدى جامعة القدس.

تمتع هذه االداة بثبات يفي بأغراض الدراسة.
إجراءات الدراسة:

جدول ()3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لواقع رأس المال الفكري لدى جامعة القدس
الرقم

ا بعاد

المتوسط

االنحراف

معامل

الحسابي

المعياري

االختالف

قيمة t

P-value
الداللة

الدرجة

النسبة
المئوية

1

رأس المال البشري

3.60

0.59459

16.5

24.490

0.000

متوسطة

72.0

2

رأس المال الهيكلي

3.06

0.81527

26.7

8.160

0.000

متوسطة

61.2

3

رأس مال العالقات

3.14

0.85551

27.2

9.284

0.000

متوسطة

62.8

3.28

0.6449

19.7

15.3

0.000

متوسطة

65.6

الدرجة الكلية
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يالحظ من الجط ط ططدول السط ط ط ط ط ط ط ط ط ططابق الط ط ططذي يعبر عن

للمؤسسات مما يعمل على زيادة ورفع كفاءتها وقدرتها وهو

عينططة الططد ارس ط ط ط ط ط ط ططة على واقع رأس المططال الفكري لططدى جططامعططة

عليه كل من (النخالة( ،)2015 ،بن ثامر ،)2016 ،في

القططدس أن المتوسط ط ط ط ط ط ططط الحس ط ط ط ط ط ط ططابي للططدرجططة الكليططة ()3.28

حين يرى (الخضري )2015 ،بأن رأس مال العالقات يساهر

وانحراف معي ططاري ( )0.644وه ططذا ي ططدل على أن واقع رأس

بدرجة أكبر في رأس المال الفكري من العناصر األخرى يليه

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد

ما يعزز االبتكار واإلبداع ويرفع من أدائها ،وهو ما اتفق

رأس المال الهيكلي ،ثر رأس المال البشري في الجامعات.

المال الفكري لدى جامعة القدس جاء بدرجة متوسط ط ط طططة .وقد

حص ططل بعد رأس المال البش ططري على أعلى متوس ططط حس ططابي

النتيائج المتعلقية بيالسيييييييييؤال الثياني :ميا مسيييييييييتوى التميز

( ،)3.60يليططه بع ططد رأس مططال العالقططات ( ،)3.14ومن ثر

المؤسسي لدى جامعة القدس؟

بعد رأس المال الهيكلي (.)3.05

تر حسط ط ط ط ططاب المتوسط ط ط ط طططات الحسط ط ط ط ططابية واالنحرافات المعيارية

ويعتبر الباحثان أن أبعاد رأس المال الفكري الثالث

الس ط ط ططتجابات أفراد عينة الد ارس ط ط ططة على أبعاد االس ط ط ططتبانة التي

المتمثلة بالرأس المال البشري ،والرأس المال الهيكلي ،ورأس

تعبر عن التميز المؤسط ط ط ط ط طس ط ط ط ط ططي لدى جامعة القدس ،وجاءت

مال العالقات يساهمون بشكل فعال في رأس المال الفكري

النتائج كما في الجدول رقر ( )4التالي:

جدول ()4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس
الرقم

ا بعاد

2

التميز البشري
ّ
التميز القيادي
ّ

1

التميز الخدماتي
3
ّ
الدرجة الكلية

المتوسط

االنحراف

معامل

الحسابي

المعياري

االختالف

قيمة t

P-value
الداللة

الدرجة

النسبة

المئوية

3.12

0.78885

25.3

9.595

0.000

متوسطة

62.4

3.14

0.84733

27.0

9.235

0.000

متوسطة

62.8

3.08

0.87958

28.6

7.883

0.000

متوسطة

61.6

3.11

0.78978

25.4

9.362

0.000

متوسطة

62.2

يالحظ من الجدول الس ط ط ط ط ط ططابق الذي يعبر عن المتوس ط ط ط ط ط طططات

فعال في التميز المؤسسي للجامعة مما يعمل على رفع

الحسط ط ط ط ط ط ططابية واالنحرافات المعيارية السط ط ط ط ط ط ططتجابات أفراد عينة

كفاءتها وفاعليتها وقدرتها على المنافسة والتفرد والتميز في

الدراسة على مستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس أن

أدائها ، ،وهذا ما أكد عليه كل من (البحيصي)2014 ،

المتوسط ططط الحسط ططابي للدرجة الكلية ( )3.11وانحراف معياري

و( ،)Alnaweigah,2013بينما يرى (األيوبي)2015 ،

( )0.789وهذا يدل على أن مسططتوى التميز المؤس طسططي لدى

و(بني حمد )2015 ،و( )Al-Adaileh, 2017أن التميز

جامعة القدس جاء بدرجة متوس ط طططة .وقد حص ط ططل بعد التميز

القيادي يساهر بدرجة أكبر من باقي العناصر األخرى في

القيادي على أعلى متوسط ط ط ط ط ط ططط حسط ط ط ط ط ط ططابي ( ،)3.14يليه بعد

عملية التميز المؤسسي ،ويؤكد الباحثان على أنه إذا كان

ويعتبر الباحثان أن أبعاد التميز المؤسسي الثالث ،التميز

في أهدافها على وضعها لخطط وبرامج تطويرية ،إضافة إلى

القيادي ،والتميز البشري ،والتميز الخدماتي يساهمون بشكل

إقامة الدورات المتخصصة من شأنه أن يعمل على رفع أداء

هناك تنسيق قوي بين الجامعة وسوق العمل ،وتركيز الجامعة

التميز البشري ،ومن ثر بعد التميز الخدماتي.
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 )2015و(البحيصي )2014 ،و(بني حمد )2015 ،و(Al-

