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 كلمة شكر
 "اللهم علمين ما ينفعين ونفعين مبا علمتين وزدين علما " 

اشكر هللا العظيم رب العرش العظيم على توفيقه يل يف مسار حيايت كلها وعلى توفيقه يل يف هذا البحث 
 الذي ارجوا منه عز وجلعلىأن يكون كما حيب ويرضى. 

شكر جزيل اىل األستاذ الدكتور جماهد سيد أمحد على قبوله االشراف على هذه املذكرة وتوجيهاته القيمة 
بن عبد   ساوس الشيخ،   طيلة فرتة البحث، فجزاه هللا عنا كل خري وشكرا وافرا لألساتذة دمحاين عبد العزيز،

 العزيز سفيان، بلخضر حممد العريب

 اقشة على قبوهلم تقييم هذه املذكرة. وشكرا وافرا اىل اعضاء جلنة املن

وشكر وعرفان اىل العايدي مرمي واليت خدمتنا طيلة فرتة الدراسة، وصديقي وأخي حممدي عبد القادر على 
 تشجيعه يل طيلة فرتة البحث وكان خري أنيس يل، بوسعيد عبد الرحيم الذي شجعين طول فرتة البحث. 

 

  



 
 

 امللخص 

تسعى هذه الدراسة إىل بيان أثر رأس املال الفكري على جودة التعليم العايل ابلتطبيق على عينة من أعضاء هيئة التدريس جبامعة  
الطاهري حممد ببشار، ومن أجل ذلك مت تكوين االطار النظري ملوضوع الدراسة، والقيام ابلدراسة امليدانية يف اجلامعة حمل الدراسة  

وجودة بني رأس املال الفكري كمتغري مستقل، جودة التعليم العايل كمتغري اتبع يف ضوء املناخ التنظيمي كمتغري  لتحديد العالقة امل
من   الدراسة  عينة  وتكونت  جامعة    300وسيط،  مبختلف كليات  واملؤقتني(  )الدائمني،  التدريس  هيئة  أعضاء  من كافة  مفرد 

االستبيان، حي استمارة  عليهم  أساليب اإلحصاء  الطاهري حممد، وزعت  الفرضيات على  البياانت واختبار  اعتمدان يف حتليل  ث 
(، كما مت االعتماد يف عملية التحليل االحصائي للبياانت على    SPSSالوصفي واالستداليل ابستخدام برانمج احلزم اإلحصائية )

العاملي التوكيدي ومنوذج أموس التحليل  البنائية وابلتحديد  نتائج    أساليب منذجة املعادلة  الدراسة على عدة  املتكامل، وتوصلت 
 أمهها وجود لرأس املال الفكري على جودة التعليم العايل يف ضل وجود املناخ التنظيمي كمتغري وسيط 

 رأس املال الفكري، جودة التعليم العايل، مناخ التنظيمي، منذجة املعادلة البنائية، جامعة الطاهري حممد  الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

This studyseeks to show the impact of intellectual capital on the quality of 
highereducation by applyingit to a sample of facultymembers at Al-
TahriUniversity Mohammad Bechar. Independent, the quality of 
highereducation as a dependent variable in light of the organizationalclimate as 
a mediating variable, and the studysampleconsisted of 300 individualsfrom all 
facultymembers (permanent and temporary) in the variousfaculties of Al-Tahri 
Mohammad University. Descriptive and inferentialstatisticsusing the Statistical 
Packages Program (SPSS), and the statisticalanalysis of the data relied on the 
structural equation modeling methods, specifically the confirmatory factor 
analysis and the integrated Amos model. Regulatory as a mediating variable 

Keywords:intellectual capital, quality of highereducation, 
organizationalclimate, structural equation modeling, Al-Tahri Mohammad 
University. 
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 مقدمة 
 
 

 ~ أ ~
 

 : متهيد

السياسات  جناح  يف  تساعد  اليت  العوامل  أهم  بني  من  جودهتا  ودرجة  العايل  التعليم  مؤسسات  خمرجات  تعترب 
االقتصادية واالجتماعية ألي دولة من دول العامل سواء كانت دولة متقدمة أو دولة انمية، حيث أصبح لزاما اليوم 

هذه املؤسسات التعليمية إنتاج املعرفة وتسهيلها وتوظيفها ونشرها وتطويرها مبا يتوافق  وأكثر من وقت مضى على  
 واالحتياجات اجملتمعية ومتطلبات سوق العمل. 

القدرات  إال من خالل خنبة من ذوي  يتحقق  العايل ال  التعليم  فكري وسلوكي يف مؤسسات  تغيري  إحداث  إن 
اخلالقة   واالبداعية  واالبتكارية  األساليب الفكرية  أهم  أحد  يعترب  والذي  الفكري  املال  برأس  يسمى  ما  وهذا 

واالسرتاتيجيات واليت تسعى إىل حتقيق تطور نوعي يف التعليم واالرتقاء به إىل مستوايت عاملية من خالل جودة 
 عالية يف خمرجات اجلامعية.

ية بني منظمات األعمال تتمثل يف حماولة والواقع الذي يبدوا جليا يف الوقت الراهن أو احلاضر أن املنافسة احلقيق
 بناء رأس املال الفكري بكل الوسائل املمكنة وجوهره األساسي هو املعرفة. 

إن فلسفة اجلودة يف التعليم قائمة على توافر البيئة املالئمة اليت تسمع للعنصر البشري بزايدة مستوايت التطوير، 
مجيع مراحل تطبيق اجلودة التعليمية ألنه وبكل صراحة موجود يف كل حيث يعترب املناخ التنظيمي أرضية داعمة يف  

التعليم  ويعد  خاصة،  بصفة  العايل  التعليم  ومؤسسات  عامة  بصفة  منظمة  أي  مستوى  على  املختلفة  األحداث 
أداه بصفة عامة والتعليم العايل بصفة خاصة االستثمار احلقيقي وأهم وسيلة لبناء الفرد وتطوير اجملتمع، كما أنه  

جملاهبة التغريات املتكررة والتحدايت الكبرية واليت كانت تقف دائما كعائق أمام حتقيق وضمان أساسيات اجلودة 
التعليمية ومبا تتطلبه البيئة اخلارجية، وهذا ال يتحقق إال بوجود بيئة تنظيمية وهذا ما يطلق عليه املناخ التنظيمي 

األه لتحقيق  الصحيح   املدخل  يعترب  والتعليم والذي والذي  العلمي  للبحث  داف طويلة األجل وخاصة ابلنسبة 
 يشكل مستقبل الدولة وابلتايل طاقتها اإلنتاجية واالقتصادية. 

ابلنوعية  التعليمية  املنتجات  توفري  عنه  ينتج  تنظيمي جيدة  مناخ  أو  تنظيمية  بيئة  يف  الفكري  املال  توفرٍ رأس  إن 
 املسامهة والفاعلة يف احمليط الداخلي واخلارجي للجامعة.   والكمية واليت حتتاجها مجيع األطراف  

انعكس  التطوير والتجديد، حيث  العايل يف اجلزائر عدة حتدايت وعقبات حنو  التعليم  .  لقد واجهة مؤسسات 
سلبا على خمرجات اجلامعة وما يتطلبه سوق العمل يف اجلزائر بسبب نقص التأطري وقلة اهلياكل اجلامعية، وأدت 

رازات العوملة إىل زايدة الضغوط على مؤسسات التعليم العايل من انحية التكوين والتطوير، واليت أدت إىل تغريات إف



 مقدمة 
 
 

 ~ ب ~
 

جذرية، حيث ختلت الدولة على املنظومة القدمية واستبدلت مبنظومة جديدة وهذه اإلصالحات أطلق مبا يعرف 
 مؤسسات التعليم العايل.   اليوم نظام )ل م د(، واهلدف منه هو إرساء مبادئ اجلودة يف 

إن توفر خنبة من ذوي القدرات الفكرية واالبتكارية واالبداعية اخلالق يف بيئة تنظيمية أو ما يطلق عليه املناخ   
التعليمية  اجلودة  ثقافة  فان  منه  تعليمية،  جودة  لتحقيق  القصوى  األمهية  ذات  العوامل  بني  من  يعترب  التنظيمي 

)رأس املال الفكري واملناخ التنظيمي( األمر الذي يساهم يف زايدة مستوايت الطوير   تتطلب وجود هذين العاملني 
 والتحسني املستمر.

 أوال: إشكالية الدراسة 

والكليات  املعاهد  وعدد  العايل،  التعليم  مؤسسات  عدد  يف  تزايد كبريا  خاصة  واجلزائر  عامة  العريب  العامل  شهد 
ائل من الطلبة كل سنة دراسية جامعية، وبرغم من اجلهود املبذولة من فأصبحت اجلامعة اجلزائرية تستقبل عدد ه 

طرف الدولة من أجل حتسني وتطوير وزايدة كفاءة اهليئات التدريسية إال أن فعالية التعليم ال تزال حمدودة، وتعاين 
ت من شبح الكثري من االختالالت سواء من حيث متطلبات سوق العمل، حيث يعاين الكثري من خرجيي اجلامعا

 البطالة وذلك لتشبع سوق العمل من تلك التخصصات، أو النقص الفادح يف التدريب والتأهيل.

وعلى الرغم من احملاوالت اليت عرفتها مؤسسات التعليم العايل يف تبين تطبيق الفعلي ملبادئ اجلودة، فاحلديث عن 
واالبتكارية  الفكرية  القدرات  ذوي  من  خنبة  وجود  يف  أساسا  ومتتل  املهمة  املراحل  من  العديد  تسبقه  اجلودة 

وحتد  الفكري،  املال  رأس  يسمى  مبا  أو  اخلالقة  املناخ واالبداعية  يف  واملتمثلة  التنظيمية  املدخالت  وتشخيص  يد 
 التنظيمي.  

يعترب رأس املال الفكري أحد أهم املصطلحات اجلديدة اليت ظهرت يف اإلدارة احلديثة، وترتكز أغلب املؤسسات  
القيمة م لتوليد  الفكري  املال  امللموسة أو مبا يسمى رأس  املعرفة أو األصول غري  العصر احلايل على  ن جهة، يف 

وتقدمي خدمات ذات جودة عالية تكسبها مسعة عالية وتقدير من طرف مجيع املتعاملني من جهة أخرى، وتعترب 
هي  أن خمرجاهتا  ابعتبار  للجودة  اخلدمية  حساسية  املؤسسات  أكثر  من  )اجلامعات(  العايل  التعليم  املؤسسات 

وق العمل وحاجات اجملتمع، ألنه وبكل بساطة  صارت الوسيلة األوىل لتنمية وتطور اجملتمعات، وتلبية متطلبات س
 هذه األصول الركيزة األساسية لكل االسرتاتيجيات احلديثة يف اإلدارة

يعد املناخ التنظيمي من أهم املتغريات الالزمة لنجاح املنظمات يف حتقيق األهداف املرسومة بكفاءة وفعالية، كونه 
حيواي يف سلوك األفراد، حيث تسعى اإلدارة الراغبة يف إحداث التطوير أحد املؤثرات األساسية اليت تؤدي دورا  
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ابملناخ  االهتمام  من  املزيد  إىل  واهتمامهم،  ثقتهم  وكسب  أفرادها  إرضاء  على  واحلريصة  واالستمرارية،  والنماء 
الدور ر  لتحديد  الدراسة  منظمة، ومنه جاءت هذه  وفعالية أي  املال التنظيمي ألنه احلجر األساس يف جناح  أس 

الفكري يف تعزيز اجلودة يف جامعة الطاهري حممد ببشار عرب إدخال املناخ التنظيمي كمتغري وسيط يف العالقة يف 
 عينة تتكون من جمموع أعضاء هيئة التدريس، وعلية تتمثل إشكالية الدراسة يف التساؤل اجلوهري التايل: 

أتثري مدى  الفكري  ا  ما  املال  التعليم  علىلرأس  جامعة   جودة  يف  التنظيمي  املناخ  خالل  من  العايل 
 ؟  ببشار الطاهري حممد

 ومن خالل اإلشكالية نطرح األسئلة التالية 

 ما هي األسس النظرية لرأس املال الفكري وما هي مؤشرات قياسه؟ -

 ما هي األهداف املتوخاة من تطبيقه؟ -

 د ببشار حسب أعضاء هيئة التدريس؟ ما هي مستوايت ممارسة الرأس املال الفكري يف جامعة الطاهري حمم  -

 ما املقصود جبودة التعليم العايل واملناخ التنظيمي وأبعادمها؟  -

 ما واقع جودة التعليم العايل يف جامعة طاهري حممد بشار؟  -

 ما هو واقع تطبيق املناخ التنظيمي يف جامعة طاهري حممد بشار؟ -

املال الفكري وأبعاد جودة التعليم العايل لدى أعضاء هيئة التدريس ما طبيعة العالقة املوجودة بني تطبيق الرأس   -
 جامعة الطاهري حممد ببشار؟ 

التدريس  - هيئة  أعضاء  لدى  التنظيمي  املناخ  وأبعاد  الفكري  املال  الرأس  تطبيق  بني  املوجودة  العالقة  طبيعة  ما 
 جامعة الطاهري حممد ببشار؟ 

نظيمي وجودة التعليم العايل لدى أعضاء هيئة التدريس جامعة الطاهري ما طبيعة العالقة املوجودة بني املناخ الت -
 حممد ببشار؟ 

جامعة  - التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  العايل  التعليم  جودة  وأبعاد  الفكري  املال  رأس  بني  العالقة  ختتلف  هل 
 الطاهري حممد ببشار يف ظل وجود املتغري الوسيط املناخ التنظيمي؟

 فرضيات الدراسة: 

 عرضه يف إشكالية الدراسة، قمنا بصياغة الفرضيات التالية:مما سبق  

 الفرضية األوىل:  -
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HI  : يوجد أثر معنوي لرأس املال الفكري على جودة التعليم الغايل يف جامعة الطاهري حممد ببشار 

 الفرضية الثانية: -

HI  :  الطاهري حممد ببشاريوجد أثر معنوي للمناخ التنظيمي على جودة التعليم العايل يف جامعة 

 الفرضية الثالثة:   

HI  :رأس املال الفكري يف جامعة الطاهري حممد ببشار للمناخ التنظيمي على   يوجد أثر معنوي 

 الفرضية الرابعة: 

HI   : جامعة الطاهري حممد ببشار يف ظل وجود   يف يوجد أثر معنوي لرأس املال الفكري على جودة التعليم العايل
  يف جامعة الطاهري حممد ببشار املناخ التنظيمياملتغري الوسيط  

 

 اثلثا: أهداف الدراسة 

 تسعى هذه الدراسة يف شقيها النظري والتطبيقي إىل حتقيق األهداف التالية: 

التعرف على املفاهيم األساسية لرأس املال الفكري وأبعاده وكذا التعرف على مفاهيم املناخ التنظيمي وجودة 
متغريات التعليم   دور  وإبراز  السابقة،  الدراسات  يف  تداوال  أكثر  األبعاد  حتديد  خالل  من  أببعادمها  العايل 

 الدراسة يف جامعة الطاهري حممد ببشار.

اقرتاح منوذج يعكس وبني مدى مسامهة رأس املال الفكري يف حتسني جودة التعليم العايل يف ظل توفر بيئة  
اس كل بعد على حدى، والعمل على اختبار النموذج ككل ابلنمذجة تنظيمية أو مناخ تنظيمي جيدة، وقي

 ابملعدالت اهليكلية.

 معرفة آراء أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة الطاهري حممد هلذه األبعاد الثالثة. -

 معرفة مدى أتثري املباشر رأس املال الفكري على جودة التعليم العايل -

املال الفكري ودوره يف حتسني اجلودة التعليمية من خالل وجود املناخ   معرفة مستوى التأثري الغري مباشر لرأس -
 التنظيمي كمتغري وسيط. 

 رابعا: أمهية الدراسة 

بني   املنافسة  واشتداد  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  وظهور  مؤخرا  العامل  شهدها  اليت  التطورات  ظل  يف 
املنظمات واالنتقال من املنافسة السعرية إىل املنافسة ال سعرية تعتمد أساسا على األصول الغري ملموسة أو مبا 

هذه الدراسة هامة لكوهنا تتناول مؤسسات   يعرف برأس املال الفكري والذي يعتمد على املعرفة، حيث تعترب
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املبذولة من طرف  البحث مع اجلهود  يتزامن موضوع  ارتباطا ابجلماهري، حيث  العايل ابعتبارها أكثر  التعليم 
بصفة خاصة، حيث  اجلامعي  والتعليم  عامة،  بصفة  التعليمية  املنظومة  إصالح  أجل  من  اجلزائرية  السلطات 

ام متزايد بسبب ارتباطه ابلعديد من املتغريات التنظيمية واليت ال عالقة مباشرة مع حيظى املناخ التنظيمي ابهتم
وكفاءة  قيمة  من  الرفع  يف  يساهم  حقيقي  استثمار  التعليمي  اجلودة  أن  السلطات  وإدراك  األفراد،   سلوك 

 املؤسسات اجلامعية وحيسن أدائها.

ة اليت تناولت األبعاد الثالثة رأس املال الفكري، واملناخ وتكمن أمهية الدراسة ابعتبارها من بني املواضيع القليل
 التنظيمي وجودة التعليم العايل دفعة واحدة وتطبيق أبعاد اجلودة اخلدمية على مؤسسات التعليم العايل. 

منها  تستفيد  أن  يؤمل  واليت  الدراسة،  عليها  ستسفر  اليت  واالقرتاحات  النتائج  يف  التطبيقية  األمهية  وتربز 
 عات اجلزائرية األخرى. اجلام

 خامسا: أسباب اختيار املوضوع

السبب الرئيسي الذي دفعين الختيار هذا املوضوع هو حاجة مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر إىل تطبيق  
مبادئ اجلودة التعليمية من أجل حتسني أدائها والتميز فيه، واملسامهة يف حتسني خمرجات اجلامعية مبا يتماشى 

الذي ومتطلبا األساسي  الدور  وإبراز  والتكنولوجي،  العلمي  والتطور  التقدم  مواكبة  العمل، وابلتايل  ت سوق 
اجلامعات  مصاف  يف  اجلزائرية  ابجلامعة  النهوض  يف  جيدة  تنظيمية  بيئة  ظل  يف  الفكري  املال  رأس  يلعبه 

ة وحبكم العالقات املمتازة الكربى، ومت اختيار جامعة الطاهري حممد منوذجا حبكم أنين كنت طالب يف اجلامع
 اليت تربطين جبميع املتعاملني. 

 سادسا: حدود الدراسة 

 متثلت حدود الدراسة فيما يلي:

 : وتتمثل يف أعضاء هيئة التدريس الدائمني واملؤقتني جلامعة الطاهري حممد. احلدود البشرية  -

 : جامعة الطاهري حممد بشار. احلدود املكانية-

 . 01/10/2021إىل غاية   2019/ 01/02دة املخصصة للدراسة امليدانية ما بني : امل احلدود الزمنية-
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 سابعا: منهجية الدراسة واألدوات املستخدمة 

اعتمدان على االستبيان كأداة رئيسية جلمع املعلومات ، وقد اعتمدان يف بناء االستبيان على االطار النظري 
تناولت مواضيع متشاهبة مع موضوع دراساتنا ، وبعد حتكيم االستبيان من طرف  السابقة واليت  والدراسات 

توز  وبعد  النهائية،  االستبيان يف صورته  ووصول  احملكمني  من  قمنا إبدخاهلا يف جمموعة  وإعادة مجعها،  يعها 
، مث استخدام املنهج الوصفي من أجل وصف خصائص عينة   SPSS(v25)احلاسوب  بواسطة برانمج   

الدراسة، وأدوات اإلحصاء االستداليل لتحيل بياانت الدراسة، كما مث االعتماد يف عملية التحليل االحصائي 
أس  على  الدراسة  فرضيات  واختبار  برانمج للبياانت  خالل  من  البنائية  ابملعادالت  النمذجة  اليب 

amos(v24)   . 

 الدراسة   اجعاثمنا: مر 

مت االعتماد يف هذه الدراسة على جمموعة من الكتب الورقية وااللكرتونية وبلغة العربية، فرنسية وحىت إجنليزية، 
مل إضافة  واألجنبية،  العربية  املقاالت  وخمتلف  دكتورة،  أطروحات  العلمية وبعض مذكرات  املؤمترات  نشر يف  ا 

املتخصصة والتقارير العلمية اليت تصدرها مراكز البحث، وقد خصصنا الفصل الثالث كله لدراسات السابقة 
 واليت كانت أقرب للموضوع الدراسة. 

 اتسعا: هيكل الدراسة 

 مث تقسيم دراستنا هذه إىل مخسة فصول 

 ي. : التأصيل النظري لرأس املال الفكر الفصل األول

 : التأصيل النظري للمناخ التنظيمي وجودة التعليم العايل. الفصل الثاين

 : عرض ألهم الدراسات السابقة وحتليلها ومناقشتها وسرد أوجه التشابه واالختالف. الفصل الثالث

الرابع يف الفصل  املستخدمة  واألدوات  املعتمدة  للمنهجية  والتطرق  الدراسة  حمل  املؤسسة  على  التعرف   :
 الدراسة.

 : عرض نتائج الدراسة ومناقشتها.الفصل اخلامس

 وختمنا دراستنا خبامتة عامة، عرض فيها أهم النتائج املتوصل هلا، مع اقرتاح مجلة من احللول والتوصيات.

 



 
 

 

 
 

 الفصل األول
 املال الفكريرأس  
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 متهيد 
جتارية،وحىت  أو  صناعية  سواء كانت  عالية  تكنولوجيا  تكتسب  اليت  املؤسسات  من  الكثري  على   تعتمد  خدمية 

يسمى  مبا  أو  امللموسة  األصول  بني  االقتصاديني  من  الكثري  ميز  ،حيث  قيمة  منتجات  لصنع  الفكرية  اجلهود 
العقل  منتجات  وهي  امللموسة  الغري  ،النقد...اخل(،واألصول  ،املعدات،مباين  يف)اآلالت  املتمثلة  املادية  األصول 

املنتجات السلعية يكسب املؤسسات ما يسميه االقتصاديون منها)االخرتاعات،ابتكارات،تطوير،....اخل(،إن بيع  
ابألرابح الروتينية،ويشار إىل األرابح الناجتة عن امللكية الفكرية )عالمة جتارية،تكنولوجيا جديدة،...اخل( ابألرابح 

يف الوالايت املتحدة   2000إىل  1994مؤسسة من   13000غري الروتينية.حيث أظهرت نتائج حتليل ما يقارب  
من  ا الضرائب  قبل  الروتينية  األرابح  هوامش  الفرتة %10إىل    2ألمريكية  يف  األرابح  هوامش  بلغت  ابملقابل   ،

والتطوير،وحتافظ  %25نفسها   البحث  يف  استمرت  اليت  املؤسسات  مبيعات  على   من  الروتينية  غري  األرابح 
االقتصادايت احلديثة من خالل دورتني تسمى األوىل ابلدورة االستثمار العام واملتمثلةيف البنية التحتية والتعليم،أما 

 .1الثانية فتسمى بدورة االستثمار اخلاص وتتمثل يف ابتكارات،واخرتاعات املؤسسات 
ل دورا ابرزا  املعلومات  لتكنولوجيا  اقتصاد جديد لقد كان  إىل  قائم على كل ما هو ملموس  اقتصاد  النتقال من 

أساسه املعرفة واخلربات أو إىل مورد غري املادي وهوٍ رأس املال الفكري، حيث يعد رأس املال الفكري اليوم مورد 
 إسرتاتيجي ابلغ األمهية لكل منظمات األعمال املعاصرة سوآءا كانت صناعية، جتارية وحىت خدمية. 

 ه سنعاجل يف هذا الفصل األدبيات النظرية لرأس املال الفكري من خالل ثالثة مباحث  وعلي
 املبحث األول: رأس املال لفكري وخصائصه. 

 أمهية رأس املال الفكري وخمتلف تصنيفاته مكوانته املبحث الثاين:  
 املبحث الثالث: آليات بناء رأس املال الفكري 

 الفكري وخصائصه. رأس املال    املبحث األول: 
وابلضبط يف بداية القرن   يعترب رأس املال الفكري أحد أهم املصطلحات اجلديدة اليت ظهرت يف اإلدارة احلديثة، 

حيث أصبح لرأس املال الفكري أو مبا يعرف ابألصول غري امللموسة دورا كبريا يف البقاء أو زوال   الواحد والعشرون، 
اليت   وخاصة  املنظمات  من  منظمة  نفسه،أي  النشاط  يف  على   تعمل  لزاما  أصبح  الراهن  الوضع  هذا  ظل  ويف 

 
1Gio Wiederhold,2014, Valuingintellectual capital multinationals and texhavens ,SpringerScience Business 
media New York, PP,3-,5 . 



 رأس المال الفكري النظري ل التأصيل :األول الفصل 

~ 9 ~ 
 

املنظمات أن ختلق ميزة تنافسية خاصة هبا من أجل البقاء ألطول وقت ممكن. فقد صارت هذه األصول الركيزة 
 األساسية لكل االسرتاتيجيات احلديثة يف اإلدارة.

 مدخل مفاهيمي لرأس املال الفكري:   املطلب األول: 
اليت أدت إىل والدة هذا املصطلح، التارخيية  املراحل  التطرق يف هذا املطلب إىل توضيح أهم  مت حتديد   سنحاول 

الباحثني،  بعض  يراه  ما  مع   مفهومه وفق  يتالءم  ومبا  السابقة  الدراسات  استنادا إىل  اخلاص  وصوال إىل مفهومنا 
 متطلبات دراستنا.  

 رأس املال الفكري:    تطورأوال:  
 . 1الذي أشار أبنه العقل والذكاء  الفيلسوف سقراطاستخدم مصطلح رأس املال الفكري ألول مرة من طرف  لقد  

أكد الفيلسوف االقتصادي   ا البشرية، عندمبدأاالهتمام ابلقدرات    1776ويف القرن السابع عشر وبضبط سنة  
( مهارهتا عن   (Adam Smithأدم مسيت  وتطوير  البشرية  القدرات  تنمية  أمهية  على  األمم"  ثورة  يف كتابه" 

 . 2طريق التعليم والتدريب، كما أكد مسيت أن أجر العامل جيب أن حيسب على أساس كل من جهد ووقت
فكرة االختالف يف نوعية العمالة، وتطرق إىل موضوع قيمة   (Petty Williamبييت ويليم )وطرح االقتصادي  

 .   3( يف حساب الثروة بطريقة إحصائيةValue of workers)  العاملني 
الذي كان رئيسا لالقتصاد يف شيكاغو،   William schultz)ويليام شولتز )بعد احلرب العاملية الثانية قاد  

مذ  بسرعة  والياابن  أملانيا  تعايف  قارهنا ابململكة حبثا عن سبب  مث  النطاق ومساهاابملعجزة،  الواسع  الدمار  من  هلة 
الشفاء كانت  أن سرعة  استنتاجه  احلرب، كان  بعد  طويلة  لفرتة  الغذائية  املواد  تستورد  لتزال  اليت كانت  املتحدة 

رأس   "نظرية  الرئيسية  مسامهته  بعدإحدى  فيما  عاليا.ومسيت  تعليما  األصحاءواملتعلمني  السكان  املال بسبب 
أكد  ،  .البشري" العشرين  القرن  من  التسعينيات  بداايت  )ويف  ستري  شركة   (Ralph Stayerرالف  مدير 

(John Sonville الوطنية وأهم موجودات لثروة  الطبيعية أمهمصدر  املصادر  قريب كانت  أنه لوقت  ( لألطعمة 

 
،مؤمتر رأس املال االحتفاظ برأس املال الفكري للمؤسسات واليات تنفيذها استكشاف كيفي وتصور مقرتح  سرتاتيجيةإ،2014، سامي العزاوي1

،  2013ابريل  30_ 28، الفكري العريب حنو رؤية اسرتاتيجية جديدة لالستثمار والتطوير ابلتعاون مع معهد اإلدارة العامة بسلطنة عمان،مسقط
 .289 مصر، صاملنظمة العربية لتنمية اإلدارية،اجلزءالثاين، منشورات

reporting and management,Intellectual capital literature review measurementGuthrie.j,2000, R,Petty. 2 
, journal of intellectualcapital  ,vol 1, N°2, P176. 

 اململكة عمان، ،دار اليازوري للنشر والتوزيع،الطبعةالعربية،إدارة راس املال الفكري يف منظمات األعمال،2009صاحل،  محد عليأ، العنزي سعد علي3
 .158ص ،اهلامشيةاالردنية 
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مت أصبح رأس املال املتمثل يف النقد واملوجودات كالكمائن واملصانع هو املهم،واالن قد حل حملها   الشركات،ومن 
.فتعترب هذه املرحلة الثانية من املراجل التارخيية واليت أدت إىل تطور هذا 1القدرة العقلية لتكون رأس املال الفكري

 املصطلح )رأس املال الفكري(. 
الستشارات األعمال وهي منظمة غري هادفة للربح،   ( Arthur Andersonمنظمة)أشرفت    1995يف سنة  

،   (American center of Productivity and quality)وابلتعاون مع املركز األمريكي لإلنتاجية واجلودة
الندوة    فردا،وشهدت   447،شارك فيها    (knowlegeimperative) على عقد ندوةحتت عنوان املعرفة احلتمية

53   ( املشرفة  املنظمة  قدمت  ،حيث  املعرفة  من     (Arthurمداخلة عن  تكونت  واليت  املعرفة  لقياس   24أداة 
االكتشاف   عملية  مدة  حددت  الفكري،حيث  املال  رأس  يف  املسامهني  العاملني  الكتشاف  سؤاال،وذلك 

 .2ا من األدواتأبسبوعني،ومن بني األداة املستعملة يف التقييم،الورشة،املقابلة وغريه
انعقدت ندوة دولية لرأس املال الفكري يف هولندا وبضبط يف العاصمة أمسرتدام،حيث ركزت   1999يف عام   

جهود املؤمترين على مناقشة وإجياد أبعاد،وأهداف،ومستوايت،وطرق قياس رأس املال الفكري،وبناء على ذلك ركز 
انعقد يف كندا املؤمتر الدويل الرابع   2001فكري،وبعدها ويف سنة  املؤمترون جهودهم على إجياد نظرية لرأس املال ال 

عام   الفكري،ويف  املال  رأس  الفكري   2003وعام    2000إلدارة  املال  رأس  حول  مؤمترين  نيويورك  يف  عقد 
النظرية أبهنا "جمموعة من الفروض اليت ميكن عن طريقها   (Griffiths) وإدارته،وأتسيسا على ذلك فقد عرف  

 .فتعترب هذه املرحلة التارخيية املرحلة الثالثة لوالدة النظرية.3استنباط جمموعة من القوانني أو املبادئ التجريبية"
 ي وكانت من أتسيسا على كل اجلهود املبذولة من طرف املؤمترين واليت ركزت على إجياد نظرية لرأس املال الفكر 

 
 
 

 
األوىل، جامعة امللك فهد    ،دار طيبة اخلضراء لنشر وتوزيع،الطبعةؤسسات التعليميةملادارة رأس املال الفكري اب،2017حامد هشام حممد الراشدي،1

 . 12السعوديةص 
، اإلدارية،منشورات املنظمة العربية للتنمية  احملافظة عليه  وأساليباملال الفكري طرق قياسه    رأس،2003،  يب صاحللمحد عأ  عادل حرشوشاملفرجي،  2

 .15-14ص ص، مصرالقاهرة،
.164-163ص، ،مرجع سبق ذكره،ص2009، صاحل محد عليأ، العنزي سعد علي3
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 :1أهم نتائج هذهاملؤمترات ما يلي
 اعتماد مصطلح "نظرية رأس املال الفكري" من قبل العديد من الكتاب والباحثني.-1
 مت االتفاق على مفهوم رأس املال الفكري والذي مفاده"املعرفة اليت ميكن أن تتحول إىل ربح" -2

 اثنيا: مبادئ نظرية رأس املال الفكري: 
 : 2وحددت مبادئ نظرية رأس املال الفكري كما يلي

مفهوم رأس املال الفكري مفهوم غري اثبت، بل حركي، متجدد، ألنه ميثل قوة فاعلة التكيف   ن: إ املفهومحركية  
 مع متغريات البيئة.

 نتائج رأس املال الفكري من خالل األداء امليداين يف الواقع.   ف: تكشالواقعياألداء  
 االلتزام العايل يف األداء واإلبداعوالتجديد.   والفكري، هاجلوهري لرأس املال    ر : الدو قيقياحلااللتزام  
يعاماملقوماتتكامل   تفاعل    ل:  ذات  متكاملة  واحدة  وحدة  الفكري  املال  والرأس  إىل   مستمر،  جتزئته  جيوز 

 ال تعطي صورة واضحة على األداء اإلمجايل.   ه ألساسية، ألنمكوانهتا  
 االستفادة من رأس املال الفكري يف مراحل وعمليات خمتلفة يف الوقت نفسه.   ن: ميكاملتعددةالفائدة  
 قيمة للمنظمة وتعظيمها يعتمد على القياس والتقومي املستمر.   د: توليوالقياسالتقومي  

 رأس املال الفكري:   مالثاين: مفهو املطلب  
يعترب موجودا   ي الفكري، الذ لقد اقر الكثري من الباحثني واالقتصاديني على صعوبة إجياد مفهوم موحد لرأس املال  

 الوقت الذي أصبحت فيه املنظمات اشد استيعااب واستخداما للمعرفة،   وثروهتااحلقيقية، ويف اسرتاتيجيا للمنظمة  
نافسة أصبحت أكثر اعتمادا وتطبيق هلذه املعلومات واملعرفة والبحث عن اجلديد نتيجة سرعة املتغريات وتزايد امل

يف هذا املطلب التطرق إىل   ل املنافسني، سنحاو من منتجات واخلدمات واألساليب اليت تصل هبا إىل الزابئن وسبق 
 عاريف السابقة. تعاريف بعض الباحثني والكتاب لرأس املال الفكري وصوال إىل مفهومنا اخلاص استنادا لت

 
دور رأس املال الفكري يف استمرارية املؤسسة دراسة حالة ببعض املؤسسات بوالية سيدي بلعباس مؤسسة عزوز،مؤسسة ،2017،  زملاط مرمي 1

.21، ص تلمسان  دي ا،اطروحة دكتوراه ،علوم التسيري، ختصص تسيري موارد بشرية،جامعة ابو بكر ابلق ENIE ,CMAحسناوي 
خريف،  2 الوطنية  ،2011رايضبنصوشة،اندية  املااللفكريابملؤسسة  رأس  إدارة  رأس ءجليوفيزايأمهية  ،مداخلةمقدمةإىلامللتقىالدويلاخلامس،حول 

.5الشلف، ص ،جامعة2011ديسمرب14و 13ومي یاحلديثة،يف االقتصادايت بيةاملااللفكرييفمنظمااتألعمااللعر 
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رأس املال الفكري "أنه األصول غري امللموسة اليت تتسم بعدم وجود أي كيان   (Edvinsson,1991يرى )  -
 رهلا، األممادي، إبضافة إىل عدم التأكد من املنافع املستقبلية املتوقعة منها نظرا لصعوبة التنبؤ ابلعمر اإلنتاجي  

 ".   1لقدرة التنافسية للمنظمةأن هذه األصول تعترب من أهم حمددات ا وتقيمها، إالالذي يؤدي إىل صعوبة قياسها  
-( املهارات "  (Hamel § Heene,1994يرى  من  تتحقق  املنافسني  على  املنظمة  هبا  تتفوق  متميزة  قدرة 

 ". 2املختلفة وتسهم يف زايدة القيمة اليت تقدم للمشرتين  
يف كتابه "رأس املال الفكري الثروة اجلديدة للمنظمات" أن رأس   Thomas A .Steward,1997)يرى)-

املال الفكري يتمثل يف املعرفة واملعلومات وحقوق امللكية الفكرية واخلربات اليت ميكن توظيفها يف إنتاج ثروة وتدعيم 
 ".3القدرات التنافسية للمنظمة  

أن رأس املال الفكري" على انه خمزون املعرفة  )الذي يستقر يف أذهان العاملني(   (   Bontis,1999يرى )  -
 ".4فضال عن حمزون املعرفة  الذي يؤسس يف املنتجات واألنظمة واهلياكل

"على انه القيمة االقتصادية لفئتني من األصول   (OECD,1999تعرفه منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )
 ".5املال التنظيمي)اهليكلي( ورأس املال البشريغري امللموسة رأس  

رأس املال الفكري "أنه جمموعة املوارد املعلوماتية اليت تتكون من نوعني من املعرفة الظاهر   (Daft,2001يرى )  -
 الذي يستند إىل   واثئق، والضمينمنها واليت بسهل التعبري عنها أو كتابتها وابلتايل نقلها إىل اآلخرين على شكل  

 
 
 
 

 
1LEIF Edevisson, Michael S.Malon,1977,Intellectual capital:realizing your company true value by finding 
its hidden brainpower, harper busines,New York, P 146. 

جامعة دمشق للعلوم االقتصادية   ،جملةاألردنية يف املصارف  اإلبداعاملال الفكري يف  أثررأس،2010، حممود علي الروسان،حممود حممد العجلوين2 
 . 43،العدد الثاين،جامعة دمشق سورايص 26والقانونية، اجمللد 

 
3 Thomas A. Steward, 1997,Intellectual capital: the wealth of organizations,Doubleday, p 94, New York, USA 

 عينة من رؤساء راءآلالعاملني دراسة حتليلية  إدارةيف  وأثرهاملال الفكري  رأس،2010كرم عبد هللا علي،أ هنادة امساعيل عبد هللا احلمداين،علي 4 
. 124، جامعة املوصل العراقص 32،جملد 98،جملة تنمية الرافدين،العدد العلمية يف جامعة املوصل األقسام

املعاصرة يف ضل التوجه حنو منظمات  األعمالالتنافسية اجلديدة يف منظمات  املال الفكرايمليزة رأس،2011، زهري غراية،عبد القادر بريش5 
. 2ص  ،جامعة الشلف2011ديسمرب  14و13العربية يف االقتصادايت احلديثة،يومي  األعمالاملال الفكري يف منظمات  رأس،ملتقى دويل:التعلم
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. 

 ".   1اخلربات الشخصية والقواعد البديهية واليت تستعمل لتطوير املنظمة
املوارد غري النقدية وغري مادية اليت تتحكم  أن رأس املال الفكري هو"كل  (Goran.r § others,2005يرى )

 ". 2فيها املؤسسة سواء بشكل كلي او جزئي،حبيث خيلق قيمة للمؤسسة
"أبنه جمموعة من العاملني ميتلكون قدرات عقلية،عناصرها   (2009ويعرفه )سعد علي العنزي،امحد علي صاحل،

زايدة يف  واستثمارها  توظيفها  ميكن  عمليات   )معرفة،مهارة،خربة،قيم(  أداء  الفكرية،لتحسني  املسامهات 
املنظمة،وتطوير مساحة إبداعها بشكل حيقق هلا عالقة فاعلة مع مجيع األطراف املتعاملة معها،وجيعل فرق قيمتها 

 ".  3السوقية عن قيمتها الدفرتية كبريا
رأس املال الفكري "أبنه هو قوة ذهنية متكاملة تتضمن تركيبة من املعرفة    (2011كما عرف ) بوسامل  واخرون،

 ". 4واملعلومات واخلصائص الفكرية واخلربات اإلبداعية اليت ميتلكها العاملني يف املنظمة
أن رأس املال الفكري هو جمموعة من العاملني الذين يقدمون مسامهات   (2013يرى )غالب حممود سنجق، -

ال إداري  ي  نوعية،  مستوى  يف  ميتلكو تمركزون  عقلية    ن معني،  وقدرات  من ) ومعرفيةطاقات  غريهم  عن  متيزهم 
العاملني(. ويعترب رأس املال الفكري املادة األوليةلإلبداع واالبتكار، والذي جيب على املنظمة توظيفها واستثمارها 

أكد، وابلتايل تدعيم القدرة التنافسية هلا وزايدة هبدف متكينها من التعامل مع القضااي املعاصرة اليت تتميز بعدم الت
 . 5قيمتهاالسوقية

ويف ضوء التعاريف السابقة ، ميكن أن نالحظ أن كل ابحث عرف رأس املال الفكري من منظوره اخلاص وزاوية 
قدرات عقلية ومعرفية خاصة   ميتلكون  األفراد  أنه جمموعة من  فمنهم من عرفه على أساس  ومتفردة،حتتاج رؤيته، 

املنظمة النتقائها والتعرف عليها من أجل تطويريها،ومنهم من عرفه على أساس أنه جمموعة من القدرات متميزة 
املوجودة لدى املنظمة حتقق وتتطور بفضل املهارات املختلفة املوجودة يف املنظمة، ومنهم من عرفه على أساس أنه 

 
1Daft, R. 2001, Organisation theory and design,7th editions, southwestern, collegepublishingUSA, P 257. 
2Goran .Roos, others,2005, Mangement intellectual capital in practice, Elsevier, New work, p 36 . 

171صذكره، سبق  ع، مرج2009صاحل،  محد عليأ، العنزي سعد علي3

رأس املال الفكري كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية املستدمية، دراسة ميدانية على حالة شركة اتصاالت ،  2011ابو بكر، الدوري زكراي،    بوسامل4
 .4اجلزائر، ص ديسمرب، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي   14-13، مداخلة من امللتقى الدويل، يومي اجلزائر


الفكري على جناح اجلامعات األردنيةاخلاصة  رأث ،2013غالب حممود سنجق،  5 املال   جامعة   ،13  ، العددالعلوم االقتصادية والتسيري  ، جملةرأس 

. 93 ص .السعوديةالعربية  ، اململكةاإلمام حممد بن سعود اإلسالمية الرايض
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يت يكتسبها العاملني وحسن استخدامه لتكنولوجيا وقاعدة البياانت املوجودة إنتاج معريف نتيجة اخلربات املرتاكمة ال
 يف املنظمة. 

الفكري املال  رأس  سواء كان  ومعرفية    ومنه  عقلية  قدرات  ميتلكون  األفراد  من  أجمموعة  من   وخاصة،  جمموعة 
أالقدرات   اخلربات    و املتميزة،  نتيجة  معريف  فهإنتاج  األ  واملرتاكمة،  من  حال  متلكه كل يف كل  وال  اندر  حوال 

من املنظمات،   ميكن  اليت  الكيفية  عن  البحث  أو  عليه  والتعرف  استكشافه  على  تعمل  أن  املنظمة  على  فالبد 
 ه ممكن، وعليخالهلا استقطابه، مث استثماره وتطويره من أجل حتقيق دميومة امليزة التنافسية للمنظمة ألطول وقت  

 أبن رأس املال الفكري هو عبارة عن:   ميكن أن نستخلص من التعاريف السابقة 
 أصول غري ملموسة؛ .  1
 جمموعة من العاملني املميزين أي خنبة اندرة ذات قدرات عقلية ومعرفية متفردة؛ .  2
 مستقرواثبت وقليل االخنفاض يف قيمته؛ .  3
 جمموعة من املوارد قيمة والنادرة وصعبة التقليد. .  4

املعلومات  من  املتميزة،وجمموعة  وتنظيمية  البشرية  القدرات  من  الفكري"جمموعة  املال  رأس  نعرف  أن  ميكن  ومنه 
التنافسية  امليزة  دميومة  التقليد،حتقق  وصعبة  القيمة  اثبت  للمنظمة،اندرة  ثروة  خلق  إبمكاهنا  واخلربات، 

 .Thomas A. Stewardلتايل نؤيد تعريف كل من  للمنظمة،واب 
 . 1رأس املال الفكري ومساته ومقارنته ابلرأس املال التقليدي  صالثالث: خصائاملطلب  

 أوال: خصائص رأس املال الفكري ومساته 
األفراد   متفردة عن غريهم من  وتنظيمية خبصائص  ومعرفية  عقلية  بقدرات  يتمتعون  الذين  األفراد  العاديون، يتميز 

 هذه اخلصائص فيما يلي:  لوتتمث
التنظيمية:  -1 إداري  اخلصائص  مستوى  يف  يتمركزون  ال  اإلسرتاتيجي:  مستوى  بعلى  على   لمعني،  يتوزعون 

على   ن املرنة، يبتعدو العمل ضمن اهلياكل اإلدارية    ن النسب، يفضلو مستوايت إدارية وإسرتاتيجية خمتلفة ومتباينة  
 كل امليل صوب الالمركزية.  ن كبري، مييلو استخدام الرمسية بشكل  

 ل عليا، بمن الضروري أن يكون رأس املال الفكري متحصل على شهادات جامعية    سلي :املهنيةاخلصائص  -2
 إذن يتميز مبهارات عالية ومتميزة ومتنوعة.   والفعال، فهالضرورة تكمن يف مواصلة تعليمهم املنظم وتدريبهم  

 
األحباث االقتصادية   ةحمل ،(ه مفهومه، قياسه، أاثره، وتنميترأس املال الفكري يف منظمات األعمال )،  2010،  عمر ابطويح  دالشمري، حممتركي  1

 . 203 صالبليدة، سعد دحلب  ة، جامع2010 ، ديسمرب4 دالبليدة، العدجلامعة سعد دحلب 
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 هذه اخلصائص فيما يلي:   لتتمث :والشخصية_اخلصائص السلوكية  3
 نواع املخاطر يف بداية العمل؛استعداده الكامل لتحمل كل أ.  1
 يفضل رأس املال الفكري التعامل مع كل األعمال اليت تتميز بعدم التأكد؛ .  2
 يقدم املقرتحات واألفكار البناءة املبنية على أسس علمية حبتة؛.  3
 املشكلة،عدم امللل حلل    الثقة يف النفس،   اإلحساس مبشاكل،   ، سشخصيته: الذكاء، احلنكة، احلد من مسات  .  4

 تقبل أفكار وأراء اآلخرين.   الصرب،  التحدي، 
 التمييز بني رأس املال الفكري ورأس املال التقليدي.   اثنيا: 

 يوضح اجلدول التايل األبعاد األساسية لتمييز بني رأس املال الفكري ورأس املال التقليدي. 
 ورأس املال التقليدي. (: األبعاد األساسية لتمييز بني رأس املال الفكري I-1اجلدول رقم )

 رأس املال التقليدي  رأس املال الفكري  البعد 
 مادي ملموس  غري ملموس  التكويين  
 يعرب عن أحداث  يعرب عن عمليات  الوظيفي 

 يرتكز على املاضي فقط  يتوجه حنو املستقبل  الزمين
 ذو تكلفة  ذو قيمة  احملتوى
 نقدية  غري مالية  الطبيعة 
 وقتية  مستمرة  الدميومة 

 ينقص ويستهلك  يزيد ابالستعمال  االستعمال 
 يرتبط بسلسلة القيمة  يرتبط بشبكات القيمة  تشكيالت القيمة 

 كمي  نوعي  الكمي   /النوعي  
 . 22زملاطمرمي، مصدرسبق ذكره، ص    : املصدر     

من  يتكون  الذي  التقليدي  املال  برأس  مقارنة  الفكري   املال  رأس  قياس  اجلدول صعوبة  نالحظ من خالل  قد 
األصول املادية الواضحة والثابتة واملستقرة ،حيث هلذه األصول املادية حياة حمدودة نتيجة استهالكها،فهي ختضع 

يند  لن  الفكري  املال  رأس  ،بينما  املتناقصة  املنفعة  قانون  البعدين إىل  الزمين،وخاصة  البشر  عمر  بتوقف  إال  ثر 
التكويين والوظيفي ال ميكن قياسهما بسهولة  فهما نتاج عمليات معقدة و متشابكة من القيم والتحويالت،إن 
ميكن  عقوهلم،ال  املوجودة يف  الضمنية  ابملعرفة  تسمى  مبا  أو  البشر  عند  معرفة  عبارة  امللموسة  غري  األصول  هذه 
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أو   ميكن حتديديها  ال  واخلربات  املهارات  إن  ذلك  إىل  األمر،ضف  ويتعقد  القياس  صعوبة  يكمن  ،هنا  قياسها 
قياسها أو التنبؤ هبا فهي غري حمدودة وال ختضع إىل قانون املنفعة املتناقصة بل هي يف تزايد مستمر كلما زاد عمر 

 . 1اإلنسان 
 تصنيفاته مكوانته. الثاين: أمهية رأس املال الفكري وخمتلف    املبحث

 املطلب األول: أمهية رأس املال الفكري 
 سنحاول التطرق يف هذا املطلب إىل توضيح أمهيةرأس املال الفكري للمنظماتومكوانته.  

الشهرية "إن أمثن ضروب رأس املال هو ما يستثمر يف   Marshallننطلق يف هذا املطلب من مقولة مارشال    .1
 ". 1هو أن مهارته املعنوية تتجدد مع تغريات العصر ولن يندثر إال بتوقف عمره الزمينالبشر ويتميز مبيزة عظيمة  

أي انه كلما تقدم اإلنسان يف عمره زادت منفعته وهو عكس املوارد املادية اليت ختضع إىل قانون املنفعة املتناقصة، 
 وتربز أمهية رأس املال الفكري من خالل العناصر التالية: 

واملنظمات  تعد نعمة العقل السالح األقوى واملؤشر األكثر موضوعية الذي حيدد تقدم اجملتمعات بصفة عامة، .2
( 61حيث ذكر هللا عز وجل أصحاب العقول واأللباب وهي املنزلة الرفيعة يف منزل حتكيمه يف )  بصفة خاصة، 

 ( سورة، 114الكرمي البالغة عددها )من جمموع سور القران    %38( سورة أي ما يعادل  43أية، موزعة على )
 . 2وهي نسبة مهمة

وتطور   .3 املنظمات  بني  املنافسة  اشتداد  أبرزها  سريعة  وتطورات  حتوالت  شهد  العامل  أن  فيه  شك  ال  مما 
األسواق،  التكنولوجيا،  على  أثر  املنظمات،  مما  وقرارات  رحبية  على  الزابئن  اجتاهات  على   وأتثري  لزاما  فكان 

الفكرية،  املعرفة واألصول  قوة  الذي يربز  املعرفة  االجتاه إىل ما يسمى ابقتصاد  املعرفة   املنظمات  لديه  والبقاء ملن 
منها،  ليستفيد  يوظفهما  حبيث  واالسرتاتيجية  بشىت   املتميزة  املنظمات  يف  الفكري  املال  رأس  أمهية  تربز  ومنها 

 .3ملنظماتوهو ما يضيف تلك القيمة اليت حتتاجها ا  أنواعها،

 
، بتصرف. 22مصدر سبق ذكره، ص  زملاط مرمي،1

. 36ص  بغداد، الدار الوطنية للتوزيع واالعالن، ،التعليم والتنمية االقتصادية ،1981، مصدق مجيل احلبيب،1
 . 171صذكره، سبق  ع، مرج2009،  محد علي صاحلأسعد علي العنزي،  2
مقدمة يف   ةورقة حبثي  ،يف ضل اقتصاد املعرفة  اإلسالميةاملال الفكري احلاجة الفعلية للمصارف    رأس  ،0132،  زيتوين عبد القادر  درابيل سهام،3

. 14-10ص ص  تركيا. اسطنبول، ،2013سبتمرب  10-9يومي  اإلسالمي،قتصاد والتمويل لال العاملي التاسع املؤمتر
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إدارة   .4 يف  الكفاءة  على  املرتتبة  واملزااي  العوائد  إىل  بوضوح  العاملية  الشركات  من  للعديد  اإلحصائيات  تشري 
الفكري،  املال  رأس  يف  األمريكية  االستثمارات  موتورز  جنرال  تعترب  منأكرب (General Motors) حيث   ،

 مليون سيارة  16,97حوايل  2003وقد ابعت الشركة يف عام   الشركات يف جمال تصنيع السيارات والشاحنات، 
مليون منتج   50 ,17وشاحنة، بفضل التسيري الفعال لرأس ماهلا الفكري، ووصلت مبيعات الشركة نفسها حوايل  

 . 1خالل عام واحد %  24وحققت أرابح قدرت ب   ،2004من املبيعات خالل عام  %  20أي بزايدة  
حيت  .5 للمنظمة  إحدى ميثل كنزا  املعرفة  وتعد  واملمارسة،  للوجود  يستخرجه  ويكتشفه  عنه  يبحث  من  فقط  اج 

 . 2أساليب استخراجه لتعزيز القدرات العلمية اليت تبين وحتافظ على العمل
 أتسيس املنظمات الذكية من خالل االستثمار يف الطاقات العقلية والنخبة املتميزة اليت تعمل داخل املنظمة،   .6

املنظمة، إضافة إىل ذل املتوفرة يف  لتكنولوجيا املوجودة و  من خالل نظام قيمي راق يعتمد   ك االستغالل األمثل 
املعلومايت، اإلفصاح  و  املنظمات،  الشفافية  من  غريها  عن  الذكية  املنظمات  املسؤوليات   تتميز  حتدد  أهنا  هو 

( عن   Skandiaوقد عربت شركة )كما ميتع فيها الشخص الواحد خبربات متنوعة ومهارات متعددة،    واملهمات،
 .3املنظمة الذكية ،بصيغة معادلة التالية

 املنظمة الذكية=رأس املال الفكري + تكنولوجيا املعلومات + القيم 

 املطلب الثاين: خمتلف تصنيفات مكوانت رأس املال الفكري.
قسم الباحثون رأس املال الفكري إىل عدة تقسيمات خمتلفة كل حسب رؤيته، سنحاول التعرف يف هذا املطلب 

 إىل تصنيفات البعض منهم. 
 (.     (Edvinson,Malone,1996التصنيف األول:

رأس املال الفكري إىل رأس املال البشري ورأس املال اهليكلي حيث يشمل   (Edvinson,Maloneصنف )  
 رأس املال اهليكلي عدة تقسيمات سنوضحها يف املخطط التايل: 

  

 
.55ص .السحاب للنشر والتوزيع، القاهرة،مصر ،دارمعاصرة إداريةاملال الفكري انطالقة  رأس، 2008، هاين حممد السعيد1

بوسعد2 فيتنمية    إسرتاتيجية،2018،  زكية  اجلزائرية  رأسالتمكني ودورها  اجلامعات  حالة  املستدامة دراسة  التنمية  لتعزيز  الفكري   أطروحة ، املال 
 .70ص ،1دكتوراه علوم يف علوم التسيري،ختصص تسيري موارد بشرية، جامعة ابتنة 

.173-172ص ،مرجع سبق ذكره،ص2009، محد علي صاحلأسعد علي العنزي، 3
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 ( Edvinson,Malone(: مكوانت رأس الفكري حسب)  I-1الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source:Leif edvinsson,Caroline stenfelt,1999,Intellectual capital Of Nations-For Future Wealth Creation, 
journal Of Human Resource Costing § Accounting 4,ISS 1, P 22,the site of 
thisdocument:http://dx.doi.org/10.1108/EB029051. 

 
 Brooking, 1996) .  التصنيف االثاين:)

رأس املال الفكري اىل أربعة عناصر أساسية، حيث مشلت كل من األصول   ((Brookingصنف معهد   
البشرية، أصول البنية التحتية، أصول امللكية الفردية، وأصول السوق، ويضم كل عنصر من هذه العناصر األساسية 

االربعة جمموعة املكوانت اهلامة واليت تتجاهلها الكثري من املنظمات. 

 القيمة السوقية 

املال الفكري  رأس املال املايل املعدل   رأس 
 حلاملي االسهم 

 رأسالمالالبشري رأسالمالالهيكلي

 رأس املال ألزبوين  رأس املال التنظيمي 

 رأس املال أالبتكاري  عمليات رأس املال 

 موجودات أخرى غري ملموسة  امللكية الفكرية 
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 (. Brooking)(: مكوانت رأس الفكري حسب  I-2شكل )
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Brooking ,2002.,Intellectual Capital: Core Asset for The Third Millennium Enterprise, Thomsen 
Business Press, Chicago, P270. 

 :1( ما يلي(Brookingميكننا ان نستخلص من تصنيف معهد  
األطراف 1 ومجيع  واملوردين  ابلزابئن  املنظمة  عالقة  تتمثل يف  واليت  العالقتية،  األصول  على  التصنيف  هذا  .يركز 

 األخرى واليت هلا عالقة مع املنظمة. 
.ضرورة أخذ وتشجيع العمل اجلماعي ابعتباره عنصر حيوي ومن أهم العناصر احملددة لرأس املال البشري، وهذا 2

 كفاءة فرق العمل تعترب من أهم العوامل اليت على املنظمة مراعاهتا عند حتديد رأس املال الفكري. ما يؤكد على أن  
 
 

 
أطروحة دكتوراه ل م د يف علوم التسيري،   األعمال،أثر كفاءة راس املال الفكري على اداء منظمات ، 2019-2018زاين امنة،زاين امنة، 1

.15-14ص  ،التخصص منظمات األعمال، جامعة طاهري حممد بشار، اجلزائر

 رأس املال الفكري 

صول البنية التحتية أ األصول البشرية  صول السوق أ أصول امللكية الفكرية    

 خربات مرتاكمة  •
 قدرات ابتكارية  •
 فاعلية فريق العمل  •
 مهارات متنوعة  •
اسرار العمل اليت   •

ني ميتلكها العامل

 ثقافة التنظيمية  •
 طريقة تقييم اخلطر  •
اهليكل اإلداري   •

 واملايل 
 البياانت قواعد   •
 نظم اإلدارة  •
 تصالنظم اال •

 العالمات التجارية  •
 االسرار التجارية  •
 براءات االخرتاع  •
 حقوق التصميم  •
 حقوف النشر  •

اجلوانب غري امللموسة  
ابلسوق: املرتبطة   

 الطلبات املرتاكمة  •
 مسعة املنظمة  •
 والء املستهلك  •
كفاءة منافد   •

 التوزيع 
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 (، منوذج القيمة السوقية. Skandia,1997التصنيف الثالث:)
( أكرب Skandiaمدير رأس املال الفكري لشركة ) Leif Edvinssonمت اقرتاح وتطوير هذا النموذج من قبل 

املال شركة   رأس  ومها  أساسيني  عنصرين  إىل  الفكري  املال  رأس  صنف  حيث  السويد،  ومقرها  املالية  لألوراق 
 حيث يشمل رأس املال اهليكلي عدة تقسيمات سنوضحها يف املخطط التايل:  ورأس املال اهليكلي،  البشري،

 (.Skandia(: مكوانت رأس الفكري حسب)I-3الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Ingo beking,2002, Management des intellectual capital, Gablereditinwissenschaft, Deutscher 
Universitas-Verlag,p 27. 

 .(     (Thomas A,Steward,1997التصنيف الرابع:
املال   Thomas A,Stewardصنف   البشري، رأس  املال  الفكري إىل ثالثة عناصر وهي: رأس  املال  رأس 

 اهليكلي، رأس املال الزبوين، واملمثل يف الشكل التايل: 
  

 القيمة السوقية 

 رأس املال املايل  رأس املال الفكري 

يكلي رأس املال اهل رأس املال البشري         
                          

 رأس املال الزبوين  رأس املال التنظيمي 

عملية رأس املال  
   

رأس املال أالبتكاري  
        

العمالء احملتملني  
      

العالقة مع العمالء  
     

 قاعدة العمالء 
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 ملكوانت رأس املال الفكري.   Thomas A,Stewart,1997)  )(: تصنيفI-4الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إدارة رأس املال الفكري كمدخل لدعم وحتسني تنافسية شركات التامني، دراسة ميدانية على مؤسسات ،2017-2016:دالل عجايل،  املصدر
 . 20،أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية،ختصص إدارة املوارد البشرية،جامعة العريب بن مهيدي، أم البواقي،اجلزائر،ص التامني ابجلزائر

 Seveiby, 1998) .  التصنيف اخلامس:)
رأس املال الفكري اىل ثالثة عناصر وهي،كفاءة العاملني،اهليكل الداخلي،واهليكل اخلارجي    Seveiby) م )يقس

 على النحو التايل: 
  

س املال الفكري أر   

اهليكلي رأس املال   رأس املال البشري   رأس املال الزبوين 

 االفراد  •
 الفرق  •
 القيادة  •
 اهلياكل  •

 

 

 االنظمة  •
 الرباءات  •
 قواعد البياانت  •

 العقود •
 الوالء  •
 العالمات  •
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 لرأس املال الفكري.Seveiby) ).(:تقسيمI-5الشكل )
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Source :Seveiby ,2001.K.,Measuring Intangible § intellectual Capital Emerging First Standard,Academy 
Of Management Executive,vol,64,N° 4,P 18. 

 : 1ومن الشكل ميكننا أن نستخلص ما يلي
أن هناك ارتباط وتداخل بني كفاءة حيث    أن هناك تكامال بني العناصر الثالثة املكونة لرأس املال الفكري، -1

للمنظمة،  اخلارجي  واهليكل  الداخلي  واهليكل  عالقات   العاملني  وإقامة  السوق  يف  جيدة  مسعة  حتقيق  ميكن  ال 
 هيكلية طويلة األجل مع الزابئن إال من خالل توافر روح اإلبداع واالبتكار لدى العاملني وإتباع نظم إدارة حديثة. 

بشكل واضح ألمهية العالقة بني املنظمة واألطراف اخلارجية املتمثلة بني املنظمة والزابئن أشار هذا التصنيف و _2
 واملوردين، وصنفهم من بني أهم األطراف الداعمة للتمييز التنافسي.

 تتحقق كفاءة رأس املال الفكري من خالل اجلهود الداخلية ومن خالل دعم البيئة اخلارجية.-3

 
.17 مرجع سبق ذكره،ص، 2019-2018منة، زاين ا1

 راس املال الفكري 

 اهليكل اخلارجي اهليكل الداخلي  كفاءة العاملني 

 التعليم مستوى   •
 اخلربة  •
 معارف العاملني  •
 روح االبتكار  •
 القيم  •
 التدريب  •

 

 الشكل القانوين  •
 . ثقافة املنظمة  •
 . نظم االدارة احلديثة  •
 .تكنولوجيا املعلومات  •
 . اهلياكل التنظيمية  •

 

 العالقات مع الزابئن  •
 العالقات مع املوردين  •
 العالمات التجارية  •
 مسعة الشركة يف السوق  •
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 (.  (Sullivan,1998التصنيف السادس:
املال   Sullivanوهو أشهر منوذج يستخدم يف أمريكا، حيث قسم    الفكري إىل عنصرين ومها،رأس  املال  رأس 
 البشري، واألصول الفكرية، واملتمثلة يف الشكل التايل: 

 ملكوانت رأس املال الفكري.   (.(Sullivan,1998(: تصنيفI-6الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Source:Patrick H. Sullivan, 1998, Profiting from Intellectual Capital, Extracting Value from Innovation, 
John Willy § Sons, Inc., New York,P22. 

 Petty, Guthrie, 2000) .  التصنيف لسابع:)
رأس املال الفكري اىل ثالثة عناصر أساسية،حيث مشلت كل من    (Petty)و  Guthrie))صنف كل من  

تصنيف مع  يتفق  التصنيف  وهذا  اخلارجي،  واهليكل  للمنظمة  الداخلي  اهليكل  العاملني،   .)  كفاءة 
(Seveiby 

س املال الفكري أر   

البشري رأس املال    أالصول الفكرية  

 اخلربة  •
 معرفة الكيفية  •
 املهارات •
 االبداع  •

 

 براءات االخرتاع  • 
 حقوق النشر  •
 العالمات التجارية   •
 االسرار التجارية  •
 احلماايت  •
 قواعد املعلومات  •

 الرسومات الواثئق و  •
 البياانت قواعد  الربامج و  •
 العمليات االخرتاعات و  •

 
 امللكية الفكرية 
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 لراس املال الفكري.Petty, Guthrie, 2000)  )(: تقسيمI-7الشكل )
 
 
 

 
 
 
 

Source:Petty, Guthrie 2000,Intellectual Capital LiterratureReviwMeasurement ,Reporting And 
Management,Journal Of, Intellectual Capital ,Vol 1,N° 2,P 155. 

 ((Stewartالتصنيف الثامن:
رأس املال الفكري إىل ثالث مكوانت أساسية وهي، رأس املال البشري، رأس املال اهليكلي،    Stewartصنف  

 رأس املال الزبوين، وهذا التقسيم موضح يف الشكل التايل: 
 املال الفكري. ملكوانت رأس  Stewart)  )(: تصنيفI-8الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حممد،  املصدر: املؤسسات   ، 2018-2017زرقي  من  عينة  على  جتريبية  دراسة  للمؤسسة،  املايل  األداء  على  الفكري  املال  رأس  أتثري  حتليل 
 .61بسكرة، ص  جامعة حممد خيضر، ختصص اقتصاد وتسيري املؤسسة، أطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، ،اجلزائرية

س املال الفكري أر   

العاملني كفاءة   اهليكل اخلارجي اهليكل الداخلي  

س املال الفكري أر   

 رأس املال الزبوين رأس املال اهليكلي  رأس املال البشري 

 معرفة العاملني  •
 العاملني خربات   •
 مهارات العاملني  •
 معنوايت العاملني  •
 اهلياكل  •

 

 

 براءات االخرتاع  •
 حقوق النشر  •
 لعالمات التجارية  •
 مقاييس النوعية  •
 قواعد املعلومات  •

 رضا الزبون  •
 والء الزبون  •
 االحتفاظ ابلزبون  •
 متكني الزبون  •
 مشاركة الزبون  •
•  
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 Bontis,2001) .  التصنيف التاسع:)
 رأس املال الفكري إىل جزئيني أساسني ومها، رأس املال البشري ورأس املال اهليكلي.  (Bontis)صنف   

 ملكوانت رأس املال الفكري.   Bontis,2001)  )(: تصنيفI-9الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source:Bontis. N 2001, Intellectual Capital Disclosure In CanadiaCorporation ,Journal Of Human 
Resource Cost and Accounting ,Vol 16,N° 2,P 15. 

 : 1ميكن ان نستخلص من الشكل مايلي
أن القيمة السوقية للمنظمة تتكون من القيمة الدفرتية مضافا إليها رأس املال الفكري، أي أن Bontisيرى  .1

 املال الفكري. الفرق بني القيمة السوقية والقيمة الدفرتية يرجع أساسا إىل رأس  
حيث يعرب رأس املال   ، Bontisيتكون رأس املال الفكري من رأس املال البشري ورأس املال اهليكلي حسب   .2

أما رأس  املتطورة،  واالبداعية  واملعرفية  العلمية  واملعارف  املرتاكمة  اخلربات  من ذوي  العاملني  البشري عن جمموعة 
ا املعارف  من  جمموعة  فيمثل  اهليكلي  التنظيمية،  املال  واهلياكل  املستندات،  البياانت،  قواعد  يف  خمزنة  تكون  ليت 

 .واحلاسوب
 فإن رأس املال التنظيمي يتكون من ثقافة املنظمة، ونظم املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت.   Bontisحسب   .3

 

 1هاين حممد سعيد، مرجع سبق ذكره، ص ص 30-29.

للمؤسسة   القيمة السوقية  

الفكري املال   رأس القيمة الدفرتية   

البشريرأسالمال الهيكليرأسالمال   

االبتكار رأس املال   رأس املال التنظيمي   
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جتاهل  .4 والتصميم، كما  النشر  وحقوق  االخرتاع،  براءات  من  يتكون  االبتكار  املال  من رأس  مكوان  التقسيم 
القدرات  تكوين  دعائم  أهم  من  يعترب  والذي  العمالء  املال  الفكري وهو رأس  املال  رأس  يشملها  اليت  املكوانت 

 التنافسية للمنظمة.
 .(     (Kaplon,Norton,2004التصنيف العاشر:

 :1إىل ثالثة مكوانت أساسية وهيKaplon,Nortonيتكون رأس املال الفكري حسب  
مجيع املوارد البشرية اليت لديها قدرات إبداعية وابتكارية وتفوقيه، حيث تشمل اخلربات   املال البشري:رأس  -1

حبيث  وواحد،  متكامل  وعملهم كفريق  ومعنوايهتم  العاملني  ورضا  والفنية،  التقنية  الزمنواملهارات  عرب  املرتاكمة 
 وعمرهم اإلنتاجي املتجدد يف خمتلف األزمنة والبيئة. تتصاعد فيه اإلنتاجية بنفس اجتاه ازدايد معارفهم ومهاراهتم 

وتضم خمتلف املعلومات حول آليات عمل املنظمة، وكذلك البنية التحتية اليت متلكها   رأس املال املعلومايت: -2
املنظمة  األمن حلماية شبكات  وإجراءات  املوظفني  لدى  اخلربة  االتصال،  شبكات  احلواسيب،  وتشمل  للمنظمة 

أو   املنظمة،  موارد  ختطيط  نظام  مثل  املعامالت  معاجلة  تطبيقات  يف  واملتمثلة  التحليلية وتطبيقاهتا،  التطبيقات 
 واملرتبطة بتعزيز وحتليل وتفسري املعامالت وتقاسم املعلومات واملعرفة بني التشكيالت املنظمة.

: تشمل مجيع القوى االسرتاتيجية واليت تساهم يف حتقيق أهداف املنظمة، إضافة اىل ثقافة رأس املال التنظيمي-3
ور  وسلوكيات  واملعايري  القيم  استغالل كل املنظمة، وجمموع  املنظمة على  تعمل  املنظمة، حيث  تنتهجها  اليت  ؤى 

 املوارد امللموسة وغري امللموسة من أجل حتقيق أهدافها. 
 (.  ASTDالتصنيف احلادي عشر:تصنيف اجلمعية األمريكية للتدريب والتطوير)

ية: رأس املال البشري، رأس قسمت اجلمعية األمريكية للتدريب والتطوير رأس املال الفكري إىل أربعة عناصر أساس
 املال العمليات، رأس املال اإلبداع، رأس املال العمالء. 

  

 
،جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية  العناصر واملكوانت األساسية لرأس املال الفكري: دراسة حتليلية،  2015  مين سليمان أبو سويرج،أ1

.345-344ص ص  ،األول،اجلامعة اإلسالمية،غزة،فلسطني د، العد23واإلدارية،اجمللد 
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 (. ASTDاجلمعية األمريكية للتدريب والتطوير)(:مكوانت رأس الفكري حسب  I-11الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .35هاين حممد السعيد،مرجع سبق ذكره، ص املصدر:

الثاين عشر:) الفكرية Connell, Brannenصنف   :Connell,Brannen)  التصنيف  األصول 
 السوق اىل رأس املال البشري، حقوق االخرتاع، أصول  

 رأس املال الفكري 

رأس املال   رأس املال اإلبداع  رأس املال البشري 
 العمليات

 رأس املال العمالء 
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 ملكوانت رأس املال الفكري.   Connell,Brannen)  )(: تصنيفI-12الشكل )
 
 
 
 
 
 
 

دور راس املال الفكري يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسات االقتصادية يف اقتصاد املعرفة،دراسة حالة  ،2016-2015:فرحايت لويزة،  املصدر
 . 72، أطروحة دكتوراه، علوم التسيري، تنظيم املوارد البشرية، جامعة حممد خضري، بسكرة اجلزائر، ص شركة االمسنت عيت توتة بباتنة 

 (.Eustace)تصنيف:1التصنيف الثالث عشر
بوجهة نظر خمتلفة عن الباحثني عند تصنيف رأس املال الفكري،حيث يقسمه إىل نوعني من   Eustaceوينفرد  

 2األصول ومها:
منتجات غري ملموسة: وتتمثل هذه األصول أساسا يف الرخص، احلصص، واالمتيازات احلكومية وحقوق  -

ميك واليت  التجارية،  واألسرار  االخرتاع  وبراءات  والنشر  وهذه التأليف  امللكية،  حقوق  من  تعزز  أن  نها 
العناصر ميكن حتديد قيمة هلا على أساس موضوعي إىل حد ما،حيث ميكن شرائها أو بيعها أو التأمني 

 عليها.
قدرات أتهيلية غري ملموسة : وتعد القدرات التأهيلية أصول غري ملموسة بدرجة أكرب من األصول غري امللموسة -

األصول هذه  وترجح  والقدرات   األخرى،  البشرية،  املوارد  تشمل  حيث  املؤسسات،  من  غريها  عن  ما  مؤسسة 
االبتكارية والقدرات اهليكلية والسوقية، وتعترب هذه العوامل من أهم حمددات امليزة التنافسية، ويصعب فصلها عن 

 بقية األصول، ويصعب حتديد قيمة هلا مقارنة ابملنتجات غري امللموسة األخرى 

الراب من   Mckenzie,Winkelen)  ع عشر:)التصنيف  رأس    Mckenzie, Winkelen:صنف كل 
املال  رأس  ومها  عنصرين  األخري  هذا  يضم  حيث  اهليكلي،  املال  ورأس  البشري،  املال  رأس  إىل  الفكري  املال 

 

 1 هاين حممد سعيد، مرجع سبق ذكره، ص 34.

2Clark Eustace,Octobre 2000, The Intangible Economy Impact And Policy Issues, Report Of The European 
High Level Expert Group On The Intangible Economy,Europeau Commission. 

س املال الفكري أر   

 أصول السوق  حقوق االخرتاع  رأس املال البشري 

 االعمال الفردية  •
 االعمال اجلماعية  •

 

 

 قواعد البياانت  •
 االنتاج   اقواعد تكنولوجي •
 املعلومات قواعد   •

 العالقات مع املوردين  •
 العالقات مع املوزعني  •
 العالقات مع املستهلكني •



 رأس المال الفكري النظري ل التأصيل :األول الفصل 

~ 29 ~ 
 

املال  رأس  االبتكاري،  املال  رأس  ومها  عنصرين،  إىل  التنظيمي  املال  رأس  ويقسم  التنظيمي،  املال  رأس  العالقيت، 
ية، واملوجودات غري امللموسة، ويوضح الشكل التايل أهم العملية، ويضم رأس املال االبتكاري كل من امللكية الفكر 

 التقسيمات اليت توصل هلا الباحثان: 
 ( Mckenzie,Winkelen( : مكوانت رأس الفكري حسب)  I-14الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 340ص  مرجع سبق ذكره،: أمين سليمان أبو سويرج،املصدر

 : Gregori Martin De Castro,et al,2010)  التصنيف اخلامسالعاشر:)
رأس املال الفكري إىل ثالثة عناصر أساسية واملتمثلة  واالخرون  Gregori Martin De Castro   صنف  

 يف رأس املال البشري، رأس املال اهليكلي، ورأس املال العالقيت واملتمثلة يف الشكل التايل: 
  

 رأس املال الفكري 

اهليكلي املال   رأس البشري املال   رأس   

التنظيميرأسالمال العالقتيرأسالمال   

االبتكاري رأس املال   العملية رأس مال    

 املوجودات غري امللموسة  امللكية الفكرية 
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( تصنيفI-15الشكل   :) (  (Gregori Martin De Castro,et al,2010   املال رأس  ملكوانت 
 الفكري.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source:Gregori Martin De Castro, Miriam Delgado Verde, Pedro Lopez Saez, Jose Emilio Navas Lopez, 
, Palgrave Macmillan, Spain, Madrid, Based View-Technological Innovation And Intellectual Capital2010,

P32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

س املال الفكري أر   

 راس املال العالقيت  راس املال اهليكلي  رأس املال البشري 

 رأس املال التنظيمي 

 

 

 رأس املال التكنولوجي
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 التصنيف األكثر تداوال، كما هو موضح يف اجلدول التايل: من خالل التصنيفات السابقة سنحاول إجياد  
 .( :تصنيف خمتلف الباحثني لرأس املال الفكريI-2اجلدول ) 

 املكوانت
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أتهي
ت 

قدرا
 

Edvinson
Malone 

✓ ✓                  

Brooking          ✓     ✓ ✓ ✓   
Skandia ✓ ✓                  
Thomas 

A,Stewar
t 

✓ ✓ ✓                 

Seveiby         ✓    ✓ ✓      
Sullivan ✓                 ✓  

Petty, 
Guthrie 

        ✓    ✓ ✓      
stewart ✓ ✓ ✓                 
Bontis ✓ ✓                  

Kaplon 
,Norton 

✓   ✓    ✓            
ASTD ✓  ✓   ✓            ✓  

Connell, 
Brannen 

✓      ✓   ✓          
Eustace     ✓              ✓ 

Mckenzie
, 

Winkelen 

✓ ✓                  

Gregori 
Martin 

De 
Castro,et 

a 

✓ ✓ ✓                 
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 املصدر: من اعداد الباحث. 
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 املطلب الثالث: تعريف مبكوانت رأس املال الفكري 
تتشابه يف معظم  يتضح أن هناك عناصر  الفكري،  املال  لرأس  التصنيفات  وبناء على خمتلف  من خالل اجلدول 
التصنيفات واليت تدخل ضمن تركيبة رأس املال الفكري وهي، رأس املال البشري، رأس املال اهليكلي، رأس املال 

إال أننا اخرتان يف دراستنا اللفظ األكثر مشولية   العالقيت، حيث يظهر هذا األخري بلفظ آخر وهوٍ رأس املال الزبوين
وهو رأس املال العالقايت، ألنه يشمل خمتلف العالقات مع خمتلف أصحاب املصاحل وهم، املوردون والزابئن وغريهم 

 وليس الزابئن فقط، وسوف نتطرق إىل التعريف مبكوانت الثالثة.
 أوال.رأس املال البشري: 

املرتاكمة، والقدرة على اإلبداع واالخرتاع واالبتكار، واملهارة اليت يكتسبها الفرد، وتتمثل أساسا ويتألف من اخلربة  
يف القيم والثقافة وفلسفة املنظمة، واليت تساعد األفراد العاملني يف حتقيق املهام، وتكمن هذه املفردات يف املعرفة 

يعترب رأس املال البشري من اخلصائص اليت يتمتع هبا   املوجودة يف عقول األفراد واحلكمة واحلدس واخلربة، حيث 
 . 1األفراد فهو ملك هلم، وال يقع يف ملكية أي منظمة

أن رأس املال البشري مماثل للوسائل   1964يف كتابه "رأس املال البشري" والذي نشره سنة    Beckerويرى  -
 رأس املال البشري من خالل )التعليم، التدريب، املادية لإلنتاج مثل املصانع واآلالت ويستطيع الفرد االستثمار يف

والرعاية الصحية(. وتعتمد املخرجات بشكل جزئي على نسبة العائد من رأس املال البشري املتوفر، وعلى هذا فإن 
 . 2رأس املال البشري هو مبثابة وسيلة لإلنتاج تتمخض عنها خمرجات إضافية عند زايدة االستثمار فيها

القدرة   (Schultz)ويعرف  - وهو  تلقاه  الذي  الفرد  من  جزء  هو  مساه  التعليم كما  او  البشري  املال  "رأس 
،ويعرف رأس املال البشري  أبنه املخزون الفردي 3واملعلومات اليت هبا قيمة اقتصادية وهو مصدر قابل لتجديد"  

ال اجلماعية  الشركة  قدرة  يف  يتمثل  والذي  الضمنية،  املعرفة  من  يتكون  من الذي  حلول  أفضل  ستخراج 
.ويعرف أبنه جمموعة من العوامل اليت ميتلكها األفراد والقوى العاملة اجلماعية للشركة، وميكن أن تشمل 4موظفيها

والقدرة  واملوثوقية  وااللتزام  واملوقف  والطاقة  الذكاء  مثل  الشخصية،  والصفات  التقنية  والقدرة  واملهارات،  املعارف 
 

قياس كفاءته  االستثمار،2011،  محد مصنوعةأ  حممد راتول،1 الفكري وأساليب  املال  منظمات يف رأس  الفكري يف  املال  ،ملتقى دويل حول رأس 
 .7الشلف، ص  ة، جامع2011ديسمرب14و 13ة، احلديث االقتصادايتاألعمال العربية يف 

اجلزائر،2014،  يوسف  مسعداوي2 حلالة  تقييمية  البشري،دراسة  املال  رأس  تنمية  يف  التعليم  يف  االستثمار  اجلديد،العدد دور  االقتصاد    ،جملة 
 . 92،جامعة سعد دحلب البليدة، ص 2014- 02،اجمللد 11

 .70-66،الدار اجلامعية،اإلسكندرية،مصر ص مدخل اسرتاتيجي لتخطيط وتنمية املوارد البشرية ،2003، رواية حسن3
4Bontis, N,2001,AssessingKnowledge Assets :Areview Of The ModelsUsed To Measure Intellectuel 
Capital,International Journal Of Management Reviews, Vol 3, N° 1, P 42 
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ذل التعلم، مبا يف  الفريق والرتكيز على على  املعلومات واملشاركة يف  تبادل  اخليال والكفاءة واإلبداع والرغبة يف  ك 
 . 1أهداف املنظمة

أبن رأس املال البشري هو النواة الصلبة نسبيا لرأس املال   2003ويعرف تقرير التنمية اإلنسانية العربية سنة    -
ف رأس املال البشري هو كل ما يزيد من إنتاجية العمال واملوظفني املعريف، أما برانمج األمم املتحدة االنتمائي فيعر 

 .   2من خالل املهارات املعرفية اليت يكتسبوهنا من خالل العلم واخلربة
إن كل عامل أو فرد والذي يتمكن من إضافة قيمة صافية ملؤسسته ميكن أن يصنف كرأس مال، أي اكتساب 

دة فإن ذلك يشكل إضافة حقيقية إىل انتج املؤسسة، ويساهم بشكل الفرد أي مهارة جديدة أو قابليات جدي
فعال يف منوها وتطورها. ومنه فإن أي شكل من أشكال التصنيف مرتبطة بفرتة زمنية حمددة، ألن املورد البشري 

طط قبل التدريب واكتساب اخلربة واملهارات والتقنيات فال حيقق أي إضافة للمؤسسة، فالبد على املؤسسة أن خت
بشكل جيد لالستثمار يف هذا املورد، وإدارته بشكل صحيح وعلمي، ألنه بعد هذه العمليات يصبح األفراد رأس 
مال الفكري حيملون أنواع املعارف واملهارات، وما على املؤسسة إال حتويل املعارف الفردية إىل معارف منظمتيه من 

 .    3خالل اكتسابيها وختزينها ونقلها وتنفيذها
فطري وجزء وم أساسني، جزء  يتكون من جزئيني  البشري  املال  رأس  نستنتج أبن  أن  السابقة ميكن  التعاريف  ن 

اجلزء  أما  الفرد،  مع  تولد  اليت  والفطرية  والعقلية  اجلسمية  االستعدادات  عن  فيعرب  الفطري  اجلزء  أما  مكتسب، 
فيعرب عن   البشري  املال  اجلزء األساسي واألهم يف رأس  فهو  والتقنية املكتسب  العلمية  املعارف واملؤهالت  جممل 

 واخلربات املكتسبة واالرصدة العلمية واليت حيوز الفرد عليها. 
 اثنيا.رأس املال اهليكلي: 

يطلق اصطالح رأس املال اهليكلي أو التنظيمي أو أصول البىن التحتية على اهلياكل التنظيمية أو املالية للمنظمة، 
املعلومات،   التشغيلية نظم  العمليات  االتصال،  تكنولوجيا  املنظمة،  ثقافة  املنظمة،  يف  واإلجراءات  السياسات 

 وغريها من العناصر اليت حتوزها املنظمة. أي كل عنصر ميكن للمنظمة استخدامه لتحقيق أهدافها املستقبلية.

 
،حبث املنظميتدور راس املال البشري واألداء املتميز للعاملني يف حتقيق التفوق ،2016، غين دحام تناي الزبيدي،امنة عبد الكرمي مهدايملشهداين1

.273،جامعة بغداد،ص 28قتصادية واإلدارية،السنة الثانية عشر،اجمللد الرابع عشر،العدد ،جملة الغري للعلوم االمداين يف وزارة النفط العراقية
،جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم  قياس عائد االستثمار يف تدريب رأس املال البشري يف اقتصاد املعرفة،2013،  ليلى بوحديد،اهلام حيياوي2

. 34،جامعة احلاج خلضر ابتنة،ص 10/2013 التجارية،العدد
،أطروحة كسوانطرااالنفاق على رأس املال الفكري يف أداء املؤسسة الصناعية،دراسة حالة مؤسسة  ، مسامهة2015-2014 دمحاين عزيز،3

 .42تلمسان،ص  دابلقايدكتوراه،العلوم االقتصادية،ختصص تسيري،جامعة ايب بكر 
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املال البشري ولكنه يبقى يف   إىل رأس املال اهليكلي ابلقول أنه كل األشياء اليت تدعم رأس    McElroyويشري  
املنظمة  عندما يرتك األفراد منظماهتم ويذهبون اىل بيوهتم،وألن رأس املال اهليكلي بوصفه املعرفة الصرحية،فإنه ميثل 
يف  تضل  وبرجميات  عمل  وأدلة  بياانت،إجراءات  قواعد  إىل  ليتحول  األفراد  وخربات  معارف  من  ينضح  ما 

املعرفة حتتاج إىل هيكل تنظيمي مالئم وواضح املسؤوليات والصالحيات، متوازن،   .إن عملية نقل ونشر 1املنظمة
مرن وواقعي حبيث يسهل هذه العمليات، ويقبل التغيريات اجلزئية اليت تطرأ عليه. ويتمثل اهليكل التنظيمي أساسا 

التنظيمية وخمتلف اإلجراءات والعمليات وق التنظيمية للمنظمة، والنماذج  الثقافة  نوات التوزيع، وهو عبارة عن يف 
قدرة املنظمة من حتويل املعرفة الضمنية املتمثلة يف، اخلربة، املهارة، املعرفة املوجودة لدى العاملني إىل معرفة صرحية 

 . 2أو واقع فعلي على مستوى مواقع انتاجها، كي تستفيد منه املنظمة من أجل بلوغ أهدافها املسطرة
فعرف رأس املال اهليكلي أبنه »عبارة عن القدرات التنظيمية اليت متكن املؤسسة من إجناز أعماهلا   Mazlanأما

االتصاالت،ودليل  وشبكة  املعلومات،  وأنظمة  البياانت  وقواعد  واإلجراءات  التنظيمي  اهليكل  على  ويشتمل 
 . 3إجراءات العمل للوظائف والعالمات التجارية وحقوق امللكية الفكرية

معدات   Goodman § Houseman   ويرى نفس  لديهم  مصنعني  وجود  عند  أبنه"  اهليكلي  املال  رأس 
اإلنتاج، واآلالت، وطاوالت العمل، واملديرون، حبيث تكون كل العناصر الضرورية لألعمال متساوية، ويف األخري 

 .  4يكون النجاح ألحدهم على حساب األخرين، فإن هذا يكون مرده لرأس املال اهليكلي
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1Mark W. McElroy,2003, The New Knowledge Management, Butterworth Heinemann, Amsterdam, P 170. 

 .366ص ذكره،رواية حسن،مرجع سبق 2
 .44دمحاين عزيز، مرجع سبق ذكره، ص  3

4Houseman, R § J.P.Goodman,Leading withKnowledge, Sage.Publications, London 1997, P 168 
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 : 1ومنه يتضمن رأس املال اهليكلي الفئات األربعة التالية
وتتمثل يف القدرات التنظيمية، واليت تساعد املنظمة يف تنفيذ إسرتاتيجياهتا املختلفة،   قدرات االبداع التقين: -1  

 ومنها الفعالية يف اكتشاف وتطوير تقنيات جديدة واالستثمار يف البحت والتطوير.
وتتمثل يف خمتلف املباين واملعدات املختلفة، والتكنولوجيا احلديثة، وخمتلف املوارد البشرية اليت   البنية التحتية: -2

 حتوز عليها املنظمة، واليت هتدف إىل تعزيز فعالية وكفاءة النظم والربامج. 
امللكية:-3 والت  حقوق  البحث  عمليات  خالل  من  املكتسبة  املعارف  خمتلف  يف  وبراءات وتتمثل  طوير، 

 االخرتاعات، واألوراق العلمية واملعرفية واليت تكون ملك للمنظمة. 
التنظيمية-4 االفراد، الثقافة  خمتف  مع  سلوكها  يف  املنظمة  تعتمده  اليت  والسلوكي  واألخالقي  القيمي  اإلطار   :

وا واالفرتاضات  واملعتقدات  القيم  من  جمموعة  متثل  بكوهنا  املنظمة  ثقافة  رؤية  واملعايري وميكن  والطقوس  لرموز 
قياسية   تفردا وخصوصية  للمنظمة  تعطي  ما حبيث  منظمة  السائدة يف  واألعراف  والتقاليد  واالتصاالت  السلوكية 

 .2مقارنة ابملنظمات األخرى
 ومن التعاريف السابقة ميكن أن نستنتج أبن رأس املال اهليكليهو البىن االرتكازية لرأس املال البشري. 

ا-اثلثا العالقايت:رأس  املال   ملال  رأس  الزبوين،  املال  رأس  منها،  تسميات أخرى  العالقيت  املال  رأس  يطلق على 
العمالء أو رأس املال اخلارجي، ويشري إىل شبكة عالقات املنظمة وارتباطاهتا اخلارجية، واملتمثلة أساسا يف مدى 

املع املنظمة  على  يفرض  حيث  للمنظمة،  ووالئهم  الزابئن  من  السوق، رضا كل  لقنوات  والدقيقة  اجليدة  رفة 
والعالقات املختلفة مع أصحاب املصلحة، منهم الزابئن واملوردين والنقاابت واحلكومات، املوظفني، املسامهني وكل 

 .3اجلهات اليت أتثر وتتأثر ابملنظمة

 
أطروحة ،رأس املال الفكري يف االبداع التنظيمي، ، دراسة حالة مؤسسة املطاحن الكربى »الظهرة" مستغامن أثر، 2017-2016، قوبع خرية1

.73، تلمسان، ص د ابلقايختصص تسيري املوارد البشرية، جامعة ايب بكر دكتوراه 
الغايل،وائل2 منصور  حمسن  ادريسي  طاهر  صبحي  متكامل،2007،  حممد  منهجي  )منظور  االسرتاتيجية  لنشر    ر دا  (،اإلدارة  وائل 

 .295،عمان،ص األردن ،والتوزيع 

القيادات  آلراءدور رأس املال الفكري يف حتقيق األداء اجلامعي املتميز،دراسة حتليلية ،2014، صاحل عبد الرضا رشيد،صباح حسني شناوة الزايدي3

القا جامعة  كليات  من  عينة  يف  واالقتصادية،اجمللد  دسيةاجلامعية  اإلدارية  للعلوم  القادسية  اإلدارة 3،العدد  16،جملة  القادسية،كلية  ،جامعة 
 . 15واالقتصاد،الكويت،ص 
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مثل الزابئن، أن رأس املال العالقايت يضم كل العالقات اخلارجية للمنظمة،    Goran Roos &othersويرى  
 . 1املوردين، املستهلكني، الوسطاء، الشركاء، املالك، املقرضني، احلكومة، املندوبني

القادر عبد  حسني  املؤسسة   ويرى  تربط  اليت  االسرتاتيجية  العالقات  طبيعة  يعكس  العالقيت  املال  رأس  أبن 
ر وترمجتها إىل خدمات أو منتجات بعمالئها، ومورديها ومنافسها، أو أي طرف ميكن أن يساهم يف تطوير األفكا

 .2مميزة
 ومن التعاريف السابقة ميكن أن نستنتج أبن رأس املال العالقايت ميتل "مسعة املؤسسة يف السوق" 

 املبحث الثالث: آليات بناء رأس املال الفكري. 
منظمة من منظمات يلعب رأس املال الفكري دورا ابرزا ومهما وجوهراي ويؤثر بشكل فعال يف جناح أو فشل أي  

األعمال املعاصرة، حيث أصبح يصنع الفارق بني املنظمة ومنافسيها، إن بناء أي منظمة مبوجودات فكرية حيتاج 
إىل بناء قاعدة فكرية اليت تعد من التحدايت اليت تواجها املنظمات املعاصرة، إلن عملية البناء حتتاج إىل األفراد 

أو  وخمزون  معريف  رصيد  لديهم  يسامهون الذين  والذين  واالبتكار،  واإلبداع  واخلربات  واملهارات  املعارف  من  سع 
التأكد  بيئة متتاز بعدم  بيئة أقل ما يقال عنها أهنا  املنظمة ،لكون هذه األخرية تعمل يف  بشكل إجيايب يف جناح 

 .  3ومرتبطة مبستقبل جمهول
أس املال الفكري واملتمثلة يف االستقطاب، ليات بناء ر آومن خالل هذا املطلب سوف نتطرق إىل التعرف على  

 الصناعة، التنشيطواحملافظة.
 املطلب األول: استقطاب رأس املال الفكري. 

إن الطرح اجلديد لرأس املال الفكري قد جتاوز النظرة التقليدية أو املقاربة االقتصادية اليت حتصر رأس املال البشري 
و  البطالة  تقليص  حنو  املوجهة  السياسات  آفاق يف  ويفتح  والفقر،  الرواتب  ضعف  عن  النامجة  املشاكل  معاجلة 

 جديدة لربوز مقارابت ذات بعد تسيريي يتجاوز اعتبار اإلنسان أنه عامل إنتاج وفقط إىل اعتبار االنسان
 

 
1GORAN ROOS § Others,2005, Management Intellectuel Capital In Practice, Elsevier, New York, P 19. 

،جملة الدراسات املالية، واحملاسبية واإلدارية، العدد املال الفكري يف اجلامعات الفلسطينية وتعزيز امليزة التنافسية  سرأ،2016،  حسني عبد القادر2
.13،ص ،جامعةاالستقالل، فلسطني2016السادس،ديسمرب 

.54دمحاين عزيز، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 .   1قيمة تتمثل يف جمموعة مؤهالته ومعارفه، وإن استقطابه أضحى مسألة حتمية لتغطية النفقات املستثمرة  
ونظرا ألمهية رأس املال الفكري، تسعىمنظمات األعمال يف رحلة البحث عن هذا املورد اهلام بشىت الطرق، من 

رأس املال الفكري؟ فقد أجابت جملة هارفاد يف خالل اإلجابة على السؤال الذي مفاده أين ميكننا أن نبحث عن  
 عن هذا التساؤل أبنه ينبغي أن تكون هناك إسرتاتيجيات  2004فرباير    16عددها الصادر بتاريخ  

 : 3.وقد مت حصرهذه اإلسرتاتيجيات فيما يلي2واضحة كأساس جملال عمل الستقطاب القدرات العقلية  
أصبح إلدارة املوارد البشرية يف املنظمات املعاصرة دورا مهما وخاصة يف متابعة .شراء العقول من سوق العمل:  1

زايدة  يف  بشكل كبري  املنظمة  منها  تستفيد  متقدمة  واستقطاهبا كخربات  جدهبا  بغرض  والنادرة،  الرباقة  العقول 
وا االبتكار  عمليات  زايدة  يف  ينعكس  الذي  املعريف  هلذه رصيدها  امليدانية  املمارسات  أبرز  املستمر،ومن  إلبداع 
وهي شركة منتجة    (BuekmanLaborabries)االسرتاتيجية ما قامت به كربى الشركات االمريكية،أمثال شركة

مليون دوالر، إن اكتساب الشركة للمعرفة ساهم بشكل كبري يف   250للمواد الكيمياوية الصناعية يبلغ رأس ماهلا  
هتا ،وهذا ما أدى  يف تعزيز ميزهتا التنافسية،حيث أن هذه األخرية ورغم ارتفاع نفقات السفر خارج تطوير منتجا

أمريكا للبحث عن عقول متميزة ذات ابتكارات وتقنيات جديدة الستقطاهبا، إال أهنا مستمرة يف عملية البحث 
 وذلك لزايدة رصيدها املعريف. 