ومهارة األكاديميين ،كذلك يؤكد الباحثان على أن عملية

 )Adaileh, 2017و(.)Alnaweigah, 2013

تحفيز ومكافئة األكاديميين على إنجازاتهر ومساهماتهر من
شأنها أن تشجعهر على تقدير مساهمات وانجازات أكثر تطور

النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس الثالث :هل توجد عالقة

وابداعا ،كما وترفع من نسبة الرضا لديهر ،كذلك إن لتعزيز

بين رأس المال الفكري والتميز المؤسسي لدى جامعة

مبدأ التفويض للسلطات واشراك األكاديميين في عملية اتخاذ

القدس؟

الق اررات يعمل على رفع أداء الجامعة وزيادة قدرتها على

لإلجابة عن هذا السؤال تر تحويله للفرضية التالية (الفرضية

المنافسة ،،وهذا ما اتفقت معه كل من دراسة (االيوبي،

الرئيسييية االول ) :ال يوجد عالقة ذات داللة احصيييائية عند

 )2015و(البحيصي )2014 ،و(بني حمد )2015 ،و

مسييتوى الداللة ( )0.05 ≥ αبين أبعاد التميز المؤسييسييي

( )Al-Adaileh, 2017و( ،)Alnaweigah, 2013كما

لدى جامعة القدس تعزى لرأس المال الفكري بأبعاده (رأس

ويرى الباحثان عملية إدارة المعلومات والمعرفة بالجامعة

المال البشري ،رأس المال الهيكلي ،رأس مال العالقات).

بشكل متطور يضمن سريان المعرفة في جميع المستويات

تر فحص الفرضط ططية بحسط ططاب معامل ارتباط بيرسط ططون والداللة

واألقسار المختلفة بجودة عالية ،وعند تخطيط الموارد المالية

االحص ط ططائية بين رأس المال الفكري والتميز المؤسط ط طس ط ططي لدى

البد أن تضع الجامعة نصب عينها على توفير موازنات

جامعة القدس.

خاصة ببرامج مخصصة للتدريب والبحث العلمي ولتطوير

جدول ()5

الكادر األكاديمي ،وذلك لما يعود عليه من رفع كفاءة وأداء

معامل ارتباط بيرسون والداللة االحصائية للعالقة بين رأس

األكاديميين في الجامعة حيث ينعكس هذا األداء على أداء

المال الفكري والتميز المؤسسي لدى جامعة القدس

الجامعة ،ويؤدي إلى زيادة البحث العلمي وتطوره ،كذلك

معامل

المتغيرات

وضع موازنات خاصة باألنشطة التي تعزز العمل المشترك،

والتي تؤدي إلى زيادة نسبة األبحاث المنشورة في المجالت

رأس المال

 ،)2014ويجب أن تكون هناك عملية رقابة مستمرة ودورية

رأس المال

العلمية المحكمة ، ،وهذا ما توافقت معه دراسة (البحيصي،

البشري

الهيكلي

على موارد الجامعة وتشجيع لعملية التغذية الراجعة من

رأس مال

األكاديميين حيث من شأنها أن تؤدي إلى االرتقاء في

العالقات

الخدمات التي تقدمها الجامعة ،وتعزيز المسؤولية المجتمعية

الدرجة الكلية

بما يعود على الجامعة والمجتمع المحلي بالمنفعة الكاملة،

التميز

مستوى

بيرسون

الداللة

*0.521

0.000

*0.881

0.000

المؤسسي
*0.934

0.000

*0.904

0.000

يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة معامل ارتباط

ويؤدي إلى تطوير المعرفة التي تمتلكها الجامعة وتعزز من

بيرسون للدرجة الكلية ( ،)0.904ومستوى الداللة (،)0.000

مستواها التنافسي حيث إن التميز البشري ،والتميز القيادي،

أي أنه توجد عالقة طردية ذات دالله إحصائية عند مستوى

والتميز في تقدير الخدمات يسهر بشكل كبير في رفع أداء

الداللة ( )0.05 ≥ αبين رأس المال الفكري والتميز المؤسسي

الجامعة وتعزيز موضعها التنافسي وتحقيق التميز المؤسسي

لدى جامعة القدس ،وكذلك للمجاالت .أي أنه كلما زاد رأس

الخاص بها ،،وهذا ما أكدت عليه كل من دراسة (االيوبي،

المال الفكري زاد ذلك من مستوى التميز المؤسسي لدى جامعة

القدس .والعكس صحيح ،وبالتالي تر رفض الفرضية.
-8212
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وبما أن معامل ارتباط بيرسون يدل على وجود عالقة

النتائج المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثانية:

طردية ذات داللة إحصائية فقد تر استخدار تحليل ميل خط

ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة

االنحدار ( )Regressionلفحص مدى تأثير أبعاد رأس

( )0.05 ≥ αفي إجابات المبحوثين عن واقع رأس المال

مال العالقات) على عملية التميز المؤسسي لدى جامعة

في الوظيفة الحالية ،المنصب اإلداري).

المال الفكري (رأس المال البشري ،رأس المال الهيكلي ،رأس

الفكري تعزى للمتغيرات الديموغرافية (الرتبة العلمية ،الخبرة

القدس.

نتائج الفرضية الفرعية ا ول :

حيث تبين بعد فحص اختبار ميل خط االنحدار تبين

"ال توجد فروق ذات دالله إحصط ط ط ط ططائية عند مسط ط ط ط ططتوى

أن قيمة  R2تساوي  ،%88.6أي أن متغير راس المال

الداللة ( )0.05 ≥ αفي واقع رأس المال الفكري لدى جامعة

البشري والهيكلي والعالقات مجتمعة تفسر بنسبة (،)%88.6

الق ططدس يعزى لمتغير الرتب ططة العلمي ططة" ولفحص الفرض ط ط ط ط ط ط طي ططة

ولكن هناك بعض من المتغيرات االضافية التي تؤثر ابعاد

الفرعية األولى تر حسط ططاب المتوسط طططات الحسط ططابية السط ططتجابة

التميز المؤسسي.

أفراد عينة الد ارسط ططة على واقع رأس المال الفكري لدى جامعة

وبعد فحص قيمة " "tتبين وجود داللة احصائية في

القدس يعزى لمتغير الرتبة العلمية.

متغيرات راس المال البشري والهيكلي والعالقات .وكانت

جدول ()6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد

العالقة ايجابية لراس المال البشري والهيكلي والعالقات ،أي

عينة الدراسة لواقع رأس المال الفكري لدى جامعة القدس يعزى

أنه كلما زاد تأثير هذه العوامل زاد التميز المؤسسي ،والملحق

لمتغير الرتبة العلمية

رقر ( :)1يوضح عملية تحليل االنحدار المتعدد لفحص تأثير
أبعاد رأس المال الفكري على التميز المؤسسي لدى جامعة
القدس.

ويالحظ الباحثان أن عناصر رأس المال الفكري

المجال

الرتبة العلمية

العدد

رأس

مدرس

37

3.5092

محاضر

37

3.8757

.424240

139

3.5473

.634230

مدرس

37

3.2915

.596100

محاضر

37

3.1544

1.00513

المال

تساهر بدرجة كبيرة في عملية التميز المؤسسي ،حيث أنه

البشري

كلما ازداد أبعاد رأس المال الفكري (رأس المال الهيكلي ،وراس

أستاذ مساعد
فأعلى

رأس

المال البشري ،ورأس مال العالقات) أدى ذلك إلى زيادة من

المال

مستوى التميز واألداء للمؤسسة وتحسين موقعها التنافسي،

الهيكلي

حيث إن عملية تنشيط رأس المال البشري ووضع استراتيجيات

أستاذ مساعد

139

مدرس

37

3.2838

.543070

محاضر

37

3.1892

1.08604

139

3.0951

.855300

الدرجة

مدرس

37

3.3711

.528620

الكلية

محاضر

37

3.4308

.599430

139

3.2102

.677590

مال

العالقات

بمشاركة جميع الجهات ،وتحسين وتطوير الخدمات التي

أستاذ مساعد
فأعلى

تقدمها الجامعة يعزز من أدائها وفاعليتها ويسهر في خلق
قيمة مضافة لها تعمل على تحقيق تميزها المؤسسي.

.512570

2.9669

رأس

سياسات واضحة تعمل على تحقيق األهداف الموضوعة

الحسابي

المعياري

.799600

فأعلى

فعالة الستثماره ،إضافة إلى تحسين إجراءات العمل ورسر

المتوسط

االنحراف

أستاذ مساعد
فأعلى

-8313
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ولمعرفة داللة الفروق تر اسط ط ط ط ط ط ططتخدار تحليل التباين األحادي

يالحظ من الجططدول ( )6وجود فروق ظططاهريططة في واقع رأس

( )one way ANOVAكما يظهر في الجدول رقر (:)7

المال الفكري لدى جامعة القدس يعزى لمتغير الرتبة العلمية،
جدول()7

نتائج اختبار تحليل التباين ا حادي الستجابة أفراد العينة في واقع رأس المال الفكري لدى جامعة القدس يعزى لمتغير الرتبة العلمية
المجال

رأس المال البشري

رأس المال الهيكلي

رأس مال العالقات

الدرجة الكلية

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

3.501

2

1.751

داخل المجموعات

71.448

210

.3400

المجموع

74.949

212

بين المجموعات

3.515

2

1.758

داخل المجموعات

137.393

210

.6540

المجموع

140.909

212

بين المجموعات

1.131

2

.5660

داخل المجموعات

154.032

210

.7330

المجموع

155.163

212

بين المجموعات

1.823

2

.9110

داخل المجموعات

86.355

210

.4110

المجموع

88.177

212

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة "ف"

المحسوبة
5.146

.6863

.7713

613.4

مستوى الداللة
.0070

0.02

0.104

0.012

يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية ( )4.136ومستوى الداللة

العلمي وسنوات الخبرة ،وهذا ما اتفقت معه دراسة كل من

( )0.012وهي أقل من مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αأي أنه

(الجنديGogan, ( ،)Mitchell, 2010( ،)2011 ،
.)2016

توجد فروق دالة إحصائيا في واقع رأس المال الفكري لدى
جامعة القدس يعزى لمتغير الرتبة العلمية ،وكذلك للمجاالت.

نتائج الفرضية الفرعية الثانية:

وبذلك تر رفض الفرضية.

"ال توجد فروق ذات دالله إحصيييييائية عند مسيييييتوى الداللة

ويرى الباحثان أن هناك فروق ذات داللة احصائية تعزى

( )0.05 ≥ αفي واقع رأس الميييال الفكري ليييدى جيييامعيية

المال الهيكلي ،ورأس المال البشري ،وذلك لكون الرتبة العلمية

لفحص الفرض ط ط ط ططية الفرعية الثانية تر حس ط ط ط ططاب المتوسطط ط ط طططات

لمتغير الرتبة العلمية على مكونات رأس المال الفكري ،رأس

القدس يعزى لمتغير الخبرة في الوظيفة الحالية"

مبنية على سنوات الخبرة بشكل أساسي والمؤهل العلمي،

الحسططابية السططتجابة أفراد عينة الد ارسططة على واقع رأس المال

حيث لوحظ مدى تأثير الرتبة العلمية على رأس مال العالقات

الفكري لطدى جطامعطة القطدس يعزى لمتغير الخبرة في الوظيفطة

لصالح المحاضر إلعتماده على الخبرة العلمية والمؤهل

الحالية.
-84-
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جدول ()8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لواقع رأس المال الفكري لدى جامعة القدس يعزى لمتغير الخبرة
في الوظيفة الحالية