الكفاايت:  2 إدارة  .شجرة  تقنيات  املهارات واخلربات  تعد أحد  االلكرتونية، ومتتل خمططا يوضح  البشرية  املوارد 
تتضمن  الكفاية  إن  املطلوبني،  األفراد  من  الصحيح  املزيج  حتديد  أجل  من  الذاتية  سريهم  عن  فضال  واملعارف 

 مكونني مها، املكون املعريف واملكون السلوكي، وميكن توضيحهما كما يلي: 
 فاهيم النظرية واملعلومات واملهارات واخلربات املتصلة جبدارة الشخص. : يتضمن املاملكون املعريف2-1
 يتضمن جمموع ما يقوم به الشخص أثناء أتدية العمل، والذي ميكن مالحظته وتقوميه. املكون السلوكي:    2-2
 .مراجعة منظمات املعرفة والتعلم: 3

املو  املصادر الكتشاف  أهم  إحدى  واجلامعات  واملعاهد  املدارس  فإن تعد  األساس  هذا  واستقطاهبم، وعلى  اهب 
به  قامت  ما  االسرتاتيجية  امليدانية هلذه  املمارسات  أبرز  العليا، ومن  اإلدارة  أولوية  تعد من  املنظمات  زايرة هذه 

 
اجلياليل،  اثبيت  1 عبو  الثالثة  رتطوي،2009احلبيب،بن  االلفية  ملؤسسات  األساسية  النجاح  البشرية،دعائم  املوارد  وتنمية  ،الطبعة  الكفاءات 

.140األوىل،مؤسسة الثقافة اجلامعية،اإلسكندرية،مصر،ص 
.55زاين امنة، مرجع سبق كره، ص 2
 .267-264 ذكره،صسبق  ع، مرج2009، سعد علي العنزي، امحد علي صاحل3
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منصب  وتعيينه يف  املوهوبني،  اجلامعات  املباشر ألحد خرجي  توظيف  من  فبدال  الكبرية،  النفط  إحدى شركات 
اشرة كمساعد خاص للمدير التنفيذي، وبعد مرور سنة يكون التنفيذي املبتدئ جاهز لتعيني يتدرب فيه، يعني مب

 يف أحد األقسام العاملة. 
 املطلب الثاين: صناعة رأس املال الفكري: 

تعزيز  خالل  من  ابستمرار  املعريف  رصيدها  زايدة  على  املؤسسة  »قدرة  أبهنا  الفكري  املال  رأس  صناعة  تعرف 
 . 1وتنمية العالقات بني األفراد للتعاون يف حل املشاكالت املعقدة"القدرات  

هبا،  الفكرايخلاصة  املال  رأس  تكوين  أجل  من  والسياسات  مناملمارسات  جمموعة  املنظمات  هذه   تتبع  وتتمثل 
التدريبية لتكوين نسيج معريف خاص هبا يكون مبثابة ميزة تنافسية هلا ، والشكل اآلليات يف إقامة الرباجموالدورات 

 التايل يوضح مراحل تكوين رأس املال الفكري: 
 (: مراحل تكوين رأس املال الفكري.  (I-16الشكل رقم

 
 
 
 
 
 

صباح،املصدر املالية ، 2018-2017:قريد  للمؤسسات  قياسية  دراسة  املايل،  ابلسوق  املالية  املؤسسة  تنافسية  على  الفكري  املال  رأس  أتثري 
،أطروحة دكتوراه،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،قسم العلوم املالية،جامعة ابجي املختار،  2016-2013املدرجة ببورصة تونس خالل الفرتة  

 . 43عنابة، ص 

 : 2ميكن ان نستنتج ما يلي  16ومن الشكل رقم  

 
.15ثراء للنشر والتوزيع،عمان،األردن،ص دار اإل ،ىلاألو ،الطبعة إدارة املعرفة يف منظمات االعمال تاسرتاتيجيا، 2008، حسن عجالن حسني1
رأس املال الفكري على تنافسية املؤسسة املالية ابلسوق املايل، دراسة قياسية للمؤسسات املالية املدرجة  أتثري،2018-2017قريد صباح،2

دكتوراه،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،قسم العلوم املالية،جامعة ابجي املختار، عنابة،   ة،أطروح2016-2013ببورصة تونس خالل الفرتة 
 .43ص


تراكم 
 معريف 

امتالك 
املعلومات 

 واملعرفة 

املعرفة اجلديدة 
)مصادر ادراكية+ 
 مصادر مادية( 

املعرفة: وسطاء  
املعرفة   لنق

 واستخدامها 
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يعترب الرتاكم املعريف من أهم املصادر اهلامة اليت تساهم يف عملية التكوين لرأس املال الفكري ألي منظمة  ▪
لإلهلام  مصدر  دائما  يكون  الرتاكم  إلن  املستقبل،  يف  أو  احلاضر  يف  سواء  األعمال  منظمات  من 

 واالبتكار؛
واملتمثلة يف  ▪ الكافية،  واملعرفة  للمعلومات  املنظمة  الفكري هوامتالك  املال  لرأس  االرتكازية  البىن  أهم  من 

 القدرات الذهنية واملهارات، والقيم الشخصية؛ 
 أصبحت منظمات األعمال املعاصرة مراكز للبحوث على أساس املعرفة؛  ▪
رهون ابلكيفية اليت تتم هبا نقل املعرفة واستخدمها، من جناح أي منظمة من منظمات األعمال احلالية م ▪

أجل حتقيق أهداف املنظمة، وذلك ابلتنسيق ما بني املهارات اإلنتاجية والتنظيمية وخلق التكامل ما بني 
اليت  املنظمات  من  الكثري  عن  متيزها  واليت  هبا،  تنافسية خاصة  ميزة  وخلق  املستخدمة،  اإلنتاج  تقنيات 

ط نفسه، إلن جناح أي منظمة اليوم مرهون بتسيري اجليد لرأس ماهلا الفكري يف ضل بيئة تعمل يف النشا
 متتاز بكثرية من التغريات. 

 ومن بني أهم االسرتاتيجيات املتبعة يف صناعة رأس املا الفكري ما يلي: 
 :(KnowledgeMap).خريطة املعرفة1
تعرف خريطة املعرفة أبهنا تقدمي عرض مرئي للمعرفة احليوية واليت تؤدي إىل حتقيق أهداف األعمال االسرتاتيجية،   

وبتايل تركز على نوع املعرفة اليت أتمل مبشاركتها ومع من؟ وأين ميكن أن جتدها؟ وتعمل املنظمة إىل تقسيم املعرفة 
بينها رو  فيما  ترتبط  اسرتاتيجيات األعمال إىل مساحات معرفة رئيسية إىل وحدات معرفية صغرية  ترمجة  ابط، مث 

األعمال. قيمة  فيها  فيها،  توجد  املعرفة  لتعرف على حمفظة  املعرفة  ترسم خريطة  املنظمة  فإن  وعلى هذا األساس 
رفة يف . إن غاية استخدام خريطة املع1ومستوى الفجوة بداخلها بني كل األعمال وتكنولوجيا املعلومات والعاملني

 : 2( يرتكز على حمورين(Zackمنوذج  
فيها،   1.1 املوجدة  الفكرية  املصادر  فهرسة  يتطلب  ما  املنافسة  ابملنظمات  مقارنة  للمنظمة  املعريف  مركز  حتديد 

 وذلك من أجل اجياد خريطة املعرفة واليت تبني أنواع املعرفة وعالقتها.
 ربط ذلك ابسرتاتيجية لردم الفجوة االسرتاتيجية واملعرفية للمنظمة مقابل املنافسني.    2.1

 
ا1 املعرفة يف   ةالرابع، ادر العلمي الدويل السنوي    ر، املؤمتحتليليةاستعراضية    ةاملعرفة، دراسخريطة    ممفهو ،  2004،  لستار العليغسان العمري، عبد 

.2صاألردنية،األردن،الزيتونة  ة، جامع2004فريلأ 28-26، العامل العريب 
.57زاين امنة، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 والشكل التايل حيدد املركز املعريف للمنظمة مقارنة ابملنظمات املنافسة:
 منظمتك  ( : خريطة املعرفةI-17الشكل )

 ابتكارية معرفة   
  
 معرفة متقدمة  
 معرفة جوهرية  

 
 
 
 معرفة ابتكارية        معرفة متقدمة          معرفة جوهرية   املنافسون   

The Strategic Management of Intellectual Capital and , :Chun Wei Choo, Nick Bontis, 2002Source
Edition, Oxford University Press, New York 261. , 1erOrganizational Knowledge 

رقم   الشكل  املعريف   I-17ومن  املركز  حتديد  أساسها  اخلريطة  املعرفة حتددها  من  أنواع  ثالثة  هناك  أن  نستنتج 
 : 1للمنظمة وهي

 املعرفة اجلوهرية:   1.1.1
ملواجهة املنافس، ومبوجبها تتمكن من معرفة قواعد أقل حجما ومستوى من املعرفة اليت ينبغي توافرها لدى املنظمة  

 اللعبة يف جمال القطاع اليت تعمل فيه، لكنه ال يعطي ميزة تنافسية على املدى الطويل. 
 املعرفة املتقدمة:   2.1.1

وهي املعرفة اليت متكن املنظمة من اكتساب قدرات املنافسة، عندما ختتار أن تنافس على أساس املعرفة، فيصبح 
 يزها على اكتساب املزيد من املعرفة لتحقيق التفوق على املنافسني ورفع جودة املعرفة لكي تتمايز عن منافسها. ترك

 املعرفة االبتكارية:  3.1.1
تلك املعرفة اليت تعطي للمنظمة القدرة على قيادة القطاع، ويف هذه احلالة يكون متايز املنظمة واضحا مقارنة مع 

 ذلك من تغيري قواعد اللعبة ابألسلوب والتوقيت اليت حتدده. املنافسني، مما ميكنها  
 ربط ذلك إبسرتاتيجية لردم الفجوة اإلسرتاتيجية واملعرفية للمنظمة مقابل املنافسني.    2.1

 
 . 54صدمحاين عزيز، مرجع سبق ذكره، 1

 يف خطر 
تقاعسة م  

 منافسة 

 مبتكرة 
 قائدة
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الفجوات  تلك  غلق  على  العمل  أجل  من  املعرفة  يف  الضعف  أو  النقص  متثل  واليت  الفجوات  حتديد  عملية  إن 
ما بصناعة   مقابل  عمله  املنظمة  على  جيب  ما  بني  الفرق  اإلسرتاتيجية  ابلفجوة  ويقصد  املنظمة،  من  املطلوبة 

 ابستطاعتها عمله، وأما الفجوة املعرفة فيقصد هبا ما جيب على املنظمة معرفته مقابل ما تعرفه.
 وإن أبرز املمارسات املعرفة يف صناعة رأس املال الفكري تكون عن طريق:

 لية األفراد يف جمال حل املشكالت ابإلفادة من املعرفة املدونة يف أنظمة الربجميات. تعزيز قاب -
 متكني األفراد من العمل مع رأس املال الفكري املتمرس بطريقة التلمذة.  -

   )(Intellectual Webs Building:1.بناء األنسجة الفكرية2
شبكات فردية ابتكارية تتفاعل وتتعلم من بعض، وذلك متثل األنسجة تشكيل يشبه نسيج العنكبوت، أي تكوين  

من خالل مجع األفراد معا حلل مشكلة معينة، مت حل اجملموعة ابنتهاء املهمة، لتتشكل جمموعة ابتكارية جديدة 
ونسخة أخرى وتعلم جديد آخر مع مهمة أخرى، ومتتاز هذه التفاعالت بقوة كبرية، وتعتمد هذه الشبكة على ما 

 يلي:
 ع التعليم املشرتك ونشر املعرفة بني احملرتفني. تشجي -
 إشاعة روح التعاون بني جمموعة احملرتفني وخلق مناخ تنظيمي مناسب.  -
 تطوير آلية فاعلة للتغذية العكسية. -

 )Smart Leadership  (:  2. القيادة الذكية3
ذكية، إلن املدير الذكي هو من يركز من أجل صناعة املعرفة البد أن نتعامل مع االفراد األذكياء مما يولد قيادة  

اهتمامه على التعلم املنظمي، ويكون مساعدا لتعلم أكثر مما يكون مشرفا، ومعلما أكثر مما يكون معطيا لألوامر، 
 فاملدير الذكي هو القادر على ممارسة أسس التقدير الفعال واليت من أمهها ما يلي: 

 اء املتفوق مما يدفع اىل التفوق وهذا ما يؤدي إىل املزيد من التقدير. من خالل القيام بتقدير األد  االستمرار:   1.3
 فالتقدير الفوري واألين أييت ابلنتائج اإلجيابية على عكس التقدير املتأخر. الفورية:    2.3
 جعل التقدير ممتعا وصعب النسيان.   االمتاع:   3.3

 
العلوجي1 الروسان،حممود حممد  علي  ميدانية  أثر،  2010،  حممود  األردنية،دراسة  املصارف  ابداع  الفكري يف  املال  لعلوم رأس  ،جملةجامعة دمشق 

 .46جدارا،األردن،ص  ، جامعة02، العدد26االقتصادية والقانونية،اجمللد 
،أطروحة رأس املال الفكري على األداء املايل للمؤسسة،دراسة جتريبية على عينة من املؤسسات اجلزائرية  تأثريلحتلي،  2018-2017رزقي حممد،2

 . 87،ختصص اقتصاد وتسيري املؤسسة،جامعة حممد خيضر،بسكرة،ص االقتصادية دكتوراه،يف العلوم 
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 تشجيع مدير واألقسام من أجل تقدير عامليهم وتقدير الصغري قبل الكبري.   الشمول:  4.3
 جعل التقدير جزء من الدستور وثقافة املنظمة. الدستور:  5.3

واملتمثلة يف    املؤشرات  معا حتكمهما عدد من  االثنني  أو  االستقطاب  آلية  أو  آلية صناعة  املنظمة حنو  توجه  إن 
 : 1مايلي

 الستقطاب أو الصناعة الرأس املال الفكري والعائد منها.املوازنة بني كلفة ا -
 املوازنة بني توافر القدرات العقلية داخل املنظمة وخارج املنظمة.-
 املوازنة بني االستعداد لالستقطاب جديد ومقاومة التغيري لرأس املال الفكري احلايل. -
 فكري.املوازنة بني احلاجة الدائمة واحلاجة املؤقتة لرأس املال ال-

 املطلب الثالث: تنشيط رأس املال الفكري: 
هبذه  واالهتمام  العناية  عليها  فالبد  لديها  العاملني  األفراد  من  واخلربات  ابلكفاءات  هتتم  املنظمة  إذا كانت 

واملعلومات الكفاءات واملواهب، مبعىن أن تعمل مببدأ التنشيط املكثف للتشبع ابملعرفة، وذلك ابستخدام املعارف  
توليد  يف  للمشاركة  مالئمة  بيئة  توفري  خالل   من  هلم  الذهنية  القدرات  وشحن  األفراد  عقول  يف  املوجودة 

ميثل رأس املال الفكري املسامهات االبتكارية واالبداعية املتميزة يف جمال ودائرة إنتاج املنظمة، مما يساهم .و 2األفكار
التفوق هذه األخريةعلى نظريهتا يف   املنافسة، وبغية احلصول على تلك املسامهات وتوسيع دائرهتا البد يف  سوق 

على املنظمة من تنشيط رأس املال الفكري وتطويره ولبلوغ ذلك البد على املنظمة إتباع عدة طرف كفيلة بذلك 
 :3وأمهها

ابتكر أسلوب عصف األفكار عام    Osbernيعد  .عصف األفكار:1 ونشره يف كتابه اخليال   1937أول من 
تنطلق خطوات تنفيد أسلوب عصف األفكار 1957.4الصادر بتاريخ    )Applied Imagination(التطبيقي  

 من 
قادر على   10اىل    05تكوين جمموعة من  . األفراد والذي يكون  للجلسة من جمموعة  أفراد، حيث يعني مدير 

األفكار اإلاثرة   مجيع  أتخذ  املنظمة،  منها  تعاين  اليت  املشكلة  توضيح  يتم  الفعال،  املنافسة  جو  وخلق  واإلبداع 
 

.56صدمحاين عزيز، مرجع سبق ذكره، 1
.11اإلدارة واالقتصاد،ص  املوصل، كلية،جامعة املال الفكري وأتثريه يف حتسني جودة اخلدمة اجلامعية رأسحسني ليث سعد هللا،2

., Harvard Business Review, mc, sc,1996, P 61What Is Strategy Porte, M,3

  ص اإلدارية،القاهرة، مصر،  لتنمية    ةنظمة العربي،امل ه للمنظمةقياسه وأساليب احملافظة علي  قالفكري: طر املال    سرأ،  2003،  وشاملفرجيحعادل حر 4
34
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 15املطروحة مهما كانت نوعيتها بكل جدية، حيث تسجل مجيعها )اجليدة وغري اجليدة(، مدة اجللسة تكون من  
تنتهي  60اىل   وتنميتها، واليت  األفكار  بغربلة  اجملموعة  تقوم  اإلبداعية لدى   دقيقة،  القدرات  بدون شك ابقتناء 

العاملني، وبذلك ستشهد املنظمة حرصا أكرب لتطبيق هذه األفكار كوهنا من صنع العاملني، وابلتايل يزيد ارتباط 
 .  1االفراد مبنظمتهم

 .حلقات السيطرة النوعية: 2
، وتسمى حلقات اجلودة، وتعرف يف الياابن 1960أدخلت إىل الصناعة الياابنية من طرف كاورواايشياكاوا سنة  

 12اىل   3ابسم فريق حل املشاكل، وتعد أحد أشكال فرق العمل، وهي تتمثل يف التقاء جمموعة من العاملني من 
مل أسبوع  إرادهتم ساعة كل  املتشاهبة، مبحض  االختصاصات  ذوي  اإلنتاجية، حيث فردا  الكفاءة  مشاكل  ناقشة 

 .2يقومون بتقدمي حلول للمشاكل اإلدارية، مث يقدموهنا لإلدارة لتنفيذها
 .أسلوب اإلدارة املكشوفة: 3

هو أسلوب يهدف إىل استخدام املعلومات املوجودة لدى العاملني عامة، ورأس املال الفكري خاصة. وذلك من 
الذهنية هلم   القدرات  تتضمن خالل شحن  األفكار من خالل االجتماعات، ولقاءات  لتوليد  املالئم  اجلو  بتوفري 

املصارحة بلغة األرقام بني أعضاء املنظمة، حبيث يتكون لديهم احلس الرقمي الذي ميكنهم من إطالق طاقاهتم، 
 .3وغربلة االقرتاحات حنو التطوير

 .أسلوب اجلماعة احلماسية:4
األ املعقدة يتمثل يف جمموعة صغرية من  امليل إلجنازات  التحدي واملغامرة واملخاطرة، متيل كل  النشيطة حتب  فراد 

والصعبة، حبيث جتعل املناقشة مليئة ابملتعة واالاثرة، مما جيعل املشرتكني يشعرون ابحليوية والتفاؤل، وهذا ما يدفعهم 
أصحاب اخلربة يف جمال ختصص   من استخدام أفكارهم، ويشجع هذا األسلوب يف إشراك العاملني وجها لوجه مع 

الربيد االلكرتوين وشبكات احلاسوب، حيث  املعلومامتختلفةمنها  املنظمة مع تسهيل احملاورات ابستخدام تقنيات 
 .4يعترب هذا األسلوب من أساليب املعتمدة لتطوير رأس املال الفكري وتفعيل االستفادة منه

 
. 455 سبق ذكره،ص ع، مرج2009، محد علي صاحلأسعد علي العنزي، 1
topic-http://alirtikaa.3oloum.com/t3،العراق. من املوقع: داإلدارية،بغداالتقنية  ة،الكليجلودةاتحلقا، 2010، عالية عصام عباس2

، القاهرة، مصر، ص 15،السنة الرابعة، العدد  الدليل العلمي لتطبيق منهج اإلدارة على املكشوف،الشركة العربية لإلعالم العلمي،  1996شعاع،3
25.


.49، مرجع سبق ذكره، ص رزقي حممد4

http://alirtikaa.3oloum.com/t3-topic
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 ي: املطلب الرابع: احملافظة على رأس املال الفكر 
تكمن مشكلة العديد من املنظمات يف استنزاف املستخدمني عن طريق التقاعد أو االستقالة أو حتويلهم اىل أقسام 

على دراية اتمة   وهم  أخرى داخل املنظمة، وحبكم هؤالء املستخدمني ميلكون خربات ولديهم املعرفة يف أعماهلم،
ويف غياب التام للحوافز أو وسائل   ياانت اليت تدعم عملهم،بكافة العمليات التجارية اخلاصة مبنظمتهم، ومجيع الب

لتبادل املعرفة أو الطرق لنقل املعرفة بني املستخدمني داخل املنظمة، يعد سببا يف فشل إسرتاتيجيات وسياسات 
لذلك جيب على ،  1املنظمة. إن هذه املعرفة هي من تساهم من رفع قيمة وحصة املنظمة يف األسواق احمللية والعاملية

 املدراء احملافظة على رأس املال الفكري ملنظماهتم والعمل على تنشيطها وتطويرها مبختلف الوسائل ضماان لبقائها. 
 ومن أساليب احملافظة على هذا املكسب:   

 .تنشيط احلفز املادي واالعتباري: 1
ملهام املوكلة اليه على أكمل وجه، من خالل تتمثل يف جمموعة العوامل واملؤثرات اخلارجية واليت تدفع الفرد ألداء ا

إشباع حاجاته ورغباته املادية وكذلك االجتماعية، وترشده إىل سلوك معني، حيث تتمثل هده العوامل يف اجلوانب 
املادية كاألجور والعالوات، املكافئات، املشاركة ابألرابح واحلوافز اإلبداعية، أما املعنوية كتشجيع وحتسيسه بقيمته 

املنظمة، منح االومسة، الرتقية، الشكر، أما االجتماعية فتكون عن طريق احرتام كل فرد مهما كانت درجته أو   يف
 .2منصبه ويف مجيع املستوايت التنظيمية

 .التصدي للتقادم التنظيمي:2
التطور وا لتجديد الذي إن التقادم يؤدي إىل عجز الفرد على تطوير مهارته وخرباته ابستمرار وختلفه عن مسايرة 

اإلبقاء  حماولني  التقليدي  ابألسلوب  يفكرون  الذي  ابلقادة  عنه  يعرب  قد  أو  االختصاصي،  حق  يف  حيصل 
 الوضعاحلايل دون حماولة التغيري، ألن التغيري قد يكون تغيريا يف إمكانياهتم االجتماعية واالقتصادية.

تت اليت  والوسائل  اإلجراءات  فيعين مجيع  للتقادم  التصدي  وإمكانيات أما  قدرات  تطوير  أجل  من  املنظمة  خذها 
وخربات ومهارات العاملني ابستمرار، مما جيعلهم قادرين على مواكبة آخر التطورات احلاصلة، وهناك عدة أنواع من 

 التقادم التنظيمي البد التصدي هلا: 
 والفنية؛.تقادم املعرفة ويشمل تقادم اخلربات واملهارات اإلدارية واملهنية  1

 
املنعم س1 الدوغجي،أسامة عبد  لتعظيم قيمة الشركة  ةأمهي،2008،  د علييعلي حسني  الفكري  املال  ،حبث  القياس واالفصاح احملاسيب عن رأس 

. 231مستل وبتصرف من أطروحة دكتوراه غري منشورة،جامعة عمان العربية لدراسات العليا،عمان،ص 
. 45، اتراك لطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ص والء املؤسسيبناء وتدعيم ال، 2005، مدحت حممد أبو النصر2
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 .تقادم القدرات ويظهر حتت أتثري اجلوانب الشخصية والذاتية؛2
.التقادم الثقايف ويتبلور حتت أتثري القيم واملعتقدات والعادات االجتماعية، ويتم مالحظة ذلك من خالل إجراء 3

موعة برامج تقومي األداء، وميكن بذلك العالج من خالل التدريب، ألن التدريب يعد عمل خمطط يتكون من جم
تطوير  من خالل  الكفاءة  من  عايل  مبستوى  احلالية  أعماهلا  تؤدي  البشرية كيف  املوارد  تعليم  أجل  من  مصممة 

، كما يعترب التدريب جمموعة من التصرفات احملددة مسبقا، وتطبيق املعرفة، الذي ميكن األفراد من 1وحتسني أدائهم
 .2لسلوكهم  اإلملام والوعي واإلجراءات املوجهة واملرشدة 

 .مواجهة اإلحباط التنظيمي:3
نتيجة وجود عوائق  أو حتقيق أهداف معينة  الفرد يف إجناز  تنشأ جراء فشل  نفسية  التنظيمي هو حالة  اإلحباط 
وعقبات مادية، كاالعتداء الشخصي، ختريب اآلالتواملعدات، وعوائق نفسية كعدم لرضا، االستياء، التوتر، القلق، 

 .3مواجهتها أو السيطرة عليها أو التحكم فيهااالنطواء، االكتئاب، امللل، وعوائق أخرى تنظيمية ال ميكن  
 .تقليل فرص االغرتاب التنظيمي: 4

اليت  االجتماعية  واملعايري  القيم  تبدو  والثقافة حيث  اجملتمع  عن  واالبتعاد  االندماج  بعدم  الشعور  عدم  حالة  هو 
لعزلة واالنفصال عن اجملتمع يشرتك فيها اآلخرون، عدمية املعىن ابلنسبة للشخص املغرتب اجتماعيا فعليه يشعر اب

إذ ال يستطيع أن يرى ذاته يف اجملتمع ويشعر آنذاك بضياع ذاته، وتقليل فرص االغرتاب التنظيمي يكون من خالل 
عدة وسائل، كالتحفيز، الثقة، التكيف،،الكرامة واالندماج القادر على احتواء مجيع أنواع االغرتاب داخل املنظمة، 

 اجتماعي، واغرتاب حضاري، حيث أن املبتكرين، املبدعني وأصحاب القدرات املميزة هم اغرتاب ثقايف، اغرتاب  
 
 
 
 
 

 
. 437 األردن،ص، دار وائل لنشر، إدارة املوارد البشرية املعاصرة، بعد اسرتاتيجي،2005، عمر وصفي عقيلي1
 .148احملمدية،اجلزائر،ص ،دار املوارد البشرية والسلوك التنظيمي،دراسة نظرية وتطبيقية  ةإدار ،2004، انصر دادي عدون 2
 .33،مطبعة اخللود،بغداد،العراق،ص فراداأل ةإدار ،1993، عصام الصباغ عبد الوهاب3
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أكثر إحساس ابغرتاب من االخرين، ألهنم يسعون الكتشاف مبادئ جديدة وآراء جديدة كثري ما تكون مناقضة 
 . 1للمعايري السائدة يف حميطهم

 .تعزيزالتمييز التنظيمي: 5
واألساليب اليت من شأهنا زايدة املسامهات الفكرية للعاملني ابملنظمة من خالل امتصاص ويقصد هبا مجيع الوسائل  

الفريق  بروح  والعمل  االبتكار،  اإلبداع،  تشجيع  طريق  عن  عقوهلم  يف  املوجودة  اجلديدة  لألفكار  املفيدة  املعرفة 
املن يف  اإلدارة  مستوايت  مجيع  بني  املفتوحة  احلوارات  وزايدة  اآلراء  يف واحرتام  املتميزين  عدد  يكثر  حيث  ظمة، 

 . 2املنظمة، مما مينحها مسة القوة والبقاء واالستمرارية
 
 
 
 
 
 

  

 
 .149ص  مرجع سبق ذكره، محد علي صاحل،أ عادل حرحوشاملفرجي،1
 .150ص  مرجع سبق ذكره، محد علي صاحل،أ عادل حرحوشاملفرجي،2
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 خالصة الفصل األول: 
اإلدارة  يف  ظهرت  اليت  اجلديدة  املصطلحات  من  الفكري  املال  رأس  أن  الفصل،  هذا  دراسة  خالل  من  يتضح 
احلديثة، وأصبح يلعب دورا كبريا يف البقاء أو زوال أي منظمة من املنظمات وخاصة اليت تعمل يف النشاط نفسه، 

ري من خالل تباين واختالف وجهات نظر إال أنه تعددت وتنوعت التعاريف اليت تناولت موضوع رأس املال الفك 
الباحثني، وبعد تطرقنا يف هذا الفصل إىل خمتلف تعاريف الباحثني استنتجنا أن رأس املال الفكري هو جمموعة من 
اخلربات  نتيجة  معريف  إنتاج  املتميزة،أو  القدرات  من  جمموعة  خاصة،أو  ومعرفية  عقلية  قدرات  ميتلكون  األفراد 

فالبد على املنظمة أن تعمل على استكشافه ل حال من األحوال اندر وال متلكه كل املنظمات،  املرتاكمة،فهو يف ك
والتعرف عليه أو البحث عن الكيفية اليت ميكن من خالهلا استقطابه، مث استثماره وتطويره من أجل حتقيق دميومة 

 امليزة التنافسية للمنظمة ألطول وقت ممكن. 
تلف تصنيفات الباحثني لرأس املال الفكري، وبعد املقارنة بني هذه التصنيفات كما خلصنا يف هذا الفصل رغم خم

وصلنا إىل مكوانت رأس املال الفكري األكثر تداوال واليت سوف نطبقها يف دراستنا هذه وهو رأس املال البشري 
وترحل برحيلهم، ولذلك تسعى واملتمثلة يف جمموع املعارف واملهارات واخلربات اليت خيزهنا األفراد وتبقى يف عقوهلم  

املنظمات إىل ختزين هذه املعارف إىل رأس املال اهليكلي بتخزينها يف بياانت وأنظمة املعلومات اخلاصة ابملنظمة، 
وصوال إىل رأس املال العالقيت والذي يشري  إىل شبكة عالقات املنظمة وارتباطاهتا اخلارجية، واملتمثلة أساسا يف 

 ئن ووالئهم للمنظمة، حيث يفرض على املنظمة املعرفة اجليدة والدقيقة لقنوات السوق مدى رضا كل من الزاب

 



 
 

 

 
 

 الفصل الثاين
 املناخ التنظيمي وجودة التعليم العايل
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 . متهيد
تستمد اجلامعة مكانتها وقوهتا من كفاءة أعضاء هيئة التدريس اليت لديها على وجه اخلصوص، ويعترب عضو هيئة 
املناخ  له  هتيئة  خالل  من  به  االهتمام  وجب  لذا  التعليمي،  النظام  يف  الزاوية  وحجر  األساسي  العامل  التدريس 

، الن جناح أي منظمة يف حتقيق أهدافها يتطلب توافر متغريات تنظيمية عديدة ولعل مالئمة املناسب وبيئة عمل  
على صعوبة حتديد مفهوم   أقروا   الباحثون واالقتصاديوناملناخ التنظيمي من أهم هذه املتغريات إال أن الكثري من   

ع كعلم النفس وعلم االجتماع، ونظرا  موحد للمناخ التنظيمي، نظرا لتعدد حقول املعرفية اليت تناولت هذا املوضو 
 ي لوجود تداخالت بني املناخ التنظيمي واملفاهيم التنظيمية األخرى أدى إىل عدم وجود تصور حمدد للمناخ التنظيم

هم املتغريات الالزمة لنجاح املنظمات يف حتقيق األهداف املرسومة بكفاءة وفعالية،  أيعد املناخ التنظيمي من  ، و 
األ  أحدكونه   سلوك  يف  حيواي  دورا  تؤدي  اليت  األساسية  يف  املؤثرات  الراغبة  اإلدارة  تسعى  حداث إفراد،حيث 

 املزيد من االهتمام ابملناخ ىل إواهتمامهم،  التطوير والنماء واالستمرارية،واحلريصة على إرضاء افرادها وكسب ثقتهم  
منظمة،  أي  وفعالية  جناح  األساس يف  احلجر  ألنه  من التنظيمي  ابهتمام كبري  التعليم  تطوير  عملية  كما حظيت 

على  يطلق  أصبح  درجة  إىل  ابهتمام كبري  اجلودة  وحظيت  متقدمة،  أو  انمية  سوآءا كانت  الدول  معظم  طرف 
واليت ظهرت ملسايرة التطورات   الناجحةلركائز االساسية لنموذج لإلدارة  عصران هذا بعصر اجلودة ابعتبارها احدى ا

التكيف معها احمللية والدولية والعمل على  املذكورة سنتطرق يف هذا  وانطالق،  والتغريات  الفصل إىل   من األمهية 
 خمتلف جوانب املناخ التنظيمي وجودة التعليم العايل وهذا من خالل املباحث التالية 

 ألول: التأصيل املفاهيمي للمناخ التنظيمي املبحث ا
 خصائص وأمهية املناخ التنظيمي ومقارنته ببعض املصطلحات   املبحث الثاين: 

 املبحث الثالث: أبعاد املناخ التنظيمي والعوامل املؤثرة فيه وطرق حتسينه 
 املبحث الرابع: طرق حتسني املناخ التنظيمي 

 العايل: املبحث اخلامس: جودة التعليم  
 أهداف وأبعاد جودة التعليم العايل.   املبحث السادس:
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 لمناخ التنظيمي ل  التأصيل املفاهيمي   املبحث األول: 
الفرتة  السلوكية يف  األدبيات  انتشرت يف  احلديثة واليت  اإلدارة  املصطلحات اجلديدة يف  التنظيمي من  املناخ  يعترب 
اختالف كبري يف وجود  هناك  إال  واالقتصادين  الباحثني  من  الكثري  قبل  من  املوضوع  هذا  تناول  ورغم  األخرية، 

التداخل  واثبت مفهوم موحد   إىل  االختالف  ويعود هذا  اإلدارية من   له،  التنظيمات  بني مفهومه وبعض  الكبري 
 واليت أجريت عليها الدراسات   اتمجهة، واالختالف يف طبيعة املنظ

 املناخ التنظيمي   التطورات البحثية لتحديد مفهوماملطلب األول:  
 املناخ التنظيمي   تطورأوال:  
نسان على وجه األرض وحماولته من الشمس، فمند وجود اإلشعة  أكلمة مناخ يوانين ويقصد هبا زاوية سقوط    أصل

 أطلقوا على املناخ العرب قدميا فقد    ما أ علمه،  من حرارة الشمس صيفا والربودة ليال فهو يهتم ابملناخ دون    االنتقاء
التنظيمي( مقتبس من املفاهيم اجلغرافية املتعلقة ابلبيئة واجلو  1نواةنواء ومفردها  ألفظ    وأثرمها .ان مصطلح )املناخ 

 . 2على احلياة الطبيعية من البشر واحليوان 
ىل جمموعة خصائص اليت متيز بيئة املشروع الداخلية اليت يعمل هبا الفرد ضمنها فتؤثر على إ فاملناخ التنظيمي يشري  

دراكاته وذلك ألهنا تتمتع بدرجة عالية من االستقرار والثبات النسيب وتتضمن جمموعة من إو   واجتاهاتهقيمه  
كما .3اط االتصال ووسائلهأمنو   اهليكل التنظيمي، النمط القيادي، السياسات واإلجراءات والقوانني  وهي،اخلصائص

بعاد مادية، أفاق حضارية و آكافة املتغريات السائدة يف إطار العمل من قيم فكرية وعادات و   ابملناخ التنظيمييقصد  
  يعتربو .4واليت تؤثر بشكل أساسي على السلوك التنظيمي لألفراد، واجلماعات، واملنظمات العاملة على حد سواء

من استخدم مفهوم املناخ التنظيمي يف دراساته عن مناخ املؤسسات التعليمية سنة أول     (Cornel)  كورنل
،فكان هذا املصطلح واحد من الظواهر اإلدارية اليت استحوذت على جزء كبري من جهود الباحثني، ملا 1995

 .5ظيفيتلك الظواهرمن عالقة ابلعناصر التنظيمية األخرى، كاألداء التنظيمي، القيادة، الرضا الو 

 
. 211عمان، ص  مكتبة اجملتمع العريب، ،املناخية ااجلغرافي، 2006، صاحلة مصطفى عيسى1
 األول،   د، اجملل29اث، العددرت الجملة    ،التنظيمي ودوره يف حتسني جودة اخلدمات اجلامعية  خ املنا ،  2018عيساوي فلة،  هادفا رانيا، بومنقار مراد،2

 .560-559اجللفة، ص  ة، جامع2018ديسمرب  اجلزء الثاين،
حممد  3 التنظيم-التنظيمي  كالسلو ،  2004،  املغريبكامل  يف  واجلماعة  الفرد  وسلوك  واسس  الثالثة،  ،مفاهيم  والتوزيع،    الطبعة  لنشر  الفكر  دار 

 . 303ص  األردن، عمان،
.164ص  األردن، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، ،التنظيمي   كالسلو ، 2002، كاضممحود، حضري 4
بنت  5 السعودية  خ املنا   ،2018،  توجيريل محداوفاء  اجلامعات  للحوار يف  الداعم  الوطين،  ،التنظيمي  للحوار  العزيز  عبد  امللك  الثالثة،  مركز   الطبعة 

. 21ص  السعودية، الرايض،
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ويشري   املنظمة  شخصية  عن  يعرب  أيضا  هو  التنظيمي  حتيط إ فاملناخ  اليت  واخلارجية  الداخلية  الظروف  ىل كافة 
ثناء عمله واليت تؤثر يف سلوكه وتشكل اجتاهاته حنو عمله وحنو املنظمة نفسها كما حتدد رضاه ومستوى أابملوظف  

 .1أدائه
 :2ابلصيغة الرايضية التالية  )Lewin’sequation(معادلة لوين وهذا ما توضحه 

 
 

 حيث: 
B. P -   .متثل السلوك اإلنساين 

P –   .متثل عامل معني يعمل داخل املنظمة 
E –   .متثل البيئة 

حسب هذه املعادلة ميكننا حساب نظراي سلوك أي شخص الذي يكون حتت أتثري البيئة اليت يعمل هبا، ومنه فإن 
 و التحفيز. أو سلبا على العاملني سواء إبحباط  أ السلوك هو اجملال األكرب للمناخ التنظيمي الذي يؤثر إجيااب 

 :مفهوم املناخ التنظيمي اثنيا
يمي يف الكثري من املؤلفات،إال هناك جدال واختالفا يف إجياد مفهوم موحد وحمدد رغم تناول موضوع املناخ التنظ

اليت أجريت االختالفإله،ويعود هذا   املنظمات  املفهوم من جهة،واالختالف يف طبيعة  ىل تعدد وتداخل متغريات 
الدراسة، ف  عليها  ذلك  الرغم  متيل  إ وعلى  املفاهيم  هذه  بعض   االتفاق ىل  إن  يف  التباين  وينحصر  مضموهنا  يف 

 االختالفات الثانوية. 
 
 
 
 
 

 
والتوزيع، عمان، األردن،  ، دار املسرية لنشر السلوك التنظيمي: يف إدارة املؤسسات التعليمية، 2005، فليه، فاروق عبده، عبد اجمليد السيد حممد1

.291ص 
،أطروحة دكتوراه،فرع علوم التنظيمي ودوره يف تطبيق إدارة املعرفة،دراسة ميدانية جامعة طاهري حممد بشار خ املنا ،2019-2018، العويف افنان 2

. 3التسيري،ختصص تسيري منظمات االعمال،جامعة طاهري حممد بشار،ص 

B .P=F(PxE) 
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 . 1نه املتغري الذي يعمل على دمج الفرد واجلماعةأاملناخ التنظيمي على  ( Field And Abelson(عرف  
يشري  إف  ((Peterson, Timmوحسب   التنظيمي  املناخ  اليت إن  واملعايري  واملشاعر  والقيم  االجتاهات  ىل 
 .2فراد بشأن املنظمة اليت يعملون هباميتلكها األ

و النظام االجتماعي الكلي جملموعة العاملني يف التنظيم الواحد، وهذا يعين أنه "البيئة االجتماعية  أبوعرفه العميان
تؤثر على   وطرق العمل املختلفة، اليت  االجتماعيةمناط السلوكية واملعتقدات  الثقافة والقيم والعادات والتقاليد واأل

 . 3الفعاليات واألنشطة اإلنسانية واالقتصادية داخل املنظمة"
التنظيمي على    ((Forhand And Gelmerويرى   املنظمة أاملناخ  اليت تصف  نه »جمموعة من اخلصائص 

 . 4واليت متيزها عن غريها من املنظمات وتؤثر على سلوك املنظمات وتؤثر على سلوك العاملني لديها"
ىل إمما يدفع الفرد    نه"انعكاس خلصائص بيئة التنظيم يف وعي العاملني فيه،املناخ التنظيمي أب  حممد القريويت  ويرى

التنظيم،  اختيار النسيب    تصور معني حول  ابلثبات  التنظيمي  املناخ  لدرجة كبرية سلوك ويتميز  خلصائصه، وحيدد 
 . 5فراد"األ

تعريف  التنظيمي أب  كما ميكن  واليت نه" جو  املناخ  معنوية  مادية وعناصر  يشمل عناصر  والذي  الداخلي  العمل 
 . 6طارها"إ فراد يف  يعمل األ

آخرون املواقف،  ا"وعرفه  املشاعر،  هو  التنظيمي  ميكن   واالجتاهاتملناخ  واليت  التنظيمية،  احلياة  هبا  تتصف  اليت 
 . 7فراد املنظمة"أقياسها عمليا من خالل إدراك  

 
 

 
1R. Field .H, A. Abelson,1982, Climate : A Conceptualization And Proposed Model : Human Relations, 
N°35, P 181. 

،دار حامد لنشر والتوزيع،الطبعة  التنظيمي والتحدايت املستقبلية يف املؤسسات الرتبوية كالسلو ، 2007، محادات حمسن حسن2
 .16،ص األردن عمان،األوىل،

 . 305،الطبعة الثالثة،دار وائل للنشر والتوزيع،عمان،األردن،ص التنظيمي يف منظمات االعمال كالسلو ،2005، العميان،حممود سلمان 3
4G. Forehan, B. Gilmar,1964, Environment Variation In Studies Of OrganizationalBehaviour, 
Psychological Bulletin, N°62, P 362. 

. 215،الطبعة الثانية،مكتبة الشرق،األردن،ص دراسة السلوك اإلنساين يف املنظمات اإلدارية-التنظيمي كالسلو ،1994، القريويتحممد 5
 . 309،ص عمان، األردن ،دار املسرية للنشر والتوزيع،التنظيمي كالسلو ،2011، زاهد حممد ديري6
اندرسون 7 نيجل،نيل  االبتكار    ةإدار ،2004،  كنج  دليلأنشطة  للمنظمات  والتغيري،  املريخ  انتقادي  حسن،دار  حممود  حسين  ،ترمجة 

. 209لنشر،السعودية،ص 
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نظمته الفرعية واليت تتولد من أو  أنه" جمموعة الصفات املدركة عن تنظيم معني  أعلى      Hellriegel)  كما عرفه 
 .1و هذه األنظمة مع أعضائه ومع البيئة احمليطة"أالكيفية اليت يتعامل هبا التنظيم 

نه" خصائص معينة هلا مسة االستقرار أفقد عرف املناخ التنظيمي على    ((Karasick And Pritchardما  أ
العليا وممارساهتا ابإلضافة   اإلدارة  لفلسفة  املنظمة وتتشكل هذه اخلصائص كنتيجة  العمل يف  بيئة  ىل إالنسيب يف 

املنظمة، كما  يف  العمل  وسياسات  وحتديد أنظم  األداء  توجيه  جبانب  القرارات  لتفسري  تستخدم كأساس  هنا 
 . 2معدالته"

التنظيمي يشري    أن((Gordanويرى   ىل معرفتها العاملون إمعينة يتوصل    ملنظمة الداخلية    ىل نوعية البيئةإاملناخ 
 .  3من خالل جتارهبم وتؤثر على سلوكياهتم وإبمكان تشخيصه من خالل جمموعة من اخلصائص التنظيمية

إبراهيم  أ التنظيمي على  أمحد(ما )أمحد  املناخ  املنظمة من حيث نوع أفيعرف  تتميز هبا  اليت  نه" تلك الشخصية 
ن تلك الشخصية تتمثل يف جمموعة اخلصائص اليت متيز أالقرار فيها، حيث    اختاذ العالقة السائدة داخلها وطرق  

 .4فراد فيها"حداها عن غريها، واليت تؤثر يف سلوك األإ
يا للمحيط الداخلي للمنظمة والذي مييزها عن ابقي نه" سلسلة من اخلصائص املستمرة نسبأعلى   ويعرفه اآلخرون

و واضح ابلنسبة هلم، يستعمل  أاملنظمات، ينتج تصرفات وسياسات أعضاء املنظمة مالحظ من أعضاء املنظمة  
 . 5لتصرفات العاملني" االجتاهكمرجع لتفسري وضعية معينة ويعطي مظهر وحيد  

 . 6لعمل وبيئة املنظمة بشكل عامادراك املشرتك لألفراد العاملني يف املنظمة حول بيئة  نه اإلأعلى    ويعرف
التعاريف   نستنتج  أ السابقة ميكنناومن  الباحثني  أ ن  أغلبية  يؤثر على سلوكيات أعلى    اتفقوان  التنظيمي  املناخ  ن 

ن أ االجتاهات، حبثهناك من يرى  و  أم اختلفوا يف بعض الرؤى  أهنو سلبا، إال  أما إجيااب  إفراد ودافعيتهم للعمل  األ
 

1D. Herllrirgel, J.W Solcum, June 1974, OrganizationalClimate : MeasuresResearch And Contingencies, 
Academy Of Management Journal, Vol 17,N° 02,P 250. 

، اجلزء الرابع، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، ص  املوسوعة العلمية للسلوك التنظيمي، التحليل على مستوى املنظمات  ،2009،  د الصرييفحمم2
258 . 

دراسة حالة مديرية التجهيزات   املناخ التنظيمي كمدخل لتفعيل املواطنة التنظيمية،  دابعا،  2018،  بوثلجة عائشة   لقليطي األخضر،  زروخي فريوز،3
 .106ص  الشلف، ةجامع ،2018س، مار 1د، العد5اجمللد  اجمللة املغاربية لالقتصاد واملاجنمنت، ،العمومية لوالية الشلف

 .171ص  مصر، اإلسكندرية، دار اهلنا لطباعة، ،التعليمية بني النظرية والتطبيق اإلدارة، 2000، أمحد إبراهيم أمحد 4
5Lorrain Jean,Luc Brunet,1984, Climat Organisationnel, Satisfaction Au Travail et Perception 
Syndicalisme, Relations Industrielles ,Vol 39,N° 4,P 669.Pour Citer Cet Article, Utiliser L’information 
Suivante :URI://http://id.erudit.org/iderudit /050077AR ,j’ai visité ce cite le 01/01/2020 a 13h57. 

يف   تطبيقية مقارنة، دراسة  لألكادميينيالتنظيمي والعالقة مع اإلدارة ودورمها يف حتقيق الرضا الوظيفي    خ املنا ،  2012،  سناء عبد الكرمي احلناق6
 . 315ص  ماليزاي، مالاي، ة، جامع10/2012العدد  ، جملة الباحث،احدى اجلامعات املاليزية
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ن املناخ التنظيمي يشمل التفاعل مع أاملناخ التنظيمي يقتصر فقط على البيئة الداخلية للمنظمة، ومنهم من يرى  
 ن املناخ التنظيمي هي الثقافة التنظيمية للمنظمة. أ البيئة اخلارجية، ومنهم من يرى  

 ومقارنته ببعض املصطلحات   املناخ التنظيمي أمهية  و   خصائص   : املبحث الثاين
 املناخ التنظيمي   املطلب األول: خصائص 

 من خالل التعاريف السابقة للمناخ التنظيمي ميكننا استخالص جمموعة من اخلصائص التالية:
كن عن طريقها يعرب املناخ التنظيمي عن جمموعة من اخلصائص اليت متيز البيئة الداخلية للمنظمة واليت مي •

 . 1متييز منظمة عن أخرى
فراد العاملني فيها، وكذا التأثري يف ىل التأثري يف سلوكيات األإ ي منظمة  أيؤدي املناخ التنظيم السائد يف   •

 . 2النتائج النهائية للمنظمة
مثل وكلما تقلصت هيكلة التنظيم    نه يتوقع مناخ سلبيا،إكلما زادت هيكلة التنظيم مثل املركزية والرمسية، ف •

 يتوقع مناخ إجيابيا.   نهإوالرمسية، فاملركزية  
 املناخ التنظيمي يؤثر بشكل مباشر يف اجتاهات وقيم العاملني يف املنظمة، وبتايل يف سلوكهم.  •
 وحاجات الفرد. يتأثر املناخ بنوعية املوارد البشرية املوجودة يف املنظمة، ألنه وسيط بني متطلبات الوظيفة   •
املناخ   • عنخيتلف  ابلعموم،  ناإلداري، كو املناخ    التنظيمي  ميتاز  التنظيمي  أجزاء   املناخ  مجيع  ليشمل 

احملددات األساسية   حداملناخ اإلدارأي   يعترب   بينما  احملددات األساسية للسلوك،   أحدويعترب    وافراداملنظمة،
 . 3ن العالقة بني املديرين يف املستوايت املختلفةع للمناخ التنظيمي ويعرب 

 .4دراكها من جانب العاملني فيهاإن املناخ التنظيمي يعرب عن خصائص املنظمة كما يتم إ •
 فهي تشكل يف جمموعها البيئة النفسية للمنظمة واليت تؤثر يف   قياسها،عناصر املناخ التنظيمي من املمكن   •

 

 
. 293، مرجع سبق ذكره، ص فليه، فاروق عبده، عبد اجمليد السيد حممد1
جامعة حممد   ختصص علوم تسيري، حة دكتوراه،و اطر  ،التنظيمي وجودة مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر خ املنا ، 2017-2016، إبراهيم عاشوري2

. 7اجلزائر، ص  بوضياف املسيلة،
 ،9د، اجملل5العدد  جملة مؤتة للبحوث والدراسات، ،التنظيمي يف اجلامعة األردنية من وجهة أعضاء هيئة التدريس خ املنا ، 1994، القريويت حممد3

 . 67،ص ن األرد
.17، دار احلامد، الطبعة األوىل، األردن، ص السلوك التنظيمي والتحدايت املستقبلية يف املؤسسة الرتبوية ، 2008، محادات حممد حسن حممد4
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دوافع  • على  األ  جمموعها  األواجتاهات  على  التأثري  هذا  وخيتلف  افراد،  مدركات  ابختالف  فراد  ألفراد 
 .1أنفسهم

 : 2يلي  فيماجمموعة أخرى من اخلصائص للمناخ التنظيمي واملتمثلة  )Tagiuri(وقد خلص  
 ؛ قد ختتلف العناصر املكونة للمناخ التنظيمي، ولكن تبقى هويته دائما كما هي  •
 ؛، وتوقعات االفرادواجتاهساسية من خالل سلوك،  أيتحدد املناخ بصفة  •
فراد االجتاهات والتوقعات وحاالت رد فعل األفراد، ألنه يعمل يف  يعترب املناخ احملدد األساسي لسلوك األ •

 ؛ واليت تعرب عن سلوكهم
 ؛ن يقوم على حقيقة خارجيةأن يكون املناخ وهم شائع، ألنه البد أ ال ميكن   •
 ؛ فراد يف نفس الوقت ومبعاين مشرتكةأيشارك يف املناخ عدة   •
 اإلنسانية.    شخصيةالعكس    ال يتجزأ  املناخ فكرة من ثوب واحد •

التنظيمي حيدد مدى  إوعليه ف ن مل يكن مناخ املنظمة يف وضح إ التنظيم لتقبل فلسفة التغيري، ف  استعدادن املناخ 
 يسمح بتقبل التغيري فلن جتدي رغبة اإلدارة العليا وختطيطها إلحداث عملية التطوير.

 : ومقارنته ببعض املصطلحات   : أمهية املناخ التنظيمياملطلب الثاين
 لتنظيمي أوال: أمهية املناخ ا

يشكل املناخ التنظيمي بكافة عناصره املختلفة )اإلدارية، الثقافية، االجتماعية واالقتصادية( جوهر البناء املؤسسي 
اعتبار   على  الداخلية  املنظمة  بيئة  الطابع أيف  يتحدد  ومن خالهلا  املنظمة وكياهنا  العناصر تشكل جسم  ن هذه 

املن التمييز عن غريها من  التنظيمي أمهية كبرية إ ،  3ظماتالشخصي هلا ومسة  للمناخ  التمييز هو ما جعل  ن هذا 
 وحساسة، حيث تكمن هذه األمهية فيما يلي: 

 
 .7، ص مرجع سبق ذكره، 2017-2016، إبراهيم عاشوري1

2R. Tagiuri ,1968, The Concept of Organization of Climate, In R. Tagiuri and GH litwin (Est) 
OrganizationalClimate : exploration of a concept, (Boston : Harvard UniversityPress, Boston, USA. 

األردنيني العاملني يف اجلامعات السعودية   األكادميينيالرضا لدى  ىمستو ،2017، عاكف لطفي خصاونة،فادي حامد القضاة،محدي جرب بركات3
البلقاء   ة، جامع2017،جملة الدراسات املالية واحملاسبية واإلدارية،العدد السابع،جوان على الوالء الوظيفي وأثرهعن املناخ التنظيمي 
 .244التطبيقية،األردن،ص 
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ى العاملني داخل املنظمة،مما يسهل يف عل  أتثريهتحديد جو العمل ونوعه ومدى  بيسمح املناخ التنظيمي   •
وعدم الالمباالة ابلواجبات والعالقة   عن اجلو تسوده الشائعات والصراعات  واالبتعادزايدة احلماس لديهم  

 ؛ 1بني العاملني
هنا تعزيز النواحي اإلجيابية، أوتبين سياسات اليت من شتكمن أمهية التعرف على املناخ التنظيمي يف رسم   •

السلبية،   النواحي  ينعكس   واالرتقاء وتصويب  مما  معنوايهتم،  ورفع  ابملنظمة،  للعاملني  النفسية  ابلصحة 
 ؛2شباع حاجات العاملني فيهاإإجيااب على حتقيق األهداف املسطرة، و 

احلقيقية للجو العام داخل املنظمة، هم العناصر التنظيمية فهو يعكس الصورة  أيعد املناخ التنظيمي من   •
املنظمة، مما يسهل  املتعلقة ابألفراد داخل  النفسية  النواحي  العديد من  فهم وتفسري  حيث يساعد على 
املنظمة  بني  وصل  حلقة  ويعترب  الوظيفي،  أدائهم  مستوى  على حتسني  العاملني  ومساندة  الدعم  عملية 

 ؛ 3فراد والعوامل اخلارجيةفاعل بني األوالبيئة اخلارجية واليت من خالهلا حيدث الت
التنظيمي بطريقة مباشرة وغري مباشرة يف العديد من األ • التنظيمية مثل، أسلوب القيادة، يؤثر املناخ  بعاد 

و  العاملون،  هبا  يتصف  اليت  واخلصائص  التنظيمية،  داخل أالسياسات  العمل  وطبيعة  الوظيفي،  دائهم 
 ؛4يؤثر يف أداء العاملني ودوافعهم ومن مت يؤثر يف أداء املنظمة  ن املناخ التنظيميإ ذن فإاملنظمة،  

 .5هداف العاملنيأهداف املنظمة و أتنمية شعور الوالء لدى أعضاء املنظمة، وحتقيق التقارب بني  •
 
 
 
 

 
بكر مصطفى حممود1 العامة   ،2005،  أبو  والفساد  :اإلدارة  التخلف  من  اإلداري  اجلهاز  اسرتاتيجية حلماية  اإلسكندرية، رؤية  اجلامعية،  الدار   ،

 . 29مصر، ص 
عامر،  2 معاصرة،  ك السلو ،  1998الكبيسي  وقضااي  بني    التنظيمي  احلكومي  اإلداري  واملعاصرةالتنظيم  الرابع،مطابع    ،التقليد  اجلزء 

 . 66الشرق،الدوحة،قطر،ص 
. 18-17مصر، ص ص  ،املكتبة املعاصرة السلوكية والتنظيمية لتنمية املوارد البشرية، تاملهارا، 2009، عبد احلميد عبد الفتاح املغريب3

4Hanger, Stens, H.§ Rob,2001, OrganizationalClimate and Organizational Performance, Journal of 
Management Decision, Vol8, N° 4, P 3. 

. 107، مرجع سبق ذكره، ص عائشةبوثلجة  لقليطي األخضر، زروخي فريوز،5
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 صطلحات ببعض امل  ة املناخ التنظيمي مقارن  :اثنيا
 .بيئة العمل: 1

احلمامي العمل على    يرى  هلا أتثري على سلوك أبيئة  واليت  املنظمة وخارجها،  داخل  السائدة  الظروف  هنا" كافة 
 ". 1العاملني وحتديد اجتاهاهتم حنو العمل

، العمل  اجتاه وميوله    سلوكه وادائها" كل ما حييط ابلفرد يف عمله ويؤثر يف  أهنبيئة العمل على    ويعرف الشنواين
 ". 2ليهإواجملموعة اليت يعمل معها واإلدارة اليت يتبعها واملشروع الذي ينتمي  

يف تصرفاهتم  التأثريفهذين التعريفني يعتربان بيئة العمل الظروف احمليطة الداخلية واخلارجية ابلعامل واليت تعمل على 
وابلتايل   لوظيفتهم  على   فالبيئة  أدائهم،يف    التأثريونظرهتم  ابملنظمة  يدور  مبا  تتعلق  التعرفني  هذين  يف  املقصودة 

 ابخلصائص املتعلقة هبذه البيئة على املستوى اجلزئي. فهوم املناخ التنظيمي  م بينما يتعلق   املستوى الكلي،
 .املناخ اإلداري:2

التنظيمي عن املناخ اإلداري، الثاين  حد احملددات األساسية لل أفبينما يعترب األول    خيتلف املناخ  حد أسلوك يعترب 
املناخ اإلداري ميثل استجابة العاملني لسلسلة اإلجراءات والقوانني،   نالتنظيمي، كوأناحملددات األساسية للمناخ  

 .3بينما يشكل املناخ التنظيمي مفهوم عام وشامل ويعترب جزء ال يتجزأ من املناخ اإلداري
 : و البيئة النفسيةأاملناخ النفسياثلثا:  

نه" البيئة كما يدركها الفرد ويتأثر هبا فيستجيب هلا وهي و املناخ النفسي أبأن البيئة النفسية  إ يرى رضوان شفيق 
 . 4واهتمامه ونشاطه"  انتباههاليت تثري  

النفسية العامة اليت يتخذها كل مجهور   االجتاهات و  أاملواقف    نه "أفيعرف املناخ النفسي على    البادي حممد   امأ
 ن املناخ النفسي هو خالصة تفاعل هذه العناصر أ كد  أ نوعي جتاه كل ما يتصل ابملنظمة اليت ترتبط هبا مصاحله". و 

 
 
 

 
.  24، ص ، القاهرة، مصر58، جملة التنمية اإلدارية، العدد على الرضا الوظيفي وأثرهالتنظيمي  خ املنا ،1993، احلمامي امال مصطفى1

.24شباب اجلامعة،اإلسكندرية،مصر،ص  ،مؤسسةاألهدافمدخل -االفراد والعالقات اإلنسانية ةإدار ،1994، الشنواين صالح2

 .67ص مرجع سبق ذكره،  القريويت حممد،3
.13األوىل،املؤسسات اجلامعية للدراسات،بريوت،لبنان،ص ،الطبعة واإلرادة ةالسلوكي، 1994، رضوان شفيق4
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ي أمجيعها أي املواقف واالجتاهات النفسية وهي عناصر معقدة ومتفاعلة ومتداخلة، وهو الذي حيدد مدى جناح  
 . 1املنظمة

يظهر   التعرفني  مفهوم  أومن خالل  النفسي  املناخ  الفرد   أكثرن  يتهيأ  التنظيمي، حيث  ابملناخ  والتصاقا  تداخال 
يعد ثكأ ملمارسة عمله بشكل   بينما  التنظيمي،  املناخ  التحليل يف  املنظمة وحدة  وتعترب  لرغباته  فاعلية ومالئمة  ر 

 الفرد هو وحدة التحليل يف املناخ النفسي. 
 لتنظيمية: .الثقافة ا4

على تصرفات   أتثري تعترب ثقافة املنظمة من املتغريات األساسية والرئيسية اليت حتكم كيفية العمل وأداء التنظيم فلها  
املواقف املختلفة، كما  2االفراد التصرفات يف  الرمسية اليت حتكم  الرمسية والغري  ن هلا أتثري أ ، وكذلك على األنظمة 

وكيفية تفاعلهم مع املواقف املتغرية اليت ال حتكمها معايري واضحة، وهذه القيم   واهتماماهتمعلى اجتاهات القادة  
فراد العاملني هبا، بينما يعرب املناخ التنظيمي  ثر يف سلوك األتؤثر بدورها يف اجلوانب امللموسة من املنظمة، كما تؤ 

عن جمموعة من اخلصائص اليت متيز البيئة الداخلية للمنظمة واليت ميكن عن طريقها متييز منظمة عن أخرى، ومنه 
 .3كثر مشوال من املناخ التنظيميأ تعد الثقافة التنظيمية  

 مناطه. أالتنظيمي و : مناذج املناخ الثالثاملطلب  
ىل إجياد فهم حمدد ألمهية ودور املناخ التنظيمي يف إ هم الصعوابت اليت حالت دون التوصل  أنه من  ألقد لوحظ  

ىل إ بعاد املناخ التنظيمي، وقد يكون ذلك راجع أجناح املنظمات هي تلك اخلالفات الناشئة يف حتديد عدد ونوعية 
وبت  اختالف دراستها،  مت  اليت  املقاييس  البيئات  لتوصل  غيري  طرف إ املستخدمة  من  التنظيمي  املناخ  طبيعة  ىل 

 الباحثني وفيما يلي نتطرق لعرض اىل بعض هذه النماذج. 
 مناذج املناخ التنظيمي. أوال:  

نوعية البيئة اليت كانت حمل أسباب منها  اختلف معظم الباحثني يف حتديد مناذج املناخ التنظيمي، وهذا راجع لعدة  
املقاييس املستعملة لتحديد طبيعةإو  أ  الدراسة، يلي  ىل نوعية  فيما  التنظيمي، وسوف نتطرق  ىل أبرز مناذج إاملناخ 

 املناخ التنظيمي. 

 
.11-3،الطبعة األوىل،مكتبة االجنلو،القاهرة،مصر،ص ص اىل قياس املناخ النفسي للمؤسسات املعاصرة  لمدخ، 1979، البادي حممد1

2J.Greenberg, Baron,1993, Behaviour in Organizations,Boston :Allyman d Bacon,P 313. 
السياري، 3 التنظيمياهلادي  واألداء  التنظيمي  والوالء  التنظيمية  الثقافة  بني  لإلدارة،اجمللد  العالقة  العربية  العد37،اجمللة  املنظم2د،  للتنمية    ة،  العربية 

اإلدارية،عمان،األردن.
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 1منودج كامبل وزمالئه:1.1
 بعاد أساسية للمناخ التنظيمي وهي مرتبة كما يلي: أيتضمن منوذج كامبل وزمالئه عشرة 

 ؛القرارات والدرجة الرمسية يف اإلجراءات  اختاذ اهليكل التنظيمي وحرية   ✓
 ؛املكافأة والعقاب وتعين املوضوعية يف احملاسبة وعدالة العقوابت ✓
 ؛ مركزية القرارات أي درجة تفويض السلطة ✓
 ؛التدريب والتطوير مبعىن تنمية املوارد البشرية ✓
 ؛ األمان واملخاطرة ✓
 ؛ و السلوك الدفاعي مبعىن طبيعة العالقة بني الرئيس واملرؤوسنيأاالنفتاح  ✓
 ؛ الروح املعنوية ✓
 ؛التقدير والتغذية الرجعية ✓
 ؛ أتكيد اإلجناز أي حتقيق أهداف املنظمة ✓
 املقدرة التنظيمية واملرونة.  ✓

ما ركزا على أمهية الشعور بوجود معايري موضوعية لتقييم األداء ابإلضافة أهنمنوذج كامبل وزمالئه نالحظ من خالل  
 هنما أمهال أمهية القيادة وعالقتهما ابملناخ التنظيمي. أىل أمهية روح الفريق، إال  إ

 Lawler et al:)2(لولر وزمالئه  منوذج  1.2
بعاد اىل جمموعتني رئيسيتني قسم هذه األ  ((Lawler et alن لولر وزمالئه  أبعاد املناخ التنظيمي إال  أرغم تعدد  

 ومها:
 بعاد الفرعية التالية: تتعلق هذه اجملموعة ابهليكل التنظيمي، حيث تضم األ  : اجملموعة األوىل

 ؛درجة املركزية يف اختاد القرارات  ✓
 ؛درجة الرمسية يف إجراءات العمل ✓
 درجة التداخل بني األنظمة الفرعية للمنظمة.  ✓

 بعاد الفرعية التالية: تتعلق هذه اجملموعة ابلعملية التنظيمية، وتضم األ  اجملموعة الثانية: 

 
الوانس1 االجتماعية    دابعا،  2016،  مزايين  العلوم  أساتذة كليات  نظر  اجلزائرية من وجهة  اجلامعات  التنظيمي يف  العلوم    ةجمل  ،واإلنسانية املناخ 

 .86ص  ورقلة، قاصدي مرابح، ة، جامع2016س ، مار 23دواالجتماعية، العداإلنسانية 
. 41-40، مرجع سبق ذكره، ص توجيريلمحداوفاء بنت  .2
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 ؛ منط القيادة ✓
 ؛ نظم املكافأة ✓
 او حىت التناقضات التنظيمية.  نظم مواجهة الصراعات  ✓

لولر  منوذج  يتفق  بتحديد    حيث  يتعلق  فيما  وزمالئه  منوذج كامبل  مع  األساسية أوزمالئه  التنظيمي  املناخ  بعاد 
 واملتمثلة يف: اهليكل التنظيمي، ودرجة اإلحساس ابملسؤولية، وأنظمة املكافآت، والعالقات بني أعضاء التنظيم. 

 Ferhand,Gilmer: )1(منوذج فورهاندجيلمر  1-3
 املناخ التنظيمي تتمثل فيما يلي:   أبعادن  أيرى جيلمر 
التنظيمي: ✓ التنظيمية    اهليكل  التعديالت  استيعاب  على  التنظيمي  اهليكل  وقدرة  قابلية  مدى  ويقيس 

املستمرة وتبعا للمتغريات الداخلية واخلارجية، ودرجة الرمسية يف حتديد إجراءات العمل، كما يقيس درجة 
 ؛متركز القرارات يف اجلهات العليا 

إجراءات  درجة   ✓ تعقد  يقيس  اإلدارية، كما  املستوايت  عدد  الوظيفية،  األنشطة  عدد  ويقيس  التعقيد: 
 ؛ العمل

 ؛ هداف املنظمةأفراد ومدى تطبقها مع هداف األأاجتاهات األهداف: حيدد هذا البعد توجهات   ✓
القيادة:  ✓ األ  منط  التنظيم، ودرجة رضا  القائد يف  أتثري  السائد، ودرجة  القادة  القيادة وحيدد منط  فراد عن 

 السائدة يف املنظمة. 
 :Likert)2(منوذج ليكرت  1-4

الذين   الباحثني  أوائل  من  ليكرت  واملشخصني    أسهموايعد  التنظيمي  املناخ  قواعد  إرساء  على كفاءة   لتأثريهيف 
 نأ وقد توصل ليكرت من خالل منوذجه الفكري    املنظمة وانتاجها وعلى حتقيق األهداف االجتماعية األخرى،

النهائية للم اليت تقرر نوعية املخرجات  الوسطية )املناخ( هي  العوامل  البيئة )املدخالت( اليت تولد  نظمة،  العوامل 
 ن الفرق بني العوامل الباطنية والعوامل الظاهرية املكونة للمناخ التنظيمي الذي حدد مكوانته يف: أ كما  
 ؛ االتصاالت ✓

 

  جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية، ،مسامهة املناخ التنظيمي يف حتقيق جودة التعليم العايل يف اجلزائر سعودي، مبلقاس، 2016براهيم عاشوري،ا1 
 .46ص  زاين عاشور اجللفة، جامعة ،2016ديسمرب ،28، العدد1اجمللد  دراسات االقتصادية،



  ة ، جامع 2016ي، جانف8العدد    جملة أحباث نفسية وتربوية،  ،دراسة حتليلية  املناخ التنظيمي،  ج مناذ ،  2016،  زكراي لطرش  حسام الدين نزاري،2 
 .119ص  جلزائر،امهري، احلميد  د، عب 02قسنطينة 
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 ؛القرارات ✓
 ؛ التكنولوجيا ✓
 االهتمام ابلعاملني.  ✓

و احلاالت السلوكية، والنمط القيادي املستخدم، سواء كان النمط القيادي أيؤكد هذا النموذج على الظروف     
 و مشاركا فهو يعكس طبيعة املناخ التنظيمي.أو دميوقراطيا،  أو متسلط عادال،  أمتسلطا استغالليا،  

 املناخ التنظيمي: اط  أمناثنيا:  
البيئات املختلفة، فاإلميان بوجود مناخ تنظيمي يف الواقع ال يوجد مناخ تنظيمي مثايل يالئم مجيع املنظمات وكل  

املنظمات بني  املوجودة  املختلفة  الفوارق  جتاهل  يعين  املنظمات  لكل  املناخ .1مثايل  تصنيفات  تعددت  حيث 
نواعه، فمنهم من ميز بني مناخني أساسيني ومها: ، املناخ التنظيمي اإلجيايب ،واملناخ التنظيمي السليب ، أالتنظيمي و 

املعيق،بينما   التنظيمي  واملناخ  املعاون،  التنظيمي  املناخ  بني  ميز  من  املناخ وبعضهم  مصطلح  اثلث  فريق  يفضل 
ال حماوالت  ورغم  املرضي،  التنظيمي  واملناخ  الصحي،  موحدة التنظيمي  ومواصفات  خصائص  حتديد  يف  باحثني 

ىل الفصل بني البيئة إ هنا مل تفلح بعد يف بنا املقاييس املعيارية واالحصائية واليت توصلهم   أال  إللمناخ التنظيمي،  
 .2الصحية والبيئة املرضية

ىل املناخ املغلق بطرف إ رف  ن املناخ التنظيمي ابعتباره تدرجيي متصل ميتد من املناخ املفتوح يف ط أهالينوكروفتويرى  
 : 3هذا التدريج يوجد ستة أنواع من املناخ التنظيمي كما يلي  امتداداملقابل، وعلى  

 املفتوح:  التنظيمي  املناخ  1.2
األ األ يتمتع  من  العاملون ابلضجر  يشعر  وال  عالية،  معنوية  بروح  التنظيم  يف  املناخ  من  النوع  هذا  عمال فراد يف 

عمال بعيدا عن جناز األإو ملل، ويقوم املسؤول يف هذا النوع من املناخ بتسهيل  أشكوى  ويعملون دون    ،الروتينية

 

 الدار اجلامعية،   ،السلوك يف املنظمة  إلدارةنظرايت ومناذج وتطبيق عملي    التنظيمي،  كالسلو ،  2001،  مجال الدين حممد  اثبت عبد الرمحان،1 
.165ص  مصر، اإلسكندرية،



 قطر، الدوحة، مطابع دار الشرق، اجلزء الثاين، ،التنظيم اإلداري واحلكومي بني التقليد واملعاصرة التنظيمي، كالسلو ، 1998، عامر الكبيسي2 
.75ص 

الوسيط للرضا الوظيفي يف العالقة بني املناخ التنظيمي واألداء الوظيفي، ابلتطبيق على الدور ، 2017-8020، حافظ عبد الكرمي حممد البشري3 
 .32-22، أطروحة دكتوراه، الفلسفة يف إدارة االعمال، جامعة النيلني، السودان، ص ص أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات السودانية
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شباع احلاجات إعمال و جناز األ إعالقات اجتماعية متينة ووثيقة، ويتم   تربط العاملني اإلرهاق،الروتني الذي يسبب  
 .فرادمجيع األيف هذا التنظيم بسهولة كبرية دون ضغط، ويسود سلوك صادق بني  

 املناخ التنظيمي املستقل:   2.2
، ويضع هلم القوانني واإلجراءات اليت تساهم يف للعاملني  يف هذا النوع من املناخ يتيح املسؤول احلرية الشبه الكاملة 

قل أنه  أال  إ ليه، حيث يسود فيه روح الفريق ودون إعاقة من املسؤول وبروح معنوية مرتفعة،  إعملهم دون الرجوع  
 لوجود إعاقة واطئة.  .املفتوحمن املناخ  

 )املراقب(: املوجه املناخ التنظيمي    3.2
فلكل يعمل   االجتماعية،شباع احلاجات  إإبجناز االعمال على حساب    االهتمامىل  إيتميز هذا النوع من املناخ  

ىل أقرإبويعترب هذا املناخ    فراد،حيث ال يوجد وقت لتكوين عالقات اجتماعية بني األ  جبد وبروح معنوية عالية، 
القواعد واإلجراءات،  املناخ املفتوح،  للعاملني اخلروج عن  املباشر من   وال يسمح  املناخ ابلتوجيه  وميتاز أيضا هذا 

 عمال )إعاقة عالية(. ط العايل وكل ما يهمه هو اجناز األ الضغ املسؤول أي ممارسة  
 املناخ التنظيمي العائلي:  4.2

شباع احلاجات االجتماعية أكثر من إيتميز هذا النوع من املناخ ابأللفة الشديدة بني العاملني ويوجه االهتمام حنو  
ويشعر فيه العاملون ابملودة   هناك رائسات متعددة،فال وجود لتوجيه القائد بل    هداف املنظمة،أبتحقيق    االهتمام

ابألعمال الروتينية فالقائد ال يرهق العاملني    عالقات بينهم يف جمال العمل،   ألي لكن ال وجود    الشديدة بينهم،
عمال بصورة مرضية، هذا ما جيعل العاملني يشعرون بروح معنوية جناز األإفهو مرح ومعتدل، وإلحساسهم بعدم  

 متوسطة. 
 بوي(:املناخ التنظيمي املتسلط )األ  5.2

، فاملسؤول هنا يؤكد على ابإلجناز يتميز هذا املناخ ابخنفاض مستوى الروح املعنوية والرضا الناجم عن عدم الشعور  
مستوى متاسك اجلماعة، وعدم  اخنفاض حيث يظهر فيه  العاملني، السلطة وال يرغب بظهور أي مبادرة قيادية بني 

فراد، فاملسؤول شباع احلاجات االجتماعية، وجود مجاعات فرعية واخنفاض مستوى العالقات االجتماعية بني األإ
ن هذا االعتبار هو نوع من املهدائت للقلق أال  إ راء االخرين آىل األخذ بعني االعتبار إ أب حبيث يلجيتخذ دور األ

 املعنوية منخفضة يف هذا النوع من املناخ.   هبم، فالروح والتذمر بدال من االهتمام احلقيقي  
 املناخ التنظيمي املغلق:   6.2
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املفتوح،  املناخ  عكس  من    وهو  العاملني  متكن  لعدم  وذلك  الفتور  املناخ  من  النوع  هذا  حاجاهتم إيسود  شباع 
فاملسؤول   اعيةاالجتم املعنوية،  الروح  العمل واخنفاض  الروتني يف  أعماهلم، ويسود  ولعد احساسهم ابلرضا إلجناز 

 يهتم ابإلنتاج وفقط دون مراعاة حاجات العاملني. 
 : أبعاد املناخ التنظيمي والعوامل املؤثرة فيه وطرق حتسينه املبحث الثالث

حتديد   يف  ابلغة  صعوابت  الباحثون  التنظيميأيواجه  املناخ  وتكمن  بعاد  حتديد ،  االبعاد   صعوبة  تعدد   ىل إهذه 
 . 1ىل صعوبة حتديد تعريف موحد له  إ و العوامل املؤثرة فيه،  

 بعاد املناخ التنظيمي: أ:  املطلب األول
ىل صعوبة اجياد إبعاد املناخ التنظيمي، وأشارت دراسات أخرى  أشارت معظم الدراسات اىل صعوبة حتديد  ألقد  

 وعلى سبيل املثال ال احلصر يظهر هذا التباين واالختالف يف حتديد مقياس عام ودقيق ألبعاد املناخ التنظيمي،  
 : 2فيما يلي  بعاد املناخ التنظيميأعدد ونوعية 
سنة  (Ferhand,Gilmerحدد   • التنظيمي،  أأربعة    1964(  اهليكل  التنظيمي:  للمناخ  بعاد 

 درجة التعقيد، اجتاهات األهداف، منط القيادة. 
بعاد أعشرة    فامجعها يف  منوذجا للعوامل املؤثرة يف املناخ التنظيمي1970سنة  كامبل وزمالئه  ووضع   •

العاملني، املخاطرة واألمان، الصدق والصراحة، االنتماء وهي: اهليكل التنظيمي، طرق حتفيز  أساسية  
 مركزية القرار، الشعور إبجناز، التمييز والتشجيع، مرونة التنظيم، تدريب وتطوير العاملني. 

سبعة    1961رنسيسريكرت سنة  ما  أ • االتصاالت، أفقد حدد  وهي: منط  التنظيمي  للمناخ  بعاد 
 أسلوب الرقابة، منط اختاد القرارات، عمليات القيادة، التحفيز، التفاعل، وحتديد األهداف. 

التحرر   بعاد للمناخ التنظيمي مثل،ألعة من او نه ميكن استقراء جممأىل  إ 2009القريويت سنة  وأشار   •
 آت واالنتماء، ومنط القيادة، والدفء يف العالقات. لفة واملودة واملكافواأل   والروح املعنوية

 يرادها ما يلي:إعاد اليت توافق أكثر الباحثني على ب ما من أبرز األأ
 اهليكل التنظيمي:  1.1

 
،جملة كلية الرتبية جامعة االزهر من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس )دراسة ميدانية(املناخ املؤسسي يف  ،  2003،  حممدشاكرعبد العليم أسامة  1

 .21(، اجلمعية املصرية للرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية،مصر، ص 9(، العدد )6الرتبية،السنة )
ن اجلامعية يف األردن من وجهة نظر  لو ،كليةعجتقييم واقع املناخ التنظيمي السائد جبامعة البلقاء التطبيقية  ةدرج ،  2013،  عمر عبد الرحيم راببعه2

 . 423 ،صقابوس،األردن السلطان  ةجامع  ،3د ،العد7العاملني اإلداريني فيها،جملةالدراسات الرتبوية والنفسية،اجمللد 
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ويفسر  واإلدارات،  للوظائف  وواضحة  صياغة حمددة  عن  يفصح  منظم  بنائي  تركيب  عن  التنظيمي  اهليكل  يعرب 
األ وطبيعة  و جماالت  وقنوات  أعمال،  العالقات  حيتويها،   االتصالمناط  اليت  اإلدارية  واملراكز  املستوايت  بني كافة 

األداء  ومستوى  اإلجناز  معدالت  وتقدير  وقياس  القرارات،  واختاد  األوامر  ومصادر  واملسؤولية،  السلطة  وخطوط 
 . 1والوفاء ابألهداف املأمولة

ومن   اجلها  من  أنشئ  اليت  واالغراض  لألهداف  حتقيقه  خالل  من  ابلغة  أمهية  التنظيمي  اهليكل  هم أويكتسب 
 :2هذهاالهداف ما يلي

التنظيمي يف توضيح كل امل1 اهليكل  املختلفة.يساهم  ابملستوايت   اوعالقته  لكل مستوى تنظيمي   هام واألنشطة 
 نظيمي بني املستوايت؛الت  ابالتصال األخرى، وهذا ما يسمى  التنظيمية  

التنظيمي  .2 املناخ  ويساعد  توضيحيسهل  ومستوايهتا    خمتلف   يف  حتقيق    ودرجةالوظائف  يف  هداف أأمهيتها 
 املنظمة؛

ابألنشطة و نشاط ومدى عالقاته  أيساهم املناخ التنظيمي بشكل كبري يف توضيح املهام وصالحيات كل وظيفة  .3
 املنظمة. فف من ظهور الصراع داخل  األخرى، وهذا ما خي 

من  .4 التنظيمي  املناخ  للعاملني يقلل  الوظيفي  الرضا  وعدم  التوتر  املنظمة  حدة  سببا  ، داخل  يكون  يف   والذي 
 كثرةالغياب وازدايد معدل دوران العمل؛ ضعف األداء و 

الرقابة.5 من  عالية  درجة  التنظيمي  املناخ  بني  يوفر  اإلدارية،  اإلدارية  املستوايت  املستوى حتى  و أ  خمتلف   داخل 
 ؛نفسه  اإلداري

ي  .6 حيث  ودقيقة،  واضحة  بصورة  واالستثنائية  االعتيادية  األنشطة  حتديد  يف  التنظيمي  املناخ  صف يساهم 
 مع حتديد الصالحيات واملستوايت والعالقات واملؤهالت لشاغل الوظيفة؛  ،بشكل شاملالوظائف  

عالقات.7 التنظيمي  املناخ  والوحدات  حيدد  التقسيمات  خمتلف  بني  الوظيفية  على  العمل  ويساعد  بيئة خلق  ، 
 مالئمة لتحقيق التعارف بني االفراد؛

 و إدارة يف اهليكل التنظيمي.أوالتنفيذية داخل كل قسم    شرافيةاإلالوظائف    يف حتديد يساهم املناخ التنظيمي  .8
البد   وجناحها  املنظمة  اهداف  حتقيق  يف  واالسهام  والفاعلية  الكفاءة  التنظيمي  اهليكل  حيقق  يتصف أ ولكي  ن 

 :1ابلسمات التالية

 
 .20،اجملموعة العربية للتدريب والنشر،القاهرة،مصر،ص اعداد اهلياكل التنظيمية تمهارا،2012، حممود عبد الفتاح رضوان 1
 .132،دار غيداء للنشر والتوزيع،الطبعة األوىل، عمان، األردن،ص السلوك اإلنساين والتنظيمي  ةإدار ،2011، رائد يوسف احلاج2
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واملسؤوليا  .التوازن:1 املمنوحة  الصالحيات  بني  التوازن  عاتق  خلق  على  امللقاة  الوظيفةت  يف   ،شاغل  والتوازن 
 ؛ وحدة األوامر الصادرة من مستوايت إدارية خمتلفة واعتمادوخطوط االتصاالت الوظيفية،   نطاق االشراف

املستمرة   .املرونة:2 التنظيمية  التعديالت  خمتلف  استيعاب  على  التنظيمي  اهليكل  استجابة  ابملرونة مدى  يقصد 
 ارجية؛اخلداخلية او  هذه التغريات يف البيئةال  سواء كانت

يقصد ابالستمرارية ضرورة اعتماد تصميم اهليكل التنظيمي على أساس الدقة يف تشخيص الواقع،  .االستمرارية: 3
 رابكه. إن يتعرض هذا األخري لتغريات جوهرية متكررة تسبب أ اك التغريات املستقبلية والتنبؤ هبا دون  ىل جانب إدر إ

 .االتصاالت:2.1
هداف املنظمة، وقد حاول الكثري من الباحثني أالعملية اإلدارية ووسيلتها األساسية يف حتقيق    م أتعد االتصاالت  

ليه من إو اهلدف الذي يسعى  أىل حد كبري بعمله  إ ن كال منهم أتثر  أ ال  إ وضح مفهوم موحد لعملية االتصال  
 خالل عملية االتصال. 

 . 2يعترب االتصال عملية تبادل الرسائل بني مرسل ومستقبل عرب وسيلة معينة لتحقيق هدف معني
ا يعترب  املعلومات كما  من  معترب  يتلقى كم  عندما  وسلوكه  الفرد،  فعل  ردة  حتديد  يف  األساسي  نشاط  التصال 

 . 3املطلوبة لعمل ما يف املنظمة
و مجاعة اىل طرف آخر أ رسال معلومات من طرف فرد  إنه تلك العملية اليت يتم من خالهلا كما يعرف االتصال أب

 ن يتحقق الفهم املشرتك ملضمون أوجيب   ، شراك الطرفني يف مضمون الرسالةإو مجاعة بشرط  أن يكون فرد أ وميكن  
 
 
 
 
 
 
 

 
.133، مرجع سبق ذكره، ص رائد يوسف احلاج1
 . 358ص،دار اجلامعة اجلديدة،اإلسكندرية،مصر،التنظيمي بني النظرية والتطبيق كالسلو ، 2005، إمساعيل حممد بالل2
 .39،الطبعة األوىل،دار احلامد للنشر والتوزيع،ص التنظيمي يف منظمات االعمال   كالسلو ،2010، شوقي انجي جواد 3
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 . 1فعال، وإذ مل يتحقق هذا الشرط فيكون االتصال غري فعال  اتصال الرسالة وما حتويها من معلومات ليكون  
التنظيمي املناخ  ويعترب االتصال بعد من   وحتديد خصائصهأليةمنظمة،وتساهم االتصاالت بصورة فعالة يف تكوين 

ويؤكد على وجود مناخ   بعاد املناخ التنظيمي وفعاليته يعين بكل بساطة إضافة خاصية إجيابية يف املناخ التنظيميأ
خلل يف هذا األخري والبد من معاجلته، ويلعب االتصال   ن هناك أ ما غياب الفعالية يف عملية االتصال يعين  أ،  جيد 

التنظيمي ، لذا يعد وجود نظم اتصاالت فعالة مؤشرا هام يف وجود يف حتديد البعد النفسي واالجتماعي للمناخ 
 2مناخ تنظيمي جيد.

 .احلوافز: 3.1
ىل بلوغه وهو إثالثة عوامل، السبب املنشئ لسلوك، وهدف يسعى الفرد    ن سلوك اإلنسانيتحددهأ من املتعارف  

ال من الوسائل اليت إن تتريه يف حتقيق اهلدف، وما احلوافز  أ يسلك سلوك معني، وأخريا قوة دفع توجه السلوك بعد  
 .3شباع الفرد حلاجته إيتم مبوجبها  

املزيد من اجلهد العضلي والفكري إلجناز االعمال بصفة   وتعترب احلوافز قوة حمركة خارجية تستخدم لدفع الفرد لبدل
فراد  ن احلوافز أتثر بشكل كبري ومباشر على توجيه سلوك األإ هداف املنظمة وأهدافه، وبتايل فأجيد حمققا بذلك  

 . 4وحتدد اجتاهاهتم مما يزيد يف العملية اإلنتاجية واالرتفاع مبستوى رضا العاملني
 القيادة:  .منط4.1

أب القيادة  الدكتاتورية  تعرف  فمنها،  متعددة  أنواع  وهي  املرؤوسني  يف  التأثري  عملية  تتميز أهنا  اليت  االوتوقراطية  و 
ويف   اهلابط  االتصال  العقاب،  يف    اجتاه ابملركزية،  حيد  والذي  واألفكار أ الواحد  اآلراء  تبادل  من  األحيان  غلب 

 سمى القيادة املبنية عن املشاركة القائمة على الالمركزية وتفويض السلطة، وت  بداع، ووجهات النظر، املشاركة واإل
 بداع ابلقيادة الدميوقراطية.، وتقدمي األفكار اخلالقة واإلاالتصال ذي اجتاهني

واعها أنن للقيادة و إوتعترب أمناط القيادة واالشراف من العوامل الرئيسية الفاعلة يف حتديد طبيعة املناخ التنظيمي،  
التفاعل اإلنساين االزم لتحقيق   القيادية يف أأثر كبري يف خلق  العملية  الفرد واملنظمة معا، ويكمن جوهر  هداف 

 
 .131املهين واعداد املدربني، بريوت، لبنان، ص ، املركز العريب للتدريب أنظمة اعداد ملشرفني،2001، داود شقبوعة1
هادف،2 بوعطيط،رانية  تكوينه  خ املنا ،  2019سفيان  يف  املسامهة  والشخصية  والتنظيمية  البيئية  والعوامل  لألحباث التنظيمي  اجلزائرية  ،اجمللة 
.146سكيكدة،ص  1955اوت  20 ة، جامع2016افريل 06 د،العد2الدراسات،اجمللد و 
 .223 عمان، ص،دار جمدالوي للنشر،االفراد:مدخل كمي ةادار ، 1998، مهدي حسني زويلف3
 .149الطبعة األوىل، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، مصر، ص  ،أساليب التحفيز الوظيفي()اإلدارة ابحلوافز،2009، مدحت حمسن منصور4
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فاملناخ التنظيمي الذي يتسم بقدرات   أثري يف سلوك ومشاعر العاملني، قدرات الفرد الذاتية اليت ختلق من خالهلا الت
 . 1عمال بفعاليةجناز األ إفراد حنو ألن حتفز اأ ا  أهنقيادية هادفة من ش

 القرارات:  اختاذ.5.1
خر من بني أكثر آ و متخذ القرار لتصرف معني دون  أاختيار احلذر من جانب اإلدارة  القرار اإلداري يعين    اختاذ

 . 2من تصرف ميكن اختاده
( ساميون  هريبرت  وظيفة إH. Simon):3يقول  يف  لدوره  ملا   " اإلدارية  العملية  »جوهر  هو  القرار  اختاد  ن 

اإلدارية احلامسة، وتتجلى التخطيط، التنظيم، التوجيه والرقابة كون هذه الوظائف تنطوي على جمموعة من القرارات  
 أمهية القرار يف املنظمات على مستويني ومها: 

اإلدارة:1 وظائف  هي    .مستوى  ما  واالدارة  واملركزية،  األساسية  اإلدارة  وظائف  من  وظيفة  اإلداري  ال إالقرار 
رى لإلدارة ىل خمتلف الوظائف العامة األخإسلسلة من عمليات حتليل املشكالت واختاد القرارات، اليت تنصرف  

 نتاج معلومات جديدة، التنظيم، التخطيط، التوجيه والرقابة. إمجع املعلومات، معاجلة املعلومات، حتليل املعلومات،  
ابإلضافة للدور اجلوهري الختاذ القار يف قلب العملية اإلدارية، فكذلك للمنظمة،   .مستوى وظائف املنظمة: 2

نشاطاهتا، كون   وممارسة  وظائفها  أداء  يف  الوحيد  السبيل  من أ فهو  وغريها  التسويق  اإلنتاج،  وظائف،  تنفيذ  ن 
 الوظائف يتوقف أساسا على عملية اختاد القرار. 

 كبار الباحتني واملختصني أمثال ظر  ويف جمال اإلدارة تباينت رؤى ووجهات ن
  I. Ansoff،H.SimonP.Drucker, Harrisson     ن جممل أال إ القرار يف جمال اإلدارة،    اختاذحول مفهوم

القرار هو »عملية املفاضلة والتقييم الدقيق جملموعة من البدائل   ختاد إ ن  أهذه الرؤى ينطوي على معىن واحد مفاده 
هدف حمدد، مبا يعين  اختاذ و  أىل حل مشكلة قائمة   إ فضلها للوصول  أيف ضل ظروف وتوقعات معينة، واختيار  

 .   » تكيف الفاعل للمنظمة مع بيئتها الداخلية واخلارجية

 
.170مرجع سبق ذكره، ص  كاضم،محود، حضري 1
.493، الطبعة السادسة، مكتبة هتامة، الرايض، ص اإلدارة: دراسة حتليلية للوظائف والقرارات اإلدارية،2000، مدين عبد القادر عالقي2
السعيد 3 حممد  النظري،  2015-2014،  عابدي  اجلانب  القرار،  نظرية  الشريف  حماضرات  حممد  جامعة  التسيري،  علوم  قسم  سوق  ةمساعدي،   ،

 .5-4اهراس، ص 
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 نظيمي: العوامل املؤثرة يف املناخ الت:  املطلب الثاين
التنظيمي  املعامل احملددألطر  ىلإ تشري    بعاد املناخأإذا كانت   التنظيمي املناخ  ، واليت من خالهلا ميكننا حتديد املناخ 

الإف  وقياسه، التنظيمي  ن  املناخ  املؤثرة يف  القدرة   متثل خمتلف عوامل  اليت يكون هلا  املناخ  التأثري   على  األسباب   يف 
 ىل عوامل خارجية، عوامل تنظيمية وعوامل شخصية ونفسية.  إوميكن تقسيمها   ابلسلب،و  أسواء ابإلجياب  

 العوامل اخلارجية: 1.2
املنظمة   فيها  تعيش  اليت  البيئة  ميكننا  تعترب  املنطلق  هذا  ومن  وانشطتها،  وعملياهتا  األساسي ملدخالهتا  ن أ املورد 

و غري أن البيئة احمليط ابملنظمة تؤثر بشكل مباشر  إذن فإن هناك عالقة تبادلية ما بني املنظمة وبيئة،  نستنتج أب
 مباشر على املناخ التنظيمي داخل املنظمة ومن بني هذه العوامل نذكر ما يلي: 

 . البيئة اخلارجية: 1.1.2
من القوانني والقرارات االقتصادية اليت تصدر ، فالعديد  معزل عما حيدث يف البيئة اخلارجية  املنظمات يفال تعمل  

و غري مباشر على عمل املنظمات مما يكون له أتثري على أعن اجلهات السياسية يف اجملتمع تؤثر بشكل مباشر  
املنظمات هلذه  التنظيمي  املنظمات  1املناخ  تدفع  قد  اخلارجية  البيئة  فالظروف  من إ،  يف كثري  النظر  إعادة  ىل 

 ة ابملنظمة. التوجهات اخلاص
 . البيئة االقتصادية: 1.1.3

، على املناخ التنظيمي للمنظمةو ابلسلب  أابإلجياب    التأثريتلعب البيئة االقتصادية احمليطة ابملنظمة دورا هاما يف  
االستغناء عن جزء من العمالة،   واحتمالمثال    صخصةو الفرتات التحويلية للمنظمة كحالة اخل أفي حالة الكساد  ف

، وهذه احلالة تؤثر سلبا على املناخ 2ففي هذه احلالة يسود جو من القلق وتغيب عنه عناصر االستقرار والتحفيز
 التنظيمي للمنظمة. 

ىل إالوطين للنمو وتكون األحوال السوقية واملالية للمنظمة فيه جيدة مييل املديرون    االقتصادعندما يتجه  كذلك  
بينما ال تساعد فرتات الكساد على ذلك حيث تكون املوازانت ابملنظمة حمدودة، وهنا يتجه   ، املبادرة واملخاطرة

يف 3ية وعدم املخاطرة مرة أخرى،و قبول املبادرات االبتكار أىل عدم تشجيع  إ ىل قرارات متحفظة وميلون  إ املديرون  

 
.204،مؤسسة شباب اجلامعة،القاهرة،مصر،ص  ساسيات اإلدارة وبيئة االعمالأ،2004، عبد الغفار حنفي، رمسية قرايقص 1
، الطبعة األوىل، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر،  املوارد البشريةاملهارات السلوكية والتنظيمية لتنمية  ،  2007املغريب عبد الفتاح عبد احلميد،2

 .26ص 
 .410، دار املعارف، القاهرة، مصر، ص إدارة السلوك التنظيمي، رؤية معاصرةمحد السيد، أمصطفى  3
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النمو اح املالية جيدةيسود  ألة  األحوال  تكون  من  ين  التحفيز، ويف هذه   االرتياح جو  عامل  واالستقرار مع زايدة 
 احلالة تؤثر إجيااب على املناخ التنظيمي للمنظمة. 