المجال

رأس المال البشري

رأس المال الهيكلي

رأس مال العالقات

الدرجة الكلية

الخبرة في الوظيفة الحالية

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أقل من  3سنوات

13

3.5477

.114760

من -3أقل من  6سنوات

24

3.6300

.177420

من -6أقل من  10سنوات

52

3.4023

.575390

 10سنوات فأكثر

124

3.6787

.664590

أقل من  3سنوات

13

3.3571

.155670

من -3أقل من  6سنوات

24

3.1369

.412840

من -6أقل من  10سنوات

52

3.1250

.817280

 10سنوات فأكثر

124

2.9796

.903130

أقل من  3سنوات

13

3.5165

.137250

من -3أقل من  6سنوات

24

3.2411

.420110

من -6أقل من  10سنوات

52

3.1456

.777320

 10سنوات فأكثر

124

3.0858

.977850

أقل من  3سنوات

13

3.4615

.085840

من -3أقل من  6سنوات

24

3.3427

.281800

من -6أقل من  10سنوات

52

3.2328

.697280

 10سنوات فأكثر

124

3.2626

.703030

التب ططاين األح ططادي ( )one way ANOVAكم ططا يظهر في

يالحظ من الجططدول ( )8وجود فروق ظططاهريططة في واقع رأس

الجدول رقر (:)9

المططال الفكري لططدى جططامعططة القططدس يعزى لمتغير الخبرة في
الوظيفة الحالية ،ولمعرفة داللة الفروق تر اسط ط ط ط ط ط ططتخدار تحليل
جدول()9

نتائج اختبار تحليل التباين ا حادي الستجابة أفراد العينة في واقع رأس المال الفكري لدى جامعة القدس يعزى لمتغير الخبرة في الوظيفة
الحالية
المجال

رأس المال البشري

رأس المال الهيكلي

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

2.857

3

.9520

داخل المجموعات

72.093

209

.3450

المجموع

74.949

212

بين المجموعات

2.308

3

.7690

داخل المجموعات

138.600

209

.6630

المجموع

140.909

212

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة "ف"

مستوى

المحسوبة

الداللة

.7605

.0430

.1604

0.062

-8515
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مجموع

درجات

متوسط

قيمة "ف"

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الداللة

بين المجموعات

2.450

3

.8170

داخل المجموعات

152.713

209

.7310

.1174

0.034

المجموع

155.163

212

بين المجموعات

.6730

3

.2240

داخل المجموعات

87.504

209

.4190

المجموع

88.177

212

المجال

رأس مال العالقات

الدرجة الكلية

مصدر التباين

يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية ()3.536

.5363

0.408

جدول ()10

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد

ومستوى الداللة ( )0.048وهي أقل من مستوى الداللة (α

عينة الدراسة لواقع رأس المال الفكري لدى جامعة القدس يعزى

≥  )0.05أي أنه توجد فروق دالة إحصائيا في واقع رأس

لمتغير المنصب اإلداري

المال الفكري لدى جامعة القدس يعزى لمتغير الخبرة في

الوظيفة الحالية .وكذلك للمجاالت .وبذلك تر رفض الفرضية.

ويرى الباحثان أن هناك فروق ذات داللة احصائية تعزى

لمتغير الخبرة في الوظيفة الحالية على مكونات رأس المال
الخبرة في الوظيفة الحالية مبنية على سنوات الخدمة في

الوظيفة بشكل أساسي ،حيث لوحظ مدى تأثير الخبرة في
الوظيفة الحالية على رأس مال العالقات ورأس المال البشري

رأس

عميد أو مساعده

9

4.0533

رئيس دائرة

37

3.3741

.615300

البشري

بدون منصب

167

3.6228

.585900

رأس

عميد أو مساعده

9

3.5754

.037650

المال

رئيس دائرة

37

2.9624

.748440

الهيكلي

بدون منصب

167

3.0485

.843010

عميد أو مساعده

9

4.0000

.000000

رئيس دائرة

37

3.0425

.808550

بدون منصب

167

3.1206

.866230

عميد أو مساعده

9

3.8425

.078660

رئيس دائرة

37

3.1327

.669470

بدون منصب

167

3.2779

.641650

العالقات

العتماده على الخبرة سنوات الخبرة والمعرفة التي يمتلكها،
وهذا ما اتفقت معه دراسة (العزب )2016 ،و(الشرفا،

الدرجة

.)2008

لكلية

نتائج الفرضية الفرعية الثالثة:

.252980

المجال

المنصب اإلداري

رأس مال

لصالح الخبرة في الوظيفة الحالية (أقل من  3سنوات)،

الحسابي

المعياري

العدد

المال

الفكري ،رأس المال الهيكلي ،ورأس المال البشري ،وذلك لكون

المتوسط

االنحراف

يالحظ من الجططدول رقر ( )10وجود فروق ظططاهريططة

"ال توجد فروق ذات دالله إحصيييييائية عند مسيييييتوى الداللة

في واقع رأس المال الفكري لدى جامعة القدس يعزى لمتغير

( )0.05 ≥ αفي واقع رأس الميييال الفكري ليييدى جيييامعيية

المنص ططب اإلداري ،ولمعرفة داللة الفروق تر اس ططتخدار تحليل

القدس يعزى لمتغير المنصب اإلداري "

التب ططاين األح ططادي ( )one way ANOVAكم ططا يظهر في

لفحص الفرض ط ط ط ط ط ط طي ططة الفرعي ططة الث ططالث ططة تر حس ط ط ط ط ط ط ط ططاب

الجدول رقر (:)11

المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على واقع
رأس المال الفكري لدى جامعة القدس يعزى لمتغير المنصب
اإلداري.
-8616
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جدول ()11

نتائج اختبار تحليل التباين ا حادي الستجابة أفراد العينة في واقع رأس المال الفكري لدى جامعة القدس يعزى لمتغير المنصب اإلداري
المجال

رأس المال البشري

رأس المال الهيكلي

رأس مال العالقات

الدرجة الكلية

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

3.824

2

1.912

داخل المجموعات

71.125

210

.3390

المجموع

74.949

212

بين المجموعات

2.762

2

1.381

داخل المجموعات

138.147

210

.6580

المجموع

140.909

212

بين المجموعات

7.067

2

3.534

داخل المجموعات

148.096

210

.7050

المجموع

155.163

212

بين المجموعات

3.648

2

1.824

داخل المجموعات

84.529

210

.4030

المجموع

88.177

212

مصدر التباين

مجموع

يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية ()4.531

المربعات

قيمة "ف"

مستوى

المحسوبة

الداللة

5.645

.0040

2.099

5.011

4.531

.1250

.0070

.0120

النتائج المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثالثة:

ومستوى الداللة ( )0.012وهي أقل من مستوى الداللة (α

ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة (≥ α

≥  )0.05أي أنه توجد فروق دالة إحصائيا في واقع رأس

 )0.05في إجابات المبحوثين عن مستوى التميز المؤسسي

المال الفكري لدى جامعة القدس يعزى لمتغير المنصب

اإلداري .وكذلك لمجالي رأس المال البشري ورأس مال

لدى جامعة القدس تعزى للمتغيرات الديمغرافية للمبحوثين
(الرتبة العلمية ،الخبرة في الوظيفة الحالية ،المنصب

العالقات ،وبذلك تر رفض الفرضية.

اإلداري)؟

ويرى الباحثان أن هناك فروق ذات داللة احصائية

نتائج الفرضية الفرعية ا ول :

تعزى لمتغير المنصب اإلداري على مكونات رأس المال

"ال توجد فروق ذات دالله إحصططائية عند مسططتوى الداللة (α

الفكري ،رأس المال الهيكلي ،ورأس المال البشري لصالح

≥  )0.05في مسط ططتوى التميز المؤس ط طسط ططي لدى جامعة القدس

المنصب االداري عميد أو مساعده ،حيث الحظ الباحثان

يعزى لمتغير الرتبة العلمية"

مدى تأثير المنصب اإلداري على رأس المال الهيكلي وذلك

ولفحص الفرض ط ط ططية الفرعية األولى تر حس ط ط ططاب المتوس ط ط طططات

ألنه يعتمد بشكل أساس على المؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة

الحس ططابية الس ططتجابة أفراد عينة الد ارس ططة على مس ططتوى التميز

والمعرفة التي يمتلكها إضافة إلى الخدمة في الوظيفة الحالية،

المؤسسي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير الرتبة العلمية.

وهذا ما يتفق مع دراسة كل من (شعبان )2011،و(بن ثامر،
.)2016

-8717
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جدول ()12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لمستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير
الرتبة العلمية
المجال

التميز القيادي

التميز البشري

التميز الخدماتي

الدرجة الكلية

الرتبة العلمية

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

مدرس

37

3.3391

.650860

محاضر

37

3.1720

1.10113

أستاذ مساعد فأعلى

139

3.0726

.812830

مدرس

37

3.3946

.582750

محاضر

37

3.1712

.983260

أستاذ مساعد فأعلى

139

3.0312

.765700

مدرس

37

3.1605

.626650

محاضر

37

3.2348

.946990

أستاذ مساعد فأعلى

139

3.0099

.916010

مدرس

37

3.2909

.590620

محاضر

37

3.1956

.929220

أستاذ مساعد فأعلى

139

3.0339

.790840

يالحظ من الجدول ( )12وجود فروق ظاهرية في مسط ط ط ط ططتوى التميز المؤس ط ط ط ط طسط ط ط ط ططي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير الرتبة العلمية،
ولمعرفة داللة الفروق تر استخدار تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAكما يظهر في الجدول رقر (:)13
جدول()13

نتائج اختبار تحليل التباين ا حادي الستجابة أفراد العينة في مستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير الرتبة العلمية
المجال

التميز القيادي

التميز البشري

التميز الخدماتي

الدرجة الكلية

درجات

متوسط

1.066
.7150

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

2.132

2

داخل المجموعات

150.076

210

المجموع

152.209

212

بين المجموعات

3.983

2

1.992

داخل المجموعات

127.940

210

.6090

المجموع

131.923

212

بين المجموعات

1.804

2

.9020

داخل المجموعات

162.213

210

.7720

المجموع

164.017

212

بين المجموعات

2.284

2

1.142

داخل المجموعات

129.952

210

.6190

المجموع

132.235

212

الحرية

المربعات

قيمة "ف"

المحسوبة
.4924

.2696

.1683

.8454

مستوى
الداللة

0.072

004.0

0.031

0.201
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التميز في مختلف الرتب العلمية والمستويات اإلدارية

يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية ( )4.845ومستوى

واألكاديمية ،وهو ما اتفقت معه دراسة (األيوبي.)2015،

الداللة ( )0.021وهي أقل من مستوى الداللة ()0.05 ≥ α

نتائج الفرضية الفرعية الثانية:

أي أنه توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى التميز المؤسسي

"ال توجد فروق ذات دالله إحصططائية عند مسططتوى الداللة (α

لدى جامعة القدس يعزى لمتغير الرتبة العلمية ،وكذلك

≥  )0.05في مسط ططتوى التميز المؤس ط طسط ططي لدى جامعة القدس

للمجاالت وبذلك تر رفض الفرضية.