 . البيئة االجتماعية: 1.1.4
الثقافات احمللية واالجتاهات حيث تؤثرتلك البيئة على   القيم،  ،العادات، التقاليد يقصد ابلبيئة االجتماعية جمموعة  

فهم   األفراد  األ  واستيعابمدى  داخل  جملرايت  وتصرفاهتمحداث  سلوكياهتم  على  مث  البيئة 1التنظيمومن  تؤثر   .
العالقات   الدافع على اإلجناز،  العديد من اجلوانب منها: مستوى   االجتماعية االجتماعية على كفاءة اإلدارة يف 

 طريقة التفكري بشكل علمي، امليل حنو السلطة وعدم التفويض.   سرية،واأل
 تنظيمية: العوامل ال  2.2

 برز هذه العوامل ما يلي: أواضح على املناخ التنظيمي ولعل    أتثريتوجد العديد من العوامل التنظيمية اليت هلا  
 . السياسات واملمارسات اإلدارية: 1.2.2

االدارية  ترتبط مبدأ   املمارسات  على  قائمة  اإلدارية  املمارسات  )القيادي(،فكلما كانت  اإلداري  ابلنمط  عامة 
ن ذلكيولد الشعور إ، فبني مجيع العاملني   والتقديراملتبادل  القرارات وعلى االحرتام   اختاذالتشاور،املشاركة يف عملية  

املتبادلة وبصراحة تطوير  عمال جناز األإ وبتحمل املسؤولية يف    فرادبني األ  ابلثقة  جيابية حنو اجتاهاإت، مما يساهم يف 
التنظيمي، مناخه  إجيابية  العاملني وهذا من دالئل  احملددة لالختيار والرتقيات أالنظام وحنو  اإلدارية  السياسات  ما 

فكلما كانت موضوعية وعادلة كانت   ،لألجور وغريها من السياسات اليت تنظم عالقة العاملني وحتدد مستقبلهمو 
و سوء أعجزها و أو غري موجودة أساسا فان غياهبا  أما اذا كانت غري عادلة ومتحيزة أ حية ومناخ مشجعا، األجواء مر 

 . 2تطبيقها سيجعل املناخ التنظيمي مثبط للعزائم واملعنوايت والروح املعنوية
 اهليكل التنظيمي للمنظمة:   .2.2.2

واإل والفاعلية  الكفاءة  التنظيمي  اهليكل  حيقق  حتقيق  لكي  يف  البد  أسهام  وجناحها  املنظمة  يتصف أ هداف  ن 
التنظيمي   ن املنظمة ذاتإ  ، هم هذه السمات وهي املرونةأابلسمات، التوازن، االستمرارية واملرونة، ومن    اهليكل 

 

 .265لصرييف حممد، مصدر سبق ذكره، ص 1 


 .71احلامد،األردن،عمان،ص  ، دارالرتبوية التنظيمي والتحدايت املستقبلية يف املؤسسة  كالسلو ،2008، حممد حسن حممد2 
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يوضح  املران للعاملني  لذي  الوظيفي  والقوانين  يبتعدو الوصف  ابللوائح  التقييد  حرفية  جيعل  أ نه  أمن شعن  املناخ ن 
 ، بعكس اهليكل التنظيمي غري واالبتكاربداع  فرص املشاركة يف حتقيق سبل اإل  تيحالتنظيمي حمببا للعاملني مما ي

التأقلم للمتغريات وينفد األنظمة واللوائح حبذافريها كاملةإناملرن ف يتيح فرص  ، وال يعرتف ابجلماعات غري 1ه ال 
ىل صدام بني العاملني واإلدارة مما يولد عنها صراعات حادة واليت تؤثر إمر الذي يؤدي  الرمسية وال يتعامل معها، األ 

 . 2سلبا على املناخ التنظيمي
 منط القيادة: .  3.2.2

ن القيادة املتوازنة هي اليت تعمل على إ مباشرا على سلوك وأداء املرؤوسني لذا ف  ا  يؤثر السلوك القيادي املتبع أتثري 
 . 3طاقات العاملني وجمهوداهتم مبا خيدم مصلحة املنظمة والفرد وخلق بيئة منتجة  استثمار

هداف أ يؤثر القائد بشكل كبري على كل جمرايت األمور التنظيمية، فالقيادة الناجحة هي اليت تعمل على حتقيق  
 . 4ن جيتمع يف القائد الناجحاملواصفات القيادية الفعالة وسلطة القانون أاملنظمة، فالبد 

 التنظيمي  نه حيدد بدرجة كبرية نوع املناخ إو اوتوقراطيا فأ أسلوب القيادة سواء كان دميوقراطيا، ديكتاتوراي    اختيار   نإ
املنظمة،   يف  وتوجيههم  إن  إ السائد  جهودهم  وتوحيد  املرؤوسني  يف  للتأثري  فعالة  وسيلة  القائد  اهلدف إتباع  ىل 

ىل زايدة التعاون إذلك   ، أدى5واملنصبللمنظمة وفق متطلبات املوقف والظروف ودون استغالل قوة السلطة األمسى
 ر الصراع داخل املنظمة. وهذا ما خيفف من ظهو   فراد،والتنسيق وحتمل املسؤوليات وزايدة الثقة بني مجيع األ

 :6ثراء الوظيفي. درجة اإل4.2.2
جيب تشجيع   ىل املسامهة يف تقليص حاالت السأم وزايدة الروح املعنوية لألفراد، وهناإعمال  يؤدي تنوع وتعدد األ

 دوافع العمل الذاتية وهي اليت تعتمد على ثالثة عوامل نفسية وهي:
 شعور الفرد أبمهية العمل الذي يؤديه؛  -
 شعور الفرد ابملسؤولية التامة عن نتائج العمل الذي بقوم به؛  -

 

.52مرجع سبق ذكره، ص  ،محود، حضريكاظم1 


 .22ص  مرجع سبق ذكره، لعويف افنان،ا2 


.626الصرييف حممد، مصدر سبق ذكره، ص 3 
32ص  اجلزائر، دار هومة للطباعة والنشر، الطبعة األوىل، ،والتطوير التنظيميالسلوك التنظيمي  ،2002، مجال الدين لعويسات4 

دراسة ميدانية ابملؤسسة العمومية  ممارسة أمناط القيادة اإلدارية للعاملني من وجهة نظرهم، أثر، 2018، موسى خباخشة راضية يوسفي،5 
.4ص  اجلزائر، ،ة، قامل2018ن ، جوا05العدد  االقتصادية،جملة التنمية  ،االستشفائية "برامهية مسعود" ببوشقوف

.32ص   مصدر سبق ذكره، براهيم عاشوري،ا6 
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 املعرفة التامة ابلنتائج احلقيقية لعمله.   -
ىل جعل الفرد متحمس يف أداء العمل، وتزيد قابليته حنو التعلم واكتساب جماالت عمل إ  حيث تؤدي هذه العوامل

 .نه إجيايب يشجع على العمل واكتساب مهارات جديدةأجديدة، مما جيعل الفرد ينظر اىل املناخ التنظيمي  
 . نظام األجور واحلوافز:5.2.2

األإ يشجع  للحوافز  عادال   نظاما   املنظمة  تبين  يدفعهم  ن  هبا، كما  االلتحاق  على  املؤهلني  اجليد إ فراد  األداء  ىل 
ن تبين املنظمة لنظام حوافز جيد يزيد من فعاليتها ويوجد مناخا  أ ويرغبهم ويشجعهم على البقاء يف املنظمة، أي  

 . 1هاما للمناخ  ن منط املكافأة والعقاب يعترب عنصرا  أ تنظيميا  أكثر إجيابية مع مالحظة  
 لثقافة التنظيمية: . ا6.2.2

الثقافة بشكل جيد، إ املنظمة وإدارة هذه  بثقافة  الوعي  يساعد يف تصميم وتطبيق خطط اسرتاتيجية متكاملة   ن 
أنظمة   تكوين  إجيايب يف  ومفتوحة،  اتصال تؤثر بشكل  يتسم أو   فعالة  مناخ  إجياد  تساهم يف  تشاركية  قيادية  مناط 

 .2ابلتعاون والتالحم والتآزر
 العوامل النفسية: .  3.2

 يلي:   فيماتتمثل العوامل النفسية أساسا  
 .الضيق والقلق:   1.3.2

فراد عندما توجد سدود بني الفرد وحاجاته ورغباته، أي صعوبة حتقيق لدى األ  أالقلق والضيق عبارة عن شعور يطر 
احلاجات اإلنسانية، ومها ترمجة ألحاسيس داخلية انبغة من عدم تفهم الشخص ملوقف عمله، لذلك جيب دراسة 

ت هذه املشاعر يف املنظمات لتحقيق الوالء من خالل خلق مناخ تنظيمي مناسب، وحياول الفرد يف مجيع املنظما
 . 3مميز واليت تتم بطرق كثرية ومنهاجهد وأداء  اىل حتقيق األهداف الصعبة واليت حتتاج  

 شباع حاجات الفرد الغري احملققة فعال؛إتعديل السلوك الذي حيقق   ✓
 مهال املؤثرات اليت ختل بتوازنه؛إ شباع رغباته مع إىل حتقيق إالرتكيز على املؤثرات اليت تؤدي   ✓
 الصعوابت اليت تقف يف مساره وحماولة تذليلها. البحث عن   ✓

 
جملة    ،حبث استطالعي يف معمل السجاد العراقي  يف تسرب املوظفني،  وأتثريهالتنظيمي    خاملنا   ،2016،  زيد خوام حممد  خالد عبد هللا إبراهيم،1

. 88ص  العراق، الفلوجة، ة، جامع16د، العد8اجمللد  االقتصادية واإلدارية،جامعة االنبار للعلوم 
أايم    امللتقى العلمي الدويل صنع القرار يف املؤسسة االقتصادية،  ،العوامل املؤثرة يف عملية صنع القرار  كأحداملنظمة    ةثقاف،  2009،  شتاحتة عائشة2

 .1اجلزائر، ص  املسيلة،  ةجامع ،2009فريلأ 14-15
.410، مرجع سبق ذكره، ص محد السيدأمصطفى 3
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 . تناقض القيم: 2.3.2
خالق املوظف، مثل هذه السلوكيات أقد يتطلب العمل الوظيفي أحياان بعض السلوكيات اليت ال تتفق مع قيم و 

قد تولد يف نفس العامل شعور بذنب وأتنيب الضمري مما ينعكس ذلك على أدائه وتنعكس سلبا على إنتاجية 
 .1ملنظمةا

 طرق حتسني املناخ التنظيمي:   املبحث الرابع:
بني  ي من  تنظيمي  مناخ  إجياد  لكون    أكثرعد  ونظرا  املنظمة،  أداء  وتطوير  حتسني  يف  أمهية  العملية أالعوامل  ن 

هنائية، ليست  العمل  أجواء  يف  والتطويرية  األ  استجدتفكلما    التحسينية  تطلب  بعض إمر  ظروفا كلما  جراء 
على   املطلوبة  ولكون  التحسينات  للعمل،  التنظيمي  والتطوير  أ املناخ  التحكم  تستطيع  ال  العليا  اإلدارة  ال يف إن 

ف ولذا  عليها،  للسيطرة  القابلة  املنظمة إ املتغريات  يف  العليا  اإلدارة  تستطيع  اليت  اإلجراءات  من  العديد  هناك  ن 
 : 2التنظيمي املالئم يف ضوئها واليت تتمثل فيما يليالتحكم هبا وإجياد املناخ  

 . اهليكل التنظيمي: 1.3
تعمل املنظمات على خلق مناخ تنظيمي يتماشى وتطلعات املنظمة والعمال على حد سواء، من خالل مبادئ 

لتوازن، املرونة، حيث هناك اتفاق شبه اتم حول هذه املبادئ املتمثلة يف ا  حتكم اهليكل التنظيمي القائم يف املنظمة،
التنظيمي ألي منظمة البد    االستمرارية، على جمموعة من الصفات واخلصائص جتعل منه   احتوائهوعليه فاهليكل 

 :3هيكال تنظيميا فعاال، وميكن اجياز هذه اخلصائص على سبيل الذكر ال احلصر يف النقاط التالية
 أوال/التخصص يف العمل: 

املهام الفرعية،حيث يقوم كل  إ و املبدأ تفتيت النشاط  أتعين هذه اخلاصية   املنظمة إبجناز   فرد منىل جمموعة من 
معينة   العمل    إلمتام مهمة  التخصص يف  الكلي،وتساهم خاصية  املهارات  إىل  إ العمل  والسرعةبراز  يف   واملواهب، 

سب ختصصه، مما جينب الصراعات واملشاحنات عمال كل ح، وحتديد املسؤوليات واألوخفض التكاليف  التنفيذ 
األ بني  واملهام  األدوار  يف  التضارب  بسبب  املنظمةوالنزاعات  داخل  اإلنتاجية،  وبتايل فراد  خاصية   رفع  وتساعد 

بفعل   ن التخصص املفرط يشعر العامل ابمللل إويف املقابل فىل خلق مناخ تنظيمي مالئم،إالتخصص يف املنظمة  
 .تعكري جو العملىل  إمما يؤدي   ال اليومعمل بسيط ومتكرر طو 

 
.52ص  مرجع سبق ذكره، العويف افنان،1
.173مرجع سبق ذكره، ص  كاضم،محود، حضري 2
يوسف،3 التنظيمي  ئمباد،  2019،  مزاين حممد  سيفي  املناخ  التنظيمي ودورها يف خلق  التدوين،  ،اهليكل  االتساق،  جملة  النماذج    البنيات،  خمرب 

. 363-360،اجلزائر،ص ص ن ، وهرا2وهران  ة، جامع2019جانفي  31،12واملمارسات،العدد 
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 مر: اثنيا / وحدة األ
العالقة ن جتاوزت هده  إ ف  ن املرؤوس يتلقى األوامر من رئيسه املباشر،أ القائم على    املبدأ مر من  تنطلق وحدة األ 

 يعقد من سري العملية اإلدارية،  ا مم  ، والتعليماتىل تعارض األوامر  إنه يؤدي  إصدار األوامر فإاملباشر يف    الرئيس
فقد يهز من سلطة املشرف مباشرة   رئيسه،دون املرور على  ىل املرؤوس مباشرة  إأصدرت اإلدارة العليا األوامر    وإذا

التعليمات من إحيث يؤدي ذلك   التمرد وعدم االنصياع اىل  الرئيس ابلعزلة، ويشجع املرؤوس على  ىل إحساس 
 تعارضها ابلنسبة للمرؤوسني. خالل تعدد مصادر األوامر و 
 اثلثا / التفويض يف السلطة: 

هلذا املرؤوس   صالحياتهىل مرؤوس معني،حيث مينح املسؤول جزء من  إ مبنح جزء من املسؤولية    املبدأ ويقضي هذا  
القيام ابملهام واألأ من   تفويض  إدوار الذي كلف هبا،  جل  اليت تنعكس على   السلطةن عملية  هلا عدة إجيابيات 

الفرد  التنظيمي،من خالل شعور  ابملناخ  املتعلقة  اإلجيابية  التصورات  بناء  إعادة  على  يعمل  والفرد حبيث  املنظمة 
يفوض املسؤول   ال  ن أاملفوض ابلثقة فضال عن التدريب والتكوين اللذان يتلقامها الفرد خالل هذه املرحلة،وجيب  

من   ما  التأ شخص  مهامه،فالبد  جل  عن  للمفوض  أ خلي  حيق  جزئيا،وال  التفويض  يكون  التفويض أ ن  مينح  ن 
 وفقا للقاعدة "ال تفويض يف التفويض".   خر آلشخص  

 رابعا / املركزية والالمركزية: 
يقوم  حبث  السلطة  جتاوز  ظاهرة  تفشي  من  املنظمة  يسود  ما  خالل  من  التنظيمي  ابملناخ  املركزية  مفهوم  يرتبط 

بفرض حىت  املشرف  ملمارسة    تعليمات  مكاان  املنظمة  جيعل  مشروعة،ما  غري  وتكريس   الدكتاتوريةولو كانت 
السليب،  البعد  بتقدمي شكاوى باعتبارأوالتكوين  كالرتقية  البريوقراطية يف  املرؤوس  يدفع  العليا،مما  اإلدارة  بعيدا عن  نه 

شإ، من  التصرفات  مثل هذه  الفرد  أهنا  أن  وتقود  العمل،  تعكر جو  السلبية كالتغيب إ ن  الظواهر  الكثري من  ىل 
ن تطبيق املركزية والالمركزية يؤثر على تصميم اهليكل التنظيمي، فكلما مت االنتقال إ الوظيفي،    واالغرتابوالصراع  

التنظيمي والعكس صحيح، فأصحاب املدخل الإمن املركزية   ن أ كالسيكي يرون  ىل الالمركزية زاد تعقيد اهليكل 
ىل نتائج إ فراط يف املركزية يؤدي  ن اإلإ ىل نظام فعال، بينما يرى أصحاب املدخل السلوكي  إ املركزية الشديدة تؤدي  

 سلبية للمنظمة والعاملني. 
 خامسا / التنسيق: 

األ دور  تفعيل  التنسيق يف  وتنمية  يساهم  املنظمة  داخل  بدورهم  بفضل فراد من خالل شعورهم  بينهم  العالقات 
الدائم، لديهم  ك و   االتصال  الثقة  زايدة  األذلك  هلا،  لكل جهة هي حباجة  االزمة  املعلومات  تقدمي  الذي عند  مر 
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األ تصورات  وفق  مالئم  مناخ  خلق  على  يساهم يف  فضال  املنظمة،  داخل  وتفاعلهم  على أ فراد  يعمل  تنسيق  ن 
 اضا على أموال املنظمة. الوقت وخفض األخطاء وإعادة االعمال حف  اختزال
 . التدريب:2.3

على    Flippoعرف   ابملعرفة  أالتدريب  العاملني  يزود  خالهلا  من  اليت  املهارة  أنه"العملية  عمل   وتنفيذ ألداءو 
 . 1معني"

اخلاصة   املستمرة  املخططة  العملية  ابلتدريب  واأل  ابكتسابويقصد  واملعرفة  املهارات  املرغوب الفرد  السلوك  مناط 
 . 2فيها اليت حتسن أداء الفرد وتزيد فعالية املنظمة

ىل حتسني إنه نشاط تعليم من نوع خاص فهو نشاط معتمد متارسه املنظمات يهدف  أكما يعرف التدريب على  
 . 3أداء الفرد يف الوظيفة اليت يشغلها

لدى   الثقة  مستوى  رفع  على  التدريبية  الربامج  التع   األفرادتساعد  حنو  إنتاجية وقابليتهم  زايدة  يساهم يف  مما  لم، 
سرتاتيجية يف الوقت املعاصر مما له من أتثري يف تطوير وتنمية وتعديل إاالفراد، فيعترب التدريب وتنمية املوارد البشرية  

 . 4السلوك يف املنظمة
 الفعال:   االتصال.  3.3

دارة ابلعمل اإل اهتمامفراد العاملني هبا جيدة، كلما زاد نه كلما كانت العالقات بني املنظمة واألأمن املتعارف عليه 
جودة   حتسني  ابملنظمة  االتصاالتعلى  التنظيمي  5القائمة  املناخ  تكوين  يف  فعالة  بصورة  االتصاالت  وتساهم   .

ما بطيء أ ضيفت للمناخ التنظيمي،  أن هناك خاصية إجيابية  أاطة  سوحتديد خصائصه، وفعالية االتصاالت تعين بب
وهي بذلك   اجلهاز العصيب للتنظيم،  مبثابةفاالتصاالت    ن هناك خلال يف املناخ التنظيمي، أعملية االتصاالت يعين  

، لذا يعد وجود االتصاالت الفعالة مؤشرا هام على يف حتديد البعد النفسي واالجتماعي للمناخ التنظيمي  تؤثركثريا
 . 6جيد  وجود مناخ تنظيمي

 
1Edwin B. Flippo,1976,Principle of Personnel Management 4th, McGraw-Hill CompanyInc, New York,P3. 

 .140مصر، ص  القاهرة، عامل الكتب، ،التدريب والتنمية ن ف، 1973، برعي حممد مجال2
 . 300ص  عامل الكتب احلديث، الطبعة األوىل، ،التدريبة قاحلقائ، 2006، اخلطيب رابح اخلطيب أمحد،3
.438-437األردن، ص  عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، ،املوارد البشرية املعاصرة ةإدار  ،2010، عمر عقلي وصفي4 


جرينربج،5  ابرون   جريالد  املنظمات  ةإدار   ،2004،  روبرت  يف  وترمجة،  ،السلوك  بسيوين،  تعريب  على  وإمساعيل  رفاعي  املريخ،   رفاعي حممد    دار 
. 350السعودية، ص  الرايض،



. 297، مرجع سبق ذكره، ص فليه، فاروق عبده، عبد اجمليد السيد حممد6 
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 . القيادة الفعالة: 4.3
فالقيادة إ املختلفة،  التنظيمية  العمليات  املشاركة يف  املنظمة على  العاملني يف  الفعالة تعمل على حتفيز  القيادة  ن 

احلر دون   التفكري  رأيهم وتشجعهم على  لألفراد إببداء  من أالفعالة تسمح  النوع  فالقائد يف هذا  ية مضايقات، 
. كما هتدف قدرات القائد على التواصل وزايدة التفاعل بني 1املخاطر الناجتة عن أخطاء املرؤوسنيالقيادة يتحمل  

موعة من املهارات القيادية جم  اكتساببداع من خالل  فراد وتشجيع اإلوزايدة جمالت تطوير األ  الرئيس واملرؤوس،
 . 2راد وتوجيهم حنو حتقيق اهداف املنظمةفاليت تسمح للقائد ابلتفاعل اإلجيايب واملقدرة على التأثري يف األ

 القرار:  اختاذ. املشاركة يف  5.3
املنظمات األ اإلدارة يف  احلديثة  وجدت  توسيع أعمال  القرار، مع  املشاركة يف صنع  مببدأ  ن هناك ضرورة لألخذ 

اتحة الفرصة للعاملني للمشاركة يف اختاد إن  إ .  3دائرة املشاركني كلما أمكن ذلك، وعدم تركيز القرار يف يد واحد 
من خالل شعورهم   للمنظمة،انتمائهموتعميق    ىل رفع الروح املعنوية لديهم،إهم العوامل اليت تؤدي  أأحدالقرارات  

ن املشاركة يف اختاد القرار تؤثر بشكل كبري على نوعية املناخ إ أبهنم شركاء حقيقيون يف صنع القرار داخل املنظمة،  
 : 4فيها من خالل جمموعة من النقاط اإلجيابية واملتمثلة أساسا يف  السائد 

 فراد لتنفيذه؛أل ضمان تفهم املشاركني للقرار وأهدافه وابلتايل زايدة محاس ا ✓
 مهيتهم يف العملية اإلدارية ويف حياة املنظمة؛ أ حتسيس املشاركني مبكانتهم و  ✓
 حالل روح العمل اجلماعي حما العمل الفردي واالاننية؛إروح املوارد والنقد اإلجيايب و   إثراء ✓
 تنسيق املواقف املشرتكة. ✓

 : : جودة التعليم العايلاخلامساملبحث  
حموراي يف التأثري على املتغريات الكلية السياسية، االقتصادية، االجتماعية وحىت   تلعب مؤسسات التعليم العايل دورا  

 بتحسني جودة اخلدمات هبذه املؤسسات.  االهتمام ىل زايدة  إالثقافية، مما أصبح يتحتم على القادة 
 

 

.350األردن، ص  عمان، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، ،التنظيمي يف منظمات االعمال كالسلو ، 2002، حممود سلمان العميان 1 

العدد  جملة جامعة امللك عبد العزيز، ،دراسة ميدانية على منظمات االتصال يف اليمن واالبداع: ةالقياد ،2009، سليم الشيخ، حييجنيب  فؤاد2 
. 76ص  السعودية، األول،

األردن، ص   عمان، دار احلامد للنشر والتوزيع، ،القيادية يف اإلدارة الرتبوية تالقرارا، 2000، هشام عدانن موسى الرمحان عياصرة،محد عبد أ3 
45.

. 110األردن، ص  عمان، دار اليازوري للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، ،وعمليات منظمات االعمال فوظائ، 2010، كراي الدوري وآخرون ز4 
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اجلودة   احمللية، إتعترب  التغريات  خمتلف  مواكبة  يف  تساهم  واليت  الناجحة  اإلدارة  لنموذج  األساسية  الركائز  حدى 
ن حتديد املرتكزات األساسية للجودة أصبح حيتل أمهية كبرية يف إطار إ الوطنيةوحىت الدولية وحماولة التكيف معها،  

 التطبيق الفعلي والعملي هلا يف خمتلف مؤسسات التعليم العايل.
 بعاد جودة التعليم العايل، أهداف و أىل إ ، مث  ملفاهيمي للجودة التعليميةاإلطارا هذا الفصل سوف نتطرق الىيف

 اإلطار املفاهيمي للجودة التعليمية:   املطلب األول: 
 ماهية اجلودة   أوال:

راجع   وذلك  اجلودة  ودقيق ملضمون  الباحثني يف حتديد شامل  من  الكثري  ينظر  إ أقر  الذي  الزوااي  تعدد  ليها إىل 
ننا سنتطرق أال  إو اخلدمة املقدمة حمل الدراسة من جهة أخرى،  أطبيعة املنتج    اختالفىل  إ للموضوع من جهة، و 

 بعادها. أملفهوم اجلودة و ىل بعض املفاهيم اليت تعترب رائدة يف حتديد دقيق  إ
هنا  اجلودة أب(  EOQCوربية لضبط اجلودة ) ( واملنظمة األASQCاجلمعية االمريكية لضبط اجلودة)  عرفت

 1و اخلدمة على تلبية حاجات معينة".أتؤثر يف قدرة املنتج   اليت "اجملموع الكلي للمزااي واخلصائص  
اهرية ظاليت تشبع فيها احلاجات والتوقعات ال  الدرجة   اجلودة أبهنا   ISO)املنظمة الدولية للتقييس )فيما حددت  

 . 2والضمنية من خالل مجلة من اخلصائص الرئيسية احملددة مسبقا
بعاد أساسية وهي: التفوق، جتاوز التوقع، القيمة وموائمة أن اجلودة تتشكل من أربعة أ (Massyماسي )كما يرى  
 .3املواصفات

بربيطانيااملكتب  ويعرفها   االقتصادية  للتنمية  من (    NEDO)  القومي  السوق  مبتطلبات  الوفاء  أبهنا"  اجلودة 
 . 4واألداء اجليد وخدمات ما بعد البيع"  صميمحيث الت

 . 5اجلودة أبهنا "درجة االمتياز"  قاموس أكسفوردوقد عرف  
تلبية  أاجلودة أبهنا "تكامل املالمح واخلصائص ملنتج    اآلخرون وعرف    احتياجات و خدمة ما، بصورة متكن من 

و هي جمموعة من اخلصائص واملميزات لكيان ما تعرب عن قدرهتا على حتقيق أومتطلبات حمددة ومعروفة ضمنيا،  

 
1Dilworth, James,1992, Operation Mnagment,02ed MC-Graw-Hill, New Work, P 609. 

.215الكتب العلمية،بريوت،لبنان،ص  ر، داوالتعليماإلداري املعاصر يف الرتبية  رالفك، 1971، حممود داود الربيعي2
3Massy, William, Honoring the Trust,2003, Quality and CostContainmentHigher Education, 
AnkerPublishing, New Work, P 41. 

.10 صالتجارة، القاهرة، مصر، ة، كليالعربية اجلودة الشاملة يف املؤسسات  ةإدار ،1996، فريد عبد الفتاح زين العابدين4

 .103 ص،القاهرة، مصر، العربيةالعربية للتنمية  ةالعاملية،املنظماجلامعات العربية يف ضوء املواصفات  ةإدار ،2003، بسمان فيصل حمجوب5
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ىل حقائق عملية إبنائية واقعية تستند  هنا "عملية  أب  محدأو املتوقعة من قبل املستفيد. ويعرفها  أاملتطلبات احملددة  
 . 1و معقدة حيث تستند على اإلحساس العام للحكم على األشياء"أخيالية  

 :2مراحل تطور اجلودة  اثنيا:
األوىل  لقد   املرحلة  ففي  تطورات  اجلودة عدة  مفاهيم  املنتج وفقط،    ارتكزعرفت  على  اجلودة  املرحلة أ مفهوم  ما 

املفهوم   النهاية  إالثانية فانتقل  لتنتقل يف األخري على السوق، لتصل يف  الزبون  ىل اجلودة إىل الرتكيز على رغبات 
 الشاملة: 

 مبا يلي:   االهتمام كانت اجلودة تعين جودة املنتج وذلك    املرحلة األوىل:  1-2-1
 ختفيض نسبة اإلنتاج؛  ✓
 األوىل؛ أداء العمل الصحيح من املرحلة   ✓
 قياس تكلفة اإلنتاج املعيب؛  ✓
 حتفيز عمال اإلنتاج لاللتزام بشروط اجلودة.  ✓

 اجلودة إبشباع رغبات الزبون من خالل ما يلي:   ارتبطت  املرحلة الثانية:   1-2-2
 من الزبون؛   االقرتاب ✓
 تفهم حاجات وتوقعات الزبون؛  ✓
 جعل كل القرارات أساسها رغبات الزبون.  ✓

 اختذت اجلودة كعامل يف املنافسة من خالل ما يلي:   الثالثة: املرحلة    1-2-3
 جعل السوق أساس كل القرارات؛ ✓
 االقرتاب من السوق والزابئن أكثر من املنافسني؛  ✓
 التعرف على املنافسني وحماولة التميز عنهم؛ ✓
 ىل اجلودة الشاملة. إالزابئن لنصل يف النهاية   انصرافالبحث عن أسباب   ✓

 
.17الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،مصر،ص  ر، دا01،الطبعة الشاملة يف اإلدارة التعلمية واملدرسية  ةاجلود، 2003، أمحد أمحد1
،أطروحة دكتوراه،قسم  إدارة اجلودة يف تنمية املوارد البشرية جبامعيت ماالنج واحملمدية رتطوي، 8201-7201الدقاق، عماد الدين عمار عبد السالم 2

 . 33عة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، ماليزاي،ص امجاإلدارة الرتبوية السالمية،كلية الدراسات العليا،
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 إدارة اجلودة الشاملة: و بني اجلودة  أوجه االختالف    1-3
التقليدي للجودة   الشاملة كنظام تسيريي حديث ابملفهوم  ارتباط إدارة اجلودة  ابرزة   اختالفاتن هناك  أ ال  إ رغم 

ن إدارة اجلودة الشاملة يوسع مفهوم إبينهما، فاجلودة مرتبطة ابملنتج النهائي يف العملية اإلنتاجية فقط، يف احلني ف
اإلدارية،و  واألنشطة  الوظيفية  األنشطة  األداء يف خمتلف  ليشمل جودة  املخرجات فهي مسؤولية إاجلودة  ن جودة 

ىل حل املشكالت إ ن نظام اجلودة يسعى  إىل ذلك إ سواء، إضافة    تتحملها مجيع وظائف وموارد املؤسسة على حد
إدارة اجلودة الشاملة ترتكز على   نأال  إفراد املعنيني،  ابلتعرف عن أسباهبا مع اعتماد األسلوب العقايب مع كل األ

رة اجلودة فراد، وختتلف اجلودة على إداالتحسني املستمر للعمليات، وحتميل تلك األخطاء عند وقوعها لنظام األ
ن اجلودة ال تويل أي اهتمام هبذه إ ، حبيث  ابألهدافالشاملة من حيث الوالء التنظيمي من قبل العاملني واإلدارة  

ردود  على  اجلودة  ترتكز  بينما  وقائي،  املسبق كأسلوب  التخطيط  على  الشاملة  اجلودة  إدارة  ويرتكز  اجلوانب، 
حاجات املستهلكني، بينما يوسع نظام اجلودة الشاملة مفهوم   يةتلب  األفعال مع استخدام أسلوب التفتيش وحماولة 

احتياجاهتم  إالزابئن   تلبية  يؤدي  داخلني  ابملؤسسة كزابئن  والكفاءات  البشرية  املوارد  واالجتماعية   االقتصاديةىل 
 .  1الزابئن اخلارجيني  احتياجاتىل تلبية  إ بشكل مباشر  

 ىل مفهوم اجلودة التعليمية البد من التطرق ملفهوم التعليم. إ قبل التطرق    مفهوم اجلودة التعليمية:  اثلثا:
املعارف كوسيلة تساعد   ابكتساب لم واملعرفة، فهو يساهم  عفراد حبصيلة من اليقصد ابلتعليم بشكل عام تزويد األ

لدخول احلياة العملية من خالل حصوله على كم هائل من املعلومات وفهمه للبيئة اليت يتلقى فيها الفرد وتؤهله  
ىل تطوير امللكات الفكرية واكتساب املعارف العامة واخلاصة، ومن مت حصوله إيهدف    الذيتعليمه، فهو النشاط  

 . 2على الكفاءة املهنية
 ويتضمن مرحلةتعليمية تشمل ما بعد املرحلة الثانوية بصفة عامة،  "تعبري عن مراحلما التعليم اجلامعي فيقصد به  أ

 . 3و مبا يسمى مبرحلة املدرسة العليا"أاجلامعة  
 
 

 
العوادي،1 خارج    ةاجلود،  2018-2017محزة  اجلزائرية  الصناعية  املؤسسات  صادرات  لرتقية  أساسي  دراسةاحملروقاتالشاملة كمحدد   ،  

 . 60استشرافية،أطروحة دكتوراه،العلوم االقتصادية،ختصص حتليل قطاعي،جامعة حممد حضري،بسكرة،ص 
. 95الكتب،القاهرة،مصر، ص ،عامل التعليمية:أصوهلا وتطبيقها ةاإلدار ،1998، حممد منريمرسي2
 .21ص  لبنان،،والنشر،بريوتالطبعة األوىل،اجلزء الثاين،دار النهضة العربية لطباعة يف علم االجتماع، تدراسا، 2000عبد هللا حممد عبد الرمحان،3
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ا يعتقد الكثري، فهو مركز اكتساب املهارات واملعارف، فهو و التعليم اجلامعي أوسع ممأن تعريف التعليم العايل  أ ال  إ
 . 1هم مصادر تنمية رأس املال البشري يف اجملتمع أ

العايل ال يشري فقط   الثانوية، فهو ليس جمرد نقل ىل مرحلة تعليمية عليا  إوابلتايل فالتعليم  مكملة ملرحلة ما بعد 
الل البحث على تكوين رأس املال البشري، القادر على حتقيق نتاجها، من خإاملعرفة بل املساعدة على توليدها و 

 معدالت إنتاجية عالية، وابلتايل دفع عجلة التنمية والتطور، وهذا ما يسمى اجلودة التعليمية.
ىل خصائص حمددة تكون أساسا يف إترمجة احتياجات وتوقعات الطالب    هنا" أميكن تعريف اجلودة التعليمية على  

 .2هداف مبا يوافق تطلعات الطلبة"أتعليمهم وتدريبهم لتعميم اخلدمة التعليمية وصياغتها يف 
العاملة،  القوى  من  اجملتمع  حاجات  تلبية  على  التعليمي  النظام  قدرة  مبدى  العايل  التعليم  اجلودة  تعريف  وميكن 

 . 3فراد اجملتمع سهام يف التنمية الشاملة ألىل اإلإ إضافة  
أبوتويشري   سوفتقوم أ لىإJohn Abbottجون  والعشرون  الواحد  القرن  يف  الناجحة  اجملتمعات  فيها   ن 

 .  4جمتمعات تعلم تتفق مع حاجات البيئية االجتماعية واالقتصادية املتغرية بشكل متواصل
على   التعليم  يف  اجلودة  و أوعرفت  التعليم  متيز  اليت  والسمات  اخلصائص  من  "جمموعة  مدخالت أهنا  من  بعاده 

داف من الوفاء مبتطلبات الطلبة ىل حتقيق خمتلف األهإ وعمليات وخمرجات، وكذلك التغذية العكسية، واليت تؤدي  
 . 5وخدمة اجملتمع"

 ىل التنظيم اجلامعي على إو الكليات تنظر  أهنا "طريقة داخل اجلامعات أويعرف البعض اجلودة التعليم العايل على  
 

 
جدار للكتاب العاملي وعامل الكتب   الطبعة األوىل،  مناذج حديثة،  اإلبداعية للجامعات،  ةاإلدار   ،2006،  أمحد حممود اخلطيب، عادل سامل املعايعة1

. 17-16األردن، ص ص  احلديث،
مرمي 2 أثر2015-2015،  يوسف  ابتنة    ،  جامعة  العايل  التعليم  على جودة  الفكري  املال  دكتوراه،  ،منوذجااحلاج خلضر    1رأس  علوم    أطروحة 

.51ص  ابتنة، احلاج خلضر، 1جامعة ابتنة  تسيري املنظمات، التسيري، ختصص 
دراسة    تطبيق معايري ضمان جودة التعليم العايل لبناء ودعم ثقافة االبداع والتمييز والرايدة للجامعات اخلاصة،  ةأمهي  ،2012،  عمار السامرئي3

منوذج  اخلليجية  اجلامعة  اىل    ،حالة  قدمت  التعليم    املؤمترورقة  جودة  لضمان  الثاين  الدويل  اخلليجية،    ةجامع  2012افريل    05-04العايل،العريب 
 .990ص  البحرين،

، 3اجمللد  جملة البحوث يف احلقوق والعلوم السياسية، ،تطبيق نظام ل م د كأساس لتحقيق اجلودة يف التعليم العايل اجلزائري، 2018، ايسية سليمة4
.550تيارت، ص  ابن خلدون، ة، جامع02دالعد

أطروحة   إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني مستوى جودة اخلدمة التعليمية يف اجلامعات اليمنية،  ماستخدا،  2009-2008،  الراشدي أمحد عبد هللا5
 . 130جامعة اجلزائر، ص  قسم علوم التسيري، دكتوراه،
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العمليات أ   تشمل كل  نفسها،  اإلنتاج  بعمليات  مارة  املستهلك  اىل  املنتج  من  تبدأ  مستمرة  جودة  سلسلة  نه 
 . 1التعليمية"  العملية

 1998للتعليم الذي أقيم بباريس يف أكتوبر    مؤثر اليونسكوعليه يف    االتفاق ويعترب أفضل تلك املفاهيم ما مت  
  " على  ينص  األأ والذي  متعدد  مفهوم  العايل  التعليم  يف  اجلودة  ينبغي  ن  التعليم أ بعاد  وظائف  مجيع  يشمل  ن 

مأو  التدريسية،  ا)  لثنشطته  واألدوات،  ملناهج  واملرافق  واملباين  والطالب،  العلمية،  والبحوث  التعليمية،  والربامج 
وهو   .2وتوفري اخلدمات للمجتمع املدين، والتعليم الذايت الداخلي، وحتديد معايري مقارنة للجودة املعرتف هبا دوليا"

 ما ينطبق على التعليم بشكل عام. 
طار إ، ويعترب    ISO9000يزوإىل جانب هذه املفاهيم واملمارسات، ظهر مبا يعرف ابملواصفات العاملية للجودة  إ

و اخلدمات، كما يساعد يف تقييم أنظمة إدارة أىل اجلودة املطلوبة من املنتجات  إمرجعي يساعد املنظمات للوصول 
 . 3ة املطابقةو من قبل هيئات التسجيل ومنح شهادأاجلودة من قيل الزبون  

 . وأبعاد جودة التعليم العايلهداف  أ  :السادساملبحث  
 :4التعليم العايل  جودة: أهدافاملطلب األول

 ىل حتقيق مجلة من األهداف أمهها: إيهدف تطبيق مبدأ اجلودة يف املؤسسات التعليم العايل 
فراد كل حسب قدراته ومؤهالته العلمية مع كادميية من خالل حتديد مسؤوليات األتوضيح السياسات األ  ✓

 ؛ اوحماولة تطويره  ةاإلداري  نشطةاألالعمل على ضبط  
داريني اجلامعة من خالل احلرص على التدريب إالتحسني املستمر ملهارات أعضاء هيئة التدريس وكذلك   ✓

 املستمر والفعال والذي يتماشى مع التطورات احلاصلة؛ 
مالئم   ✓ تنظيمي  مناخ  األخلق  بني مجيع موظفي  إنسانية  بناء عالقات  وتشجيع يسهل يف  اجلامعية  سرة 

 املعرفة التشاركية بني أعضاء هيئة التدريس؛ 
 ابملستوى األكادميي للطلبة بكوهنم خمرجات اجلامعة؛   االرتقاء ✓

 
.204، دار املناهج للنشر، عمان، األردن،ص إدارة اجلودة يف الرتبية والتعليم العايل  فلسفة،1201، هناء حممود القيسي 1
املعطي2 عبد  االردن،2015،  هشام  العمرية  مدارس  التعليمية،  املؤسسات  تطوير وحتسني  على  واالعتماد  قدمت  ،  اجلودة  السنوي فيورقة  املؤمتر 

التعليم،  السابع،أثر يف  واالعتماد  البيضاء،املغرب،الرابطعلى 2015ديسمرب    8-7اجلودة  الدار  التعليم،  يف  اجلودة  لضمان  العربية  املنظمة   ،
 /file/proceedings2015_(9).pdfhttp://events.aroqa.org/uploads/newsImageاالنرتنيت

 .46إبراهيم عاشوري،مصدر سبق ذكره،ص  3
الشاملة يف فلسطني  األكادميينيكفاايت املشرفني    رتطوي،  2004،  مجيل نشوان 4 إدارة اجلودة  التعليم اجلامعي يف ضوء مفهوم  ، ورقة قدمت  يف 

 .75، ص هللا، فلسطنياملفتوحة،رام القدس  ةالفلسطيين، جامعفيملتقى النوعية يف التعليم العايل 

http://events.aroqa.org/uploads/newsImage/file/proceedings2015_(9).pdf
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 كفاءة املؤسسة اجلامعية مما يساهم يف حتقيق رضا الطلبة؛  رفع  ✓
الدويل هبذه   واالعرتافسة اجلامعية مقارنة ابملؤسسات األخرى مما يزيد من االحرتام حمليا هبا،  تفرد املؤس ✓

 املؤسسة من خالل ما تقدمه لطالب؛
 النظرة الشمولية لعملية التعلم من خالل مل مجيع عناصر التعليم العايل دون جتزئتها؛  ✓
علمية صحيحة واالقرتاح احللول الفعالة السهولة يف التعامل مع خمتلف املشاكل من خالل حلها بطرق   ✓

 حللها.
 :أبعاد جودة التعليم العايل-ملطلب الثاينا
و املتغريات اليت تشكل مبجموعها جوانب جودة أو الصفات  أن ابعاد جودة اخلدمة هي جمموعة من اخلصائص  إ

وقد   للخدمة،  العام  املستوى  لتقييم  منها  واحدة  لكل  القياس  وجيري  االستقصاء،   استعملت اخلدمة،  مناهج 
إضافة   اخلدمة  جودة  لقياس  تقليدية  طرق  العام كأهم  واملسح  املباشرة،  الشكاوى إ واملالحظات  صناديق  ىل 

هذ إ ،وابعتبار  واالقرتاحات يف ن  علمني  منوذجني  ،ظهر  اخلدمة  جودة  لقياس  دقيقة  وغري  علمية  غري  الوسائل  ه 
اإل بني  الفجوات  منوذج  األول  النموذج  اخلدمات،ويسمى  جودة  لقياس  والتوقعات حماولة  دراك 

SERVQUAL،الفعلي أ األداء  قياس  منوذج  ويسمى  األول  للنموذج  معدل  منوذج  وهو  الثاين  النموذج  ما 
 ،وسوف نتطرق لشرح النموذجني كل على حدى: SERVPERFللخدمة  

 SERVQUALدراك والتوقعاتمنوذج الفجوات بني اإل -أوال
حيث استطاعوا Parasuraman et al)ورمان وزمالئه )سىل ابراإ ينسب أوىل حماوالت لقياس جودة اخلدمات 
واملشهور ابختصار ب  (SERVQUAL of QualityGaps)من تصميم مقياسهم الشهري منوذج الفجوات  

(SERVQUAL)   عبارتني ومها تتكون من  اجلودة، وهو   Qualityتعين اخلدمة،و  Serviceواليت  وتعين 
فعليا، حيث حدد يف البداية عشرة من الزابئن واخلدمات اليت يدركها الزابئن يقيس الفجوات بني اخلدمات املتوقعة 

احلرية، أ األمن،  املصداقية،  ،اجملاملة،  املنافسة  االستجابة،  األمانة،  )التجسيد،  وهي  اخلدمة  جودة  لقياس  بعاد 
 ( جمموعة  تضم كل  جمموعتني  من  املقياس  الزبون(،ويتكون  فهم  األوىل   22االتصال،  اجملموعة  ،تقيس  فقرة   )

ويقوم .1ما اجملموعة الثانية فتقيس اجتاهات الزابئن حنو املنظمةأ يتلقوهنا من املنظمة،    توقعات الزابئن للخدمة اليت 

 
سلمان 1 إبراهيم  اخلدمة  ،2013،  حممد  جودة  ملقياس  طبقا  بغزة  األقصى  جامعة  طلبة  يدركها  كما  اجلامعية  اخلدمات  جودة  مستوى 

SERVPERF  11،غزة ،فلسطني،ص 2013عشر،يناير  السابعسلة العلوم اإلنسانية(،اجمللد لس)األقصى،جملة جامعة. 



 التنظيمي وجودة التعليم العالي   مناخلل : التأصيل النظريالفصل الثاني
 

~ 82 ~ 
 

)اجلودة=األداء  للخدمة  الفعلي  األداء  من  الزابئن  توقعات  طرح  بعمليات  القيام  خالل  من  الفجوة  حتديد  على 
 :1اجلودة املطلوبة خبمس فجواتهم أسباب عدم جناح تقدمي  أ وقد حدد النموذج الفجوات  التوقعات(،–الفعلي  
فجوة بني توقعات الزبون وإدراك إدارة املنظمة: غالبا ما ختطئ املنظمة يف حتديد توقعات رغبات الزابئن،  •

 ىل التفسري اخلاطئ ألمناط الطلب السوقي.إو أىل ضعف املعلومات املقدمة هلا،  إوهذا راجع 
ات اجلودة: عدم تطابق مواصفات اجلوة مع توقعات املنظمة وحتديد درجة دقة مواصف  إدراكفجوة بني   •

 ىل ضعف إمكاانت املنظمة. إ األخطاء يف إجراءات التخطيط او    ىل إ وهذا راجع    املنظمة،
الفجوة غالبا   • الفعلي للخدمة: وترجع هذه  ىل ضعف إفجوة بني حتديد مستوى جودة اخلدمة والتسليم 

 .أداء مقدمي اخلدمة
فجوة بني أداء اخلدمة واالتصال ابلسوق: الضعف الواضح بني األنشطة الرتوجيية واألداء الفعلي للخدمة،  •

 التسويقي لرجال املبيعات. ىل الضعف  إو أىل غياب التنسيق بني املصاحل، إ ويرجع ذلك  
 فجوة بني اخلدمة املقدمة واخلدمة املتوقعة: عدم تطابق بني اخلدمة املدركة واخلدمة الفعلية للمنظمة.  •

ن هناك فرق بني رضا الزبون الذي يعرب عن شعور نه يقيس رضا الزبون وليس اجلودة، إلأعيب على هذا النموذج  أ
النموذج   العلمية. ويفتقر  املعطيات  القياس، ومفهوم اجلودة اليت حتددها جمموعة من  ىل إنفسي، متقلب وصعب 

 التايل يوضح املفاهيم جلودة اخلدمة.   والشكل  .التطبيقالدقة املطلوبة وال يتمتع ابلبساطة والسهولة يف  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . 441-439ص ص  األردن،  عمان، دار وائل للنشر، ،اخلدمات قتسوي ، 2005، حامد الضمورهاين 1 
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 فاهيمي جلودة اخلدمة توضيحي مل ال  :النموذج(I-18)  الشكل رقم 

 
 

 الزبون  
 
 Customer 
  

 
 5Gapفجوة  
  

 
 
 
 
 

  Gap 4فجوة  
 السوق  

 
 Gap Market 3فجوة  

   
 1فجوة  

Gap 1 
 2Gapفجوة  

  
 

 
, A Conceptual Model of Service Quality :Parasuraman, A., Zeithaml, v.A.§ Berry, Leonard, L,1985 Source

4, American Marketing No  h, Journal of Marketing, Vol 49,and its Implications For Future Researc
association PP 41-50.  

 الخبرةالسابقة

Past Experience 

الحاجاتالشخصية

PersonalNeeds 

بالكلمةتاالتصاال

 المنقولة

Word of Mouth 

المتوقعةالخدمة  

Expected Service 

 الخدمةالمدركة

Perceived Service 

تسليمالخدمةالفعلييتضمن

 االتصاالتالسابقةوالالحقة

Service Delivery including 

(Pre ans Pre contact) 

 االتصاالتالخارجيةبالزبائن

Extermal Communication 

to customers 

الىمواصفاتتترجمةاإلدراكا  

Translation of Perception into 

service qualitySpects 

 ادراكاإلدارةلتوقعاتالزبون

Management Perception of 

customers 
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 :SERVPERFمنوذج قياس األداء الفعلي للخدمة:  اثنيا
اإل  لالنتقاداتنظرا   بني  الفجوات  لنموذج  وجهة  والتوقعات  اليت  الحظه ،SERVQUALدراك  ما  أمهها  ومن 

carman,1990)  اجلديدة واليت   استخدام ( خبصوص عدم كفاءة اخلدمات  قياس جودة  النموذج األول عند 
ظهر منوذج يستخدمها الفرد ألول مرة يف حياته، وال يستطيع الزبون مبقارنة أداء اخلدمة ابلتجارب السابقة له، فقد  

ابئن قياس األداء الفعلي للخدمة، ويعتمد هذا املقياس على طريقة بسيطة لقياس جودة اخلدمة ابستخدام إدراك الز 
وابلتايل   هلم،  املقدمة  للخدمة  الفعلي  و   استبعادلألداء  الزبون  توقعات  بني  الطرح  ملستوى إعمليات  دراكاته 

 ،أي )اجلودة=األداء(. 1اخلدمة
قامت   فقد  األساس  هذا  )جامعات   (Firdaus,2005,2006)وعلى  من  بكل  متتاليتني  قيمتني  بدراستني 

لقياس  SERVPERFواعتمدت بشكل أساسي على هذا النموذج  حكومية ومعاهد خاصة يف دولة ماليزاي(،  
حرف األوىل للمقياس ىل األإوهو يشري    HEdPERFطلق عليه  أ جودة اخلدمة يف مؤسسات التعليم العايل،وقد  

ب   يعرف  والذي  العايل  التعليم  مؤسسات  تقدمها  اليت  اخلدمات  جمال  يف  فقط  األداء  على   Higherاملبين 

Education PERFromance-only  األ حيدد  داخل بوالذي  التعليمية  اخلدمة  جلودة  احلقيقية  عاد 
للمقياسني    النسبية  الكفاءة  اختبار  قام  وقد  قياس جودة HEdPERF    و    SERVPERFالقطاع،  يف 

مقياس   علىتفوق  النتائج  توصلت  وقد  العايل  التعليم  قطاع  يف  على HEdPERFاخلدمة 
العايل يف ماليزاي،ملا له من قدرة تفسري SERVPERFمقياس التعليم  ة عالية يمن حيثقياس جودة اخلدمات يف 

 .2فضال على متتعه بدرجة عالية من الصدق والثبات  جلودة اخلدمة يف مؤسسات التعليم العايل،
والذي   وابلتايل سوف نركز على املدخل املبين على األداء فقط عند قياس جودة اخلدمة يف مؤسسات التعليم العايل 

 . SERVQUALو SERVPERFبعاد جودة اخلدمة لكل من املقياسني  أيعتمد على نفس  
 االعتمادية يف  الذكر، واملتمثلةسالفة    القياس  كل النماذج  ها املستخدمة يفنفسما ابعاد جودة التعليم العايل فهي  أ

 امللموسية والتعاطف. ،  األمان، االستجابةواملوثوقية،
 

 
ر،اجمللة املصرية مقرتح لقياس جودة اخلدمات التعليمية ابلتطبيق على مؤسسات التعليم العايل يف مص  ج منوذ ،  2007شرين حامد حممد أبو وردة،1

 .13-12 ص جلامعة املنصورة،مصر،صاألول، لدراسات التجارية،كلية التجارة،اجمللد احلادي والثالثون،العدد 
.18، مرجع سبق ذكره، ص شرين حامد حممد أبو وردة2
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 :1كما يلي لقياس جودة اخلدمة    بعاد اخلمسة عرف األنه قد  إفأمساء مراميي  حممدخثري، وحسب 
بعاد اخلمسة ثباات، حيث يلعب دورا هاما ومهما يف أكثر األيعترب هذا البعد من    االعتمادية واملوثوقية: •

الزابئن،  إحتديد   من  اخلدمة  جودة  وعود   فاالعتمادية دراكات  تقدمي  على  املنظمة  قدرة  هي  واملوثوقية 
 اخلدمة بشكل موثوق ودقيق.

بعاد بشكل عام، وتعترب عنصر هام للعالقات التبادلية الناجحة بني هم األأتعد الثقة من    األمان )الثقة(:  •
الزبون واملنظمة، ومتتل الثقة الرغبة امللحة واالستعداد الكبري الذي يليه الزبون يف التبادل التجاري معني مع 

 رحيية.أمان و أخربكل  الطرف اآل
املنظمة   اهتمام متغريات متصلة مع بعضها البعض وتقيس مدى    أربع ويتكون هذا البعد من  االستجابة:   •

دية اخلدمة، واحلرص على التقدمي الفوري وبشكل أسرع اخلدمة لزابئنها، والرغبة  زابئنها بوقت أت  إبعالم
املوظفني على االستجابة الفورية لطلبات   انشغال الدائمة ملوظفيها على مساعديت ومعاونة الزابئن، وعدم  

 الزابئن.
مظهر   امللموسية:  • وكذلك  املنظمة،  هبا  تتمتع  اليت  التحتية  والبىن  واملعدات  املادية  التسهيالت  وتشمل 

 املوظفني ومواد االتصال. 
 وتعين مستوى العناية واالهتمام الشخصي املقدم لزبون. التعاطف:   •

هللا   أبوأما   جاب  علي  مجال  الصاحلي،  سليمان  الباحثان    بكر  قاما  جودة بتعريفاألفقد  لقياس  اخلمسة  بعاد 
 : 2اخلدمة كما يلي

ويقصد هبا مدى قدرة اجلامعة من وجهة نظر الطلبة على تقدمي اخلدمة يف الوقت   االعتمادية واملوثوقية:  •
 اجلامعة جتاه الطالب.   والتزامالذي يطلبها وبدقة ترضي طموحه، وكدلك تعرب عن مدى وفاء

 العلمية املطلوبة. من خالل توفري مجيع التخصصات  
الطالب، وحماولة مساعدهتم وحل مشاكلهم   االستجابة: • الفعال مع كل متطلبات  التعامل  القدرة على 

املطلوبة   الطالب أبهنم أ،  وابستمراربكفاءة والسرعة  يقنع  اجلامعة  إدارة  قبل  التصرفات من  ن مثل هذه 
 هنا تعرب عن املبادرة يف تقدمي اخلدمة من طرف املوظفني. أحمل احرتام وتقديركما  

 
، 03اجمللد    ، جملة الرايدة القتصادايت االعمال،التفاعلية بني أبعاد جودة اخلدمة ورضا الزبون ابملؤسسة  ةالعالق،  2017راميي،أمساء م  حممد خثري،1

.33-32ص ص   مخيس مليانة، ة، جامع4دالعد
الصاحلي، مجال علي جاب  2 السياسية جبامعة مصراته من   سقيا،  2016هللا،أبو بكر سليمان  جودة اخلدمات اجلامعية بكلية االقتصاد والعلوم 

.63ص  العراق، مصراته، ة، جامع2016، ديسمرب 2د، العد5اجمللد  جملة دراسات االقتصاد واالعمال، ،وجهة نظر الطلبة
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يعترب األمان العملية اليت تسعى ورائها اجلامعة من غرس نوع من الثقة يف نفوس الطالب، حيث   األمان: •
مع  ابألمانيشعرون   تعاملهم  و   يف  الطالب  أالعاملني  وتشعر  ابجلامعة،  تواجدهم  ن أب  ابالطمئنانثناء 

 و الشك وهو االطمئنان النفسي واملادي.أخطار اخلدمة املقدمة هلم خالية من األخطاء واأل
وضع مصلحة الطالب يف مقدمة اهتمام العاملني واإلدارة، وخلق روح من الصداقة بني الطلبة    التعاطف: •

 شعاره أبمهيته والرغبة يف تقدمي اخلدمة له. إلى الطالب و واحلرص ع  واإلدارة،
اجلانب    امللموسية:  • اجلامعة    امللموس ومتتل  املقدم لطالب من طرف  )املباين، واملادي  وتتمثل أساسا يف 

 قاعات التدريس، املكيفات، التقنيات احلديثة املتوفرة، ومظهر اهليئة التدريسية واملوظفني(. 
 :1بعاد اخلمسة لقياس جودة اخلدمة كما يليفقد عرفاألإبراهيم سلمانما حممد  أ

واملعدات   : Tangiblesامللموسية  • املادية  املرافق  وتشمل  اخلدمة  بتقدمي  املرتبطة  التسهيالت  وهي 
هذا البعد يتم قياس مدى توفر املقومات والتسهيالت   املوظفني، ويفومظهر أعضاء هيئة التدريس،ومظهر 

 ر واالضاءة. املادية وتتضمن أربعة ابعاد تقيس التجهيزات من األجهزة واملعدات واالاثث والديكو 
ن هذا البعد يقيس إ وتعين القدرة على أداء اخلدمة املوعودة بثقة ودقة،    Reliabillity:االعتمادية •

و موظفني على تقدمي اخلدمة بدقة والوقت احملدد وجبودة أء هيئة التدريس  مدى قدرة العاملني سواء أعضا
 ترضي الطالب من حيث الوقت احملدد وجبودة املطلوبة. 

فعال   :Responsivenessاالستجابة • اخلدمة  تقدمي  على  العاملني  لدى  الفعلية  املقدرة  وهي 
بة لطلب الزابئن يف تقدمي اخلدمة وبصدر رحب دون ملل وتذمر من تقدمي اخلدمة، وتعين أيضا االستجا

 السريعة عند الطلب، ويقيس هذا البعد مدى جاهزية العاملني لتقدمي اخلدمة.  
 يف  والثقة: ويعين مدى قدرة مقدمو اخلدمة على بث الطمأنينة  Assurancesاألمان او الضمان •

 و متلقو اخلدمة. أنفوس الزابئن  
املنظمة    يقيس:Empathyالتعاطف   • العام داخل  البعد مدى مالئمةاجلو  الزابئن،   الحتياجات هذا 

زابئنها من خالل مقدمو   اجتاه ويقصد هبا أيضا التعاطف والرعاية واالهتمام الفردي الذي تبديه املنظمة  
 لطاليب اخلدمة.  واالحرتامظهار اللباقة  إ املوظفني علىاخلدمة، وقدرة  

 

 
.12-11سبق ذكره، ص  ،مرجعسلمان حممد إبراهيم 1
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الربطماينأ سعد  بنت  ومرمي  الدين  نسرين صاحل صالح  الباحثان    ما  عرفا  جودة األفقد  لقياس  اخلمسة  بعاد 
 :1اخلدمة كما يلي

امللموسة • يف :  Tangiblesاجلوانب  أساسا  وتتمثل  اخلدمة  بتقدمي  املرتبطة  املادية  التسهيالت  وهي 
 املرافق املادية واملعدات ومظهر العاملني. 

 القدرة على أداء اخلدمة بثقة ودقة،   :  Reliabillityالعتماديةا •
عند   االستجابةوتعين  : Responsivenessاالستجابة • السريعة  اخلدمة  تقدمي  يف  الزابئن  لطلب 

 لتقدمي اخلدمات الفورية لطلبها. زوم،ويف هذا البعد تقاس اجلاهزية لدى العاملني  لال
 ة العاملني يف بث الثقة والطمأنينة يف نفوس الزابئن.وتعين قدر :   Assurancesاألمان او الضمان •
،:  Empathyالتعاطف   • والرعاية  التعاطف  به  اجتاه   واالهتمام ويقصد  املنظمة  تبديه  الذي  الفردي 

 زابئنها.
الباحثني    ما بني كل   اختالفال يوجد    نهأقد الحظنا   السابقة ملختلف  لقياس جودة   لألبعادالتعاريف  اخلمسة 

واليت نستخدمها يف   و جودة التعليم العايل أمسة لقياس اجلودة التعليمية  اخلبعاد  وهذا ما يزيد من صحة األ  اخلدمة 
 . دراستنا

 يف التعليم العايلتطبيق إدارة اجلودة الشاملة   يف  الغربية واالسالمية  جتارب بعض الدول:  املبحث السابع
أحسن اجلامعات الغربية والعربية يف العامل حسب   10ومؤشرات العاملية يف تصنيف اجلامعات وترتيب  

 .  2020التصنيفات الثالثة املذكورة لسنة  
حدى وسائل حتسني وتطوير نوعية التعليم والنهوض مبستواه يف عصر العوملة، حيث إ تعد اجلودة يف التعليم العايل  .

لوضع   العايل  التعليم  مؤسسات  من  العديد  للمحافظة آ توجهت  والسعي  اجلودة  مستوى  بلوغ  من  متكنها  ليات 
هدفا  عليها ما جعلها  وهذا  تنافسية  ميزة  اجلودة  فتعترب  االهتمام  إ ،  من  قدر عايل  يف مؤسسات سرتاتيجيا حيتل 

ما أ ىل سرد جتارب بعض الدول االجنبية  يف جمال اجلودة التعليمية ،إول  وسوف نتطرق يف املطلب األ  التعليم العايل 
يف جمال جودة التعليم العايل وأخريا   االسالمي  العاملىل سرد جتارب بعض الدول  إيف املطلب الثاين سوف نتطرق  

 امعات. ات العامليةللجالتصنيف  شهرأالعايل واليت تعتمدها سرد اهم مؤشرات جودة التعليم  ىل  إنتطرق  

 
اخلدمات اجلامعية يف مركز خدمة اجملتمع والتعليم املستمر جبامعة السلطان   ةجود،  2018،  مرمي بنت سعد الربطماين  نسرين صاحل صالح الدين،1

،  2018ر، يناي1د، العد12، جملة الدراسات الرتبوية والنفسية، اجمللد  قابوس: دراسة تطبيقية ابستخدام مقياس الفجوة بني االدراكات والتوقعات
.19السلطان قابوس، سلطنة عمان، األردن، ص  ةجامع 
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 جتارب بعض الدول الغربية يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل.  : املطلب األول
عالية  ذات جودة  على خمرجات  واحلصول  العايل  التعليم  نوعية يف جمال  قفزة  على حتقيق  األجنبية  الدول  تعمل 

ىل تطبيق اجلودة الشاملة على مؤسسات التعليم العايل هبا إ ومبقاييس عاملية، حيث جلأت الكثري من الدول الغربية  
 هم هذه التجارب ما يلي:أومن 
 . يف التعليم العايل دارة اجلودة الشاملة إلتجربة االمريكية يف تطبيق  : اأوال

االمريكية  مسحت  املتحدة  التعلمية    الوالايت  املؤسسات  من  آليات   ابنتشار للمئات  احلكومة  وتضع  البالد،  يف 
وتتمتع   واجلودة، ول من رعى مبدأ التوازن بني احلرية  أ تعترب الوالايت املتحدة االمريكية  مالئمة ملتابعة اجلودة، حيث  

يف   التعليمية  املؤسسات أاملؤسسات  هذه  يف  احلكومي  أتثري  ويعترب  والسلطة،  واالستقاللية  املطلقة  حبرية  مريكا 
تنظيم  حمدود،  التعليمية من حيث  املؤسسة  املسؤولية على عاتق  مصادر   والبحث على نفسها    حيث تقع كاملة 

بنفسها، و  مواردها وطالهبا والذين سيتجهون ال حمالة  إ التمويل  األكادميي يف   واالعتماد منافسها.  ىل  إ ال فقدت 
مريكية أيخذ شكلني األول االعتماد املؤسس وتقوم به جمالس إقليمية اتبعة ملؤسسات التعليم الوالايت املتحدة األ 

ا واالعتماد  نفسها،  جلالعايل  به  وتقوم  الدراسية  للربامج  متخصصةا لتخصصي  عام  ن  ويف  نشئت أ  1996، 
شراف على مؤسسات التعليم العايل، وهدفه إجياد مؤسسة قومية تتوىل اإل اعتمادمريكية جملس الوالايت املتحدة األ 

ددة واليت االعتماد،وهي يف األصل ليست مؤسسات حكومية يف التعليم العايل،  وعلى أساس بعض املعايري احمل
، وجتدد أوراق مبؤسسات االعتماد العاملة يف جمال التعليم العايل  ابالعرتاف يضعها هذا اجمللس يقوم هذا األخري  
سنوات هلذه املؤسسات، إضافة   05سنوات، بناء على تقرير يقدم كل   10االعتماد املمنوحة هلذه املؤسسات كل  

 ضافية تطوعية من خالل: لعملها املقنن تقوم مؤسسات االعتماد أبعمال إ
 مراجعة عمليات التقييم الذايت بواسطة القائمني على املراجعة؛ -
 القيام بزايرات ميدانية مرة كل سنة؛-
 العمل على جذب متطوعني جدد مهتمني مبيدان التعليم العايل. -

مؤسسات  وجود  ذلك  من  وأكثر  ابجلودة،  هتتم  تعليمية  مؤسسات  عدة  االمريكية  املتحدة  الوالايت  يف  يوجد 
هداف الربامج، دعم أمتخصصة يف جمال اجلودة فمثال تعتمد هيئة اعتماد العلوم اهلندسية على سبعة معايري وهي:  

املختربا املناهج،  التدريس،  هيئة  أعضاء  الربامج،  مكوانت  احلاسوبيالطلبة،  التجهيزات  املؤسسة ت،  دعم  ة، 
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املالية االمريكية وحتديدا  1واملصادر  وتعترب جامعة هارفارد  املعلومات منوذج  م ،  تكنولوجيا  طار إ به يف    حيتضكتب 
لف دوالر أ  120ألف دوالر سنواي عن تراخيص الربماجيات،و  70  ادخارتطبيق اجلودة الشاملة حيث نتج عنه  

 40الفواتري بنسبة    إلعدادعداد التقارير وتقدميها ،كما مت ختفيض الورق املستعمل  إ عملية  رصيد من التوفيق بني  
للفتورة    استعمالنتيجة   % جديد  يومني    وانتقلتمنوذج  من  املعلومات  مركز  يف  التدريب  ستة إ مدة  ىل 

حتصل اخلرجني منها على جوائز نوبل،وخترج منها سبعة   عامليا، كما وأتيت جامعة هارفارد يف املركز األول  .2ساعات
 رؤساء للوالايت املتحدة االمريكية.

 العايل. يف التعليم  دارة اجلودة الشاملة إالتجربة الربيطانيةيف تطبيق  :  اثنيا
عام  أنشأ الربيطانية يف  املتحدة  اململكة  اجلودة    1997ت  ضمان   QAAQuality Assuranceوكالة 

Agency ،   لتعليم و الربيطانية وهدفها أتمني خدمات جودة مستقلة ومتكاملة  هي وكالة مستقلة عن احلكومة 
احلرية الكاملة للجامعات واملؤسسات   البالد، وترتكحناء  أالعايل، وتضع احلكومة السياسة العامة لتعليم يف مجيع  

برام عقود مع جمالس إتتم عن طريق    ما مصادر متويل وكالة ضمان اجلودة أ تطبيق هذه السياسات،  التعليمية يف  
 اليت تدفعها اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل.   االشرتاكات متويل التعليم العايل من خالل  

وأتخذ اجلودة يف اململكة املتحدة الربيطانية شكلني، وهي ضمان اجلودة الداخلية وتندرج حتت مسؤولية اجلامعات 
 ذه األخرية للمعايري واجلودة األكادميية لشهادات العلمية واملؤسسات التعليمية من خالل حتديد ه 

وتندرج حتت مسؤولية هذه األخرية   الشكل الثاين فهو ضمان اجلودة اخلارجية   ما أ خرى،  األكادميية  والدرجات األ 
مدى على  تشجيعوحتفيز   احلكم  على  أيضا  الوكالة  هذه  وتعمل  ابلتزاماهتا،  الوفاء  يف  واملعاهد  اجلامعات  كفاءة 

إدارة معايري  أاجلامعات على مواصلة حتسني   يف بعض   التأثريوتساهم وكالة ضمان اجلودة يف    اجلودة،سلوهبا يف 
University رب جامعة ألسرت الربيطانية  وتعت  .3القرارات الدولية ابعتبارها عضو يف الكثري من املنظمات الدولية

 
، جملة لدراسات والبحوث االجتماعية، لبعض النماذج التعليمية العايل، عرضمعايري ضمان جودة التعليم ، 2016شناف خدجية، بلخريي مراد، 1

. 248اجلزائر، صاجمللد اخلامس، العدد الرابع، جامعة الشهيد محة خلضر الوادي، 
2Omar farukunal,2001, Application Of Total Quality Management In HigherEducational Instituons, 
Journal Of QafqazUniversity Spring Baku,Azerbaijan,Number 7,P 9. 

، جملة دراسات  عربية ودولية   معايري جودة التعليم العايل ودورها يف ترتيب اجلامعات عرض جتارب،2017شريف عمر،بن ام السعد نور االميان،3 
. 150-149احلاج خلضر، ص ص  1،جامعة ابتنة 1-7واحباث االقتصادية يف الطاقات املتجددة، العدد 
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Of Ulster  تضع اجلامعة معايري للتدريس كجزء من إدارة   الشاملة، حيثاجلودة    أمن اجلامعات اليت تطبق مبد
 هيئة التدريس من ذوي اخلربة واملهارة مبوضوعات حلقات النوعية   استشارةاجلودة الشاملة وتضمن برانجمها  

QualityCircles) تعيني دوي اخلربة واعتماد الطلبة، ومن مت  برأي  املختلفة واألخذ  اإلدارة  للموظفني يف   )
 . 1الكفاءة عند تعيني أعضاء هيئة التدريس

 .2الشاملةيف التعليم العايل  تطبيق ادارة اجلودة   التجربة الياابنيةيف:  اثلثا
ن يتكيفوا مع املواقف اجلديدة، فاحتضنوا األفكار الرتبوية الغربية وجعلوها أ ظهر الياابنيون دوما قدرهتم على  أ لقد  

عامل  ودخلت يف  متسارع،  بشكل  الياابنية  اجلامعات  تطورت  وقد  وقيمهم،  اجتاهاهتم  مع  وتوافقا  انسجاما  أكثر 
هذه ا ومتثلت  الثالثة،  اإلصالحات ابملوجة  تسمى هذه  العشرون، حيث  القرن  التسعينيات من  منذ  إلصالحات 

التقومي  نظم  وحتسني  العليا،  الدراسات  وتوسيع  االويل،  اجلامعي  التعليم  جودة  حتسني  يف  اإلصالحات 
يف الياابن غري مبالني   دميينيكااألمؤسسة تعليم عايل ذات مستوى متميز،كان    4700اجلامعي،وتوجد يف الياابن  

املؤسسات   احلني كانت  اإلنتاج، هبذه اإلصالحات،يف  اجلودة يف  من  عالية  معايري  الصناعيةالياابنية حمافظة على 
أب السائد  االعتقاد  اجلامعات، حيث كان  يف  اإلنساين  املناخ  عن  خيتلف  واخلدمات  واإلنتاج  الصناعة  عامل  ن 

 ترتكز هذه اجلامعات على العمل الفردي. كانت  ات بعد احلرب العاملية الثانية، و ىل ضعف بنية اجلامعإابإلضافة 
طلقت وزارة الرتبية نظامها لتقومي الربامج الرتبوية والبحثية يف اجلامعات الوطنية،وطلبت الوزارة أ  2000ويف عام  

وتقومي   األكادمييةنفسها بواسطة الوكالة اخلاصة هبا: )املؤسسة الوطنية لدرجات    تقيمن  أمن كل اجلامعات الوطنية  
 هدفنيىل حتقيق إهبذا الربانمج والذي يسعى   2002( ،وحلقت اجلامعات العامة يف  NIAD-UEاجلامعات ) 

التقومي   فأنشطةلة،  و مبا يسمى التقومي اخلارجي، وضمان التطوير واملسائأرئيسني ومها ،التقومي عرب الفريق الثالث  
العلمي إضافة    ة الثالث تساعد يف توفري تغدية راجع التعليم  والبحث  ىل املسامهة يف نشر إ لكل جامعة،وحتسني 

( هي مهمة مستقلة لكل NIAD-UEن عملية ضمان اجلودة حسب هيئة  )إ املعلومات عن أنشطة اجلامعة، 
م والبحث العلمي،مث أييت دور التقومي اخلارجي املعتمد ن تضع أهدافها يف التعليأ جامعة،حيث ميكن لكل جامعة  

 

اجمللة العربية لضمان اجلودة يف التعليم  ،الشاملة يف التعليم العايل بني النظرية والتطبيق ةاجلود، 2008،  عساف ليلى محد الصررايرة،أخالد 1 
 . 34 جامعة عمان العربية للدراسات العليا، ص، 1دالعد ،1اجمللد  اجلامعي،



العدد  جملة الرتبية، ،الياابنية يف االعتماد وضمان اجلودة ملؤسسات التعليم العايل والدروس املستفادة منها ةالتجرب، 2004، حسني  احلجار، رائد2 
 . 484-483االزهر،ص ص  ،جامعةاملنظومةالثاين،دار  ء، اجلز 126





 التنظيمي وجودة التعليم العالي   مناخلل : التأصيل النظريالفصل الثاني
 

~ 91 ~ 
 

التقومي   برامج  صنفت  واملهام،وقد  األهداف  هذه  اجلامعية، إ على  )اإلدارة  املوضوع  حسب  التقومي  ثالثة،  ىل 
 من خالل مقارانت دولية، اثنيا  تقومي األنشطة الرتبوية حسب احلقل االكادميي، واثلثا تقومي اخلدمات اجلامعية(، 

احلقل   حسب  البحثية  تقريرا  األكادميياألنشطة  تقدمي  الوطنية  اجلامعات  على  وجيب   ،  ( اىل  -NIADسنواي 
UE.لرؤية الوضع احلايل ألنشطتها الرتبوية والبحثية ونشره ) 

 جتارب بعض الدول العامل االسالمي يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل.  :الثايناملطلب  
 .1الشاملةيف التعليم العايل  يف تطبيق ادارة اجلودة  التجربة املاليزية:  أوال

احلكومة املاليزية يف   تواملهارات، أسسهم املفاتيح لتكوين جمتمع تقوده املعرفة  أميثل التعليم العايل يف ماليزاي أحد  
الوطين    1997سنة   لضمان جودة   L.A.N   (LembargaAkreditasi Negara  )جملس االعتماد 

سنة   ويف  اخلاص،  أيضا    2002التعليم  احلكومة  اجلودة  إقررت  ضمان  شعبة   QAD   (Qualityنشاء 
Assurance Division  ويف العمومية،  التعليم  مؤسسات  ملراقبة  الرتبية  وزارة  داخل  جملس   2005(  قرر 

املاليزي   املاليزية، حيث تتكون من  إالوزراء  املوافقة على خطط   16نشاء وكالة اجلودة  عضوا والذي يعمل على 
الوكالة إدارة  والتحديثات،    وسياسات  التعديالت  على  املوافقة  على  املرتبطة الربامج    واعتمادوالعمل  واملؤهالت 

لوزارة  املستمر  والتوجيه  ومراجعتها  العايل  التعليم  مؤسسات  وبياانت  تقارير  تلقي ورصد  مع  العايل  التعليم  مبيدان 
 التعليم العايل. 

أشهر األنظمة املاليزية املستخدمة يف تقييم جودة التعليم العايل هي نظام التقييم املاليزي ملؤسسات التعليم ن من  إ
 SETARA   (Rating System for MalaysianHigher Education  العايل 

Institutions )    حتت قيادة الربوفسور    2007والذي بدأ عمله سنةChe HusnaAzahari   مدير مركز
،وكان   MQAوهذا حتت وصاية     KEBANGSAAN  (UKM)التخطيط املؤسسي واجلودة جبامعة  

ق يف  الضعف  ونقاط  القوة  نقاط  تقييم  منه  نظام اهلدف  للجودة،وحيتوي  املستمر  والتحسني  العايل  التعليم  طاع 
SETARA    أعضاء هيئة منها  مؤشر لقياس اجلودة بعد موافقة كل اجلامعات،ويشمل ستة جماالت   89على،

األ   اختياروانتقاءالتدريس، هذه   والرتتيب،حيثكادميي،املوارد،التنظيم  الطلبة،البحوث،الربانمج  نسب  تتفاوت 
وهو    D-SETARA،لقد مت تطوير هذا النظام ليصبح نظام االنضباط  اجملاالت حسب ختصص كل جامعة

ىل جانب ذلك قامت احلكومة املاليزية إبنشاء إ يعمل على حتفيز اجلامعات املاليزية للمشاركة يف التصنيف العاملي،  
 

عبديل،1 ميدون   ادريس  يف  ،  2018،  الياس  العايل  التعليم  جودة  واقع  دراسةامهية  )  ماليزاي،  مباليزاي  اإلسالمية  العاملية  اجلامعة  (  IIUMحلة 
 .294-280جامعة زاين عاشوراجللفة ص ص، دفاتر االقتصادية، جملة ،كنموذج 
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رصيد كبري   مكون من أربعني أستاذا جامعيا هل( الذي يت(MajlisProfesorNegaraجملس أساتذة الدولة  
،وظيفة هذا اجمللس ليست مسائل املناهج واجلودة ،بل حتديد احتياجات سوق العمل خالل عشر اهتمصصيف خت 

سنوات قادمة،وعلى أساس هذه املعطيات يتم حتديد التخصصااتجلامعية املطلوبة،وتلغى التخصصات اليت ال تكون 
ائرة العمل هع اجلامعات العاملية، ، وتعترب اجلامعة العاملية اإلسالمية املاليزية من مع توسيع دة بسوق العمل، قهلا عال

من طرف عدة دول إسالمية   هذه اجلامعة   ،حيث متول   ومنوذجا حيتض به  حدى اجلامعات احلكومية العاملية إبني  
فكرة   ،وتعود  ،البنغالداش،ابكستان  ،ماليزاي،السعودية،مصر،تركيا  ماهتري إشائها  نإمنها  السابق  الوزراء  رئيس  ىل 

ما مرحلة ما أجنيب، أطالب    400منهم    4398ىل  إ بلغ عدد الطالب يف مرحلة التدرج    2015حممد،يف سنة  
برانمج دراسات عليا   119اجلامعة على    جنيب،وحتتويأ   625من بينهم    1072بعد التدرج فبلغ عدد الطالب  

 . 1912فبلغ ما عدد أعضاء هيئة التدريس  أ برانمج بكالوريوس،  56و
 .1العايليف التعليم  الشاملة  التجربة الرتكية يف تطبيق ادارة اجلودة :  اثنيا

هم عناصر التنمية والنهضة يف أ ن التعليم من  أ   2002يرى حزب العدالة والتنمية الرتكي والذي وصل للحكم سنة  
ير املستقيم، كما  الطريق  البشرية يف  للثروة  استثمار  اليت ال أ هذا احلزب    نصار أىمجيع اجملالت، ابعتباره  الدول  ن 

البشرية بصورة جيدة حمكوم  مواردها  االستثمار يف  لقد كانت   حتسن  والتقدم.  املنافسة  بفقدان حظها يف  عليها 
 واالزدهار السياسة التعليمية اليت طبقها حزب العدالة والتنمية الرتكية يف أربعة عشرة عام عامال أساسيا يف النجاح  

الرتكي، إضافة   الشعب  به  متتع  بوعي  إ الذي  دولته  متعلم وجيل مثقف حيمل مشروع  ميالد جمتمع    ،واقتدارىل 
لطالب اجلامعات احلكومية متكنهم  من تغطية مصاريف الدراسة ،كما   لالقرتاضووضعت احلكومة الرتكية نظام  

التجارية والصناعيةإعملت احلكومة على   الفرص للجامعات لتأسيس شركات مع اإلدارات احمللية والغرف   اتحة 
األ  البحثيورجال  التطوير  لربانمج  املركزية  اإلدارة  دعم  مع   ، مشرتكة  مبشروعات  للقيام  يف   عمال  والتكنولوجي 

اإل هذا  يف  املالية  املوارد  وتوفري  الدولة  حتتاجها  اليت  اجملاالت  ويف  بني اجلامعات  التعاون  خلق  على  والعمل  طار 
ىل مؤسسات منتجة غري منفصلة عن اجملتمع ومتطلباته ، إاجلامعات والقطاعات الصناعية حىت تتحول اجلامعات  

واحتياجات  العصر  متطلبات  مع  يتوافق  مبا  جديد  من  التعليمية  املناهج  مراجعة  على  الرتكية  احلكومة  وعملت 
كبرية، حيث سجل التعليم تركيا هنضة    خاص يف شهد التعليم بشكل عام والتعليم العايل بشكل  اجملتمع الرتكي و 

 حا جذري متثل فيما يلي: صال إالعايل  

 
،ربيع 2102العدد    رائدة يف جمال التعليم ابلعامل اإلسالمي،جتارب    جملة اجملتمع،  التجربة الرائدة لرتكيا يف جمال التعليم،  ، 2016،  حممد زاهد جلول1

 17-12ص ص  الكويت،، دولة 2016 ، ديسمرب1438األول 
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 جعل اجمللس األعلى للتعليم العايل كمؤسسة تقوم ابلتنسيق بني اجلامعات وتضع املعايري؛  ✓
 داري وأكادميي؛ إذايت   استقاللىل مؤسسات ذات  إحتويل اجلامعات  ✓
 اليت تصب يف صاحل الطالب وأعضاء هيئة التدريس؛ متتع اجلامعات ابحلرية والدميوقراطية   ✓
 نتاج املعرفة العلمية والقيام ابألنشطة البحثية والتعليمية.إجعل اهلدف الرئيس للجامعات   ✓

العدالة والتنمية حققت إجنازات كبرية، حيث خطت احلكومة الرتكية إ انتهجها حزب  اليت  التعليمية  السياسية  ن 
ازات احملققة نذكر منها تورة كبرية يف هم اإلجنأخطوة كبرية يف تطوير التعليم العايل من حيث اجلودة التعليمية ومن  

ة جامعأ وعملت احلكومة على مبد   جمال التكنولوجيا، حتديث املناهج واملفردات الدراسية ، والدعم التام لطالب، 
جامعة،   86أي بزايدة     162،ليصبح عددها    2002يف سنة     76حيث كان عدد اجلامعات    يف كل املدينة

ىل إ  2002مليار لريا تركية  عام   2.5يري عاملية حيث رفعت ميزانية اجلامعات من وأصبحت اجلامعات الرتكية مبعا
سواء ابلنسبة   %200جور املعلمني بنسبة  أىل رفع رواتب و إ ،كما عملت احلكومة 2011مليار لريا عام   11.5

اللغات األجنبية واستخدام تعليم    مرات، رفع جودة    7األمريكي، زايدة املنح الدراسية اىل  و الدوالر  أللرية الرتكية  
التعليمية من حيث النمط املعياري والتجهيزات والقدرات كما قامت ب  الوسائل احلديثة لتدريسها ، تطوير األبنية 

من قبل جملس  دارهتا تتمإاجلامعات و  مراقبة  ن عملية إ ،77100،وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس حوايل  التعليمية
العايل   الطالب عام  1981نشائه عام  إ  الذي مت   YOKالتعليم  األ  2011،وبلغ عدد   16000تراك  خارج 

 جنيب. أطالب 
 يف تطبيق ادارة اجلودة الشاملةيف التعليم العايل السعودية   اثلثا: التجربة 

حيث  شهد القرن الواحد وعشرون زايدة غري مسبوقة لعدد امللتحقني ابجلامعات السعودية ومبختلف التخصصات، 
من   الطالب  عدد  )  281522قفز  سنة  يقارب  إ(  2000-1990طالبا  ما  سنة   858880ىل  يف  طالبا 

حصائيات اململكة العربية إ وهذا وفق    %33طالبا أي بنسبة قدرها  577358(، أي بزايدة 2009-2010)
السعودية،  1السعودية احلكومة  الثالثةاهليئة  أسست  االلفية  واالعتماد    يف  للتقومي  هيئة الوطنية  وهي  األكادميي، 

شراف عليها، مستقلة تعمل ابلتعاون مع الوزرات واجلهات األخرى املسؤولة عن إدارة مؤسسات التعليم العايل واإل
التعليمية، اجلودة واالعتماد يف منظمات  معايري لضمان  املعايري عشر   واهلدف منها وضع جمموعة  وتغطي  هذه 

و  واألجماالت  الرسالة  الربامج،  هداف،هي  العلمي،  العالقة ابجملتمع،  إدارة وضمان جودة  الربامج،  البحث   إدارة 

 
 العدد السابع، اجمللة السعودية لتعليم العايل، ،يف التعليم العاليالسعودي األكادميياجلودة واالعتماد  نضما، 2013، زهري بن صاحل عمر عبد اجلبار1

 .62ص  ،ةالسعودي، 2013جوان 
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املالية، واإلدارة  التخطيط  التعليم،   والتعليم،مصادر  والتجهيزات،التعلم  واخلدمات   املرافق  الطلبة  شؤون  إدارة 
التوظيف وهي معايري متعارف عليها على مستوى   يؤشر على نقاط العامل،حيث وبعد تكيفها  املساندة،عمليات 

تصحيحها التعليمية  املؤسسة  على  اليت جيب  اهليئة يف  .1الضعف  إجنازات  والفعاليات مجومتثلت  األنشطة  من  لة 
ومنها احلصول على عضوية عدد من املنظمات الدولية مثل الشبكة العاملية هليئات ضمان اجلودة العلمية واملهنية  

ىل تبادل املعلومات واخلربات بني األعضاء من إ ( وهي منظمة عاملية هتدف  INQAAHEالعايل )يف التعليم  
األأ واالعتماد  التقييم  بنظام  اخلاصة  الواثئق  وإجناز  العايل،  التعليم  يف  اجلودة  حتسني  والذي جل  الوطين  كادميي 

من الواثئق على   وثيقة ،وتتضمن كل    جل ضمان اجلودة أ اهليئة يف تقييم مؤسسات التعليم العايل من    هستعتمد علي
الدكتوراه،و  اىل  الدبلوم  من  مؤهل  لكل  التعلم  مستوايت  مثال  منها  بياانت  الشخصية  املعدة  العالقات  هارات 

اجلامعات بعض  قامت  املسؤولية....اخل،  وذلك   وحتمل  الربامج  لبعض  اجلودة  ضمان  أنظمة  إبدخال  احلكومية 
االعتماد    ابتفاق اهليئات  بعض  رئيسية  العتمادالدولية  مع  مهنية  فقد   برامج يف جماالت  اهلندسية مثال  كالربامج 

( والتقنية  اهلندسية  الربامج  اعتماد  منظمة  من  اعتمادها  على  الوطنية   ABETحصلت  اهليئة  قامت   ،وقد   )
ىل عدد إ سودة  ىل مجيع اجلامعات الوطنية كما أرسلت هذه املإ مسودة النظام    إبرسالللتقومي واالعتماد األكادميي  

،كما قامت اهليئة بتجريب  النظام على جامعتني وطنيتني ومها   سرتالياأوكندا و   والربيطانيني  األمريكينيمن اخلرباء  
طلق عليه مشروع التطبيق التجرييب ،وكان أابلرايض، و   هلية""جامعة امللك عبد العزيز" جبدة و"جامعة سلطان األ 

ئة من ، وقد تبني للهياململكة  اهلدف منها التحقق مدى مالئمة مجيع عناصر النظام قبل تطبيقه على كل اجلامعات 
التجرييب التطبيق  لنتائج  األولية  السياسة ،إالدراسة  للجوانب  وشامال  جيدا  نظام  أعدته كان  الذي  النظام  ن 

 للنظام بشكل عام واملعايري  ارتياحهمبدى اخلرباء الدوليني املشاركني يف مشروع التطبيق التجرييب  أوالتفصيلية، و 
 
 
 
 

 

  اجلامعية،   اثرت الجملة كلية    ،األكادمييبعض الدول األجنبية والعربية يف ضمان اجلودة واالعتماد    بجتار ،  2014،  مها كامل جواد  صباح النجار،1 
.55بغداد، ص  العراق، العدد السادس عشر،
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 . 1بشكل خاص
 يف العامل.  يف تصنيف اجلامعات  يعتمد عليهااملطلب الثالث: مؤشرات جودة التعليم العايل واليت  

حمط   للجامعات  العاملية  التصنيفات  التعليمية    اهتمام ابتت  واملؤسسات  حيث   والطالب،  واألكادميينيالدول 
 أثرمما له    إعالما جلامعات الربوز  تغريات يف اجلامعات، وذلك لرغبة ا  إلحداث أصبحت هلذه التصنيفات قوة معتربة  

ملموس يف اقبال الطلبة على التسجيل يف هذه اجلامعات من جهة وهذا ما يزيد يف مسعة ورحبية املؤسسة التعليمية، 
عن  أ فه   أشهرما  عامليا  املعتمد  اس يالتصنيفات  كيو  تصيف  شنغهاي،  تصنيف   ،

 . 2بعض التصنيفات األخرى  إىل  ابإلضافة  ، webometricsويببمرتكس وتصنيفاتميز 
 :3للجامعات يف العامل  تصنيف شنغهاي -أوال

 2003ألول مرة يف يوليو    اعتمادهن جرى  أاحلديث،وذلك بعد  يف عاملي مبعناه  نول تصأيعترب تصنيف شنغهاي  
جياو جامعة  قبل  املركز   من  معرفة  هو  االعتماد  هذا  وراء  من  األساسي  اهلدف  وكان  الصينية،  شنغهاي  تونغ 

كادميي والبحثي يف الرتتيب العاملي مقارنة ابجلامعات العاملية، بغية احلقيقي للجامعات الصينية من حيث األداء األ
واجلامعا الصينية  اجلامعات  بني  الفجوات  تضيق  على  والعمل  ترتيبها  حتسني  عليها من  يطلق  واليت  العاملية  ت 

 كادميية ، كثرها قبوال وتداوال يف األوساط األ أ نه  أال  قدم التصنيفاإتأنه يعترب من  أجبامعات النخبة العاملية،وبرغم من  
وتقييم   فحص  على  التقييم  هذا  فلسفة  من    2000وتقوم  ،وذلك  العامل  حول  جامعة   10000صل  أ جامعة 

اليونيسكو شريطة   ومسة أحد أعضائها على  أاملؤهالت األولية مثل حيازة    امتالكهامسجلة على مستوى منظمة 
جامعة   1000ية، حيث ترتب  و عدد املقاالت املنشورة يف جمالت عاملأأبعمال ابحثيها،    االستشهادو  أعاملية،

ويستند تصنيفشنغهاي على جمموعة من املؤشرات ابلغة الدقة ، وخيتلف الوزن النسيب لكل مؤشر   عاملية تنازليا،
ول املؤشرات القياس حيث يتكون أخر تبعا ألمهيته وأتثريه يف منظومة التقييم.  وتعترب جودة األداء البحثي  عن اآل

جمموعة املقاالت   ولاملؤشر الفرعي األويضم    التقومي،حيث    من %20نسبة  بمنهما    من مؤشرين فرعني لكل واحد
فيستهدف اإلحاطة بعدد املقاالت الواردة   خرما املؤشر الفرعي اآل أاحملكمة، يف الدورايت العلمية الدولية    املنشورة

 
مبؤسسات التعليم   ميدانيةافاق ومعوقاته دراسة   نضام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية:  ق تطبي،  2014-2013،  صليحة رقاد1

. 123-121، ص ص ر، اجلزائ1جامعة سطيف  رسالة دكتوراه غلوم يف العلوم االقتصادية، ،العايل للشرق اجلزائري
مستغامن،    ة، جامع1د، العد1جملة املالية واألسواق، اجمللد    ،حتسني أداء اجلامعات يف التصنيفات العاملية  تاليا،  2014،  حممد حمدود حممد عيسى2

 .27-26ص ص 
قامسي،3 قامسي  شوقي  قراءة الدويل    فالتصني  ،2016،  صباح  املفاه  للجامعات:  السياقات  واجملتمع،  ، ميةييف  االنسان  علوم  ،  جملة  ،  19العدد 

 .89-86ص حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، ص  ة، جامع2016جوان 
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من اجملموع الكلي للمؤشرات التقومي وتقاس   %10  ، فتحوز جودة التعليم على  فيدليل النشر العلمي املوسعسنواي
 ومسة فيلدز يف الرايضيات ،أو  أبعدد خرجيي اجلامعات احلاصلني على جوائز عالية معرتف هبا مثل جوائز نوبل  

عني لكل منها وتعترب جودة أعضاء هيئة التدريس املؤشر الثالث للقياس ،حيث يتكون هذا املؤشر من مؤشرين فر 
التقومي، ويتعلق األول منهما أعضاء هيئة التدريس احلاصلني على جوائز ذات طابع دويل   %20نسبة   يف سلم 

 ، نوبل  جوائز  وعشرون أمثل  واحد  يف  أبعماهلم  استشهادا  األكثر  الباحثني  بعدد  خاص  فهو  الثاين  املؤشر  ما 
ما أ  كادميي مقارنة حبجم املؤسسة التعليمية، داء األفهو لأل  %10ما املؤشر األخري والذي يكون بنسبة  أختصص،  

 ملام حبجم هيئة التدريس يف مؤسسات بلد ما فتأخذ االوزان السابقة فقط. تعذر اإل   اذإ
 :1اتميز للجامعات يف العامل(QS)   سأتصنيف كيو  -اثنيا

شركة علمية   وهي 1990أتسست سنة   واليت  (quacquarellisymonds)تتوىل شركة كواكواريليسيمندوس
من اختيار   مهنية متخصصة واليت هلا مكاتب يف كل من لندن وابريس و سنغافورة ،وفروع أخرى يف مجيع العامل  

جامعة موجودة يف العامل ،واهلدف من هذا التصنيف هو   00 000 30صل  أجامعة يف العامل من    500حسن  أ
 حسن الربامج التدريسية.أ العايل وإجراء مقارانت الختيار    رفع مستوى املعايري العاملية لتعليم

العايل  التعليم  قطاع  يف  املستثمرة  املهنية  والشركات  الطالب  يساعد  جامعي  دليل  إبصدار  املقارانت  هذه  وتتوج 
صدر   وقد  املؤسسات،  أحسن  سنة  أ ابختبار  الشركة  هلذه  تصنيف  للتعليم   2005ول  اتميز  جملة  يف  نشره  ومت 
 نشرت كل مؤسسة تصنيف خاص هبا.   2010، ويف سنة  2009العايل، واستمرت هذه الشراكة اىل غاية  

راء النظراء من جامعات استطالعأمؤشرات،مؤشر تقومي النظري من خالل  س اتميز على ستة  أويعتمد تصنيف كيو  
التقومي هلذا  أر أخرى ومعرفة   يرتبط و ،40%املؤشري االخصائيني حول مدى تقدم اجلامعات حيث تكون نسبة 

هذا املؤشر يعرب عن النسبة  نإ  ، املؤشر الثاين أبحد عناصر اجلودة الشاملة أي نسبة أعضاء هيئة التدريس للطالب
نسبة    التدريسية وأيخذ  العملية  التدريس عن جودة  التقومي،    %20  املتوازنة بني أعضاء هيئة  ويعترب   يف سلم 

الدراسات  هلده  املرجعية  اإلشارة  نسبة  احملكمة، وكذلك  اجملالت  التدريس يف  أعضاء  من  نشر كل عضو  معدل 
طالب   يف سلم التقومي،حيظى   %20شارة العلمية وأيخذ هذا املؤشر  والذي يطلق على هذا املؤشر ابلبحوث واإل

بني اجلامعات والشركات   اتفاقياتغلب األوقات تربم  أاجلامعات العاملية بقبول واسع وكبري يف سوق العمل، ويف  
إعطاء دفع قوي مليزهتا التنافسية ويطلق   شأهنمجل التوظيف ابعتبار طالب هذه اجلامعات قيمة اثبتة،ومن  أمن  

 
قاصدي    ة، جامع1د، العد7اجمللد    جملة القانون: اجملتمع والسلطة،  ،يف اجلامعات املغاربية وحتدي التصنيفات العاملية  ةاحلكام ،  2018مربوك،كاهي1

 .64-62صاجلزائر، ص  مرابح،
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نسبة   وأيخذ  العمل  سوق  تقومي  مبؤشر  املؤشر  هذا  القياس  %10  على  سلم  لعاملية  ،  يف  اجلامعات  تستقطب 
كفاءات اندرة واملتمثل من أعضاء هيئة التدريس  واليت متكنها من املنافسة الدولية،ونظرا جلودة اخلدمات التعليمية 

حسن اجلامعات،فيعترب عضو هيئة التدريس والطالب األجانب مؤشرين يف سلم القياس أ يقصد الطالب األجانب  
 لكل منهما.   %05سبة  وأيخذان ن

 للجامعات يف العامل: webometricsويبب مرتكس  تصنيف-اثلثا
ويببمرتكس  تصنيف  خمرب  webometricsيصدر  تنتمي  ،Cybermetricsعن  حبثية  جمموعة  لىأكرب إوهي 

حبثية   وهي  إمؤسسة  عامة    Consejo Superior de InvestigacionesScientificasسبانية 
(CSIS )  ترتيب املؤسسات اجلامعية   للموقع   دف األساسياهلمل يكن  مر  ويف ابدئ األ  ، 2004منذ سنة    وذلك

للجامعات، حيث يتم    ظهر قدراته على ترتيب مواقع ويب أنرتنيت،لكن سرعان ما  ى شبكة األ لبل تعزيز النشر ع
يف شهر جانفي وجويلية   صدار نتائج التقييم مرتني يف السنة إيتم  ،ة يف العاملجامع  24000كثر من  حاليا ترتيب أ 

لتصنيف الرمسي  املوقع  م  ، 1على  التقييموتنقسم  الوضوح  إؤشرات  معيار   ، معيارين  الرؤيةأىل    ( Visibility)  و 
، من خالل مستوى االستفتاء الظاهري للروابط اخلاصة ابحملتوى املنشور يف املوقع مثل يف األثر حيث يتم تقييم  توت

هذا املؤشر   وأيخذ(،  Google,Yahoo,Livesearch,Exalead) أبربع حمركات البحث وهي  االستعانة
وينقسم )Activity)  و النشاطأيف الفعالية    ويتمثلما املؤشر الثاين  أ من القياسفي سلم التقومي ،    %50نسية  

 ( وهي:احلضور  عناصر  ثالثة  اىل  املؤشر  ويشري  Presenceهذا  اإلإ(  العدد  اليت ىل  الويب  لصفحات  مجايل 
اإل اجلامعة  نطاق  البحث    لكرتوين يتضمنها  حملرك  ميكن  عليها،  Googleواليت  الثاين  أالتعرف  العنصر  فهو ما 

)  االعتبار يف    وأيخذ(  Openness)  نفتاح اإل الغنية  امللفات  املواقع   Pdf,Doc,Pttعدد  يف  املنشورة   )
 Excellence،والعنصر الثالث هو اجلودة )  Google Scholarكادميي املخصصة حبسب حمرك البحث األ 

وأتخذ العناصر )احلضور،   وإنتاج اجلامعة، كادميية املنشورة يف اجملالت الدولية العالية التأثري  ( وميتل عدد األوراق األ
 . 1على التوايل يف سلم التقومي  %15،%20،15%النفتاح، اجلودة( النسبا

 
 

 
شهرية1 بوزيد  تصنيف    بترتي،  2019،  بن  حسب  اجلزائرية  اجلامعات  ويب  والصحافة،العدد  webometricsمواقع  االتصال  ، 10،جملة 

 .191 ص، 02اجلزائر  ةجامع 
ترتيبها ضمن تصنيف    ةاسرتاتيجي ،  2015،  الطاهر ميمون 1 الدويل    املؤمترمداخلة يف    ،webometricsاجلامعات اجلزائرية يف حتسني  العريب 

 .410االمارات، ص  جامعة الشارقة، اخلامس جلودة التعليم،
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 خالصة الفصل الثاين: 
التطرق إىل مفهوم وأهم اخلصائص والنماذج وأمهية املناخ التنظيمي املتأثر مبجموعة من خالل هذا الفصل، حاوان  

سرد جمموعة من مناذج املناخ التنظيمي واليت من العوامل واألسباب سواء كانت داخلية أو خارجية، كما تطرقنا إىل 
التنظيمي األمهية القصوى من االهتمام ابلرغم من تواجده  قدمها جمموعة من الباحثني ، حيث مل تعطى للمناخ 

يف  دغم      وأتثريه  يف  املختلفة  خمتلف املراحل  على  التنظيمي  املناخ  يعرب  حيث  التعليمية،  اجلودة  إىل  والوصول 
السائ والتكنولوجية العالقات  املالية  واإلمكاانت  اهليكلية  البىن  وأشكال  وحتفيزية،  واتصالية  قيادية  أمناط  من  دة 

املستخدمة من شأهنا املساعدة لالنتقال من اإلدارة التقليدية يف عملية التسيري والتعليم إىل منظومة جديدة قائمة 
الداعمة يف   األرضيةلنا إىل أن املناخ التنظيمي هو  ، كما توصالتعليم العايل  على التطوير والتحسني وإىل جودة يف

مجيع مراحل تطبيق اجلودة التعليمية، فهو يعرب عن عالقة االرتباط بني الفرد وبيئته، حيث توصلنا إىل أن فلسفة 
ن اجلودة يف التعليم قائمة على توافر البيئة املالئمة اليت تسمع للعنصر البشري يف أداء مهامه على أحسن وجه، م

والتغيري اإلجيايب. وأصبح تشخيص مناخ اجلامعة أمر حتمي وضروري، ابعتبار أن   ريخالل زايدة مستوايت التطو 
املؤسسات اجلامعية منظمات منفتحة على احمليط الداخلي واخلارجي من جهة، وأتثري املناخ التنظيمي على األداء 

تصحي فعلية يف  إدارة  وجود  خالل  من  اجلامعة  إلدارة  إجيايب الكلي  مناخ  خلق  على  وعمل  التنظيم،  جمرايت  ح 
 يسمح ويتسم خبلق الدميومة واالستمرار من طرف إدارة اجلامعة. 
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 متهيد: 
أن  من شأهنا  السابقة  الدراسات  إىل  واالستناد  العلمية،  الدراسات  مكوانت  أهم  أحد  التطبيقية  األدبيات  تعترب 
تعطي صورة واضحة عن موضوع البحث حمل الدراسة، وتثري معارف الباحث من خالل تزويده واطالعه على ما 
توصل الباحثني من نتائج يف جمال دراسته، حيث تعترب الدراسات السابقة من أهم املعايري واليت تساعد يف تصميم 

 وبناء حبث سليم. 
سنحاول يف هذا الفصل إىل التطرق وإبراز إىل أهم الدراسات السابقة واليت تناولت املوضوع سوآءا للمتغري املستقل 

الت املتغري  أو  الفكري  املال  اليت رأس  الدراسات  التنظيمي، وكذا  املناخ  الوسيط  املتغري  أو  العايل،  التعليم  ابع جودة 
 جتمع بني متغريات الدراسة. 

واليت  عربية  أو  أجنبية  السابقة سوآءا كانت  الدراسات  خمتلف  إيضاح  إىل  الفصل  هذا  يهدف  ذلك  على  وبناء 
الدراسات احلديثة يف هذا اجلانب، وقد قسمنا   تطرقت إىل أحد متغريات دراساتنا، حيث حاوان إىل التطرق إىل 

 هذا الفصل إىل مبحثني:     
 املبحث األول: الدراسات السابقة للعالقة بني متغريات الدراسة والعالقة بينها. 

 التعقيب على الدراسات السابقة.   املبحث الثاين: 
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 الدراسة والعالقة بينها. املبحث األول: الدراسات السابقة للعالقة بني متغريات  
يتم الرتكيز يف هذا املبحث على الدراسات املرجعية اليت مت التطرق إليها من قبل بعض الباحثني،واالعتماد عليها 
وحماولة إجياد العالقة بني املتغريات الثالثة للدراسة)رأس املال الفكري،جودة التعليم العايل،املناخ التنظيمي(، وحتليل 

كل متغريين من متغريات الدراسة،وذلك من أجل تطوير منوذج الدراسة.وفيما يلي سوف نستعرض العالقات بني  
)املناخ  العايل(،  وجودةالتعليم  الفكري  املال  )رأس  بني  الثنائية  العالقات  تناولت  اليت  الدراسات  وأحدث  أهم 

اعاة التسلسل الزمين هلذه الدراسات التنظيمي وجودةالتعليم العايل(، )رأس املال الفكري واملناخالتنظيمي(، مع مر 
 وترتيبها تنازليا مناألحدإثىل األقدم. 

 املطلب األول: الدراسات السابقة للعالقة بني متغريات الدراسة 
 أوال: الدراسات السابقة للعالقة بني رأس املال الفكري وجودة التعليم العايل. 

 :بعنوان ،  1(et.al,2019belizon-Jesus de frutosدراسة )-01
Conceptualizingacademicintellectual capital : definition and proposal of 
a measurementscale «. 

وجعل   منذ بداية القرن الواحد والعشرين أصبحت اجلامعات األوربية تعمل على حتسني جودة البحوث العلمية،
قابلية   امللموسة يف صورة   للمقارنة والتنافسية،املؤسسات األكادميية أكثر  حيث أصبح الرتكيز على األصول غري 

 الرأس املال الفكري أكثر اهتماما ابعتباره مصدر لتوليد املعرفة العلمية، ومورد هام للميزة التنافسية واالجتماعية. 
 ه الثالثة )الرأس املال البشري، هدفت هذه الدراسة إىل تعرف على املفاهيم األكادميية للرأس املال الفكري أببعاد

االجتماعي، املال  ميكن   الرأس  اليت  املناسبة  األداة  عن  والبحث  اإلسبانية،  اجلامعات  يف  التنظيمي(  املال  الرأس 
األكادميي، البحث  سياق  يف  النسبية  املستوايت  لتقيم  األبعاد،  هذه  قياس  احلكومة   بواسطتها  اقرتحتها  واليت 

 ة الوطنية اإلسبانية للبحث العلمي والتطوير واالبتكار التكنولوجي. اإلسبانية ومستها ابخلط
من   املكون  االستبيان  توزيع  لتحكيم،  62سؤال على    76مت  اإلسباين  العلمي  البحث  فريق  قادة  مت  من  حيث 

لرأس املال االجتماعي    20لرأس املال البشري،  22، منها  50سؤال ليصبح عدد أسئلة االستبيان    26حذف  
التنظيمي.أ  8و املال  لرأس  قام سئلة  النهائية  االستمارة جاهز يف صورهتا  وتعديلها حيث أصبحت  وبعد ضبطها 

 
1Jesus de frutos-belizon,Femando martin-alcazar,Gonzalo sanchez-gardey (2019),Conceptualizing academic 
intellectual capital: definition and proposal of a measurement scale, cite this document 
https//doi.org/10.1108/JIC-09-2018-0152 We have been visiting the site on 13_06_2019 AT 17H42. 
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استمارة استبيان عن طريق الربيد االلكرتوين على جمموعة من اخلرباء اإلسبان يف خمتلف   1798الباحثون بتوزيع  
عشوائية، بطريقة  اختيارهم  مت  حيث  اب  التخصصات،  النتائج  حتليل  اهليكلية ستعمال  بعد  ابملعادالت  النمذجة 

(SEM).وذلك من أجل حتديد األداة املناسبة اليت ميكن بواسطتها قياس هذه األبعاد ، 
اجلامعات  يف  الفكري  املال  الرأس  قياس  خالله  من  ميكن  الذي  املقياس  حتديد  إىل  الدراسة  نتائج  توصلت 

مقياس   العلمي  الفريق  مستوى  أن  يف  اخلمسة اإلسبانية،وتتمثل  بعناصره  البشري  املال  لرأس  حمدد 
نوعية  حتديد  خالله  من  ميكن  الذي  األكادميي(  العمل،التفكري  يف  اجلهود،ديناميكية  )الكفاءة،املعرفة،ديناميكية 
التدريبات,وصقل املواهب وحتديد اإلمكانيات املتاحة ،مما يسهل ممارسات تنمية املوارد البشرية من خالل تشجيع 

الفريق يف التكوين والتدريب وهدا ما يدفع توسيع نطاق املهارات واملعرفة،وهذه املعرفة تساعد على  مشاركة أعضاء 
بناء رأس املال االجتماعي بعناصره الثالثة )املناخ االجتماعي،العالقات الداخلية داخل الفريق،العالقات اخلارجية 

العمل وتسمح بتدفق املعلومات حبرية وبناء شبكات اليت أقامها الفريق خارج الوحدة( من خالل التعاون يف بيئة  
 حبوث مما يسهل إنشاء رأس املال التنظيمي ب)فرق التسيري،الثقافة التنظيمية(.  

 : ، بعنوانet.al,2019Yolanlaramirez)1(دراسة    -02
Examining The Intelecttuel Capital Web Reporting by 

SpanishUniversities". 
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أراءأصحاب املصلحة )أعضاء هيئة التدريس، موظفون، طلبة......( يف اجلامعات 
اإلسبانية حول التقارير اليت تقدمها اإلدارة عن تقييم جودة اإلفصاح عن الرأس املال الفكري أببعاده الثالثة )الرأس 

الرأس املال العالقايت( السائد يف اجلامعة، دراسة وتقييم نوعية الكشف عنالرأس  اهليكلي،الرأس املال  املال البشري،
السائد يف اجلامعات اإلسبانية احلكوميةمرسل هلا من طرف أصحاب املصلحة عرب صفحتها على  الفكري  املال 

 األنرتنيت، حتليل بعض العوامل احملتملة واليت تؤثر على هذا النوع من الكشف. 
من    مجعت  الدراسة  اجلامعة   50بياانت  إدارة  الدراسة من جملس  جمتمع  تكون  إسبانية حكومية، حيث  جامعة 

)طلبة،  متمثلني يف  اخلارجيني  واملستخدمني  العلمية(،  اجملالس  العام، رؤساء  األمني  اجلامعة،  )رئيس  من  املتكون 
ريس، ابحثون، موظفون إداريون(. استخدم نقاابت عمالية، موظفون اإلدارة العامة(، وموظفني )أعضاء هيئة التد 

 
1Yolanlaramirez, Elena mario, Montserrat manzaneque, (2019), Examining the Intellectual Capital Web 
Reporting by Spanish Universities,cite this document: https//doi.org/10.1108/oir-02-2018-0048 We have 
been visiting the site on 02_08_2019 AT 14H38. 
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تتعلق  االستداللية  االستنتاجات  الورقة  توفر هذه  احملتوى، حيث  النوعية كورقة حتليل  و  الكمية  الطرق  الباحثون 
،يف حني أنه أستعمالملسح  2016جامعة اسبانية سنة   50ابلسياق احملدد لتحقيق يف حتليل املواقع االلكرتونية من 

لالختبا للجامعات كأداة  االجتماعية  اجملالس  أعضاء  مجيع  إىل  االستبياانت  الكرتونيا   إرسال  الالمعلمية.مت  رات 
استمارة أي ما   327مت اختيارهم بطريقة عشوائية، ومت اسرتجاع    1164احلكومية اإلسبانية حيث بلغ عددهم  

 فصاح بعوامله احملددة. ( صاحلة لدراسة، واستخدموا أيضا  حتليل االحندار لربط مؤشر اإل%28يعادل )
، ومع وقد توصلت نتائج الدراسة إىل أن الرأس املال البشري كان أكثر كشفا  من الرأس املال اهليكلي والعالقايت

ذلك فان نوعية الكشف عن الرأس املال اهليكلي كان أعلى من الرأس املال البشري والعالقايت. وحددت الدراسة 
العناصر املكونة ألبعاد الرأس املال الفكري حيث حددت عناصر الرأس املال البشري ب )املعرفة، مؤهالت أعضاء 

اهل املال  الرأس  أما  التدريب(،  برامج  نوعية  املشاريع التدريس،  الفكرية،  )امللكية  التالية  ابلعناصر  فحدد  يكلي 
الفكرية، العالقات املالية(، الرأس املال العالقايت فحدد ب )رضا الطالب، معايري اجلودة، التعاون(. كما توصلت 

اليت حتصل يف االجيابية والسلبية  التغريات  اهليكلي يف  املال  البشري ورأس  املال  اجلامعات الدراسة إىل أتثري رأس   
 االسبانية، بينما ال أتثري لرأس املال العالقايت يف هذه التغريات.

أوصت الدراسة بضرورة فتح النقاش بني اجلامعات وواضعي السياسات فيما يتعلق ابلفوائد املتعلقة بتقارير اإلدارة 
ابعتبار أنه ميثل جانبا رئيسيا يف املتكاملة كأداة لتلبية احتياجات أصحاب املصاحل املختلفني وتزويدهم ابملعلومات  

 سياسة االتصال ابجلامعة. 
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 ،بعنوان: Arash bakhsha,et.al,2018 1)دراسة )  -03
Identifying The Variables Of Intellectual Capital And Its Dimensions 
With TheApproach Of Structural Equations In The Educational 

Technology Of Iran". 
التكنولوجيا  يف  التكلفة  مؤشرات  على  بناءا   الفكري  املال  الرأس  ومؤشرات  عوامل  حتديد  الدراسة  هذه  هدفت 

املال البشري، التعليمية اإليرانية، وحتديد العوامل املكونة لكل بعد من أبعاد رأس املال الفكري يف اجلامعة )رأس  
يف  الفكري  املال  لرأس  لتطبيق  وقابل  منوذمجناسب  بناء  وحماولة  العالقايت(،  املال  رأس  اهليكلي،  املال  رأس 

 التكنولوجيا التعليمية يف إيران. 
تكونت عينة الدراسة من رؤساء، ونواب رؤساء، واملدرسون ومديري املراكز التعليمية، والطالب وخرباء التكنولوجيا 

شخصا ، حيث اختريت العينة بطريقة عشوائية، مت اسرتجاع  340مية، وبعد توزيع استمارات االستبيان على التعلي
استبعاد    308 مع  استبيان،  الباحثني    8استمارة  لدى  ليبقى  لدراسة،  300استمارات،  صاحلة  وقد   استمارة 

 لتحليل النتائج.SEM)النمذجة ابملعادالت اهليكلية  استخدم الباحثون  
البشرية،  وقد   القدرات واملهارات  الوظيفي،  البشري وهي )الرضا  املال  لرأس  العوامل املكونة  الدراسة إىل  توصلت 

أنه يتكون من ثالثة  الدراسة إىل  اهليكلي فتوصلت  املال  الوظيفية، مستوى تدريب املوظفني(، أما رأس  الكفاءة 
العملي لنظم  عوامل  املعلومات،  تكنولوجيا  لنظم  )عوامل  العالقايت عوامل  املال  رأس  أما  التجارية(،  العالمة  ات، 

املال  رأس  منوذج  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  العمالء(، كما  رضا  العمالء،  عن  )معلومات  عاملني  من  فيتكون 
  الفكري يف التكنولوجيا التعليمية اإليرانية مناسب وقابل لتطبيق. 

  

 
1Arashbakhsha,Abbas afrazeh,Akbar esfahanipour,2018, Identifying the Variables of Intellectual Capital 
and Its Dimensions with The Approach of Structural Equations in The Educational Technology Of 
Iran, Eurasia journal of mathematics, science and technology education,2018,14(5),1663-1682 
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 : ، بعنوان  1( et.al,2018  Amjad lqbalدراسة )     -04
Fromknowledgemediating role of innovation and intellectual capital in 

highereducation" . 
هدفت هذه الدراسة إىل اختبار العالقة بني إدارة املعرفة واألداء التنظيمي يف اجلامعات الباكستانية، والدور الذي 
واالبتكار   العالقايت(  املال  الرأس  اهليكلي،  املال  الرأس  البشري،  املال  )الرأس  أببعاده  الفكري  املال  الرأس  يلعبه 

 كوسيط يف تعزيز هذه العالقة.
ا عينة  من  تكونت  لدولة   325لدراسة  األحباث  جامعات  يف  العاملني  واإلداريني  التدريس  هيئة  أعضاء  من 

منها غري صاحلة، ليبقى   24استمارة،  241مت استالم ما يعادل    حيث مت اختيارهم بطريقة عشوائية،  ابكستان، 
الباحثني بنسبة    217لدى  اهليكلية    %67أي  ابملعادالت  النمذجة  على  الباحثون  اعتمد  للدراسة،  صاحلة 

(SEM)  :ملعاجلة البياانت وحتليلها والوصول إىل النتائج التالية 
إىل  الباحثون  توصل  الباكستانية، حيث  اجلامعات  التنظيمي يف  واألداء  املعرفة  إدارة  بني  العالقة  األوىل:  النتيجة 

اليت ميكن من العوامل  احلوافز، حيث هذه   حتديد  الثقافة،  القيادة،  املتعلقة ابملعرفة منها  األنشطة  خالهلا تسهيل 
 العوامل تؤثر بشكل إجيايب على عمليات اكتساب املعرفة واستخدامها. 

النتيجة الثانية: أن التنفيذ الفعال لعمليات إدارة املعرفة يف اجلامعات البحثية ميكن أن يؤدي إىل زايدة يف إنتاجية 
 بحث، ورضا الطالب، وتطوير املناهج الدراسية وسهولة االستجابة هلا. ال

)البشري،  الفكري  املال  الرأس  مكوانت  على  وإجيايب  أتثري كبري  هلا  املعرفة  إدارة  عمليات  إن  الثالثة:  النتيجة 
 اهليكلي، العالقايت(، حيث أن مكوانت رأس املال الفكري هي اليت تعزز من أداء اجلامعة. 

  

 
1Amjad lqbal, Fawad latif, Frederic marimon, Umar Farooq sahibzada, Sadamhussain (2018),From knowledge 
management to organizational performance: modelling mediating role of innovation and intellectual 
capital in higher education,cite this document: https//doi.org/10.1108/JEIM-04-2018-0083 We have been 
visiting the site on 26_04_2019 AT 14H54. 
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) د  -05 ،راسة  ام كلثوم  موسى  بنوية،بن  بعنوان  1(2017عيسى  تفعيل ،  الفكري ودوره يف  املال  :"رأس 
 وجناعة املؤسسة اجلامعية دراسة حالة كلية العلوم االقتصادية جلامعة تلمسان". 

التعرف  الفكري يف جامعة أبو بكر ابلقايد تلمسان، وحماولة  املال  الرأس  الدراسة إىل حتديد طبيعة  هدفت هذه 
على الطرائق واألساليب اليت تعتمد عليها اجلامعة لتطوير وتنمية القدرات واإلمكانيات وكل ما له عالقة ابلرأس 

يف   العليا  اإلدارة  وتزويد  هبا،  املتواجد  الفكري  ميكن املال  خالله  من  الذي  العلمي  والتصور  ابملعلومات  اجلامعة 
تطوير الربامج والطرائق واألساليب اإلدارية املعتمدة من قبلها، لتطوير خربات ومهارات وقدرات وإمكانيات أعضاء 

 هيئة التدريس يف اجلامعة، وذلك لتحقيق النجاعة هبا. 
من كلية العلوم االقتصادية للجامعة، اختريت عينة الدراسة   تكونت عينة الدراسة من جمموعة أعضاء هيئة التدريس

يعادل   ما  الباحثان  استلم  الباحثان    10استمارة،   95بطريقة عشوائية،  لدى  بقي   85منها غري صاحلة، حيث 
 (SPSS)من االستبياانت الصاحلة لدراسة،اعتمد الباحثان على الربانمج اإلحصائي    %  90استمارة أي بنسبة  

 بياانت وحتليلها. ملعاجلة ال
توصلت الدراسة اليت أجريت يف كلية العلوم االقتصادية جلامعة أبو بكر ابلقايد بتلمسان، أن الرأس املال الفكري 
لبلوغ  األساسية  الركيزة  يعترب  بصفة خاصة، حيث  املؤسسات  العموم وجناح  االقتصادي على  التقدم  هو مصدر 

الكلية  تعتمد  أهدافها،  اجلامعية  أي   املؤسسات  الفكري  املال  الرأس  على  للحصول  االستقطاب  عملية  على 
استقطاب الفكر للعمل يف املؤسسة، لالستفادة من األفكار النادرة وتوظيفها يف جمال االبتكار والتجديد. اهتمام 

ية الكلية يف إجياد وتطوير الرأس املال الفكري من خالل إرسال أعضاء هيئة التدريس يف بعثات علمية أو تدريب
ومشاركتهم يف املؤمترات، كما توجد على مستوى كلية العلوم االقتصادية جلامعة أبو بكر ابلقايد بتلمسان قاعدة 
عليه  احملافظة  على  الكلية  وتعمل  الفكري  املال  الرأس  وتنشيط  وصناعة  استقطاب  على  تساعد  مالئمة  بياانت 

تطوير االسرتاتيجيات اليت تعزز التغيري بني أعضاء هيئة واالهتمام ابلطلبة. ميكن استخدام الرأس املال الفكري يف  
التدريس والزابئن املتعاملني خدمة لتوجهات اجملتمع. االبتكارات موجودة لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة أبو 

ة بكر ابلقايد، وذلك نتيجة الستخدام أساليب متطورة ومتجددة يف التدريس، إضافة إىل الرؤية الشاملة والصحيح 
 من طرف أعضاء هيئة التدريس للمشاكل اليت تواجههم يف أداء أعماهلم وقدرهتم على التنبؤ حبدوثها. 

 

 1عيسى بنوية،بن موسى ام كلثوم )2017(،رأس املال الفكري ودوره يف تفعيل وجناعة املؤسسة اجلامعية دراسة حالة كلية العلوم

االقتصادية جلامعة تلمسان،جملة االمتياز لبحوث االقتصاد واإلدارة،اجمللد )1(،العدد )2(،جامعة ابو بكر ابلقايد تلمسان ،ديسمرب2017، ص ص 
32-49.  
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ومهارهتم  قدراهتم  تنمية  على  اجلامعية  املؤسسات  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  تشجيع  بضرورة  الدراسة  أوصت 
الف على  احملافظة  ضرورة  مع  واالبتكار،  لإلبداع  الفرصة  وإعطائهم  ابلبحث الشخصية،  واالهتمام  العلمي،  ريق 

 العلمي. 
 ،بعنوان: 1( al,2017 ,Et Abu rachedosman.دراسة )  -06

DeterminantsOf  Student Satisfaction In The Context Of Higher 
Education: A Complete Structural Equation Modeling Approach ".  

التعليم  الطالب يف جمال  ورضا  الربانمج  اخلدمة وجودة  العالقة بني جودة  البحث عن  إىل  الدراسة  هدفت هذه 
بعد ما أثبت   ادرة على دعم جودة الدراسات العليا. اجلامعات اخلاصة يف دولة البنغالدش غري ق  معظم   إلن  العايل، 

البنغالدش، حيث فشلت  اخلاصة يف دولة  اجلامعية  املؤسسة  الطالب عن اجلودة يف  الدراسات عدم رضا  بعض 
 هذه املؤسسات اجلامعية يف تكوين صورة إجيابية يف عقول أصحاب العمل. 

 :باحثني واملتمثلة فيما يليانطلقت الدراسة من طرح الفرضيتني التاليتني من طرف ال
 جودة اخلدمة مرتبطة بشكل إجيايب برضا الطالب.  الفرضية األوىل: 
 ترتبط جودة الربامج بشكل إجيايب برضا الطالب.  الفرضية الثانية:

الدراسة   هذه  يف  املستهدف  اجملتمع  تسع   5397كان  من  إدارةاألعمال  ختصص  يف  النهائية  السنة  يف  طالبا 
طالبا كعينة لدراسة من خالل تقنية   450جامعات خاصة خمتلفة مصنفة يف الصف األول، مت اختيار ما يعادل  
ةهو إاتحة الفرص بشكل متساوي لعينات أخد العينات العشوائية املنهجية،وكان السبب اختيار العينة هبذه الطريق

، 334الدراسة،وبعد توزيع استمارة االستبيان على الطلبة املشاركني يف هذه الدراسة،اسرتجع الباحثون ما يعادل  
اهليكلية    03ومتإلغاء   ابملعادالت  النمذجة  الباحثون  هبا.استخدم  املعلومات  اكتمال  لعدم   (SEM)استمارات 

 لتحليل البياانت. 
 توصلت الدراسة إلىأن جودة اخلدمة وجودة الربامج لديهما عالقات ذات داللة إحصائية حول رضا الطالب.وقد 

ومع ذلك،فقد أوضحت الدراسة أن جودة الربامج أظهرت تباينا كبريا يف رضا الطالب مقارنة جبودةاخلدمة.وبتايل 
الطال اخلدمة يف رضا  أكثر من جودة  مؤثر  عامل  الربامج هي  والثانية  فإن جودة  األوىل  الفرضيتني  فإن  ب،ومنه 

 كالمها مدعومتني إحصائيا. 
 

1Abu rachedosman,Ruswiatisurya,saputra, Jashodhansaha,2017, Determinants ofStudent Satisfaction In The 
Context Of Higher Education: A CompleteStructural Equation Modeling Approach, british journal of 
marketing stidies, vol.5, N° 06, PP.1-14, 



 الفصل الثالث                           الدراسات السابقة
 
 

~ 108 ~ 
 

وقد أوصت الدراسة بضرورة ايالء قادة التعليم العايل اعتبارا أكثر صرامة جلودة الربامج للحفاظ على رضا الطالب 
 دون جتاهل جودة اخلدمة. 

 : ، بعنوان  Nitichatteerji ,Ravi kiran,2017))1دراسة    -07
 Role of human and relational capital of universities as underpinnings of a 
knowledge economy: A structural modelling perspective fromnorth 

Indian universities« 
خمتلف   بعد ظهور اقتصاد املعرفة يف مفهومه املعاصر واحلديث، أصبح لرأس املال الفكري دورا  مهما ورئيسيا  يف

 اقتصادايت الدول.   
هدفت هذه الدراسة إىل اختبار العالقة بني متغريات أبعاد الرأس املال الفكري )الرأس املال البشري، الرأس املال 
التنمية االقتصادية  اليت ميكن للجامعات من خالهلا املسامهة يف  الكيفية  العالقايت( يف حتقيق أداء متميز وحتديد 

 واالجتماعية يف اهلند وصوال  إىل خلق اقتصاد املعرفة.
بتوزيع   منها، وبعد   60استمارة لتحكيم على جمموعة من احملكمني، اسرتجع    75قام الباحثان يف أول املطاف 

استمارة على   750ضبطها وتعديلها حيث أصبحت االستمارة جاهز يف صورهتا النهائية. قام الباحثان بتوزيعها  
جامعة خاصة من جامعات مشال   13أعضاء هيئة التدريس، حيث مت اختيارهم بطريقة عشوائية من    جمموعة من

فردا إحصائيا ميثلون  590استمارة منهم غري صاحلة مت حذفها ليبقى لدينا   30استمارة،  620اهلند. من اسرتجاع 
لتحليل أاثر أبعاد الرأس املال   (SEM)جامعة خاصة مشال اهلند. مت استخدام النمذجة ابملعادالت اهليكلية    13

 )الرأس املال البشري، الرأس املال العالقايت(، يف حتقيق األداء املتميز.الفكري  
وفقا للنتائج املتوصل إليها توصال إىل أنه كلما كان االهتمام ابلرأس املال البشري، من خالل توفري ألعضاء هيئة 

واحلوا املادية  واملكافآت  التسهيالت  هيئة التدريس  أعضاء  على  احملافظة  مع  معنوية،  أو  مادية  سواء كانت  فز 
 .التدريس املوهوبني، كلما كان األداء متميز، إال أن أتثري الرأس املال العالقايت على األداءكان نسبيا  

، بعنوان: "رأس املال الفكري يف اجلامعات الفلسطينية وتعزيز   1(2016حسني عبد القادر،دراسة )  -08
 امليزة التنافسية. 

 
1Nitichatteerji, Ravi kiran,(2017) Role of human and relational capital of universities as underpinnings of 
a knowledge economy: A structural modelling perspective from north Indian universities, cite this 
article:Chatterj,N,International journal of educational development 
http://dx.doi.org/10.1016/J.Ijedudev.2017.06.004 We have been visiting the site on 12_04_2019 AT 19H38. 
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هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن مدى اهتمام إدارة جامعة االستقالل الفلسطينية ابلرأس املال الفكري لتعزيز 
منها املقابالت الشخصية،  امليزة التنافسية. استخدم الباحث املنهج الوصفي، واستخدم عدة أدوات جلمع البياانت

املناسبة يف هذا املنهج، استخدم أسلوب ليكرت اخلماسي كأنسب أسلوب جلمع  االستبيان، وغريها من الطرق 
 وحتليل البياانت، ونظرا  لقدرة هذا املقياس على التمييز بني الدرجات املختلفة ولسهولة فهمه من قبل املستقصيني. 

من استمارات   66حيث مت اسرتجاع    كادميي جامعة االستقالل بفلسطني،من أ   72تكونت عينة الدراسة من  
، مت اختيار عينة الدراسة بطريقة %92االستبياانت اليت وزعت على األكادمييني أي بنسبة استجابة قدرت ب  

 ملعاجلة البياانت وحتليلها.  (SPSS)اعتمد الباحث على الربانمج اإلحصائي    عشوائية،
أظهرت   الرتب وقد  ذوي  املميزين  األكادمييني  ابستقطاب  تقوم  بفلسطني  االستقالل  جامعة  أن  الدراسة  نتائج 

العلمية العالية، وتتميز برباجمها النوعية. رغم ذلك فإن مسعة اجلامعة متدنية نتيجة لعدم متييزها يف األحباث العلمية، 
وال   برامج تدريبية مستمرة لتنمية الرأس املال الفكري،ال تقدم حوافز مالية أو معنوية للباحثني املتميزين. ال تضع  

تويل أي اهتمام لرأس املال الفكري. عالقة اجلامعة مع اجملتمع املدين قوية وأهنا تشارك مع املؤسسات األخرى يف 
 املؤمترات العلمية. 

ل بفلسطني ابلرأس املال أظهرت النتائج املتوصل هلا أنه ال يوجد أي داللة إحصائية بني اهتمام جامعة االستقال
 الفكري وتعزيز امليزة التنافسية لديها. 

  

 

 1حسني عبد القادر، 2016، رأس املال الفكري يف اجلامعات الفلسطينية وتعزيز امليزة التنافسية، جملة الدراسات املالية، احملاسبية،
جامعة االستقالل فلسطني. ، 28-10، ص ص2016 ديسمرب لعدد السادس،، اواإلدارية  
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أثر رأس املال الفكري على جودة التعليم العايل جامعة ابتنة   : بعنوان:6(     2016يوسف مرمي،)دراسة  -09
 احلاج خلضر منوذجا.  1

هدفت هذه الدراسة إىل توضيح أثر الرأس املال الفكري أببعاده الثالثة )الرأس املال البشري، الرأس املال اهليكلي، 
العايل أببعادها اخلمسة )مؤهال التعليم  الزابئين(، على جودة  املال  الربامج الرأس  التدريس، جودة  ت أعضاء هيئة 

 واملناهج التعليمية، جودة أساليب التقييم، جودة النظام اإلداري، جودة التسهيالت املادية والبحث العلمي(. 
تكونت عينة الدراسة من جمموعة أعضاء هيئة التدريس، وطلبة )ماجستري، طلبة دكتورة ل م د(، اعتمدت الباحثة 

ق جلمع  أدوات  عدة  هيئة على  وأعضاء  األقسام،  رؤساء  مع  املباشرة  املقابالت  منها  املعلومات،  من  عايل  در 
التدريس، واعتمدت الباحثة على الواثئق اإلدارية والسجالت ابعتبارها سند مكمل لألدوات املستخدمة. استنادا  

استبيان، استمارة  بتصميم  قامت  الباحثة،  عليها  حتصلت  اليت  وتع   للمعلومات  ضبطها  أصبحت وبعد  ديلها 
من جمموع   %10اختريت عينة الدراسة بطريق العينة العشوائية الطبقية، أي    االستمارة جاهزة يف صورهتا النهائية،
البالغ عددهم   البالغ عددهم  969أعضاء هيئة التدريس  .حيث بلغت عينة 503، ونفس النسبة ابلنسبة لطلبة 

با  مع استبعاد استمارة واحدة لعدم اكتمال املعلومات طال  50، و%  100أستاذا بنسبة استجابة    98الدراسة  
( اإلحصائي  الربانمج  على  الباحثة  النسخةSPSSاململوءة.اعتمد   ) V23     وقد وحتليلها  البياانت  ملعاجلة 

 توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
البشري على جود  :ابلنسبة لعينة األساتذة املال  العايل،مل يثبت وجود أي أثر جوهري لرأس  التعليم  الرأس   ة  أما 

 .والرأس املال الزابئين فلهما أثر كبري على جودة التعليم العايل  املال اهليكلي،
مل يثبت وجود أي أثر لرأس املال الزابئين على جودة التعليم العايل، عكس الرأس املال البشري   ابلنسبة لعينة الطلبة: 

 دة التعليم العايل من وجهة نظر الطلبة. والرأس املال اهليكلي فلهما أثر كبري يف جو 
  

 
 يوسف مرمي )2016-2015(،أثر رأس املال الفكري على جودة التعليم العايل جامعة ابتنة 1 احلاج   خلضر منوذجا،أطروحة دكتوراه يف علوم6

احلاج خلضر. 1ابتنة  املنظمات، جامعة التسيري ختصص تسيري   
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 بعنوان:   Sumiamumtaz,Qaisar abbas,2014 ) )1دراسة  -10
An EmpiricalInvestigation Of Intellectual Capital AffectingPerformance: 

A Case Of  PrivateUniversities In Pakistan". 
دولة ابكستان،  اخلاصة يف  اجلامعات  أداء  على  الفكري  املال  رأس  أتثري  دراسة  إىل  الورقة  هذه  انصب موضوع 
ودرجة أتثري كل بعد على حدى واملتمثل يف كل من رأس املال البشري، ورأس املال اهليكلي، ورأس املال العالقايت 

يؤثر هبا كل بعد من أبعاد رأس املال الفكري بشكل  بشكل مباشر أو غري مباشر على األداء، وحتديد الكيفية اليت 
 مباشر أو غري مباشر على البعد األخر. 

تكونت عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس جملموع اجلامعات اخلاصة، قام الباحثان بتوزيع استمارات االستبيان 
 مت استالم ما   حيث اختريت عينة الدراسة بطريقة عشوائية، عضو، 500على األساتذةالبالغ عددهم  

منها    352يعادل   املعلومات  27استمارة،  اكتمال  لدراسةلعدم  صاحلة  الباحثان    هبا، غري  لدى   325ليبقى 
 لتحليل النتائج.SEM) (النمذجة ابملعادالت اهليكليةاستمارة استبيان صاحلة لدراسة، استخدم الباحثان  

وقد خلصت هذه الدراسة إىل وجود أتثري بشكل كبري لكل بعد من أبعاد رأس املال الفكري واملتمثلة يف رأس املال 
املال العالقايت على األداء يف اجلامعات اخلاصة يف دولة ابكستان، وقد توصلت   البشري، رأس املال اهليكلي ورأس

الدراسة أبضا أن هناك أتثري كبري لرأس املال الفكري على األداء يف اجلامعات اخلاصة يف ابكستان، كما توصلت 
ب يؤثر  اجلامعات اخلاصة حيث  الرئيسي يف  املساهم  البشري هو  املال  أن رأس  أو غري الدراسة إىل  شكل مباشر 

 مباشر على كل من رأس املال اهليكلي ورأس املال العالقايت. 
  

 
1Sumiamumtaz,Qaisar abbas,2014, An Empirical Investigation of Intellectual Capital Affecting 
Performance: A Case of Private Universities in Pakistan, word applied sciences journal 32(7): 1460-1467, 
Comsats institute of information technology, Islamabad, Pakistan. 
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 الدراسات السابقة للعالقة بني املناخ التنظيمي وجودة التعليم العايل.   املطلب الثاين:
 بعنوان:  1:(2020kurdiet.al,-.al sama f:)  دراسة  -01

The RoleOrganisationalClimate In ManagingKnowledge Sharing 
AmongAcademics In Higher Education". 

تسعى مؤسسات التعليم العايل جاهدة لتعزيز ثقافة تبادل املعرفة، حيث يرتبط هدا التبادل املعريف بسلوك الفعلي 
 عوامل تنظيمية. لألكادمييني، والذي بدوره يرتبط بعدة عوامل قد تكون يف أغلبها  

هدفت هذه الدراسة إىل حتديد ودراسة العوامل، اليت تؤثر على تبادل املعرفة بني األكادمييني يف مؤسسات التعليم 
 العايل من منظور تنظيمي. 

عضو من هيئة التدريس من جامعات اململكة املتحدة، ونظرا    1000تكونت عينة الدراسة يف ابدئ األمر من  
 ة، قام الباحثون يف إدراج أكادمييني العاملني يف خمتلف جامعات التعاون اخلليجي لضعف نسبة االستجاب

استبيان عرب   3000منها، اإلمارات، البحرين، الكويت، قطر، عمان، إبضافة إىل األردن ومصر، وبعد إرسال  
من   اقل  االستجابة  نسبة  لألكادمييني، كانت  اإللكرتوين  إىل  %10الربيد  العينة  حجم  وصلت  رغم 257،   ،

لدراسة، قابلة  أهنا  إال  من    ضعفها  ابستعمال كل  النتائج  حتليل   والنمذجة  (SMART-PLS) برانمجبعد 
 .(SEM)ابملعادالت اهليكلية  

التنظيمي له أتثري قوي وبشكل استثنائي على ممارسات األكادمييني يف تبادل املعرفة،    وقد توصلت النتائجأانملناخ
الفعلي  السلوك  مع  اجيابية  عالقة  األكادمييني  بني  والثقة  التنظيمية  للقيادة  أنه كان  إىل  الدراسة  توصلت  كما 

 لألكادمييني يف تبادل املعرفة يف مؤسسات التعليم العايل. 
بضرور  الدراسة  يف أوصت  لألكادمييني  املعرفة  التبادل  سلوك  وتعزيز  لفهم  وتفاعالهتا  التنظيمية  العناصر  مراعاة  ة 

 مؤسسات التعليم العايل.  
  

 
1Osama f .al-kurdi,Ramzi elhaddadeh, Tillaleldabi,2020, The Role OrganisationalClimteIn Managing 
Knowledge Sharing Among Academics in Higher Education, international journal of information 
management 50 (2020),217-227 
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: بعنوان: »املناخ التنظيمي ودوره يف تطبيق إدارة املعرفة دراسة ميدانية 1( 2019دراسة )العويف أفنان،   -02
 جامعة ألطاهري حممد بشار". 

إىل دراسة العالقة بني املناخ التنظيمي أببعاده )اهليكل التنظيمي، منط القيادة واحتاد القرارات،   هدفت هذه الدراسة
 النشر واملشاركة ابملعرفة،  ختزين املعرفة،  احلوافز، االتصال(، وعمليات إدارة املعرفة أببعادها )اكتساب وتوليد املعرفة،

 وتطبيق إدارة املعرفة(. 
استمارة، مت   175مت اسرتجاع      أستاذ العاملني جبامعة الطاهري جممد بشار،   235الدراسة من  تكونت عينة  

 ، مت اختيار %72بنسبة    169استمارات لعدم اكتماهلا، ليصبح عدد االستمارات الصاحلة لدراسة   6استبعاد  
الوصفي،  املنهج  استخدام  مت  عشوائيا،  الدراسة  التح  عينة  أبسلوب  الباحثة  خالل استعانت  من  اإلحصائي  ليل 

 ملعاجلة البياانت وحتليلها.   (SPSS)استخدام الربانمج  
التنظيمي        املناخ  أبعاد  على  املدروس،  اجملتمع  عينة  قبل  من  ما  حد  إىل  إمجاع  وجود  إىل  الدراسة  توصلت  وقد 

د موافقة إىل حد ما على جمال واملتمثلة فياهليكل التنظيمي، منط القيادة واختاد القرارات، احلوافز، االتصال(، وجو 
املعريف لدى  الرصيد  اليت تساهم يف زايدة  التكنولوجية  توفر جبامعة طاهري حممد على وسائل  املعرفة، عدم  إدارة 

 األساتذة، وجود أتثري اجيايب ألبعاد املناخ التنظيمي على تطبيق إدارة املعرفة ابجلامعة. 
ية السائدة وذلك بتوفري مناخ تنظيمي يساعد يف ظروف عمل األستاذ أوصت الدراسة بضرورة تطوير األمناط القياد

العدالة  املهام وميتاز ابلالمركزية، توفري  التنظيمي للجامعة لتسهيل االتصاالت وإجناز  اهليكل  اجلامعي، حتسني يف 
 واملساواة بني كافة أعضاء الفريق العلمي، مع تشجيع العمل اجلماعي كفريق واحد. 

  

 
  ،التسيريعلوم  روحة دكتوراه،ط أ، رجامعة الطاهري حممد بشااملناخ التنظيمي ودوره يف تطبيق ادارة املعرفة دراسة ميدانية ، 0192، فنان أالعويف 1

، .تسيري منظمات األعمال، جامعة الطاهري حممد بشار ختصص 
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 : ،بعنوان1(Mohammad ali achraf,2018دراسة )  -03

"Influences Of WorkingCondition And FacultyRetention On Quality 
Education In PrivateUniversities In Bangladesh". 

على  استبقاء  من خالهلا  ميكن  اليت  والكيفية  العمل،  بني ظروف  العالقة  دراسة  إىل  الورقة  هذه  انصب موضوع 
 أعضاء هيئة التدريسفي اجلامعات اخلاصة يف دولة البنغالدش، واليت بدورها تؤثر على جودة التعليم العايل 

ال البنغالدش تسعى جاهدة إلجياد  اليت ميكن من خالهلا استبقاء ابعتبار أن اجلامعات اخلاصة يف  املناسبة  كيفية 
على األكادمييني املميزين، واالحتفاظ هبم ملدة طويلة، من أجل كسب ميزة تنافسية مقارنة ابملؤسسات اجلامعية 

 اخلاصة األخرى. 
 موظف، منهم  537اعتمد الباحث على عدة أدوات جلمع قدر عايل من املعلومات، منها املقابالت املباشرة مع  

للحاجة ملاسلو،  اهلرمي  البنغالدش، واستعمل تسلسل  اخلاصة يف  اجلامعات  التدريس من مجيع  هيئة  أعضاء من 
 حيث مت على أساسه تصميم جداول القياس من أجل تقييم بيئة العمل، ومت طرح الفرضيات التالية: 

 التدريس. : ترتبط حالة العمل بشكل إجيايب مع استبقاء أعضاء هيئة  1الفرضية  
 : يرتبط استبقاء أعضاء هيئة التدريس إجيااب ابلتعلم اجليد.2الفرضية  
 : ترتبط ظروف العمل بشكل إجيايب مع جودة التعليم.3الفرضية  
 : االحتفاظ ابلكلية بشكل إجيايب يتوسط بني حالة العمل وجودة التعلم. 4الفرضية  
اجلامعات اخلاصة ابلبنغالدش منهم اعضاء من هيئة التدريس، مت استمارة استبيان على العاملني يف    516مت توزيع  

الدراسة   عينة  استجابة  نسبة  حيث كانت  اعتمد %100اسرتجاعها كلها،  عشوائية،  بطريقة  اختيارهم  مت   ،
ملعاجلة البياانت وحتليلها وقد   (SEM)، والنمذجة ابملعادالت اهليكلية  (SPSS)الباحثعلى الربانمج اإلحصائي  

 الدراسة إىل النتائج التالية:توصلت  
فقد أتبث البحث أن ظروف العمل وجودة التعليم أضعف بكثري   3صحتها أما الفرضية    1،2،4أثبتت الفرضية  

اجلامعات  يف  اجليد  والتعلم  العمل  ظروف  بني  ابلوساطة  التدريس  هيئة  أعضاء  وحيتفظ  األخرى،  العالقات  من 

 
1Mohammad aliachraf,(2018),Influences of WorkingCondition and Faculty Retention on Quality 
Education in Private Universities in Bangladesh, cite this document: https//doi.org/10.1108/IJEM-03-2018-
0121,We have been visiting the site on 16_08_2019 AT 17H00. 
. 
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العم أن ظروف  البنغالدش. حيث  التدريس مما حيقق اخلاصة يف  هيئة  استبقاء على أعضاء  تعمل على  اجليدة  ل 
 التمييز يف التعليم أو جودة التعليم.

04-  ( عاشوري،دراسة  يف 1(  2017ابراهيم  العايل  التعليم  مؤسسات  وجودة  التنظيمي  املناخ  :بعنوان: 
 اجلزائر،دراسة عينة من اجلامعات اجلزائرية. 

إبر  إىل  الدراسة  هذه  االتصاالت انصب موضوع  القيادة،  منط  التنظيمي،  )اهليكل  أببعاده  التنظيمي  املناخ  أثر  از 
التنظيمية، التكنولوجيا املستخدمة(،على جودة التعليم العايل أببعادها )جودة عضو هيئة التدريس، جودة اإلدارة 

 اجلامعية، جودة الطالب اجلامعي، جودة الوسائل واإلمكانيات، جودة املناهج الدراسة(. 
أستاذ   54000تكون جمتمع الدراسة من جمموع األساتذة الدائمني من خمتلف املؤسسات اجلامعية، البالغ عددهم 

اجلامعي   املوسم  يف  ومعاهد 2016-2015جامعي  أساتذة كليات  فهم  الدراسة  يف  املستهدف  اجملتمع  أما   ،
 ( طريقة  على  الباحث  اقتصر  لتخصص.  األقرب  لكوهنم    *(TORO YAMEN،1967 االقتصاد، 

املساوي ل   العينة  الباحث إىل حجم  توصل  العددي  التطبيق  وبعد  العينة  أي كلما كان 397حلساب حجم   ،
استبيان، مت   605كانت العينة أكثر متثيال للمجتمع املدروس. قام الباحث بتوزيع    397حجم العينة أكرب من  

زائري، جامعة البويرة من الوسط، اختيار عينات الدراسة من ثالث جامعات منها جامعة املسيلة من الشرق اجل
اجلامعي  املركز  الشرق،  مليلة عن  اجلامعي  املركز  منها،  مراكز جامعية  ثالثة  إضافة إىل  الغرب،  تيارت من  جامعة 
املالية  ابالستقاللية  تتمتع  اليت  املراكز  هذه  لطبيعة  نظرا  الوسط،  من  لتيبازة  اجلامعي  املركز  الغرب،  عن  للبيض 

صاحلة لدراسة،   %97أي بنسبة    402منها غري صاحلة، ليبقى لدينا    13استبيان،    415رتجاع  واإلدارية، مت اس
الربانمج  استخدام  خالل  من  اإلحصائي  التحليل  أبسلوب  الباحث  استعان  عشوائيا،  الدراسة  عينة  اختريت 

(SPSS)  .ملعاجلة البياانت وحتليلها 

 
علوم  ، اطروحة دكتوراه، مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر، دراسة عينة من اجلامعات اجلزائريةاملناخ التنظيمي وجودة  (،2017إبراهيم عاشوري )1

 التسيري، ختصص علوم التسيري، اطروحة منشورة، جامعة حممد بوضياف املسيلة. 
 قة،=مستوى الدe=حجم اجملتمع،  N= حجم العينة، n)حيث  n=N/1+Ne²حيسب حجم العينة وفق املعادلة التالية:  *

كلما كان حجم العينة أكرب من قيمة احملسوبة تصبح العينة أكثر متثيال للمجتمع  ( ،  %95: كخطأ معياري، مستوى الدقة:%5حيث أخد الباحث 
املدروس. 
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ظيمي وجودة التعليم العايل من وجهة نظر أساتذة كليات خلصت الدراسة أن هناك قبول متوسط لواقع املناخ التن
 ومعاهد االقتصاد، مع تباين يف إجاابت املبحثني حنو أبعاد املناخ التنظيمي السائد وحنو أبعاد حمور اجلودة. 

وتوصلت الدراسة أبضا إىل وجود مسامهة للهيكل التنظيمي يف حتقيق اجلودة يف مؤسسات التعليم العاليوخصوصا 
املدروسة، وجود الك والكليات  اجلامعات  اجلودة يف  اجلامعة يف حتقيق  لقيادة  أثر  املدروسة، وجود  واملعاهد  ليات 

البحث  التنظيمية يف حتقيق اجلودة، وكذلك وجود أثر للتكنولوجيا املستعملة يف جمال  مسامهة فاعلة لالتصاالت 
 العلمي يف حتقيق اجلودة يف اجلامعات واملراكز املدروسة. 

وصت الدراسة بضرورة تشكيل فرق عمل داخل اجلامعة مهمتها األساسية تتبع وتشخيص واقع املناخ التنظيمي أ
السائد ،والعمل على وضع آليات اإلصالح مع تقدميها لإلدارة العليا، العمل على التحول من اإلدارة التقليدية إىل 

هيكل اجلامعة وحدة تعمل على تطبيق مفاهيم   إدارة اجلودة الشاملة، كما أوصت الدراسة إىل استحداث داخل
إدارة اجلودة الشاملة، ووضع برامج تدريبية وتكوينية لقيادات اجلامعة هبدف تعزيز مهارات التواصل وحل املشاكل 
ضمان  خالاي  دور  تفعيل  ووطنية،  حملية  جوائز  استحداث  خالل  من  املبدعني،  الباحثني  تشجيع  والصراعات، 

 اهبا صفة املخطط االسرتاتيجي لسياسات ومناهج الكليات واملعاهد.اجلودة من خالل إكس
:"مسامهة املناخ التنظيمي يف حتقيق جودة ، بعنوان1(2016دراسة )إبراهيم عاشوري، بلقاسم سعودي،  -05

 التعليم العايل يف اجلزائر، من وجهة أعضاء هيئة التدريس جبامعة البويرة". 
ر وأمهية املناخ التنظيمي يف حتقيق جودة التعليم يف مؤسسات التعليم العايل، هدفت هذه الدراسة إىل توضيح دو 

االتصال،  اجلامعية،  القيادة  التنظيمي،  )اهليكل  التنظيمي  املناخ  ألبعاد  التأثري  وآلية  العالقة  توضيح  إىل  وكذلك 
، جودة إدارة اجلامعة، جودة التكنولوجيا( وأبعاد جودة التعليم العايل )جودة الطالب، جودة أعضاء هيئة التدريس

 املناهج الدراسية، جودة الوسائل واإلمكانيات(. 
أستاذ   15أستاذ من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  16أستاذ جامعي، منها    45تكونت عينة الدراسة من  
طريقة عشوائية، اعتمد من كلية احلقوق والعلوم السياسية، مت اختيار عينة الدراسة ب 14من كلية العلوم االقتصادية،

 . (SPSS)الباحثان على املنهج الوصفي التحليلي من خالل استعماله الربانمج اإلحصائي  

 

أعضاء هيئة  من وجهة  مسامهة املناخ التنظيمي يف حتقيق جودة التعليم العايل يف اجلزائر،  ،2016،  بلقاسم سعودي  إبراهيم عاشوري، 1
(،جامعةزيانعاشورالجلفة.1)28-دراساتاقتصادية-مجلةالحقوقوالعلوماإلنسانية،التدريس جبامعة البويرة
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العايل، حيث يشكل جو  التعليم  لتحقيق جودة  التنظيمي  املناخ  الدراسة إىل ضرورة حتسني  نتائج  توصلت  وقد 
ا لطالب  واإلبداع  والتجديد  والتطوير  التحسني  على  املساعد  يساهم   واألستاذ،  جلامعي،العمل  اجلامعة.  وإدارة 

اهليكل التنظيمي يف توضيح املهام وجتديد السلطات وجتديد اللوائح مبا يتوافق والتغريات احلاصلة يف بيئة املؤسسة 
اجلامعية. منط القيادة السائد يساهم يف توجيه األسرة اجلامعية جنو اإلبداع والتجديد، تلعب قنوات االتصال بني  

العاملني يف اجلامعة دورا جوهراي يف حتسني جودة التعليم من خالل تبادل املعرفة والعمل كفريق واحد من   كافة
حتقيق األهداف املسطرة من القيادة العليا للجامعة، تساهم التكنولوجيا املستعملة إىل جتويد أداء األستاذ اجلامعي 

 والطالب. 
إدارة اجلامعة ابهتمام جبميع أبعاد املناخ التنظيمي، ابعتبارها متغري هام يف كما أوصت الدراسة إىل ضرورة تويل  

العاملني يف اجلامعة مبا  التأثري يف جوانب عديدة كاألداء والرضا والصراعات، مع فتح قنوات االتصال مع مجيع 
 والطلبة املميزين.  خيدم األهداف والغاايت، وأحلت الدراسة بضرورة تقدمي الدعم املادي واملعنوي لألساتذة 

 بعنوان: ، )Al,2016 )  David jimohkayode,Et.1،دراسة  -06
Validating Quality Process Management Instrument for Higher 

Education Using Structural Equation Modelling". 
التعليم  اجلودةيف مؤسسات  العمليات  إدارة  املستخدمة يف  واألدوات  الطرائق  إىل حتقق من  الدراسة  هدفت هذه 

 اليت ميكن من خالهلا حتسني إدارة عمليات اجلودة على مستوى اجلامعة،  لياتالعايل يف دولة نيجرياي، وحتديد اآل 
 من اجل توفري قيمة لزابئن )الطلبة(.

من مجيع أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احلكومية يف مشال وسط دولة نيجرياي، اعتمدت تكون جمتمع الدراسة  
إىل  البالد  وسط  مشال  يف  احلكومية  اجلامعات  صنفت  حيث  املراحل،  املتعددة  العينات  على  التقنية  الدراسة 

احدة بشكل عشوائي من  جامعات فيدرالية وجامعات الوالايت، مت اختيار جامعة فيدرالية واحدة وجامعة والية و 
 كل اجلامعات. 

 
1David jimohkayoed,Nurahimmohdyusoff,Arsaythambyveloo,2016,Validating Quality Process 
Management Instrument for Higher Education Using Structural Equation Modelling, international 
journal for quality research,10(2), PP,341_354 
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على   االستبيان  استمارات  االستبياانت   160وزعت  اسرتجاع كل  مت  حيث  املختارتني،  اجلامعتني  من  أستاذ 
كما استخدم الباحثون   (SPSS)و    (SMART-PLS) املوزعة، استخدم الباحثون على احلزم اإلحصائية

 .  (SEM)النمذجة ابملعادالت اهليكلية  
وقد توصلت الدراسة إىل أن إدارة العمليات هي منوذج عاكس من الدرجة الثالثة له بىن متعددة األبعاد، فالبعد 
الطالب،  قبول  املوظفني،  تعيني  يتكون من أربعة عناصر وهي  اجلودة  اإلدارية إلدارة عمليات  العملية  األول من 

الداعمة والسياسات و االسرتاتيجيات، كلها عناصر مهمة للغاية يف حتقيق إدارة عملية اجلودة، اما البيئة و املرافق  
املناهج  وهي  عناصر  مخسة  من  وتتكون  للجودة  األكادميية  العمليات  فهي  اجلودة   عملية  إلدارة  الثاين  البعد 

ا هي عناصر تلعب دورا مهما يف حتقيق الدراسية، التعليم، وتعلم اخلدمة، التقييم ،وكذلك البحث والتطوير ،أبض
 العمليات األكادميية للجودة. 

وأوصت الدراسة إىل ضرورة إدراك املسؤولني ملقياس إدارة العمليات الذي سوف يسهل حتديد العناصر اليت تؤثر 
 على فعالية جودة التعليم العايل 

 ، بعنوان : 1( Aneta sokolet.al,2015دراسة :)   -07
OrganizationClimateOf  Higher Education InstitionIts Implication For 

The Devlopment Of Creativity". 
هدفت هده الورقة إىل إبراز العالقة بني املناخ التنظيمي ملؤسسات التعليم العايل وأتثريه على تنمية اإلبداع لدى 

 الطالب.
يف  جامعات  ثالث  طالب  من  الدراسة  عينة  بومريانيا   تكونت  غرب  جامعة  شتشيتسني،  جامعة  وهي،  بولندا 

لتكنولوجيا، وأكادميية الفنون، استند اختيار عينة البحث على تنويع مؤسسات التعليم العايل، واليت كانت حامسة 
 يف التعبري عن أنواع اإلبداع املستخدمة يف األعمال، وهي تقنية، علمية، واإلبداع الفين. 

استمارة استبيان على طالب اجلامعات الثالثة، حيث مت اختيار عينة الدراسة بطريقة   232ع  قام الباحثون بتوزي
استبان صاحلة لدراسة، اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي بطريقة العينة       209عشوائية، مت اسرتجاع  

الباحثون   اقتنع  لتحقيقها،  تسعى  اليت  واألهداف  الدراسة  طبيعة  ليالئم  واألكثر وذلك  فعالية  األكثر  األداة  أن 

 
1Aneta sokol,Agnieszka gozdek, Irena figursk,Martina blaskov, 2015،Organization Climate Of Higher 
Education Instition Its Implication For The Devlopment Of Creativity, procedia-social and behavioral 
sciences,182,P P 279-288 
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املتبع يف  واملنهج  يسعى جلمعها،  اليت  البياانت  لطبيعة  وذلك  االستبانة،  هي  الدراسة  من  النوع  هذا  يف  مالئمة 
 الدراسة. 

وقد توصلت الدراسة إىل العوامل اليت تدعم عملية اإلبداع يف املؤسسات التعليم العايل، من أكرب أمهية إىل أقل 
التنظيمي، والتحفيز الفكري، والدعم من الزمالء سواء كانوا  أمهية، ه يكل اجلامعة، العمليات اإلدارية، والتكامل 

طلبة أو ابحثني. ابلنسبة لطالب جامعةشتشيتسني )التقنية(كان الدافع يف املركز األخري، بني مجيع احملددات، ومع 
وأكادميية الفنون، وتفاجأ الباحثون إىل الغياب التام ذلك كان أعلى بقليل من جامعة غرب بومريانيا لتكنولوجيا،  

لعاماللتحفيز املادي ألنه وبكل بساطة عدم وجود طالب املتميزين، كما توصلت الدراسة إىل إلزامية منح الطالب 
 إىل نوع من احلرية يف اختاذ القرارات واإلجراءات اليت حتد من التحكم املفرط أي حكم ذايت يف العمل واإلبداع  
وخلق نوع من الثقة، واالنفتاح، والدعم بعيدا على السيطرة، حيث ألقت الدراسة الضوء على التصور التنظيمي  

 جديد، قد يصبح مسامهة يف املزيد من البحث يف إمكانيات تطور اإلبداع يف مؤسسات التعليم العايل.  
 :،مقال بعنوان1(Betul balkar,2015دراسة :)  -08

The Relationship Between Organizational climate, Innovative Behavior 
and Job Performance Of teachers".  

تتأثر بطبيعة  اليت  البيئات،  التعليمية هي إحدى هذه  العمل، فاملؤسسة  بيئة  التنظيمي على األداء يف  املناخ  يؤثر 
املثالية   الظروف  السائد هبا، إن خلق  التنظيمي  املبتكر، املناخ  السلوك  املعلمني على إظهار  العمل، وتشجيع  يف 

 يساعد احلصول على وظيفة ذات أداء عايل. 
واألداء الوظيفي للمعلمني، وحتديد أبضا   هدفت هذه الدراسة إىل حتديد أثر املناخ التنظيمي على السلوك املبتكر،

 أثر السلوك املبتكر على أداء املعلمني. 
من أعضاء هيئة التدريس، من الطورين االبتدائي، والثانوي يف حمافظة اضنة يف   398تكونت عينة الدراسة من  

املبتكر  الوظيفي والسلوك  األداء  قياس  املعلومات منها  قدر عايل من  أدوات جلمع  الباحث عدة  استخدم  تركيا، 
املبتكر، السلوك  على  التنظيمي  املناخ  آاثر  وحتديد  البياانت،  جلمع  وذلك  البحث  عينة  الوظيفي   على  واألداء 

األداء. على  املبتكر  السلوك  وكذلك  ابستعمال    للمعلمني،  النتائج  حتليل  اهليكلية بعد  ابملعادالت  النمذجة 
(SEM)   . 

 
1Betulbalkar,2015, The Relationship Between Organizational climate, Innovative Behavior and Job 
Performance Of teachers, international online journal of educational sciences,7(2), P P 81-92. 
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توصل الدراسة إىل وجود أثر للمناخ التنظيمي على األداء، من خالل عملية الدعم أو الضغط، فإذا كان املناخ 
تشجيع   على  يعمل  فإنه  خيفف داعما،  حيث  العايل،  األداء  على  املدرسة  مستوى  على  التدريس  هيئة  أعضاء 

 الضغط الذي يواجه املعلمني سواء من اإلدارة أو أصحاب املصاحل آخرين مثل )التالميذ، أوليائهم، اخل(، وحيقق
جود أثر للمناخ العدالة واملساواة وتوحيد اجلهود من خالل التعاون بني أعضاء الفريق، وأيضا توصل الباحث إىل و 

 التنظيمي على السلوك املبتكر للمعلمني، والسلوك املبتكر على األداء الوظيفي للمعلمني يف املقاطعة. 
 ،بعنوان:  1(al,2015 Mousayaminfirooz,Et.دراسة)   -09

Structural Equation Model Of Organizational Climate In Iranian 
Academic Libraries  

يرتبط املناخ التنظيمي ابلسلوك التنظيمي مع العديد من العوامل يف املؤسسات منها املزاج ودوافع املوظفني والثقافة 
للمدراء السلوكية  والفعالية  طري،  التنظيمية  عن  التنظيمية  مناخاهتا  تطوير  إىل  املنظمات  حتتاج  إجراء حيث  ق 

املوظفني،وكذلك حتقيق  أجل حتسني حتفيز  وإدارهتا وسلوكها من  املناسب على سياستها  الوقت  تغرياتسريعة ويف 
 أهدافهم.

اإليرانية  احلكومية  للجامعات  املركزية  األكادميية  املكتبات  يف  التنظيمي  املناخ  تقييم  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 
ألمهية ونظرا  اجلامعات،  جوهر  هيئة   ابعتبارها  الطلبة،أعضاء  من  إىل كل  ومنهامقدمياخلدمة  هبا  العاملة  القوى 

التدريس أوإىل فئة أخرى من اجملتمع.قام الباحثون بتصميم منوذج نظري لدراسة، الستكشاف العوامل اليت تؤثرعلى 
أربعة اختريت  اإليرانية،حيث  احلكومية  للجامعات  املركزية  األكادميية  للمكتبات  التنظيمي  مناخ املناخ  منها  عوامل 

القيادة كمتغريات مستقلة،أماالعوامالألخرى مبا يف  العمل اجلماعي، ومناخ  العدالة، ومناخ  املستمر، مناخ  التعليم 
االبتكار   العميق،ومناخ  التنوع  الدميوغرايف،ومناخ  النفسي،ومناخالتنوع  األمن  العمالء،مناخ  خلدمة  املناخ  ذلك 

الت املناخ  اتبعة،واعترب  العاملني يف  كمتغريات  املوظفني  الدراسة مجيع  جمتمع  متغريا كامنا، مشل  من   117نظيمي 
موظف بطرقة عشوائية كعينة دراسة،   520املكتبات اجلامعات احلكومية يف دولة إيران، اختار الباحثون ما يعادل  

يان، وبعد ما مت موظف فقط مأل االستمارات االستب  415وبعد توزيع استمارات االستبيان على املوظفني، أكمل 

 

Structural Equation Model Of , ,2015Fatemehnooshinfard,Hasan siamianMousayaminfirooz,1

 SSvol.33 I, Organizational Climate In Iranian Academic Libraries,the electronic library
5,http://dx.doi.org/10.1108/EL -05-2014-0076,I was see to this cite 15/09/2019 at 15h11.  
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 ( اإلحصائي  الربانمج  عرب  العوامل  هذه  دقة  اختبار  املستقصيني،مت  إجاابت  و LISRELإدخال  النمذجة ( 
 .(SEM)ابملعادالت اهليكلية  

وقد توصل الباحثون إىل رمسنموذج هنائي الذي يبينالعالقات املباشرة وغري املباشرة هلذه املتغريات املستقلة واملتغريات 
املناخ التنظيمي. وقد توصلت الدراسة على أنه البد على صانعي القرار يف املكتبات األكادميية املركزية   التابعة مع 

للموظفني،  النفسي  مناخاألمن  حتسني  اإليرانيةعلى  احلكومية  اإلدارية،   للجامعات  السياسات  وتشجيع   وتغيري 
ة، وأكدت الدراسة إلىأن كل العوامل املدرجة املوظفني على أن يكون مبتكرين، ألهنا عوامل غري متوفرة أو منعدم

 يف النموذج كانت فعالة يف حتسني املناخ التنظيمي.
البتكار،  املناخ  وهي  الثالثة  املؤشرات  على  املكتبات  هذه  يف  القرار  تركيزصناع  بضرورة  الدراسة  وأوصت 

 رات يف حتسني املناخ التنظيمي. مناخالقيادة، مناخألمن النفسي على التواليألمهيةالدوراليت تلعبه هذه املؤش
 ،بعنوان:   1(  C.neelaveni,S.manimaran 2015,دراسة )   -10

StructuralEquation Modeling For AnalysingThe Impact Of Quality Of 
Administrative Practices In Higher Educational Institutions. 

قبل   يقاستأثري املعايري من  تقييم هذه  العايل، ويتم  التعليم  اهلند من خالل معايري خمتلفة يف مؤسسات  اجلودة يف 
، حيث يتم تقييمهامن قبل بعض الوكاالاتخلارجية  ا خمتلفة، كماجلامعات عن طريق التقييم الذايت على مستوايت  

ارتبطت املمارسات اإلدارية املختلفة جبودة التعليم العايل، وبرغم اجلهود املبذولة ومجيع السياسات واملعايري اليت يتم 
 اعتمادها إلىأقصى حد ال تكون عملية اجلودة احملققة دائما كافية ودائمة.

من خالل عملية مقارنة بني املمارسة انصب موضوع هذه الورقة على تقييم أتثري بعض املمارسات اإلدارية للجودة  
واحلوكمة، والقيادة  والرسالة  منهاالرؤية  للجودة  املعتمدة كمعايري  وأتهيل،  اإلدارية  التدريس  هيئة  والبنية    وأعضاء 

اإلدارية  املمارسة  أي  اهلندية  مادوراي  منطقة  يف  جامعة  يف  املعايري  هذه  تطبيق  ومدى  واملناهج  واملرافق  التحتية 
 املطبقة.

 
1C.neelaveni, S. manimaran,2015, StructuralEquation Modeling forAnalysingThe Impact of Quality of 
Administrative Practices inHigher Educational Institutions,spinger science business media Dordrecht 2015, 
anna university regional office, Madurai, tn, India 
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املقابالت الشخصية والتيأجريت مع أشخاص على مستوى عايل، منهم  املعلومات والبياانت من خالل  مت مجع 
ومن خالل استمارات استبيان وزعت على أعضاء هيئة التدريس والطلبة يف   مديري الفئات ورؤساء املؤسسات،

 لتحليل البياانت.   (SEM)اهليكلية  استخدم الباحثون النمذجة ابملعادالت    جامعة يف منطقة مادوراي اهلندية،
وقد توصلت الدراسة إىل انه البد للمؤسسات اجلامعية املوجودة يف منطقة مادوراي اهلندية من مراجعة هياكلها 
ومعايرها مثل إدارة املوظفني املؤهلني، وتقييم األداء، واملناهج احملدثة يف أساليب التدريس، ومرافق البنية التحتية مبا 

العايل يف يتناسب م  التعليم  اليت تقدمها مؤسسات  التعليمية  تستلزم على اخلدمات  الطالب، لذلك  استيعاب  ع 
منطقةمادوراي اهلندية التفاعل بني الطالب واحملاضرين واألولياء واخلرجيني وأصحاب العمل واجملتمع واحلكومة. كما 

وعملية التنفيذ حتتاج إىل عناية ومراعاة، وأخريا   أكدت الدراسة أيضا أن جودة تنفيذ املعايري واملمارسات اإلدارية
أكدت هذه الدراسة مرة أخرى أن هناك نقص يف اجلودة إلن مجيع السياسات واملمارسات اإلدارية يتم اعتمادها 

 إىل احلد األقصى لكن هناك نقص كبري يف ممارسات التنفيذ. 
 لفكري واملناخ التنظيمي. الدراسات السابقة للعالقة بني رأس املال ا  املطلب الثالث:

 ،بعنوان:   A.Naseer,B.Mini devi,20191)دراسة )  -01
Effect Of Organisational Climate On Employees Motivation In 
University Libraries In Kerala :An Investigative Study". 

والعمالء  واملوظفني  السلطات  وتعترب  وتقاليدها.  وقيمها  ومعايريها  وثقافتها  ونظامها  هيكلها  هلا  منظمة  كل 
 املكوانت الرئيسية يف املنظمات، كل هذه املكوانت التنظيمية ختلق مناخ تنظيمي يف املنظمة، فأصبح املناخ 

اليب لقياس ودراسة املناخ التنظيمي من منظمة التنظيمي مفهوما انضجا يف اإلدارة، حيث تعددت الطرائق واألس
 إىل أخرى. 

يف  العاملني  املوظفني  حتفيز  على  التنظيمي  املناخ  أتثري  لقياس  حتليلي  األسلوب  على  الدراسة  هذه  اعتمدت 
 ني. املكتبات اجلامعية لدولة اهلند، وحتديد العناصراملناسبة املكونة للنموذج لكل من املناخ التنظيمي وحتفيز املوظف 

 مت صياغة الفرضيتني التاليتني من طرف الباحثان:  وقد 
 الفرضية األوىل: يؤثر املناخ التنظيمي على حتفيز املوظفني يف املكتبات اجلامعية يف والية كرياال. 

 

Effect of Organisational Climate on Employees Motivation In ,A. Naseer,B. Mini devi,20191

journal of information sources and  india, Libraries In Kerala: An Investigative StudyUniversity
services, vol 9, N° 1, PP 71-75, university of keralathiruvananthapuramkerala, india 
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 املوظفني. الفرضية الثانية: ال تساهم مكوانت املناخ التنظيمي ومكوانت حتفيز املوظفني يف املناخ التنظيمي وحتفيز  
تكونت عينة الدراسة من املتخصصني املؤهلني ودائمني يف جمال املكتبات واملعلومات يف مثاين جامعات حكومية 

بتوزيع   الباحثان  قام  اهلند،  دولة  يف  والية كرياال  يف  عشوائية  بطريقة  عينة   266خمتارة  على  االستبيان  استمارة 
اهليكلية  كما  الدراسة، مت اسرتجاعها كلها، دون حذف أي استبيان،   النمذجة ابملعادالت  الباحثان على  أعتمد 

(SEM)   .لتحليل ملعاجلة البياانت وحتليلها 
التنظيمي للمكتبات يف والية كرياال له أتثري كبري على زايدة حتفيز املوظفني.  وقد توصلت الدراسة إىل أن املناخ 

شخص عالقة  إنشاء  طريق  عن  بذلك  القيام  ميكن  أنه  الدراسة  نتيجة  وبنية تظهر  مادية  مرافق  وتوفري  جيدة،  ية 
 حتتيةمناسبة، والتواصل والتفاهم بني حمرتيف املكتبات يف جامعة كرياالوهذا ما يؤيد صحة الفرضيةاألوىل. 

املناخ  ويقاس  املوظفني،  حتفيز  يف  بشكل كبري  تساهم  التنظيمي  املناخ  مكوانت  مجيع  أن  إىل  الدراسة  وأظهرت 
عل  الدراسة  هذه  يف  املكافأة التنظيمي  التفاهم،  االتصال،  وهي  مكوانت  ست  من  يتكون  متغري  أحدث  أنه  ى 

واالعرتاف، العالقات الشخصية، والقيادة وروج الفريق، واملرافق املادية والبنية التحتية، والتخطيط واختاذ القرارات.  
الباحثان أن مجيع مكوانت دوافع املوظفني اليت   اليت توصل إليها  النتيجة  تساهم بشكل كبري يف كما أوضحت 

زمالء  ابلعمل،  االهتمام  وهي  عناصر  ستة  من  مركب  متغري  أنه  على  املوظفني  حتفيز  قياس  مت  التنظيمي،  املناخ 
 العمل، الرتقية، واألجر اجليد، وفرص الدراسات العليا والتدريب، والتأهيل والتقدم. 

التنظ املناخ  املكونة لكل من  العناصر  الباحثان برتتيب  قام  فالعالقات كما  املوظفني حسب أمهيتها،  يمي وحتفيز 
الشخصية هي أهم عنصر يف املناخ التنظيمي، ويليها املرافق املادية والبنية التحتية، مث االتصاالت والتفاهم والقيادة 

العمل، وروح الفريق، أما التخطيط وصنع القرار فلها أقل أتثري. أما أهم العناصر املكونة لتحفيز املوظفني هم زمالء  
 مث الرتقية األجر اجليد، أما أقل العناصر أتثريا يف حتفيز املوظفني هو فرص الدراسات العليا والتدريب. 

التنظيمي  املناخ  يف  تساهم  املوظفني  حتفيز  ومكوانت  التنظيمي  املناخ  أن كلمكوانت  إىل  الدراسة  نتائج  وبينت 
 وحتفيز املوظفينوهذا ما ينفي صحة الفرضية الثانية.

 :   ، بعنوان 1( Maria dabicet.al ,2018دراسة )  -02
Intellectuel Capital, Organisational Climate, Innovation Culture, And 
SME Preformance : Evidence FromCroatia". 

 
1Maria dabic,Jasminka,Laznjak,David smallbone, Jadranka svarc,2018,Intellectuel Capital, Organisational 
Climate,Innovation Culture,And SME Preformance: Evidence from Croatia,journal of small business and 
entreprise development, https://doi.org/10-1108/JSBED-04-2018-0177 
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املال  الرأس  البشري،  املال  )الرأس  الفكري  املال  الرأس  أبعاد  من  بعد  أثر كل  حتديد  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 
 اهليكلي، الرأس املال العالقايت( واملناخ التنظيمي بشكل عام، وثقافة االبتكار على أداء األعمال يف الشركات 

الرأس املال الفكري كمتغري واحد )منخفض، متوسط عايل( واملناخ الصغرية واملتوسطة يف دولة كرواتيا، وقياس أتثري 
 التنظيمي، على ثقافة االبتكار وأتثريهم على أداء األعمال أيضا. 

من الشركات الصغرية واملتوسطة الكرواتية، ذات صناعات خمتلفة، اعتمد الباحثون  253تكونت عينة الدراسة من  
بتوزي قام  اليت  االستبيان  استمارة  الغري على  العشوائية  العينية  بطريقة  الدراسة  عينة  اختيار  مت  الكرتونيا،  عها 

االحتمالية، من أجل اختبار موثوقية كل بعد من أبعاد الرأس املال الفكري على حدى، وقياس موثوقية الرأس املال 
كروابخ ألفا  االرتباط  معامل  وهو  واحدة  قياس  أداة  ابستعمال  واحد  كمتغري   ALPHAالفكري 

CRONBACH’S(  واعتمد على الربانمج اإلحصائي ،)  (ANOVA)  .الختبار الفرضيات 
أتبت نتائج البحث أن الرأس املال البشري والرأس املال اهليكلي واملناخ التنظيمي وثقافة االبتكار مهمة لنجاح هذه 

تبط أساسا مبستوايت أعلى الشركات، بينما يؤثر الرأس املال العالقايت بدرجة أقل، وأن األداء األعلى لشركات ير 
الفكري      املال  لرأس  من  أمهية كل  إىل  الدراسة  وتوصلت  االبتكار،  وثقافة  التنظيمي  واملناخ  الفكري  املال  لرأس 

 واملناخ التنظيمي يف عملية اإلبداعية واعتربهتما ضمن ثقافة االبتكار يف الشركة وأداء األعمال
 ، بعنوان: 1(,et.al,2018 La ode muhshalihimدراسة )  -03.

The Effect Of Learning Organization, Organitional Climate, And Work 
Motivation on Work Satisfaction and Teachers PerformanceOf Teachers 
Of The State High Schools In Kendari City, Indonesia". 

حتليل أتثري املنظمات املتعلمة، املناخ التنظيمي والدافع العمل، على كل من رضا الوظيفي   دفت هذه الدراسةإىله
 .وأداء املعلم

مدرسا يف املدارس الثانوية احلكومية من مدينة كنداري من دولة إندونيسيا، حيث   115تكونت عينة الدراسة من  
عتمد الباحثون على اختبار الفروض )الفرض الصفري، مت اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية الطبقية، ا

االحتمالية   القيمة  الباحثون  استخدم  البحث،  فرضيات  البديل(،الختبار  أقصى P-VALUEالفرض  وهو   ،

 
1La ode muhshalihim,Murdjanikamaluddin,La iru,Syahrinehrihusain ,2018,The Effect of Learning 
Organization,Organitional Climate,And Work Motivation On Work Satisfaction And Teachers 
Performance Of Teachers Of The State High Schools In Kendari City,Indonesia, international journal of 
education, learrnig and development, vol 6, N° 12, PP 92-103 
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،حيث جاءت كل الفرضيات الصفرية لدراسة بنفي، أي عدم وجود   H0احتمال ممكن لرفض الفرضية الصفرية  
 (SEM)ت الدراسة، كما اعتمد الباحثون على  النمذجة ابملعادالت اهليكلية  أي أثر يف  العالقات بني متغريا

 لتحليل الفرضيات . 
التنظيمي على الرضا الوظيفي وأداء املعلم، حيث أنه كلما   تبني من نتائج الدراسة التأثري القوي واملباشر للمناخ 

ذا ما ينعكس إجيااب على أداء املعلم، وهذا كان مناخ املدرسة أفضل، يؤدي إىل ارتفاع الرضا الوظيفي للمعلم، وه 
-Pابلنسبة لرضا الوظيفي، و  P-VALUE=0.037ما توصل له الباحث من خالحلساابلقيمة االحتمالية  

VALUE=0.009    مبا أن القيمة االحتمالية أقل من املستوى 0.05ابلنسبة ألداء املعلم، وكالمها أقل من ،
لصفري، ويقبل الفرض البديل الذي يؤكد وجود أتثري املناخ التنظيمي على يرفض الفرض ا  0.05املعنوية االمسية  

االحتمالية   للقيمة  ابلنسبة  التوايل،  على  األخرى  النتائج  وجاءت  املعلم،  أداء  وعلى  الوظيفي  -Pالرضا 
VALUE   ( املعلم الوظيفي وأداء  الرضا  املتعلمة على  املنظمات  أثر دوافع  0.047،0.029ألثر  العمل (، 

 .(0.000، 0.000املتعلمة على الرضا الوظيفي وأداء املعلم )
 ، بعنوان: 1(Zhubaizhang ,2018دراسة )  -04

The Effect Of Library Indoor Enivironments On Occupant Satisfaction 
And Performance In Chinese Universities Using SEMs". 

تعترب املكتبة اجلامعية رمزا من رموز تطور الدول املتقدمة، وتقف املكتبات اجلامعية على قمة اهلرم لكل نوع من 
جلعلها  املسريون  يسعى  ومنه  فيه،  واملفكر  القائد  والعقل  اجملتمع،  لصفوة  خدماهتا  تقدم  لكوهنا  املكتبات،  أنواع 

 ليت توصف ابلواعية العلمية، القادرة على االستفادة املثلى. تنجح يف أداء مسريهتا، واليت تعتمد على اإلدارة ا
اهليكل   التنظيمية،  )الثقافة  اجلامعية  للمكتبة  الداخلية  البيئة  جودة  بني  العالقة  حتديد  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 

(، وأداء شاغلي التنظيمي، املوارد امللموسة، املوارد الغري ملموسة(، ورضا الوافدين هلا )طلبة، أعضاء هيئة التدريس
يف   املكتبة(  يف  )موظفني  تشانغتشون،   ثالثالوظيفة  وهي  الصني  شرق  مشال  مقاطعات  يف  جامعية  مكتبات 

 شنيانغ، هاربني. 
استمارات لعدم   59صاحلة لدراسة، مت استبعاد    556استمارة استبيان املوزعة على الطلبة، منها    615مت مجع  

التحليل اإلحصائي من   نة الدراسة عشوائيا،، مت اختيار عي%90اكتماهلا، أي بنسبة   استعان الباحث أبسلوب 
 

1Zhubaizhang,2019, The Effect Of Library Indoor Environments On Occupant Satisfaction And 
Performance In Chinese Universities Using SEM, journalelsevier building and environment 150, P P 
322-329, CHINA. 
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الربانمج   استخدام  اهليكلية    ،(SPSS)خالل  النمذجة ابملعادالت  الباحث على  اعتمد  لتحليل   (SEM)كما 
 ملعاجلة البياانت وحتليلها. 

ين هلا، من خالل مقدمي اخلدمة، وقد توصلت نتائج الدراسة إىل أتثري البيئة الداخلية  للمكتبة على الطلبة الوافد 
الذين بدورهم يتأثرون ويؤثرون يف البيئة الداخلية ملكتبة اجلامعة، حيث أتثر البيئة على رضا شاغلي الوظيفة إجيااب 
أو سلبا، فإذا كان هذا التأثري اجيايب زاد من نسبة الرضا ،مما تزيد جودة اخلدمات املقدمة من عمال املكتبة، وهذا 

ن رضا الطلبة، أإما سلبا فإهنا تنقص من رضا شاغلي اخلدمة، حيث يؤثر هذا األخري على أداء مقدمي ما يزيد م
اخلدمة، وبتايل أتثر سلبا على طاليب اخلدمة، حيث تكون العالقة غري مباشرة بني البيئة واألداء من خالل الوسيط 

 وهو رضا الوظيفي 
 :بعنوان:  1(lestari,et.al,2018 Sri isfantinpujiدراسة )  -  05.

The Impact Of Organizational Climate On Lecturer Performance: The 
Role Mediation Of Individual Commitment. 

التدريسواللتزامه  هيئة  لعضو  والكفاءة  الفردية  والسمات  التنظيمي  املناخ  أتثري  حتليل  إىل  الدراسة  هده  هدفت 
جلميع  حيث يعترب احملرك الرئيسي وتوضيح الدور املهم الذي يقوم به لألستاذ داخل اجلامعة،  الفرديلتحسني األداء،

مج من  الدراسة  عينة  تكونت  املنظمة.  ونتائج  برودي  العمليات  إدارة  يف  الدائمني  األساتذة  يع 
وهي جامعات خاصة يف دولة إندونيسيا    ( السادس املعتمدة يف سوراكارات، جافا الوسطى،(kopertisكوبريتس

تشمل سوراكارات، كالتن، أعضاء   ، (wonogiri)ونوقريي  كاراجنانيارسراجن،  بويواليل،  واليت  يبلغ عدد  واليت 
حماضر، استخدم الباحثون أسلوب العينة اهلادفة ،حيث وزعوا استمارات استبيان على   626هيئة التدريس فيها  

والبالغ عددهم   الدراسة  عينة  اهليكلية    200جمموع  ابملعادالت  النمذجة  على   اعتمدوا   (SEM)أستاذ، كما 
 لتحليل ملعاجلة البياانت و حتليلها.

لت الدراسة إىل أن املناخ التنظيمي والسمات الفردية، وكفاءة احملاضر ميكن أن تؤدي إىل حتسني األداء وقد توص
األداء، كما  حتسني  على  الفردي  لاللتزام  أتثري  إي  وجود  عدم  إىل  أيضا  الدراسة  وأثبتت  التدريس،  هيئة  عضو 

 
1Sri isfantinpujilestari, Widjiastuti,sunardi,2018,The Impact of Organizational Climate on Lecturer 
Performance: The Role  Mediation of Individual Commitment,journal of resources development and 
management an international peer-reviewed vol 45,2018, university of merdeka, indonesia 
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أن تكون كوسيط يف املناخ التنظيمي، ولسمات   توصلت الدراسة إىل أنه ميكن لتأثريات الفردية وااللتزام التنظيمي
 الفردية والكفاءة العضو احملاضر التأثري الكلي أكرب من املباشر على املناخ التنظيمي. 

واألخرون،  -06 خصاونة  لطفي  )عاكف  األكادمييني 1(2017دراسة  لدى  الرضا  "مستوى  بعنوان:   ،
 خ التنظيمي وأثره على الوالء التنظيمي"األردنيني العاملني يف اجلامعات السعودية عن املنا 

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مستوى رضا األكادمييني األردنيني العاملني يف اجلامعات السعودية عن املناخ 
الطلبة،  سلوكيات  اإلدارية،  اخلدمات  التنظيمي،  اهليكل  جودة  اإلدارية،  )القيادة  أببعاده  العالقات   التنظيمي 

 وأثره على الوالء الوظيفي.    سلوب احلوافز( السائد فيها،أ  االجتماعية، 
عددهم  البالغ  السعودية  اجلامعات  يف  العاملني  التدريس  هيئة  أعضاء  من  الدراسة  جمتمع   ، 12000تكونت 

  من جمتمعالدراسة  10%أكادميي )ماجيسرت، دكتوراه( أي ما يعادل نسبة    1200احنصرت عينة الدراسة على  
ككل، وبعد توزيع استمارة االستبيان على مجيع عينة الدراسة، حيث مت اختيار هذه العينة بطريقة عشوائية، مت 

استبيان منها لعدم اكتماهلا، اعتمد الباحثون   23املوزعة، مت استبعاد    1200استبيان من أصل    870اسرتجاع  
 . (SPSS)صائي  على املنهج الوصفي التحليلي من خالل استخدام الربانمج اإلح 

وقد توصلت نتائج البحث عن وجود رضا وبدرجة مرتفعة لدى األكادمييني العاملني يف اجلامعات السعودية عن 
القيادة اإلدارية، وعن جودة املناخ التنظيمي ،كما تبني من الدراسة عن الرضا املرتفع ألعضاء هيئة التدريس عن 

لعاملني هبذه اجلامعات، سلوكيات الطالب السعودي اجتاه األساتذة اخلدمات اإلدارية املقدمة من طرف املوظفني ا
مرتفعة، الرضا املرتفع من طرف هذه النخبة العاملة يف اجلامعات السعودية عن أسلوب احلوافز،إال أن أعضاء هيئة 

مرتفعة   التدريس يقيمون العالقات االجتماعية بينهم ابملتوسطة،حيث أكدت هذه الدراسة على وجود أثر وبدرجة 
هبذه  العاملني  األردنيني  لألكادمييني  الوظيفي  الوالء  على  السعودية  اجلامعات  يف  السائد  التنظيمي  للمناخ 

 اجلامعات. 
التنظيمي السائد  املناخ  وقد أوصت الدراسة بضرورة االستمرار واحلرص من قيادات هذه اجلامعات احلفاظ على 

ية العاملية، زايدة االهتمام أبعضاء هيئة التدريس املبدعة واملتميزة وتقدمي هلم هبا، وحماولة تطويره لتحقيق امليزة التنافس

 
مستوى الرضا لدى األكادمييني األردنيني العاملني يف اجلامعات ، 2017محدي جرب بركات، فادي حامد القضاة، عاكف لطفي خصاونة،1

اململكة االردنية   البلقاء التطبيقية، جامعة العدد السابع، جملة الدراسات املالية واحملاسبية، ،السعودية عن املناخ التنظيمي وأثره على الوالء التنظيمي
.269-244اهلامشية. ص ص 
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األساتذة  بني  االجتماعية  العالقات  حول  املتبعة  بسياسات  النظر  إعادة  مع  مبستواهم،  يليق  ومبا  عادلة  حوافز 
 ة.والعمل على تفعيلها وتطويرها من خالل إنشاء جلان اجتماعية على مستوى كل قسم أو كلي

، بعنوان: "دور املناخ التنظيمي يف تدعيم السلوك اإلبداعي لدى 1( 2017دراسة )زروخي فريوز،   -07
 موظفي كلية االقتصاد جبامعة الشلف" 

املعلومات  تدفق  والتحفيز،  الدعم  )القيادة،  أببعاده  التنظيمي  املناخ  وأمهية  دور  إبراز  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 
احتا املشاركة يف  )الطالقة، واالتصال،  اإلبداعي أببعاده  السلوك  تبين وتدعيم  التنظيمي(، يف  االنتماء  القرارات،  د 

 حل املشاكل، قابلية التغيري، املخاطرة واجملازفة(. 
تكون جمتمع الدراسة من املوظفني اإلداريني من كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جلامعة الشلف، 

استمارة، حيث مت اسرتجاعها كلها، مت استبعاد  48استبيان على عينة الدراسة واملقدرة ب وزع الباحثة استمارات 
ب   لدراسة  القابلة  العينة  لتصبح  اكتماهلا،  لعدم  الوصفي   موظف،   46استمارتني  املنهج  على  الباحث  اعتمد 

 . (SPSS)التحليلي من خالل استعماله الربانمج اإلحصائي  
جاءت النتائج اخلاصة مبستوى تقييم املوظفني للمناخ التنظيمي السائد يف كلية االقتصاد جبامعة الشلف ابملتوسط، 
وذلك راجع جملموعة من العوامل منها، غياب الدعم والتحفيز سواء كان ماداي أو معنواي، الغياب التام للموظفني 

مبقرت  االهتمام  ،عدم  القرارات  اختاذ  يف  املشاركة  نظام يف  غياب  املرؤوسني،  طرف  من  املقدمة  واملبادرات  حات 
املعلومات ووسائل االتصال الفعال، وجاء ترتيب أبعاد املناخ التنظيمي وفق متوسطاهتا احلسابية على التوايل، بعد 

بعد الدعم   االنتماء التنظيمي، بعد القيادة، بعد تدفق املعلومات واالتصال، بعد املشاركة يف اختاد القرارات، ليأيت
الرتتيب، وجاء استجاابت ملستوى السلوك اإلبداعي مبرتفع نسبيا لدى موظفي كلية االقتصاد  والتحفيز يف ذيل 
ابجلامعة، فاملوظفني واعون بضرورة التغيري وتدعيم األفكار، واملمارسات اجلديدة، كما هلم قابلية املخاطرة واجملازفة 

املرتبة   النتائج  مسؤولية  أبعاد وحتمل كامل  وجاءت  حلها،  على  واحلرص  املشاكل  فهم  على  القدرة  وهلم  عنها، 
حل  بعد  الطالقة،  بعد  واجملازفة،  املخاطرة  روح  بعد  التغيري،  قابلية  بعد  التوايل،  على  مرتبة  اإلبداعي  السلوك 

 املشاكل. 

 
 ة،جملة الدراسات االقتصاديدور املناخ التنظيمي يف تدعيم السلوك اإلبداعي لدى موظفي كلية االقتصاد جبامعة الشلف، 2017زروخي فريوز،1

242-231،ص ص ،جامعة محه خلضر الوادي3اجلزء  10واملالية،العدد 
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واملشاركة يف   كما أوصت الدراسة بضرورة خلق مناخ تنظيمي حمفز على اإلبداع، واحلرص على تفويض السلطة 
احتاد القرارات، منح الدعم والتحفيز للموظفني من اجل تنمية أفكارهم وسلوكياهتم اإلبداعية، إعطاء أمهية للعمل 

 اجلماعي، احلرص على االستقرار الوظيفي يف الكلية. 
 ،بعنوان: 1( Andi syahrumet.Al ,2016دراسة )   -08

Effect Of Competence, Organizational Culture And Climate Of 
Organization To The Organizational Commitment, Job Satisfaction And 
The Performance Of  Employees In The Ccope Of  Makassar City 
Gouvernment".  

وا التنظيمية  والثقافة  الكفاءة  أتثري  دراسة  على  الورقة،  هذه  البحث  موضوع  االلتزام انصب  على  التنظيمي  ملناخ 
 التنظيمي والرضا الوظيفي وأداء املوظفني على مستوى حكومة مدينة ماكاسار يف اندونيسيا.

والذي   4،  3و  2تكون جمتمع الدراسة من جمموعة من املوظفني احلكوميني يف مدينة ماكاسار، ذوي الدرجات  
تمارة استبيان على موظفي القطاع، مت اختيارهم اس  298شخصا، قام الباحثون بتوزيع    453يصل عددهم اىل  

 .   (SEM)النمذجة ابملعادالت اهليكلية  بعد حتليل النتائج ابستعمال    بطريقة عشوائية،
بناء على نتائج التحليل، توصلت الدراسة إىل التأثري االجيايب للكفاءة على االلتزام التنظيمي ورضا املوظفني، يعين  
كلما زادت الكفاءة فان االلتزام التنظيمي ورضا املوظفني سيزداد أيضا، ويتحسن أداء املوظف، الثقافة التنظيمية 

املوظفني، يعين حتسني الثقافة التنظيمية يزيد من االلتزام التنظيمي، ويرفع هلا اثر اجيايب على االلتزام التنظيمي ورضا  
أيضا أداء املوظفني، أيضا للمناخ التنظيمي أثر كبري حنو االلتزام التنظيمي يف نطاق حكومة ماكاسار، وهذا يعين 

التنظيمي املناخ  التنظيمي، كذلك  االلتزام  زايدة  سيتم  التنظيمي  املناخ  حتسن  إذا  الرضا   أنه  على  أتثري كبري  له 
وااللتزام  ماكاسار،  للحكومة  املدنية  اخلدمة  موظفي  أداء  على حتسني  سيؤثر  التنظيمي  املناخ  وحتسني  الوظيفي، 

 التنظيمي له أثر على أداء املوظفني. 
  

 
1Andi syahrum,Hj.idaajubrahmasari, Riyad nugroho,2016,Effect of Competence, Organizational Culture 
and Climate Of Organization To The Organizational Commitment, Job Satisfaction And The 
Performance Of Employees In The Ccope Of Makassar City Gouvernment, international journal of 
business and management, volume 5, issue 4, P P 52-64 
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التنظيمي ابلرضا الوظيفي  1(2016)مزايين الوانس،  دراسة   -09 واألداء ألساتذة ، بعنوان:« عالقة املناخ 
 التعليم العايل". 

اجلزائر،   السائد يف جامعات كل من  التنظيمي  املناخ  واقع وطبيعة  التعرف على  الدراسة إىل حماولة  هذه  هدفت 
الشخصية،  املتغريات  بعض  ضل  يف  التدريس  هيئة  ألعضاء  الوظيفي  ابلرضا  وعالقته  قسنطينة،  وهران،  ورقلة، 

يمي جلامعات أخرى، وحتديد بعض العوامل اليت ميكن أن يكون هلا أتثري على األداء وحماولة مقارنته ابملناخ التنظ
مثل، ظروف العمل، احلوافز، مستوى التأهيل، وحماولة عالجها، والتعرف على مستوى جودة أداء األستاذ قصد 

 تعديله وحتسينه.
من جامعة اجلزائر، قسنطينة، وهران        تكونت عينة الدراسة من أساتذة كليات العلوم االجتماعية واإلنسانية لكل

من أعضاء هيئة التدريس، اليت مت اختيارهم بطريقة   320ورقلة، وبعد توزيع الباحث استمارات االستبيان على  
عضوا إحصائيا   309استبيان منها ليبقى لدينا    11عشوائية، حيث مت اسرتجاعها كلها، وبعد فحصها مت إلغاء  

الدراسة،   عينة  اإلحصائي ميثلون  الربانمج  استعماله  خالل  من  التحليلي  الوصفي  املنهج  على  الباحثان  اعتمد 
(SPSS)  .لتحليل البياانت وقد وصلت الدراسة إىل النتائج التالية 

بني  الوظيفي  والرضا  واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  يف كليات  السائد  التنظيمي  املناخ  بني  عالقة  ألية  وجود  ال 
التد  هيئة  للمناخ أعضاء  ليس  إن  يدل  ما  وهذا  ورقلة،  وهران،  اجلزائر،  قسنطينة،  جامعات،  من  يف كل  ريس 

 التنظيمي أي دور أساسي يف الرضا الوظيفي بني األساتذة، وقد يكون الرضا الوظيفي مرتبط خبصائص أخرى 
االج   القيمة  الفرد،  دخل  مستوى  اخلربة،  سنوات  عدد  واجلنس،  السن  منها  البحث،  بعينة  تماعية خاصة 

 للوظيفة..... اخل. 
التعليم  واألداء ألساتذة  الكليات  السائد يف هذه  املناخ  بني  أنه ال وجود ألية عالقة  إىل  الدراسة  توصلت  كما 
العايل يف اجلامعات حمل الدراسة، وقد يكون غياب هذه العالقة راجع إىل إما إىل بعض اخلصائص املرتبطة ابلعينة، 

ا اإلعداد  سياسة  إىل  الرتكيبة وإما  وإمهال  اهليكلية،  اجلوانب  على  اإلصالح  قصور  إىل  لألستاذ، وكذلك  ملعتمدة 
 البشرية يف يتعلق ابحتاد القرارات، الدعم املادي واملعنوي..... اخل.

 

 
دراسات نفسية وتربوية، خمرب تطوير املمارسات ، عالقة املناخ التنظيمي ابلرضا الوظيفي واألداء ألساتذة التعليم العايل، 2016، مزايين الوانس1

 .114-101ص  ، جامعة ورقلة، ص16النفسية والرتبوية، العدد 
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 ،بعنوان:  1(Mohammed borhandden,Et.al,2016دراسة )  -10
Organisational Climate As a Predictor Of Workforce 
 Performance In The Malysian Higher Education Instutions". 

هدفت هذه الدراسة إىل حتديد مؤشرات املناخ التنظيمي اليت ميكن من خالهلا التنبؤ أبداء القوى العاملة، وتقييم 
للبنيتني الكاملتني، والبحث عن تصميم وبناء النموذج الصحيح واملوثوق ألبعاد املناخ   *)اخلصائص السيكومرتية(

قام  حيث  املاليزية،  العايل  التعليم  مؤسسات  يف  الوظيفي  العاملةوالرضا  القوى  أداء  مع  تتوافق  واليت  التنظيمي 
 الباحثون بصياغة مخس فرضيات:

مؤسسات التعليم العايل بتسع عوامل وهي )هيكل، املسؤولية، املكافأة، الفرضية األوىل: يفسر املناخ التنظيمي يف  
 املخاطرة، الدفء، الدعم، املعايري، الصراع واهلوية(.

 الفرضية الثانية: عوامل املناخ التنظيمي صاحلة وموثوقة. 
م يف مؤسسات التعليم الفرضية الثالثة: يساهم املناخ التنظيمي ابلرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس يف أداء عمله 

 العايل املاليزي. 
 الفرضية الرابعة: يتأثر أداء القوى العاملة يف مؤسسات التعليم العايل املاليزية ابلرضا الوظيفي والعمل. 