ويرى الباحثان أن هناك فروق ذات داللة احصائية تعزى

يعزى لمتغير الخبرة في الوظيفة الحالية"

لمتغير الرتبة العلمية على مستوى التميز القيادي ،والتميز

لفحص الفرض ط ط ط ططية الفرعية الثانية تر حس ط ط ط ططاب المتوسطط ط ط طططات

البشري ،والتميز الخدماتي وذلك الرتباطه بالمعرفة والخبرة

الحس ططابية الس ططتجابة أفراد عينة الد ارس ططة على مس ططتوى التميز

العلمية التي يمتلكها األكاديميين ولسنوات الخدمة وللمنصب

المؤس ط ط ط ط ط ط طسط ط ط ط ط ط ططي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير الخبرة في

الوظيفة الحالية.

اإلداري ،حيث يؤكد الباحثان على ضرورة العمل على تعزيز

جدول ()14

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لمستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير
الخبرة في الوظيفة الحالية
المجال

التميز القيادي

التميز البشري

التميز الخدماتي

الدرجة الكلية

الخبرة في الوظيفة الحالية

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أقل من  3سنوات

13

3.3007

.043670

من -3أقل من  6سنوات

24

3.0909

.593410

من -6أقل من  10سنوات

52

3.3357

.787510

 10سنوات فأكثر

124

3.0440

.941080

أقل من  3سنوات

13

3.4974

.145590

من -3أقل من  6سنوات

24

3.1111

.553130

من -6أقل من  10سنوات

52

3.1718

.765070

 10سنوات فأكثر

124

3.0581

.866310

أقل من  3سنوات

13

3.3173

.188300

من -3أقل من  6سنوات

24

3.1198

.598040

من -6أقل من  10سنوات

52

3.0024

.782870

 10سنوات فأكثر

124

3.0716

1.00009

أقل من  3سنوات

13

3.3773

.118190

من -3أقل من  6سنوات

24

3.1091

.464290

من -6أقل من  10سنوات

52

3.1502

.750730

 10سنوات فأكثر

124

3.0595

.888230
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تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAكما يظهر

يالحظ من الجططدول ( )14وجود فروق ظططاهريططة في

في الجدول (:)15

مس ط ططتوى التميز المؤسط ط طس ط ططي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير

الخبرة في الوظيفة الحالية ،ولمعرفة داللة الفروق تر استخدار
جدول()15

نتائج اختبار تحليل التباين ا حادي الستجابة أفراد العينة في مستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير الخبرة في الوظيفة الحالية
المجال

التميز القيادي

التميز البشري

التميز الخدماتي

الدرجة الكلية

درجات

متوسط

قيمة "ف"

الحرية

المربعات

المحسوبة

1.175
.7110

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

3.524

3

داخل المجموعات

148.684

209

المجموع

152.209

212

بين المجموعات

2.469

3

.8230

داخل المجموعات

129.454

209

.6190

المجموع

131.923

212

بين المجموعات

1.087

3

.3620

داخل المجموعات

162.930

209

.7800

المجموع

164.017

212

بين المجموعات

1.326

3

.4420

داخل المجموعات

130.909

209

.6260

المجموع

132.235

212

.6514

.3284

.4653

.7063

مستوى الداللة
0.209

0.306

0.070

0.830

يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية ( )3.706ومستوى الداللة
( )0.038وهي أقل من مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αأي أنه

نتائج الفرضية الفرعية الثالثة:

توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى التميز المؤسسي لدى

"ال توجد فروق ذات دالله إحصططائية عند مسططتوى الداللة (α

جامعة القدس يعزى لمتغير الخبرة في الوظيفة الحالية ،وكذلك
للمجاالت ،وبذلك تر رفض الفرضية.

≥  )0.05في مسط ططتوى التميز المؤس ط طسط ططي لدى جامعة القدس

ويرى الباحثان أن هناك فروق ذات داللة احصائية تعزى

يعزى لمتغير المنصب اإلداري"

لمتغير الخبرة في الوظيفة الحالية على مستوى التميز القيادي،

لفحص الفرضط ط ط ط ططية الفرعية الثالثة تر حسط ط ط ط ططاب المتوسط ط ط ط طططات

والتميز البشري ،والتميز الخدماتي وذلك الرتباطه بالمعرفة

الحس ططابية الس ططتجابة أفراد عينة الد ارس ططة على مس ططتوى التميز

لديهر ،ويؤكد الباحثان على ضرورة إستثمار الخبرة الحالية

اإلداري.

التي يمتلكها األكاديميون بالجامعة وبعدد سنوات الخبرة

المؤس ط ط ط ط ط طسط ط ط ط ط ططي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير المنصط ط ط ط ط ططب

لألكاديميين وتطويرها لتحقيق التميز والتفرد لدى الجامعة،

وهو ما اتفقت معه دراسة (.)Alnaweigah, 2013
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جدول ()16

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لمستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير
المنصب اإلداري

المجال
التميز القيادي

التميز البشري

التميز الخدماتي

الدرجة لكلية

المنصب اإلداري

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

عميد أو مساعده

9

3.5657

.191650

رئيس دائرة

37

3.2654

.933110

بدون منصب

167

3.0844

.842560

عميد أو مساعده

9

3.6815

.140550

رئيس دائرة

37

3.0360

.824110

بدون منصب

167

3.1066

.792230

عميد أو مساعده

9

3.6944

.362340

رئيس دائرة

37

3.1757

.865880

بدون منصب

167

3.0195

.890490

عميد أو مساعده

9

3.6561

.238430

رئيس دائرة

37

3.1493

.830790

بدون منصب

167

3.0676

.791120

يالحظ من الجدول ( )16وجود فروق ظاهرية في مس ط ط ط ط ططتوى

األحططادي ( )one way ANOVAكمططا يظهر في الجططدول

التميز المؤس طسططي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير المنصططب