 الفرضية اخلامسة: عوامل أداء القوى العاملة صاحلة وموثوقة.
لثمانية جامعات لدولة   ماليزاي هي اجلامعة اإلسالمية الدولية يف تكونت عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس 

ماليزاي، جامعة  التكنولوجيا  ماليزاي، جامعة  ماليزاي ،جامعة كيبانغسان  بوترا  ماليزاي ،جامعة  ماليزاي، جامعة ماالاي 
استمارة استبيان، واختريت عينة    800اواترا ماليزاي، جامعة سينز ماليزاي، جامعة التكنولوجيا مارا ،،حيث وزعت  

استبان لعدم اكتمال املعلومات هبا، ليبقى   29استمارة، مت إلغاء    519دراسة بطريقة عشوائية، اسرتجع منها  ال

 
1Mohammed borhandden,Musahhairuddin,Mohdalishafeeq, Hussain vazhathodi, Al 
hudawilokman,Mohdtahirkhadijah, 2016,Organisational Climate as a Predictor of Workforce Performance 
in The Malysian Higher Education Instutions, quality assurabce in education vol 24 ISS 3, PP1-20  

ائجه واتساقه كما أهنا تعرب عن األسس تعرب عن إمكانية الثقة يف نتائج االختبار واستقرار نت اخلصائص السيكومرتية:عبارة عن جمموعة مؤشرات*
فيتم  اليت يعتمد عليها االختبار يف تفسري نتائجه،من خالل صدق املقياس بكل من طريقة االتساق الداخلي،وصدق املقارنة الطرفية،أما عن ثباته

تعريف )فطيمة الزهرة االشرف، مشري :  استخراجه بطريقة التجزئة النصفية،وطريقة االتساق الداخلي من خالل حساب معامل )الفا كروبخ(
، جملة كلية الرتبية استخراج اخلصائص السيكومرتية ملقياس التحول يف القيم الشخصية على عينة من التالميذ يف البيئة اجلزائرية،2017سالف،

 ،جامعة اببل.2017،تشرين األول  35األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية، العدد 
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الباحثون   استجابة    490لدى  بنسبة  لدراسة  صاحلة  النمذجة ، %61.25استبان  على  الباحثون  اعتمد  كما 
 لتحليل ملعاجلة البياانت و حتليلها.  (SEM)ابملعادالت اهليكلية  

مؤشرات املناخ التنظيمي وهي، )املكافأة، الدفء، الدعم، البنية التحتية، املعايري( لت الدراسة إىل حتديد  وقد توص
اليت ميكن من خالهلا التنبؤأبداء القواىلعاملة، وهذا ما ينفي صحة الفرضية األوىل، وحددت الدراسة بعدين ألداء  

الوظيفي(، وه العمل، والرضا  العاملة ومها )أداء  الكاملتني واليت ميكن من القوى  للبنيتني  ي اخلواص السيكومرتية 
خالهلا تصميم وبناء النموذج الصحيح وتوافقي بني أبعاد املناخ التنظيمي وأداء القواىلعاملة. وقدمت الدراسة أيضا 

تعليم العايل يف دليال أن النموذج املفرتض يفسر قوة قابلية التنبؤ ابملناخ التنظيمي ألداء أعضاء هيئة التدريس يف ال
املناخ   ماليزاي، إجيايب  بشكل  يرون  الدين  املوظفني  أن  الدراسة  وخلصت  الثانية.  الفرضية  صحة  يؤكد  ما  وهذا 

التنظيمي ميارسون املزيد من اجلهد يف العمل مقارنة أبولئك الدين يرون أن بيئتهم غري داعمة، وهذا ما يؤكد صحة 
توصلت   والرابعة، كما  الثالثة  لوصف الفرضية  مفيدة  بنية  وفر  العاملة  القوى  أداء  منوذج  أن  إىل  الدراسة  هذه 

العالقات السببية بني العوامل السياقية ملناخ التنظيمي وحالة العمل األكادميي والرضا الوظيفي يف مؤسسات التعليم 
الوظيفي  اخلاصة، الرضا  الدراسة أن  الفرضية اخلامسة. كما أستنتج من هذه  يؤكد صحة  ألعضاء هيئة   وهذا ما 

التدريس وأداء العمل يتأثر بدرجة كبرية ابحلساسية املوجودة يف العمل، وأوصت الدراسة إذا كانت اإلدارة العليا 
 ترغب ابحتفاظ أبعضاء أكادمييني نشطني ومنتجني فان عليها تطوير املناخ التنظيمي.  
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 السابقة. التعقيب على الدراسات    املبحث الثاين: 
مما ال شك فيها أن املعرفة العلمية هي معرفة تراكمية ال ميكنها أن تتطور وتتقدم ما مل يتم البناء اجلديد انطالقا من 

السابقة فيما بينها، حيث سنقارن يف   البناء السابق له، لذا سوف نتطرق يف هذا املبحث إىل مقارنة الدراسات 
لت العالقات الثنائية بني )رأس املال الفكري وجودة التعليم العايل(، أما يف املطلب األول بني الدراسات اليت تناو 

مث  العايل(،  التعليم  وجودة  التنظيمي  )املناخ  بني  ما  العالقة  إىل  تطرقت  اليت  الدراسات  بني  نقارن  الثاين  املطلب 
مث   تنظيمي( يف املطلب الثالث،نقارن بني الدراسات اليت تطرقت إىل العالقة ما بني )رأس املال الفكري واملناخ ال

 سنحاول وضع ملخص ملا سبق و مقارنته بدراستنا احلالية. 
املطلب األول: أوجه التشابه واالختالف واملقارنة بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية بني رأس املال 

 الفكري وجودة التعليم العايل.
 أوال: أوجه التشابه: 

البياانت، كما اشرتكت يف اختيار اجلامعة كمجتمع استخدمت مجيع الدراسات الس   ابقة االستبيان كأداة جلمع 
( دراسة  من  كل  اتفقت  فقد  اهلدف  حيث  من  أما  للدراسة،   Nitichatteerji ,Raviوعينة 

kiran,2017ودراسة  )Sumiamumtaz,Qaisarabbas,2014)  متغريات بني  العالقة  اختبار  (إىل 
أبعاد رأس املال الفكري )رأس املال البشري، رأس املال اهليكلي، رأس  املال العالقايت(  وأداء اجلامعات اخلاصة يف  

 Jesus deكل من دوليت اهلند وابكستان على التوايل، أما من حيث املتغريات فقد اختارت كل من دراسة )
frutos-belizon et.al,2019  ،)Yolanlaramirezet.al,2019) ،)

(Arashbakhsha,et.al,2018)  (،، أم كلثوم  موسى  بنوية،بن   Nitichatteerji)(، 2017عيسي 
,Ravi kiran,2017)    ، (،القادر عبد  مرمي،  2016حسني  )يوسف   ،)2016   )

،(Sumiamumtaz,Qaisarabbas,2014 ) املتغري حيث  ومن  مستقل،  الفكري كمتغري  املال  رأس 
 التابع  فقد اشرتكت دراستني يف اختيار نفس املتغري التابع وهو األداء يف اجلامعات نذكر منها كل من دراسة 

Nitichatteerji ,Ravi kiran,2017)،)Sumiamumtaz,Qaisar abbas,2014 ) ،  )
سي  عي)( ،et.al,2018Amjad lqbalوكان أعضاء هيئة التدريس العينة املستهدفة يف كل من دراسة )   

، كلثوم  ام  موسى  بن  ،  2017بنوية،   )Nitichatteerji ,Ravi kiran,2017)، يوسف )( 
فقد  (Sumiamumtaz,Qaisar abbas,2014(،   2016مرمي، التعليم  نوعية  حيث  من  أما   ،  )



 الفصل الثالث                           الدراسات السابقة
 
 

~ 134 ~ 
 

 Abu rachedosman ,Et .al,2017  ( ، )Nitichatteerji ,Raviاختارت كل من دراسة  )
kiran,2017  ،)Sumiamumtaz,Qaisarabbas,2014)  يف اختيار اجلامعات غري احلكومية ، )

واالستقاللية  املطلقة  ابحلرية  اخلاصة  اجلامعية  املؤسسات  تتمتع  حيث  الدراسة،  إلجراء  اخلاصة  اجلامعات  أي 
ة التعليمية والسلطة، ويعترب أتثري احلكومي يف هذه املؤسسات حمدود، حيث يقع كامل املسؤولية على عاتق املؤسس

من حيث تنظيم نفسها والبحث على مصادر التمويل بنفسها، واحلرص أكثر على مبدأ اجلودة أكثر من اجلامعات 
،واستخدمت مخس دراسات نفس 1احلكومية، وإال فقدت مواردها وطالهبا والذين سيتجهون ال حمالة إىل منافسها

اهليكلية    الطريقةاإلحصائية ابملعادالت  النمذجة  يف  دراسة   (SEMواملتمثلة  منها  ونذكر   )(Jesus de 
frutos-belizon et.al,2019)  ،  ((Arashbakhsha,et.al,2018    (   ،

et.al,2018Amjad lqbal  ، )(Abu rachedosman ,Et .al,2017  ،)(Nitichatteerji 
,Ravi kiran,2017)    أما الربانمج اإلحصائي ،(SPSS) (  عيسي فتم االعتماد عليه يف كل من دراسة

، كلثوم  أم  موسى  بن  عبدالقادر،  )   (، 2017بنوية،  مرمي،  )(،  2016حسني  (   2016يوسف 
،Sumiamumtaz,Qaisarabbas,2014)   دراسة من  توصلت كل  وقد   ،  )Nitichatteerji 

,Ravi kiran,2017)  ، )Sumiamumtaz,Qaisarabbas,2014) إىل أن: رأس املال البشري )
 يؤثر بشكل مباشر على األداء يف اجلامعات وبشكل غري مباشر على رأس املال اهليكلي ورأس املال العالقايت. 

 اثنيا: أوجه االختالف 
 الدراسات السابقة يف نقاط عديدة نذكر منها:   تاختلف :

( دراسة  من  منها كل  ونذكر  الدراسة  من  اهلدف  حيث  من  السابقة  الدراسات  معظم   Jesus deاختلفت 
frutos-belizon et.al,2019 ، )Yolanlaramirezet.al,2019) ، ) 

  ((Arashbakhsha,et.al,2018   (،et.al,2018Amjad lqbal، )(  ام  عيسي بنوية، بن موسى 
 ، )Abu rachedosman ,Et .al,2017)  (،2017كلثوم  عبدالقادر،  (،  يوسف )  (،2016حسني 

املستقل   2016مرمي،   املتغري  من حيث  السابقة  الدراسات  من  دراستني  فاختلفت  املتغريات  حيث  من  ،أما   )
 Abu)ل ، أما دراسة   ( إدارة املعرفة كمتغري مستقet.al,2018Amjad lqbalحيث اختارت دراسة )   

rachedosman ,Et .al,2017 فاختارت جودة اخلدمة وجودة الربامج كمتغري مستقل، أما من حيث  )

 
.248، مرجع سبق ذكره، ص 2016خدجية، بلخريي مراد،  شناف1
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( أداة لقياس رأس Jesus de frutos-belizon et.al,2019املتغري التابع فقدحددت كل من دراسة ) 
دراسة أما  اتبع،  الفكري كمتغري  املال ن  ( (Yolanlaramirezet.al,2019املال  عنالرأس  الكشف  وعية 

مؤشرات التكلفة يف التكنولوجيا التعليمية Arashbakhsha,et.al,2018))  الفكري، كما حددت دراسة  
)   اإليرانية،    )( et.al,2018Amjad lqbalدراسة  دراسة   ، التنظيمي  ام  األداء  موسى  بن  بنوية،  عيسي 

له    (2017كلثوم ،  ما  القدرات واإلمكانيات كل  لتطوير وتنمية  اجلامعة  تعتمد عليها  اليت  الطرائق واألساليب 
( ورضا الطالب Abu rachedosman ,Et .al,2017عالقة ابلرأس املال الفكري املتواجد هبا، دراسة )

( جودة   2016سف مرمي،  يو امليزة التنافسية، دراسة )(  2016حسني عبدالقادر،  يف جمال التعليم العايل، دراسة) 
   ( دراسة  أما  اتبع،  العايل كمتغري  الفكري فقد حددت  (  et.al,2018Amjad lqbalالتعليم  املال  رأس 

بعض واالبتكار ك بني  متباينة  املستهدفة  الدراسة  عينة  وكانت  التنظيمي،  واألداء  املعرفة  ادرة  بني  وسيط   متغري 
بني االجتم  الدراسات  اجملالس  أعضاء  التعليمية، اخلرباء،  املراكز  مديري  نواب  رؤساء  احلكومية،  للجامعات  اعية 

أكادمييني )   طالب،  دراسة   من  منها كل  (، Jesus de frutos-belizon et.al,2019ونذكر 
.Yolanlaramirezet.al,2019) ،)    ((Arashbakhsha,et.al,2018(،Abu 

rachedosman ,Et .al,2017 ( ،)  ،فقد   ن حيث الربانمج اإلحصائي(، أما م2016حسني عبدالقادر
واحدة دراسة  احملتوى، (  (Yolanlaramirezet.al,2019اختارت  حتليل  والنوعية كورقة  الكمية  الطرق 

حيث توفر هذه الورقة االستنتاجات االستداللية تتعلق ابلسياق احملدد لتحقيق يف حتليل املواقع االلكرتونية ، أما 
اختلفت معظم الدراسات السابقة يف النتائج اليت توصلت إليها، حيث يظهر من حيث النتائج املتوصل اليها فقد  

( دراسة  من  منها كل  ونذكر  البحثية  األهداف  ابختالف  النتائج  يف  واضحا   االختالف   Jesus deهذا 
frutos-belizon et.al,2019  ،)Yolanlaramirezet.al,2019)) ،   (

(Arashbakhsha,et.al,2018   (،et.al,2018Amjad lqbal، ام  )(  موسى  بن  بنوية،  عيسي 
، عبدالقادر،  ،)Abu rachedosman ,Et .al,2017)  (، 2017كلثوم  )(2016حسني  يوسف ، 

 (.   2016مرمي،
 اثلثا: املقارنة بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية 

ية واألجنبية اليت تطرقت إىل دراسة أثر رأس املال الفكري على جودة يتضح من العرض السابق قلة الدراسات احملل
التعليم العايل، حيث تطرق معظم الباحثني إىل مفهوم رأس املال الفكري ومفهوم اجلودة واليت متحورت يف األداء 
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تط هو  السابقة  الدراسات  معظم  عن  احلالية  الدراسة  مييز  ما  أهم  فإن  ولذلك  اجلامعات،  يف  ألحد املتميز  رقها 
( فقد جاءت   2016يوسف مرمي، املتغريين السابقني فقط الرأس املال الفكري أو جودة التعليم العايل، أما دراسة )

مشاهبة لدراسة احلالية حيث تطرقت إىل أثر رأس املال الفكري على جودة التعليم العايل، أما فيما خيص جمتمع 
 كل الدراسات السابقة يف اختيار اجلامعة كمجتمع وعينة الدراسة.  وعينة الدراسة فقد اتفقت الدراسة احلالية مع 

الفكري كمفهوم حبد ذاته يف جامعة الطاهري حممد  ولقد تطرقت الدراسة احلالية إىل مدى استخدام رأس املال 
 ببشار، وكيفية تنميته وما مدى ارتباطه ابجلودة التعليم العايل وأثر ذلك على خمرجات مؤسسات التعليم العايل. 

دراسات السابقة والدراسة احلالية بني املناخ التنظيمي املطلب الثاين: أوجه التشابه واالختالف واملقارنة بني ال
 وجودة التعليم العايل 
 أوال: أوجه التشابه: 

البياانت، كما اشرتكت يف اختيار اجلامعة كمجتمع    استخدمت مجيع الدراسات السابقة االستبيان كأداة جلمع 
( دراسة  من  اتفقت كل  فقد  األبعاد  حيث  من  أما  للدراسة،  )إبراهيم  2017عاشوري،  ابراهيم  وعينة  (ودراسة 

سعودي،   بلقاسم  القيادة، 2016عاشوري،  منط  التنظيمي،  )اهليكل  يف  واملتمثلة  التنظيمي  املناخ  أبعاد  على   )
جودة  التدريس،  هيئة  عضو  )جودة  العايل  التعليم  جودة  املستخدمة(،وأبعاد  التكنولوجيا  التنظيمية،  االتصاالت 

الطالب جودة  اجلامعية،  حيث   اإلدارة  من  الدراسة(.أما  املناهج  جودة  واإلمكانيات،  الوسائل  جودة  اجلامعي، 
(، 2019(،دراسة )العويف أفنان،  ,2020sama f .al-kurdi et.alاملتغريات فقد اختارت كل من دراسة) 

( بلقاسم سعودي،    2017إبراهيم عاشوري،دراسة  )إبراهيم عاشوري،  دراسة   ،  Aneta(،دراسة )2016( 
sokol et.al,2015دراسة،)(Betul balkar,2015 املناخ التنظيمي كمتغري مستقل، ومن حيث املتغري،)

( دراسة  من  اشرتكت كل  فقد  )Mohammad aliachraf,2018التابع   عاشوري، (،دراسة  إبراهيم 
سعودي،    2017 بلقاسم  عاشوري،  )إبراهيم  ،دراسة   David،(،دراسة)2016( 

jimohkayode,Et .Al,2016   ) أعضاء وكان  العايل،  التعليم  وهو جودة  التابع  املتغري  نفس  اختيار  يف 
(، دراسة )العويف أفنان، ,2020sama f .al-kurdi et.alهيئة التدريس العينة املستهدفة يف كل مندراسة)  

2019( دراسة   ،)Mohammad aliachraf,2018( عاشوري،(،دراسة  دراسة   2017ابراهيم   ،  )
بل عاشوري،  سعودي،  )إبراهيم  )2016قاسم   (  David jimohkayode,Et .Al,2016، (،دراسة 

ابملعدالت Betul balkar,2015)،دراسة   النمذجة  اإلحصائي  الربانمج  نفس  دراستني  (،واستخدمت 
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منها،  (SEMاهليكلية   ونذكر   )(Betul balkar,2015 ( ودراسة   )
C.neelaveni,S.manimaran ,2015   )    دراسات ثالثة  اشرتكت  فقد  الربانمج ،  استعمال  يف 

النتائج  (SPSS)اإلحصائي   حتليل  أفنان،    يف  )العويف  دراسة  منها  )  ،2019ونذكر  إبراهيم  دراسة 
 (. 2016( ،دراسة )إبراهيم عاشوري، بلقاسم سعودي،    2017عاشوري،

 اثنيا: أوجه االختالف: 
 اختلفت الدراسات السابقة يف نقاط عديدة نذكر منها: 

( Betul balkar,2015) اختلفت مجيع الدراسات السابقة من حيث اهلدف من الدراسة ، واختلفت دراسة  
يف اختيار املؤسستني االبتدائية والثانوية كمجتمع وعينة الدراسة،  أما من حيث املتغريات فاختلفت كل من دراسة 

(Mohammad aliachraf,2018(  David jimohkayode,Et .Al,2016(،دراسة 
) Mousayaminfirooz,Et .al,2015دراسة)(، ودراسة   ،)

C.neelaveni,S.manimaran,2015    ،العمل )ظروف  من  كل  اختيار  واألدوات  (يف  الطرائق 
اجلودة العمليات  إدارة  يف  على املستخدمة  املعتمدة(  اإلدارية  التنظيمي،املمارسات  املناخ  يف  املؤثرة  ،العوامل 

دراسة)    التواليكتغريات من  فقدحددت كل  التابع  املتغري  حيث  من  أما   ، -2020sama f .alمستقلة 
kurdi , et.al, ،فقد اختارت إدارة املعرفة كمتغري 2019(تبادل املعرفة كمتغري اتبع، أما دراسة)العويف أفنان )

( مندراسة  أما كل   (،دراسة) Betul balkar,2015)(،ودراسة    Aneta sokol et.al,2015اتبع، 
Mousayaminfirooz,Et .al,2015  ( ودراسة،)C.neelaveni,S.manimaran ,2015   )

،املناخ التنظيمي ، تطبيق معايري اجلودة( على ، فاختارت )تنمية اإلبداع ،السلوك املبتكر،واألداء الوظيفي للمعلمني
اسات السابقة يف اختيار فقد اختلفت بعض الدر   ، أما من حيث الربانمج اإلحصائي  التوايل كمتغريات اتبعة ، 

فقداستخدمتدراسة)  ، الربامج  هذه  اإلحصائي  ,2020sama f .al-kurdi et.alنوعية  الربانمج   )
(SMART PLS)( اإلحصائي  )   SPSS)والربانمج  دراسة  النتائج،أما   Mohammadلتحليل 

aliachraf,2018   اإلحصائي الربانمج  فاستخدمت   )((SPSS  اهليكلي ابملعدالت  ( (SEMة  والنمذجة 
( دراسة  واستخدمت   النتائج،  الربامج (    David jimohkayode,Et .Al,2016لتحليل 

اهليكلية  و    SPSS))  و   (SMART PLS)اإلحصائية ابملعدالت  للنتائج، (SEMالنمذجة  حتليلها  يف   )
( املنهج الوصفي التحليلي بطريقة العينية وذلك ليالئم   Aneta sokol et.al,2015واستخدمت  دراسة )
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وذلك  التنظيمي  املناخ  يف  املؤثرة  العوامل  دقة  اختبار  ومت   ، لتحقيقها  تسعى  اليت  واألهداف  الدراسة  طبيعة 
 ( اإلحصائي  الربانمج  من  كل  و LISRELابستخدام  اهليكلية  (  ابملعادالت  فيدراسة) (SEM)النمذجة 

Mousayaminfirooz,Et .al,2015   اختلفت كل فقد  اليها  املتوصل  النتائج  حيث  من  أما   ،)
ابختالف  النتائج  يف  واضحا   االختالف  هذا  يظهر  حيث  إليها،  توصلت  اليت  النتائج  يف  السابقة  الدراسات 

 األهداف البحثية.
 اثلثا: املقارنة بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية 

أسا لبنة  السابقة  الدراسات  معظم تعترب  تتطرق  ومل  العايل،  التعليم  التنظيمي وجودة  املناخ  فهم موضوعي  سية يف 
الدراسات إىل التأثري املباشر للمناخ التنظيمي على جودة التعليم العايل، بعد أن حاولت بعض الدراسات السابقة 

اإلبدا تنمية  أو  املعرفة  إدارة  أو  املعرفة  تبادل  التنظيمي يف  املناخ  أتثري  تطبيق إىل حتديد  على مدى  التحقق  عات 
املعايري واملمارسات اإلدارية املعتمدة، دون التطرق إىل أتثري كل بعد من االبعاد املناخ التنظيمي على كل بعد على 
حدة ألبعاد جودة التعليم العايل وذلك لضبط األبعاد األكثر أتثري يف املعادلة ، أما من حيث اختيار أبعاد املناخ 

وجودة   )التنظيمي  دراسة  سابقتني  دراستني  من  كل  على  دراستنا  اختلفت  فقد  العايل  إبراهيم  التعليم 
سعودي،  2017عاشوري، بلقاسم  عاشوري،  )إبراهيم  ودراسة  يف 2016(  تطرقنا  حيث  األبعاد  اختيار  يف   )

األبعاد   احلوافز، منطاختيار  التنظيمي، االتصاالت،  اهليكل  إيرادها  الباحثني على  توافق أكثر  اختاد   اليت  القيادة، 
، Reliabillityاالعتماديةالقرارات، وكون املؤسسات اجلامعية خدمية فقد مت إسقاط أبعاد اجلودة املعروفة يف  

الضمان   Responsivenessاالستجابة أو  األمان   ،Assurances  امللموسية  ،Tangibles التعاطف
Empathy  ، وابلتايل سوف نركز على املدخل املبين على األداء فقط عند قياس جودة اخلدمة يف مؤسسات

املقياسني   من  لكل  اخلدمة  جودة  أبعاد  نفس  على  يعتمد  والذي  العايل   SERVPERFالتعليم 
 . SERVQUALو

ري حممد ببشار، وأتثري ولقد تطرقت دراستنا إىل أثر أبعاد املناخ التنظيمي على أعضاء هيئة التدريس جبامعة الطاه
 على بعد من األبعاد على حدة وأتثريه على أبعاد جودة التعليم العايل وأثره على خمرجات مؤسسات التعليم العايل. 
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املطلب الثالث: أوجه التشابه واالختالف واملقارنة بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية بينرأس املال 
 الفكري واملناخ التنظيمي 

 أوجه التشابه:   أوال:
استخدمت تسع دراسات من بني الدراسااتلسابقة االستبيان كأداة جلمع البياانت، كما اشرتكت هذه الدراسات   

دراسة)  من  اختارت كل  فقد  املتغريات  حيث  من  أما  للدراسة،  وعينة  اجلامعة كمجتمع  اختيار  يف  التسع 
A.Naseer,B.Minidevi,2019،فريوز )زروخي  دراسة  الوانس،  (،2017(،  )مزايين  (، 2016دراسة 

( التنظيمي كمتغري مستقل، ومن حيث (Mohammed borhandden,Et.al,2016دراسة  املناخ   ،
( دراسة  من  كل  اشرتكت  فقد  التابع   )Maria dabic et.al ,2018 املتغري   Sri(،دراسة 

isfantinpujilestari,et.al,2018(دراسة ،)Mohammed borhandden,Et.al,2016يف) 
اختيار نفس املتغري التابع وهو األداء القوى العاملة ، وكان أعضاء هيئة التدريس العينة املستهدفة يف كل مندراسة 

(,2018 La ode muhshalihim,et.al(دراسة،)Sri 
isfantinpujilestari,et.al,2018 ،(،دراسة )مزايين 2017(،دراسة )عاكف لطفي خصاونة و األخر ون

العينة Mohammed borhandden,Et.al,2016سة)(،درا2016الوانس،   املوظفني  وكان   ،)
 Maria dabic et.al ( ،  دراسة )A.Naseer,B.Minidevi,2019املستهدفة يف كل من دراسة ) 

(،واستخدمت مخس Andi syahrumet.Al ,2016(،دراسة ) 2017دراسة )زروخي فريوز، (،   2018,
( لتحليل النتائج ونذكر منها، دراسة ) (SEMدراسات نفس الربانمج اإلحصائي النمذجة ابملعدالت اهليكلية  

A.Naseer,B.Minidevi,2019  دراسة  ،),2018 La ode 
muhshalihim,et.al) ،(دراسةSri isfantinpujilestari,et.al,2018(  Andi(،دراسة 

syahrumet.Al ,2016،  )( فقد   (Mohammed borhandden,Et.al,2016دراسة 
ونذكر منها دراسة )عاكف   يف حتليل النتائج  (SPSS)اشرتكت ثالثة دراسات يف استعمال الربانمج اإلحصائي  

ون، األخر  و  خصاونة  فريوز،2017لطفي  )زروخي  الوانس،  2017(،دراسة  )مزايين  وقد 2016(،دراسة   ،)
النتائج   التنظيمي على حتفيز العاملني ورضا الوظيفي ونذكر منها كل من توصلت دراستني إىل نفس  أتثري املناخ 

 (. La ode muh, 2018shalihim,et.al(ودراسة ) A.Naseer,B.Minidevi,2019دراسة  
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 اختلفت الدراسات السابقة يف نقاط عديدة نذكر منها:   :اثنيا: أوجه االختالف
( عن مجيع الدراسات السابقة يف اختيار الشركات الصغرية Maria dabic et.al ,2018 اختلفت دراسة )

من  ،أما  الدراسة  من  اهلدف  السابقة من حيث  الدراسات  واختلفت مجيع  للدراسة،  وعينة  واملتوسطة كمجتمع 
 La ode 2018,(،دراسة )Maria dabic et.al ,2018 حيث املتغريات فاختلفت كل من دراسة )

muhshalihim,et.al( دراسة   ،)Zhubaizhang ,2018(دراسة،)Sri 
isfantinpujilestari,et.al,2018  ،ون األخر  و  خصاونة  لطفي  )عاكف  دراسة   ، (،دراسة 2017( 

(Andi syahrumet.Al ,2016   وثقافة التنظيمي  واملناخ  الفكري  املال  )رأس  من  اختيار كل  (،يف 
وال  التنظيمي  واملناخ  املتعلمة  املنظمات  والسمات التنظيمية،  التنظيمي  املناخ  الداخلية،  البيئة  العمل، جودة  دافع 

الفردية والكفاءة، رضا األكادمييني، الكفاءة والثقافة التنظيمية واملناخ التنظيمي(، على التواليكتغريات مستقلة ، أما 
دراسة)   من  فقدحددت كل  التابع  املتغري  حيث  العاملني  A.Naseer,B.Minidevi,2019من  (حتفيز 

دراسة)كم أما  اتبع،  وأداء La ode muhshalihim,et.al 2018,تغري  الوظيفي  رضا  اختارت  فقد   )
( مندراسة  كل  أما  اتبع،  كمتغري  دراسة)Zhubaizhang ,2018املعلم   ،)Sri 

isfantinpujilestari,et.al,2018 ،ون األخر  و  خصاونة  لطفي  )عاكف  ،دراسة 2017(دراسة   )
فريوز،   الوانس،  Andi syahrumet.Al ,2016(،دراسة )2017)زروخي  )مزايين  دراسة   ،  )2016 )

التنظيمي  املناخ  والكفاءة،  الفردية  والسمات  التنظيمي  املناخ  الوظيفة،  شاغلي  وأداء  الوافدين  )رضا  ،فاختارت 
التوايل  ( على  والوالء التنظيمي، السلوك اإلبداعي، االلتزام التنظيمي ورضا الوظيفي وأداء املوظفني، الرضا الوظيفي

فقد اختلفت بعض الدراسات السابقة يف اختيار نوعية هذه   أما من حيث الربانمج اإلحصائيكمتغريات اتبعة ، 
الربانمج اإلحصائي  Maria dabic et.al ,2018 الربامج ،فقداستخدمتدراسة)  )(ANOVA) لتحليل

( دراسة  اإلحصائي   Zhubaizhang ,2018النتائج،أما  الربانمج  فاستخدمت   )((SPSS    والنمذجة
اهليكلية   )(SEMابملعدالت  دراسة   ،واستخدمت  النتائج،  لتحليل   ),2018 La ode 

muhshalihim,et.al اليت واألهداف  الدراسة  طبيعة  ليالئم  وذلك  العينية  بطريقة  الفروض  اختبار  طريقة   )
اليها فقد اختلفت كل الدراسات السابقة عن كل من دراسة   تسعى لتحقيقها ،  أما من حيث النتائج املتوصل 

A.Naseer,B.Minidevi,2019( ودراسة),2018 La ode muhshalihim,et.al يف النتائج)
 اليت توصلت إليها، حيث يظهر هذا االختالف واضحا  يف النتائج ابختالف األهداف البحثية.
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 احلالية   اثلثا: املقارنة بني الدراسات السابقة والدراسة
التشابه  أوجه  حتديد  وبعد   ، اليها  توصلت  اليت  والنتائج  السابقة  الدراسات  ملختلف  السابق  العرض  خالل  من 

التنظيمي   واملناخ  الفكري  املال  رأس  بني  ابلعالقة  واملتعلقة  بينها  فيما  السابقة  الدراسات  بني  االختالف  وأوجه 
السابقة حيث  الدراسات  التنظيمي   يتضح أن دراستنا ختتلف عن  املناخ  تناولت أحد عناصر  الدراسات  أن كل 
( إال دراسة  العاملني،  أو حتفيز  الوظيفي  اشرتكت مع Maria dabic et.al ,2018 وربطه ابلرضا  فقد   )

دراستنا يف اختيار رأس املال الفكري أببعاده الثالثة )رأس املال البشري، رأس املال اهليكلي، رأس املال العالقايت( 
ابملناخ التنظيمي بشكل عام إال أن هذا االختيار ال يعطي ضورة متكاملة عن املناخ التنظيمي، ألن دراستنا وربطه  

املال  البشري، رأس  املال  الثالثة )رأس  أببعاده  الفكري  املال  بني رأس  العالقة  متكاملة يف  إعطاء صورة  حاولت 
ابمل عالقته  حتديد  وحماولة  العالقايت(  املال  رأس  التنظيمي، اهليكلي،  )اهليكل  اخلمسة  أببعاده  التنظيمي  ناخ 

االتصاالت ،احلوافز ،منط القيادة ،اختاد القرارات(  ،واختلفت دراستنا على الدراسة السابقة ألهنا ال حتدد األلية 
 أتثري املناخ التنظيمي على رأس املال الفكري  سواء من اجلانب النظري أو التطبيقي. 

وقد حصرت  التنظيمي،  املناخ  أبعاد  على  الفكري  املال  رأس  أبعاد  من  بعد  أتثري كل  آلية  دراستنا حتدد  أن  إال 
التنظيمي، إال أن دراستنا  التنظيمي ابلرضا الوظيفي أو جودة البيئة الداخلية أو االلتزام  الدراسات السابقة املناخ 

عليه واملتفق  التنظيمي  املناخ  أبعاد  إىل كل  على تطرقت  دراستنا  واختلفت  الباحثني،  خمتلف  بني  ابإلمجاع  ا 
الدراسات السابقة، حيث ركزت على املدخل املبين على األداء فقط عند قياس جودة اخلدمة يف مؤسسات التعليم 

املقياسني   من  لكل  اخلدمة  جودة  أبعاد  نفس  على  يعتمد  والذي   SERVPERFالعايل 
 . SERVQUALو
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 الثالث:خالصة الفصل  
الدراسة  إجناز  فرتة  طيلة  اعتمادها كمرجعية  مت  اليت  واحلديثة  السابقة  الدراسات  أهم  إىل  الفصل  هذا  تطرقنا يف 
احلالية، وقدمت تقسيم هذا الفصل إىل مبحثني حيث تطرقنا يف املبحث األول إىل سرد أهم ما جاء يف الدراسات 

ا عينة  املتبع،  املنهج  األهداف،  حيث  من  الدراسة، السابقة  يف  املتبعة  اإلحصائية  والربامج  واألساليب  لدراسة، 
وخلصت مجيع الدراسات السابقة إىل أهم النتائج املتوصل إليها، وتطرقنا يف املبحث الثاين إىل مقارنة الدراسات 

احلالي للوصول إىل أهم ما مييز دراستنا  التشابه وأوجه االختالف، وذلك  بدراستنا من حيث أوجه  ة مع السابقة 
 الدراسات السابقة. 

ووصلنا إىل أهم ما ميز دراستنا احلالية على الدراسات السابقة على أهنا مجعت بني ثالث متغريات منها املتغري 
بني  وسيط  التنظيمي كمتغري  واملناخ  العايل،  التعليم  جودة  وهو  التابع  واملتغري  الفكري،  املال  رأس  وهو  املستقل 

اسة احلالية على املدخل املبين على األداء فقط عند قياس جودة اخلدمة يف مؤسسات املتغريين، وأيضا ركزت الدر 
املقياسني   من  لكل  اخلدمة  جودة  أبعاد  نفس  على  يعتمد  والذي  العايل   SERVPERFالتعليم 

 . SERVQUALو
هلا وما مييزها على كما سيتم إبراز يف الفصل اخلامس املتعلق ابلنتائج الدراسة ومناقشتها إىل أهم النتائج املتوصل  

 الدراسات السابقة 



 
 

 

 
 
 

 
 الفصل الرابع

 املنهجية املعتمدة واألدوات املستخدمة يف الدراسة
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 متهيد: 

التنظيمي  املناخ  الفكري،  املال  واملتعلقة ابلرأس  النظرية  املفاهيم  أهم  إىل  السابقة  الثالثة  الفصول  التطرق يف  بعد 
الدراسة  مبتغريات  املتعلقة  اجلوانب  السابقة وحتديد خمتلف  الدراسات  على  االطالع  وبعد  العايل،  التعليم  وجودة 

املعرفة، وتساهم يف توضيح خمتلف العالقات واألاثر ،حيث تعترب الدراسة امليدانية من اجلو  انب املهمة يف عملية 
اليت تنطلق منها الدراسة، وتساهم الدراسات التطبيقية أيضا يف سرد اآلراء حول التوجهات العامة للموضوع، األمر 

ا الفصل إسقاط ما الذي ميكن من إبداء االقرتاحات واألفكار اليت يكمن من خالهلا حل املشكلة، وسيتم  يف هذ 
 جاء به اجلانب النظري على أعضاء هيئة التدريس يف خمتلف الكليات املوجودة يف جامعة الطاهري حممد ببشار. 

ويعترب اإلطار املنهجي للدراسة حمور أساسيا يتم من خالله إجنار اجلانب التطبيقي من الدراسة، حيث يتم احلصول 
ل االحصائي والوصول إىل نتائج واليت ميكن تفسريها يف ضوء أدبيات الدراسة على البياانت املطلوبة إلجراء التحلي

املتعلقة مبوضوع البحث، وبتايل حتقيق األهداف، حيث انطوى هذا الفصل على توضيح املنهجية املتبعة واملعتمدة 
 وحتديد األدوات املستخدمة يف مجع البياانت وحتليلها حيث يتضمن هذا الفصل ثالث مباحث 

 بحث األول: مدخل إىل جامعة طاهري حممد ببشار امل

 املبحث الثاين: املنهجية املتبعة يف الدراسة امليدانية 

 املبحث الثالث: إجراءات الدراسة 

 وثبات االستبيان   : صدقاملبحث الرابع
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 . 1املبحث األول: تقدمي عام للمؤسسة حمور الدراسة

املوافق ل    1430حمرم    07املؤرخ يف    07  -09املرسوم التنفيذي رقمأتسست جامعة طاهري حممد بشار مبوجب  
يف 2009يناير    04 ورد  اجلزائري كما  املشرع  وحسب  اجلزائرية  اجلامعات  من  حممد  طاهري  جامعة  ولكون   ،

والذي   2003اوت    24املوافق ل    1424مجادى الثانية عام    25املؤرخ يف    279-03املرسوم التنفيذي رقم  
اجل وثقايف حيدد مهام  طابع علمي  عمومية ذات  اجلامعة مؤسسة   " فإن  بتنظيمها وسريها  اخلاصة  والقواعد  امعة 

 . 2ومهين تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل"

 املطلب األول: جامعة طاهري حممد بشار )نشأة والتطور، الكليات، املهام واألهداف(

 أوال: نشأة وتطور جامعة طاهري حممد ببشار. 

مرت جامعة طاهري حممد ببشار بعدة مراحل لتصبح اليوم جامعة تضم عدة كليات ومديرايت وهيئات ويكمن 
 تلخصها فيما يلي: 

رقم   • التنفيذي  املرسوم  مبوجب  العليا  للدراسات  الوطين  املعهد  بتاريخ   86-170إحداث  املؤرخ 
05/08/1986 . 

 . 1992/ 07/ 07خ يف  املؤر   92-296مركز جامعي مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  •

 . 2009/ 04/01املؤرخ يف    09-07جامعة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم   •

 . 3اثنيا: كليات جامعة طاهري حممد بشار

شهدت جامعة طاهري حممد تزايد ملحوظ ومستمر يف عدد الكليات،   2009منذ أن أصبحت جامعة يف سنة  
ست كليات، مث أصبحت جامعة بشار مهيكلة إداراي  إىل  2013أن كانت تضم أربع كليات ازداد العدد يف   فبعد 

 وتتمثل هذه الكليات فيما يلي:   2014بثمانية كليات يف سنة  

 كلية العلوم الدقيقة.  ✓

 كلية الطب.  ✓

 
1 WWW-UNIV-bechar.dz لقد مت زايرة املوقع يوم 2020/09/20 املوقع الرمسي جلامعة 

املتعلقة ابلتنظيم اإلدارية ملديرية اجلامعة والكلية واملعهد  ، 2003اوت  24املوافق ل  1424مجادى الثانية عام  25اجلريدة الرمسية، 2 
 . 5، ص 51، العدد 2، املادة لحقة اجلامعة ومصاحلها املشرتكةوم



 . 58لعويف افنان، مصدر سبق ذكره، صا3 
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 كلية العلوم التكنولوجيا.  ✓

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري. ✓

 . واالجتماعيةالعلوم اإلنسانية  كلية   ✓

 كلية احلقوق والعلوم السياسية. ✓

 كلية األدب واللغات.  ✓

 كلية العلوم وطبيعة احلياة.  ✓

موظف،    700عضو هيئة التدريس وطاقم إداري مكون من    764طالبا و   12000تضم جامعة طاهري حممد  
ابلطلبة ومنها إنشاء قطب كما شهدت اجلامعة عدة تطورات وتوسيعات يف العديد من اجملالت واليت هلا صلة  

التجارية  والعلوم  االقتصادية  العلوم  وكلية  واالجتماعية،  اإلنسانية  العلوم  ويضم كلية  بطريق حلمر  جامعي جديد 
وعلوم التسيري، أما من حيث خمابر البحث فقد مت انشاء خمابر للبحث معتمدة يف عدة ختصصات، حيث كانت 

فقط   حبث  خمابر  أربع  سوى  تضم  اىل  2009يف اجلامعة  العدد  لريتفع  سنة   16،  العلمي  للبحث  معتمد  خمرب 
2015 . 

 اثلثا: مهام جامعة طاهري حممد بشار. 

لكوهنا مرفق عمومي للتعليم العايل، فإن جلامعة طاهري حممد نوعني من املهام األساسية تتمثل يف مهام أساسية يف 
 . 1ر التكنولوجيجمال التعليم العايل وأخرى يف جمال البحث العلمي والتطوي

 :2. املهام األساسية يف جمال التكوين العايل1.3

 تكوين اإلطارات الضرورية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد.  ✓

 تلقني الطلبة مناهج البحث وترقية التكوين ابلبحث ويف سبيل البحث.  ✓

 املسامهة يف إنتاج ونشر معمم للعلم واملعارف وحتصيلها وتطويرها.  ✓

 املشاركة يف التكوين املتواصل.  ✓

 : 3.املهام األساسية يف جمال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي2.3

 للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.املسامهة يف اجلهد الوطين   ✓

 
 .5، ص 4اجلريدة الرمسية، مرجع سبق ذكره، املادة   1

 .5، ص5اجلريدة الرمسية، مرجع سبق ذكره، املادة   2

 .6، ص 6اجلريدة الرمسية، مرجع سبق ذكره، املادة   3
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 ترقية الثقافة الوطنية ونشرها.  ✓

 املشاركة يف دعم القدرات العلمية الوطنية.  ✓

 تثمني نتائج البحث ونشر اإلعالم العلمي والتقين.  ✓

 املشاركة ضمن األسرة العلمية والثقافية الدولية يف تبادل املعارف وإثرائها. ✓

 طاهري حممد بشار. رابعا: أهداف جامعة  

من خالل قيامها ابملهام سالفة الذكر ومن خالل اسرتاتيجية التنمية اليت تعمل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 :1تسعى اجلامعة إىل حتقيق األهداف التالية

تطوير  ✓ خالل  من  لطلبتها  املستوى  رفيع  بيداغوجي  تكوين  ضمان  على  حممد  الطاهري  جامعة  تعمل 
 وطرق التدريس. مناهج  

 حماولة تكييف التخصصات البيداغوجية متاشيا ومتطلبات التنمية احمللية والوطنية.  ✓

التدريس ذوي مؤهالت علمية رفيعة املستوى، وذلك لرفع مستوى  ✓ العمل على استقطاب أعضاء هيئة 
 التكوين البيداغوجي وتدعيم البحث العلمي. 

و  ✓ متاشيا  للجامعة  اإللكرتونية  الشبكة  العلمية تطوير  التطورات  مواكبة  أجل  من  وكذلك  العصر  متطلبان 
 العاملية. 

 العمل على إنشاء مكتبة إلكرتونية لكل كلية يف اجلامعة.    ✓

 توسيع وخلق خمابر البحث جلميع التخصصات وتطويرها.  ✓

واجتماعية  ✓ اقتصادية  سواء  كانت  القطاعات  تنمية كل  يف  للمسامهة  وذلك  العلمي  ابلبحث  النهوض 
 .وثقافية

  

 
 .87-86العويف افنان، مصدر سبق ذكره، ص ص1

 



 الفصل الرابع       المنهجية المعتمدة واالداوت المستخدمة في الدراسة 
 
 

~ 148 ~ 
 

 املطلب الثاين: اهليكل التنظيمي جلامعة طاهري حممد بشار:

 (: اهليكل التنظيمي جلامعة طاهري حممد IV-1الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تنظيم وسري مديرية اجلامعة يف ضوء النصوص : من إعداد الباحث اعتمادا على معلومات نيابة مديرية اجلامعة للتنمية واإلشراف والتوجيه،  املصدر
 ، جامعة طاهري حممد اجلزائر.التنظيمية

 

 مديرية اجلامعة 

ألمانة العامة ا نياابت املديرية   املصاحل املشرتكة  املكتبة املركزية  

نيابة مديرية اجلامعة 
للعالقات اخلارجية 
 والتعاون والتنشيط 

املديرية الفرعية 
للمستخدمني 

 والتكوين 

 مصلحة التوجيه 

مركز التعليم 
 املكثف للغات 

نيابة مديرية اجلامعة 
للتكوين العايل يف 

 الطور الثالث 

املديرية الفرعية 
 للمالية واحملاسبة 

مصلحة البحث 
 البيوغرايف 

مركز الطبع 
 السمعي البصري 

نيابة مديرية اجلامعة 
للتكوين العايل يف 

 الطورين 

نيابة مديرية اجلامعة 
 للتنمية واإلشراف 

املديرية الفرعية 
 للوسائل والصبانة 

 مصلحة املعاجلة 

مركز األنشطة 
وشبكة اإلعالم 

 واإلتصال

املديرية الفرعية 
لألنشطة العلمية 
 والثقافية والرايضية 

االقتناءمصلحة    التكنولوجي البهو 
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 املطلب الثالث: التعريف مبختلف اهلياكل اإلدارية للجامعة 

طاهري حممد حسب هيكلها التنظيمي من نياابت املديرية، األمانة العامة، املكتبة يتكون اهليكل اإلداري جلامعة  
املركزية، واملصاحل املشرتكة للجامعة حيث ختضع هذه اهلياكل اإلدارية لسلطة مدير اجلامعة وهو املسؤول األول عن 

 ضمان السري العام للجامعة. 

 : 1.مديرية اجلامعة1

 اجلامعة وتوكل له الصالحيات التالية: تتمثل يف شخص مدير  

 ميثل اجلامعة أمام القضاء ويف مجيع أعمال احلياة املدنية.  ✓

 ميارس السلطة السلمية على مجيع املستخدمني.  ✓

 يربم كل الصفقات واالتفاقيات وعقود يف إطار املعمول به.  ✓

 س. يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم املعمول هبما يف جمال التعليم والتمدر  ✓

 هو اآلمر ابلصرف الرئيسي مليزانية اجلامعة.  ✓

 يعني مستخدمي اجلامعة الذين مل تقرر طريقة أخرى لتعيينهم. ✓

التكوين والبحث للجامعة مع مراعاة صالحيات هيئاهتا  ✓ يتخذ كل تدبري من شأنه أن حيسن نشاطات 
 األخرى. 

 يعد املسؤول عن حفظ األمن واالنضباط داخل اجلامعة.  ✓

 ت بتفويض من وزير التعليم العايل. مينح الشهادا ✓

 يضمن حفظ األرشيف وصيانته. ✓

 .نياابت مديرية اجلامعة : 2

تتكون نياابت مديرية جامعة الطاهري حممد ببشار من أربع نياابت كما هو موضح يف اهليكل التنظيمي للجامعة 
حيث توضع حتت مسؤولية ، وحيدد عدد النياابت وصالحيتها وفق مرسوم إنشاء اجلامعة،  1حسب امللحق رقم  

نواب مديرية اجلامعة املعنيني ولكل انئب مهامه اخلاص، بناء على اقرتاح من وزير التعليم العايل، وتتمثل نياابت 
 اجلامعة فيما يلي: 

  

 
 .9-8، ص 27مرجع سبق ذكره، املادة الجريدةالرسمية،1
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 نيابة مديرية اجلامعة للعالقات اخلارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية :   1.2

النيابة   هذه  مصلحتني  تتكون  بني من  ما  التبادل  مصلحة  العلمية،  والتظاهرات  واالتصال  التنشيط  مصلحة 
 اجلامعات والتعاون والشراكة، وتتمثل مهامها فيما يلي: 

 ترقية عالقات اجلامعة مع حميطها االجتماعي واالقتصادي واملبادرة بربامج الشراكة.  ✓

 اجلامعات والتعاون يف جمايل التعاون والبحث. املبادرة بكل نشاط من اجل ترقية التبادل ما بني   ✓

 . القيام أبعمال التنشيط واالتصال ✓

 تنظيم التظاهرات العلمية وترقيتها. ✓

 ضمان متابعة برامج حتسني املستوى وجتديد املعلومات لألساتذة والسهر على انسجامه.  ✓

التكوي   .2.2 وكذا  الثالث  الطور  يف  العايل  للتكوين  اجلامعة  مديرية  والتأهيل نيابة  التدرج  بعد  ملا  العايل  ن 
 اجلامعي والبحث العلمي: 

مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمني نتائجه، مصلحة التكوين ملا بعد تتكون هذه النيابة من ثالثة مصاحل وهي  
 التدرج وما بعد التدرج املتخصص، مصلحة التأهيل اجلامعي وتتمثل أهم مهام هذه النيابة فيما يلي: 

 

 سائل املرتبطة بسري التكوين ملا بعد التدرج وما بعد التدرج املتخصص والتأهيل اجلامعي. متابعة امل ✓

 السهر على تطبيق التنظيم املعمول به يف هذا اجملال.  ✓

 متابعة أنشطة البحث لوحدات وخمابر البحث وإعادة احلصيلة ابلتنسيق مع الكليات واملعاهد.  ✓

 بحث. القيام بكل نشاط من شأنه تثمني نتائج ال ✓

 ضمان سري اجمللس العلمي للجامعة واحلفاظ على أرشيفه.  ✓

 مجع ونشر املعلومات اخلاصة أبنشطة البحث اليت تنجزها اجلامعة.  ✓

 نيابة مديرية اجلامعة لتكوين العايل يف الطورين األول والثاين والتدرج والتكوين املتواصل والشهادات:  .3.2

من   تتكون نيابة مديرية اجلامعة لتكوين العايل يف الطورين األول والثاين والتدرج والتكوين املتواصل والشهادات
التعليم والتدريب مصلحة الشهادات واملعادالت، مصلحثالثة مصاحل وتتمثل يف   املتواصل، مصلحة  التكوين  ة 

 وهي للقيام ابملهام التالية:  والتقييم

 متابعة املسائل املتعلقة بسري التعليم والتدريبات املنظمة من قبل اجلامعة.  ✓

 السهر على انسجام عروض التكوين املقدمة من الكليات واملعاهد مع خمطط تنمية اجلامعة.  ✓
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م الساري املفعول يف جمال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة املعارف وانتقال السهر على احرتام التنظي ✓
 الطلبة.

 متابعة أنشطة التكوين عن بعد الذي تضمنه اجلامعة وتطوير أنشطة التكوين املتواصل. ✓

 السهر على احرتام التنظيمات واإلجراءات السارية املفعول يف تسليم الشهادات واملعادالت.  ✓

 القائمة االمسية للطلبة وحتيينها.ضمان مسك   ✓

 نيابة مديرية اجلامعة للتنمية واالستشراف والتوجيه: .4.2

تتكون هذه النيابة من ثالثة مصاحل وهي مصلحة متابعة برامج البناء وجتهيز اجلامعة، مصلحة التوجيه واإلعالم، 
 مصلحة اإلحصاء واالستشراف وهي مكلفة للقيام ابملهام التالية:

 ناصر الضرورية إلعداد مشاريع خمططات تنمية اجلامعة.مجع الع ✓

القيام بكل دراسة استشرافية حول توقعات تطوير التعداد الطاليب للجامعة واقرتاح كل إجراء من أجل  ✓
 التكفل هبم، ال سيما يف جمال تطور التأطري البيداغوجي واإلداري.

 راي.مسك البطاقية اإلحصائية للجامعة والسهر على حتيينها دو  ✓

 القيام إبعداد الدعائم اإلعالمية يف جمال املسار التعليمي اليت تضمنه اجلامعة ومنافذها املهنية. ✓

 وضع حتت تصرف الطلبة كل معلومة من شأهنا مساعدهتم على اختيار توجيههم. ✓

 ترقية أنشطة إعالم الطلبة.  ✓

 ابالتصال مع املصاحل املعن. متابعة برامج البناء وضمان تنفيذ برامج جتهيز اجلامعة   ✓

 .األمانة العامة : 3

حتتل األمانة العامة املرتبة الثانية من حيث أهم جهاز مكون ملديرية اجلامعة، ويعترب األمني العام املسؤول املباشر 
والتقنية   اإلدارية  املصاحل  تعمل خمتلف  واليت  املوضوعة حتت سلطته  اهلياكل  بتسيري خمتلف  املشرتكة على املكلف 

 تنفيذ العديد من املهام، وتتكون األمانة العامة من عدة مديرايت ومنها: 
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 . املديرية الفرعية للمستخدمني والتكوين: 1.3

مصلحة التكوين وحتسني املستوى وجتديد املعلومات، مصلحة املوظفني تتكون هذه املديرية من ثالثة مصاحل وهي  
 صاحل، مصلحة مستخدمي األساتذة، ومن أهم مهام هذه املصاحل:اإلداريني والتقنيني وأعوان امل 

تسيري املسار املهين للمستخدمني التابعني ملديرية اجلامعة واملصاحل املشرتكة وكذا الذين يتوىل مدير اجلامعة  ✓
 تعيينهم، 

والتقني   ✓ اإلداريني  املستخدمني  معلومات  وجتديد  املستوى  وحتسني  التكوين  خمططات  وتنفيذ  ني  إعداد 
 وأعوان املصاحل للجامعة، 

 ضمان تسيري تعداد مستخدمي اجلامعة مع ضمان التوزيع املنسجم بني الكليات واملعاهد وامللحقات،    ✓

 . تنسيق إعداد وتنفيذ خمططات تسيري املوارد البشرية للجامعة   ✓

 املديرية الفرعية للمالية واحملاسبة:   .2.3

واحملاسبة ثالثة مصاحل وهي مصلحة امليزانية واحملاسبة، مصلحة متويل أنشطة البحث، تضم املديرية الفرعية للمالية  
 مصلحة مراقبة التسيري والصفقات ومن أهم مهامها: 

 حتضري مشروع ميزانية اجلامعة على أساس اقرتاحات عمداء الكليات ومديري املعاهد وامللحقات.  ✓

 متابعة تنفيذ ميزانية اجلامعة.    ✓

 حتضري تفويض االعتمادات إىل عمداء الكليات ومديري املعاهد وامللحقات وضمان مراقبة تنفيذها.    ✓

 متابعة متويل أنشطة البحث اليت تضمنها املخابر والوحدات.    ✓

 حتسني حماسبة اجلامعة.    ✓

 . املديرية الفرعية للوسائل والصيانة: 3.3

املديرية من ثالثة مصاحل وهي مصلحة األرشيف، مصلحة النظافة والصيانة، مصلحة الوسائل واجلرد، تتكون هذه  
 وتقوم ابملهام التالية:

 ضمان تزويد اهليئات التابعة ملديرية اجلامعة واملصاحل املشرتكة بوسائل السري.  ✓

 املشرتطة.   ضمان صيانة املمتلكات املنقولة وغري املنقولة ملديرية اجلامعة واملصاحل    ✓

 مسك سجالت اجلرد.   ✓

 ضمان احلفاظ على أرشيف اجلامعة وصيانته.    ✓
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 ضمان تسيري حظرية السيارات ملديرية اجلامعة.    ✓

 . املديرية الفرعية لألنشطة العلمية والثقافية والرايضية: 4.3

وهي تتوىل ابملهام وتشمل على كل من مصلحة األنشطة الرايضية والرتفيهية، مصلحة األنشطة العلمية والثقافية،  
 التالية:

 ترقية وتنمية األنشطة العلمية والثقافية يف اجلامعة، لفائدة الطلبة. ✓

 تنظيم األنشطة الرتفيهية.    ✓

 دعم األنشطة الرايضية يف إطار الرايضة اجلامعية.    ✓

 القيام أبنشطة اجتماعية لفائدة مستخدمي اجلامعة.  ✓

 .املكتبة املركزية : 4

مدير   هياكلها يفوض  خمتلف  توضع  وكذلك  مسؤوليته  حتت  املركزية  املكتبة  توضع  حيث  مكلف  مدير  اجلامعة 
 التوجيه، مصلحة البحث الببليوغرايف، مصلحة املعاجلة، مصلحة االقتناء   ومصاحلها واملتمثلة يف مصلحة 

حتت سلطته، حيث يتلقى هبذه الصفة تفويضا ابإلمضاء من مسؤوله األول واملباشر، وتقوم املكتبة املركزية ابملهام   
 التالية:

 اقرتاح برامج اقتناء املراجع والتوثيق اجلامعي ابالتصال مع مكتبات الكليات واملعاهد.  ✓

 مسك بطاقية الرسائل واملذكرات ملا بعد التدرج.    ✓

 د الواثئقي للمكتبة املركزية ابستعمال أحدث الطرق والوسائل للمعاجلة والرتتيب.تنظيم الرصي   ✓

 مساعدة مسؤويل مكتبات الكليات واملعهد يف تسيري اهلياكل املوضوعة حتت سلطتهم.   ✓

 صيانة الرصيد الواثئقي للمكتبة املركزية والتحيني املستمر لعملية اجلرد.   ✓

 صيد الواثئقي من قبل الطلبة واألساتذة. وضع الشروط املالئمة الستعمال الر    ✓

 مساعدة األساتذة والطلبة يف حبوثهم الببليوغرافية  ✓

 .املصاحل املشرتكة للجامعة :5

املؤرخ يف   املشرتك  الوزاري  القرار  للجامعة مبوجب  املشرتكة  املصاحل  احملدد   2004أوت    24تتحدد صالحيات 
 عهد وملحقة اجلامعة ومصاحلها املشرتك وهي تتكون من: التنظيم اإلداري ملديرية اجلامعة والكلية وامل
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 . مركز التعليم املكثف للغات: 1.5

 يتكون مركز التعليم املكثف للغات من فرعني ومها فرع الربجمة، فرع الصيانة وهو يعمل على ما يلي: 

 وحتسني املستوى وجتديد املعلومات يف اللغات املنظمة من قبل الكليات.   الدعم التقين للدروس التمهينية ✓

 سري وصيانة األجهزة املتخصصة يف تعليم اللغات.    ✓

 . مركز الطبع السمعي البصري: 2.5

 يتكون من فرعني ومها فرع الطبع وفرع السمعي البصري ويتكفل ابملهام التالية: 

 طبع كل وثيقة إعالمية حول اجلامعة.  ✓

 لواثئق البيداغوجية والتعليمية والنشرات العلمية. طبع ا ✓

 الدعم التقين لتسجيل كل سند مسعي بصري للواثئق البيداغوجية والتعليمية. ✓

 مركز األنظمة وشبكات اإلعالم واالتصال والتعليم املتلفز والتعليم عن بعد: .3.5

ثالثة فروع وتتمثل يف فرع األنظمة وفرع   اإلعالم واالتصال والتعليم املتلفز والتعليم عن بعد   ملركز األنظمة وشبكات
 الشبكات وفرع التعليم املتلفز والتعليم عن بعد ومن أهم مهامه:

 استغالل هياكل الشبكات وإدارهتا وتسيريها.  ✓

 استغالل تطبيقات اإلعالم اآليل لتسيري البيداغوجية وتطويرها. ✓

 مشاريع التعليم املتلفز والتعليم عن بعد وتنفيذها. متابعة  ✓

 الدعم التقين للتصميم وإنتاج الدروس عن طريق اإلعالم اآليل. ✓

 تكوين وأتطري املتدخلني يف التعليم عن بعد.  ✓

 . البهو التكنولوجي:4.5

والتطبيقية يف العلوم وهو الذي يقدم الدعم التقين للكليات واملعاهد يف تنظيم وسري األعمال املوجهة  
 التكنولوجية، ويتوىل تسيري وصيانة التجهيزات الضرورية للسري احلسن لألعمال التطبيقية واملوجهة.
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 ملبحث الثاين: املنهجية املتبعة يف الدراسة امليدانية. 

 املطلب األول: منهجية الدراسة: 

العامة   القواعد  من  "جمموعة  أنه  على  العلمي  املنهج  فقد يعرف  احلقيقة،  إىل  للوصول  الباحث  يستخدمها  اليت 
تكون هذه احلقيقة جديدة، أو أن الباحث يرغب إيصاهلا لألخرين بلغة يفهموهنا، فاهلدف من املنهج هو الكشف 

 .1عن احلقيقة العلمية"

ال  حمل  الظاهرة  عن  الباحث  طرف  من  احلقائق  معرفة  إىل  الوصول  ولغرض  الدراسة،  طبيعة  من  دراسة وانطالقا 
استخدما  املناهج  أكثر  يعترب  الذي  الوصفي  املنهج  الباحث ابستعمال  قام  اجلامعني،  األساتذة  أراء  من  انطالقا 
الفعاليات اليت تشرتك يف كوهنا هتدف اىل  املنهج الوصفي، وألنه يشري إىل جمموعة واسعة من  وذلك إىل مشولية 

 .2ار لدعم أغراض البحث الوصفيوصف الظاهرة، وقد يكون هذا الوصف ضروراي الختاذ قر 

قام الباحث ابستخدام املنهج الوصفي التحليلي، حيث مث اختيار االستبيان كأداة جلمع البياانت وحتليليها واختبار 
 الفرضيات عليها. 

  إن هذا املنهج يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي عليها يف الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا، ويعرب عليها تعبريا 
الكمي فيعطي وصفا رقميا يوضح  التعبري  الظاهرة ويوضح خصائصها، أما  الكيفي يصف  فالتعبري  كيفيا وكميا، 

األخرى الظواهر  مع  ارتباطها  ودرجات  حجمها،  أو  الظاهرة  الوصفي    ، 3مقدار  املنهج  جبمع ولكون  التحليلي 
املنهج   اجلانببني اختيار  مت   ، املنهج  هذا  مع  املدروس  املوضوع  وطبيعة  الدراسة  لتوافق  ونظرا  والكيفي،  الكمي 

الوصفي والتحليلي من أجل احلصول على نتائج عملية يتم تفسريها بطريقة موضوعية  يتم فيها حتليل واستخراج 
 النتائج العملية املطلوبة وفق أساليب علمية حبثة. 

 
 . 121، دار وائل للنشر، الطبعة الرابعة، عمان األردن، ص منهج البحث العلمي، 2005أمحد الرفاعي،   1

، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان األردن،  مناهج وأساليب البحث العلمي: ا لنظرية والتطبيق، 2000، عثمان حممد غنيم، مصطفى رحبي عليان 2 
 45-44ص ص 



والتوزيع،  الطبعة األوىل، دار األحباث للرتمجة والنشر -الرسائل واألطروحات-، أسس البحث يف العلوم االقتصادية واإلدارية2009عبد اجمليد قدي،   3
.50 اجلزائر ص
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ما   على  الدراسة وبناءا   مناذج  اختبار  مت  والتحليلي، كما  الوصفي  املنهج  على  اعتمدت  الدراسة  فإن  سبق، 
، وبرانمج حتليل البنية 25( إصدار  SPSSابستخدام الربامج اإلحصائية وذلك ابستعمال الربانمج اإلحصائي ) 

 . 24(. إصدار Analysis of Moment structure( اختصارا )AMOSاللحظية )

 : متغريات ومنوذج الدراسة: املطلب الثاين

على   :الدراسةمتغريات    أوال: الدراسة  اشتملت  الدراسة،  فرضيات  واختبار  البحث،  أهداف  حتقيق  أجل  من 
وابالعتماد على األدبيات النظرية والتطبيقية    اتبع، متغريات شخصية ووظيفية، متغري مستقل، متغري وسيط، ومتغري  

 :يليمت حتديد متغريات الدراسة كما  

املتغريات الشخصية والوظيفية: ومت التعبري عنها من خالل مخس متغريات وهي اجلنس، املؤهل العلمي،  .1.1
 األقدمية، الرتبة العلمية والكلية املنتمي إليها. 

 ل ثالثة أبعاد، وكل بعد يتكون من عدة عناصر: املتغري املستقل: رأس املال الفكري ويشم .1.2

العلمية، 2-1-1 اخلربة  االبتكار،  )املعرفة،  ويتكون من مخس عناصر وهي  البشري:  املال  رأس  األول:  البعد   .
 املهارات والقدرات، فرق العمل(.

املال اهليكلي: ويتكون من أربعة عناصر وهي )أنظمة  2-1-2 الثاين: رأس  البياانت، . البعد  املعلومات وقواعد 
 السياسات واإلجراءات، العمليات اإلدارية، الربامج(. 

مع 2-1-3 العالقة  الطلبة،  مع  )العالقة  وهي  عناصر  ثالثة  من  ويتكون  العالقايت:  املال  رأس  الثالث:  البعد   .
 األساتذة، التعاون بني اجلامعات(. 

التنظيمي، منط القيادة واختاذ   اهليكل)ري عنه من خالل أربعة أبعاد  مت التعب  :التنظيميالوسيط: املناخ    املتغري  . 1-3
 االتصال(.  احلوافز،القرارات،  

املتغري التابع :جودة التعليم العايل: ومت التعبري عنها من خالل مخسة أبعاد ) االعتمادية واملوثوقية ، األمان   . 1-4
 بة(. ، امللموسية ، االستجابة ، التعاطف أو العالقة مع الطل

 واجلدول التايل يوضح متغريات الدراسة انطالقا من املصادر والدراسات املعتمدة. 
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 (: قياس متغريات الدراسةIV -1اجلدول رقم )                                     

 

 الدراسة املعتمدة  العناصر  األبعاد  املتغري 

 
 
 

 رأس املال الفكري

العلمية-االبتكار-املعرفة رأس املال البشري  املهارات  —اخلربة 
 فرق العمل -والقدرات

لويزة، رأس ،  2016-2015فرحاين  دور 
التنافسية  امليزة  حتقيق  يف  الفكري  املال 
اقتصاد  ظل  يف  االقتصادية  للمؤسسات 
املعرفة، دراسة حالة شركة اإلمسنت عني توتة  

التسيري، ختصص  ابتنة علوم  دكتوراه،  أطروحة   ،
امل خيضر، تنظيم  حممد  جامعة  البشرية،  وارد 

 ابتنة، اجلزائر. 

البياانت رأس املال اهليكلي وقواعد  املعلومات  -أنظمة 
واإلجراءات العمليات  -السياسات 

 الربامج -اإلدارية

الطلبة رأس املال العالقايت  مع  األساتذة -العالقة  مع  -العالقة 
 التعاون بني اجلامعات.

 
 

 املناخ التنظيمي 

 اهليكل التنظيمي 

 منط القيادة واختاد القرارات. 

 احلوافز
 االتصال 

افنان، ودوره  2019العويف  التنظيمي  املناخ   ،
جامعة   ميدانية  دراسة  املعرفة  ادارة  تطبيق  يف 

بشار،   حممد  علوم الطاهري  دكتوراه،  أطروحة 
األعمال،  منظمات  تسيري  ختصص  التسيري، 

 جامعة الطاهري حممد بشار. 

 
 

 جودة التعليم العايل 

 االعتمادية واملوثوقية 

 األمان 

 امللموسية 

 االستجابة 

 التعاطف او العالقة مع الطلبة 

" البشائر  جملة  يف   The impact ofمقال 
intellectual capital on the 
quality of highereducation, 
Faculty of Economic, 
Commercial and Management 
Sciences of Tahri Mohammed 
University, as a model using 

SEM " . 
 

أوت   السابع  اجمللد  الثاين  من          2021العدد 
 ( 972-955) ص ص 

 
 

 

 اعداد الباحث انطالقا من الدراسات السابقة.  نم :املصدر
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 وميكن توضيح املتغريات السابقة يف النموذج املوضح يف الشكل التايل: اثنيا: منوذج الدراسة:  

 (: منوذج الدراسة.   IV-2الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الباحث ابالعتماد على األدبيات النظرية والتطبيقية   :املصدر

  

 

 

رأس املال 
 الفكري 

 المناخالتنظيمي

جودة التعليم  
 العايل 

رأس املال  
 البشري

رأس املال  
 اهليكلي

رأس املال  
 العالقيت

 اهليكل التنظيمي 

منط القيادة     
 واختاذ القرارات

 احلوافز

 االتصال 

اإلعتمادية 
 واملوثوقية 

ألمان ا  

 امللموسية 

 االستجابة 

 التعاطف 

المتغير

 الوسيط

المتغير

 التابع

المتغير

 المستقل
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 املبحث الثالث: جمتمع وعينة الدراسة: 

أوال: جمتمع الدراسة: ميثل جمتمع البحث "مجيع املفردات اليت متثل الظاهرة موضوع البحث، وتشرتك يف صفة معينة 
البياانت حوهلا" املطلوب مجع  أكثر  طاهري حممد تكون   .1أو  التدريس جبامعة  هيئة  أعضاء  من  الدراسة  جمتمع 

بشار مبختلف رتبهم واملنتمون إىل مجيع كليات اجلامعة  )العلوم الدقيقة، العلوم الطبيعية واحلياة، الطب، احلقوق 
واالجتماعي اإلنسانية  العلوم  التسيري،  وعلوم  التجارية  والعلوم  االقتصادية  العلوم  السياسية،  اوالعلوم   ألدب ة، 

غري   92عضو دائما و   672عضو هيئة التدريس منهم  764)والبالغ عددهم   (كلية العلوم التكنولوجياواللغات،  
ومل يكن اختيار هذا اجملتمع وليد الصدفة بل راجع إىل قرب اجلامعة   ، 2(2021-2020دائمني لسنة اجلامعية  

ترب اليت  اجليدة  العالقات  وإىل  الباحث،  إقامة  مكان  األستاذ من  أن  إىل  إضافة  مصاحلها،  مبختلف  الباحث  ط 
 اجلامعي أكثر قراب وفهما ملتغريات الدراسة )رأس املال الفكري، املناخ التنظيمي، جودة التعليم العايل( 

: ومتثل العينة جزء من اجملتمع الذي جتري عليه الدراسة، خيتارها الباحث إلجراء دراسته عليها اثنيا: عينة الدراسة
، ومن خصائصها أن تكون ممثلة للمجتمع، وحجمها يكون 3قواعد خاصة لكي متثل جمتمع متثيال صحيحا"  وفق

 مناسب، ويتم اللجوء للعينة عندما يصعب على الباحث دراسة كافة وحدات اجملتمع. 

نظيمي قصد حتقيق اهلدف األساسي من هذه الدراسة، ونظرا خلصوصية مصطلحات رأس املال الفكري، املناخ الت
وجودة التعليم العايل، فقد مت اختيار أعضاء هيئة التدريس دون غريهم من املوظفني العاملني يف اجلامعة لإلجابة 
اجلامعة  تعيشه  الذي  احلقيقي  لواقع  احلقيقة  لإلشكاالت  العميق  وبفهمهم  وعيهم  لدرجة  وذلك  االستبيان  على 

لإلجابة بكل دقة وموضوعية على فقرات االستبيان   عامة وجامعة طاهري حممد ببشار خاصة، وكذلك لقدرهتم 
 والذي يساعد الباحث للوصول حلل هذا اإلشكال املطروح. 

( فإن أقل حجم اللعينة املسموح الستخدام النمذجة ابملعادالت البنائية فإنه حمصور بني Ding,et ALحسب )
 .  4وهذا اتفاق معظم الباحثني  150و  100

 
 .438، الدار اجلامعية، مصر، القاهرة، ص حبوث التسويق: أساليب القياس والتحليل واختبار الفروض،  2003اثبت عبد الرمحان إدريس،   1

 نيابة املديرية للبيداغوجية جلامعة الطاهري حممد بشار2

 . 161دار الدجلة، األردن، ص، مقدمة يف املنهج العلمي، 2008رحيم يونس كرو العزاوي، 3

 
4Ding, Lin, Wayne F, Velicer § Lisa L. Harlow, 1995, Effets of Estimation Methods, Number of 
IndicatorsPerfactor, and Improper Solutions on Structural Equation Modeling Fit Indices, Structural 
Equation Modeling, A Multidisciplinary journal, Vol 2, N° 2, University of Rhode Island, P 120. 
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 : 1( وفق املعادلة التالية  yaman,1967 Taro)ومت حتديد حجم العينة ابالعتماد على معادلة  

 

𝑛 = (
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
) 

متثل:   العينة؛  nحيث  حجم   :N  اجملتمع؛ حجم   :e% احلالية  الدراسة  يف  ويقبل  الدقة  مستوى  كخطأ   5: 
 للمعاينة. 

262.54 = (
764

1 + 764(0,05)2
) 

 20فقط واستبعد منها    320استبيان اسرتجع منها    350مفردة وقد مت توزيع  263العينة  ابلتقريب يكون حجم  
ومن ذلك نستنتج أنه كلما كان   استمارة استبيان صاحلة للدراسة،   300لعدم صالحيتها، ليبقى لدى الباحث  

يس( واملقدر ب كلما أصبحت العينة أكثر متثيال للمجتمع املدروس )أعضاء هيئة التدر   263حجم العينة يفوق  
764 . 

ونظرا لكرب واتساع حجم جمتمع الدراسة وطبيعته وتعذر دراسته بواسطة املسح الشامل فإنه مت االعتماد يف طريقة   
من  مكون  الدراسة  جمتمع  يكون  عندما  املعاينة  من  النوع  هذا  إىل  ويلجأ  الطبقية.  العشوائية  العينة  على  املعاينة 

ردات متجانسة، وهنا جيب على الباحث أن يضع شروطا معينة الختيار أفراد طبقات خمتلفة وكل طبقة فيها مف
العينة، حبيث خيتار الباحث لكل طبقة وبطريقة العينة العشوائية البسيطة عدد من املفردات يتناسب مع حجمها 

لكل كلية حجم   احلقيقي يف اجملتمع األصلي، مت االعتماد على املعادلة التالية حلساب عينة أعضاء هيئة التدريس
عنها  ويعرب  اجملتمع  على حجم  مقسوم  الطبقة  العينة مضروب يف حجم  يساوي حجم  بكل كلية  اخلاصة  العينة 

 :2رايضيا

= حجم العينة  لكل كلية  ) 𝑋 حجم العينة 
حجم الطبقة 
حجم اجملتع 

) 

 
 احلسبان نسبة معينة من  إضافة لذلك فإن هذه الطريقة تعرف إحصائيا  ابلطريقة التوزيع املتناسب، واليت أتخد يف 

دون  البحث  فرضيات  اختبار  يف  املختلفة  العينات  إبشراك  يسمح  والذي  الدراسة،  مبجتمع  مقارنة  طبقة  كل 
 استثناء، حبيث خيتار الباحث عدد من املفردات يتناسب مع حجمها احلقيقي يف اجملتمع األصلي. 

 
1Yamane, taro, 1967, Statistics, An IntroductoryAnalysis, 2nd Ed, Harper and Row, New York, USA, P 886 

 . 19، جامعة أمحد درارية أدرار، اجلزائر، ص 3 ، مطبوعة الدروس يف مقياس: اإلحصاءدروس ومتارين 3اإلحصاء ، 2018-2017ساوس شيخ ،2
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أفراد عينة األساتذة على كلي التايل يبني توزيع  ، 2021-2020ات جامعة طاهري حممد بشار لسنة  واجلدول 
 والذي حيسب وفق املعادلة سالفة الذكر. 

 . 2021-2020توزيع أفراد عينة األساتذة على كليات جامعة طاهري حممد بشار لسنة اجلامعية (:  IV-2اجلدول رقم )

األساتذة   الكلية  الرقم  عدد 
 الدائمني 

الغري   األساتذة  عدد 
 الدائمني 

حجم  
 العينة 

 عدد مفردات العينة 

 39 38.55 12 100 العلوم الدقيقة  01

 21 20.65 14 46 العلوم الطبيعية واحلياة  02

 12 11.70 07 27 الطب  03

 30 29.60 17 73 احلقوق والعلوم السياسية  04

التجارية   05 والعلوم  االقتصادية  العلوم 
 وعلوم التسيري 

82 13 32.70 33 

 25 24.78 11 61 اإلنسانية واالجتماعية العلوم   06

 33 32.70 13 82 األدب واللغات 07

 71 70.91 05 201 العلوم التكنولوجيا  08

 264 261.59 92 672 جملموع 

 
 من إعداد الباحث بناء على معلومات إحصائية من مصلحة املستخدمني جلامعة الطاهري حممد بشار. املصدر: 

املقابل سيتم 4)يتضح من اجلدول رقم   الطاهري حممد، ويف  ( أنه سيتم إجراء مسح شامل لكل كليات جامعة 
 (. IV-2اختيار عينة من كل كلية من األساتذة وفق ما هو مبني يف اجلدول رقم )
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 واألدوات اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:  املبحث الثالث: أداة الدراسة 

 املطلب األول: أداة الدراسة: 

 ت استمارة استبيان الدراسة أوال: مكوان 

أهداف ا إىل  الوصول  قصد  والبياانت  املعلومات  جلمع  رئيسة  االستبيان كأداة  على  احلالية  دراستنا  يف  عتمدان 
املعلومات، وتعرف  العلمي استخداما واستعماال من أجل مجع  البحث  البحث، ويعترب االستبيان أكثر األدوات 

جمموعة من أسئلة توجه إىل األفراد من أجل احلصول على معلومات حول موضوع أو االستمارة أبهنا" منوذج يضم  
"، 1مشكلة أو موقف، ويتم تنفيذ االستمارة عن طريق املقابلة الشخصية أو ترسل إىل املبحوثني عن طريق الربيد 

 حيث تكون االستبيان 

 من أربعة أقسام: 

ميثل متغري رأس املال الفكري ويتكون من ثالثة أبعاد )رأس املال البشري، رأس املال اهليكلي وراس القسم األول:  
 املال العالقايت(. 

فيمثل متغري جودة خدمة التعليم العايل ويتكون من مخسة أبعاد )االعتمادية، األمان، امللموسية،   القسم الثاين:
 االستجابة والتعاطف(. 

الثالث: امل  القسم  القرارات، ميثل  واختاذ  القيادة  منط  التنظيمي،  )اهليكل  أبعاد  أربعة  من  ويتكون  التنظيمي  ناخ 
 احلوافز، االتصال(.

يتكون من أسئلة تتعلق ابلبياانت الشخصية ألفراد عينة الدراسة )اجلنس، املؤهل العلمي، االقدمية، القسم الرابع: 
 الرتبة العلمية، الكلية املنتمي إليها(.

حتليل االستبيان مت وضع مقاييس اإلجاابت لقياس آراء أفراد العينة املدروسة عن طريق االستبيان   من أجل    
 ( اخلماسي واملتدرج. Likert scaleمت استخدام مقياس ليكارت )وقد 

 واليت هي كما يلي يف اجلدول التايل:  

  

 
 .181إبراهيم عاشوري، مصدر سبق ذكره، ص 1
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 جماالت اإلجابة على أسئلة االستبيان وأوزاهنا.  (IV-3اجلدول رقم )

 معارض بشدة  معارض  حمايد موافق موافق بشدة  التصنيف 

 1 2 3 4 5 الدرجة )الوزن(

  1430، الندوة العاملية لشباب اإلسالميSPSSعبد الرمحان خالد الفرا، حتليل بياانت االستبيان ابستخدام الربانمج اإلحصائي    :وليداملصدر
 .   7هجري، ص 

ويتم ذلك حبساب طول الفرتة أوال وهي     WeightedMeanبعدها يتم حساب املتوسط احلسايب املرجح  
(  إىل 2( مسافة أوىل، من )2( إىل ) 1( متثل عدد املسافات )من )   4( حيث )  4/ 5عبارة عن حاصل قسمة )

( متثل عدداالختيارات،عند 5( مسافة رابعة( و)5( إىل )4( مسافة اثلثة، من )4( إىل)3( مسافة اثنية، من )3)
( 1مث إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس وهي )   0.80الفرتة ويساوي  ( ينتج طول  5( على)4قسمة )

املتوسط  االجتاه حسب  مع حتديد  التايل  اجلدول  التوزيع حسب  يصبح  وبذلك  الفرتة  هلذه  األدىن  احلد  لتحديد 
 املرجح: 

 املتوسط املرجح مع اجتاه العينة   (:IV-4اجلدول رقم )

 اإلجابة املتوسط املرجح 

 معارض بشدة  1.79إىل    1من  

 معارض  2.59إىل    1.80من  

 حمايد 3.39إىل    2.60من  

 موافق 4.19إىل    3.40من  

 موافق بشدة  5إىل    4.20من  

األوىل، ص ، مقدمة يف االحصاء الوصفي واالستداليل، خوارزمية العلمية للنشر والتوزيع، جدة، السعودية، الطبعة  2007عز حسني عبد الفتاح،  :  املصدر
540. 

 اثنيا: طريقة تصميم استبيان الدراسة:

 ومت إتباع اخلطوات التالية لبناء االستبيان:

مت االطالع على الدراسات السابقة واليت هلا عالقة مبوضوع دراستنا احلالية وحاوان االستفادة من الكيفية اليت -1
 مت هبا صياغة فقرات األسئلة وبناء استبيان منسجما والذي له صلة مبوضوع البحث. 
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الفكري  -2 املال  املستقل رأس  املتغري  علىفيما خيص  اعتمدان  لو فقد  فرحاين  علوم دراسة  دكتوراه يف  أطروحة  يزة 
للمؤسسات  التنافسية  امليزة  الفكري يف حتقيق  املال  البشرية حتت عنوان "دور رأس  املوارد  تنظيم  التسيري ختصص 

 . 2016-2015االقتصادية يف ظل اقتصاد املعرفة دراسة حالة شركة االمسنت عني توتة ابتنة" السنة اجلامعية 

امل  -3 الوسيط  املتغري  التنظيمي  فيما خيص  اعتمدان على ناخ  أطروحة دكتوراه يف علوم   فقد  أفنان  العويف  دراسة 
التسيري ختصص تسيري منظمات األعمال حتت عنوان "املناخ التنظيمي ودوره يف تطبيق إدارة املعرفة دراسة ميدانية  

 . 2019-2018جامعة طاهري حممد" السنة اجلامعية  

جملة البشائر،   لعايل فقد اعتمدان على مقال للباحث نفسه املنشور يفايم  فيما خيص املتغري التابع جودة التعل-4
"The impact of intellectual capital on the quality of highereducation, 

Faculty of Economic, Commercial and Management Sciences of Tahri 
Mohammed University, as a model using SEM  ،" السابع أوت .  اجمللد  الثاين  العدد 

 ( 972-955من       ) ص ص   2021

يف ضوء ما أشار له املشرف مث احملكمني مت تعديل بعض فقرات االستبيان من حذف وإضافات وتعديل حىت -5
 (. IV-1خرج االستبيان يف صورته النهائية ملحق رقم ) 

 (. IV-1م ) مت تقسيم االستبيان كالتايل كما هو مبني يف امللحق رق-6

ميثل متغري رأس املال الفكري ويتكون من ثالثة أبعاد )رأس املال البشري، رأس املال اهليكلي وراس   احملور األول:
 املال العالقايت(. 

 فقرة مقسمة على مخسة عناصر:   16رأس املال البشري ويتكون من البعد األول:  

 (. a11  ،a14من )فقرات   04وتتكون من  a1ورمزان هلا ابلرمز  .املعرفة :  1

 (. a21  ،a23فقرات من )  03وتتكون من    a2ورمزان هلا ابلرمز   االبتكار:.2

 (. a31  ،a33فقرات من )  03وتتكون من    a3: ورمزان هلا ابلرمز  .اخلربة العلمية3

 (. a41  ،a43فقرات من )  03وتتكون من  a4: ورمزان هلا ابلرمز  .املهارات والقدرات4

 (. a51  ،a53فقرات من )  03وتتكون من   a5ورمزان هلا ابلرمز   :.فرق العمل5

 من فقرة مقسمة على أربعة عناصر: 13رأس املال اهليكلي ويتكون   البعد الثاين:

 (. b11  ،b13فقرات من )   03وتتكون من    b1: ورمزان هلا ابلرمز    أنظمة املعلومات وقواعد البياانت .1
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 (. b21 ،b23فقرات من )  03وتتكون من    b2ابلرمز  : ورمزان هلا    السياسات واإلجراءات .2.

 (.b31  ،b34فقرات من )  04وتتكون من   b3: ورمزان هلا ابلرمز    العمليات اإلدارية.3

 (.   b41  ،b43فقرات من )  03وتتكون من   b4: ورمزان هلا ابلرمز    لربامج.ا

 أربعة عناصر:فقرة مقسمة على    12رأس املال العالقايت: ويتكون من    :البعد الثالث

 (. c11  ،c16فقرات من )  06وتتكون من    c1: ورمزان هلا ابلرمز    العالقة مع الطلبة.1

 (.c21  ،c23فقرات من )  03وتتكون من   c2: ورمزان هلا ابلرمز    العالقة مع األساتذة.2

 (.   c31  ،c33فقرات من )  03وتتكون من    c3: ورمزان هلا ابلرمز    التعاون بني اجلامعات.3

 فقرة.   22املناخ التنظيمي ويتكون من    الثاين:  احملور

 (. y11  ،y16فقرات من )  06وتتكون من   y1: ورمزان هلا ابلرمز    اهليكل التنظيمي .1

 (. y21 ،y26فقرات من )   06وتتكون من    y2: ورمزان هلا ابلرمز   منط القيادة واختاذ القرارات.2

 (. y31  ،y36فقرات من )  05وتتكون من   y3: ورمزان هلا ابلرمز   احلوافز.3

 (. y41  ،y46فقرات من )  05وتتكون من   y4:  و ورمزان هلا ابلرمز    التصال.ا4

 فقرة:   20: ويتكون من احملور الثالث

 (.x11 ،x15فقرات من )  04وتتكون من   x1: ورمزان هلا ابلرمز   االعتمادية واملوثوقية .1

 (. x21 ،x25فقرات من )  05وتتكون من    x2ورمزان هلا ابلرمز    :   امللموسية.3

 (. x31 ،x38فقرات من )  07وتتكون من   x3: ورمزان هلا ابلرمز   األمان.2

 (. x41 ،x44فقرات من )  04وتتكون من    x4: ورمزان هلا ابلرمز    االستجابة .4

 (. x51 ،x56فقرات من )  05وتتكون من  x5)العالقة مع الطلبة( : و ورمزان هلا ابلرمز   التعاطف.5

الرابع الدراسة )اجلنس، املؤهل   :احملور  تتعلق ابلبياانت الشخصية ألفراد عينة  العامة ويتكون من أسئلة  البياانت 
 العلمي، االقدمية، الرتبة العلمية، الكلية املنتمي إليها(. 

 ستبيان على أعضاء هيئة التدريس لكل كليات جامعة الطاهري حممد بشار.مت توزيع اال-7
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 املطلب الثاين: األدوات اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:

 أوال: األساليب اإلحصائية واالستداللية لتحليل بياانت الدراسة: 

اعتمدان على  املطروحة،  الفرضيات  احلالية وختترب  الدراسة  أهداف  مؤشرات معتمدة حتقق  إىل  الوصول  من أجل 
للعلوم  اإلحصائية  احلزم  برانمج  على  اعتمدان  حيث  الدراسة،  فروض  الختبار  اإلحصائية  الربامج  من  نوعني 

سة وصفيا، ومن أجل إنشاء قاعدة من أجل حتليل بياانت الدرا  25( أي إصدار  Spss)  v25االجتماعية      
، 24( أي إصدار  Amos 24بياانت ميكن تشغيلها من خالل الربانمج الثاين يف الدراسة واملتمثل يف الربانمج )

 ( .   Spss v25وذلك طبعا بعد أن يتم تبويب البياانت وإدخاهلا يف احلاسوب ابستعمال الربانمج اإلحصائي )

 1ب إحصائية وصفية واستداللية لتحليل بياانت الدراسة:وعليه فقد مت استخدام عدة أسالي

 للتعرف على الصفات الشخصية ملفردات الدراسة.   .التكرارات والنسب املئوية :1

مدى استجاابت أفراد عينة الدراسة عن   يقيس":WeightedMean.املتوسط احلسايب املوزون )املرجح( "2
احملاور الرئيسية، سواء كانت هذه االستجاابت مرتفعة أو منخفضة، مع العلم أنه يفيد يف إعطاء صورة واضحة 

احلالية   الدراسة  يف  استخدمنا  وهلذا  مرجح،  موزون  متوسط  أعلى  حسب  احملاور  ترتيب  مقياسليكارت عن 
(Likert scale اخلماسي )واملتدرج . 

يستخدم هذا املؤشر ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفاض استجاابت أفراد عينة الدراسة ":Mean.املتوسط احلسايب " 3
على كل عبارة من عبارات متغريات الدراسة األساسية، زايدة عن ذلك فإنه يفيد يف ترتيب العبارات حسب أعلى 

 متوسط حسايب. 

يقيس مدى احنراف استجاابت أفراد عينة الدراسة لكل ":     Standard Deviation.اإلحنراف املعياري"4
عبارة من عبارات متغريات الدراسة، ولكل حمور من حماور الدراسة عن متوسطها احلسايب، وكذلك يعطي ترتيب 

 العبارات حسب املتوسط احلسايب لصاحل أقل تشتت عند تساوي املتوسطات. 

 لتحديد القيم املتطرفة واليت يكون هلا أتثري يف النتائج الحقا. ":Trimmedmean.املتوسط احملسن "5
 
 

 
اإلدارة اإلسرتاتيجية ودورها يف بناء منظمة ذكية، دراسة حالة عينة من مؤسسات الصناعة اإللكرتونية اجلزائرية،  ، 2019-2018عياط سعاد، 1

enie, condor, starlight 168م التسيري، ختصص إدارة األعمال، جامعة طاهري حممد بشار، ص ، أطروحة دكتوراه، علو. 
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لقياس ثبات االستبيان، ولقياس قوة االتساق والتجانس ":Alpha Cronbah.معامل الثبات الفا كرونباخ "6
 .1بني فقرات االستبانة

 التوزيع الطبيعي للبياانت.   لتحقق من":Kurtosis" ومعامل التفلطح "  Skewness.معامل االلتواء "7

الختبار خطية العالقة وثبات التباين لكل ":Scatterplots.أشكال االنتشار للبواقي مع القيم املتوقعة "8
 عالقة بني متغريين الدراسة.

9 " التباين  تضخم  معامل  املسموح  variance inflation factor. VIF.اختبار  التباين  واختبار   "
"Tolerance"   .ويستخدم الختبار مدى االرتباط بني املتغريات املستقلة لتأكد من حتقق شروط االحندار : 

 »: لقياس صدق االتساق الداخلي الستبيان الدراسة.   Pearson.معامل االرتباط بريسون "10

( يتمثل يف حماولة التحقق من   SEMالنمذجة )  إن اهلدف األساس الستخدام . مؤشرات النمذجة البنائية :  11
البنية املقرتحة لنظام الظاهرة املدروسة كما مت تصوره أببعاده املختلفة، والكشف عن العالقة فيما بينها أو بيننها 

 :   2وبني بقية الظواهر، وتتمثل أهدف البحث ابستخدام النمذجة فيما يلي

 ر املوضوع كما مت تصورها. أ. التحقق من صدق البنية املكونة لعناص

 ب. دراسة العالقات واالرتباطات بني مكوانت الظاهرة وبني بقية الظواهر املرتبطة هبا. 

 ج. إمكانية دراسة أتثري متغري الدور الوسيط بني املتغريات التابعة واملستقلة يف النموذج املفرتض. 

 ك.د. إمكانية تعديل النموذج املفرتض وفقا للحاجة العلمية لذل 

 ه. التحكم يف أخطاء القياس. 
 
 
 
 

 
التفكري اإلسرتاتيجي وأثره على امليزة التنافسية يف ضل التحدايت البيئية يف العراق، دراسة على عينة من القادة  ، 2018علي كزار جمذاب، 1

 .240ختصص إدارة األعمال، جامعة العراق، ص ، أطروحة دكتوراه، اإلسرتاتيجيني يف شركات قطاع النفط العراقي

صدق املقاييس يف البحوث النفسية والرتبوية منوذج بناء  (  ومعاجلةSEMالنمذجة البنائية )، 2016عبد هللا الصحراوي، عبد احلكيم بوصلب، 2
 .68، جامعة الوادي، اجلزائر، ص 2، العدد 3، جملة العلوم النفسية والرتبوية، اجمللد العاملي لعالقات كفاءات التسيري اإلداري ابملؤسسة التعليمية
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يعد التحليلي العاملي االستكشافيأسلوب إحصائي يستخدم لتحديد عدد اثنيا: التحليل العاملي االستكشايف:  
، وهو يفسر معامالت االرتباط اليت هلا 1)املفاهيم( املطلوبة لتفسري العالقات البينية بني درجات االختبار  *العوامل

داللة إحصائية بني خمتلف املتغريات، وهو يعمل على تقليص املتغريات أو العوامل بني خمتلف املتغريات الداخلة يف 
تصف   اليت  املشرتكة  العوامل  إىل  وصوال  معامل التحليل  إىل  ذلك  يف  مستندا  وتفسريها،  املتغريات  بني  العالقة 

التالية ابستعمال الربانمج اإلحصائي 2االرتباطني كل متغري وغريه من املتغريات األخرى ، ويتم من خالل املراحل 
Spss :) ) 

 : 3اثلثا: معايري احلكم على صالحية مصفوفة االرتباطات للتحليل العاملي االستكشايف

 (. 0.90( ودالة، كما اهنا أقل من ) 0.30معامالت االرتباط ينبغي أن تتعدى )أغلب   -

االرتباط "   - املطلقة حملدد مصفوفة  القيمة  أن تكون  فإذا  0.00001" أكرب من )   Déterminantجيب   ،)
كانت أكري من هذه القيمة دل على ذلك على عدم وجود ارتباطات مرتفعة جدا أو عدم وجود اعتماد خطي 

 املتغريات )تكرار واستنساخ للمعلومات اليت يشارك هبا كل متغري(. بني  

إحصائيا ، ويفيد عندما يكون   داال"   Bartlett’s test of Sphericityينبغي أن يكون اختبار ابرتليت "  -
)ألفا دون   وإمنا 0.05داال إحصائيا  العالقات(  من  الوحدة )خالية  ليست مصفوفة  االرتباطات  ( أبن مصفوفة 

 تتوفر على احلد األدىن من العالقات.

يدل إذا كان اختبار ابرتليت داال فهذا ال يعين أن كافة االرتباطات مالئمة من حيث شدهتا أو مستواها، بل    -
 فقط على توفر حد أدىن من االرتباطات بني املتغريات وذلك جيب أن يعزز ابختبارات أخرى.  

-   " اختبار  يكون  أن  )Kaiser-Mayer-Olkin-KMOجيب  من  أعلى  املصفوفة  لكافة  وفقا 0.05"   )
 حملاكات كريز، وهو مقياس عام مالئم لتعيني، ويدل على مقدار االرتباط اجلزئي بني املتغريات.

 
 دات االحنراف املعياري. العوامل هي املتغريات الكامنة يف مناذج التحليل العاملي، وتقاس بوح*

 .157العريب خدجية، مصدر سبق ذكره، ص   1

، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، التحليل العاملي »النظرية التطبيق"، 2002مصطفى حسني الباهي، حممود عبد الفتاح، حسين حممد عز الدين،   2
 .17ص 

، أطروحة دكتوراه،  (SEMدى العمال ابستخدام منذجة املعادلة البنائية ) البنية العاملية للسلوك اإلنسحايب ل، 2019-2018دمحان سويسي، 3
 .   69-64ختصص علم النفس العمل والتنظيم، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، اجلزائر، ص ص 
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" لكل متغري )أو فقرة إذا  Measures of Sampling AdequacyMSAمقياس كفاية التعيني أو العينة "  -
( مما يدل على أن مستوى االرتباط بني كل متغري من ابملتغريات األخرى 0.5كانت املتغريات فقرات( أعلى من )

 يف مصفوفة االرتباطات كاف إلجراء التحليل العاملي. 

لقد اختلفت طرق تقليص العوامل املستخرجة إىل العوامل اليت :  1عدد العوامل املستخرجة  حماكات حتديد   -2
 حتقق األهداف النظرية، سنتطرق إىل أكثر الطرق استخداما واستعماال يف هذه احلالة : 

الواحد(:  -1 من  أكرب  الكامن  اجلدر  )قاعدة  يعتمد على   يعد حمك كيزر حمك كيزر  طبيعته  حمك رايضي يف 
حجم التباين الذي يعرب عنه العامل، فلكي يكون العامل مبثابة فئة تصنيفية فالبد أن يكون تباينه أو جذره الكامن 

،  وينصح ابستعمال هذا املعيار ألنه من غري املعقول أن تقبل 2أكرب أو مساو على األقل للتباين األصلي للمتغري
ب تباينا أكرب مما هو متوفر يف املتغريات األصلية ذاهتا، أي أن العامل الذي يقل اجلدر الكامن له عوامل ال تستوع 

لعدم  استبعاده  األجدر  فمن  لذا  ذاهتا  األصلية  املتغريات  التباين يف  من  قدر ضئيل  إىل  يشري  واحد صحيح  من 
املتغريات3داللته تباين  العاملي االستكشايف حيول  التحليل  الكامن إىل وحدات   ، ألنه يف  املتغري  املقاسة وكذلك 

 معيارية حبيث أن كل متغري مقاس يساهم يف تباين املتغري الكامن بتباين مقداره واحد صحيح. 

وهي طريقة تقوم أيضا على اجلذور الكامنة وذلك برسم احملور السيين األفقي حمك اختبار املنحدر لكارتل:  -2
جلدور الكامنة اليت ترسم نقاطها على احملور العمودي، وينتج على ذلك منحىن الذي يدل على العوامل يف مقابل ا

ينطلق من أعلى جذرعند العامل األول مث أيخذ يف التناقص إىل أن يصل إىل نقطة ما تقابل عامال معينا تتباطأ 
 اليت تسبق النقطة اليت درجة احنداره أو اخنفاضه عندها كاسرا وترية اخنفاضه أو ارتفاعه، وعدد النقاط على املنحىن

 . 4يتباطأ عندها احندار املنحى هي اليت أتخد بعني االعتبار وتدل على عدد العوامل اليت ينبغي استخراجها

 
، دار املسرية lLisreوليزرلSpssالتحليل العاملي االستكشايف والتوكيدي مفاهيمهما ومنهجيتهما بتوظيف حزمة ، 2012أحممد بوزاين تيغزة، 1

 .45للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، ص 

 .244، دار الفكر العريب، القاهرة، ص 02، الطبعة التحليل العاملي يف العلوم السلوكية، 1991صفوت فرج، 2

، 10لعلوم اإلنسانية واالجتماعية، اجمللد ، جملة الباحث يف االبنية العاملية ملقياس الضغوط النفسية واملهنية، 2019بن عمر فاطمة، غريب صربينة، 3
 .93، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، اجلزائر، ص 4العدد 

 .50-49أحممد بوزاين تيغزة، مصدر سبق ذكره، ص ص 4
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تقوم هذه الطريقة ابلرتكيز على نسبة التباين الرتاكمي الذي تفسره العوامل اليت طريقة نسبة التباين املفسر :  -3
و   ، ابلتتابع  استخراجها  قدرة يتم  ملدى  العملية  أو  التطبيقية  األمهية  على  تؤكد  أهنا  تكمن يف  الطريقة  هذه  أمهية 

 .1العوامل املنتقاة على استيعاب أو متثيل املعلومات )تفسري التباين( يف البياانت

4- : النظرية  والداللة  املعىن  أو   حمك  السابقة  احملاكات  ابستعمال  اختيارها  يتم  اليت  العوامل  التشكيلة   إن 
ابستعمال بعضها البد أن تكون ذات معىن، أو داللة نظرية ذات صلة ابإلطار النظري للباحث، أو ذات مغزى 

 2عملي، فالفقرات أو املتغريات اليت تشبع على العامل جيب أن تشرتك يف داللة نظرية ذات معىن.

التدوير  التدوير :   -3 التدوير العاملي     Rotationتستعمل إسرتاتيجية  يف إعادة   Facteur Rotationأو 
توزيع التباين املفسر على العوامل مع اإلبقاء على التباين الكلي اثبتا بدون تغيري ، مما يؤدي ذلك يف تغيري يف منط 

املائل، التشبعات حمققا مبا يسمى البنية البسيطة، حيث يوجد نوعني من التدوير ومها ، التدوير املتعامد والتدوير  
 . 3وكالمها ينطلقان من افرتاضات خمتلفة لكنهما يشرتكان يف غاية حتقيق البنية البسيطة لتسيري آلية التأويل

 : 4التدوير نوعني ومها

املتعامد  3-1 مصفوفة   التدوير  أن  حبيث  املتعامد،  التدوير  عملية  يف  مرتبطة  وغري  مستقلة  العوامل  تكون   :
التدوير املتعامد متثل معامالت ارتباط الفقرات أو املتغريات ابلعوامل، واألهم من   التشبعات اليت تنتج عن أسلوب

تباين  املعيارية واليت تدل مدى املسامهة الصافية لكل عامل يف تفسري  ذلك فهي متثل معامالت االحندار اجلزئية 
ذا االرتباط يدل على مقدار متغري معني، أي أن التشبع يدل على مدى مقدار ارتباط الفقرة ابلعامل، وتربيع ه 

 التباين يف املتغري الذي يفسر العامل لوحده، أو مقدار املعلومات يف املتغري الذي ميثله العامل.

: خيتلف التدوير املائل عن التدوير املتعامد هو أن املتغريات تتجه معظمها إىل التشبع تشبعا   التدوير املائل  3-2
مت  لذلك  العوامل،  أتويل  على  تعين  اليت  البسيطة  البنية  من خاصية  يضعف  مما  املستخرجة  العوامل  على  مرتفعا 

 اختيار التدوير املتعامد. 

 
 .58أحممد بوزاين تيغزة، مصدر سبق ذكره، ص 1

 .61أحممد بوزاين تيغزة، مصدر سبق ذكره، ص 2

 .66، مصدر سبق ذكره، ص أحممد بوزاين تيغزة3 



 . 149-148ص أحممد بوزاين تيغزة، مصدر سبق ذكره، ص 4 
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ال  طريقة  املتعامد  لتدوير  أساليب  ثالثة  )ويوجد  )  Varimaxفارميكس  ،الكوارتيماكس   )Quartimax   ،)
الباحثني،   Varimax(، ويعد أسلوب الفارميكس )   Equimaxاإلكواماكس ) ( أكثر استخدما من طرف 

( اإلحصائية كربانمج  احلزم  أن  جند  التدوير،   Spssولذلك  أسلوب  املستخدم  حيدد  مل  إذا  تلقائيا  يستعمها   )
( الفارميكس  أسلوب   )  Varimaxوخيتلف  الكوارتيماكس  أسلوب   عن   )Quartimax   الفار فإن    ،)

( والتشبعات   Varimaxميكس  املرتفعة  التشبعات  إبراز  إىل  يؤدي  يتسىن   (  حىت  العامل  نفس  على  الضعيفة 
سهولة أتويل العامل ألنه يؤدي إىل التقليل من عدد املتغريات اليت تشبعت تشبعا مرتفعا على عامل معني، ومؤداي 

 أيضا إىل حتقيق نوع معني من التوزيع. 
 املطلب الثالث: النمذجة ابملعادالت البنائية: 

واآلخرون(  الربق  )عباس  اب   1يرى  )النمذجة  البنائية  اإلحصائية SEMملعادالت  املنهجية  العلوم  أحد  أبهنا   )
(StatiscalMethodology واحدة دراسة  يف  منوذج  من  أكثر  استخدام  على  الربانمج  يقوم  حيث   ،)
(Framework /Model  ( املتغريات  بني  العالقات  أتثري  إلجياد   )Btween Variables   نفس بقاء  مع   )

 لفرضيات.هدف الدراسة وهو اختبار ا

 أوال: تعريف النمذجة ابملعدالت البنائية : 

تيغزة( بوزاين  أحممد  )  2يعرف)  البنائية  ابملعادالت  (   Structural Equation Modeling SEMالنمذجة 
العالقات بني  اختيار صحة شبكة  البياانت هبدف  أو إسرتاتيجيات إحصائية متقدمة يف حتليل  أبهنا مجلة طرق 

ج النظرية ( اليت يفرتضها الباحث، مجلة واحدة بدون احلاجة إىل جتزيء العالقات املفرتضة إىل املتغريات )النماذ 
بني  النموذج  يف  املفرتضة  العالقات  اختبار صحة  أن  ذلك  على حدة،  العالقات  من  جزء  واختبار كل  أجزاء، 

ى إمداد الباحث بصورة أدق املتغريات أو املفاهيم ككل، بدون تفصيصها أو جتزئها إىل عالقات جزئية أقوى عل
 عن سلوك املتغريات احلقيقي.  

 
، دار الثراء (Amosدليل املبتدئني يف استخدام التحليل اإلحصائي ابستخدام برانمج أموس )، 2016عباس الربق، عايد املعال، أمل سليمان، 1

 . 34للنشر والتوزيع، األردن، ص 

 . 156-155در سبق ذكره ، ص ص أحممد بوزاين تيغزة، مص2
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مفرتض   (Rachna Shah ,et AL)1ويعرف   منط  عن  تعبري  أهنا  على  اهليكلية  ابملعادالت  النمذجة 
وتقدير  لتحديد  تقنية  وهي  واملقاسة،  الكامنة  املتغريات  من  جمموعة  بني  املباشرة  وغري  املباشرة  اخلطية  للعالقات 

 وتقييم النماذج اخلطية للعالقات بني جمموعة من املتغريات املالحظة وغري املالحظة. 

سليم )أمين  واآلخرون(ويرى  القهوجي  اإلحصائية 2ان  الطرق  إحدى  البنائية هي  ابملعادالت  النمذجة  عملية  أبن 
املتقدمة يف عملية حتليل البياانت، هبدف اختيار صحة العالقات املتشابكة بني املتغريات )النماذج النظرية( اليت 

الباحث، دون جتزئة العالقات املفرتضة إىل أجزاء ولقد عرفت هذه  الطرق بتحليل املسار، ولكن االسم   يفرضها 
( البنائية وحروفها  املعادالت  للعالقات SEMاألكثر شيوعا هو منذجة  مفرتضا   النمذجة منطا   اعتبار  (، وميكن 

اخلطية املباشرة وغري املباشرة بني جمموعة من املتغريات واملشاهدة، أو هو منوذج مسار كامل للعالقة بني جمموعة 
 وصفه أو متثيله يف شكل رسم بياين.   من املتغريات ميكن

( البنائية  ابملعادالت  الطرق  SEMفالنمذجة  ابقي  مثل  اإلجراءات  من  جمموعة  تقدم  إحصائية  منهجية  هي   )
الختبار  تستخدم  فهي  التغاير...،  وحتليل  العاملي  التحليل  املتعدد،  االحندار  تقنية  مثل  اإلحصائية  واألساليب 

من سلسلة  بتطبيق  نظري  التفسريية   منوذج  النماذج  لتحليل  جيدة  إمكانية  يوفر  واستخدامه  االحندار  معادالت 
 .   3للظواهر االجتماعية واالقتصادية وغريها من الظواهر على متغريات متعددة ومعقدة

 وفقا  لنموذج املعادالت البنائية يتكون النموذج الكلي من منوذجني فرعني كما يلي: 

القياس  -1 املتغريات :MeasurementModelمنوذج  من  مبجموعة  الكامنة  املتغريات  من  جمموعة  يربط 
 . 4املالحظة أو املشاهدة

 
1Shah Rachna, Susan Meyer Goldstein, 2006, Use Of Structural Equation Modeling In Operations 
Management Research : Looking Back And Forward, Journal Of Operations Management, University Of 
Minnesota, USA, P 148-169. 

، دار وائل للنشر والتوزيع )دراسة النمذجة ابملعادالت البنائية ابستخدام برانمج أموس، 2018أمين سليمان القهوجي، فرايل حممد أبو عواد، 2
 . 13تطبيقية(، األردن، ص 

،  2016، ديسمرب  05صادية، العدد  ، اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتالنمذجة ابملعادالت البنائية وتطبيقها يف حبوث التسويق،  2016حممد بداوي،  3
 .22جامعة عمار ثليجي األغواط، اجلزائر، ص 

(  2)4، جملة العلوم النفسية والرتبوية، النمذجة ابملعادلة البنائية مناذج القياس فب البحوث النفسية والرتبوية ، 2017عابد عثمان، حممد قماري، 4
 .  202، جامعة مستغامن، اجلزائر، ص 2017جوان 
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يربط بني املتغريات الكامنة من خالل سلسلة من   :Structural Modelالنموذج البنائي أو اهليكلي  -2
املؤثرة واملتأثرة، ويعتمد عليه يف 1العالقات املتكررة وغري املتكررة املتغريات  السببية بني  العالقات  . وهو يعرب عن 

 . 2اختبار صحة الفروض ويطلق عليه أحياان  النموذج السبيب

،   Lisrelبرانمج ليزرل.  :3نمذجة ابملعادالت البنائية ونذكر منهاوتوجد عدة برامج اليت ميكن من خالهلا تطبيق ال
والذي سوف نعتمد عليه يف   Amos، برانمج أموس    Smart Pls، برانمج مسارت يب االس    EQSبرانمج  

 دراستنا احلالية، كما سنتطرق إىل أسلوب حتليل العاملي التوكيدي والنموذج البنائي املتكامل.

 اثنيا: خطوات النمذجة ابملعدالت البنائية: 

رغم اختالف املراجع يف حتديد خطوات اختبار حسن مطابقة النموذج النظري الذي بضعه الباحث، سواء كان 
الباحثني يستقرون على خطوات واملراحل منوذجا ع اغلب  إال أن  املسار،  أو منوذج حتليل  بنائيا  أو  توكيداي  امليا 

( من  هبا كل  جاء  اليت  سنة    Schumacher § Lomaxاخلمس  فيما 2004(  اخلطوات  هذه  وتتمثل   ،
 :  4يلي

النموذج  -1 املتغريات   تزويد :Model specificationحتديد  رسم  خالل  من  مفرتض  بنموذج  الربانمج 
، ويقصد بتحديد النموذج هو أنه جيب أن يكون اهلدف 5والعبارات املفسرة لألطر النظرية للنموذج حمل الدراسة

األساسي هو مراجعة األدبيات من خالل  تطوير النموذج وذلك بتوظيف النظرايت، ويكون للباحث القدرة على 
تطو  يف  تقدير التنظري  يف  اخلوض  قبل  النموذج  حتديد  مشكلة  حيل  أن  أوال  الباحث  وعلى  النظري،  النموذج  ير 

 . 6املعلمات يف مناذج القياس

إن افتقار النموذج لتعيني يعين استحالة تقدير قيمة وحيدة   :Model Identificationتعيني النموذج  -2
حمددة، ووحيدة لكل معلمة من املعلمات احلرة للنموذج املفرتض، فيكون لكل معلمة عدد كبري من القيم اليت متثل 

 
1Timothy, A. Brown, 2006, Confirmatory Factor Analysis for AppliedResearch, Guildford Press,New York, 
London, P 49. 

 .171عياط سعاد، مصدر سبق ذكره، ص 2

 .41أمين سليمان القهوجي، فرايل حممد أبو عواد، مصدر سبق ذكره، ص 3

 . 518أحممد بوزاين تيغزة، ، مصدر سبق ذكره ، ص 4

5Barbara M. Byrne, 2009, Structural Equation Modeling with AMOS, Basic Concepts, Applications, and 
Programming, Second Edition, Routledge Taylor § Francis group, new York, London, P 60. 
6Randall E. Schumacker, Richard G. Lomax, 2010, A Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling,  

Third Edition, Routledge Taylor § Francis group, new York, London, P 215. 
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انتقاء احلل األنسب لكل معلمة  املعلوما1حال له، وابلتايل يستحيل  النموذج هو مدى توفر  بتعيني  ت ، ويقصد 
احلرة للنموذج العاملي املفرتض، ويوجد ثالثة   *الكافية يف بياانت العينة للتوصل إىل حل وحيد وحمدد للبارامرتات

 : 2أنواع للتعيني

معني  - منوذج  أو  التعيني  متعدي  وفرة :  Over-indentifiedمنوذج  على  حتتوي  العينة  بياانت  فيه  وتكون 
 اجها النموذج النظري املفرتض، وهو الوضع اجليد للنموذج. للمعلومات تفوق حجم املعلومات الذي حيت

وتكون فيه عدد البارامرتات احلرة)اجملهولة القيمة واليت حتتاج لتقدير : Under-indentifiedمنوذج دون تعيني   -
البياانت قيمتها( للنموذج املفرتض أكرب من املعلومات املتاحة يف بياانت العينة ، أي عدد املعلومات   املتوفرة يف 

 أقل من املعلومات اليت حيتاجها النموذج ) الوضع السيئ للنموذج(. 

املفرتض تساوي   -indentifiedSaturatedjustمنوذج مشبع  - للنموذج  احلرة  البارامرتات  فيه عدد  : وتكون 
ا املتوفرة يف  املعلومات  أي حجم   ، التباين  املتكررة ملصفوفة  العناصر غري  عدد  متاما حجم متاما  تساوي  لبياانت 

املعلومات ليت يتطلبها النموذج. حبث ال نستطيع يف هذه احلالة أن حنكم على جودة مطابقة النموذج للبياانت، 
 ألن جودة املطابقة جيب أن تكون نسبية وليست اتم، ويسمى ابلوضع املبهم.  

على حتديد األسلوب الذي نعتمد   تعتمد تقنية تقدير النموذج  : Model Estimationتقدير النموذج  -3
، وتعين هذه املرحلة إبجياد 3علية لتقدير أو حساب املعامالت أو البارامرتات يف منوذج القياس والنموذج اهليكلي

النموذج  من  املشتقة  البياانت  مصفوفة  تكون  أن  جيب  حبيث  النموذج،  يف  احلرة  البارامرتات  هلذه  عددية  قيم 
ر لنموذج املفرتض( قريبة جدا من بياانت العينة، أي من مصفوفة التباين والتغاير واليت متثل )مصفوفة التباين والتغاي

أو مبا Maximum like lihood، وتعتمد معظم الربامج احلاسوبية طريقة االحتماالت الكربى  4اإلطار املرجعي
 .  Amos5متسى الطريقة األرجحية العظمى كطريقة افرتاضية ، كما هو احلال لربانمج  

الطريقة احلرة    تعريف ابلطريقة األرجحية العظمى :   3-1 ويقوم الربانمج ،  SEMملعظم برامج  Defaultوهي 
 MLابستخدامها إذا مل حتدد طريقة تقدير أخرى، وتعرف أيضا هذه الطريقة ابسم طريقة االحتمالية القصوى  

 
لة أرصاد للدراسات االقتصادية  ، جمبناء النماذج الكمية يف البحوث التسويقية ابستخدام املعادالت البنائية، 2009نطور بالل، بلبخاري سامي، 1

 .241سكيكدة، اجلزائر، ص  1955أوت  20، جامعة 02، العدد 02واإلدارية، اجمللد 

 البارامرت هو أي شيء غري مقيد بقيمة اثبتة يقوم الربانمج حسابه وهو نفسه، حمددات، معامل معامالت وهي كلها معامالت إحصائية. *

 . 195-193كره ، ص أحممد بوزاين تيغزة، ، مصدر سبق ذ 2
3Randall E .Schumacker, Richard G. Lomax, OP .cit, P 216. 

 . 242نطور بالل، بلبخاري سامي، مرجع سبق ذكره، ص 4

 .172عياط سعاد، مصدر سبق ذكره، ص 5
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(Maximum likelihood)  ، املبدأ اإلحصائي  ور النموذج، ويصف هذا املصطلح  اء اشتقاق تقديرات معامل 
وتسمح هذه الطريقة حبساب مؤشرات حسن التطابق املختلفة  من خالل اشتقاق حلول أولية مث حماولة حتسني  

النموذج مطابقة  حسن  عليه  يطلق  التحسن  وهذا  احلساابت،  من  سلسلة  خالل  من  التقديرات  وهلذه 1هذه   ،
تائج املتحصل عليها، وأهنا جد حساسة للبياانت غري املوزعة توزيعا غري طبيعي، الطريقة مجلة من املزااي منها دقة الن

 . 2وتعاجل القيم املتطرفة واملفقودة، كما تستعمل يف حالة توزيع البياانت توزيع طبيعي

ألهنا تقلل من   ML (Maximum likelihood)وقد استعملنا يف الدراسة احلالية طريقة االحتمالية القصوى  
 .  3ض واالختالف بني النموذج النظري والنموذج احلقيقيالتناق

النموذج   -4 طريق :    Model Testingاختبار صحة  النموذج عن  اختبار جودة  أيضا  عليها  ويطلق 
تنطوي عليها  اليت  املعلومات  النموذج أن يوظف كافة  استطاع  املطابقة، ويقصد ابملطابقة إىل أي حد  مؤشرات 

النموذج 4األصليةالبياانت   بني  التطابق  مدى  يقاس  وهنا  امليدانية،  البياانت  على  النظرية  البنية  تضع  حيث   ،
النظري  التصور  بني  االختبار  عملية  عند  اتم  تطابق  يوجد  ال  أنه  عليه  املتعارف  ومن  العينة،  وبياانت  املفرتض 

ض اليت تظهر عند عملية االختبار يطلق عليها مبا والتصور امليداين، وإال ملا يكون هناك اختبار، إن الفوارق والتعار 
يسمى البواقي، فإذا كان هناك حسن مطابقة كافية فإن النموذج يدعم صحة العالقات املفرتضة بني املتغريات، أما 

. وتوجد العديد من مؤشرات التقدير املطابقة، إال 5إذا كانت املطابقة غري مناسبة وسيئة فرتفض مجيع العالقات
 :   6نذكر القوائم التصنيفية اليت أوردها تيغزة واليت قسمها إىل ثالثة جمموعات كربى  أننا

املطلقة  -1-4 املطابقة  : مؤشرات  لقد مسيت مبؤشرات :AbsuluteFit Index (AFI)اجملموعة األوىل 
عىن ال حيدد إن كانت املطابقة املطلقة ألهنا تقوم مبطابقة النموذج على املستوى العام، وحيدد فقط مدى القبول، مب

 
، اجلزء األول، دار جامعة انيف  والتطبيقات والقضاايمنذجة املعادلة البنائية للعلوم النفسية واالجتماعية األسس ، 2018عبد الناصر السيد عامر، 1

 .217-215للنشر، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض، السعودية، ص ص 

أتثري املهارات املقاوالتية على النية املقاوالتية لدى الطلبة اجلامعيني، دراسة ابستعمال منذجة املعادالت ، 2018-2017بوسيف سيد أمحد، 2
 .86أطروحة دكتوراه، خنصص املالية واملؤسسة، جامعة أبو بكر ابلقايد، جامعة تلمسان، اجلزائر، ص  ،SEMكلية  اهلي

 .116أمين سليمان القهوجي، فرايل حممد أبو عواد، مصدر سبق ذكره، ص 3

ستخدام النمذجة البنائية )حتليل املسار التدريب على معاجلة الفرضيات السببية اب، 2020كتفي عزوز، إبراهيم بوترعه، سليماين صابرينة، 4
 .43، اجلزائر، ص 1، جامعة احلاج خلضر ابتنة 1، العدد 4، جملة الروائز، اجمللد منوذجا(

  ،15، جملة الرتبية والتنمية، السنة منهجية النمذجة ابملعادلة البنائية وتطبيقها يف حبوث اإلدارة التعليمية،  2007ايسر فتحي املهدي اهلداوي، 5
 22-21، جامعة حممد بن أمحد وهران، اجلزائر، ص 40العدد 

 . 243-242أحممد بوزاين تيغزة، ، مصدر سبق ذكره ، ص 6
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املفرتض  النموذج  مطابقة  مقارنة  بدون  جيد،  أو  سيئ  مناسب،  غري  أو  مناسب  لدراسة  العام  واإلطار  العوامل 
 بنماذج األخرى املقيدة، . 

وهي املؤشرات اليت :  IcremtalFit Indexاجملموعة الثانية : مؤشرات املطابقة املقارنة أو التزايدية-2-4
التحسن النسيب يف املطابقة اليت يتمتع هبا النموذج املفرتض مقارنة ابلنموذج القاعدي، واملقصود به تقدر مقدار  

 مدى زايدة وقبول وموافقة النتائج للعوامل أو اإلطار العام لدراسة.

لالقتصاد -3-4 االفتقار  تصحيح  مؤشرات  أو  النموذج  صالحية  يف  احلزم  مؤشر   : الثالثة  اجملموعة 
ParsimoniousFit Index   وغري احلرة  البارامرتات  يف  لالقتصاد  االفتقار  تصحيح  مؤشرات  تصنف   :

املقيدة، وحتتوي هذه املؤشرات على مكون عقايب يف معادهتا ، عند حترير أو إضافة ابرامرتات حرة للنموذج )إضافة 
األص النموذج  ملقارنة  ويستعمل  املفرتض،  النموذج  لتحسن  ذلك  يؤدي  ال   ، مثال(  األخرى، عالقة  بنماذج  لي 

 واهلدف منه حتديد منوذج العوامل مناسب بعد إضافة معلمات حرة للنموذج أم ال. 

وعليه ،  جمموعة كبرية من مؤشرات املطابقة ولكن ليس شرطا استخدمها كلها(  AMOS)ويستخدم برانمج أموس 
ركزت الدراسة احلالية على مؤشرات اليت تستخدم بشكل واسع ومتكرر يف مثل هذا النوع من الدراسات، وأشار 
تيغزة على إلزامية متثيل هذه املؤشرات لألصناف أو اجملموعات الثالثة ملؤشرات املطابقة، وهذا ما مت االعتماد عليه 

 يف دراستنا احلالية ابختيار املؤشرات التالية:

الرتبيعي  - اخلطأ  مربع  املتوسط  اجلدر    Root mean SquareError of (RMSEA)مؤشر 

Approximation           : يعترب مؤشر رمسي من أهم مؤشرات املطابقة، ويهدف إىل دراسة الفروق بني
أيخذ هذا املؤشر ، ويرتبط هذا املؤشر ابلبواقي يف النموذج ، حيث  1العينة واجملتمع ككل من خال بعض املواصفات

 . 2يف حسابه خطأ االقرتاب يف اجملتمع ويتمثل يف كيفية مطابقة بياانت العينة ملصفوفة تغاير جمتمع األصل

مربع  - بني :  )Chi Square )x²مؤشر كاي  املطابقة  حسن  مدى  عن  للكشف  مربع كاي  يستخدم 
الصفرية واليت مفادها أنه ال توجد فروقات بني مصفوفة التباين املالحظة واملتوقعة، فهو يهدف إىل اختبار الفرضية  

 
، أطروحة أثر التسويق املرتبط ابلقضااي على صورة املؤسسة، دراسة حالة مؤسسة أوريدو ابجلزائر العاصمة، 2019-2018حناش أحالم، 1

 .  148، اجلزائر، ص -1-ص التسويق، جامعة فرحات عباس سطيف دكتوراه، شعبة علوم التجارية، ختص

، جامعة  1، العدد 15، جملة جامعة الشارقة، اجمللد استخدام النمذجة ابملعادلة البنائية يف العلوم االجتماعية، 2018عبد الناصر اهلامشي عزوز، 2
 . 311الشارقة، اإلمارات، ص 
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االرتباط،  ملعامالت  حساسيته  منها  استخدامه  يف  السلبيات  لكثرة  ونظرا  احلقيقي،  والنموذج  املفرتض  النموذج 
 .  1وحساسيته حلجم العينة وعدم واقعيته ينصح استعماله مبعية مؤشرات أخرى حلسن املطابقة

املقارن  - املطابق  أفضل :  Compartive Fit Index (CFI)مؤشر  من  املقارن  املطابق  مؤشر  يعترب 
، حيث يسمح هذا املؤشر مبقارنة مربع كاي للنموذج البحث املفرتض مبربع كاي 2املؤشرات القائمة على املقارنة 

 . 3للنموذج املستقل

وحيتوي هذا ويسمى أيضا مؤشر املقارنة املعياري،  :  Index (TLI)  Tucker -Lewisمؤشر توكر لويس-
املؤشر فضال عن منطق املقارنة بني النموذج املفرتض والنموذج املستقل على دالة عقابية عند تعقيد النموذج وذلك 
املؤشر  وليس هلذا  املفرتض،  للنموذج  املطابقة  اإلضافات إىل حتسني جودة  تؤدي هذه  إضافة ابرامرتات ال  رغم 

 . 4ملطابقة املقارنقاعدة واضحة ومسطرة ويتم أتويله مثل مؤشر ا

املعياري  - مربع كاي  يف   :  Normed Chi Square (NC)مؤشر  مربع كاي  سلبيات  لكثرة  نظرا 
استخدامه منها حساسيته حلجم العينة وعدم واقعيته، قام بعض الباحثني بقسمته على درجات احلرية لينتج مربع  

 . 5كاي املعياري

املطابقة- حسن  بني :     Goodness of Fit Index (GFI)مؤشر  التباين  مقدار  املؤشر  هذا  يقيس 
، وحيدد هذا املؤشر إىل أي حد ميكن للنموذج  املفرتض أن يزودان مبعلومات عن 6النموذج املفرتض وبياانت العينة

 . 7العالقات ووضع النموذج النظري له يف اجملتمع 

 
 .124-123أمين سليمان القهوجي، فرايل حممد أبو عواد، مصدر سبق ذكره، ص ص 1

 .309عبد الناصر اهلامشي عزوز، مرجع سبق ذكره، ص 2

3Dennis L Jackson, J Arthur Gillaspy, Rebecca Purc-Stephenson, 2009, Reporting Practices in Confirmatory 
Factor Analysis : and Overview and SomeRecommendations, Psychol Methods, 14(1), P P 6-23. 

 .138دمحان سويسي، مرجع سبق ذكره، ص 4

5Rex B. Kline, 2016, Principles and Practice of Structural Equation Modeling, 4th Edition, The Guilford 
Press, New York, P 272. 
6Bougueraaoutif, Bouguera Halima, 2019, Strategies of ContemporaryStatisticalAnalysis in Social Sciences 
: Structural Equation Modling as Model, Route Education § Social Science Journal, Volume 6)4(, Turkey, P 
311 

 .153زاين أمنة، مصدر سبق ذكره، ص 7
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املعياري - املطابقة  هذا  :    Normed Fit Index (NFI)مؤشر  من ابتكر  كل  املؤشر 
(Bentler,Bonett مكوانته يف  النموذج  تطور  حالة  يف  املطابقة  حسن  على  املعلومات  املؤشر  هذا  ويعطي   )

 .1وعوامله إىل منوذج أكثر تعقيدا

من مؤشرات  :  Root mean Square Residual (RMSR)مؤشر جدر متوسط مربعات البواقي  -
املطا سوء  مؤشرات  من  ويعترب  اهلامة  اتمة املطابقة  مطابقة  على  ذلك  دل  صفر  تساوي  قيمته  فإذا كانت  بقة، 

دل ذلك   0.1للنموذج املفرتض، وكلما ارتفعت قيمته ذل ذلك على سوء املطابقة، وعموما إذا قلت قيمته على  
 . 2على املطابقة جيدة

 . وفيما يلي تصنيف مؤشرات جودة املطابقة ومعايريها واملبينة يف اجلدول التايل: 
 (: مؤشرات جودة املطابقة املستعملة يف الدراسة IV-5رقم )اجلدول  

 مقياس حسن املطابقة 

Goodness-of Fit Measures 
التسمية 
 املختصرة 

Shorthand 

 مستوايت قبول املطابقة 

Levels of acceptable Fit 

 Absolute Fit Measuresمؤشرات املطابقة املطلقة                          

 مؤشرات جودة املطابقة 

Goodness-of Fit Measures 

GFI  0.90يساوي أو أكرب من 

أن   Chi Square (x² )مؤشر كاي مربع   وجيب  إحصائيا  دال  يكون  أال  جيب 
 . 3أو   2تتعدى قيمته 

 اخلطأ الرتبيعيمؤشر اجلدر املتوسط مربع  

Root mean Square Error of   Approximation 

(RMSEA )   تكون أن  جيب  مقبولة  قيمه  تكون  لكي 
 0.08أقل من 

 مؤشر جدر متوسط مربعات البواقي 

Root mean Square Residual 

(RMSR )   عن قيمه  تقل  أن  وكلما    0.1جيب 
 اقرتبت من الصفر تكون املطابقة جيدة

 
 .310ق ذكره، ص عبد الناصر اهلامشي عزوز، مصدر سب1

تطبيق منهجية النماذج العاملية التوكيدية يف دراسة صدق البناء لالختبارات واملقاييس النفسية والرتبوية ، 2015بوقصارة منصور، زايد رشيد، 2
 24-23ة واملؤسسة، ، مداخلة يف امللتقى الوطين حول االختبارات النفسية واملدرسية واملهنية، حلقة وصل بني اجلامع كأمنوذج   DASS21مقياس 
 .11، جامعة احلاج خلضر ابتنة، اجلزائر، ص 2015نوفمرب 
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 IcremtalFit Index/Compartive Fit Measuresمؤشرات املطابقة املقارنة أو التزايدية      

 مؤشر توكر لويس 

Tucker -Lewis Index 

(TLI )   من أعلى  أو  يساوي  املقبول  املستوى 
0.9 

 مؤشر املطابقة املعياري 

Normed Fit Index 

(NFI )   من أعلى  أو  يساوي  املقبول  املستوى 
0.9 

املقارن  املطابق  مؤشر 
Compartive Fit Index 

(CFI )   تعترب الواحد  الواحد، عند  الصفر إىل  من 
 مطابقة اتمة 

 ParsimoniousFit Indexمؤشر احلزم يف صالحية النموذج أو مؤشرات تصحيح االفتقار لالقتصاد  

املعياري  كاي  مربع  مؤشر 
Normed Chi Square 

(NC )  5إىل  1من 

 . 155-154، مصدر سبق ذكره، ص ص  2019-2018زاين امنة،  :  املصدر

( رقم  اجلدول  القوائم IV-5ينب  يف  واملوزعة  الباحثني،  معظم  عليها  توافق  واليت  املطابقة  مؤشرات  أهم  أعاله   )
املطلقة املطابقة  منها،مؤشرات  جمموعات  ثالثة  إىل  قسمها  واليت  تيغزة  أوردها  اليت   Absolute Fitالتصنيفية 

Measures  ،مؤشرات املطابقة املقارنة أو التزايديةIcremtalFit Index/ Compartive Fit Measures    ،

، إال أن  ParsimoniousFit Indexمؤشر احلزم يف صالحية النموذج أو مؤشرات تصحيح االفتقار لالقتصاد  
1(Rex B.Kline ,  2016 اجلدر مؤشر  النموذج وهي،  لقبول  تكفي  واليت  أربعة مؤشرات  ( حددها يف 

الرتبيعي   اخلطأ  مربع  ،  RMSEA)املتوسط     )( مربع  البواقي  ،    (x²مؤشر كاي  مربعات  مؤشر جدر متوسط 
(RMSR ،)  مؤشر املطابق املقارن(CFI  .) 

يف حالة مل تتحقق مؤشرات املطابقة ، أو كانت مؤشرات :   Model Modificationتعديل النموذج  -5
البواقي   قيم  فحص  فيتم  املفرتض،  النموذج  يف  موضعية  مواقع  يف  اخللل  موطن  ولفحص  غري كافية،  املطابقة 

 ، حيث تعترب هتني الطارقتني أو االسرتاتيجيتان   Amosات التعديل ابعتبارها خمرجات جد هامة لربانمج ومؤشر 

 
1Rex B.Kline, OP .cit,  P 269. 
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خالل حذف البارامرتات أو املسارات غري الدالة   وذلكمن .1واسعتا االستعمال واليت توفرها كل احلزم اإلحصائية
وإضافة البارامرتات اليت حتسن من مطابقة النموذج، حىت يصبح النموذج أكثر مطابقة ومالئمة للبياانت التجريبية،  
وعلى الباحث أن خيفف البارامرت الذي له أكرب مؤشر التعديل إذا كان ممكن تفسري ذلك نظراي ومنطقيا، أما إذا  

هذا اإلجراء ليس له أساس منطقي فيمكن للباحث أن خيتار اثين أعلى مؤشر التعديل حىت تتحقق أفضل كان  
 .  2مطابقة للنموذج

 املبحث الرابع: صدق وثبات االستبيان 

( الصدق  عودة  أمحد  سليمان  أو   (  Validityيعرف  املرتبط  احلقيقي  التباين  نسبة  أنه  على  اإلحصاء  بلغة 
، ويتوقف الصدق على عاملني مهمني ومها الغرض من القياس، والفئة 3املنسوب للسمة املقاسة إىل التباين الكلي

احلقيقية، أبنه قدرة األداة على قياس الدرجة  (  Reliability، أما الثبات)4أو اجلماعة اليت سيطبق عليها القياس
وأبقل قدر ممكن من اخلطأ العشوائي، ويشري ثبات األداة إىل اتساق  درجتها يف قياس ما جيب قياسه، وإعطاء 

العوامل والظروف اخلارجية القياس على األفراد أنفسهم، وابختالف  . 5نتائج مماثلة أو متقاربة  لو كررت عملية 
استبيان الدراسة من خالل: الصدق الظاهري لالستبيان، وسوف نتطرق يف هذا املبحث إىل قياس صدق وثبات  

التحليل  الدراسة ابستخدام  مقياس  وثبات  اختبار صدق  مث  الداخلي،  االتساق  بطريقة  االستبيان  وثبات  صدق 
العاملي التوكيدي، ويستخدم هذا األخري لتأكد من الصدق البنائي للمقاييس املختلفة اليت مت بنائها يف ظل األطر 

ة السابقة، ويعترب التحليل العاملي التوكيدي أحد أهم أساليب النمذجة ابملعدالت البنائية وقبل التطرق إىل النظري
 طرق قياس صدق وثبات أداة الدراسة فالبد التحقق من تطبيق واختبار شروط التحليل العاملي التوكيدي. 

 املطلب األول: اختبار شروط النمذجة ابملعدالت البنائية 

ملية النمذجة ابملعادالت البنائية هي إحدى الطرق اإلحصائية املتقدمة يف عملية حتليل البياانت، وهبدف مبا أن ع
العالقات  جتزئة  دون  الباحث،  يفرضها  اليت  النظرية(  )النماذج  املتغريات  بني  املتشابكة  العالقات  صحة  اختيار 

البنائية افرتاضيا طريقة االحتماالت العظمى، املفرتضة إىل أجزاء، حيث تستخدم معظم برامج النمذجة ابملعادل ة 

 

286أحممد بوزاين تيغزة، ، مصدر سبق ذكره ، ص 1 

 .23-22أمين سليمان القهوجي، فرايل حممد أبو عواد، مصدر سبق ذكره، ص ص 2

 .  339-338، دار األمل للنشر والتوزيع، األردن، ص ص القياس والتقومي يف العملية التدريسية، 1998سليمان أمحد عودة، 3

 . 133-132افة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص ص ، دار الثقمبادئ القياس والتقومي يف الرتبية،  1999زكراي حممد الظاهر واألخرون، 4

، أطروحة دكتوراه، ختصص علم النفس  دراسة تقييمية لطرق تقدير صدق وثبات أدوات مجع املعطيات، 2017-2016بن صايف عبد الرمحان، 5
 .28، ص 2وعلوم الرتبية، جامعة عبد احلميد بن ابديس، جامعة اجلزائر 
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وتسمح هذه الطريقة حبساب مؤشرات حسن التطابق املختلفة  من خالل اشتقاق حلول أولية مث حماولة حتسني  
هذه التقديرات من خالل سلسلة من احلساابت، وتتطلب هذه الطريقة مجلة من الشروط الواجب التحقق منها 

احل أجل  من  التحليل  وقد خلصها   قبل  تعميمها،  ميكن  نتائج  على  أربعة  يف    ) (1Schumacker et alصول 
عوامل واليت تؤثر بشكل عام يف تقدير املعلمة، وبشكل خاص يف النمذجة ابملعادلة البنائية وهي : القيم املفقودة، 

 القيم املتطرفة، والتعددية اخلطية، والتوزيع الغري الطبيعي للبياانت.

 معاجلة البياانت املفقودة والقيم املتطرفة )تنقيح البياانت(  الفرع األول:

 أوال: معاجلة البياانت املفقودة 

% ال ميكن إجراء 50وخاصة إذا  كانت نسبة البياانت املفقودة تزيد عن    AMOSابلنسبة لربانمج أموس )  )
البياانت  وتوزيع  حذفها،  مثل  املعتمدة  الطرق  إبحدى  معاجلتها   الباحث  على  فالبد  وجدت  وإن  حتليل،  أي 

الربانمج   يف  األوىل  اخلطوة  وتعترب  استبداهلا  أو  أموس (  SPSS.V25)املفقودة  برانمج   إىل  االنتقال  قبل 
(AMOS .) 

الباحث من أفراد عينة الدراسة على ضرورة وأمهية اإلجابة  ويف دراستنا احلالية ولتفادي هذه املشكلة فقد طلب 
يتم اإلجابة على أسئلتها  استبعاد االستمارات واليت مل  فقد مت  املوجه هلم، ورغم ذلك  االستبيان  على كل أسئلة 

ص الباحث على االدخال الدقيق والصحيح لكل االستبياانت استبيان، حيث حر   20ابلكامل، واليت بلغ عددها  
 ( وذلك لتفادي أي خطأ.     SPSS.V25اململوءة ابلكامل إىل قاعدة البياانت اخلاصة بربانمج )

 اثنيا: معاجلة القيم املتطرفة 

الشا القيم  أو  املتطرفة  القيم  املفقودة أتيت مرحلة فحص  البياانت  بعد معاجلة  اليت أتيت  ذة، ويقصد ابلقيم اخلطوة 
الشاذة هي تلك املشاهدات اليت تقع بعيدا  عن  خط االحندار، حيث أن العينة اليت تضم بعض القيم املتطرفة على 
على  تؤثر  حيت  للدراسة  اإلمجالية  النتائج  على  التأثري  على  تعمل  املتغريات  من  جمموعة  على  أو  فردي  متغري 

ية وحىت على قيم معامالت االرتباط،  وملعاجلتها وحسب بعض الباحثني االحنرافات املعيارية واملتوسطات احلساب
حسب مقياس ليكرت تعرب   5و  1هناك من حيث على حذفها ، والبعض آلخر ال حيث على حذفها ألن القيمة  

 . 2عن آراء املستجوبني

 
1Randall E .Schumacker, Richard G. Lomax, OP .cit, P 50. 
 

 .164العريب خدجية، مصدر سبق ذكره، ص 2 
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يقرتح   الدراسة  نتائج  املتطرفة على  القيم  أتثري  املMat Roniوملعرفة مدى  بني  واملتوسط املقارنة  احلسايب  توسط 
احملسن   بعد حذف     Trimmed Meanاحلسايب  األخري  يتم حساب هذا  إذ  املتغريات،  القيم 5بني  من   %

املتطرفة الدنيا والعليا، ومن خالل مقارنة قيميت املتوسطني ميكن معرفة فيما إذا كان هناك اختالف كبري تستدعي 
. ومن خالل امللحق الثالث يتبني أنه ال يوجد 1ئج الدراسة الحقالقول أن هناك قيم متطرفة سوف تؤثر على نتا

فروقات كبرية بني املتوسط احلسايب واملتوسط احلسايب احملسن ابلنسبة لكل املتغريات، حيث نالحظ أن مجيع القيم 
يث عن ( ومنه ميكننا القول على أنه ال جمال للحد 4.31ال تتجاوز سواء يف حدها األعلى أو األدىن القيمة ) 

 القيم املتطرفة أو الشاذة يف دراستنا احلالية.

 املطلب الثاين: اختبار التوزيع الطبيعي خطية العالقة للبياانت 

 أوال: اختبار التوزيع الطبيعي للبياانت 

اإلحصاء تعد عملية  اختبار  التوزيع الطبيعي للبياانت من بني شروط النمذجة ابملعادالت البنائية ومتتل أساليب  
( واملنوال   Median( ابلوسيط )  Meanالوصفي من بني احللول هلذه االختبارات مثل مقارنة الوسط احلسايب )

(Mode  ( أو ابستخدام الرسومات البيانية ،)Histograms   واليت تعد أكثر املمارسات اإلحصائية سهولة )
قاعدة   التوزيع  Thumdاستخداما مقارنة بطرق األخرى، وحسب  البياانت يكون طبيعيا عندما تكون    فان 

واليت تشري على أنه كلما كانت قيمة   1996سنة    west et al[ ، وحسب دراسة   2-، 2القيم يف حدود ]+
+[ بني  ترتاوح  ]+  2-، 2االلتواء  بني  حمصور  التفلطح  طبيعيا7-، 7[ومعامل  يكون  التوزيع  فان  ولقد 2[     ،

امل  الثالث واليت حتدد قيميت اعتمدان يف دراستنا احلالية على هذه  نتائج املدونة يف امللحق  عايري األخرية، وحسب 
االلتواء والتفلطح واليت ال تتجاوز درجات القطع املذكورة سابقا ، وابلتايل وعلى ضوء امللحق الثالث  فإن دراستنا  

العا التحليل  مع  تتماشى  واليت  الطبيعي،  التوزيع  إىل  البياانت  خضوع  احتمال  على  ومنذجة تؤكد  التوكيدي  ملي 
البنائية جودة ،  ابملعدالت  خالل  من  بياانت  لتوزيع  التكراري  املخطط  وهو  استخداما  وأكثر  الثانية  الطريقة  أما 

 التعليم العايل والشكل املوايل يوضح توزيع بياانت من خالل جودة التعليم العايل كمتغري اتبع

 
دور إدارة املعرفة االسرتاتيجية يف تعزيز االستجابة التنافسية للمؤسسات االقتصادية ) دراسة على عينة من ، 2016رايض عيشوش ، 1

، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة،  مؤسسات الصناعية االلكرتونية بوالية برج بوعريرج 
 .152اجلزائر، ص 

 
2Osama A.Hazzi, Issa Maldaon, 2015,  A Pilot Study : Vital Methodological Issues, Business Tehory and 
Practice, Vol 16 , Issue 1, P 57. 
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 لتوزيع بياانت من خالل جودة التعليم العايل.(: املخطط التكراري  IV-3الشكل رقم )

 
 

 
 (   SPSS.V25من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج ) املصدر: 

يوضح الشكل أعاله أن شرط التوزيع الطبيعي للبياانت من خالل جودة التعليم العايل حمقق، حيث نالحظ من 
 خالل الشكل أن البواقي متجانسة ألهنا موزعة على ميني ويسار الصفر. 

 اثنيا: اختبار خطية العالقة. 

العالقة   توفر  البنائية  ابملعادالت  النمذجة  يف  الشروط  بني  ويقصد ومن  واملستقلة،  التابعة  املتغريات  بني  اخلطية 
ابلعالقة اخلطية مدى مقدار احنراف إجاابت العينة عن اإلجاابت املثالية، وتعترب مؤشر هام ومهم لسالمة البياانت 

، حيث تعكس العالقة 1من أي أخطاء وتساعد على احلصول على نتائج منطقية تساهم يف حتقيق أهداف البحث 
ملت املوايل اخلطية  البعض وبطريقة مستقيمة، والشكل  قريبة من بعضها  بنقاط متقطعة  توضح  أو أكثر واليت  غريين 

 يوضح التوزيع اخلطي للبياانت. 
  

 
 .74عباس الربق، عايد املعال، أمل سليمان، مصدر سبق ذكره، ص 1
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 (: التوزيع اخلطي للبياانت. IV-4الشكل رقم )

 

 
 (  SPSS.V25: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج )املصدر

العالقة  البعض، وقريبة من خط االحندار وابلتايل توفر شرط  النقاط قريبة من بعضها  نالحظ من الشكل أعاله 
 اخلطية.  

ومن أجل التأكد أيضا من خطية العالقة بني املتغريات وثبات التباين، مث استخدام أشكال االنتشار للبواقي مع 
، كما هو موضح يف امللحق رقم.الثالث، 1غريين يف الدراسة( لكل عالقة بني متScatterplotsالقيم املتوقعة )  

ومنه نالحظ أن النقاط "ألخطاء العشوائية " تتوزع بشكل شريط أفقي متساوي ، وهذا ما يوضح ويعين حتقق  
( العشوائية  لألخطاء  الثابت  التباين  معني   Homoscedasticityافرتاض  منط  وجود  عدم  يتضح  ، كما   )

 للنقاط يف الشكل. 

  

 
1Joseph F.Hair Jr, William C.Black , Barry J.Babin, RolphE.Anderson, 2014, Multivariate Data Analysis, 
Pearson Education Limited, 7 th ed, P 79. 
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 اثلثا: اختبار التعددية اخلطية )استقاللية متغريات الدراسة( 

  Milticollinearityمن أجل التأكد من عدم وجود ارتباط عايل بني املتغريا ت املستقلة ) التعددية اخلطية  
لكل متغري (  Toleranceواختبار التباين املسموح )(    VIF)(، قمنا ابختبار كل من معامل تضخم التباين   

التباين    تضخم  معامل  جتاوز   عدم  مراعاة  مع  الدراسة،  املتغريات   VIF  -Variance Inflation)   من 

Factory  )( )10للقيمة  املسموح  التباين  قيمة  وتتكون   ،)Tolerance  ( من  أكرب  مت   1(0.01(  وقد   ،
 حساب هذين املعاملني ابستخدام االحندار اخلطي املتعدد.  

 (: اختبار معامل تضخم التباين والتباين املسموح به. IV-6)رقم  اجلدول  

 املتغري التابع                                   

 املتغريات املستقلة 

VIF TOLERANCE 

 
 رأس املال الفكري 

 0.533 1.875 رأس املال البشري 

 0.652 1.533 رأس املال اهليكلي 

 0.545 1.835 رأس املال العالقايت 

 
 املناخ التنظيمي 

 0.509 1.966 اهليكل التنظيمي 

 0.463 2.161 منط القيادة واختاد القرارات

 0.734 1.363 احلوافز  

 0.685 1.460 االتصال 

 ( SPSS.V25)من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 

جلميع متغريات الدراسة تقل عن (    VIF)( أن قيم اختبار معامل تضخم التباين   IV-6نالحظ من اجلدول )
(10[ بني  ما  تراوحت  حيث  بني 1.533،  1.875(،  وما  الفكري،  املال  رأس  املستقل  للمتغري  ابلنسبة   ]
التابع،    [ ابلنسبة للمتغري الوسيط املناخ التنظيمي واليت متتل كلها متغريات مستقلة عن املتغري 1.363،  2.161]

 ( املسموح  التباين  اختبار  قيم  ]   Toleranceوتراوحت  بني  ما  الفكري  املال  رأس  للمتغري   )0.652 ،
0.533[ بني  وما   ،]0.734  ،0.463( من  أكرب  وكلها  التنظيمي  املناخ  للمتغري  ابلنسبة  ما 0.1[  وهذا   ،)

على وجود ارتباطات ضعيفة جدا   يثبت على عدم وجود ارتباط قوي وعال بني املتغريات، إذ يعد مؤشر حقيقي
 

1Rex B.Kline, OP .cit,  P 53. 
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بني من املتغريات،  لذلك ميكن القول أن دراستنا هذه ال تعاين من مشكلة التداخل اخلطي، وهذا ما يدل على 
 قوة املتغريات املستقلة يف تفسري األثر على املتغري التابع وتفسريه. 

 املطلب الثالث: الصدق الظاهري واالتساق الداخلي ملقاييس الدراسة 

سوف نتطرقفي هذا املطلب إىل الصدق الظاهري ملتغريات الدراسة، مث صدق وثبات مقياس الدراسة )االستبيان( 
من ) عينة مكون  استطالعية على  إجراء دراسة  بعد  الداخلي  االتساق  بكلية 39بطريقة  التدريس  هيئة  ( عضو 

 ار. العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جلامعة طاهري حممد ببش

 أوال: الصدق الظاهري )صدق احملكمني( 

بنود   يقيس الصدق الظاهري مدى متثيل األسئلة متثيل جيدا للموضوع. ويعتمد هذا األسلوب على مدى متثيل 
العبارات متثيل جيدا للموضوع املراد دراسته حبيث يكون من )املنطقي( أن يكون حمتوى االستبيان صادقا طاملا أنه 

فإن احلصول على صدق االستبانة من خلل هذا يشمل مجيع عناصر   ولذلك  قياسه وميثلها.  املطلوب  املوضوع 
 . 1األسلوب يتوقف على حتديد املوضوع املراد قياسه حتديدا جيدا مث بناء جمموعة من العبارات تغطي هذا اجملال

وميكن حتقيق ذلك من خلل إجراء صدق احملكمني ابعتبارهم من ذوي اخلربة والكفاءة يف املوضوع الذي أعدت 
من أجله اداة الدراسة. وبناء على آراء احملكمني ومالحظاهتم يتوصل الباحث إىل الصدق يف االستبانة، وتكون 

االستبيان  عرض  مت  النهائي،  شكلها  يف  تصبح  أن  بعد  للتطبيق  جامعة   صاحلة  من  من كل  أساتذة  ستة  على 
الطاهري حممد ببشار وجامعة أمحد درارية أبدرار )أمسائهم بلملحق الثاين( من أجل التحقق من الصدق الظاهري، 
ويف ضوء ما أشار له املشرف مث احملكمني مت تعديل بعض فقرات االستبيان من حذف وإضافات وتعديل حىت 

 .النهائيةخرج االستبيان يف صورته  

الداخلي االتساق  اجملال :  اثنيا: صدق  مع  االستبانة  فقرات  من  فقرة  اتساق كل  مدى  الداخلي هي  االتساق 
الكلية للمجال،  القياس عرب حساب معامل االرتباط بريسون بني كل فقرة والقيمة  يتم  الفقرة.  تنتمي إليه  الذي 

أما اإلشارة (، وتدل اإلشارة املو 1-( و) 1وترتاوح قيمة معامل بريسون بني )+  املتغريين،  العالقة بني  جة بطردية 
( كلما كانت العالقة قوية بني املتغريين، 1السالبة فتدل على العالقة العكسية، وكلما اقرتب معامل االرتباط )+

إىل أن ال تقل   2Hazzi, Issa Maldaonوالعكس صحيح سواء كانت العالقة طردية أو عكسية، وقد أشار   
 

 .1، صدق احملتوى يف البحوث الرتبوية: الواقع والتطوير، جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس، جامعة املنيا، مصر، ص2016حممد إبراهيم حممد،1

2Osama A.Hazzi, Issa Maldaon, OP .cit,  P 59. 
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املعام  للعينات صغرية احلجم، و)0.30الت عن ) قيمة هذه  الكبرية احلجم 0.20( ابلنسبة  العينات  ( يف حالة 
 بغض النظر عن الداللة اإلحصائية ألهنا تتأثر حبجم العينة. 

( اخلاص ابملتغري املستقل IV-7يظهر من اجلدول )صدق االتساق الداخلي ملقياس رأس املال الفكري :  -1
مجيع قيم معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات والدرجة الكلية للبعد مرتفعة وترتاوح رأس املال الفكري أن  

 (، وابلتايل يعترب املقياس صاحل ملا وضع لقياسه. 0.01[ ودالة عد مستوى )0.418،  0.853بني ]
 درجة الكلية للبعد الذي ينتمي إليه. قيم معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات أبعاد رأس املال الفكري وال(: IV-7رقم )اجلدول 

 رأس املال الفكري
 رأس املال العالقايت  رأس املال اهليكلي  رأس املال البشري 

 معامل االرتباط رقم الفقرة  معامل االرتباط رقم الفقرة  معامل االرتباط رقم الفقرة 

01 0.853** 01 0.677** 01 0.587** 

02 0.846** 02 0.705** 02 0.652** 

03 0.857** 03 0.721** 03 0.699** 

04 0.395** 04 0.615** 04 0.614** 

05 0.433** 05 0.655** 05 0.658** 

06 0.499** 06 0.653** 06 0.574** 

07 0.557** 07 0.597** 07 0649** 

08 0.612** 08 0.684** 08 0.702** 

09 0.607** 09 0.726** 09 0.629** 

10 0.703** 10 0.699**  / 

11 0.709** 11 0.664**  / 

12 0.801** 12 0.707**  / 

13 0.808**    / 

14 0.446**  /  / 

15 0.545**  /  / 

16 0.418**  /  / 

 ( 0.05مستوى الداللة عند ) (         * تشري إىل  0.01(         ** تشري إىل مستوى الداللة عند ) 0.001*** تشري إىل مستوى الداللة عند ) 

 ( SPSS.V25)من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 
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أما يف خيص املتغري الوسيط املناخ التنظيمي فإن مجيع قيم  صدق االتساق الداخلي ملقياس املناخ التنظيمي : -2
وموجبة، حيث  مرتفعة  فهي  البعد  إليها  ينتمي  اليت  الكلية  والدرجة  فقرت  من  فقرة  بني كل  االرتباط  معامالت 

( ، وبذلك ميكننا أن املقياس صاحل ملا 0.01[ ، وكلها دالة عند مستوى )0.512،  0.819تراوحت ما بني ] 
 ه.  وضع لقياس

(: قيم معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات أبعاد املناخ التنظيمي والدرجة الكلية IV-8رقم )اجلدول 
 للبعد الذي ينتمي إليه. 

 املناخ التنظيمي 

 احلوافز منط القيادة واختاد القررات  اهليكل التنظيمي 

 معامل االرتباط  الفقرة رقم  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة 

01 0.670** 01 0.600** 01 0.754** 

02 0.670** 02 0.667** 02 0.748** 

03 0.654** 03 0.588** 03 0.733** 

04 0.702** 04 0.700** 04 0.695** 

05 0.699** 05 0.642** 05 0.632** 

06 0.512** 06 0.612**   

     االتصال

     االرتباط معامل  رقم الفقرة 

01 0.648**     

02 0.736**     

03 0.819**     

04 0.762**     

05 0.724**     

 ( 0.05(         * تشري إىل مستوى الداللة عند ) 0.01(         ** تشري إىل مستوى الداللة عند ) 0.001*** تشري إىل مستوى الداللة عند ) 

 ( SPSS.V25)من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 

(قيم معامالت االرتباط IV-8يوضح اجلدول رقم )صدق االتساق الداخلي ملقياس جودة التعليم العايل :  -3
  للمتغري جودة التعليم العايل بني كل فقرة من فقرات لكل بعد من أبعاد املتغري والدرجة الكلية للبعد، حيث كل قيم 
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( ، 0.01[ ، وكلها دالة عند مستوى )0.300،  0.852معامالت االرتباط موجبة ومرتفعة وتراوحت ما بني ]
 وبذلك ميكننا أن املقياس صاحل ملا وضع لقياسه.  

(: قيم معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات أبعاد جودة التعليم العايل والدرجة IV-9رقم )اجلدول  
 الكلية للبعد الذي ينتمي إليه. 

 جودة التعليم العايل 

 امللموسية  األمان االعتمادية واملوثوقية 

 معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة 

01 0.740** 01 0.671** 01 0.755** 

02 0.707** 02 0.726** 02 0.668** 

03 0.704** 03 0.786** 03 0.825** 

04 0.731** 04 0.766** 04 0.749** 

/  / 05 0.497** 05 0.755** 

/  / 06 0.609** /  / 

/  / 07 0.364** /  / 

 /  / التعاطف )العالقة مع الطلبة(  االستجابة 

   معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  الفقرة رقم 

01 0.797** 01 0.629**   

02 0.852** 02 0.679**   

03 0.783** 03 0.672**   

04 0.516** 04 0.300**   

/ / 05 0.331**   

 ( 0.05(         * تشري إىل مستوى الداللة عند ) 0.01(         ** تشري إىل مستوى الداللة عند ) 0.001*** تشري إىل مستوى الداللة عند ) 

 ( SPSS.V25)من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 

 صدق االتساق الداخلي ملقاييس الدراسة )رأس املال الفكري، املناخ التنظيمي، جودة التعليم العايل(   -4

معامالت االرتباط ألبعاد الدراسة الثالثة أي مجيع متغريات الدراسة، فقد تراوحت   ( IV-9)يوضح اجلدول رقم  
(،  وبذلك ميكننا أن 0.01وكلها دالة عند مستوى )[، وهي كلها موجبة ومرتفعة،  0.528،  0.822ما بني ]  

 املقياس صاحل ملا وضع لقياسه. 
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 الداخلي ألبعاد الثالثة للدراسة   الصدقاالتساق (:  IV-10رقم )اجلدول  

 االتساق الداخلي األبعاد  املتغري 

 
 رأس املال الفكري 

 **0.845 رأس املال البشري 

 **0.795 رأس املال اهليكلي 

 **0.793 رأس املال العالقايت 

 
 املناخ التنظيمي 

 **0.739 اهليكل التنظيمي 

 **0.822 منط القيادة واختاد القرارات 

 **0.722 احلوافز

 **0.702 االتصال

 
 

 جودة التعليم العايل 

 **0.710 االعتمادية واملوثوقية 

 **0.780 األمان

 **0.701 امللموسية 

 **0.632 االستجابة 

 **0.613 التعاطف )العالقة مع الطلبة( 

 ( 0.05(         * تشري إىل مستوى الداللة عند ) 0.01الداللة عند ) (         ** تشري إىل مستوى 0.001*** تشري إىل مستوى الداللة عند ) 

 ( SPSS.V25)من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 

 الفرع الثالث: ثبات االستبيان بطريقة االتساق الداخلي 

ليس كافيا أن تكون أداة القياس صادقة فقط وإمنا البد من توفر صفة أخرى فيها وهي الثبات ويعرف الثبات أبنه 
االختبار الذي يعطي النتائج نفسها إذا ما أعيد على األفراد أنفسهم يف نفس الظروف، وتوجد عدة طرق لتحديد 

النم طريقة  االختبار،  إعادة  منها:طريقة  القياس  أداة  وكل ثبات  الداخلي،  االتساق  ثبات  طريقة  املتكافئة،  اذج 
الطرق أعاله مجيعها تعتمد يف حساابهتا على فكرة معامالت االرتباط، وقد اعتمدان يف دراستنا احلالية على طريقة 
معامل  حساب  على  تعتمد  واليت  الطريقة  هذه  وفق  االختبار  وإلجراء   ، الداخلي  االتساق  ثبات 

)Cronbach’s Alphaألفاكرونباخ النصفية  التجزئة  أو   )   )Split-half    ،( أكثر ألفا كرونباخ  معامل  ويعد 
 شيوعا واستخداما وخاصة تلك اليت تعمد على سلم ريكرت.
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وقد استخدمنا يف دراستنا احلالية على معامل ألفا كرونباخ والذي أيخذ قيم ترتاوح بني الصفر والواحد صحيح، 
مساواي لصفر فهذا يعين أنه ال يوجد ثبات يف البياانت، ويف العكس إذا كان   حيث إذا كان معامل ألفا كرونباخ

أي أكرب من   0.7هناك تباث اتم تكون قيمة املعامل تساوي واحد صحيح، والذي جيب أن يكون أكرب من )
بعد ، واجلدول التايل يبني ويوضح قيمة معامالت الثبات لكل متغري من متغريات الدراسة، وكذلك لكل  %1(70

 من أبعاد الدراسة وكذلك معامل ثبات لالستبيان ككل.  

 (: قياس الصدق الداخلي ملتغريات الدراسة الثالثة IV-11رقم )اجلدول  

 معامل ألفا كرونباخ  عدد العبارات  األبعاد  املتغري 

 
 رأس املال الفكري 

  0.753 16 رأس املال البشري 
 0.756 12 رأس املال اهليكلي  0.818

 0.764 09 رأس املال العالقايت 

 
 املناخ التنظيمي 

  0.739 06 اهليكل التنظيمي 
 0.822 06 منط القيادة واختاد القرارات  0.857

 0.722 05 احلوافز

 0.702 05 االتصال

 
 

 جودة التعليم العايل 

  0.710 04 االعتمادية واملوثوقية 
0.834 

 
 0.780 07 األمان

 0.701 05 امللموسية 

 0.632 04 االستجابة 

 0.613 05 التعاطف )العالقة مع الطلبة( 

 0.939 85 كل فقرات االستبيان 

 ( SPSS.V25)من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 

( فهو قريب 0.939( نالحظ أن معامل الثبات الكلي لالستبيان بلغت قيمته )  IV-11من خالل اجلدول )
املقبول واملقدر ب)   الدراسة حيث جتاوز املستوى  الواحد، حيث يعترب ممتاز ومناسب ألغراض  (  أي  0.7من 

 
 .185عياط سعاد، مصدر سبق ذكره، ص 1
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د بلغ (، أما ابلنسبة للمتغري الوسيط فق 0.818%، حيث بلغ معامل املتغري املستقل رأس املال الفكري )  70
(، وهبذا قد مت 0.834(، بنما حقق املتغري التابع جودة التعليم العايل معامل الثبات ) 0.857معامل الثبات )

 التأكد من ثبات االستبيان مما جيعل االستمارة صاحلة للدراسة والتحليل. 
 الفرع الرابع: اخلصائص الدميوغرافية للعينة 

البياانت   التايل  اجلدول  العلمية يلخص  الرتبة  األقدمية،  العلمي،  املؤهل  اجلنس،  من  العينة،  ألفراد  الدميوغرافية 
 والكلية.

 (: البنية الدميوغرافية لعينة الدراسة IV-12رقم )اجلدول   

 النسبة  العدد  السمات   

 %62 186 ذكر  اجلنس  
 %38 114 أنثى 

 %100 305 اجملموع 

 %8.5 26 دكتورة دولة  املؤهل العلمي
 %52.1 159 دكتورة علوم

 %24.9 76 دكتورة الطور الثالث
 %14.4 44 ماجيسرت 
 %100 305 اجملموع 

 %29.5 90 سنوات  05أقل من  األقدمية 
 %36.1 110 10إىل  05من 
 %22 67 15إىل  10من 

 %12.5 38 15أكثر من 
 %100 305 اجملموع 

 %3.6 11 أستاذ التعليم العايل  الرتبة  
 %33.4 102 أستاذ حماضر أ 

 %22 67 أستاذ حماضر ب
 %13.4 41 أستاذ مساعد أ 

 %3.9 12 أستاذ مساعد ب
 %23.6 72 أستاذ مؤقت 

 %100 305 اجملموع 

 %11.1 34 العلوم اإلنسانية واالجتماعية  الكلية 
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 %11.5 35 العلوم الدقيقة 
 %8.9 27 العلوم الطبيعة واحلياة 

 %14.1 43 واللغات  األداب
 %14 42 العلوم السياسية واالجتماعية 

 %26.6 80 العلوم التكنولوجيا 
والعلوم  االقتصادية  العلوم 

 التجارية وعلوم التسيري 
39 12.8% 

 %00 00 الطب 
 %100 300 اجملموع 

 .   للدراسات االجتماعية: من إعداد الباحث بناء على خمرجات برانمج احلزم اإلحصائية  املصدر

اجلدول   من  ب  IV-12) نالحظ  قدر  بفارق  للذكور  األعلى كانت  النسبة  أن  أن 24(  إىل  راجع  وهذا   %
( والذي كانت تطبق فيها العطل االستثنائية لفائدة النساء 19  االستمارات وزعت يف الظرف االستثنائي )كوفيد 

 العامالت واليت لديهن أطفال، 

 املطلب الرابع: التحليل العاملي التوكيدي ملتغريات الدراسة. 

( العاملي  التحليل  من   Factor Analysisميثل  الباحثني  تساعد  اليت  اهلامة  اإلحصائية  األساليب  أحد   )
صاحلة لالستخدام ومالئمة للبيئة اليت يتم إجراء الدراسة فيها، كما يساعد أيضا  يف اختبار التوصل إىل مقاييس  

معلومات  الباحث  عند  تتوفر  عندما ال  االستكشايف  العاملي  ابلتحليل  إما  الفحص  ويتم  املقاييس،  تلك  صدق 
التوكي العاملي  التحليل  طريق  أو عن  لالختبار،  العاملية  البنية  النموذج مسبقة وكافية عن  تطابق  لتقيم مدى  دي 

 النظري مع بياانت البحث اجلديدة.  

ويف دراستنا هذه مت ختطي التحليل العاملي االستكشايف وتوجها مباشرة إىل التحليل العاملي التوكيدي لتحليل أداة 
لي التوكيدي القياس )االستبيان( وذلك لتوفر مقاييس مت أتكيد صحتها وثباهتا مسبقا، حيث يؤكد التحليل العام

التحليل  تتمثل يف  الدراسة من خالل خطوتني أساسيتني  املستخرجة تدخل ضمن تكوين متغريات  العوامل  أبن 
العاملي التوكيدي من الدرجة األوىل والثانية، وذلك بعد التحقق من أدلة الصدق التقارب والتمايز للنموذج األول، 

املعادال من  جزء  التوكيدي  العاملي  التحليل  ومؤشراهتا، ويعد  الكامنة  املتغريات  مع  يتعامل  والذي   ، البنائية  ت 
أيضا يصف  أنه  )الكامنة(، كما  املشاهدة  واملتغريات غري  )املؤشرات(  املشاهدة  املتغريات  بني  العالقات  ويصف 

 صدق وثبات املتغريات املشاهدة. 
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تحليل العاملي التوكيدي للمتغري وسنتطرق يف هذا املبحث إىل مخسة مطالب، حيث يشمل املطلب األول على ال
املستقل رأس املال الفكري، وندرس يف املطلب الثاين التحليل العاملي التوكيدي للمتغري التابع جودة التعليم العايل، 
املطلب  أما  التنظيمي،  املناخ  الوسيط  للمتغري  التوكيدي  العاملي  التحليل  إىل  نتطرق  سوف  الثالث  املطلب  أما 

 بدراسة منوذج أموس املتكامل مع منوذج حتديد املسار للنموذج الدراسة.    اخلامس سوف تقوم 

(  منوذج التحليل العاملي التوكيدي IV-3يوضح الشكل ) .اختبار مطابقة منوذج مقياس رأس املال الفكري: 1
اهليكلي ورأس ملفهوم رأس املال الفكري، ويتكون هذا املتغري من ثالثة أبعاد وهي رأس املال البشري، رأس املال  

املال العالقايت واملمثلة يف النموذج أبشكال بيضوية تتجه منها أسهم تشري إىل قيم أو درجات التشبعات اليت ختص 
عبارات كل بعد من األبعاد املذكورة سلفا  واليت تسمى أيضا ابملتغريات املشاهدة واليت أتخد شكل مستطيل، أما 

بة التباين، مع وجود أخطاء القياس واملتمثلة يف الدوائر الصغرية املوجودة فهي القيم املوجودة بني األبعاد فتسمى نس
 مرتبطة بعبارات كل بعد من أبعاد املقياس . 
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 التحليل العاملي التوكيدي ملقياس رأس املال الفكري قبل التعديل   ( : IV-5الشكل رقم )

 
 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 

( رقم  اجلدول  خالل  املطابقة IV-13من  مؤشر  ماعدا  حمققة  املطابقة  مؤشرات  أغلبية  أن  نالحظ   )
 . ( غري مقبولني، وابلتايل يتوجب تعديل النموذج  TLIلويس )-( ومؤشر توكرCFIاملقارن ) 

 (: مؤشرات املطابقة ملقياس رأس املال الفكري IV-13رقم )اجلدول  

 القبول  شروط قبول النموذج القيمة املسجلة  املؤشر

 /  ال يكون دال   Cmin 156.890مربع كاي 

 مقبول  منوذج معني  DF 48 DF>=0درجة احلرية 

 /  P-value 0.000 P-value>=0.05مستوى الداللة 

 [ جيد1-3] Cmin/DF 3.269مربع كاي املعياري 

 [ مقبول 3-5]

 جيد

 غري مقبول  0.9أكرب من  CFI 0.867مؤشر املطابقة املقارن 

 غري مقبول  0.9أكرب من  TLI 0.817لويس -مؤشر توكر

اخلطأ   مربع  متوسط  جذر  مؤشر 
 RMSEAرمسي -التقرييب 

 [ تطابق جيد 0-0.05] 0.087

 [ تطابق مقبول 0.05-0.08]

 مقبول 

 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 
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( رقم  الشكل  من  يتضح  ) IV-3وعليه  رقم  واجلدول    )IV-12  املال الرأس  منوذج  مطابقة  عدم  الفكري ( 
( املقارن  املطابقة  مؤشر  قيم   من  جاءت كل  حيث  الدراسة،  بياانت  مع  لويس CFIاملفرتض  توكر  ومؤشر   )

(TLI( منخفضة ومل تتجاوز احلد األدىن املقرتح من طرف اإلحصائيني حيث قدرت قيمتهما ب )0.867 )
املال الفكري املفرتض تؤكد على  ( على التوايل، إن عدم مطابقة مؤشرات جودة املطابقة لنموذج الرأس0.817و)

ضرورة توصيف منوذج الدراسة املفرتض للمتغري املستقل الرأس املال الفكري لكي يتطابق مع املقرتحة من طرف 
ضعف  بسبب  املتغري  هذا  أبعاد  من  بعد  من كل  الفقرات  بعض  حذف  إىل  األمر  تطلب  حيث  اإلحصائيني، 

ا الفقرات  حذف  مت  وعليه  ابلبعد،  )  ارتباطها  الفقرات  حذفت  البشري  املال  الرأس  لبعد  ابلنسبة  ، a51لتالية، 
 a52   ،a53( أما ابلنسبة للمتغري رأس املال اهليكلي فقد حذف الفقرات التالية ، )b31  ،b32   ،b33   ،)

التوكيدي ومل يتم حذف أي فقرة من الفقرات بعد الرأس املال العالقايت، والشكل التايل يوضح التحليل العاملي  
 ملقياس رأس املال الفكري بعد التعديل

التعديل  التحليل العاملي التوكيدي ملقياس رأس املال الفكري من الدرجة األوىل بعد( :  IV-6الشكل رقم )

 
  

 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 

لبياانت الدراسة احلالية، وذلك وفقا لقيم ( منوذج الرأس املال  IV-4ميثل الشكل رقم ) الفكري األكثر مطابقة 
( رقم  اجلدول  )أنظر  الدراسة  يف  اعتمادها  مت  اليت  املطابقة  مربع كاي IV-5مؤشرات  قيمة  بلغت  فلقد   ،)
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((، وابعتبار مربع كاي حساس P-Value(  0.091( ومبستوى داللة )29( مع درجة حرية )61.673ب)
ستخدمنا مربع كاي املعياري فهو حاصل قسمة مربع كاي على درجة احلرية، فكانت قيمته حلجم العينة، فقد ا

[، ونالحظ أن أيضا أن قيمة مؤشر املطابقة املقارن 3-1(، فهي نتيجة ممتازة ابعتبارها حمصورة بني ]1.364)
(CFI ( تساوي )فهي جيدة ابعتبار هذه القيمة ضمن جمال قبول املطابقة املقدرة  0.946 )( فما 0.90ب )

( فهي قيمة 0.916( فكانت قيمته )TLIفوق، مما يسمح لنا بقبول النموذج، أما بنسبة ملؤشر توكر لويس )
( فما فوق، فهي تدل أبن املطابقة املقبولة للنموذج، كما 0.90جيدة ابعتبارها ضمن جمال القبول املقدرة ب ) 

مطابقة النموذج للبياانت بضورة جيدة ألن قيمته  ، تدل على  0.035جند أن قيمة مؤشر رمسي واليت قدرت ب
 (.  0.08ضمن املدى احملدد لقبول املطابقة وهي أقل من ) 

( رقم  بعد IV-7الشكل  الثانية  الدرجة  من  الفكري  املال  رأس  ملقياس  التوكيدي  العاملي  التحليل   :  )
 التعديل

 

 
 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 
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 ( أهم مؤشرات املطابقة للمتغري املستقل رأس املال الفكري IV-14يوضح اجلدول رقم )
 (: مؤشرات املطابقة ملقياس رأس املال الفكري من الدرجة الثانية بعد التعديلIV-14رقم )اجلدول  

 القبول  قبول النموذجشروط  القيمة املسجلة  املؤشر

 /  ال يكون دال   Cmin 61.673مربع كاي 

 مقبول  منوذج معني  DF 29 DF>=0درجة احلرية 

 /  P-value 0.000 P-value>=0.05مستوى الداللة 

 [ جيد1-3] Cmin/DF 2.127مربع كاي املعياري 

 [ مقبول 3-5]

 جيد

 جيد 0.9أكرب من  CFI 0.947مؤشر املطابقة املقارن 

 جيد 0.9أكرب من  TLI 0.917لويس -مؤشر توكر

اخلطأ   مربع  متوسط  جذر  مؤشر 
 RMSEAرمسي -التقرييب 

 [ تطابق جيد 0-0.05] 0.061

 [ تطابق مقبول 0.05-0.08]

 مقبول 

 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 

حاز على قيم جيدة جلميع املؤشرات ماعدا مؤشر مربع  ( أبن النموذج قد IV-13يتضح من خالل اجلدول رقم )
(، ويف هذه احلالة يتم تعويضه مبؤشر مربع كاي 0.05كاي الذي ال يعد مقبول ألن مستوى الداللة أقل من ) 

( مما يدل عدم وجود فروق بني النموذج 05( وهي أقل من )2.127املعياري واليت تعد قيمته جيد وقدرت ب ) 
والبياانت )  املفرتض  املقارن  املطابقة  مؤشر  مثل  األخرى  املؤشرات  الكلي، وجاءت  اجملتمع  من  ( CFIاملأخوذة 

( فما 0.90( فهي جيدة ابعتبار هذه القيمة ضمن جمال قبول املطابقة املقدرة ب )0.947والذي بلغت قيمته )
( فهي قيمة 0.917)( فكانت قيمته  TLIفوق، مما يسمح لنا بقبول النموذج، أما بنسبة ملؤشر توكر لويس )

( فما فوق، فهي تدل أبن املطابقة املقبولة للنموذج، كما 0.90جيدة ابعتبارها ضمن جمال القبول املقدرة ب ) 
جيدة ألن قيمته ضمن املدى احملدد لقبول املطابقة وهي أقل  0.061جند أن قيمة مؤشر رمسي واليت قدرت ب  

 ( ا0.08من  مطابقة  على  تدل  القيم    هذه  إن  الثانية  (،  الدرجة  من  الفكري  املال  لرأس  التوكيدي  لنموذج 
فاقت   ارتباط  بنسبة  الفكري  املال  أهم مكوانت رأس  اهليكلي  املال  ويعترب رأس   0.90للبياانت بصورة جيدةـ، 

مما    0.22، ويف األخري رأس املال العالقايت ب مما  0.69ويليه رأس املال البشري ب  0.92وصلت إىل قيمة  
 أس املال اهليكلي جيلب رأس املال البشري ورأس املال العالقايت. يعين أن ر 
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 اختبار مطابقة منوذج مقياس املناخ التنظيمي -2

( نتائج التحليل العاملي التوكيدي لنموذج املناخ التنظيمي، ويتضمن هذه املتغري أربعة IV-5ميثل الشكل رقم )
رات، احلوافز، االتصال(، والذي يوضح درجة التشبعات كل بعد أبعاد )اهليكل التنظيمي، منط القيادة واختاد القرا

 بفقراته لدى أفراد العينة 

 ( : التحليل العاملي التوكيدي ملقياس املناخ التنظيمي قبل التعديلIV-8الشكل رقم )

 

 
 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 

 ( رقم  اجلدول  خالل  يتوجب IV-14من  وابلتايل  مقبولة،  غري  املطابقة  مؤشرات  أغلبية  أن  نالحظ   )
 .النموذجتعديل  
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 (: مؤشرات املطابقة ملقياس املناخ التنظيمي قبل التعديلIV-15رقم )اجلدول  

 القبول  شروط قبول النموذج القيمة املسجلة  املؤشر

 /  ال يكون دال   Cmin 1729.928مربع كاي 

 مقبول  منوذج معني  DF 203 DF>=0درجة احلرية 

 /  P-value 0.000 P-value>=0.05مستوى الداللة 

 [ جيد1-3] Cmin/DF 8.522مربع كاي املعياري 

 [ مقبول 3-5]

 غري مقبول 

 غري مقبول  0.9أكرب من  CFI 0.515مؤشر املطابقة املقارن 

 غري مقبول  0.9أكرب من  TLI 0.448لويس -مؤشر توكر

اخلطأ   مربع  متوسط  جذر  مؤشر 
 RMSEAرمسي -التقرييب 

 [ تطابق جيد 0-0.05] 0.159

 [ تطابق مقبول 0.05-0.08]

 غرب مقبول 

 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 

( رقم  الشكل  يتضح من  )IV-5وعليه  رقم  التنظيمي، ورغم IV-14(  واجلدول  املناخ  مالئمة منوذج  ( عدم 
( القيمة  التحميل  معامالت  قيم  معظم  ب 0.5جناوز  وقدرت  جدا   مرتفعة  جاءت  مربع كاي  قيمة  أن  إال   ،)

( منخفضة TLI( فجاءت قيمته منخفضة ومؤشر توكر لويس )CFIطابقة املقارن )(، أما مؤشر امل8.522)
( وقيمة مؤشر توكر لويس CFIاملفرتض مع بياانت الدراسة، حيث جاءت كل من قيم  مؤشر املطابقة املقارن )

(TLI قيمةمؤشر جذر املطابقة منخفضة، وجاءت  قبول  تتكون ضمن جمال  مل  ( جاءت منخفضة جدا  حيث 
رمسي    متوسط التقرييب  اخلطأ  النموذج    RMSEAمربع  تطابق  بعدم  املؤشرات  هذه  وتدل  جدا ،  مرتفعة 

جتاوز  لعدم  املؤشرات  بعض  حبذف  النموذج  تعديل  جيب  وعليه  الدراسة،  بياانت  مع  التنظيمي  املناخ  املفرتض 
( قيمة  ابلبعد  حسب  0.6ارتباطها   )1(Bagozzi )   يف به  املسموح  األدىن  بلحد  االحتفاظ  ضرورة  مع   ،

، ومتثلت الفقرات احملذوفة من كل   2النمذجة ابملعادلة البنائية لعدد الفقرات للبعد الواحد واملقدرة بثالث فقرات
 ( التنظيمي  اهليكل  حذف   y11   ،y12   ،y13بعد  فتم  القرارات  واختاد  القيادة  منط  لبعد  ابلنسبة  أما   ،  )

( ، وحذف من   y34   ،y35(، وحذفت من بعد احلوافز الفقرات )  y21   ،y22   ،y25ت التالية ) العبارا
 

1Richard P.Bagozzi, Youjac Yi, On the evaluation of structturalequationmodels, Journal of acadamy of 
marketing sciences,Vol 16, N°1, 1998.p :8 
2Joseph Hair et al, A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Moddeling( Pls-Smart) , 2 ed, sage 
publication, 2016 
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 ( التالية  العبارات  االتصال  وهو  األخري  أخرى y44   ،y45البعد  مرة  التوكيدي  العاملي  التحليل  أجرينا  مث   ،)
كما نالحظ يف الشكل وكانت النتائج مرضية وأسفرت عن مالئمة النموذج بشكل مقبول مع بياانت الدراسة،  

 التايل:   

 ( : التحليل العاملي التوكيدي ملقياس املناخ التنظيمي من الدرجة األوىل بعد التعديل IV-9الشكل رقم )

 

 
 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 

( منوذج مقباس املناخ التنظيمي بعد توصيفه وتعديله وهذا بعد حذف بعض الفقرات IV-6ميثل الشكل رقم ) 
مؤشرات  لقيم  وفقا  وذلك  احلالية،  الدراسة  لبياانت  مطابقة  أكثر  النموذج  أصبح  ، حبث  املتغري  هذا  أبعاد  من 

( 119.623اي ب)(، فلقد بلغت قيمة مربع كIV-5املطابقة اليت مت اعتمادها يف الدراسة )أنظر اجلدول رقم )
(، وابعتبار مربع كاي حساس حلجم العينة، فقد 0.000) (P-Value( ومبستوى داللة )48مع درجة حرية ) 

(، فهي 2.492استخدمنا مربع كاي املعياري فهو حاصل قسمة مربع كاي على درجة احلرية، فكانت قيمته )
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( تساوي CFIقيمة مؤشر املطابقة املقارن )[، ونالحظ أن أيضا أن  3-1نتيجة ممتازة ابعتبارها حمصورة بني ]
( فما فوق، مما يسمح لنا 0.90( فهي جيدة ابعتبار هذه القيمة ضمن جمال قبول املطابقة املقدرة ب ) 0.931)

( فهي قيمة جيدة ابعتبارها ضمن 0.906( فكانت قيمته )TLIبقبول النموذج، أما بنسبة ملؤشر توكر لويس ) 
( املقدرة ب  القبول  مؤشر 0.90جمال  قيمة  أن  للنموذج، كما جند  املقبولة  املطابقة  تدل أبن  فهي  فوق،  فما   )

، تدل على مطابقة النموذج للبياانت بضورة جيدة ألن قيمته ضمن املدى احملدد 0.071رمسي واليت قدرت ب 
 0.08لقبول املطابقة وهي أقل من ) 

اخ التنظيمي من الدرجة الثانية بعد التعديل ( : التحليل العاملي التوكيدي ملقياس املنIV-10الشكل رقم )

 
 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 

 ( كما يلي:IV-15إن مؤشرات املطابقة ملتغري املسيط املناخ التنظيمي مبينة يف اجلدول رقم )
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 التنظيمي من الدرجة الثانية بعد التعديل (: مؤشرات املطابقة ملقياس املناخ IV-16رقم )اجلدول  

 القبول  شروط قبول النموذج القيمة املسجلة  املؤشر

 /  ال يكون دال   Cmin 122.318مربع كاي 
 مقبول  منوذج معني  DF 50 DF>=0درجة احلرية 

 /  P-value 0.000 P-value>=0.05مستوى الداللة 
 [ جيد1-3] Cmin/DF 2.446مربع كاي املعياري 

 [ مقبول 3-5]

 جيد

 جيد 0.9أكرب من  CFI 0.931مؤشر املطابقة املقارن 
 جيد 0.9أكرب من  TLI 0.909لويس -مؤشر توكر

اخلطأ   مربع  متوسط  جذر  مؤشر 
 RMSEAرمسي -التقرييب 

 [ تطابق جيد 0-0.05] 0.070

 [ تطابق مقبول 0.05-0.08]

 مقبول 

 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 

( أبن النموذج قد حاز على قيم جيدة جلميع املؤشرات ماعدا مؤشر مربع  IV-16يتضح من خالل اجلدول رقم )
(، ويف هذه احلالة يتم تعويضه مبؤشر مربع كاي 0.05كاي الذي ال يعد مقبول ألن مستوى الداللة أقل من ) 

( مما يدل عدم وجود فروق بني النموذج 05( وهي أقل من )2.446املعياري واليت تعد قيمته جيد وقدرت ب ) 
( املقارن  املطابقة  مؤشر  مثل  األخرى  املؤشرات  الكلي، وجاءت  اجملتمع  من  املأخوذة  والبياانت  ( CFIاملفرتض 

( فما 0.90قبول املطابقة املقدرة ب )( فهي جيدة ابعتبار هذه القيمة ضمن جمال  0.931والذي بلغت قيمته )
( فهي قيمة 0.909( فكانت قيمته )TLIفوق، مما يسمح لنا بقبول النموذج، أما بنسبة ملؤشر توكر لويس )

( فما فوق، فهي تدل أبن املطابقة املقبولة للنموذج، كما 0.90جيدة ابعتبارها ضمن جمال القبول املقدرة ب ) 
جيدة ألن قيمته ضمن املدى احملدد لقبول املطابقة وهي أقل  0.070قدرت ب   جند أن قيمة مؤشر رمسي واليت

(، إن هذه القيم   تدل على مطابقة النموذج التوكيدي للمناخ التنظيمي من الدرجة الثانية  للبياانت 0.08من )
 بصورة جيدةـ، 
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 اختبار مطابقة منوذج مقياس جودة التعليم العايل -3.

من أدانه  الشكل  يف ميثل  واملتمثلة  العايل  التعليم  جودة  ألبعاد  التشبع  درجة  يبني  والذي  التوكيدي  التحليل  وذج 
اجلدول رقم ) يوضح  التعاطف( كما  االستجابة،  امللموسية،  األمان،  واملوثوقية،  ( مؤشرات IV-17)االعتمادية 

 (. IV-5نظر اجلدول رقم )املطابقة لنموذج جودة التعليم العايل مع مقارنتها مبعايري مؤشرات املطابقة )أ

 ( : التحليل العاملي التوكيدي ملقياس جودة التعليم العايل قبل التعديل IV-11الشكل رقم )

 
 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 

 ( رقم  اجلدول  خالل  يتوجب IV-16من  وابلتايل  مقبولة،  غري  املطابقة  مؤشرات  أغلبية  أن  نالحظ   )
 أنظر.تعديل النموذج 
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 (: مؤشرات املطابقة ملقياس جودة التعليم العايل قبل التعديل IV-17رقم )اجلدول  

 القبول  شروط قبول النموذج القيمة املسجلة  املؤشر

 /  ال يكون دال   Cmin 1075.239مربع كاي 
 مقبول  منوذج معني  DF 240 DF>=0درجة احلرية 

 /  P-value 0.000 P-value>=0.05مستوى الداللة 
 [ جيد1-3] Cmin/DF 4.4802مربع كاي املعياري 

 [ مقبول 3-5]

 غري مقبول 

 غري مقبول  0.9أكرب من  CFI 0.700مؤشر املطابقة املقارن 
 مقبول غري  0.9أكرب من  TLI 0.655لويس -مؤشر توكر

اخلطأ   مربع  متوسط  جذر  مؤشر 
 RMSEAرمسي -التقرييب 

 [ تطابق جيد 0-0.05] 0.108

 [ تطابق مقبول 0.05-0.08]

 غرب مقبول 

 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 

واملوثوقية،  )االعتمادية  واملتمثلة يف  التعديل  بعد  العايل  التعليم  التوكيدي جلودة  التحليل  أدانه منوذج  الشكل  ميثل 
التعاطف فكل مكل مؤشرات املطابقة كانت غري مقبولة، فقمنا حبذف الفقرات  األمان، امللموسية، االستجابة، 

م  فحذفنا  العايل،  التعليم  جودة  أبعاد  من  بعد  )  من كل  التالية  الفقرات  واملوثوقية  االعتمادية  األول  البعد  ن 
x14( ومن بعد األمان حذفة الفقرة ،)x31 ،x32  ( أما بعد امللموسية فحذفنا الفقرات ،)x21   ،x25  ،
x26( االستجابة  بعد  من  )  x41(، وحذفنا  التالية  الفقرات  التعاطف  وهو  بعد  اخر  من  وحذفنا   ،)x52  ،
x54  ا أجرينا  مث  النموذج (،  مالئمة  عن  وأسفرت  مرضية  النتائج  وكانت  أخرى  مرة  التوكيدي  العاملي  لتحليل 

 بشكل مقبول مع بياانت الدراسة، كما نالحظ يف الشكل التايل:   
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( : IV-12الشكل رقم  بعد   (  األوىل  الدرجة  من  العايل  التعليم  التوكيدي ملقياس جودة  العاملي  التحليل 
 التعديل 

 
 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 

 بعد التعديل   جودة التعليم العايل(: مؤشرات املطابقة ملقياس  IV-18رقم )اجلدول  

 القبول  النموذجشروط قبول   القيمة املسجلة  املؤشر

 /  ال يكون دال   Cmin 131.844مربع كاي 
 مقبول  منوذج معني  DF 77 DF>=0درجة احلرية 

 /  P-value 0.000 P-value>=0.05مستوى الداللة 
 [ جيد1-3] Cmin/DF 1.712مربع كاي املعياري 

 [ مقبول 3-5]

 جيد

 مقبول  0.9أكرب من  CFI 0.955مؤشر املطابقة املقارن 
 مقبول  0.9أكرب من  TLI 0.944لويس -مؤشر توكر

التقرييب   اخلطأ  مربع  متوسط  جذر  مؤشر 
 RMSEAرمسي -

 [ تطابق جيد 0-0.05] 0.049

 [ تطابق مقبول 0.05-0.08]

 جيد

 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 
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حاز على قيم جيدة جلميع املؤشرات ماعدا مؤشر مربع  ( أبن النموذج قد IV-18يتضح من خالل اجلدول رقم )
وهذا ما ينب إىل حساسية مربع كاي للعينة وقيم   0.05كاي الذي ال يعد مقبول ألن مستوى الداللة أقل من  

االرتباطات بني العوامل ، فهو ال يؤثر على عدم حتقق النموذج، وبذلك يتم تعويضه مبربع كاي املعياري وهو يف 
قيمته  املستوى اجل العايل   5وهو أقل من    1.712يد حيث بلغت  التعليم  ما يدل عدم فروق بني منوذج جودة 

املقارن   املطابق  مؤشر  قيمة  وكانت  الكلي،  اجملتمع  من  املأخوذة  توكر0.955والبياانت  قيمة  أما  فقد -،  لويس 
حيث بلغت قيمته    ، ويعترب مؤشر رمسي أهم مؤشرات حسن املطابقة0.9فهي كلها أكرب من    0.944بلغت  

 فهي قيمة جيدة ، وهذا ما يدل على مطابقة البياانت للنموذج مطابقة جيدة.   0.08فهي أقل من    0.049
 

( رقم  التوكيدي  IV-13الشكل  العاملي  التحليل   : بعد (  الثانية  الدرجة  من  العايل  التعليم  ملقياس جودة 
 التعديل 

 
 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 

 ( كما يلي:IV-15إن مؤشرات املطابقة ملتغري املسيط املناخ التنظيمي مبينة يف اجلدول رقم )
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)اجلدول   ملقياس  IV-19رقم  املطابقة  مؤشرات  بعد (:  الثانية  الدرجة  من  العايل  التعليم  جودة 
 التعديل

 القبول  شروط قبول النموذج القيمة املسجلة  املؤشر

 /  ال يكون دال   Cmin 165.188مربع كاي 

 مقبول  منوذج معني  DF 82 DF>=0درجة احلرية 

 /  P-value 0.000 P-value>=0.05مستوى الداللة 

 [ جيد1-3] Cmin/DF 2.014مربع كاي املعياري 

 [ مقبول 3-5]

 جيد

 جيد 0.9أكرب من  CFI 0.938مؤشر املطابقة املقارن 

 جيد 0.9أكرب من  TLI 0.920لويس -مؤشر توكر

اخلطأ   مربع  متوسط  جذر  مؤشر 
 RMSEAرمسي -التقرييب 

 [ تطابق جيد 0-0.05] 0.058

 [ تطابق مقبول 0.05-0.08]

 جيدة

 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 

( أبن النموذج قد حاز على قيم جيدة جلميع املؤشرات ماعدا مؤشر مربع  IV-19يتضح من خالل اجلدول رقم )
(، ويف هذه احلالة يتم تعويضه مبؤشر مربع كاي 0.05كاي الذي ال يعد مقبول ألن مستوى الداللة أقل من ) 

( مما يدل عدم وجود فروق بني النموذج 05( وهي أقل من )2.014ياري واليت تعد قيمته جيد وقدرت ب ) املع
( املقارن  املطابقة  مؤشر  مثل  األخرى  املؤشرات  الكلي، وجاءت  اجملتمع  من  املأخوذة  والبياانت  ( CFIاملفرتض 

( فما 0.90املطابقة املقدرة ب )  ( فهي جيدة ابعتبار هذه القيمة ضمن جمال قبول0.938والذي بلغت قيمته )
( فهي قيمة 0.920( فكانت قيمته )TLIفوق، مما يسمح لنا بقبول النموذج، أما بنسبة ملؤشر توكر لويس )

( فما فوق، فهي تدل أبن املطابقة املقبولة للنموذج، كما 0.90جيدة ابعتبارها ضمن جمال القبول املقدرة ب ) 
جيدة ألن قيمته ضمن املدى احملدد لقبول املطابقة وهي أقل  0.058ت ب  جند أن قيمة مؤشر رمسي واليت قدر 

(، إن هذه القيم   تدل على مطابقة النموذج التوكيدي للمناخ التنظيمي من الدرجة الثانية  للبياانت 0.08من )
بق العايل  التعليم  للجودة  بعدين مكونني  التعاطف واالعتمادية أهم  بعد  يعترب  يم قدرت ب بصورة جيدةـ، حيث 

 0.056و   0.57،  0.58على التويل ويليها بعد األمان وامللموسية واالستجابة بقيم قدرت ب    0.78و   0.75
 على التوايل، مما يعين أ، التعاطف واالعتمادية حيققان األمان وامللموسية واالستجابة. 
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 املطلب اخلامس: أدلة الصدق البنائي ملقاييس الدراسة 

وإعادة  تعديلها  بعد  وهذا  الدراسة  يف  املستخدمة  للمقاييس  البنائي  الصدق  اختبار  إىل  املطلب  هذا  يف  حناول 
توصيفها حىت تتالءم مع بياانت عينة الدراسة وفيما يلي أهم نتائج اختبار كل من الصدق التقاريب والتميزي لكل 

 مقياس من مقاييس الدراسة. 