(.)17

اإلداري ،ولمعرفة داللة الفروق تر اسط ط ط ط ط ط ططتخدار تحليل التباين
جدول ()17

نتائج اختبار تحليل التباين ا حادي الستجابة أفراد العينة في مستوى التميز المؤسسي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير المنصب اإلداري
المجال

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات

متوسط المربعات

الحرية
التميز القيادي

التميز البشري

التميز الخدماتي

الدرجة الكلية

قيمة "ف"

مستوى الداللة

المحسوبة

بين المجموعات

2.726

2

1.363

داخل المجموعات

149.483

210

.7120

المجموع

152.209

212

بين المجموعات

3.128

2

1.564

داخل المجموعات

128.795

210

.6130

المجموع

131.923

212

بين المجموعات

4.344

2

2.172

داخل المجموعات

159.673

210

.7600

المجموع

164.017

212

بين المجموعات

3.039

2

1.520

داخل المجموعات

129.196

210

.6150

المجموع

132.235

212

.9154

.5504

.8564

.4705

0.220

00.30

00.73

0.140
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يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية ()5.470

 .4زيادة اهتمار الجامعة بتطوير التحالفات واالتفاقيات

≥  )0.05أي أنه توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى التميز

 .5السعي نحو تطوير الهيكل التنظيمي بما يعزز مبدأ

االستراتيجية مع المؤسسات األكاديمية الدولية.

ومستوى الداللة ( )0.041وهي أقل من مستوى الداللة (α

تفويض السلطات ويشرك األكاديميين في عملية اتخاذ

المؤسسي لدى جامعة القدس يعزى لمتغير المنصب اإلداري،

الق اررات.

وكذلك للمجاالت .وبذلك تر رفض الفرضية.

 .6العمل على زيادة الموازنة الخاصة بتدريب األكاديميين

ويرى الباحثان أن هناك فروق ذات داللة احصائية تعزى

في الجامعة ،وزيادة الحوافز (المادية والمعنوية) بما

لمتغير المنصب اإلداري على مستوى التميز القيادي ،والتميز

يتناسب وجهود األكاديميين وانجازاتهر ومساهمتهر في

البشري ،والتميز الخدماتي وذلك الرتباطه بالمعرفة والخبرة

الجامعة .وكذلك زيادة الموازنة المخصصة للبحث

العلمية التي يمتلكها األكاديميون ولسنوات الخدمة وللمنصب

العلمي ،وزيادة مشاركة األكاديميين في المؤتمرات

اإلداري ،حيث يؤكد الباحثان على ضرورة التميز في جميع

العلمية الخارجية ونشر أبحاثهر في المجالت العلمية

المناصب اإلدارية والتدرجات الوظيفية األمر الذي يساهر في

العالمية المصنفة.

تحقيق التميز المؤسسي لدى الجامعة ،وهو ما اتفقت معه

 .7دراسة إمكانية بناء نموذج للتميز المؤسسي األكاديمي

دراسة ( )Al-Adaileh, 2017و(األيوبي.)2015،

خاص بجامعة القدس.

التوصيات:

من أجل تعزيز رأس المال الفكري والتميز المؤسسي في

المراجع العربية:

جامعة القدس فإنه البد من العمل على تعزيز رأس المال

األيوبي ،منصور ( .)2015بيئة العمل وأثرها في تحقيق

البشري ،ورأس المال الهيكلي ،ورأس مال العالقات ،وتعزيز

التميز المؤسسي-دراسة تطبيقية على الكليات التقنية

التميز القيادي ،والتميز البشري ،والتميز الخدماتي ،األمر

الحكومية في محافظات غزة .مجلة كلية فلسطين

الذي يؤدي إلى الرفع من أداء الجامعة وتحقيق مركز تنافسي

التقنية ،ع(.137-107 ،)2

لها ،ويحقق لها قيمة مضافة ،وفي ضوء تحليل نتائج الدراسة

البحيصي ،عبد المعطي ( .)2014دور تمكين العاملين في

فإن الباحثان يقترحان مجموعة من التوصيات لصانعي القرار

تحقيق التميز المؤسسي-دراسة ميدانية عل

في جامعة القدس.

الكليات التقنية في محافظات قطاع غزة .رسالة

 .1العمل على تفعيل ونشر ثقافة التميز وتبني فلسفة التميز

ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة.

في الجامعة ،وتعزيزها ونشرها بين العاملين فيها.

بن ثامر ،صهيب ( .)2016أثر رأس المال الفكري في دعم

 .2العمل على عقد اجتماعات ولقاءات وندوات وأبحاث

االبتكار بالمؤسسة االقتصادية دراسة حالة مؤسسة

مشتركة بين األكاديميين القدامى والجدد.

كوندور -برج بوعريريج .-رسالة ماجستير ،جامعة

 .3تفعيل لجان مشتركة بين مختلف الكليات واألقسار في

محمد خضير ،بسكرة ،الجزائر.

الجامعة ،والتي من شأنها أن تعنى بتشجيع األبحاث

بني حمد ،عبد اهلل ( .)2015المرونة االستراتيجية وأثرها

المشتركة وتنظير الفعاليات والندوات المشتركة بين

في تحقيق التميز المؤسسي :الدور الوسيط للذكاء

أقسار الجامعة وكلياتها المختلفة.

التنافسي :دراسة تطبيقية عل

البنوك التجارية

-9222
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ا ردنية .رسالة ماجستير ،جامعة العلور اإلسالمية

العجمي ،محمد ( .)2008االتجاهات الحديثة في القيادة

الجندي ،نهال ( .)2011نموذج مقترح للتقييم المتوازن

العذاري ،عدنان ،والدعمي ،هدى ( .)2010االقتصاد

العالمية ،األردن.

اإلدارية والتنمية اإلدارية .عمان :دار الميسرة.

المعرفي وانعكاساته على التنمية البشرية :نظرية

داء رأس المال الفكري لدعم القدرة التنافسية.