 ال الفكري اختبار الصدق ملقياس رأس امل-1

( يظهر أن مجيع أبعاد املتغري املستقل رأس املال الفكري IV-19( واجلدول رقم ) IV-4من خالل الشكل رقم ) 
متتعت بصدق تقاريب ومتييزي جيد، وأن منوذج رأس املال الفكري خال من أي ارتباط غري منطقي والذي يتجاوز 

(1( فقد جتاوزت  التحميل  التشبعات  مجيع  وأن  )   (0.5(صحيح  معنوية  مستوايت  من   P-valueمع  أقل   )
واليت متتل القيمة احلرجة أما التباين املستخلص ال ميتل أي مشكلة كونه    CR ou T<1.96( و )0.001)

  0.5حىت إذا كانت أقل من    AVE(، فإنه  ميكن قبول  0.6(، ومبا أن الثبات املركب أكرب من )0.5أقل من )

)اجلدول   خمتلف  IV-20رقم  املال (:  رأس  لنموذج  املركب  والثبات  املستخلص  التباين  وقيم  التقديرات 
 الفكري

املال  رأس  أبعاد 
 الفكري 

الدرجة  التشبعات 
الغري  

 املعيارية 

الدرجة 
 املعيارية 

اخلطأ 
 املعياري

القيمة  
 احلرجة

مستوى  
 الداللة 

AVE CR 

املال  رأس 
 البشري

F1---→ a1 
F1---→  a2 
F1---→  a3 
F1---→  a4 

0.637 
0.575 
0.735 
0.494 

1.390 
1.346 
1.330 
1.000 

0.190 
0.224 
0.216 

7.014 
6.002 
6.443 

 
 *** 

0.380 0.706 

املال  رأس 
 اهليكلي

F2---→ b1 
F2---→  b2 
F2---→  b4 

 

0.725 
0.548 
0.569 

1.000 
0.686 
0.620 

 
0.111 
0.098 

 
6.156 
6.311 

 
 *** 

0.383 0.647 

املال  رأس 
 العالقايت 

F3---→ c1 
F3---→  c2 
F3---→  c3 

 

0.668 
0.562 
0.847 

1.000 
0.846 
1.331 

 
0.106 
0.170 

 
7.954 
7.811 

 
 *** 

0.493 0.739 

 ( 0.05الداللة عند ) (         * تشري إىل مستوى 0.01(         ** تشري إىل مستوى الداللة عند ) 0.001*** تشري إىل مستوى الداللة عند ) 

 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 



 الفصل الرابع       المنهجية المعتمدة واالداوت المستخدمة في الدراسة 
 
 

~ 210 ~ 
 

من خالل اجلدول نالحظ أن مجيع معامالت االرتباط بني العوامل الثالثة ملتغري رأس املال الفكري هي حمصورة 
( وتدل على ارتباط معتدل، ما يعزز متايز العوامل عن بعضها البعض أي متتعها ابلصدق 0.90( و ) 0.20بني )

 التمييزي.  
 رأس املال الفكري  (: مصفوفة االرتباطات بني أبعادIV-21رقم )اجلدول  

 رأس املال العالقايت  رأس املال اهليكلي  رأس املال البشري  العوامل الكامنة  

 رأس املال البشري 

 رأس املال اهليكلي 

 رأس املال العالقايت 

               1   
0.668              1  
0.792 0.728            1 

 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر:  

 ( املستخلص  التباين  لقيم  الرتبيعي  اجلدر  يكون  أن  التمييزي البد  الصدق  أدلة  بني  قيم AVEمن  من  أعلى   )
املشرتك ) املقياس MSVالتباين  الفكري، ومنه  املال  أبعاد رأس  بعدين من  االرتباط بني أي  الذي ميثل مربع   )

 خلاص ابملتغري املستقل صادق ملا وضع لقياسه. املعدل ا

 اختبار الصدق ملقياس املناخ التنظيمي -2

( يظهر أن مجيع أبعاد املتغري الوسيط املناخ التنظيمي IV-21( واجلدول رقم )IV-7من خالل الشكل رقم )
( رقم  الشكل  يف  الظاهرة  فالنتائج  جيد،  ومتييزي  تقاريب  بصدق  توضح IV-7تتمتع  التنظيمي  املناخ  لنموذج   )

درجة التشبعات أبعاد املناخ التنظيمي بكل الفقرات املنتمية هلا، ألن درجة اإلشباع تعتمد على الدرجة االحندارية 
املعيارية وغري معيارية، وإن منوذج خال من إرتباط الغري املنطقي والذي يتجاوز واحد صحيح، وأن مجيع التشبعات 

 (. 0.5حىت ولو كانت أقل من )  AVE( إذن قبول  0.6( فاقت ) CRمة )(، وقي0.5فاقت )
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 (: خمتلف التقديرات وقيم التباين املستخلص والثبات املركب لنموذج املناخ التنظيمي IV-22رقم )اجلدول  

املناخ   أبعاد 
 التنظيمي 

الدرجة   التشبعات 
الغري  

 املعيارية 

الدرجة  
 املعيارية 

اخلطأ  
 املعياري

القيمة  
 احلرجة 

مستوى  
 الداللة 

AVE CR 

اهليكل  
 التنظيمي 

F2--→ y14 

F2--→  y15 

F2--→  y16 

0.599 
0.892 
0.413 

1.169 
1.615 
1.000 

0.192 

0.257 

0.216 

6.090 

6.278 

6.443 

 

 *** 
0.553 0.785 

القيادة   منط 
واختاد  

 القرارات 

F4--→ y23 

F4--→  y24 

F4-→  y26 

0.484 
0.748 
0.661 

0.628 

1.215 

1.000 

0.089 

0.125 

0.098 

7.016 

9.720 

6.311 

 
 *** 

0.442 0.684 

 F3--→ y31 احلوافز 

F3--→  y32 

F3--→  y33 

0.814 
0.751 
0.558 

1.000 
1.114 

0.717 

 
0.114 

0.086 

 
9.744 

8.301 

 
 *** 

0.513 0.755 

 F1--→ y41 االتصال

F1--→ y42 

F1--→ y43 

0.605 
0.811 
0.796 

0.661 

0.903 

1.000 

0.069 

0.079 

 

9.571 

11.425 

 

 0.410 0.669 

 ( 0.05(         * تشري إىل مستوى الداللة عند ) 0.01(         ** تشري إىل مستوى الداللة عند ) 0.001*** تشري إىل مستوى الداللة عند ) 

 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 

معامالت   (  أنIV-22( واجلدول رقم ) IV-7أما ابلنسبة لصدق التمييزي فنالحظ من خالل الشكل رقم )
االرتباط بني العوامل األربعة للمناخ التنظيمي املتمثلة يف ) اهليكل التنظيمي، منط القيادة واختاد القرارات، احلوافز،  

 ( مما يدل على ارتباط معتدل. 0.90،  0.20االتصال( فهي حمصورة بني ) 
 اخ التنظيمي (: مصفوفة االرتباطات بني العوامل الكامنة ملقياس املنIV-23رقم )اجلدول  

 االتصال احلوافز  منط القيادة واختاد القرارات  اهليكل التنظيمي  العوامل الكامنة  
 اهليكل التنظيمي 

 منط القيادة واختاد القرارات 
 احلوافز 

 االتصال

               1    
0.809              1   
0.823 0.743      1  
0.788 0.701 0.576 1 

 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر:  
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( أعلى من قيم  AVE( أن مجيع قيم اجلدر الرتبيعي لقيم التباين املستخلص ) IV-23يتضح من اجلدول رقم ) 
املعدل ( الذي ميثل مربع االرتباط بني أي بعدين من أبعاد املناخ التنظيمي، ومنه املقياس  MSVالتباين املشرتك )

 اخلاص ابملتغري املستقل صادق ملا وضع لقياسه. 

 جودة التعليم العايل اختبار الصدق ملقياس  -3

لنموذج  IV-24رقم )اجلدول   املركب  التباين املستخلص والثبات  التقديرات وقيم  التعليم  (: خمتلف  جودة 
 العايل 

جودة   أبعاد 
 التعليم العايل 

الدرجة   التشبعات 
الغري  

 املعيارية 

الدرجة  
 املعيارية 

اخلطأ  
 املعياري

القيمة  
 احلرجة 

مستوى  
 الداللة 

AVE CR 

االعتمادية  
 واملوثوقية 

F1--→ x11 

F1--→  x12 

F1-→  x13 

0.548 
0.625 
0.680 

0.810 
0.866 
1.000 

0.113 

0.111 

 

7.186 

7.825 

 

 

 *** 

0.384 0.650 

 F3--→ x33 األمان 

F3--→  x34 

F3-→  x35 

0.745 
0.760 
0.708 

1.000 

0.977 

0.903 

 
0.091 

0.087 

7.016 

10.712 

10.336 

 

 *** 

0.636 0.838 

 F2--→ x22 اامللموسية 

F2--→  x23 

F2--→  x24 

0.665 
0.802 
0.907 

1.016 

1.000 

1.236 

0.155 

 
0.114 

6.567 

 
10.824 

 

 *** 

0.544 0.782 

 F4--→ x42 االستجابة 

F4--→ x43 

F4--→ x44 

0.682 
0.702 
0.621 

0.854 

0.928 

1.000 

0.144 

0.110 

 

5.926 

8.442 

 

 0.407 0.669 

 التعاطف 
 

F5--→ x51 

F5--→ x53 

F5--→ x55 

0.751 
0.586 
0.559 

1.000 
0.703 
0.692 

 
0.087 

0.089 

 
8.104 
7.806 

 0.448 0.709 

 ( 0.05(         * تشري إىل مستوى الداللة عند ) 0.01مستوى الداللة عند ) (         ** تشري إىل 0.001*** تشري إىل مستوى الداللة عند ) 

 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 
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( IV-10تشري النتائج الظاهرة الشكل رقم )  أما ابلنسبة ألدلة الصدق التمايزي للنموذج جودة التعليم العايل ، 
( رقم   اجلدول  و  التعديل،  بعد  العايل  التعليم  جودة  ملقياس  التوكيدي  العاملي  مجيع IV-24للتحليل  أن   )

أكرب من   التنظيمي  للمناخ  األربعة  العوامل  بني  االرتباط  يدل على   0.90وأقل من    0.20معامالت  ما  وهذا 
 وقت نفسه يوجد اختالف ومتايز، وهذا ما يعززها بتمتعها ابلصدق التمايز. اعتدال االرتباطات ، ويف ال

 (: مصفوفة االرتباطات بني العوامل الكامنة ملقياس جودة التعليم العايل IV-25رقم )اجلدول   

 االعتمادية  العوامل الكامنة  

 
 األمان 

 
 التعاطف  االستجابة  امللموسية 

 االعتمادية 

 األمان 

 امللموسية  

 االستجابة 

 التعاطف 

                
1 

    

0.659              1    
0.878 0.712      1   

0.783 0.620 0.797 1  

0.694 0.637 0.738 0.638 1 

 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر:  

( أعلى من قيم  AVEاجلدر الرتبيعي لقيم التباين املستخلص ) ( أن مجيع قيم  IV-25يتضح من اجلدول رقم ) 
املشرتك ) املقياس MSVالتباين  العايل ومنه  التعليم  أبعاد جودة  بعدين من  االرتباط بني أي  مربع  الذي ميثل   )

 املعدل اخلاص ابملتغري املستقل صادق ملا وضع لقياسه. 
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 خالصة الفصل الرابع:

الفصل   املعتمدة يف ذلك، من خالل إعطاء حملة تناول هذا  الدراسة واألدوات  املعتمدة ملعاجلة إشكالية  املنهجية 
مهامها  إىل  وكذلك  خمتلف كليتها،  التنظيمي،  هيكلها  خالل  من  وذلك  ببشار،  حممد  طاهري  جامعة  على 

أعضاء هيئة التدريس   وأهدافها، كما تطرقنا إىل جمتمع الدراسة وعينته، حيث تكون اجملتمع املستهدف من مجيع
 ( الدراسة  عينة  فيه  بلغت  والذي  خمتلف 305مبختلف كلياته  جلمع  االستبيان  استمارة  واستخدمنا  مفردة،   )

املعلومات والبياانت اليت حنتاجها يف دراستنا احلالية، والذي تكون من مقاييس تصف متغريات الدراسة )رأس املال 
لتنظيمي(، كما استخدمنا عدة أدوات إحصائية وصفية واستداللية لتحليل الفكري، جودة التعليم العايل، املناخ ا

( Amos(  وبرانمج ) SPSSالبياانت واختبار فرضيات الدراسة بواسطة الربانمج االحصائي للحزم االجتماعية )
 هبدف استخدام النمذجة ابملعادالت البنائية.

البياان  لتحليل  اإلحصائية  الوسائل  من  العديد  هذه واستخدمنا  لتطبيق  الشروط  حتقق كافة  من  أوال  واختبار  ت 
يف  املذكورة  الشروط  من  غريها  إىل  التوزيع  اعتدالية  من  وحتقق  املفقودة  والبياانت  املتطرفة  القيم  منها  األساليب 
ملتغريات  القياس  مناذج  إىل  توصلنا  وقد  الدراسة،  ملقاييس  البنائي  الصدق  من  التأكد  األخري  الرابع، ويف  الفصل 

 لدراسة.  ا
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 الفصل اخلامس

عرض نتائج الدراسة 
 ومناقشتها
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 : متهيد

البياانت، وبعد اختبار مناذج القياس للمتغريات رأس  بعد استخدام خمتلف األساليب اإلحصائية املناسبة لتحليل 
الفصل  التنظيمي، والتحقق من صدقها وبنائها، سوف نعمل يف هذا  العايل واملناخ  التعليم  الفكري، جودة  املال 

للدراسة،   البنائي  النموذج  بناء  اختبار على  الفرعية، ومن مت  الفرضيات  نقوم ابختبار  والتحقق من صالحيته، مث 
الفرضية الرئيسية على أساس النموذج البنائي، ونقوم يف األخري مبقارنة نتائج الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة 

 وذلك من خالل مبحثني: 

 املبحث األول: التحليل الوصفي ملتغريات الدراسة 

 : عرض ومناقشة نتائج اختبار فرضيات الدراسة املبحث الثاين
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 املبحث األول: التحليل الوصفي ملتغريات الدراسة 

سنتطرق يف هدا املبحث إىل عرض نتائج التحليل الوصفي لكل متغري من متغريات الدراسة )رأس املال الفكري، 
 املناخ التنظيمي، جودة التعليم العايل( كل على حدا مع خمتلف أبعاده مع مناقشة ابلتدقيق النتائج. 

 أبعاده   املطلب األول: التحليل الوصفي للمتغري املستقل رأس املال الفكري مع

من أجل التعرف على مستوى وقيمة الرأس املال الفكري املوجود يف جامعة الطاهري حممد ببشار من وجهة نظر 
عينة الدراسة واملتمثلة يف أعضاء هيئة التدريس سواء األساتذة الدائمني أو املؤقتني، مت استخدام املتوسط احلسايب 

النسبية املعياري مع حتديد األمهية  الثاين من االستبيان   واالحنراف  القبول لكل عبارة من عبارات احملور  ومستوى 
اخلاص ابلرأس املال الفكري، والذي بتكون من األبعاد التالية: رأس املال البشري، رأس املال اهليكلي، رأس املال 

 العالقايت. 

 الفرع األول: عرض ومناقشة نتائج التحليل الوصفي لرأس املال البشري 

لتايل نتائج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية مع حتديد األمهية النسبية ومستوى القبول عن ميثل اجلدول ا
 مفردة:   300عبارات بعد رأس املال البشري حسب إجاابت أفراد العينة املستجوبة أو عينة الدراسة واملقدرة ب 

 ( التحليل الوصفي لرأس املال البشري V-1اجلدول )

مستوى  
 القبول 

األمهية  
 النسبية 

االحنراف  
 املعياري

املتوسط  
 احلسايب 

 الفقرات  

 
 الرقم 

 املعرفة 
 01 تعمل اجلامعة على االحتفاظ ابألساتذة ذوي املهارات واملعارف املتنوعة.  3.900 1.054 3 موافق

األساتذة   3.893 1.019 4 موافق أتليف  خالل  من  املعرفة  رمسلة  على  اجلامعة  وتثمني  تعمل 
 معارفهم 

02 

 03 تتناسب مؤهالت اعضاء هيئة التدريس مع الوظائف املوكل هلم. 3.906 1.030 2 موافق

لزايدة  3.953 0.905 1 موافق تدريبية  دورات  يف  األساتذة  مشاركة  على  اجلامعة  حترص 
 معارفهم وتنفيذ العمل جبودة عالية.

04 

 االبتكار
عضو   3.906 1.071 3 حمايد العمل       ميتلك  يف  اإلبداع  على  القدرة  التدريس  هيئة 

 والقيام حبل املشاكل بشكل فعال.

05 

مستمر   4.173 0.863 1 موافق بشكل  والتطوير  اإلبداع  على  األساتذة  اجلامعة  تشجع  06 
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 وتفتح هلم اجملال لذلك 

للقيام   4.153 0.878 2 موافق الكافية  الشجاعة  التدريس  هيئة  عضو  أبعمال ميتلك 
 االبتكارية.

07 

 اخلربة العملية 

اخلربة  3.853 0.966 3 موافق ذوي  اخلارجيني  ابألساتذة  االستعانة  على  اجلامعة  تعمل 
 الطويلة يف جمال عملهم 

08 

والفنية   4.136 0.848 2 موافق العلمية  اخلربات  دوي  من  االستفادة  على  اجلامعة  تركز 
 وتوليهم مكانة خاصة 

09 

 10 تساعد اخلربة اليت ميتلكها األفراد على حل مشاكل العمل.  4.166 0.857 1 موافق

 املهارات والقدرات 

بشكل  3.910 1.142 3 موافق العمل  إلجناز  علمية  مهارات  امتالك  الوظيفة  تتطلب 
 متميز.

11 

 12 يتوفر لدى االفراد القدرة على حتمل مسؤوليات أكرب يف العمل. 3.950 0.989 2 موافق

كأساس  3.960 1.007 1 موافق املستمر  والتطوير  التدريب  على  العليا  اإلدارة  تركز 
 الكتساب املهارات املتنوعة. 

13 

 فرق العمل 

 14 تكرس اجلامعة اساليب العمل اجلماعي وروح الفريق بني افرادها.  4.316 0.676 2 حمايد

 15 كفريق عمل واحد. تستفيد اجلامعة من عمل افرادها   4.093 0.812 3 موافق

موافق 
 بشدة

 16 يشارك االفراد آبرائهم يف فرق العمل املشرتكة  4.550 0.654 1

 17 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام لبعد رأس املال البشري  4.065 0.353 16 موافق

 (   SPSS.V25: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج )املصدر

)يوضح   املتوسطات V-1اجلدول  تراوحت  إذ  ببشار،  حممد  الطاهري  جامعة  يف  البشري  املال  رأس  مستوى   )
[ مما ينب 0.654،1.142[ ابحنرافات معيارية قدرت ب ]3.906،4.550]  احلسابية لعبارات هذا البعد بني  

لدراسة وفق مقياس ليكرت أن معظم فقرات بعد رأس املال البشري تشكل قبول مرتفعا  )موافق( لدى أفراد عينة ا
اخلماسي، وتشكل العبارة " يشارك االفراد آبرائهم يف فرق العمل املشرتكة"  األعلى مبوافق بشدة واملرتبة األوىل من 

البعد مبتوسط حسايب يقدر ) النسبية ضمن هذا  األمهية  (، حيث 0.654( وابحنراف معياري )4.550حيث 
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اهتما العبارة توضح مدى  العينة املستجوبة ابملشاركة يف نالحظ أن هذه  الطاهري حممد ببشار حسب  م جامعة 
العمل كفرق مما  التدريس من أجل  العمليات، والعمل على توحيد صفوف أعضاء هيئة  إبداء آرائهم يف خمتلف 
يساعد على تبادل وجهات النظر بني خمتلف الشرائح، واحتلت العبارة " تشجع اجلامعة األساتذة على اإلبداع 

قدر وا حسايب  ومبتوسط  النسبية  األمهية  من حيث  الثانية  املرتبة  لذلك"  اجملال  هلم  وتفتح  مستمر  بشكل  لتطوير 
( فإنه يعود إىل اهتمام اجلامعة ابإلبداع والتطوير يشكل دائم ومستمر مما  0.863( وابحنراف معياري )4.173)

سة إىل أعضاء هيئة التدريس والباحثني، وجاءت يدل على التشجيعات والتسهيالت اليت تقدمها اجلامعة حمل الدرا
العبارة "  تساعد اخلربة اليت ميتلكها األفراد على حل مشاكل العمل." املرتبة الثالثة وأما من حيث األمهية النسبية  

( وهذا يدل امتالك اجلامعة حمل 0.857( وابحنراف معياري )4.166فقد احتلت املرتبة األوىل مبتوسط حسايب )
سة إىل جمموعة من األساتذة ذوي اخلربات اليت تسمح هلم حبل مشاكل عملهم بطرق سلسة، وجاءت عبارة "  الدرا

األمهية  وأما من حيث  الرابعة  املرتبة  االبتكارية" يف  للقيام أبعمال  الكافية  الشجاعة  التدريس  هيئة  ميتلك عضو 
( وهذا ما يدل أن عضو 0.878حنراف معياري )( واب4.153النسبية فقد احتلت املرتبة الثانية مبتوسط حسايب ) 

هيئة التدريس ميلك روح عالية من أجل القيام إببداع، أما عبارة " تكرس اجلامعة اساليب العمل اجلماعي وروح 
الفريق بني افرادها"  فجاءت يف املرتبة اخلامسة من حيث الرتتيب يف البعد ككل والثانية من حيث األمهية النسبية  

(، وهذا ما يدل أن جامعة الطاهري حممد ببشار تويل 0676( وابحنراف معياري ) 4.316سايب )ومبتوسط ح
تركز  عبارة"   وجاءت  عملهم،  جمال  يف  العالية  اخلربات  ذوي  من  التدريس  هيئة  أعضاء  ابستقطاب  أمهية كبرية 

العلمية والفنية وتوليهم مكانة خاصة" فاحت املرتبة السادسة واملرتبة  اجلامعة على االستفادة من دوي اخلربات  لت 
( وهذا يدل أيضا على 0.878( وابحنراف معياري )4.136الثانية من حيث األمهية النسبية مبتوسط حسايب )

العالية يف جمال  اخلربات  التدريس من ذوي  هيئة  تويل مكان خاصة  ألعضاء  ببشار  الطاهري حممد  أن جامعة 
" تستفيد اجلامعة من عمل افرادها كفريق عمل واحد" واملرتبة لثالثة من   عملهم، أما املرتبة السابعة فكانت لعبارة
( وهدا راجع دائما على وجود فرق 0.812( وابحنراف معياري )4.093حيث األمهية النسبية مبتوسط حسايب ) 

ريب عمل تعمل بشكل مجاعي على مستوى اجلامعة حمل الدراسة، واحتلت عبارة " تركز اإلدارة العليا على التد 
مبتوسط  النسبية  األمهية  واألوىل من حيث  الثامنة  املرتبة  املتنوعة."  املهارات  املستمر كأساس الكتساب  والتطوير 

( ) 3.960حسايب  مقدر  معياري  وابحنراف  بعملية 1.007(  املسؤولني  اهتمام كبار  مدى  على  يذل  وهذا   )
املعرفة اليت تسمح بكسب خمتلف املهارات،   التدريب وحتمل التكاليف يف إطار بعثات إىل اخلارج من أجل نقل 
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حترص اجلامعة على مشاركة األساتذة يف دورات تدريبية لزايدة معارفهم وتنفيذ العمل جبودة عالية." أما عبارة "  
 ( معياري  وابحنراف  حسايب  مبتوسط  النسبية  األمهية  حيث  من  واألوىل  التاسعة  املرتبة  يف  ( 0.953فجاءت 

 وهذا إن ذل فيذل على االهتمام الذي توليه اجلامعة لدورات التكوينية، من أجل رفع من ( على التوايل0.905و)
عبارة"   العاشرة  املرتبة  يف  وجاءت  املخرجات،  يف جودة  أكرب  مسؤوليات  حتمل  على  القدرة  االفراد  لدى  يتوفر 

( ومبتوسط حسايب  ) 0.950العمل"  يقدر  معياري  من  0.989( وابحنراف  والثانية    ) ، النسبية  األمهية  حيث 
التدريس، أما عبارة " تتطلب الوظيفة امتالك مهارات  ويكون راجع ذلك إىل اخلربات اليت يكتسبها عضو هيئة 
األمهية  حيث  من  الثالثة  املرتبة  واحتلت   ، عشر  احلادية  املرتبة  يف  فجاءت  متميز"  بشكل  العمل  إلجناز  علمية 

( وهذا راجع إىل امتالك اجلامعة مهارات علمية 1.142اف معياري ) ( وابحنر 0.910النسبية ومبتوسط حسايب )
، وجاءت العبارتني التاليتني " تتناسب مؤهالت أعضاء هيئة التدريس مع الوظائف املوكل هلم" و" ميتلك عضو 

لى التوايل هيئة التدريس القدرة على اإلبداع يف العمل  والقيام حبل املشاكل بشكل فعال" يف الثانية واثلثة  عشر ع
 ( احلسايب  املتوسط  وبنفس  التويل  على  والثالثة  بثانية  تقدر   نسية  خمتلفني 0.906وأبمهية  معيارين  وابحنرافني   )

و)1.030) هذا 1.073(  عليها  اليت حتصل  العلمية  واملكتسبات  املؤهالت  على  يذل  ما  وهذا  التوايل  على   )
أما عبار  العمل،  التفاين يف  التالية "تعمل اجلامعة على االحتفاظ ابألساتذة ذوي العضو من أجل اإلبداع و  ات 

  و"   املهارات واملعارف املتنوعة." و" تعمل اجلامعة على رمسلة املعرفة من خالل أتليف األساتذة وتثمني معارفهم"
الرابعة تعمل اجلامعة على االستعانة ابألساتذة اخلارجيني ذوي اخلربة الطويلة يف جمال عملهم" فجاؤوا يف املراتب  

( حسابية  ومبتوسطات  التوايل  على  عشر  والسادسة  ) 0.900واخلامسة  و)0.893(،  التوايل 0.853(  على   )
، 4،  3( واحتلت كل من العبارات سالفة الذكر املرتبة )0.966( و)1.019( و)1.054وابحنرافات معيارية )

ألساتذة ذوي اخلربات الكبرية يف جمال ( من حيث األمهية النسبية، وتذل هذه العبارات مدى اهتمام اجلامعة اب3
 عملهم وتشجيع روح اجلماعة من أجل تثمني املعرف. 

 الفرع الثاين: عرض ومناقشة نتائج التحليل الوصفي لرأس املال اهليكلي 

ن ميثل اجلدول التايل نتائج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية مع حتديد األمهية النسبية ومستوى القبول ع
 مفردة   300عبارات بعد رأس املال اهليكلي حسب إجاابت أفراد العينة املستجوبة أو عينة الدراسة واملقدرة ب 
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 ( التحليل الوصفي لرأس املال اهليكلي V-2اجلدول )

مستوى  
 القبول 

األمهية  
 النسبية 

االحنراف  
 املعياري

املتوسط  
 احلسايب 

 الفقرات  

 
 الرقم 

وقواعد البياانتانظمة املعلومات  . 

موافق 
 بشدة

أبنظمة   4.346 0.762 2 اخلاصة  التجهيزات  من كافة  األستاذ  استفادة  على  اجلامعة  حترص 
 املعلومات الالزمة لألداء العمل. 

01 

موافق 
 بشدة

 02 هتتم اجلامعة أبنظمة املعلومات املدعمة الختاذ القرار.  4.326 0.722 3

موافق 
 بشدة

 03 تتوفر اجلامعة على قاعدة بياانت تتضمن معلومات عن كل االنشطة.  4.356 0.714 1

 .السياسات واإلجراءات

 04 تتمتع سياسات وإجراءات اجلامعة ابملرونة والقابلية من طرف األساتذة.  4.100 0.807 3 موافق

موافق 
 بشدة

والطرق     واألساليب  تسعى اجلامعة اىل تبين كل السياسات واإلجراءات   4.320 0.752 1
 الكفيلة بتسهيل العمليات وتفنيدها بكفاءة وفاعلية. 

05 

موافق 
 بشدة

تعمل إدارة اجلامعة على شرح السياسات واإلجراءات املتبعة جلميع األساتذة   4.286 0.725 2
 بوضوح. 

06 

 العمليات اإلدارية. 

موافق 
 بشدة

 07 وتقييم العمليات اإلدارية بشكل مستمر. تقوم اجلامعة مبراجعة  4.283 0.733 1

موافق 
 بشدة

 08 تقوم اجلامعة بعملياهتا اإلدارية على أكمل وجه  4.213 0.789 2

 09 تقوم اجلامعة بتطوير العمليات اإلدارية ابستمرار لتقليل األخطار يف العمل.  4.013 0.795 3 موافق

 الربامج 

موافق  املادية  تسعى   4.330 0.759 2 املكوانت  تعىن ابحلفاظ وبتطوير مجيع  برامج  بناء  اىل  اجلامعة 
 والبشرية فيها. 

10 
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 بشدة
موافق 
 بشدة

 11 ختصص اجلامعة ميزانية كافية لربامج تطوير وتدريب األساتذة.  4.316 0.700 3

موافق 
 بشدة

 12 األساتذة. الربامج املتبعة ففي اجلامعة تلقى الرضا والقبول من طرف  4.333 0.719 1

موافق 
 بشدة

 14 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام لبعد رأس املال اهليكلي  4.249 0.514 12

 (   SPSS.V25: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج )املصدر

( اجلدول  املتوسطات V-2يوضح  تراوحت  إذ  ببشار،  حممد  الطاهري  جامعة  اهليكلي يف  املال  رأس  مستوى   )
البعد بني   [ مما 0.700،  0.807[ ابحنرافات معيارية قدرت ب ] 4.013،4.356]  احلسابية لعبارات هذا 

عينة الدراسة ينب أن معظم فقرات بعد رأس املال اهليكلي تشكل قبول مرتفعة جدا  وبدرجة موافق بشدة لدى أفراد  
عن كل  معلومات  تتضمن  بياانت  قاعدة  على  اجلامعة  تتوفر   " عبارة  وتشكل  اخلماسي،  ليكرت  مقياس  وفق 
األنشطة." املرتبة األوىل ابلنسبة لكل عبارات البعد واملرتبة األوىل من حيث األمهية النسبية وقدر املتوسط حسايب 

سر على أن لدى جامعة الطاهري حممد ببشار قاعدة (، وهذا ما يف0.714( وابحنراف معياري )4.356ب )
بياانت حتوي مجيع املعلومات عن األنشطة املختلفة املوجودة هبا، وهذا راجع إىل درجة التنظيم الكبرية اليت وصلت 
اخلاصة  التجهيزات  من كافة  األستاذ  استفادة  على  اجلامعة  " حترص  عبارة  الثانية  املرتبة  وجاء يف  اجلامعة،  إليها 

( وجاء بدرجة 0.762( وابحنراف معياري )  4.346أبنظمة املعلومات الالزمة لألداء العمل" مبتوسط حسايب )
خدمة  حتت  التجهيزات  من  اإلمكانيات  تضع كل  اجلامعة  أبن  ذلك  ويفسر  النسبية،  األمهية  حيث  من  اثنية 

املتبعة ففي اجلامع الربامج  الثالثة عبارة "  املرتبة  الرضا والقبول من طرف األساتذة." األستاذ، وجاءت يف  ة تلقى 
(، وتشري 0.719( وابحنراف معياري )4.333وبدرجة أوىل من حيث األمهية النسبية ومبتوسط حسايب قدر ب )

العبارة إىل رضا األساتذة على الربامج املتبعة من طرف إدارة اجلامعة، وحازت عبارة " تسعى اجلامعة اىل بناء برامج 
بتطوير مجيع املكوانت املادية والبشرية فيها." على املرتبة الرابعة من أصل اثنتا عشر عبارة من بعد تعىن ابحلفاظ و 

( 4.330الرأس املال اهليكلي واملرتبة الثانية من حيث األمهية النسبية مبتوسط حسايب قدر              ب )
( معياري  الرب 0.759وابحنراف  بناء  أن  اجلامعة  إدراك  ويعود ذلك  البشرية  (،  املكوانت  تطوير  يساعد على  امج 
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( وابحنراف معياري 4.326وكذلك املادية على مستوى اجلامعة، وجاءت يف املرتبة اخلامسة ومبتوسط حسايب ) 
املعلومات 0.722) أبنظمة  اجلامعة  "هتتم  العبارة   هذه  نصت  وقد  النسبية  األمهية  حيث  من  اثنية  وبدرجة   ،)

و   ، القرار"  الختاذ  عبارة املدعمة  أما  حبثة،  علمية  أسس  على  مبنية  اجلامعة  يف  القرار  اختاذ  عملية  أن  يعين  هذا 
وتنفيذها  العمليات  بتسهيل  الكفيلة  واألساليب  والطرق  واإلجراءات  السياسات  تبين كل  اىل  اجلامعة  "تسعى 

( حسايب  مبتوسط  السادسة  املرتبة  على  حازت  فقد  وفاعلية"  معياري  4.320بكفاءة  وابحنراف   )(0.752 )
لكل  السلس  وتنفيذ  التطبيق  أجل  من  اجلامعة  عمل  يفسر  ما  وهذا  النسبية،  األمهية  حيث  من  األوىل  واملرتبة 
العمليات،  أما املرتبة السابعة فكانت من نصيب العبارة اليت نصت " ختصص اجلامعة ميزانية كافية لربامج تطوير 

(، وأما من حيث األمهية 0.700ابحنراف معياري ) ( و 4.316وتدريب األساتذة." مبتوسط حسايب يقدر ب )
الثالثة، حبث رأت عينة الدراسة أن جامعة ختصص ميزانية كافية من أجل  النسبية فقد حصل هذه العبارة الرتبة 
السياسات  شرح  على  اجلامعة  إدارة  تعمل   " التالية  العبارة  ونصت  مقبول،  بشكل  وتدريبهم  فرقهم  تكوين 

املتبعة جل املال واإلجراءات  رأس  بعد  ترتيبها يف  الثامنة من حيث  املرتبة  واليت جاءت يف  بوضوح"  األساتذة  ميع 
( حسايب  ومبتوسط  النسبية،  األمهية  حيث  من  الثانية  واملرتبة  )4.286اهليكلي  معياري  وابحنراف   )0.725 ،)

التدريس هيئة  وأعضاء  اجلامعة  إدارة  بني  اجليدة  العالقة  أن  املستجوبة  العينة  بني   ورأت  التواصل  سهل  من  هو 
أما من  التاسعة،  مستمر"املرتبة  اإلدارية بشكل  العمليات  وتقييم  مبراجعة  اجلامعة  تقوم   " عبارة  الطرفني، وحازت 

( وابحنراف معياري مقدر 4.283حيث األمهية النسبية فقد حصلت العبارة على املرتبة األوىل مبتوسط حسايب )
اصل واملستمر بني إدارة اجلامعة وعينة الدراسة، وجاءت العبارات التالية (، وهذا راجع لتواصل احل0.733ب )

على التوايل "تقوم اجلامعة بعملياهتا اإلدارية على أكمل وجه"، "تتمتع سياسات وإجراءات اجلامعة ابملرونة والقابلية 
األخ لتقليل  ابستمرار  اإلدارية  العمليات  بتطوير  اجلامعة  و"تقوم  األساتذة"  طرف  املرتبة من  يف  العمل"،  يف  طار 

ب) قدرت  حسابية  مبتوسطات  عشر  واثين  واحلادية  و) 4.213العاشرة  و)4.100(  وابحنرافات 4.013(   )
( 3،  3،  2(، وبدرجات متباينة من حيث ترتيبها ابألمهية النسبية )0.795( و)0.807( و)0.789معيارية ) 

 بعمليات اإلدارية خدمة للعنصر البشري واملتمثل يف وهذا ما يذل اهتمام جامعة الطاهري حممد ابلدرجة األوىل 
 عضو هيئة التدريس. 
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 الفرع الثالث: عرض ومناقشة نتائج التحليل الوصفي لرأس املال العالقايت

ميثل اجلدول التايل نتائج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية مع حتديد األمهية النسبية ومستوى القبول عن 
 مفردة:   300عبارات بعد رأس املال العالقايت حسب إجاابت أفراد العينة املستجوبة أو عينة الدراسة واملقدرة ب 

 لعالقايت ( التحليل الوصفي لرأس املال  V-3اجلدول )

مستوى  
 القبول 

األمهية  
 النسبية 

االحنراف  
 املعياري

املتوسط  
 احلسايب 

 الفقرات  

 
 الرقم 

 العالقة مع الطلبة 

 01 هتتم اجلامعة بتحقيق رضا الطلبة واحلفاظ على عالقات طيبة معهم..  4.010 0.901 3 موفق

موافق 
 بشدة

 02 واقرتاحات طلبتها واإلصغاء هلم وحل مشاكلهم.هتتم اجلامعة مبعرفة اراء  4.266 0.714 2

موافق 
 بشدة

 03 تساهم كل األقسام واإلدارات يف اجلامعة يف تلبية متطلبات   ورغبات الطلبة  4.400 0.684 1

 العالقة مع األساتذة 

وخارج   4.196 0.692 1 موافق داخل  األستاذ  وضعية  توضح  بياانت كاملة  قاعدة  اجلامعة  لدى 
 اجلامعة. 

04 

 05 هتتم اجلامعة ببناء عالقات طيبة مع األساتذة والتواصل دائم معهم.  4.116 0.815 2 موافق

 06 تدرس اجلامعة ابهتمام كل مشاكل وشكاوى األساتذة وتسعى حللها..  4.196 0.765 1 موافق

 التعاون )بني اجلامعات( 

اجلامعة على خلق   4.163 0.815 2 موافق اجلامعات  تعمل  التعاون مع  هلا من خالل  قيمة مضافة 
 األخرى.

07 

 08 هتتم اجلامعة بدراسة تغريات البيئة اخلارجية لتبقى مواكبة لتطوراهتا.  4.116 0.893 3 موافق

موافق 
 بشدة

تسعى اجلامعة للتعلم وإضافة قيمة مضافة هلا من خالل إبرام االتفاقيات مع   4.326 0.797 1
 اخلارجي لتحسني أدائها احمليط 

09 

 10 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام لبعد رأس املال العالقايت 4.199 0.503  موافق

 (   SPSS.V25: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج )املصدر
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، حيث حازت 0.684وابحنراف معياري   4.400يوضح اجلدول أعاله أن أعلى متوسط حسايب كان يقدر ب 
هذه العبارة املرتبة األوىل يف خمتلف عبارات رأس املال العالقايت، واملرتبة األوىل من حيث األمهية النسبية واليت تنص 

مما يفسر أن اجلامعة حمل "،  لبات   ورغبات الطلبةعلى " تساهم كل األقسام واإلدارات يف اجلامعة يف تلبية متط
الدراسة تويل اهتمام كبري خلدمة الطالب يف مجيع اجملاالت سواء تعلق األمر ابلدراسة، أو جماالت أخرى من إطعام 
وإيواء ونقل، وجاءت عبارة "تسعى اجلامعة للتعلم وإضافة قيمة مضافة هلا من خالل إبرام االتفاقيات مع احمليط 

خلارجي لتحسني أدائها" يف املرتبة الثانية، أما من حيث األمهية النسبية فجاءت يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسايب ا
معياري )4.326) اخلارجي 0.797( وابحنراف  الطاهري حممد مبحيطها  اهتمام جامعة  (، وهذا ما يدل على 

اخلارجية والتأقلم معها، وحازت عبارة "هتتم اجلامعة وبيئتها اخلارجية احمليط هبا ، وذلك من أجل مواكبة التغريات  
مبعرفة اراء واقرتاحات طلبتها واإلصغاء هلم وحل مشاكلهم" املرتبة الثالثة، ومن حيث األمهية النسبية فكانت للعبارة 

( حسايب  مبتوسط  الثانية  )4.266املرتبة  معياري  وابحنراف  إدارات 0.714(،  أبواب  أن  على  يدل  وهذا   ،)
معة مفتوحة لكل الطالب دون استثناء، وجاءت العبارتني التاليتني "لدى اجلامعة قاعدة بياانت كاملة توضح اجلا

تدرس اجلامعة ابهتمام كل مشاكل وشكاوى األساتذة وتسعى حللها" "   و"  وضعية األستاذ داخل وخارج اجلامعة
( 4.196ة، حيث كان هلما نفس املتوسط احلسايب ) يف املرتبة الرابعة، ويف املرتبة األوىل من حيث األمهية النسبي

( على التوايل، حيث كلتا العبارين هتدف إىل هدف واحد ومتمثل يف 0.765( و)0.692وابحنرافني متباينني )
االهتمام الكبري اليت توليه اجلامعة لألساتذة وهذا ما رأته عينة الدراسة، أما الفقرة اليت حتتل املرتبة السادسة مبتوسط 

)ح ) 4.163سايب  معياري  وابحنراف  على" 0.815(  تنص  واليت  النسبية،  األمهية  حيث  من  الثانية  واملرتبة   ،)
التعاون مع اجلامعات األخرى"، حيث هتدف اجلامعة حمل  تعمل اجلامعة على خلق قيمة مضافة هلا من خالل 

والتعا املعلومات  تبادل  خالل  من  األخرى  اجلامعات  خربات  نقل  إىل  ونصت الدراسة  البحث،  جمالت  يف  ون 
معهم دائم  والتواصل  األساتذة  مع  طيبة  عالقات  ببناء  اجلامعة  "هتتم  التاليتني  بدراسة "  العبارتني  اجلامعة  و"هتتم 

لتطوراهتا مواكبة  لتبقى  اخلارجية  البيئة  )"،  تغريات  احلسايب  املتوسط  نفس  هلما  وابحنرافني 4.116حيث كان   )
على التوالني مما يعين أن مدى أمهية عالقة إدارة اجلامعة بعضو هيئة التدريس، (  0.893( و)0.815متباينني )

اجلامعة  هتتم   " العبارة  وحصلت  احلاصلة،  لتطورات  اجلامعة  مواكبة  أجل  من  اخلارجية  ببيئتها  اجلامعة  واهتمام 
األ  واملرتبة  األخرية،  املرتبة  على  معهم"  طيبة  عالقات  على  واحلفاظ  الطلبة  رضا  األمهية بتحقيق  حيث  من  خرية 
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(، واليت تربز مكانة الطالب يف جامعة 0.901( وابحنراف معياري )4.010النسبية مبتوسط حسايب قدر ب )
 الطاهري حممد. 

 الفرع الرابع: عرض نتائج التحليل الوصفي حملور رأس املال الفكري ككل ومناقشته 

ت املعيارية مع حتديد األمهية النسبية ومستوى القبول عن  ميثل اجلدول التايل نتائج املتوسطات احلسابية واالحنرافا
العالقايت حسب إجاابت  املال  اهليكلي ورأس  املال  البشري، رأس  املال  الفكري وهي رأس  املال  أبعاد رأس  كل 

 مفردة 300أفراد العينة املستجوبة أو عينة الدراسة واملقدرة ب 

 الفكري ككل ( التحليل الوصفي حملور رأس املال  V-4اجلدول )

مستوى  
 القبول 

األمهية  
 النسبية 

االحنراف  
 املعياري

املتوسط  
 احلسايب 

 األبعاد 

 

 الرقم 

 01 رأس املال البشري  4.065 0.353 3 موافق

موافق 
 بشدة

 02 رأس املال اهليكلي  4.249 0.514 1

 03 رأس املال العالقايت  4.199 0.503 2 موافق

  املال الفكري ككل حمور رأس   4.184 0.369 موافق

 (   SPSS.V25: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج )املصدر

( جند أن مستوى رأس املال الفكري يف جامعة الطاهري حممد ببشار جاء بدرجة V-4من خالل اجلدول رقم  )  
 ( جمتمعة  الفكري  املال  الرأس  أبعاد  إجاابت  متوسط  بلغ  إذ  اخلماسي،  ليكرت  ملقياس  وفقا   ( 4.184موافق 

معياري )  العالقايت جاء بدرجة مو 0.369وابحنراف  املال  البشري ورأس  املال  افق، (، ويتضح مما سبق أن رأس 
عكس رأس املال اهليكلي الذي جاء بدرجة موافق بشدة حسب إجاابت أفراد العينة املدوسة واليت تكونت من 
مجيع أعضاء هيئة التدريس الدائمني واملؤقتني وقد استنتجنا أن هناك جتانس وتكامل بني أبعاد رأس املال الفكري، 

 تقارب املتوسطات احلسابية لألبعاد الثالثة  فكان لكل بعد التأثري على البعد اآلخر، وهذا ما يفسر  

 املطلب الثاين: التحليل الوصفي للمتغري الوسيط املناخ التنظيمي مع أبعاده

من أجل معرفة درجة ومستوى املناخ التنظيمي املطبق على مستوى جامعة الطاهري حممد ببشار، من وجهة نظر 
س التدريس  هيئة  أعضاء  يف  واملتمثلة  الدراسة  املتوسطات عينة  حبساب  قمنا  املؤقتني،  أو  الدائمني  األساتذة  واء 
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من  الثالث  احملور  فقرات  من  فقرة  لكل  القبول  ومستوى  النسبة  األمهية  حتديد  مع  املعياري  واالحنراف  احلسابية 
واختاد القيادة  منط  اهليكاللتنظيمي،  وهي:  أيعاد  أربعة  من  يتكون  والذي  التنظيمي  ابملناخ  اخلاص   االستبيان 

 .القرارات، احلوافز، االتصال

 الفرع األول: عرض ومناقشة نتائج التحليل الوصفي لبعد اهليكل التنظيمي 

ميثل اجلدول التايل اإلحصاء الوصفي لبعد اهليكل التنظيمي، بعرض املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، مستوى 
حسب إجاابت أفراد العينة املستجوبة أو عينة   اإلجابة لكل عبارة، وكذا ترتيب الفقرات حسب األمهية النسبية

 مفردة  300الدراسة واملقدرة ب  

 ( التحليل الوصفي لبعد اهليكل التنظيمي V-5اجلدول )

مستوى  
 القبول 

األمهية  
 النسبية 

االحنراف  
 املعياري

املتوسط  
 احلسايب 

 الفقرات  

 
 الرقم 

بالمركزية مما يسمح اختاذ القرارات بوترية سريعة مما  يتصف اهليكل التنظيمي   4.073 0.968 4 موافق
 يسهل العملية اإلدارية. 

01 

 02 يساهم اهليكل التنظيمي احلايل إبجناز املهام بشكل أفضل.  3.806 1.125 6 موافق

 03 واإلنسانية. تتميز االتصاالت بني األقسام والكليات وإدارة اجلامعة بسهولة   3.983 0.941 5 موافق

 04 تعمل إدارة اجلامعة على احرتام ختصص األستاذ يف توجيهه..  4.130 0.845 2 موافق

موافق 
 بشدة

لإلبداء   4.263 0.784 1 اجملال  فسح  مع  لألساتذة  العريضة  اخلطوط  اجلامعة  إدارة  ترسم 
 األفكار ولآلراء وحرية العمل 

05 

 06 اإلشراف اجلامعة على أساس ترك حرية التصرف لألساتذة. تقوم سياسة  4.113 1.047 3 موافق

 07 اهليكل التنظيمي املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام لبعد  4.061 0.616 06 موافق

 (   SPSS.V25: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج )املصدر

يوضح اجلدول أعاله أن اجتاه العام آلراء أعضاء هيئة التدريس واليت متثل عينة الدراسة حول فقرات بعد اهليكل 
املرتبة األوىل وتنص على" ترسم إدارة اجلامعة  العبارة اخلامسة يف اجلدول  التنظيمي مبستوى مقبول، وقد حققت 

األفك لإلبداء  اجملال  فسح  مع  لألساتذة  العريضة  ب اخلطوط  يقدر  حسايب  مبتوسط  العمل"  وحرية  ولآلراء  ار 
(، كما حازت ذات العبارة املرتبة األوىل من حيث األمهية النسبية، وهذا 0.784( وابحنراف معياري )4.263)

راجع إىل اهتمام اجلامعة ابلعنصر البشري واحملاولة خلق جو من العمل من أجل زايدة قيمة مضافة وإعطاء لعضو 
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احلرية من أجل اإلبداع واالخرتاع، وجاءت عبارة " تعمل إدارة اجلامعة على احرتام ختصص األستاذ هيئة التدريس  
(، وحازت العبارة ذاهتا على 0.845( وابحنراف معياري )4.130يف توجيهه" يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب )

لعمل واليت توليها اجلامعة أمهية كبرية نفس املرتبة من حيث األمهية النسبية، وهذا ما يفسر عملية التخصص يف ا
وذلك من أجل إعطاء األستاذ الفرصة لإلبداع يف عمله، أما ابقي الفقرات فجاءت متوسطها احلسايب حمصورة بني 

النسبية بني 0.947،  1.125[ ابحنرافات معيارية ]3.806،  4.113] األمهية  متباينة من حيث  [، ومبراتب 
التنظيمي من خالل حتقيقه لألهداف واألغراض [، وهذا راجع إىل األمه3،  6] اهليكل  اليت يكتسبها  الكبرية  ية 

واليت أنشئ من أجلها، منها توضيح الوظائف، التخفيف من ظهور الصراعات، ختفيفه حلدة التوتر وعدم الرضا 
التوازن واملرونة واالستمرارية يف هيكله للعاملني، حيث تعمل اجلامعة من أجل حتقيق  التنظيمي وذلك الوظيفي  ا 

 بغرض حتقيق الكفاءة والفعالية واالسهام يف حتقيق أهداف اجلامعة. 

 الفرع الثاين: عرض ومناقشة نتائج التحليل الوصفي لبعد منط القيادة واختاد القرارات 

احلسايب،   املتوسط  بعرض  القرارات،  واختاد  القيادة  منط  لبعد  الوصفي  اإلحصاء  التايل  اجلدول  االحنراف ميثل 
العينة  أفراد  النسبية حسب إجاابت  األمهية  الفقرات حسب  ترتيب  عبارة، وكذا  لكل  اإلجابة  املعياري، مستوى 

 مفردة   300املستجوبة أو عينة الدراسة واملقدرة ب  
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 ( التحليل الوصفي لبعد منط القيادة واختاد القرارات V-6اجلدول )

مستوى  
 القبول 

األمهية  
 النسبية 

االحنراف  
 املعياري

 الرقم  الفقرات   املتوسط احلسايب 

 01 تشجع إدارة اجلامعة تبادل املعرفة بني األساتذة.  4.110 0.875 6 موافق

 02 هتتم إدارة اجلامعة ابملقرتحات الصاعدة إليها.  4.130 0.917 5 موافق

املشاركة مع   4.350 0.684 1 موافق بشدة  مبدأ  اجلامعة  إدارة  األساتذة  تنتهج 
 يف عملية اختاد القرارات. 

03 

لديها   4.171 0.858 4 موافق األساتذة  الكلية  يف  اجلامعة  إدارة  تشجع 
 على االبداع يف خمتلف اجملاالت. 

04 

 05 تشجع إدارة اجلامعة املبادرات الفردية.  4.343 0.817 2 موافق بشدة 

 06 املبادرات اجلماعية. تشجع إدارة اجلامعة  4.336 0.799 3 موافق بشدة 

العام   4.240 0.525 6 موافق بشدة  املعياري  واالحنراف  احلسايب  املتوسط 
 منط القيادة واختاد القرارات لبعد 

07 

 (   SPSS.V25: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج )املصدر

( اجلدول  تراوحت V-6يوضح  إذ  ببشار،  حممد  الطاهري  جامعة  يف  القرارات  واختاد  القيادة  منط  مستوى   )
بني   البعد  هذا  لعبارات  احلسابية  ] 4.110،  4.350]املتوسطات  ب  قدرت  معيارية  ابحنرافات   ]0.917 ،

وافق بشدة [ مما ينب أن معظم فقرات بعد منط القيادة واختاد القرارات تشكل قبول مرتفعة جدا  وبدرجة م0.525
( احلسايب  للمتوسط  األوىل  املرتبة  وجاءت  اخلماسي،  ليكرت  مقياس  وفق  الدراسة  عينة  أفراد  ( 4.350لدى 

(، وحازت هذه العبارة واليت تنص "تنتهج إدارة اجلامعة مبدأ املشاركة مع األساتذة يف 0.684وابحنراف معياري ) 
ة النسبية، واليت توضح مدى اهتمام اجلامعة يف إشراك طاقمها عملية اختاد القرارات" املرتبة األوىل من حيث األمهي

يف إختام القرارات دون حتديد نوعية القرارات، وجاءت العبارة اخلامسة واليت تنص " تشجع إدارة اجلامعة املبادرات 
املتوسطات احلسابية ب ) ترتيب  الثانية من حيت  املرتبة  (، 0.817( وابحنراف معياري )4.343الفردية." يف 

حيث التمسنا من عينة الدراسة احلرية اليت يتمتع هبا عضو هيئة التدريس يف أداء عمله، أما املرتبة الثالثة فكانت 
(، أما 0.799( وابحنراف معياري )4.336لعبارة " تشجع إدارة اجلامعة املبادرات اجلماعية". مبتوسط حسايب )

املرت العبارة  هذه  فحازت  النسبية  األمهية  حيث  جامعة من  إدارة  أن  استنتجنا  الدراسة  عينة  وحسب  الثالثة،  بة 
الطاهري حممد ببشار تعمل على خلق فرق عمل وذلك بتشجيعها املبادرات اجلماعية، أما املرتبة الرابعة فكانت 
حسايب  مبتوسط  اجملاالت"  خمتلف  يف  االبداع  على  لديها  األساتذة  الكلية  يف  اجلامعة  إدارة  "تشجع  لعبارة 
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(، وحازت أيضا ذات العبارة على املرتبة الرابعة من حيث األمهية النسبية،  0.858( وابحنراف معياري )4.171)
عينة  عند  من  ملسناه  ما  وهذا  الكليات  إىل  يتعاده  بل  اجلامعة  إدارة  على  تقتصر  ال  األستاذ  تشجيع  أن  حيث 

ت الصاعدة إليها"، و" تشجع إدارة اجلامعة تبادل الدراسة، وجاءت العبارتني التاليتني " هتتم إدارة اجلامعة ابملقرتحا
 ( حسابية  ومبتوسطات  التوايل،  على  والسادسة  اخلامسة  املرتبة  يف  األساتذة"  بني  و)4.130املعرفة   )4.110 )

ب) قدرت  معيارية  و)0.917وابحنرافات  يفسر 0.875(  ما  النسبية،  األمهية  حيث  من  املرتبة  وبنفس   ،)
ا اجلامعة ابألخذ ابملقرتحات، ودائما تعمل اجلامعة يف خلق فرق عمل تساعد على تبادل االحرتافية اليت تتمتع هب 

 وجهات النظر يف ما خيص ابملادة العلمية.

 الفرع الثالث: عرض ومناقشة نتائج التحليل الوصفي لبعد احلوافز

أف املعيارية إلجاابت  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات  نتائج  املوايل  اجلدول  األمهية ميثل  الدراسة وحتديد  عينة  راد 
 النسبية ومستوى القبول لبعد احلوافز 

 ( التحليل الوصفي لبعد احلوافزV-7اجلدول )

مستوى  
 القبول 

األمهية  
 النسبية 

االحنراف  
 املعياري

املتوسط  
 احلسايب 

 الفقرات  

 
 الرقم 

 01 ابملوضوعية والشفافية متتاز احلوافز اليت تقدمها اجلامعة  4.160 0.892 2 موافق

 02 ختصص اجلامعة ميزانية للحوافز املالية لتشجيع األساتذة.  3.896 1.078 5 موافق

 03 تتأقلم احلوافز اليت تقدمها اجلامعة وتتكيف مع املتغريات ومتطلبات األستاذ.  4.033 0.935 4 موافق

 04 اجلامعة مع الدوافع. تتوافق احلوافز اليت تقدمها  4.116 0.878 3 موافق

موافق 
 بشدة

 05 ميتاز نظام احلوافز يف اجلامعة ابلوضوح 4.210 0.849 1

 06 احلوافز املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام لبعد  4.083 0.662 05 موافق

 (   SPSS.V25: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج )املصدر

( مستوى بعد احلوافز يف جامعة الطاهري حممد ببشار، إذ تراوحت املتوسطات احلسابية V-7يوضح اجلدول )
البعد بني   [ مما ينب أن 0.662،  1.078[ ابحنرافات معيارية قدرت ب ]   3.896،  4.210] لعبارات هذا 

اخل ليكرت  الدراسة وفق مقياس  أفراد عينة  موافق لدى  قبول وبدرجة  بعد االتصال تشكل  فقرات  ماسي، معظم 
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واحتلت العبارة اخلامسة واليت تنص "ميتاز نظام احلوافز يف اجلامعة ابلوضوح" املرتبة األوىل من حيث املتوسطات 
( وبنقس املرتبة جاءت 0.849( وابحنراف معياري )4.210احلسابية مقارنة ابلعبارات األخرى مبتوسط حسايب )

الوضوح التام لنظام احلوافز حسب عينة الدراسة، وجاءت   هذه العبارة من حيث األمهية النسبية، وهذا ما يفسر
احلسايب  املتوسط  الثانية حيث كان  املرتبة  يف  والشفافية"  اجلامعة ابملوضوعية  تقدمها  اليت  احلوافز  متتاز   " عبارة  

ة يف (، واملرتبة الثانية من حيث األمهية النسبية، وتظهر أمهية هذه العبار 0.892( وابحنراف معياري )4.160)
رقم   العبارات  وجاء  الدراسة،  عينة  إجاابت  حسب  التدريس  هيئة  أعضاء  هبا  يتمتع  اليت   4،  3،  2املساوات 

، 4.033،  4.116حسب ترتيبها يف اجلدول يف املرتبة الثالثة والرابعة واخلامسة على التوايل مبتوسطات حسابية )
وايل، وهذا ما يفسر العمل اليت تقوم به ( على الت1.078،  0.935،  0.878( وابحنرافات معيارية )3.896

اجلامعة يف توفري احلوافز لألساتذة يف إطار تشجيعهم من أجل العمل أكثر وذلك لزايدة قيمة مضافة املرجوة من 
 طرف إدارة اجلامعة. 

 الفرع الرابع: عرض ومناقشة نتائج التحليل الوصفي لبعد االتصال

د االتصال، بعرض املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، مستوى اإلجابة ميثل اجلدول التايل اإلحصاء الوصفي لبع 
لكل عبارة، وكذا ترتيب الفقرات حسب األمهية النسبية حسب إجاابت أفراد العينة املستجوبة أو عينة الدراسة 

 مفردة   300واملقدرة ب  
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 ( التحليل الوصفي االتصال V-8اجلدول )

مستوى  
 القبول 

األمهية  
 النسبية 

حنراف  اال
 املعياري

املتوسط  
 احلسايب 

 الفقرات  

 
 الرقم 

موافق 
 بشدة

 01 تسود عالقات طيبة بني األساتذة وإدارة اجلامعة.  4.290 0.800 2

 02 يتميز تعامل إدارة اجلامعة مع أعضاء هيئة التدريس ابملساواة.  4.160 0.830 3 موافق

 03 لالجتماعات غرب الرمسية ألعضاء هيئة التدريس. يسود جو من األرحيية  4.060 0.934 4 موافق

 04 يتم االتصال إبدارة اجلامعة بشكل سهل وسلس.  4.043 0.954 5 موافق

موافق 
 بشدة

 05 توفر اجلامعة قنوات اتصال تتيح انتقال املعلومات بني األساتذة.  4.656 1.147 1

 06 االتصال  واالحنراف املعياري العام لبعداملتوسط احلسايب  4.042 0.690 5 موافق

 (   SPSS.V25: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج )املصدر

اخلامسة يف اجلدول على  الفقرة  النتائج حازت  املعروضة يف اجلدول أعاله، وبقراءة هذه  النتائج  يتنب من خالل 
( حسايب  متوسط  )4.656أعلى  معياري  وابحنراف  تتيح 1.147(  اتصال  قنوات  اجلامعة  "توفر  تنص  واليت   )

البعد يف احلياة  املعلومات بني األساتذة"، ونظرا  ألمهية هذا  الدراسة على خلق   انتقال  املهنية تعمل اجلامعة حمل 
قنوات اتصال بني كافة املستوايت واملراكز اإلدارية ايل حتتويها، واليت تساعد يف االنتقال السلس للمعلومات بني 
خمتلف أعضاء هيئة التدريس، وحازت على املرتبة الثانية العبارة التالية "تسود عالقات طيبة بني األساتذة وإدارة 

معياري )4.290امعة" مبتوسط حسايب ) اجل توفري 0.800( وابحنراف  النسبية، إن  األمهية  والثانية من حيث   )
اجلامعة قنوات اتصال خمتلفة هو الدي يسمح ببناء عالقات متميزة بني األساتذة واإلدارة، وجاءت عبارة "يتميز 

املر  يف  ابملساواة"  التدريس  هيئة  أعضاء  مع  اجلامعة  إدارة  )تعامل  مبتوسط حسايب  الثالثة  وابحنراف 4.160تبة   )
(، والثالثة من حيث األمهية النسبية، ما ملسناه من عينة الدراسة أنه توجد ثقة كبرية بني اإلدارة 0.830معياري )

وعينة الدراسة يف إطار السياسات الواضحة والشفافة اليت مارسها اجلامعة حمل الدراسة، وجاءت العبارات املرقمة 
، 4.043و   4.060على اجلدول يف املرتبة الرابعة واخلامسة على التوايل ومبتوسطات حسابية ترتاوح بني    4و3
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على التوايل، وتظهر أمهية هتني العبارات يف كون أن اجلامعة خلقت   0.954،  0.934وابحنرافات معيارية من  
 عة. نوع من الثقة بني أعضاء هيئة التدريس فبما بينهم وبينهم وإدارة اجلام 

 الفرع اخلامس: عرض نتائج التحليل الوصفي حملور املناخ التنظيمي ككل ومناقشته 

ميثل اجلدول التايل نتائج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية مع حتديد األمهية النسبية ومستوى القبول عن  
القرارات، احلوافز واالتصال حسب إجاابت كل أبعاد املناخ التنظيمي وهي اهليكل التنظيمي، منط القيادة واختاد  

 مفردة 300أفراد العينة املستجوبة أو عينة الدراسة واملقدرة ب 

 ( التحليل الوصفي حملور املناخ التنظيمي ككلV-9اجلدول )

مستوى  
 القبول 

األمهية  
 النسبية 

االحنراف  
 املعياري

املتوسط  
 احلسايب 

 األبعاد 

 

 الرقم 

 01 اهليكل التنظيمي  4.061 0.616  موافق

موافق 
 بشدة

 02 منط القيادة واختاد القرارات 4.240 0.525 

 03 احلوافز  4.083 0.662  موافق

  اإلتصال  4.042 0690  موافق

  حمور املناخ التنظيمي ككل  4.106 0.462 موافق

 (   SPSS.V25: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج )املصدر

يتنب من خالل النتائج املعروضة يف جدول أعاله يف املؤسسة حمل الدراسة، أن املتوسطات احلسابية تراوحت بني 
[4.240  ،4.042[ ب  قدرت  معيارية  ابحنرافات  أن كل 0.462،  0.690[  اجلدول  من  يتضح  [، كما 

لبعد الثاين فقد شكل قبول مرتفع املتوسطات احلسابية ألبعاد حمور املناخ التنظيمي شكلت قبول بدرجة موافق إال ا
بدرجة موافق بشدة، وقد يعود ذلك إىل العالقات اجليدة اليت تربط عينة الدراسة مع خمتلف املسؤولني سواء كانوا 
مدراء أو عمداء، وحىت أعضاء هيئة التدريس فيما بينهم، وقد استنتجنا أن هناك جتانس وتكامل بني أبعاد املناخ 

 بعد التأثري على البعد اآلخر، وهذا ما يفسر تقارب املتوسطات احلسابية لألبعاد الثالثة    التنظيمي، فكان لكل 
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 املطلب الثالث: التحليل الوصفي للمتغري التابع جودة التعليم العايل مع أبعاده 

عينة من أجل حتديد قيمة جودة التعليم العايل املوجودة على مستوى جامعة الطاهري حممد ببشار، من وجهة نظر 
احلسايب  املتوسط  استخدام  مت  املؤقتني،  أو  الدائمني  األساتذة  سواء  التدريس  هيئة  أعضاء  يف  واملتمثلة  الدراسة 
الرابع من االستبيان  القبول لكل عبارة من عبارات احملور  النسبية ومستوى  املعياري مع حتديد األمهية  واالحنراف 

ن مخسة أبعاد واملتمثلة يف: االعتمادية واملوثوقية، األمان، امللموسية، اخلاص ابجلودة التعليم العايل، والذي بتكون م
 االستجابة، التعاطف او العالقة مع الطلبة. 

 الفرع األول: عرض ومناقشة نتائج التحليل الوصفي لبعد االعتمادية واملوثوقية 

واالحنرافات   احلسابية  املتوسطات  نتائج  املوايل  اجلدول  األمهية ميثل  الدراسة وحتديد  عينة  أفراد  املعيارية إلجاابت 
 النسبية ومستوى القبول لبعد االعتمادية واملوثوقية

 ( التحليل الوصفي لبعد االعتمادية واملوثوقية V-10اجلدول )

مستوى  
 القبول 

األمهية  
 النسبية 

االحنراف  
 املعياري

املتوسط  
 احلسايب 

 الفقرات  

 
 الرقم 

للمعلومة   4.003 0.923 4 موافق مصدر  واعتباره  التدريس  هيئة  عضو  على  االعتماد  لطلبة  ميكن 
 املطلوبة. 

01 

 02 حترص اجلامعة على تقدمي اخلدمة التعليمية بشكل مالئم  4.123 0.866 3 موافق

موافق 
 بشدة

 03 تلتزم اجلامعة بتنفيذ براجمها يف األوقات احملددة.  4.993 0.318 1

موافق 
 بشدة

 04 املعلومة املقدمة للطلبة موثوقة ومؤكدة. 4.990 1.083 2

 05 االعتمادية واملوثوقية   املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام لبعد 4.027 0.683 4 موافق

 (   SPSS.V25: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج )املصدر

يتنب من خالل النتائج املعروضة يف اجلدول أعاله، وبقراءة هذه النتائج حازت الفقرة الثالثة يف اجلدول على أعلى 
 ( ب  قدر  حسايب  ) 4.993متوسط  معياري  وابحنراف  النسبية، 0.318(  األمهية  حيث  من  األوىل  واملرتبة   ،)

األوق يف  براجمها  بتنفيذ  اجلامعة  "تلتزم  على  العبارة  هذه  حمل ونصت  للجامعة  أن  يفسر  ما  وهذا  احملددة"،  ات 
الدراسة برامج مسطرة وأن هذه الربامج خنضع للمراقبة من طرف اإلدارة العليا، ويشكل العامل الزمين دورا  مهما يف 
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مبتوسط حسايب  الثانية  املرتبة  يف  ومؤكدة"  موثوقة  للطلبة  املقدمة  املعلومة   " عبارة  وجاءت  اجلامعة،  أعمال  إدارة 
معياري )4.990) النسبية، وهذاما 1.083( وابحنراف  األمهية  الثانية من حيث  املرتبة  العبارة  ذات  واحتلت   )

يفسر كفاءة أعضاء هيئة التدريس يف تقدمي املادة العلمية بكل صحة وموثوقية، واحتلت العبارتني الثانية واألوىل 
، 0.866( وابحنرافات معيارية )  4.003،  4.123) من اجلدول املرتبة الثالثة والرابعة مبتوسط حسايب يقدر ب  

املمتازة بني إدارة اجلامعة حمل الدراسة وعضو هيئة التدريس حسب إجاابت عبنة 0.923 (، ونتيجة للعالقات 
 الدراسة والثقة الكبري تقدم املادة العلمية للطالب بشكل صحيح وموثوق. 

 عد األمان الفرع الثاين: عرض ومناقشة نتائج التحليل الوصفي لب 

ميثل اجلدول التايل اإلحصاء الوصفي لبعد األمان، بعرض املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، مستوى اإلجابة 
لكل عبارة، وكذا ترتيب الفقرات حسب األمهية النسبية حسب إجاابت أفراد العينة املستجوبة أو عينة الدراسة 

 مفردة   300واملقدرة ب  

 الوصفي لبعد األمان ( التحليل  V-11اجلدول )

مستوى  
 القبول 

األمهية  
 النسبية 

 الفقرات   املتوسط احلسايب  االحنراف املعياري

 
 الرقم 

 01 يشعر الطالب ابألمان عند وجوده ابجلامعة.  4.010 0.951 5 موافق

 02 أسلوب تعامل األستاذ يشعر الطلبة ابلثقة.  3.900 1.086 6 موافق

عمله  عضو   4.116 0.886 4 موافق يف  وأمني  صادق  التدريس  هيئة 
 اجتاه الطلبة. 

03 

لألستاذ   3.956 0.968 7 موافق ابلنسبة  أولوية  هي  الطلبة  خدمة 
 اجلامعي. 

04 

تقييم أعمال الطالب مبوضوعية وإنصاف   4.376 0.755 1 موافق بشدة  يتم 
 دون النظر للعالقات الشخصية. 

05 

هيئة  يسود   4.156 0.880 3 موافق عضو  بني  املتبادل  االحرتام 
 التدريس والطلبة. 

06 

الكافية لإلجابة   4.366 0.757 2 موافق بشدة  املعلومات  تتوفر اجلامعة على 
 على أسئلة الطلبة. 

07 

العام   4.086 0.629 7 موافق املعياري  واالحنراف  احلسايب  املتوسط 
 األمان   لبعد

08 

 (   SPSS.V25ابالعتماد على خمرجات برانمج ): من إعداد الباحث  املصدر
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البعد من سبع عبارات حصرت متوسطاها احلسابية بني ] [ وابحنرافات معيارية 3.956،  4.376تشكل هذا 
[، وحازت العبارة " يتم تقييم أعمال الطالب مبوضوعية وإنصاف دون النظر 0.755،  1.086حصرت بني ]

(، واملرتبة األوىل من 0.755( واحنراف معياري )4.376األوىل مبتوسط حسايب )للعالقات الشخصية." املرتبة  
تقييم الطالب يف  فإن  العبارة  أي موافق بشدة ، وحسب هذه  النسبية ومبستوى قبول مرتفع جداُ  حيث األمهية 

األمانة  يفسر على وجود  ما  الشخصية وهذا  العالقات  بعيدا  عن  الدراسة  عادل ومنصف  العلمية   اجلامعة حمل 
املعلومات  على  اجلامعة  تتوفر  عبارة"   الثانية  املرتبة  يف  وجاءت  الدراسة،  عينة  إجاابت  حسب  األساتذة  لدى 

 ( مبتوسط حسايب  الطلبة"  أسئلة  معياري )4.366الكافية لإلجابة على  يفسر 0.757( وابحنراف  ما  (، وهذا 
اجلامع املختلفة يف  بني خمتلف طبقات  الفعال  االتصال  اجلدول على طبيعة  املرقمة سادسا  يف  العبارة  ة، وحازت 

الثالثة واليت نصت "يسود االحرتام املتبادل بني عضو هيئة التدريس والطلبة." مبوسط حسايب ) ( 4.156املرتبة 
النسبية، وهذا ما يوضح عدم وجود عالقات غري 0.880وابحنراف معياري ) الثالثة من حيث األمهية  ( واملرتبة 

  4،  2،  1،  3لطالب وعضو هيئة التدريس والعالقات كلها رمسية، وجاءت العبارات املرقمة يف اجلدول  رمسية بني ا
( حسابية  مبتوسطات  التوايل  على  والسابعة  والسادسة  واخلامسة  الربعة  املراتب  )4.116يف   ،)4.010 ،)

و)3.900)  )3.956( معيارية  وابحنرافات   )0.886(  ،)0.951(  ،)1.086 ( على0.968(،  التوايل،   ( 
وتفسر كل هذه العبارات درجة الثقة اليت يتمتع هبا األستاذ اجتاه الطالب مما يشعره أبمان، ويشعره أيضا أن خدمته 

 من األولوايت وهذا حسب إجاابن عينة الدراسة.

 الفرع الثالث: عرض ومناقشة نتائج التحليل الوصفي لبعد امللموسية 

املتوسطا نتائج  املوايل  اجلدول  األمهية ميثل  الدراسة وحتديد  عينة  أفراد  املعيارية إلجاابت  واالحنرافات  احلسابية  ت 
 النسبية ومستوى القبول لبعد امللموسية 
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 ( التحليل الوصفي لبعد امللموسية V-12اجلدول )

مستوى  
 القبول 

األمهية  
 النسبية 

االحنراف  
 املعياري

املتوسط  
 احلسايب 

 الفقرات  

 
 الرقم 

موافق 
 بشدة

 01 يتالءم املظهر العام للجامعة مع طبيعة اخلدمة التعليمية املقدمة.  4.270 0.959 1

 02 كل التجهيزات والتقنيات الالزمة لتعليم العايل متوفرة جبامعة.  4.183 0.811 4 موافق

موافق 
 بشدة

 03 متتلك اجلامعة قاعات تدريس مهيأة.  4.236 0.885 2

اجلامعة على التقنيات والوسائل التكنولوجية احلديثة اليت تسهل عمل  تتوفر   4.143 0.847 5 موافق
 األستاذ. 

04 

موافق 
 بشدة

 05 تتوفر املواصالت بسهولة جبوار اجلامعة..  4.210 0.841 3

موافق 
 بشدة

 06 امللموسية   املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام لبعد 4.208 0.638 5

 (   SPSS.V25الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج ): من إعداد املصدر

( أن أجتاه العام آلراء أعضاء هيئة التدريس حول عبارات بعد امللموسية جاء مبستوى قبول V-12يشري اجلدول )
التعليمية  طبيعة اخلدمة  للجامعة مع  العام  املظهر  يتالءم  العبارة "  موافق وموافق بشدة، وقد حققت  متباين بني 

(، وجاءت هذه العبارة يف املرتبة األوىل 0.959( وابحنراف معياري )4.270ة." مبتوسط حسايب قدر ب )املقدم
من األمهية النسبية، وهذا ما بني أن اجلامعة حمل الدراسة حتتوي على مرافق علمية خمتلفة من قاعات وخمابر علمية 

عمليات  وتسهل  تساعد  واليت  األنرتنيت،  وفضاءات  جامعية  وهذا   ومكتبات  للباحثني  الراحة  وتوفر  البحث، 
حسب إجاابت عينة الدراسة، وحازت العبارة اليت تنص على " متتلك اجلامعة قاعات تدريس مهيأة." املرتبة الثانية 

( واملرتبة الثانية من حيث األمهية النسبية، حيث تفسر 0.885( وابحنراف معياري ) 4.236ومبتوسط حسايب )
اجلام  عمل  العبارة  حسايب هذه  ومبتوسط  املنطقة،  وجو  طبيعة  مع  يتناسب  الرحة  املرافق  توفري  أجل  من  عة 

(4.210( ب  يقدر  معياري  وابحنراف  جبوار 0.841(  بسهولة  املواصالت  تتوفر   " التالية  العبارة  جاءت   )
حي النسبية،  لألمهية  ابلنسبة  املرتبة  وبنفس  احلسايب  املوسط  حيث  من  الثالثة  املرتبة  يف  تتوفر اجلامعة."  فعال  ث 
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اجلامعة حمل الدراسة مواصالت يوميا ومن خمتلف أحياء الوالية لتخفيف عبئ املواصالت على الطلبة، أما عبارة "  
( 4.183كل التجهيزات والتقنيات الالزمة لتعليم العايل متوفرة جبامعة". فاحتلت املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب )

بة من حيث األمهية النسبية، وهذا ما يدل على أن اجلامعة حمل الدراسة ( وبنفس املرت0.811وابحنراف معياري ) 
( حسايب  ومبتوسط  األخرية  املرتبة  واحتلت  دائما،  راحة  واألستاذ يف  الطالب  معياري 4.143تضع  وابحنراف   )

اليت تسه0.847) احلديثة  التكنولوجية  التقنيات والوسائل  اجلامعة على  تتوفر  تنص على"  اليت  العبارة  ل عمل ( 
 األستاذ"، حيث تدل هذه العبارة على توفري كل اإلمكانيات لألستاذ من أجل أداء مهامه على أحسن وجه. 

 الفرع الرابع: عرض ومناقشة نتائج التحليل الوصفي لبعد االستجابة 

االحنراف   احلسايب،  املتوسط  بعرض  االستجابة،  لبعد  الوصفي  اإلحصاء  التايل  اجلدول  مستوى ميثل  املعياري، 
اإلجابة لكل عبارة، وكذا ترتيب الفقرات حسب األمهية النسبية حسب إجاابت أفراد العينة املستجوبة أو عينة 

 مفردة  300الدراسة واملقدرة ب  

 ( التحليل الوصفي لبعد االستجابةV-13اجلدول )

مستوى  
 القبول 

األمهية  
 النسبية 

االحنراف  
 املعياري

املتوسط  
 احلسايب 

 رات  الفق

 
 الرقم 

موافق 
 بشدة

 01 تستجيب اجلامعة بتقدمي اخلدمات املطلوبة..  4.223 0.771 1

 02 هناك استعداد دائم ملساعدة الطلبة من طرف إدارة اجلامعة..  4.126 0.863 2 موافق

 03 األستاذ اجلامعي مستعد دائما ملساعدة طلبته.  4.023 0.912 3 موافق

 04 أتخذ اجلامعة بعني االعتبار اقرتاحات الطلبة  3.580 1.111 4 موافق

 05 االستجابة   املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام لبعد 4.124 0.688 5 موافق

 (   SPSS.V25: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج )املصدر

من اجلدول أعاله نالحظ أن املرتبة األوىل للمتوسط احلسايب للعبارة اليت تنص "تستجيب اجلامعة بتقدمي اخلدمات 
(، واملرتبة األوىل من حيث األمهية النسبية، وهذا 0.771)   وابحنراف معياري (  4.223املطلوبة" حيث قدر ب )

ة واليت تسهل يف عمليات تقدمي اخلدمة لكل طاقمها، يعين أن جلامعة الطاهري حممد اإلمكانيات البشرية واملادي
حسايب  مبتوسط  الثانية  املرتبة  اجلامعة"   إدارة  طرف  من  الطلبة  ملساعدة  دائم  استعداد  هناك   " العبارة  وحازت 
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املستمر من 0.863( وابحنراف معياري )4.126) االهتمام  النسبية، ويعين ذلك  األمهية  والثانية من حيث   ،)
جلامعة من أجل توفري كل اإلمكانيات للطلبة، وبنفس الطريقة عمل إدارة اجلامعة يعمل األستاذ أيضا طرف إدارة ا

على مساعدة طلبته وميكن أن تكون تعليمات اإلدارة العليا، وهذا ما جاءت به العبارة اليت تنص على" األستاذ 
( وابحنراف 4.023الثالثة مبتوسط حسايب )  اجلامعي مستعد دائما ملساعدة طلبته، وجاءت هذه األخرية يف املرتبة

( وبنفس املرتبة ابلنسبة لألمهية النسبية، وجاءت يف املرتبة األخرية العبارة اليت تنص على "أتخذ 0.912معياري )
(، وهي 1.111( وابحنراف معياري )3.580اجلامعة بعني االعتبار اقرتاحات الطلبة" مبتوسط حسايب يقدر ب ) 

 على إشراك الطالب يف خمتلف العمليات اإلدارية وذلك أبخذ جبدية كل اقرتاحاته.. عبارة اليت تدل  

 الفرع اخلامس: عرض ومناقشة نتائج التحليل الوصفي لبعد التعاطف )العالقة مع الطلبة( 

الدراسة   عينة  أفراد  املعيارية إلجاابت  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات  نتائج  املوايل  اجلدول  األمهية ميثل  وحتديد 
 النسبية ومستوى القبول لبعد التعاطف 

 ( التحليل الوصفي لبعد التعاطف )العالقة مع الطلبة( V-14اجلدول )

مستوى  
 القبول 

األمهية  
 النسبية 

االحنراف  
 املعياري

املتوسط  
 احلسايب 

 الفقرات  

 
 الرقم 

 01 وحماولة إرضاء الطلبة. يبدل عضو هيئة التدريس جهدا مستمرا لفهم   3.880 0.960 4 موافق

 02 من أولوايت األستاذ احلفاظ على العالقة العلمية املتينة مع الطالب.  3.556 1.047 5 موافق

 03 هتتم اجلامعة بتلبية احتياجات الطلبة.  4.086 0.865 1 موافق

 04 تتعامل اجلامعة مع قضااي الطالب إبنصاف.  3.890 1.017 3 موافق

 05 يساعد األستاذ اجلامعي طلبته حىت خارج جمال التدريس.  4.036 0.893 2 موافق

 06 التعاطف   املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام لبعد 3.874 0.590 5 موافق

 (   SPSS.V25: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج )املصدر

( اجلدول  املتوسطات V-14يوضح  تراوحت  إذ  ببشار،  حممد  الطاهري  جامعة  يف  التعاطف  بعد  مستوى   )
[ مما 0.590،  1.047[ ابحنرافات معيارية قدرت ب ] 3.556،  4.086]  احلسابية لعبارات هذا البعد بني  

 ينب أن معظم فقرات بعد التعاطف تشكل قبول )موافق( لدى أفراد عينة الدراسة وفق مقياس ليكرت اخلماسي، 
( يقدر ب  مبتوسط حسايب  األوىل  املرتبة  يف  اجلدول  يف  اثلثا   املرقة  العبارة  معياري 4.086وجاءت  وابحنراف   )
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( وينفس املرتبة ابلنسبة لألمهية النسبية واليت تنص على" هتتم اجلامعة بتلبية احتياجات الطلبة."، وهذا 0.865)
توليه اجلامعة لطالب،   اليت  الكبري  أما عبارة "يساعد األستاذ اجلامعي طلبته حىت خارج جمال ما بفسر االهتمام 

( يقدر ب  مبتوسط حسايب  الثانية  املرتبة  فقد حازت على  معياري )4.036التدريس."  (، 0.893( وابحنراف 
حيث حصلت هذه العبارة على املرتبة الثانية من األمهية النسبية، ومبستوى قبول موافق، وهذا بني العالقات اجليدة 

اجلدول  اليت   يف  املرقمة  العبارات  أما  أستاذه،  مع  الطالب  )  2،  1،  4تربط  حسابية  (، 3.890مبتوسطات 
( على التوايل واليت تنص على " 1.047( و) 0.960( و)1.017( وابحنرافات معيارية ) 3.556( و) 3.880)

لفهم مستمرا  جهدا  التدريس  هيئة  عضو  "يبدل  إبنصاف"،  الطالب  قضااي  مع  اجلامعة  إرضاء   تتعامل  وحماولة 
الطالب."، تنب مدى االهتمام ابلطالب  املتينة مع  العلمية  العالقة  الطلبة" و" من أولوايت األستاذ احلفاظ على 

 سواء من طرف إدارة اجلامعة حمل الدراسة أو من ذرف عضو هيئة التدريس. 

 ومناقشتهاالفرع السادس: عرض نتائج التحليل الوصفي حملور جودة التعليم العايل ككل  

ميثل اجلدول التايل نتائج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية مع حتديد األمهية النسبية ومستوى القبول عن  
كل أبعاد جودة التعليم العايل وهي االعتمادية واملوثوقية، األمان، امللموسية، االستجابة والتعاطف وهذا حسب 

 مفردة  300إجاابت أفراد العينة املستجوبة ب  

 ( التحليل الوصفي حملور جودة التعليم العايل ككل V-15اجلدول )

مستوى  
 القبول 

األمهية  
 النسبية 

االحنراف  
 املعياري

املتوسط  
 احلسايب 

 األبعاد 

 
 الرقم 

 01 االعتمادية واملوثوقية  4.027 0.683 4 موافق

 02 األمان 4.086 0.629 3 موافق

موافق 
 بشدة

 03 امللموسية 4.208 0.638 1

 04 االستجابة 4.124 0.688 2 موافق

 05 التعاطف )العالقة مع الطالب( 3.874 0.590 5 موافق

  حمور جودة التعليم العايل ككل 4.064 0.444 موافق

 (   SPSS.V25: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج )املصدر
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(يتضح أن حمور جودة التعليم العايل يف جامعة الطاهري حممد ببشار جاءت بدرجة V-15من خالل اجلدول )
جمتمعة  العايل  التعليم  جودة  عمليات  إجاابت  متوسط  بلغ  إذ  اخلماسي،  ليكرت  ملقياس  وفقاُ  )موافق(  مرتفعة 

معياري )4.064) وابحنراف  العايل جاءت  0.444(  التعليم  أيعاد جودة  أن مجيع  سبق  مما  ويتضح  مقبولة (، 
امللموسية الذي جاء مرتفع جدا  مبوافق بشدة، واحتل  العينة، ابستثناء بعد  وبدرجة موافق حسب إجاابت أفراد 
بعد امللموسية ابملرتبة األوىل مبوافق بشدة، أما املرتبة الثانية كانت من نصيب بعد االستجابة، واملرتبة الثالثة عادت 

واملوثوقية، وجاء يف املرتبة األخرية بعد التعاطف، وعبيه استنتجنا أن جامعة لبعد األمان، ورابعا لبعد االعتمادية  
الطاهري حممد ببشار حريصة على االرتقاء مبستوى اجلامعة إىل مصاف اجلامعات الكربى من خالل توفري كل 

ا االحتياجات  تلبية  التدريس والطالب معا ، إضافة إىل  اليت حيتاجها عضو هيئة  العلمية  لطالب واألستاذ، املرافق 
وتعمل اجلامعة حمل الدراسة على خلق بيئة  عادلة ومنصفة بعيدا  عن العالقات الشخصية وهذا ما يفسر على 
وجود األمانة العلمية لدى األساتذة حسب إجاابت أفراد عينة الدراسة، وتعمل اجلامعة على خلق نوع من الثقة 

ح العمل اجلماعي وذلك خللق عالقات متينة بني كل األطراف بينها وبني األستاذ والطالب من خالل تدعيم رو 
 الفاعلة يف اجلامعة حمل الدراسة وهذا طبعا  حسب إجاابت أفراد عينة الدراسة. 

 املبحث الثاين: عرض ومناقشة نتائج اختبار فرضيات الدراسة ابستخدام برانمج أموس املتكامل 

مستوى   املقرتح على ة واليت تكون مبنية على أساس النموذج  يهدف هذا املبحث إىل اختبار صحة فرضيات الدراس
ثالثة  املبحث  هذا  يتضمن  وعليه  الدراسة،  أهداف  حتقيق  إىل  النهاية  يف  يساهم  والذي  الدراسة،  حمل  اجلامعة 
مطالب، حيث سنتطرق يف املطلب األول نتحقق مدى مطابقة النموذج املقرتح لبياانت الدراسة احلالية، والتطرق 

دراسة العالقات االرتباطية بني متغريات الدراسة من خالل منوذج القياس للدراسة، ويف املطلب الثاين سنعرض إىل  
 نتائج اختبار فرضيات الدراسة، ويف األخري سنناقش نتائج اختبار الفرضيات.   

 املطلب األول: النموذج القياسي للنموذج النظري االفرتاضي للدراسة 

قمنا بصياغة النموذج املقرتح يوضح خمتلف العالقات املباشرة وغري املباشرة بني املتغريات الدراسة واملتمثلة يف املتغري 
املستقل رأس املال الفكري، وجودة التعليم العايل كمتغري اتبع، واملتغري الوسيط املناخ التنظيمي، حيث استخدمنا 

  حتديد العالقات السببية بني هذه املتغريات أسلوب النمذجة ابملعادالت البنائية إىل
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 الفرع األول: اختبار حسن املالئمة واملطابقة للنموذج القياسي للدراسة وبياانت العينة جممعة 

( النموذج القياسي العام للنموذج النظري االفرتاضي للدراسة يف اجلامعة حمور الدراسة V-5يوضح الشكل رقم )
والذي بتكون من ثالث متغريات يف املتغري املستقل رأس املال الفكري، وجودة التعليم العايل كمتغري اتبع، واملتغري 

 الوسيط املناخ التنظيمي   
 دراسة قبل التعديل( : منوذج الدراسة اخلاص ابلV-1الشكل رقم )

 
 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 

 وفيما يلي ميكن تلخيص نتائج خمرجات مؤشرات املطابقة لنموذج القياس املبينة يف اجلدول التايل: 
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 (: مؤشرات املطابقة لنموذج اخلاص ابلدراسة ككل قبل التعديل V-16رقم )اجلدول  

 القبول  شروط قبول النموذج القيمة املسجلة  املؤشر

 /  ال يكون دال   Cmin 529.581مربع كاي 

 مقبول  منوذج معني  DF 51 DF>=0درجة احلرية 

 /  P-value 0.000 P-value>=0.05مستوى الداللة 

 [ جيد1-3] Cmin/DF 10.384مربع كاي املعياري 

 [ مقبول 3-5]

 غري مقبول 

 غري مقبول  0.9أكرب من  CFI 0.703مؤشر املطابقة املقارن 

 غري مقبول  0.9أكرب من  TLI 0.616لويس -مؤشر توكر

اخلطأ   مربع  متوسط  جذر  مؤشر 
 RMSEAرمسي -التقرييب 

 [ تطابق جيد 0-0.05] 0.177

 [ تطابق مقبول 0.05-0.08]

 غري مقبول 

 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 

( عدم مالئمة النموذج اخلاص ابلدراسة ككل، و V-16(  واجلدول رقم )V-1وعليه يتضح من الشكل رقم )
( فجاءت قيمته CFI(، أما مؤشر املطابقة املقارن ) 10.384جاءت قيمة مربع كاي مرتفعة جدا  وقدرت ب )

(،( حيث مل تكوانن ضمن جمال قبول 0.616( منخفضة )TLIوجاءت قيمة مؤشر توكر لويس )(،  0.703)
(، 0.177مرتفعة جدا  وقدرت ب )  RMSEAوجاءت قيمةمؤشر جذر متوسط مربع اخلطأ التقرييب رمسي  

موذج، وتدل هذه املؤشرات بعدم تطابق النموذج اخلاص ابلدراسة ككل مع بياانت الدراسة، وعليه جيب تعديل الن
ألنه يف النمذجة ابملعادالت اهليكلية ال يقبل إضافة ابرامرتات بني األسئلة أو عبارات وخاصة تلك اليت تقع ضمن 

نظري.  أساس  اسند ذلك على  إذا  إال  له أكري مؤشر   7أبعاد خمتلفة،  الذي  املؤشر  اختيار  الباحث  وجيب على 
( V-6، حيث يوضح الشكل رقم )8نطق النظري للدراسة تعديل وهكذا حىت حتقق أفضل مطابقة  مبا يتفق مع امل

( أهم التعديالت اليت مت القيام هبا على منوذج القياس الدراسة واليت ميكن أن نالحظ أهنا V-17واجلدول رقم  )
تكون  أن  ميكن  واليت  الدراسة  عينة  أفراد  إجاابت  حسب  وهذا  الدراسة  أبعاد  خمتلف  بني  تشابكية  عالقات 

أبعاد  استهدفت يف   مصطلحات  اليت  العينة  مرة من طرف  تداولت ألول  أو  متداولة  وغري  الدراسة غري مفهومة 
 الدراسة أو التداخل يف فهم مصطلحات األبعاد.  

 
 أحممد بوزاين تيغزة، ، الدورة التكوينية يف النمذجة ابملعادالت اهليكلية، مصدر سبق ذكره.7

 .23-22، مصدر سبق ذكره، ص ص 2018 أمين سليمان القهوجي، فرايل حممد أبو عواد،82
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 (: مؤشرات تعديل النموذج V-17رقم )اجلدول  

 معامل االرتباط  قيمة التعديل   أخطاء القياس املراد تعديلها  التعديالت 

 e12 < - - > e4 43.111 0.40 01التعديل 

 e10 < - - > e14 43.517 0.42 02التعديل 

 e09 < - - > e14 42.489 0.41 03التعديل 

 e09 < - - > e02 34.803 0.34 04التعديل 

 e12 < - - > e03 35.251 0.48 05التعديل 

 e11 < - - > e03 21.990 0.62 06التعديل 

 E08 < - - > e05 20.727 -0.92 07التعديل 

 e14 < - - > e04 16.929 0.23 08التعديل 

 e10 < - - > e02 13.426 0.27 09التعديل 

 e09 < - - > e04 10.700 0.27 10التعديل 

 e02 < - - > e04 10.469 0.16 11التعديل 

 e10 < - - > e09 8.570 0.23 12التعديل 

 e10 < - - > e08 9.764 0.31 13التعديل 

 e11< - - > e04 9.401 0.26 14التعديل 

 e08< - - > e14 6.858 0.19 15التعديل 

 e03< - - > e09 7.198 0.18 16التعديل 

( لبعد اهليكل التنظيمي للمتغري 4ويكون التربير النظري هلذه التعديالت، فالتعديل األول بني خطأ القياس رقم ) 
القياس رقم ) التنظيمي و خطأ  املناخ  العايل 12الوسيط  التعليم  التابع جودة  ( لبعد االعتمادية واملوثوقية للمتغري 

( قيمته  بلغت  التنظيمي43.111والذي  اهليكل  أبن  تسمح   (  واليت  واملوثوقية  االعتمادية  بناء  يف  األساس  هو 
للطلبة االعتماد على األستاذ وتعتربه مصدر موثوق للمعلومة، وميكن تربيره أيضا أن اهليكل التنظيمي هو مصدر 

رات ( لبعد منط القيادة واختاد القرا14لتحقيق الدقة يف تشخيص الواقع ، فالتعديل الثاين بني اخلطأ القياس رقم ) 
(  لبعد امللموسية للمتغري التابع جودة التعليم العايل والذي 10للمتغري الوسيط املناخ التنظيمي وخطأ القياس رقم ) 

( قيمته  التكنولوجية 43.517بلغت  والوسائل  والتقنيات  قاعات  من  بيئة عمل الئقة  توفري  تربيره أبن  فيمكن   )
العليا هي املسؤولة عن البعدين، ، أما التعديل الثالث بني خطأ   احلديثة تسهل أداء األستاذ حيث نرى أبن اإلدارة
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( لبعد منط القيادة 14( لبعد االستجابة للمتغري التابع جودة التعليم العايل وخطأ القياس رقم ) 09القياس رقم )
تربيره أبن (  حيث ميكن  42.489واختاد القرارات املنتمي للمتغري الوسيط املناخ التنظيمي والذي بلغت قيمته )

نوعية القيادة وكيفية اختاد القرار من طرف املسؤولني حيددان درجة وسرعة االستجابة بتقدمي اخلدمات املطلوبة، أما 
( لبعد رأس املال اهليكلي للمتغري رأس املال الفكري وخطأ القياس 02ابلنسبة لتعديل الرابع للخطأ القياس رقم )

( فيمكن تفسريه أبن 34.803لتابع جودة التعليم العايل والذي بلغت قيمته )( لبعد االستجابة للمتغري ا09رقم )
ملتطلبات  اجلامعة  تستجيب  أن  ميكن  ال  ألنه  خمتلفني  متغريين  إىل  ينتميان  أهنما  برغم  متكاملني  البعدين  هذين 

ة وهذا دائما الطلبة بدون قاعدة بياانت وبدون سياسات وطرف كفيلة بسهيل العمليات وتنفيذها بكفاءة وفعالي
( لبعد رأس املال البشري املنتمي للمتغري 03حسب إجاابت أفراد العينة، فالتعديل اخلامس بني خطأ القياس رقم )

( لبعد االعتمادية واملوثوقية للمتغري جودة التعليم العايل واملقدر 12املستقل رأس املال الفكري وخطأ القياس رقم  )
البشري وهو نفسه الذي يقدم   ( ومبكن تفسريه على أن 35.251ب ) التدريس ابعتباره رأس مال  عضو هيئة 

املعلومات لطلبة فإما أت تكون معلومات معتمدة وموثوقة إما يكون العكس وهذا ما رأته عينة الدراسة وابلتايل 
( لبع 03)  ميكن  لبعد رأس املال البشري املسامهة يف بناء اعتمادية، فكان التعديل السادس بني خطأ القياس رقم

القياس رقم ) ( لبعد األمان املنطوي حتت املتغري 11رأس املال البشري املنتمي للمتغري رأس املال الفكري وخطأ 
العايل واملقدر ب )  التعليم  البعدين ألن شخصية 21.990التابع جودة  بوجود عالقة كبري بني  تفسريه  ( ميكن 

األمان بينه وبني طلبته، وجاء التعديل السابع بني خطأ القياس رقم  واملصداقية اليت يتمتع هبا األستاذ هي اليت ختلق 
القياس رقم )05) التنظيمي وخطأ  اهليكل  الوسيط  للمتغري  االتصال  لبعد  للمتغري 08(  املنتمي  التعاطف  لبعد   )

ذة (  ويفسر أبنه ال وجود لتعاطف وعالقات بني األسات20.727التابع جودة التعليم العايل والذي قدر ب )
 ( رقم  القياس  خطأ  بني  فكان  الثامن  التعديل  أما  اتصال،  بدون  والطلبة  واختاد 14واإلدارة  القيادة  منط  لبعد   )

 ( رقم  القياس  )04القرارات وخطأ  ومقدر ب  التنظيمي  اهليكل  لبعد  وهو 16.929(  املتغري  لنفس  واملنتميان   )
التنظيمي اهليكل  ويفسره أبنه مرونة  التنظيمي  السلطة وصياغ    املناخ  للوظائف وحتديد خطوط  واحملدد  الواضح  ة 

واملسؤولية تساهم يف تسهيل عمليات القيادة واختاد القرارات وهذا حسب العينة املستجوبة، وجيمع التعديل التاسع 
القيار رقم ) القياس رقم ) 02بني خطأ  الفكري وخطأ  املال  للمتغري رأس  اهليكلي   املال  لبعد رأس  لبعد 10(   )

العايل والذي قدر ب )امللموسي التعليم  إذا كان للجامعة 13.426ة واملنتمي للمتغري جودة  ( وميكن تربيره أبنه 
التعديل  أما  اخلاصة هبا،  والبياانت  املعلومات  أنظمة  تطوير  للجامعة  فيمكن  تكنولوجيا حديثة  جتهيزات ووسائل 
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املنتمي للمتغري الوسيط املناخ التنظيمي وبني ( واملتمثل لبعد اهليكل التنظيمي  04العاشر بني خطأ القياس رقم )
( رقم  القياس  )09خطأ  ب  واملقدر  العايل  التعليم  جودة  التابع  للمتغري  االستجابة  لبعد  فيمكن 10.700(   )

تفسريه أبن اهليكل التنظيمي يقيس ويقدر معدالت االجناز واألداء ويعمل على حتقيق األهداف املأمولة مما تكون 
االست سرعة  )فيه  رقم  القياس  خطأ  عشر  احلادي  التعديل  وخيص  املتطلبات،  لكل  املال 02جابة  رأس  لبعد   )

( رقم  القياس  وخطأ  الفكري  املال  رأس  لبعد  واملنتمي  املناخ 04اهليكلي  للمتغري  التابع  التنظيمي  اهليكل  لبعد   )
أعمال مالئمة الستغالل   ( فيمكن لرأس املال اهليكلي أن يوفر بيئة10.469التنظيمي والذي قدرت قيمته ب )

وذلك من خالل توضيح الوظائف املختلفة ومستوايهتا ومدى أمهيتها يف حتقيق أهداف اجلامعة، أما التعديل الثانية  
( لبعد االستجابة ومها بعدين ينتميان 09(  لبعد امللموسية وخطأ القياس رقم )10عشر فيخص خطأ القياس ) 

العايل   التعليم  املتغري جودة  القيمة ) لنفس  الدراسة 8.570وقدرت  اجلامعة حمل  إذا كانت متلك  ( ويفسر ذلك 
بعدان  ومها  لإلمكانيات  المتالكها  نظرا  بسرعة  تستجيب  أن  فيمكن  حديثة  تكنولوجيا  ووسائل  التجهيزات 

( بعد 10( بعد التعاطف وخطأ القياس رقم  )08متكامالن، أما التعديل الثالث عشر فيخص خطأ القياس رقم )
)امل قدرها  بقيمة  العايل  التعليم  املتغري جودة  لنفس  ينتميان  بعدان  ومها  امللموسية 9.764لموسية  بعد  ويفسر   )

القياس رقم )  الرابع عشر فيخص خطأ  التعديل   أما  التعاطف،  بعد  بناء  التنظيمي  04يساهم يف  اهليكل  بعد   )
( رقم  القياس  وخطأ  التنظيمي  املناخ  للمتغ 11للمتغري  األمان  بعد  ب (  قدرت  بقيمة  العايل  التعليم  جودة  ري 

الوظيفي ويساهم يف    (9.401) الرضا  التوتر والصراعات وعدم  التنظيمي اجليد خيفف من  اهليكل  ويفسره أبن 
( لبعد منط القيادة 14األداء اجليد مما يكسب األمان، أما يف ما خيص التعديل اخلامس العشر خطأ القياس رقم ) 

املنتم القرارات  ) واختاد  رقم  القياس  وخطأ  التنظيمي  املناخ  للمتغري  جودة 08ي  للمتغري  املنتمي  التعاطف  لبعد   )
( واملقدرة ب  العايل  خمتلف 6.858التعليم  مع  العالقات  بناء  يف  تساهم  الرشيدة  القيادة  أن  يفسره  ما  وهذا   )

( رقم  القياس  األخري خيص خطأ  والتعديل  ل09املتعاملني،  املنتمي  االستجابة  لبعد  العايل (  التعليم  لمتغري جودة 
( ويربره دور الكادر البشري يف االستجابة 7.198( لبعد رأس املال البشري واملقدرة ب  )03وخطأ القياس رقم )

 لكل متطلبات املتعاملني. 