وتحليل في دول عربية مختارة .عمان :دار جرير

رسالة ماجستير ،جامعة األزهر ،مصر.

للنشر والتوزيع.

حسن ،حسين ( .)2008االستثمار في رأس المال المعرفي
بين وحدة القياس واشكالية التكوين .مجلة كلية بغداد

العزب ،حسين ( .)2016أثر االستثمار في رأس المال

الخضري ،مها ( .)2015واقع إدارة رأس المال الفكري في

في المؤسسات العامة ا ردنية .رسالة ماجستير،

الفكري في تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية

للعلوم االقتصادية ،ع(.46-23 ،)18

الجامعة األردنية ،األردن.

الجامعات الفلسطينية الخاصة في قطاع غزة .رسالة

غازي ،علي ( .)2014الممارسات التطبيقية لمعايير الموارد

ماجستير ،جامعة األقصى ،غزة.

والشراكات كأحد معايير الممكنات لتحقيق التميز

الربيعاوي ،سعدون ،وعباس ،حسين ( .)2015رأس المال

المؤسسي .مجلة المدير الناجح ،سلسلة التميز ،ع

الفكري .عمان :دار غيداء للنشر والتوزيع.

(.9-7 ،)5

الروسان ،محمود ،والعجلوني ،محمود ( .)2010أثر رأس

الفضل ،مؤيد ( .)2009العالقة بين رأس المال الفكري وخلق

المال الفكري في اإلبداع في المصارف األردنية،

القيمة :دراسة ميدانية على الصناعة المصرفية في

دراسة ميدانية .مجلة دمشق للعلوم االقتصادية

دول الخليج العربي .مجلة القادسية للعلوم االدارية

واإلدارية.57-37 ،)2(26 ،

واالقتصادية.190-173 ،(3(11 ،

الشرفا ،سلوى ( .)2008دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا

قاسر ،راسل ( .)2016نماذج التميز المؤسسي بين الحاضر

المعلومات في تحقيق المزايا التنافسية في المصارف

والمستقبل ،متاح عبر www.ae.linkedin.com

العاملة بقطاع غزة .رسالة ماجستير ،الجامعة

 ،آخر زيارة .5:38pm ،2017\12\3

اإلسالمية ،غزة.

مراد ،ناصر ( .)2008االستثمار في رأس المال الفكري

شعبان ،مصطفى ( .)2011رأس المال الفكري ودوره في

مدخل لتحقيق التنمية االقتصادية .مجلة الد ارسات

تحقيق الميزة التنافسية لشركة االتصاالت الخلوية

االقتصادية ،مركز البصيرة للبحوث واالستشا ارت،

جوال-دراسة حالة .رسالة ماجستير ،الجامعة

ع(.75 ،)10

اإلسالمية ،غزة.

المفرجي ،علي ،وصالح ،أحمد ( .)2003اإلنفاق على رأس

عبد الهادي ،ميسون ( .)2016رأس المال الفكري وعالقته

المال الفكري وأثره في نجاح الشركات الصناعية.

بجودة ا داء المؤسسي .دراسة تطبيقية عل برنامج

بحث مقدم إل

التربية والتعليم بوكالة الغوث وتشغيل الالجئين

المؤتمر العلمي لجامعة العلوم

التطبيقية الخاصة ،عمان ،األردن.

 .UNRWAرسالة ماجستير ،جامعة األقصى ،غزة،

المليجي ،رضا ( .)2012إدارة التميز المؤسسي بين النظرية

فلسطين.

والتطبيق .القاهرة :عالر الكتب.

-9323
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 دور رأس المال الفكري في تحسين.)2015(  جمال،النخالة

 دور إدارة المعرفة في استثمارات.)2011(  حاكر،الميالي

، غزة، جامعة األقصى، رسالة ماجستير.الفلسطينية

 مجلة الغزي للعلوم.تطبيقية بمعمل االسمنت الكوفة

 تحقيق الدقة.)2008(  راتب، وصويص، محمد،النعيمي

المفاهيم-المعرفة

 دراسة:رأس المال البشري لتحقيق األداء االستراتيجي

مستوى ا داء في وزارة الداخلية وا من الوطني

.فلسطين

.167-141 ،)21(7 ،االقتصادية واإلدارية
إدارة

.)2007(

عبود

،نجر

 دار: عمان. مفاهيم وممارسات:في إدارة الجودة

 مؤسسة الوراق: عمان.واالستراتيجيات والعمليات
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)1( ملحق رقم

Coefficientsa

معادلة خط االنحدار لفحص العالقة بين أبعاد رأس المال الفكري عل

Unstandardized Standardized
Coefficients

Model

B
(Constant) .109
راس المال
البشري
1 راس المال
الهيكلي

راس مال
العالقات

.079

Coefficients

Std.

Error

التميز المؤسسي

Sig.

Model Summary

Beta

.117
.037

t

.931 .353
.058

2.146 .033

R

Model

R

1

.941a

Adjusted R Std. Error of the

Square

Square

Estimate

.886

.884

.27504

a. Predictors: (Constant), tota3, tota1, tota2
.253

.049

.256

5.217 .000

.640

.047

.677

13.541 .000

Variables Entered/Removed
Model

a. Dependent Variable: التمييز المؤسسي

1

Variables

Variables Entered

Removed

 راس المال،راس المال البشري

.

 راس ما ل العالقات،الهيكلي

Method
Enter

a. All requested variables entered.
ANOVAb
Model

Sum of
Squares

Regression 122.597
1 Residual
Total

df
3

15.811 209

Mean
Square

F

Sig.

40.866 540.198 .000a
.076

138.407 212

a. Predictors: (Constant),  راس المال،راس المال البشري
 راس ما ل العالقات،الهيكلي
b. Dependent Variable:التمييز المؤسسي
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