 األبعاد املنتمية لنفس املتغري فهي أبعاد متجانسة ومتكاملة.     وأخري ميكننا القول أن
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 ( : منوذج الدراسة اخلاص ابلدراسة بعد التعديل V-2لشكل رقم )ا

 
 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 

 ملطابقة لنموذج اخلاص ابلدراسة ككل بعد التعديل ا ( أهم مؤشرات  V-17ويوضح اجلدول رقم )
 (: مؤشرات املطابقة لنموذج اخلاص ابلدراسة ككل بعد التعديل V-18رقم )اجلدول  

 القبول  شروط قبول النموذج القيمة املسجلة  املؤشر

 /  ال يكون دال   Cmin 120.055مربع كاي 

 مقبول  منوذج معني  DF 35 DF>=0درجة احلرية 

 /  P-value 0.000 P-value>=0.05مستوى الداللة 

 [ جيد1-3] Cmin/DF 3.430مربع كاي املعياري 

 [ مقبول 3-5]

 مقبول  

 جيد 0.9أكرب من  CFI 0.947مؤشر املطابقة املقارن 

 جيد 0.9أكرب من  TLI 0.901لويس -مؤشر توكر

اخلطأ   مربع  متوسط  جذر  مؤشر 
 RMSEAرمسي -التقرييب 

 [ تطابق جيد 0-0.05] 0.090

 [ تطابق مقبول 0.05-0.08]

 غري مقبول 

 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 
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أعاله أن مؤشرات جودة املطابقة املستخرجة، أبن النموذج قد حاز على قيم جيدة ألربعة   يتضح من خالالجلدول
( فجاءت CFI(، مؤشر املطابقة املقارن )5( وهي أقل من ) 3.430مؤشرات وهي مربع كاي املعياري بقيمة )

 من ( فهي أكرب 0.901( منخفضة )TLI، وجاءت قيمة مؤشر توكر لويس ) 0.90( أكرب من 0.947قيمته )
البياانت لنموذج مطابقة جيدة، كما 0.9 ،( حيث كانتان ضمن جمال قبول فهي قيم جيدة تدل على مطابقة 

 يعتربان من أهم مؤشرات املطابقة، أما مؤشر جذر متوسط مربع اخلطأ مل يتحقق. 
 للنموذج القياسي للدراسة واملعايري العامة   العاملية   الفرع الثاين: اختبار كفاءة التشبعات 

حناول يف هذا االختبار إىل التحقق من وجود عالقات ارتباطية قوية ما بني البعد والعامل من حيث درجات قيم 
التشبعات أو االرتباط بني العامل الكامن واألبعاد اليت متثله، وهذا االختبار يبني مدى أمهية األبعاد املرتبطة بكل 

( أن مجيع معامالت التشبع أو التحميل بني املتغري V-19 من متغريات الدراسة، ويتضح من اجلدول رقم )متغري 
 ، العالقايت(  املال  رأس  اهليكلي،  املال  رأس  البشري،  املال  )رأس  واملتمثلة يف  وأبعاده  افكري  املال  رأس  املستقل 

)اهل يف  املتمثلة  وأبعاده  التنظيمي  املناخ  الوسيط  احلوافز،  واملتغري  القرارات،  واختاد  القيادة  منط  التنظيمي،  يكل 
امللموسية،  األمان،  واملوثوقية،  )االعتمادية  اخلمسة  أببعادها  العايل  التعليم  جودة  التابع  واملتغري  االتصال(، 

معنوية    مستوايت  مع  مقبولة  مجيعها  وتعترب   ، التعاطف(  من P-valueاالستجابة،  أقل   ))
 ( اليت متتل القيمة احلرجة. CR)أو  ( T<1.96و) 0.001

 (: التقديرات املعيارية والالمعيارية لنموذج قياس الدراسة V-19رقم )اجلدول  

الدرجة   التشبعات  املتغريات 
 املعيارية 

غري   الدرجة 
 املعيارية 

اخلطأ  
 املعياري

القيمة  
 احلرجة 

مستوى  
 الداللة 

 F1  0.605 m1 رأس املال الفكري

F1    0.535 m2 

F1   0.879   m3 

0.605 
0.535 
0.879 

0.822 
0.623 
1.000 

0.127 
0.095 

6.482 
6.544 

 *** 

 *** 

 F2    0.658  y1 املناخ التنظيمي 

F2   0.416  y3 

F2    0.993   y2 

F2    0.852   k3 

0.658 
0.416 
0.993 
0.852 

0.658 
0.516 
1.000 
0.859 

0.057 
 

0.065 
0.042 

11.587 
7.957 

 
20.359 

 *** 

 *** 

 
 *** 

 ***  F3   0.622    x1 0.622 0.775 0.076 10.243 جودة التعليم العايل 
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F3   0.868    x2 

F3   0.446   x3 

F3   0.325  x4 

F3   0.449  x5 

0.868 
0.446 
0.325 
0.449 

1.000 
0.506 
0.506 

0.471 

 
0.066 
0.075 
0.067 

 
7.717 
5.163 
6.981 

 
  *** 

 *** 

 *** 

 ( 0.05(         * تشري إىل مستوى الداللة عند ) 0.01(         ** تشري إىل مستوى الداللة عند ) 0.001*** تشري إىل مستوى الداللة عند ) 

 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 

 القياسي للدراسة واملعايري العامة الفرع الثالث: اختبار درجة العالقات االرتباطية للنموذج  

حناول يف هذا االختبار إىل  دراسة عالقات االرتباط بني متغريات الدراسة املتغري املستقل رأس املال افكري، املناخ 
التنظيمي كمتغري وسيط، واملتغري التابع جودة التعليم العايل لإلجابة على األسئلة الفرعية إلشكالية الدراسة حول 

نفسه نوع عال الوقت  ويف  ببشار،  طاهري حممد  الدراسة يف جامعة  متغريات  من  متغري  بني كل  االرتباطية  قات 
(، أي مبعىن وجود عالقة دون أن 0.90نسعى إىل التحقق من وجود عالقة بني العوامل الكامنة دون جتاوز عتبة )

لية العامل وإال حذفناه من منوذج تؤثر هذه العالقة على خصوصية كل عامل يف تفسري نفسه، وإال نفقد استقال
 (يوضح التقديرات املعيارية والالمعيارية لنموذج قياس الدراسة     V-20الدراسة، اجلدول رقم )

 (: التقديرات املعيارية والالمعيارية لنموذج قياس الدراسة V-20رقم )اجلدول   

  

 العالقة بني العوامل الكامنة  
الدرجة  
 املعيارية 

غري   الدرجة 
 املعيارية 

اخلطأ  
 املعياري

القيمة  
 احلرجة 

مستوى  
 الداللة 

  رأس املال الفكري 
 >=< 

 0.001 3.178 0.018 0.056 0.227 جودة التعليم العايل 

 ***  4.955 0.018 0.089 0.380 املناخ التنظيمي  >=<  رأس املال الفكري 

 ***  8.761 0.022 0.191 0.649 املناخ التنظيمي  >=<  جودة التعليم العايل 

 ( 0.05(         * تشري إىل مستوى الداللة عند ) 0.01(         ** تشري إىل مستوى الداللة عند ) 0.001*** تشري إىل مستوى الداللة عند ) 

 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 

ويف  النموذج  يف  الكامنة  العوامل  بني  عالقة  وجود  عن  ثبتت  واليت  إليها  املتوصل  النتائج  أعاله  اجلدول  يلخص 
الوقت نفسه استقل كل متغري عامل خبصوصيته يف تفسري الظاهرة، حيث كانت جلميع العالقات داللة إحصائية 

( الداللة  مستوى  مناط 0.05عند  احلرجة يف  القيم  مجيع  احملك (، كما كانت  معيار  من  وأعلى  العالقة  قبول  ق 
واملقدر )1.96) احملك  معيار  أقل من  العتبة  دون  االرتباطية  العالقات  بلغت 0.90(، وجاءت مجيع  (، حيث 
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اخلطي   االرتباط  )Rمعامالت  العايل  التعليم  الفكري وجودة  املال  الفكري 0.227بني رأس  املال  (، وبني رأس 
(، مما يعين وجود عالقة طردية 0.649جودة التعليم العايل واملناخ التنظيمي )   ( وبني0.380واملناخ التنظيمي )

 بني كل متغريين من متغريات الدراسة. 

ومنه فقد مت التحقق من صالحية النموذج النظري ومطابقته للدراسة، وكذلك البياانت اجملمعة من بيئة الدراسة من 
 نا هذه. خالل اختبار النموذج القياسي الرئيسي للدر است

 املطلب الثاين: عرض نتائج اختبار فرضيات الدراسة ابستخدام النموذج البنائي 

النمذجة  املتكامل ابستعمال  البنائي  النموذج  الدراسة على  فإننا سنعتمد يف هذه  التأثري  اختبار فرضيات  لغرض 
 ( Amos.V24ابملعادالت البنائية وذلك ابستخدام برانمج أموس )

 ار مطابقة النموذج البنائي العام للدراسة للنموذج القياسيالفرع األول: اختب

يف النموذج الرئيسي السابق كانت العالقات بني املتغريات متثل ارتباطات حيث مل يكن ابستطاعتنا حتديد املتغري 
حدد العالقات املستقل واملتغري الوسيط وكذلك املتغري التابع، أما النموذج الرتكييب والذي حنن بصدد التطرق إليه في

أموس  برانمج  ابستخدام  للدراسة  العام  للنموذج  البياين  الشكل  يلي  وفيما  الدراسة  عوامل  بني  التأثريية 
(Amos.V24 ) 
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 ( :النموذج البنائي للدراسة V-3لشكل رقم )ا

 

 
 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 

( مجيع العالقات املتوقعة بني متغريات الدراسة وكانت مؤشرات جودة املطابقة حمققة وهو V-3يبني الشكل رقم )
الطاهري حممد  احلالية يف جامعة  البياانت  مع  االفرتاضي وصالحيته  النظري  النموذج  بني  التطابق  على  يدل  ما 

شار، وأظهرت املؤشرات السابقة الختبار املطابقة املذكورة مدى صدق وثبات يف حتليل العاملي التوكيدي لكل بب
 متغريات الدراسة املعدلة جودة مقبولة، وبتايل ميكن اختبار الفرضيات. 

 الفرع الثاين: نتائج اختبار نتائج الفرضيات 

 انطالقا من النموذج البنائي للدراسة ونتائجه فسوف نستخرج تقدير العالقات بني متغريات الدراسة  

 تنص الفرضية األوىل على ما يلي : نتائج اختبار الفرضية األوىل :    -1

HI  :  جامعة الطاهري حممد ببشار يوجد أثر معنوي لرأس املال الفكري على جودة التعليم الغايل يف 

 الذي يوضح نتائج اختبار الفرضية األوىل  (V-21)وفيما يلي اجلدول  
 



 الفصل الخامس        عرض نتائج الدراسة ومناقشتها 
 
 

~ 252 ~ 
 

 (: نتائج اختبار الفرضية األوىل V-21رقم )اجلدول  

الدرجة   املتغري التابع   األثر  املتغري املستقل 
 املعيارية 

الدرجة غري  
 املعيارية 

اخلطأ  
 املعياري

القيمة  
 احلرجة 

مستوى  
 الداللة 

 النتيجة 

---- رأس املال الفكري 
- > 

التعليم   جودة 
 العايل 

قبول  0.647 0.458- 0.075 0.034- 0.029-
الفرضية 

 األوىل 

 ( 0.05(         * تشري إىل مستوى الداللة عند ) 0.01الداللة عند ) (         ** تشري إىل مستوى 0.001*** تشري إىل مستوى الداللة عند ) 

 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 

( رقم  الشكل  )V-7يبني  رقم  الدراسة، واجلدول  متغريات  بني  السببية  للعالقات  البنائي  النموذج  -V( خمطط 
الغايل يف  21 التعليم  الفكري على جودة  املال  لرأس  معنوي  أثر  يوجد  أنه ال  ببشار، (،  الطاهري حممد  جامعة 

( وهذا ما يدل على وجودها يف 1.96وكانت أقل من املعيار)  (0.458-( تساوي )CR)حيث كانت قيمة  
 ( الداللة  مستوى  قيمة  القبول، كما كانت  منطقة  عن  وابتعادها  ـ  الرفض  داللة 0.647منطقة  هلا  ليست   )

(، ابإلضافة إىل قيمة معامل املسار أز التقديرات املعيارية 0.05إحصائية معنوية وأكرب من املعيار للداللة املعنوية ) 
 .   يتم رفض الفرضية األوىل(  .وذات اجتاه سليب ويذلك  0.029-اليت تساوي ) 

 ما يلي :   تنص الفرضية الثانية علىنتائج اختبار الفرضية الثانية :    -1

HI  :  جامعة الطاهري حممد ببشار يوجد أثر معنوي للمناخ التنظيمي على جودة التعليم العايل يف 

 ( أهم نتائج الفرضية الثانية V-22)يبني اجلدول رقم  

 (: نتائج اختبار الفرضية الثانية V-22رقم )اجلدول   

الدرجة   املتغري التابع   األثر  املتغري املستقل 
 املعيارية 

الدرجة غري  
 املعيارية 

اخلطأ  
 املعياري

القيمة  
 احلرجة 

مستوى  
 الداللة 

 النتيجة 

---- املناخ التنظيمي 
- > 

التعليم   جودة 
 العايل 

رفض   ***  9.762 0.066 0.641 0.693
الفرضية 

 الثانية 

 ( 0.05(         * تشري إىل مستوى الداللة عند ) 0.01(         ** تشري إىل مستوى الداللة عند ) 0.001*** تشري إىل مستوى الداللة عند ) 

 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 
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( V-22اجلدول رقم )( و V-7من خالل قراءة نتائج النموذج البنائي للدراسة واملوضح يف الشكل الشكل رقم )
ظيمي على جودة التعليم العايل يف جامعة الطاهري حممد ببشار بني وجود أتثري مباشر ذو داللة معنوية للمناخ التن

كما بلغت قيمة   1.96( وهي أكرب من  9.762( ب )CR( حب بلغت قيمة )0.001عند مستوى املعنوية )
 ( املعيارية  التقديرات  أو  املسار   )0.693معامل  واحدة  بدرجة  االهتمام  زايدة  مبعىن  إجيايب،  وابجتاه   )1.00 )

( يف جودة التعليم العايل ابجلامعة حمل الدراسة، أما ابلنسبة لالرتباط 0.693ظيمي يقابله زايدة ب )ابملناخ التن
( مبعىن أن املتغري الوسط فسر ما 0.150(  أو حجم األثر فقد بلغ جلودة التعليم العايل )R²الرتبيعي املتعدد )

العايل، أما )15قيمته ) التعليم  التباين يف مستوى جودة  نؤيد ومنه  %( تعزى إىل عوامل أخرى،  85% ( من 
 الفرضية الثانية 

 تنص الفرضية الثالثة على ما يلي: نتائج اختبار الفرضية الثالثة :    -1

HI    :جامعة الطاهري حممد ببشار أس املال الفكري يف  ر   للمناخ التنظيمي على  يوجد أثر معنوي 

 الثالثة (: نتائج اختبار الفرضية  V-23رقم )اجلدول  

الدرجة   املتغري التابع   األثر  املتغري املستقل 
 املعيارية 

الدرجة غري  
 املعيارية 

اخلطأ  
 املعياري

القيمة  
 احلرجة 

مستوى  
 الداللة 

 النتيجة 

---- رأس املال الفكري 
- > 

رفض   ***  6.194 0.080 0.493 0.387 املناخ التنظيمي 
الفرضية 

 الثانية 

 ( 0.05(         * تشري إىل مستوى الداللة عند ) 0.01(         ** تشري إىل مستوى الداللة عند ) 0.001*** تشري إىل مستوى الداللة عند ) 

 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 

( V-23اجلدول رقم )( و V-7من خالل قراءة نتائج النموذج البنائي للدراسة واملوضح يف الشكل الشكل رقم )
يبني وجود أتثري مباشر ذو داللة معنوية لرأس املال الفكري على للمناخ التنظيمي على يف جامعة الطاهري حممد 

 ( املعنوية  عند مستوى  )0.001ببشار  قيمة  بلغت  )CR( حب  من  6.194( ب  أكرب  وهي  كما   1.96( 
املعيارية ) التقديرات  ( وابجتاه إجيايب، مبعىن زايدة االهتمام بدرجة واحدة 0.387بلغت قيمة معامل املسار  أو 

( يف املناخ التنظيمي ابجلامعة حمل الدراسة، أما ابلنسبة 0.387( ابلرأس املال الفكري يقابله زايدة ب ) 1.00)
( مبعىن أن املتغري الوسط 0.466(  أو حجم األثر فقد بلغ جلودة التعليم العايل ) R²)  لالرتباط الرتبيعي املتعدد 
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%( تعزى إىل عوامل أخرى، 53.4% ( من التباين يف مستوى جودة التعليم العايل، أما ) 46.6فسر ما قيمته ) 
 الفرضية الثالثة   نؤيدومنه  

 لى ما يلي: تنص الفرضية الرابعة ع  نتائج اختبار الفرضية الرابعة:  -1

HI    :  جامعة الطاهري حممد ببشار يف ظل يوجد أثر معنوي لرأس املال الفكري على جودة التعليم العايل يف
 وجود املتغري الوسيط املناخ التنظيمي 

 (: نتائج اختبار الفرضية الرابعة V-24رقم )اجلدول  

الدرجة   التأثري الغري املباشر 
املعيارية  

غري   لتأتري 
 مباشر

اجملموع  
الكلي  

 لتأتري 

مستوى   حدود الثقة 
 الداللة 

BC 

 النتيجة 

 الدنيا 

LowerBouns 

 العليا

Upper 
Bouns 

الفكري   املال  املناخ    < -----رأس 
التعليم  <-----التنظيمي         جودة 

 العايل 

رفض   0.035* 0.600 0.013 0.007- 0.268
الفرضية 

 الرابعة 

 ( 0.05(         * تشري إىل مستوى الداللة عند ) 0.01(         ** تشري إىل مستوى الداللة عند ) 0.001*** تشري إىل مستوى الداللة عند ) 

 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 

ا املال الفكري على جودة التعليم العايل من ( نتائج فرضية التأثري غرب املباشر لرأس  V-24جلدول رقم )يوضح 
( واليت تسمح لنا بتقدير جمال الثقة، Bootstrappingخالل املناخ التنظيمي ابعتماد أسلوب إعادة املعاينة ) 

[ 0.600،  0.013( أن جماالت الثقة للتأثري غري املباشر  تقع بني ]V-24ويتضح من خالل اجلدول رقم )
( مما يدل على معنوية 0.5(  أي أقل من )0.035كما أن مستوى الداللة بلغ ) % (،  95مبستوى ثقة      ) 

( وهي حاصل 0.268الفرضية الرابعة، وقد بلغت قيمة الدرجة املعيارية لتأثري الغري املباشر أو التقديرات املعيارية ) 
 ( بلغ  والذي  الفكري  املال  لرأس  املعيارية  التقديرات  قيمة معامل  بني ( يف معام0.387ضرب  للعالقة  املسار  ل 

بلغ ) العايل والذي  التعليم  التنظيمي وجودة  الكلي  كان ) 0.693املناخ  التأثري  أما  (، وهذا انتج 0.007-(، 
( ومعامل التأثري 0.029-على حاصل ضرب معامل املسار لرأس املال الفكري وجودة التعليم العايل والذي بلغ ) 

 (. 0.268الغري املباشر )
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واستنادا لنتائج اجلدول أعاله ميكننا القول يوجد أتثري غري مباشر لرأس املال الفكري على جودة وخبالصة القول  
(، أي أن الرأس املال الفكري يؤثر على املناخ 0.268التعليم العايل من خالل املناخ التنظيمي وبقيمة تساوي )

 ة الرابعة الفرضي نؤيد ومنه  التنظيمي وهو بدوره يؤثر على جودة التعليم العايل  
 املطلب الثالث: مناقشة نتائج اختبار فرضيات الدراسة 

 (: نتائج اختبار الفرضية األربعةV-25يلخص اجلدول رقم )

 (: ملخص نتائج اختبار الفرضية األربعةV-25اجلدول رقم )

 النتيجة  العالقة بني املتغريات  الفرضية 

 - <    جودة التعليم العايل-----رأس املال الفكري              األوىل

 + جودة التعليم العايل       <-----املناخ التنظيمي              الثانية

 + <         املناخ التنظيمي-----رأس املال الفكري          الثالثة

 + التعليم العايل< جودة  -----< املناخ التنظيمي  -----رأس املال الفكري      الرابعة

 ( ال يوجد أثر دال معنوايً -)+( يوجد أثر دال معنوايً                         )                  

 Amos.V24من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج   املصدر: 

 الفرع األول: مناقشة نتائج اختبار الفرضية األوىل 

جامعة (، أنه ال يوجد أثر معنوي لرأس املال الفكري على جودة التعليم الغايل يف  V-25من خالل اجلدول رقم )
( وهذا ما 1.96وكانت أقل من املعيار )   ( 0.458-( تساوي ) CR)الطاهري حممد ببشار، حيث كانت قيمة  

( 0.647يدل على وجودها يف منطقة الرفض ـ وابتعادها عن منطقة القبول، كما كانت قيمة مستوى الداللة )
و (، ابإلضافة إىل قيمة معامل املسار أ0.05ليست هلا داللة إحصائية معنوية وأكرب من املعيار للداللة املعنوية ) 

 (. وذات اجتاه سليب 0.029-التقديرات املعيارية اليت تساوي )

 الفرع الثاين: مناقشة نتائج اختبار الفرضية الثانية 

مباشر ذو داللة معنوية للمناخ التنظيمي على جودة التعليم العايل يف   (،  أنه يوجد أتثريV-25بني اجلدول رقم )
( املعنوية  عند مستوى  ببشار  الطاهري حممد  قيمة )0.001جامعة  بلغت  )CR( حب  ( وهي 9.762( ب 

من   )  1.96أكرب  املعيارية  التقديرات  أو  املسار  معامل  قيمة  بلغت  زايدة 0.693كما  مبعىن  إجيايب،  وابجتاه   )
يقابله زايدة ب ) 1.00م بدرجة واحدة )االهتما التنظيمي  العايل ابجلامعة 0.693( ابملناخ  التعليم  ( يف جودة 
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( 0.150(  أو حجم األثر فقد بلغ جلودة التعليم العايل )R²حمل الدراسة، أما ابلنسبة لالرتباط الرتبيعي املتعدد )
%( تعزى 85مستوى جودة التعليم العايل، أما )   % ( من التباين يف15مبعىن أن املتغري الوسط فسر ما قيمته )

 إىل عوامل أخرى. 

 الفرع الثالث: مناقشة نتائج اختبار الفرضية الثالثة 

(،  انه يوجد أتثري مباشر ذو داللة معنوية لرأس املال الفكري على للمناخ التنظيمي يف V-25بني اجلدول رقم )
املعنوية   عند مستوى  ببشار  الطاهري حممد  قيمة )0.001)جامعة  بلغت  )CR( حب  ( وهي 6.194( ب 

من   )  1.96أكرب  املعيارية  التقديرات  أو  املسار   قيمة معامل  بلغت  إجيايب، مبعىن زايدة 0.387كما  وابجتاه   )
يقابله زايدة ب )1.00االهتمام بدرجة واحدة ) الفكري  املال  التنظيمي ابجلامعة 0.387( ابلرأس  املناخ  ( يف 

( 0.466(  أو حجم األثر فقد بلغ جلودة التعليم العايل )R²ابلنسبة لالرتباط الرتبيعي املتعدد )حمل الدراسة، أما  
%( 53.4% ( من التباين يف مستوى جودة التعليم العايل، أما )46.6مبعىن أن املتغري الوسط فسر ما قيمته )

 تعزى إىل عوامل أخرى 

 ة الفرع الرابع: مناقشة نتائج اختبار الفرضية الرابع

املباشر تقع بني ]V-25يتضح من خالل اجلدول رقم ) الغري  للتأثري  الثقة  أن جماالت   )0.013  ،0.600 ]
( مما يدل على معنوية الفرضية 0.5( أي أقل من )0.035%(، كما أن مستوى الداللة بلغ )95مبستوى ثقة )

املعيارية )  التقديرات  املباشر أو  الغري  لتأثري  املعيارية  الدرجة  قيمة  أما ال0.268الرابعة، وقد بلغت  الكلي  (،  تأثري 
 (، 0.007-كان ) 

وخبالصة القول واستنادا لنتائج اجلدول أعاله ميكننا القول يوجد أتثري غري مباشر لرأس املال الفكري على جودة 
(، أي أن الرأس املال الفكري يؤثر على املناخ 0.268التعليم العايل من خالل املناخ التنظيمي وبقيمة تساوي )

 على جودة التعليم العايل.   التنظيمي وهو بدوره يؤثر
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 خالصة الفصل اخلامس 

مت يف هدا الفصل إىل عرض ومناقشة نتائج الدراسة، ودلك انطالقا من خالل اختبار النموذج البنائي للدراسة، 
 وقد توصلنا إىل عدة نتائج أمهها:

التع- التنظيمي وجودة  املناخ  الفكري،  املال  الدراسة رأس  العايل يف جامعة الطاهري مستوى ممارسة متغريات  ليم 
عينة  أفراد  اجتاهات  اخلماسي حسب  ليكرت  الدراسة  ملقياس  وفقا   )موافق(  مرتفعة  بدرجة  جاءت  ببشار  حممد 
الدراسة من طرف عينة  ملتغريات  الصحيح  العلمي  الفهم  تفاواتت خمتلفة يف  يوجد  أنه  استنتجنا  الدراسة، حيث 

 نقاط ضعف يف التطبيق العلمي الصحيح على أرض الواقع هلذه املتغريات. الدراسة، كما الحظنا وجود نقاط قوة و 

تطابق النموذج االفرتاضي للمتغريات الثالثة رأس املال الفكري، املناخ التنظيمي وجودة التعليم العايل مع الواقع -
تشبع أو التحميل يف جامعة طاهري حممد حمل الدراسة من خالل البياانت اجملمعة، كما تعترب مجيع معامالت ال

 بني العوامل الكامنة الثالثة للدراسة وأبعادها املقاسة جيدو ومعنوية. 

 وجود تطابق اتم بني مؤشرات املطابق للنموذج الدراسة وبني مؤشرات املطابقة لنموذج القياسي  -
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 اخلامتة العامة 

املال  ملوضوعٍ رأس  األساسية  املعامل  حتديد  إىل  الفصول  هذه  وهدفت  فصول،  مخسة  الدراسة  هذه  استعرضت 
الفكري على  املال  أثر رأس  بيان  إىل  الدراسة  العايل، كما هدفت هذه  التعليم  التنظيمي وجودة  املناخ  الفكري، 

لدائمني واملؤقتني( من جامعة الطاهري حممد جودة التعليم العايل ابلتطبيق على عينة من أعضاء هيئة التدريس )ا
ببشار يف ضوء املناخ التنظيمي كمغري وسيط، ولقد مت التوصل من خالل هذه الدراسة بشقيها النظري والعملي 
إىل جمموعة من النتائج كخالصة لدراسة اإلشكالية السابقة، ولإلجابة على الفرضيات اليت م طرحها يف املقدمة 

، وبناء على النتائج املتوصل إليها حاولنا وضع جمموعة من االقرتاحات، وكذلك األفاق اليت مت والتأكد من صحتها
 تصورها اعتمادا على الدراسة  

 أوالً: نتائج الدراسة 

عن       اإلجابة  يف  آخر  أو  بشكل  سامهت  ايل  النتائج  من  جمموعة  إىل  الدراسة  هذه  خالل  من  توصلنا 
 الفرضيات املطروحة، وحل مشكل الدراسة، وأهم هذه النتائج:

أن رأس املال الفكري جمموعة من األفراد ميتلكون قدرات عقلية ومعرفية خاصة، أو جمموعة من القدرات   -
ج معريف نتيجة اخلربات املرتاكمة، فهو يف كل حال من األحوال اندر وال متلكه كل املنظمات، املتميزة، أو إنتا 

من خالهلا  ميكن  اليت  الكيفية  البحث عن  أو  عليه  والتعرف  استكشافه  على  تعمل  أن  املنظمة  على  فالبد 
 ول وقت ممكناستقطابه، مث استثماره وتطويره من أجل حتقيق دميومة امليزة التنافسية للمنظمة ألط

أن املناخ التنظيمي يؤثر على سلوكيات األفراد ودافعيتهم للعمل إما إجيااب أو سلبا، إال أهنم اختلفوا يف بعض -
للمنظمة،  الداخلية  البيئة  على  فقط  يقتصر  التنظيمي  املناخ  أن  يرى  من  هناك  حبث  االجتاهات،  أو  الرؤى 

مع البيئة اخلارجية، ومنهم من يرى أن املناخ التنظيمي هي ومنهم من يرى أن املناخ التنظيمي يشمل التفاعل  
 الثقافة التنظيمية للمنظمة 

مثل   - وأنشطته  التعليم  وظائف  مجيع  يشمل  أن  ينبغي  األبعاد  متعدد  مفهوم  العايل  التعليم  يف  اجلودة  أن 
واملر  واملباين  والطالب،  العلمية،  والبحوث  التعليمية،  والربامج  التدريسية،  وتوفري )املناهج  واألدوات،  افق 

 اخلدمات للمجتمع املدين، والتعليم الذايت الداخلي، وحتديد معايري مقارنة للجودة املعرتف هبا دوليا 

املناخ  الفكري،  املال  )رأس  حدى  على  الدراسة كل  مبحاور  اخلاصة  الدراسة  مناذج  تعديل  على  عملنا 
تخدام ومالئمة لبيئة جامعة الطاهري حممد ببشار التنظيمي، جودة التعليم العايل( كيث أصبحت صاحلة لالس
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حمور الدراسة، حيث مت حذف عدة فقرات من كل حمور وذلك لعدم مالئمة صياغة الفقرات مع بيئة الدراسة 
الصدق  التأكد من صدقها ابختبار  املعدلة مبصداقية وموثوقية عالية ومت  النماذج  تتمتع مجيع  احلالية، حيث 

 طبيق الثبات املركب.  التقاريب والتميزي وت

البياانت، وأن مجيع - مع  تطابق عالية جداُ  بدراسة درجة  القياسي اخلاص  النموذج  االختبار  نتائج  أظهرت 
التعليم  أبعاده، جودة  مع  التنظيمي  املناخ  أبعاده،  مع  الفكري  املال  )رأس  املتغريات  بني  االرتباط  معامالت 

ستقل كل عنصر خبصوصياته يف تفسري الظاهرة، وأشارت الدراسة العايل مع أبعادها جاءت جيدة ومعنوية، وا
إىل صدق النموذج االفرتاضي للدراسة وصالحياته من اجلامعة اليت مجعت منها البياانت وبتايل إاتحة إمكانية 

 قراءة النتائج واملؤشرات الختبار الفرضيات. 

جاء بدرجة مرتفعة )موافق(، حيث أن   مستوى ممارسة رأس املال الفكري يف جامعة الطاهري حممد ببشار -
العالقايت( جاءت مبستوى مرتفع  املال  اهليكلي، رأس  املال  البشري، رأس  املال  املغري )رأس  أبعاد هذا  مجيع 
)موافق( وهذا حسب إجاابت أفراد العينة املدروسة مما يدل على الفهم اجليد هلذا املصطلح ابعتبار أن الفئة 

 لذلك ال يوجد قصور يف تطبيق الرأس املال الفكري املؤسسة حمل الدراسة.   املستجوبة تعد من النخبة 

مستوى ممارسة املتغري الوسيط املناخ التنظيمي يف جامعة الطاهري حممد ببشار جاء بدرجة مرتفعة )موافق(،  -
احلوافز، اال القرارات،  القيادة واختاد  التنظيمي، منط  املغري )اهليكل  أبعاد هذا  أن مجيع  تصال( جاءت حيث 

مبستوى مرتفع )موافق( وهذا حسب إجاابت أفراد العينة املدروسة مما يدل على أن املناخ التنظيمي ذو طابع 
هيكلية  جوانب  النفسي  اجلانب  إىل  ليشمل  يتعداه  بل  لألفراد،  واالدراكي  النفسي  الطابع  يتجاوز  مشويل، 

حلوافز، كما استنجنا أن مناخ اجلامعة حمل الدراسة من ومادية تتعلق أساسا  ابهليكل التنظيمي، ومنط القيادة وا
بني املناخات األكثر تعقيدا  وتداخال  نظرا  لتعدد املستفيدين من اخلدمة لذلك ال يوجد قصور يف تطبيق املناخ 

 التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة.

حم- الطاهري  جامعة  يف  العايل  التعليم  جودة  التابع  املتغري  ممارسة  مرتفعة مستوى  بدرجة  جاء  ببشار  مد 
التعاطف(  االستجابة،  امللموسية،  األمان،  واملوثوقية،  )االعتمادية  املغري  أبعاد هذا  أن مجيع  )موافق(، حيث 
حمل  اجلامعة  أن  على  يدل  مما  املدروسة  العينة  أفراد  إجاابت  حسب  وهذا  )موافق(  مرتفع  مبستوى  جاءت 

والسعي حنو   االرتقاء  على  نية حقيقية الدراسة حريصة  األكادميي من خالل وجود  االعتماد  على  احلصول 
 وإرادة فاعلة من أجل اكتساب قدرة عالية على حتسني املخرجات  
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أنه ال يوجد أثر لرأس املال الفكري على جودة التعليم العايل جبامعة   أظهرت اختبار نتائج الفرضية األوىل-
 الطاهري حممد ببشار 

أنه يوجد أثر للمناخ التنظيمي على الرأس املال الفكري جبامعة الطاهري حممد   انية أشارت نتائج الفرضية الث-
 ببشار

أنه يوجد أثر للمناخ التنظيمي على جودة التعليم العايل جبامعة الطاهري  كما أوضحت نتائج الفرضية الثالثة-
 حممد ببشار 

مي على جودة التعليم العايل يف ظل وجود املناخ يوجد أثر لرأس املال املال التنظي الرابعةأما ابلنسبة للفرضية  -
 التنظيمي كمتغري وسيط يف جامعة الطاهري حممد ببشار 

وعموما  أظهرت النتائج املتوصل إليها التأثري اإلجيايب والقوي لرأس املال الفكري يف تعزيز جودة التعليم العايل 
 ي كمتغري وسيطبشكل مباشر، أو بشكل غري مباشر وذلك بوجود املناخ التنظيم

 اثنيا: مقرتحات الدراسة 

لتصحيح  وضعت  واليت  واملقرتحات  التوصيات  بعض  نعرض  سوف  احلالية  الدراسة  ملستلزمات  استكماال 
 ومعاجلة ما توصلت إليه دراستنا هذه: 

ية بسبب  جيب على اجلامعة االهتمام مبواردها الداخلية وكفاءاهتا ومتمثلة يف املوارد البشرية والكفاءات الفرد-  
النادرة والفريدة،  الكفاءات  القيمة، وابلتايل جيب على اجلامعة االحتفاظ هبا، واستقطاب  قدرهتا على خلق 

 املتميزة من أجل ضمان االستمرارية.

ضرورة إيالء أمهية ملوضوع املناخ التنظيمي، من خالل تشخيص مؤشراته وعناصره املتعددة، والعمل على   -  
 عزيز جوانب القوة فيهإصالح جوانب الضعف وت

هتيئة املناخ املشجع على استبقاء أعضاء هيئة التدريس املتميزين واحملافظة عليهم من خالل مثني البحوث       -  
 العلمية واألكادميية وتقدمي حوافز مادية تدفع حنو اإلبداع واالبتكار مما يساهم يف تنمية وتطوير اجلودة التعليمية. 

رأس    - متميز تنمية  أداء  يف  يساهم  مما  الفردية  املبادرة  ودعم  وتدريبية  تكوينية  دورات  من خالل  البشري  املال 
 وابلتايل مهارات تعليمية. 

تفعيل هيكل تنظيمي يساعد على تعزيز رأس املال الفكري من خالل دعم وتقوية التواصل بني أعضاء هيئة   -
 التدريس. 
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أعضاء هيئة التدريس داخل أقسام الكليات مث االنتقال إىل مستوايت أعلى وابلتايل ضرورة إرساء جو الثقة بني    -
 رفع املستوى التعليمي. 

 العمل على تطوير الربامج التعليمية من خالل االستعانة بتجارب بعض الدول املتميز يف اجلودة التعليمية.   -

الرصيد    - اثراء  تساعد على  ومتميزة  متينة  بياانت  قاعدة  املستوى بناء  يساهم يف رفع  مما  التكوين  لفريق  املعريف 
 التعليمي.

 تكييف التخصصات على حسب متطلبات السوق واجملتمع وتوفري بيئة داعمة للثقة والتوجه حنو اإلبداع.   -

 اثلثا: آفاق الدراسة 

الفكري على جودة املال  أثر رأس  إبراز  املركزة على  دراستنا  معاجلة إشكالية  االنتهاء من  العايل   بعد  التعليم 
ابلتطبيق على عينة من أعضاء هيئة التدريس )الدائمني واملؤقتني( من جامعة الطاهري حممد ببشار يف ضوء 
املناخ التنظيمي كمغري وسيط، ومن خالل املسار النظري ظهرت لنا عدة جوانب اجلديرة مبواصلة البحث قيها 

 ألمهيتها النظرية والتطبيقية ومنها:

 ملال البشري على جودة التعليم العايل أثر الرأس ا-

 الثقافة التنظيمية الداعمة جلودة التعليم العايل -

 دور رأس املال الفكري يف حتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة صرحية -

 تكنولوجيا املعلومات واالتصال ودورها يف دعم جودة التعليم العايل -

  اجلامعات اجلزائريةاملعوقات وأوجه القصور يف رأس املال الفكري يف-
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 .،جامعةاالستقالل، فلسطني2016الدراسات املالية، واحملاسبية واإلدارية، العدد السادس،ديسمرب 
، 58،املناخ التنظيمي وأثره على الرضا الوظيفي، جملة التنمية اإلدارية، العدد 1993احلمامي امال مصطفى،   .70

 . القاهرة، مصر
ليلى،   .71 الصررايرة،عساف  أمحد  والتطبيق،اجمللة  2008خالد  النظرية  بني  العايل  التعليم  يف  الشاملة  اجلودة   ،

 . ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا1،العدد1د العربية لضمان اجلودة يف التعليم اجلامعي،اجملل 
،املناخ التنظيمي وأتثريه يف تسرب املوظفني،حبث استطالعي 2016خالد عبد هللا إبراهيم،زيد خوام حممد،   .72

واإلدارية،اجمللد   االقتصادية  للعلوم  االنبار  جامعة  العراقي،جملة  السجاد  معمل  العدد 8يف  جامعة 16،   ،
 .الفلوجة،العراق
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، أثر ممارسة أمناط القيادة اإلدارية للعاملني من وجهة نظرهم،دراسة 2018اضية يوسفي،موسى خباخشة،  ر  .73
االقتصادية،العدد   التنمية  ببوشقوف،جملة  مسعود"  "برامهية  االستشفائية  العمومية  ابملؤسسة  ، 05ميدانية 

 .، قاملة،اجلزائر2018جوان 
دعيم السلوك اإلبداعي لدى موظفي كلية االقتصاد جبامعة ، دور املناخ التنظيمي يف ت 2017زروخي فريوز،  .74

 .،جامعة محه خلضر الوادي3اجلزء    10الشلف،جملة الدراسات االقتصادية واملالية،العدد 
عائشة،   .75 األخضر،بوثلجة  فريوز،لقليطي  املواطنة 2018زروخي  لتفعيل  التنظيمي كمدخل  املناخ  ابعاد   ،

التجهي مديرية  حالة  واملاجنمنت،اجمللد  التنظيمية،دراسة  لالقتصاد  املغاربية  الشلف،اجمللة  لوالية  العمومية  ، 5زات 
 . ،جامعة الشلف2018، مارس1العدد
، ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي يف التعليم العاليالسعودي،اجمللة 2013زهري بن صاحل عمر عبد اجلبار،   .76

 .ة، السعودي 2013السعودية لتعليم العايل،العدد السابع،جوان  
هادف،  .77 بوعطيط،رانية  يف 2019سفيان  املسامهة  والشخصية  والتنظيمية  البيئية  والعوامل  التنظيمي  املناخ   ،

والدراسات،اجمللد   لألحباث  اجلزائرية  جامعة  2016افريل  06،العدد  2تكوينه،اجمللة   1955اوت    20، 
 . سكيكدة

الشخصية على عينة من التالميذ ،استخراج اخلصائص السيكومرتية ملقياس التحول يف القيم  2017سالف، .78
،جامعة 2017،تشرين األول    35يف البيئة اجلزائرية، جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية، العدد  

 اببل.
احلناق،   .79 الكرمي  عبد  الوظيفي 2012سناء  الرضا  حتقيق  يف  ودورمها  اإلدارة  مع  والعالقة  التنظيمي  املناخ   ،

الباحث،العدد   جملة  املاليزية،  اجلامعات  احدى  يف  مقارنة  تطبيقية  دراسة  جامعة 10/2012لألكادمييني،   ،
 .مالاي،ماليزاي

حممد،   .80 يوسف،مزاين  التنظي2019سيفي  املناخ  خلق  يف  ودورها  التنظيمي  اهليكل  مبادئ  مي،جملة ، 
واملمارسات،العدد   االتساق،البنيات،النماذج  وهران  2019جانفي    31،12التدوين،خمرب  جامعة   ،2 ،

 . وهران،اجلزائر
،معايري جودة التعليم العايل ودورها يف ترتيب اجلامعات عرض 2017شريف عمر،بن ام السعد نور االميان،  .81

احلاج   1،جامعة ابتنة  1-7الطاقات املتجددة، العدد    جتارب عربية ودولية، جملة دراسات واحباث االقتصادية يف 
 . خلضر
، منوذج مقرتح لقياس جودة اخلدمات التعليمية ابلتطبيق على مؤسسات 2007شرين حامد حممد أبو وردة، .82

 التعليم العايل يف مصر،اجمللة املصرية لدراسات التجارية،كلية التجارة،اجمللد احلادي والثالثون،العدد األول، جلامعة 
 . املنصورة،مصر
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املكشوف،السنة 1996شعاع، .83 على  اإلدارة  منهج  لتطبيق  العلمي  الدليل  العلمي،  لإلعالم  العربية  ،الشركة 
 .، القاهرة، مصر15الرابعة، العدد  

، معايري ضمان جودة التعليم العايل، عرض لبعض النماذج التعليمية، 2016شناف خدجية، بلخريي مراد،   .84
 . جتماعية، اجمللد اخلامس، العدد الرابع، جامعة الشهيد محة خلضر الوادي، اجلزائرجملة لدراسات والبحوث اال

املفاهيمية،جملة علوم 2016شوقي قامسي،صباح قامسي،   .85 السياقات  ،التصنيف الدويل للجامعات: قراءة يف 
 .، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر2016، جوان 19االنسان واجملتمع،العدد ،

ر  .86 الرضا  عبد  الزايدي،  صاحل  شناوة  حسني  األداء 2014شيد،صباح  حتقيق  يف  الفكري  املال  رأس  ،دور 
للعلوم  القادسية  القادسية،جملة  عينة من كليات جامعة  اجلامعية يف  القيادات  املتميز،دراسة حتليلية آلراء  اجلامعي 

 . لكويت،جامعة القادسية،كلية اإلدارة واالقتصاد،ا3،العدد 16اإلدارية واالقتصادية،اجمللد  
، جتارب بعض الدول األجنبية والعربية يف ضمان اجلودة واالعتماد 2014صباح النجار،مها كامل جواد،   .87

 .األكادميي،جملة كلية الرتاث اجلامعية،العدد السادس عشر،العراق،بغداد
بركات،   .88 جرب  القضاة،محدي  حامد  لطفي خصاونة،فادي  األكادمييني 2017عاكف  لدى  الرضا  ،مستوى 

املالية  الدراسات  الوظيفي،جملة  الوالء  على  وأثره  التنظيمي  املناخ  عن  السعودية  اجلامعات  يف  العاملني  األردنيني 
 . ، جامعة البلقاء التطبيقية،األردن 2017واحملاسبية واإلدارية،العدد السابع،جوان  

ب .89 جرب  القضاة،محدي  حامد  لطفي خصاونة،فادي  األكادمييني 2017ركات،عاكف  لدى  الرضا  مستوى   ،
املالية  الدراسات  التنظيمي،جملة  الوالء  على  وأثره  التنظيمي  املناخ  عن  السعودية  اجلامعات  يف  العاملني  األردنيني 

 .واحملاسبية،العدد السابع، جامعة البلقاء التطبيقية،اململكة االردنية اهلامشية
ملناخ املؤسسي يف كلية الرتبية جامعة االزهر من وجهة نظر أعضاء ، ا2003عبد العليم أسامة حممدشاكر،   .90

( الرتبية،السنة  ميدانية(،جملة  )دراسة  التدريس  )6هيئة  العدد  واإلدارة 9(،  املقارنة  للرتبية  املصرية  اجلمعية   ،)
 . التعليمية،مصر

صدق املقاييس يف   (  ومعاجلة SEM، النمذجة البنائية )2016عبد هللا الصحراوي، عبد احلكيم بوصلب،  .91
العلوم  التعليمية، جملة  اإلداري ابملؤسسة  التسيري  لعالقات كفاءات  العاملي  بناء  النفسية والرتبوية منوذج  البحوث 

 .، جامعة الوادي، اجلزائر2، العدد  3النفسية والرتبوية، اجمللد  
علوم االجتماعية، جملة جامعة ، استخدام النمذجة ابملعادلة البنائية يف ال2018عبد الناصر اهلامشي عزوز،   .92

 . ، جامعة الشارقة، اإلمارات1، العدد 15الشارقة، اجمللد  
راببعه،   .93 الرحيم  عبد  البلقاء 2013عمر  جبامعة  السائد  التنظيمي  املناخ  واقع  تقييم  درجة   ،

الرت  فيها،جملةالدراسات  اإلداريني  العاملني  نظر  وجهة  من  األردن  يف  اجلامعية  بوية التطبيقية،كليةعجلون 
 . ، جامعة السلطان قابوس،األردن 3،العدد 7والنفسية،اجمللد  
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سنجق،   .94 حممود  العلوم 2013غالب  جملة  األردنيةاخلاصة،  اجلامعات  جناح  على  الفكري  املال  رأس  ،أثر 
 . ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية الرايض، اململكة العربية السعودية13االقتصادية والتسيري، العدد  

د .95 مهدايملشهداين،  غين  الكرمي  عبد  الزبيدي،امنة  تناي  املتميز 2016حام  واألداء  البشري  املال  راس  ،دور 
للعاملني يف حتقيق التفوق املنظميت،حبث مداين يف وزارة النفط العراقية،جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية،السنة 

 .،جامعة بغداد28الثانية عشر،اجمللد الرابع عشر،العدد  
،القيادة واالبداع:دراسة ميدانية على منظمات االتصال يف اليمن،جملة 2009ؤاد جنيب الشيخ، حيي سليم، ف .96

 . جامعة امللك عبد العزيز،العدد األول،السعودية
حممد،   .97 مؤتة 1994القريويت  التدريس،جملة  هيئة  أعضاء  وجهة  من  األردنية  اجلامعة  يف  التنظيمي  املناخ   ،

 . ،األردن 9، اجمللد 5 للبحوث والدراسات،العدد
اجملتمع 2018كاهيمربوك، .98 القانون:  العاملية،جملة  التصنيفات  وحتدي  املغاربية  اجلامعات  يف  احلكامة   ،

 .، جامعة قاصدي مرابح،اجلزائر1، العدد7والسلطة،اجمللد  
السببية ابستخدام ، التدريب على معاجلة الفرضيات  2020كتفي عزوز، إبراهيم بوترعه، سليماين صابرينة،   .99

 .، اجلزائر1، جامعة احلاج خلضر ابتنة  1، العدد  4النمذجة البنائية )حتليل املسار منوذجا(، جملة الروائز، اجمللد  
حيياوي،   .100 بوحديد،اهلام  اقتصاد 2013ليلى  يف  البشري  املال  رأس  تدريب  يف  االستثمار  عائد  ،قياس 

 .،جامعة احلاج خلضر ابتنة10/2013لوم التجارية،العدد املعرفة،جملة العلوم االقتصادية والتسيري والع
للتنمية  2016حممد بداوي،   .101 التسويق، اجمللة اجلزائرية  البنائية وتطبيقها يف حبوث  النمذجة ابملعادالت   ،

 .، جامعة عمار ثليجي األغواط، اجلزائر2016، ديسمرب 05االقتصادية، العدد  
لتفاعلية بني أبعاد جودة اخلدمة ورضا الزبون ابملؤسسة، جملة ، العالقة ا2017حممد خثري،أمساء مراميي، .102

 . ، جامعة مخيس مليانة4، العدد03الرايدة القتصادايت االعمال،اجمللد 
،التجربة الرائدة لرتكيا يف جمال التعليم،جملة اجملتمع،جتارب رائدة يف جمال التعليم 2016حممد زاهد جلول،  .103

 . ، دولة الكويت2016، ديسمرب 1438األول   ،ربيع 2102ابلعامل اإلسالمي،العدد  
عيسى،   .104 حممد  حمدود  املالية 2014حممد  جملة  العاملية،  التصنيفات  يف  اجلامعات  أداء  حتسني  اليات   ،

 . ، جامعة مستغامن 1، العدد1واألسواق، اجمللد  
العجلوين،   .105 حممد  الروسان،حممود  علي  املصار 2010حممود  يف  اإلبداع  يف  الفكري  املال  ف ،أثررأس 

 . ،العدد الثاين،جامعة دمشق سوراي26األردنية،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد 
العلوجي،   .106 حممد  الروسان،حممود  علي  املصارف 2010حممود  ابداع  يف  الفكري  املال  رأس  أثر   ،

 . ، جامعة جدارا،األردن 02العدد  ، 26األردنية،دراسة ميدانية،جملةجامعة دمشق لعلوم االقتصادية والقانونية،اجمللد 
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، ابعاد املناخ التنظيمي يف اجلامعات اجلزائرية من وجهة نظر أساتذة كليات العلوم 2016مزايين الوانس،   .107
 .، جامعة قاصدي مرابح،ورقلة2016، مارس23االجتماعية واإلنسانية،جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد

عالقة املناخ التنظيمي ابلرضا الوظيفي واألداء ألساتذة التعليم العايل، دراسات ،  2016مزايين الوانس،   .108
 . ، جامعة ورقلة16نفسية وتربوية، خمرب تطوير املمارسات النفسية والرتبوية، العدد  

يوسف،   .109 تقييمية حلالة 2014مسعداوي  البشري،دراسة  املال  تنمية رأس  التعليم يف  االستثمار يف  ،دور 
 . ،جامعة سعد دحلب البليدة2014- 02،اجمللد 11االقتصاد اجلديد،العدد    اجلزائر،جملة

، جودة اخلدمات اجلامعية يف مركز خدمة 2018نسرين صاحل صالح الدين،مرمي بنت سعد الربطماين،   .110
االدراكات  بني  الفجوة  مقياس  ابستخدام  تطبيقية  دراسة  قابوس:  السلطان  جبامعة  املستمر  والتعليم  اجملتمع 

، جامعة السلطان قابوس، سلطنة 2018، يناير1، العدد12عات، جملة الدراسات الرتبوية والنفسية، اجمللد  والتوق
 . عمان، األردن 

، بناء النماذج الكمية يف البحوث التسويقية ابستخدام املعادالت 2009نطور بالل، بلبخاري سامي،   .111
سكيكدة،  1955أوت  20، جامعة 02، العدد  02د البنائية، جملة أرصاد للدراسات االقتصادية واإلدارية، اجملل

 . اجلزائر
علي،  .112 هللا  عبد  أكرم  احلمداين،علي  هللا  عبد  امساعيل  إدارة 2010هنادة  يف  وأثره  الفكري  املال  ،رأس 

،جملد 98العاملني دراسة حتليلية آلراء عينة من رؤساء األقسام العلمية يف جامعة املوصل،جملة تنمية الرافدين،العدد  
 . امعة املوصل العراق، ج32

فلة، .113 مراد،عيساوي  بومنقار  رانيا،  اخلدمات 2018هادفا  جودة  حتسني  يف  ودوره  التنظيمي  املناخ   ،
 . ، جامعة اجللفة2018، اجمللد األول،اجلزء الثاين،ديسمرب 29اجلامعية،جملة الرتاث، العدد 

بني الثقافة التنظيمية والوالء التنظيمي واألداء التنظيمي،اجمللة العربية لإلدارة،اجمللد   اهلادي السياري،العالقة .114
 ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،عمان،األردن. 2، العدد 37

اهلداوي،   .115 املهدي  فتحي  اإلدارة 2007ايسر  حبوث  يف  وتطبيقها  البنائية  ابملعادلة  النمذجة  منهجية   ،
 .، جامعة حممد بن أمحد وهران، اجلزائر40، العدد  15بية والتنمية، السنة  التعليمية، جملة الرت 

سليمة،   .116 اجلزائري،جملة 2018ايسية  العايل  التعليم  يف  اجلودة  لتحقيق  د كأساس  م  ل  نظام  تطبيق   ،
 . ، جامعة ابن خلدون،تيارت02، العدد 3البحوث يف احلقوق والعلوم السياسية،اجمللد  

 األطروحات اجلامعية .
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)إب .117 اجلزائر، دراسة عينة من (،2017راهيم عاشوري  العايل يف  التعليم  التنظيمي وجودة مؤسسات  املناخ 
اجلامعات اجلزائرية، اطروحة دكتوراه، علوم التسيري، ختصص علوم التسيري، اطروحة منشورة، جامعة حممد بوضياف 

 املسيلة.
التنظيمي وجودة مؤسسات 2017-2016إبراهيم عاشوري،   .118 التعليم العايل يف اجلزائر،اطروحة   ، املناخ 

 . دكتوراه،ختصص علوم تسيري،جامعة حممد بوضياف املسيلة،اجلزائر
الرمحان،   .119 عبد  صايف  مجع 2017-2016بن  أدوات  وثبات  صدق  تقدير  لطرق  تقييمية  دراسة   ،

 . 2عة اجلزائر  املعطيات، أطروحة دكتوراه، ختصص علم النفس وعلوم الرتبية، جامعة عبد احلميد بن ابديس، جام
أمحد،   .120 سيد  الطلبة 2018-2017بوسيف  لدى  املقاوالتية  النية  على  املقاوالتية  املهارات  أتثري   ،

اهليكلية    املعادالت  منذجة  ابستعمال  دراسة  واملؤسسة، SEMاجلامعيني،  املالية  خنصص  دكتوراه،  أطروحة   ،
 .جامعة أبو بكر ابلقايد، جامعة تلمسان، اجلزائر

، الدور الوسيط للرضا الوظيفي يف العالقة بني املناخ 2017-2008الكرمي حممد البشري،  حافظ عبد   .121
التنظيمي واألداء الوظيفي، ابلتطبيق على أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات السودانية، أطروحة دكتوراه، الفلسفة يف 

 . إدارة االعمال، جامعة النيلني، السودان 
العوادي، .122 اجلودة  2018-2017محزة  الصناعية ،  املؤسسات  لرتقية صادرات  أساسي  الشاملة كمحدد 

اجلزائرية خارج احملروقات، دراسة استشرافية،أطروحة دكتوراه،العلوم االقتصادية،ختصص حتليل قطاعي،جامعة حممد 
 . حضري،بسكرة

، أثر التسويق املرتبط ابلقضااي على صورة املؤسسة، دراسة حالة مؤسسة 2019-2018حناش أحالم،  .123
ريدو ابجلزائر العاصمة، أطروحة دكتوراه، شعبة علوم التجارية، ختصص التسويق، جامعة فرحات عباس سطيف أو 
 .، اجلزائر-1-

سويسي،   .124 منذجة 2019-2018دمحان  ابستخدام  العمال  لدى  اإلنسحايب  للسلوك  العاملية  البنية   ،
البنائية )  العمل واSEMاملعادلة  النفس  لتنظيم، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، (، أطروحة دكتوراه، ختصص علم 

    .اجلزائر
عزيز،   .125 املؤسسة  2015-2014دمحاين  أداء  يف  الفكري  املال  رأس  على  االنفاق  مسامهة   ،

الصناعية،دراسة حالة مؤسسة سوانطراك،أطروحة دكتوراه،العلوم االقتصادية،ختصص تسيري،جامعة ايب بكر ابلقايد 
 . تلمسان 
هللا،   .126 عبد  أمحد  جودة 2009-2008الراشدي  مستوى  حتسني  يف  الشاملة  اجلودة  إدارة  استخدام   ،

 .اخلدمة التعليمية يف اجلامعات اليمنية،أطروحة دكتوراه،قسم علوم التسيري،جامعة اجلزائر
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حممد، .127 جتريبية 2018-2017رزقي  للمؤسسة،دراسة  املايل  األداء  على  الفكري  املال  رأس  حتليلتأثري   ،
اجلزائ املؤسسات  املؤسسة،جامعة على عينة من  اقتصاد وتسيري  االقتصادية،ختصص  العلوم  رية،أطروحة دكتوراه،يف 

 . حممد خيضر،بسكرة
128.   ، عيشوش  للمؤسسات 2016رايض  التنافسية  االستجابة  تعزيز  يف  االسرتاتيجية  املعرفة  إدارة  دور   ،

بوعريرج،  برج  بوالية  االلكرتونية  الصناعية  مؤسسات  من  عينة  على  دراسة   ( دكتوراه، كلية   االقتصادية  أطروحة 
 .العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر

بوسعد،   .129 املستدامة 2018زكية  التنمية  لتعزيز  الفكري  املال  رأس  فيتنمية  ودورها  التمكني  ،إسرتاتيجية 
 . 1ختصص تسيري موارد بشرية، جامعة ابتنة  دراسة حالة اجلامعات اجلزائرية،أطروحة دكتوراه علوم يف علوم التسيري،

،دور رأس املال الفكري يف استمرارية املؤسسة دراسة حالة ببعض املؤسسات بوالية 2017زملاط مرمي،   .130
بلعباس مؤسسة عزوز،مؤسسة حسناوي   التسيري، ختصص   ENIE ,CMAسيدي  ،علوم  دكتوراه  ،اطروحة 

 . ان تسيري موارد بشرية،جامعة ابو بكر ابلقايد تلمس 
امنة،زاين .131 األعمال، 2019-2018امنة،    زاين  منظمات  اداء  على  الفكري  املال  راس  أثر كفاءة   ،

 .أطروحة دكتوراه ل م د يف علوم التسيري، التخصص منظمات األعمال، جامعة طاهري حممد بشار، اجلزائر
املنعم سيد علي،   .132 القياس واالفصاح احملاسيب عن رأس 2008علي حسني الدوغجي،أسامة عبد  ،أمهية 
ا العربية املال  عمان  منشورة،جامعة  غري  دكتوراه  أطروحة  من  وبتصرف  مستل  الشركة،حبث  قيمة  لتعظيم  لفكري 

 . لدراسات العليا،عمان 
، التفكري اإلسرتاتيجي وأثره على امليزة التنافسية يف ضل التحدايت البيئية يف 2018علي كزار جمذاب،   .133

ركات قطاع النفط العراقي، أطروحة دكتوراه، ختصص إدارة العراق، دراسة على عينة من القادة اإلسرتاتيجيني يف ش
 . األعمال، جامعة العراق

الدقاق،  .134 السالم  عبد  عمار  الدين  البشرية  2018-2017عماد  املوارد  تنمية  يف  اجلودة  إدارة  تطوير   ،
امعة موالان مالك جبامعيت ماالنج واحملمدية،أطروحة دكتوراه،قسم اإلدارة الرتبوية السالمية،كلية الدراسات العليا،ج

 . إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، ماليزاي
،املناخ التنظيمي ودوره يف تطبيق إدارة املعرفة،دراسة ميدانية جامعة طاهري 2019-2018العويف افنان،   .135

 . حممد بشار،أطروحة دكتوراه،فرع علوم التسيري،ختصص تسيري منظمات االعمال،جامعة طاهري حممد بشار
، املناخ التنظيمي ودوره يف تطبيق ادارة املعرفة دراسة ميدانية جامعة الطاهري حممد 2019نان،  العويف أف .136

 بشار، أطروحة دكتوراه،علوم التسيري،ختصصتسيري منظمات األعمال، جامعة الطاهري حممد بشار. 
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ينة من ، اإلدارة اإلسرتاتيجية ودورها يف بناء منظمة ذكية، دراسة حالة ع2019-2018عياط سعاد،   .137
اجلزائرية،   اإللكرتونية  الصناعة  التسيري، enie, condor, starlightمؤسسات  علوم  دكتوراه،  أطروحة   ،

 . ختصص إدارة األعمال، جامعة طاهري حممد بشار
رأس املال الفكري على تنافسية املؤسسة املالية ابلسوق املايل، دراسة   ،أتثري2018-2017قريد صباح، .138

الفرتة   خالل  تونس  ببورصة  املدرجة  املالية  للمؤسسات  العلوم 2016-2013قياسية  دكتوراه،كلية  ،أطروحة 
 .االقتصادية وعلوم التسيري،قسم العلوم املالية،جامعة ابجي املختار، عنابة

خرية،   .139 أثر2017-2016قوبع  مؤسسة   ،  حالة  دراسة   ، التنظيمي،  االبداع  يف  الفكري  املال  رأس 
ابلقايد،  بكر  ايب  جامعة  البشرية،  املوارد  تسيري  ختصص  دكتوراه  مستغامن،أطروحة  »الظهرة"  الكربى  املطاحن 

 . تلمسان 
احلاج   1رأس املال الفكري على جودة التعليم العايل جامعة ابتنة    (،أثر2015-2016يوسف مرمي )  .140

 احلاج خلضر.   1التسيري ختصص تسيري املنظمات، جامعة ابتنة  خلضر منوذجا،أطروحة دكتوراه يف علوم  
احلاج   1، أثر رأس املال الفكري على جودة التعليم العايل جامعة ابتنة  2015-2015يوسف مرمي،   .141

 . احلاج خلضر،ابتنة  1ة دكتوراه،علوم التسيري، ختصص تسيري املنظمات،جامعة ابتنة خلضر منوذجا،أطروح 
 امللتقيات 

التنافسية املستدمية، 2011ابو بكر، الدوري زكراي،    بوسامل  .142 امليزة  الفكري كمدخل لتحقيق  املال  ، رأس 
ديسمرب، كلية العلوم  14-13دراسة ميدانية على حالة شركة اتصاالت اجلزائر، مداخلة من امللتقى الدويل، يومي 

 . االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي اجلزائر
، تطبيق منهجية النماذج العاملية التوكيدية يف دراسة صدق البناء 2015بوقصارة منصور، زايد رشيد،   .143

كأمنوذج، مداخلة يف امللتقى الوطين حول االختبارات   DASS21لالختبارات واملقاييس النفسية والرتبوية مقياس 
واملؤسسة،   اجلامعة  بني  واملهنية، حلقة وصل  واملدرسية  احلاج خلضر 2015نوفمرب    24-23النفسية  ، جامعة 

 . ابتنة، اجلزائر
نشوان،   .144 إدارة 2004مجيل  مفهوم  ضوء  يف  اجلامعي  التعليم  يف  األكادمييني  املشرفني  تطوير كفاايت   ،

اجلودة الشاملة يف فلسطني، ورقة قدمت فيملتقى النوعية يف التعليم العايل الفلسطيين، جامعة القدس املفتوحة،رام 
 .هللا، فلسطني

،رأس املال الفكري احلاجة الفعلية للمصارف اإلسالمية يف ضل 2013درابيل سهام،زيتوين عبد القادر،   .145
اإلسالمي،يومي   والتمويل  لالقتصاد  التاسع  العاملي  املؤمتر  يف  مقدمة  حبثية  املعرفة،ورقة  سبتمرب   10-9اقتصاد 

 . ،اسطنبول،تركيا2013
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العزاوي،   .146 االحتفاظ  2014سامي  إسرتاتيجية  تنفيذها ،  واليات  للمؤسسات  الفكري  املال  برأس 
استكشاف كيفي وتصور مقرتح، مؤمتر رأس املال الفكري العريب حنو رؤية اسرتاتيجية جديدة لالستثمار والتطوير 

عمان، بسلطنة  العامة  اإلدارة  معهد  مع  العربية 2013ابريل    30_  28مسقط،   ابلتعاون  املنظمة  منشورات   ،
 .زء الثاين، مصرلتنمية اإلدارية، اجل

ميمون،   .147 تصنيف 2015الطاهر  ضمن  ترتيبها  حتسني  يف  اجلزائرية  اجلامعات  اسرتاتيجية   ،
webometrics  مداخلة يف املؤمتر العريب الدويل اخلامس جلودة التعليم ،جامعة الشارقة ،االمارات، . 

تطبيق معايري ضمان جودة التعليم العايل لبناء ودعم ثقافة االبداع والتمييز  ،أمهية 2012عمار السامرئي،   .148
والرايدة للجامعات اخلاصة،دراسة حالة اجلامعة اخلليجية منوذج،ورقة قدمت اىل املؤمتر العريب الدويل الثاين لضمان 

 .جامعة اخلليجية، البحرين 2012افريل   05-04جودة التعليم العايل،
العمري،   .149 العلي،  غسان  الستار  املؤمتر 2004عبد  حتليلية،  استعراضية  دراسة  املعرفة،  خريطة  مفهوم   ،

 . ، جامعة الزيتونة األردنية،األردن 2004أفريل 28-26العلمي الدويل السنوي الرابع، ادرة املعرفة يف العامل العريب، 
سعودي،   .150 عاشوري،بلقاسم  جود 2016إبراهيم  حتقيق  يف  التنظيمي  املناخ  يف ،مسامهة  العايل  التعليم  ة 

البويرة التدريس جبامعة  هيئة  أعضاء  اإلنسانية  اجلزائر،من وجهة  والعلوم  احلقوق  اقتصادية-، جملة   28-دراسات 
 (، جامعة زاين عاشور اجللفة. 1)

املعايعة،   .151 سامل  عادل  اخلطيب،  حممود  حديثة،الطبعة 2006أمحد  للجامعات،مناذج  اإلبداعية  ،اإلدارة 
 . 17-16تاب العاملي وعامل الكتب احلديث،األردن، ص ص  األوىل،جدار للك

ميدون،   .152 عبديل،الياس  اجلامعة 2018ادريس  حلة  دراسة  ماليزاي،  يف  العايل  التعليم  جودة  واقع  امهية   ،
 . ( كنموذج،جملة دفاتر االقتصادية،جامعة زاين عاشوراجللفة  IIUMالعاملية اإلسالمية مباليزاي )

حممد،   .153 ا1979البادي  مدخل  األوىل،مكتبة ،  املعاصرة،الطبعة  للمؤسسات  النفسي  املناخ  قياس  ىل 
 االجنلو،القاهرة،مصر. 

 ، فن التدريب والتنمية،عامل الكتب،القاهرة،مصر. 1973برعي حممد مجال،   .154
،إدارة اجلامعات العربية يف ضوء املواصفات العاملية،املنظمة العربية للتنمية 2003بسمان فيصل حمجوب،   .155

 رة، مصر. العربية،القاه
النجاح األساسية 2009اثبيت احلبيب،بن عبو اجلياليل،   .156 البشرية،دعائم  املوارد  الكفاءات وتنمية  ،تطوير 

 .ملؤسسات االلفية الثالثة،الطبعة األوىل،مؤسسة الثقافة اجلامعية،اإلسكندرية،مصر
الفكري وأتثريه يف حتسني جودة اخلدمة اجلامعية،جا  .157 املال  املوصل، كلية حسني ليث سعد هللا،رأس  معة 

 .اإلدارة واالقتصاد
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شقبوعة،   .158 بريوت، 2001داود  املدربني،  واعداد  املهين  للتدريب  العريب  املركز  ملشرفني،  اعداد  ،أنظمة 
 . لبنان 

خريف،   .159 الوطنية 2011رايضبنصوشة،اندية  املااللفكريابملؤسسة  رأس  إدارة  ،أمهية 
االقتصادايت  املااللفكرييفمنظمااتألعمااللعربيةيف  رأس  جليوفيزايء،مداخلةمقدمةإىلامللتقىالدويلاخلامس،حول 

 . ،جامعةالشلف2011ديسمرب14و  13ومي  ی احلديثة،
بريش،   .160 القادر  غراية،عبد  الفكرايمليزة2011زهري  املال  األعمال   ،رأس  منظمات  يف  اجلديدة  التنافسية 

يف  العربية  األعمال  منظمات  يف  الفكري  املال  دويل:رأس  التعلم،ملتقى  منظمات  حنو  التوجه  ضل  يف  املعاصرة 
 . ،جامعة الشلف  2011ديسمرب   14و13االقتصادايت احلديثة،يومي  

، 3اس: اإلحصاء  دروس ومتارين، مطبوعة الدروس يف مقي  3، اإلحصاء  2018-2017ساوس شيخ ، .161
 .جامعة أمحد درارية أدرار، اجلزائر

، ثقافة املنظمة كأحد العوامل املؤثرة يف عملية صنع القرار،امللتقى العلمي الدويل 2009شتاحتة عائشة،   .162
 .،جامعة املسيلة،اجلزائر2009أفريل 15-14صنع القرار يف املؤسسة االقتصادية،أايم 

صالح،   .163 االفراد1994الشنواين  اإلنسانية  ،إدارة  شباب -والعالقات  األهداف،مؤسسة  مدخل 
 . اجلامعة،اإلسكندرية،مصر

 . ، اجلغرافيا املناخية،مكتبة اجملتمع العريب،عمان 2006صاحلة مصطفى عيسى،  .164
اجلزائرية:افاق  2014-2013صليحة رقاد،   .165 العايل  التعليم  تطبيق نضام ضمان اجلودة يف مؤسسات   ،

التعليم العايل للشرق اجلزائري،رسالة دكتوراه غلوم يف العلوم االقتصادية،جامعة ومعوقاته دراسة ميدانية مبؤسسات  
 . ، اجلزائر1سطيف  

قماري،   .166 حممد  عثمان،  النفسية 2017عابد  البحوث  فب  القياس  مناذج  البنائية  ابملعادلة  النمذجة   ،
   .زائر، جامعة مستغامن، اجل2017( جوان  2)4والرتبوية، جملة العلوم النفسية والرتبوية،  

السعيد،   .167 التسيري، 2015-2014عابدي حممد  النظري، قسم علوم  اجلانب  القرار،  نظرية  ، حماضرات 
 .جامعة حممد الشريف مساعدية، سوق اهراس

، رأس املال الفكري: طرق قياسه وأساليب احملافظة عليه للمنظمة،املنظمة 2003عادل حرحوشاملفرجي،   .168
 . العربية لتنمية اإلدارية،القاهرة، مصر

صاحل،   .169 عليب  أمحد  حرشوشاملفرجي،  احملافظة 2003عادل  وأساليب  قياسه  طرق  الفكري  املال  ،رأس 
 . عليه،منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة،مصر

عباس،  عالية   .170 املوقع: 2010عصام  من  اإلدارية،بغداد،العراق.  التقنية  حلقااتجلودة،الكلية   ،
http://alirtikaa.3oloum.com/t3-topic 

http://alirtikaa.3oloum.com/t3-topic
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املغريب،   .171 الفتاح  عبد  احلميد  البشرية2009عبد  املوارد  لتنمية  والتنظيمية  السلوكية  املهارات  ،املكتبة  ، 
 . املعاصرة،مصر

قرايقص،   .172 رمسية  حنفي،  الغفار  شباب 2004عبد  االعمال،مؤسسة  وبيئة  اإلدارة  ،أساسيات 
 . اجلامعة،القاهرة،مصر

الرمحان،  .173 عبد  النهضة 2000عبد هللا حممد  الثاين،دار  األوىل،اجلزء  االجتماع،الطبعة  علم  يف  دراسات   ،
 . العربية لطباعة والنشر،بريوت،لبنان 

، منذجة املعادلة البنائية للعلوم النفسية واالجتماعية األسس والتطبيقات  2018اصر السيد عامر،  عبد الن .174
 . والقضااي، اجلزء األول، دار جامعة انيف للنشر، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض، السعودية

 . ،إدارة األفراد،مطبعة اخللود،بغداد،العراق1993عصام الصباغ عبد الوهاب،   .175
176. ( ام كلثوم  موسى  بنوية،بن  اجلامعية (، 2017عيسى  املؤسسة  وجناعة  تفعيل  يف  ودوره  الفكري  املال  رأس 

 دراسة حالة كلية العلوم 

عامر،   .177 التقليد 1998الكبيسي  بني  احلكومي  اإلداري  معاصرة،التنظيم  وقضااي  التنظيمي  السلوك   ،
 .الشرق،الدوحة،قطرواملعاصرة،اجلزء الرابع،مطابع  

إبراهيم سلمان،   .178 ،مستوى جودة اخلدمات اجلامعية كما يدركها طلبة جامعة األقصى بغزة 2013حممد 
اخلدمة   جودة  ملقياس  األقصى  SERVPERFطبقا  جامعة  السابع )،جملة  اإلنسانية(،اجمللد  العلوم  سلسلة 

 .،غزة ،فلسطني2013عشر،يناير  
احملتوى يف البحوث الرتبوية: الواقع والتطوير، جملة البحث يف الرتبية  ، صدق  2016حممد إبراهيم حممد، .179

 .وعلم النفس، جامعة املنيا، مصر
الصرييف،   .180 اجلزء 2009حممد  املنظمات،  مستوى  على  التحليل  التنظيمي،  للسلوك  العلمية  ،املوسوعة 

 . الرابع، املكتب اجلامعي احلديث، مصر
القريويت،   .181 التنظيمي1994حممد  اإلدارية،الطبعة -،السلوك  املنظمات  يف  اإلنساين  السلوك  دراسة 

 . الثانية،مكتبة الشرق،األردن 
،االستثمار يف رأس املال الفكري وأساليب قياس كفاءته،ملتقى دويل 2011حممد راتول، أمحد مصنوعة،   .182

، جامعة 2011ديسمرب14و  13حول رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف االقتصادايت احلديثة،
 .الشلف
 . ، بناء وتدعيم الوالء املؤسسي، اتراك لطباعة والنشر والتوزيع، مصر2005مدحت حممد أبو النصر،   .183
،اإلدارة: دراسة حتليلية للوظائف والقرارات اإلدارية، الطبعة السادسة، 2000مدين عبد القادر عالقي،   .184

 . مكتبة هتامة، الرايض



 المراجع 
 
 

~ 279 ~ 
 

لتنظيمي الداعم للحوار يف اجلامعات السعودية،مركز امللك عبد ،املناخ ا2018وفاء بنت محدالتوجيري،   .185
 .العزيز للحوار الوطين،الطبعة الثالثة،الرايض،السعودية

 املراجع ابألجنبية 
186. Naseer,B. Mini devi,2019,Effect of Organisational Climate on 
Employees Motivation In UniversityLibraries In Kerala: An 
Investigative Study, india journal of information sources and services, 
vol 9, N° 1, PP 71-75, university of keralathiruvananthapuramkerala, 
india 
187. Abu rachedosman,Ruswiatisurya,saputra, Jashodhansaha,2017, 
Determinants ofStudent Satisfaction In The Context Of Higher 
Education: A CompleteStructural Equation Modeling Approach, british 
journal of marketing stidies, vol.5, N° 06. 
188. Andi syahrum, Hj.idaajubrahmasari, Riyad nugroho, 2016, Effect 
of Competence, Organizational Culture and Climate Of Organization 
To The Organizational Commitment, Job Satisfaction And The 
Performance Of Employees In The CcopeOf Makassar City 
Gouvernment,international journal of business and management, 
volume 5, issue 4. 
189. Aneta sokol,Agnieszka gozdek, Irena figursk,Martina blaskov, 

،2015 Organization Climate Of Higher Education Instition Its 
Implication For The Devlopment Of Creativity, procedia-social and 
behavioral sciences. 
190. Arashbakhsha,Abbas afrazeh,Akbar esfahanipour,2018, Identifying 
the Variables of Intellectual Capital and Its Dimensions with The 
Approach of Structural Equations in The Educational Technology Of 
Iran, Eurasia journal of mathematics, science and technology 
education,2018,14(5),1663-1682 



 المراجع 
 
 

~ 280 ~ 
 

191. Barbara M. Byrne, 2009, Structural Equation Modeling with 
AMOS, Basic Concepts, Applications, and Programming, Second 
Edition, Routledge Taylor § Francis group, new York, London, P 60. 
192. Betulbalkar,2015, The Relationship Between Organizational 
climate, Innovative Behavior and Job Performance Of teachers, 
international online journal of educational sciences,7(2). 
193. Bontis, N,2001,AssessingKnowledge Assets :Areview Of The 
ModelsUsed To Measure Intellectuel Capital,International Journal Of 
Management Reviews, Vol3, N° 1. 
194. Bouguera aoutif, Bouguera Halima, 2019, Strategies of 
Contemporary Statistical Analysis in Social Sciences : Structural 
Equation Modling as Model, Route Education § Social Science Journal, 
Volume 6(4), Turkey. 
195. C.neelaveni, S. manimaran,2015, StructuralEquation Modeling 
forAnalysingThe Impact of Quality of Administrative Practices 
inHigher Educational Institutions,spinger science business media 
Dordrecht 2015, anna university regional office, Madurai, tn, India 
196. Clark Eustace,Octobre 2000, The Intangible Economy Impact 
And Policy Issues, Report Of The European High Level Expert Group 
On The Intangible Economy,Europeau Commission. 
197. D. Herllrirgel, J.W Solcum, June 1974, OrganizationalClimate : 
MeasuresResearch And Contingencies, Academy Of Management 
Journal, Vol 17,N° 02. 
198. Daft, R. 2001,Organisation theory and design,7th editions, 
southwestern, collegepublishingUSA. 
199. David jimohkayoed, Nurahimmohdyusoff, Arsaythambyveloo, 
2016, Validating Quality Process Management Instrument for Higher 



 المراجع 
 
 

~ 281 ~ 
 

Education Using Structural Equation Modelling, international journal 
for quality research,10(2),. 
200. Dennis L Jackson, J Arthur Gillaspy, Rebecca Purc-Stephenson, 
2009, Reporting Practices in Confirmatory Factor Analysis : and 
Overview and Some Recommendations, Psychol Methods, 14(1. 
201. Dilworth, James,1992, Operation Mnagment,02ed MC-Graw-
Hill, New Work. 
202. Ding, Lin, Wayne F, Velicer § Lisa L. Harlow, 1995, Effets of 
Estimation Methods, Number of Indicators Perfactor, and Improper 
Solutions on Structural Equation Modeling Fit Indices, Structural 
Equation Modeling, A Multidisciplinary journal, Vol 2, N° 2, 
University of Rhode Island. 
203. Edwin B. Flippo,1976,Principle of Personnel Management 4th, 
McGraw-Hill CompanyInc, New York. 
204. G. Forehan, B. Gilmar,1964, Environment Variation In Studies 
Of OrganizationalBehaviour, Psychological Bulletin, N°62. 
205. Gio Wiederhold, 2014, Valuing  intellectual capital multinationals 
and texhavens  ,Springer Science Business media New York, PP,3-,5 . 
206. GORAN ROOS § Others,2005, Management Intellectuel 
Capital In Practice, Elsevier, New York. 
207. Goran  .Roos, others,2005,Mangement intellectual capital in 
practice,Elsevier,New work. 
208. Hanger, Stens, H.§ Rob,2001, OrganizationalClimate and 
Organizational Performance, Journal of Management Decision, Vol8, 
N° 4. 
209. Joseph F.Hair Jr, William C.Black , Barry J.Babin, Rolph 
E.Anderson, 2014, Multivariate Data Analysis, Pearson Education 
Limited, 7 th ed. 



 المراجع 
 
 

~ 282 ~ 
 

210. Joseph Hair et al, A Primer on Partial Least Squares Structural 
Equation Moddeling ( Pls-Smart) , 2 ed, sage publication, 2016 
211. journal of intellectual  capital  ,vol 1, N°2. 

212. La ode muhshalihim,Murdjanikamaluddin,La 
iru,Syahrinehrihusain ,2018,The Effect of Learning 
Organization,Organitional Climate,And Work Motivation On Work 
Satisfaction And Teachers Performance Of Teachers Of The State High 
Schools In Kendari City,Indonesia, international journal of education, 
learrnig and development, vol 6, N° 12. 
213. LEIF Edevisson, Michael S.Malon,1977,Intellectual 
capital:realizing your company true value by finding its hidden 
brainpower, harper busines,New York. 
214. Mark W. McElroy,2003, The New Knowledge Management, 
Butterworth Heinemann, Amsterdam. 
215. Massy, William, Honoring the Trust,2003, Quality and 
CostContainmentHigher Education, AnkerPublishing, New Work. 
216. Mohammed 
borhandden,Musahhairuddin,Mohdalishafeeq,Hussain vazhathodi,Al 
hudawilokman,Mohdtahirkhadijah,2016,Organisational Climate as a 
Predictor of Workforce Performance in The Malysian Higher 
Education Instutions,quality assurabce in education vol 24 ISS3. 
217. Nitichatteerji, Ravi kiran,(2017) Role of human and relational 
capital of universities as underpinnings of a knowledge economy: A 
structural modelling perspective from north Indian universities, cite this 
article:Chatterj,N,International journal of educational development 
218. Omar farukunal,2001, Application Of Total Quality Management 
In HigherEducational Instituons, Journal Of QafqazUniversity Spring 
Baku,Azerbaijan,Number 7. 



 المراجع 
 
 

~ 283 ~ 
 

219. Osama A.Hazzi, Issa Maldaon, 2015,  A Pilot Study : Vital 
Methodological Issues, Business Tehory and Practice, Vol 16 , Issue 1. 
220. Osama f .al-kurdi,Ramzi elhaddadeh, Tillaleldabi,2020, The 
Role OrganisationalClimteIn Managing Knowledge Sharing Among 
Academics in Higher Education, international journal of information 
management 50 (2020). 
221. Petty. R, Guthrie.j,2000, Intellectual capital literature review 
measurement, reporting and management 
222. Porte, M, What Is Strategy, Harvard Business Review, mc, 
sc,1996. 
223. R. Field .H, A. Abelson,1982, Climate : A Conceptualization 
And Proposed Model : Human Relations, N°35. 
224. R. Tagiuri ,1968, The Concept of Organization of Climate, In 
R. Tagiuri and GH litwin (Est) OrganizationalClimate : exploration of 
a concept, (Boston : Harvard UniversityPress, Boston, USA. 
225. Randall E . Schumacker, Richard G. Lomax, OP .cit, P 50. 
226. Randall E. Schumacker, Richard G. Lomax, 2010, A Beginner’s 
Guide to Structural Equation Modeling,  
227. Rex B. Kline, 2016, Principles and Practice of Structural 
Equation Modeling, 4th Edition, The Guilford Press, New York. 
228. Richard P.Bagozzi, Youjac Yi, On the evaluation of structtural 
equation models, Journal of acadamy of marketing sciences,Vol 16, 
N°1, 1998.p :8 
229. Shah Rachna, Susan Meyer Goldstein, 2006, Use Of Structural 
Equation Modeling In Operations Management Research : Looking 
Back And Forward, Journal Of Operations Management, University Of 
Minnesota, USA. 



 المراجع 
 
 

~ 284 ~ 
 

230. Sri isfantinpujilestari, Widjiastuti,sunardi,2018,The Impact of 
Organizational Climate on Lecturer Performance: The Role  
Mediation of Individual Commitment,journal of resources 
development and management an international peer-reviewed vol 
45,2018, university of merdeka, indonesia 
231. Sumiamumtaz,Qaisar abbas,2014, An Empirical Investigation of 
Intellectual Capital Affecting Performance: A Case of Private 
Universities in Pakistan, word applied sciences journal 32(7): 1460-
1467, Comsats institute of information technology, Islamabad, Pakistan. 
232. Third Edition, Routledge Taylor § Francis group, new York, 
London. 
233. Thomas A. Steward, 1997,Intellectual capital: the wealth of 
organizations,Doubleday. New York, USA . 
234. Timothy, A. Brown, 2006, Confirmatory Factor Analysis for 
Applied Research, Guildford Press,New York, London. 

 موقع االنرتنت 
235. * William Schultz    اقتصاد التطوير، ساهم طويال يف التعليم   ،اقتصادي أمريكي متخصص يف

 1972حصل على ميدالية سنة  1960العايل يف جامعة شيكاغو، أصبح رئيس التجمع االقتصاد األمريكي سنة  
االقتصاد   نوبلفي  جائزة  على  حتصل  التجمع،  منحه  تقديري  أكرب  موقع 1979،   .

يوم    http://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_Schultzاألنرتنيت املوقع  على  ،طلع 
 22h00على الساعة    14/08/2019

236. WWW-UNIV-bechar.dz املوقع الرمسي جلامعة   09/2020/ 20لقد مت زايرة املوقع يوم 
237. Yamane, taro, 1967, Statistics, An Introductory Analysis, 2nd Ed, 
Harper and Row, New York, USA, P 886 

238. Yolanlaramirez, Elena mario, Montserrat manzaneque, (2019), 
Examining the Intellectual Capital Web Reporting by Spanish 

http://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_Schultz


 المراجع 
 
 

~ 285 ~ 
 

Universities,cite this document: https//doi.org/10.1108/oir-02-2018-
0048 We have been visiting the site on 02_08_2019 AT 14H38. 

239. Mousayaminfirooz,Fatemehnooshinfard,Hasan siamian,2015, 
Structural Equation Model Of Organizational Climate In Iranian 
Academic Libraries,the electronic library ,vol.33 ISS 
5,http://dx.doi.org/10.1108/EL -05-2014-0076,I was see to this cite 
15/09/2019 at 15h11.  
240. Mohammad aliachraf,(2018),Influences of WorkingCondition and 
Faculty Retention on Quality Education in Private Universities in 
Bangladesh, cite this document: https//doi.org/10.1108/IJEM-03-
2018-0121,We have been visiting the site on 16_08_2019 AT 17H00. 
241. Lorrain Jean,Luc Brunet,1984, Climat Organisationnel, 
Satisfaction Au Travail et Perception Syndicalisme, Relations 
Industrielles ,Vol 39,N° 4.Pour Citer Cet Article, Utiliser 
L’information 
Suivante :URI://http://id.erudit.org/iderudit /050077AR ,j’ai visité ce 
cite le 01/01/2020 a 13h57. 
242. Maria dabic,Jasminka,Laznjak,David smallbone, Jadranka 
svarc,2018,Intellectuel Capital, Organisational Climate,Innovation 
Culture,And SME Preformance: Evidence from Croatia,journal of 
small business and entreprise development, https://doi.org/10-
1108/JSBED-04-2018-0177 
243. J.Greenberg, Baron,1993, Behaviour in 
Organizations,Boston :Allyman d Bacon. 
244. Jesus de frutos-belizon,Femando martin-alcazar,Gonzalo sanchez-
gardey (2019),Conceptualizing academic intellectual capital: definition 
and proposal of a measurement scale, cite this document 



 المراجع 
 
 

~ 286 ~ 
 

https//doi.org/10.1108/JIC-09-2018-0152 We have been visiting the 
site on 13_06_2019 AT 17H42 
245. Houseman, R § J.P.Goodman,Leading withKnowledge, 
Sage.Publications, London 1997. 
246. http://dx.doi.org/10.1016/J.Ijedudev.2017.06.004 We have been 
visiting the site on 12_04_2019 AT 19H38. 
247. http://events.aroqa.org/uploads/newsImage/file/proceedings2015_(
9).pdf 
248. Amjad lqbal, Fawad latif, Frederic marimon, Umar Farooq 
sahibzada, Sadamhussain (2018),From knowledge management to 
organizational performance: modelling mediating role of innovation 
and intellectual capital in higher education,cite this document: 
https//doi.org/10.1108/JEIM-04-2018-0083 We have been visiting the 
site on 26_04_2019 AT 14H54. 
 

http://events.aroqa.org/uploads/newsImage/file/proceedings2015_(9).pdf
http://events.aroqa.org/uploads/newsImage/file/proceedings2015_(9).pdf


 
 

 

 
 املالحق

 



 المالحق 
 
 

~ 288 ~ 
 

 األول: استمارة االستبيانامللحق  

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

 جامعة أمحد دراية أدرار 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري 

 قسم علوم التسيري 

 استمارة موجهة لألساتذة اجلامعيني

 السالم عليكم ورمحة هللا

األسئ هذه  "إن  عنوانه:  أكادميي  علمي  إجناز حبث  إىل  يديك هتدف  بني  املوضوعة  املال لة  الرأس  بني  العالقة  التنظيمي يف  للمناخ  الوسيط  الدور 
التقدير "، فالرجاء اإلجابة على بنود االستبيان بكل موضوعية ودقة، ولكم منا فائق  الفكري وجودة التعليم العايل جامعة طاهري حممد بشار منوذجا

 واالحرتام. 

 الطالب      قادري عبد اجمليد      إشراف الدكتور جماهد امحد 

 احملور األول: البياانت العامة 

 ذكر                                  أنثى اجلنس                            -1

 دكتوراه علوم                            دكتوراه الطور الثالث دكتوراه دولة                     املؤهل العلمي                  -2

 ماجستري 

 سنوات  10إىل أقل من  5سنوات                                 من  5أقل من األقدمية                          -3

 سنة 15سنة                                أكثر من  15إىل 10من 

 'أستاذ التعليم العايل                                 أستاذ حماضر 'أالرتبة العلمية                    -4

                   'أستاذ حماضر 'ب'أستاذ مساعد 'أ

 مؤقتأستاذ مساعد 'ب'            أستاذ 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                 كلية الطب                              الكلية املنتمي إليها:-5

 كلية العلوم الدقيقة                                كلية العلوم الطبيعية واحلياة 

 كلية اآلداب واللغات                               كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري     كلية التكنولوجيا                          

 
 
 
 
 

 :احملور الثاين: الرأس املال الفكري
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 .العالقايت ويتشكل من رأس املال البشري، رأس املال اهليكلي، رأس املال 
 -1البعد االول: رأس املال البشري.

 .رات و القدرات واليت ميكن حتويلها إىل قيمةويرتبط ابملوارد البشرية للجامعة، حيث يشمل الكفاءات والنخبة املتميزة املالكة للمعرفة، االبتكار، اخلربة العملية اضافة اىل املها
موافق   غري موافق  حمايد موافق  موافق بشدة  غري 

 بشدة 
 الفقرات 

 
 الرقم 

  املعرفة      
 01 تعمل اجلامعة على االحتفاظ ابألساتذة ذوي املهارات واملعارف املتنوعة.      

 02 تعمل اجلامعة على رمسلة املعرفة من خالل أتليف األساتذة وتثمني معارفهم      
 03 تتناسب مؤهالت اعضاء هيئة التدريس مع الوظائف املوكل هلم.      
حترص اجلامعة على مشاركة األساتذة يف دورات تدريبية لزايدة معارفهم وتنفيد       

 العمل جبودة عالية. 
04 

  االبتكار      
العمل       والقيام حبل        اإلبداع يف  القدرة على  التدريس  ميتلك عضو هيئة 

 املشاكل بشكل فعال. 
05 

تشجع اجلامعة األساتذة على اإلبداع والتطوير بشكل مستمر وتفتح هلم اجملال       
 لذالك

06 

 07 ميتلك عضو هيئة التدريس الشجاعة الكافية للقيام أبعمال االبتكارية.      
 08 اخلربة العملية      
جمال  تعمل اجلامعة على االستعانة ابألساتذة اخلارجيني ذوي اخلربة الطويلة يف       

 عملهم 
09 

مكانة        وتوليهم  والفنية  العلمية  اخلربات  من دوي  االستفادة  على  اجلامعة  تركز 
 خاصة 

10 

 11 تساعد اخلربة اليت ميتلكها األفراد على حل مشاكل العمل.      
 12 املهارات والقدرات      
 13 متميز. تتطلب الوظيفة امتالك مهارات علمية إلجناز العمل بشكل      
 14 يتوفر لدى االفراد القدرة على حتمل مسؤوليات أكرب يف العمل.      
تركز اإلدارة العليا على التدريب والتطوير املستمر كأساس الكتساب املهارات       

 املتنوعة. 
15 

  فرق العمل      
 16 افرادها. تكرس اجلامعة اساليب العمل اجلماعي وروح الفريق بني      
 17 تستفيد اجلامعة من عمل افرادها كفريق عمل واحد.     
 18 يشارك االفراد آبرائهم يف فرق العمل املشرتكة.      

. 
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 البعد الثاين:رأس املال اهليكلي -2

موافق   غري موافق  حمايد موافق  موافق بشدة  غري 
 بشدة 

 الفقرات 

 
 الرقم 

  .وقواعد البياانتانظمة املعلومات      
اخلاصة أبنظمة        التجهيزات  حترص اجلامعة على استفادة األستاذ من كافة 

 .املعلومات الالزمة لألداء العمل
19 

 20 .هتتم اجلامعة أبنظمة املعلومات املدعمة الختاذ القرار     
 21 .االنشطةتتوفر اجلامعة على قاعدة بياانت تتضمن معلومات عن كل      
  .السياسات واإلجراءات     
 22 .تتمتع سياسات وإجراءات اجلامعة ابملرونة والقابلية من طرف األساتذة     
تسعى اجلامعة اىل تبين كل السياسات واإلجراءات والطرق     واألساليب       

 .الكفيلة بتسهيل العمليات وتفنيدها بكفاءة وفاعلية
23 

جلميع  تعمل        املتبعة  واإلجراءات  السياسات  شرح  على  اجلامعة  إدارة 
 .األساتذة بوضوح 

24 

  .العمليات اإلدارية      
 25 .تقوم اجلامعة مبراجعة وتقييم العمليات اإلدارية بشكل مستمر     
 26 تقوم اجلامعة بعملياهتا اإلدارية على أكمل وجه      
 27 .العمليات اإلدارية ابستمرار لتقليل األخطار يف العملتقوم اجلامعة بتطوير       
حتسني        هبدف  اخرى  جبامعات  اإلدارية  عملياهتا  اداء  اجلامعة  تقارن 

 .عملياهتا
28 

  الربامج      
تسعى اجلامعة اىل بناء برامج تعىن ابحلفاظ وبتطوير مجيع املكوانت املادية       

 .والبشرية فيها
29 

 30 .ختصص اجلامعة ميزانية كافية لربامج تطوير وتدريب األساتذة     
 31  .الربامج املتبعة ففي اجلامعة تلقى الرضا والقبول من طرف األساتذة     

 .الستغالل األمثل لرأس مال البشرييعرب عن اإلطار التنظيمي الذي تنتجه اجلامعة وامتالك اجلامعة هلذا النوع من رأس املال يوفر بيئة أعمال مالئمة 
 
 البعد الثالث:رأس املال العالقايت. -3

  يعكس مستوى رضا الزبون مبستوى اخلدمة املقدمة له، حيث يفسر ابلعالقات املتميزة مع مجيع األطراف اليت تتعامل مع اجلامعة
موافق   غري موافق  حمايد موافق  موافق بشدة  غري 

 بشدة 
 الفقرات 

 
 الرقم 

  العالقة مع الطلبة      
 32 .هتتم اجلامعة بتحقيق رضا الطلبة واحلفاظ على عالقات طيبة معهم     
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 33 .هتتم اجلامعة مبعرفة اراء واقرتاحات طلبتها واإلصغاء هلم وحل مشاكلهم     
ورغبات        متطلبات    تلبية  يف  اجلامعة  يف  واإلدارات  األقسام  تساهم كل 

 الطلبة 
. 

34 

  العالقة مع األساتذة      
وخارج        داخل  األستاذ  وضعية  توضح  بياانت كاملة  قاعدة  اجلامعة  لدى 

 .اجلامعة
35 

 36 .هتتم اجلامعة ببناء عالقات طيبة مع األساتذة والتواصل دائم معهم     
 37 ..تدرس اجلامعة ابهتمام كل مشاكل وشكاوى األساتذة وتسعى حللها      
  التعاون )بني اجلامعات(      
التعاون مع اجلامعات        تعمل اجلامعة على خلق قيمة مضافة هلا من خالل 

 .األخرى
38 

 39 .هتتم اجلامعة بدراسة تغريات البيئة اخلارجية لتبقى مواكبة لتطوراهتا     
االتفاقيات مع  تسعى اجلامعة للتعلم وإضافة قيمة مضافة هلا من خالل إبرام       

 احمليط اخلارجي لتحسني أدائها 
40 

 احملور الثالث: املناخ التنظيمي 
 .يتكون من اهليكل التنظيمي، منط القيادة واختاد القرارات، احلوافز واالتصال التنظيمي

 البعد االول:اهليكل التنظيمي. -1
 .األعمالهو عبارة عن تركيب بنائي منظم يفصح عن صياغة حمددة واضحة للوظائف يفسر جماالت وطبيعة 

موافق   غري موافق  حمايد موافق  موافق بشدة  غري 
 بشدة 

 الفقرات 

 
 الرقم 

يتصف اهليكل التنظيمي بالمركزية مما يسمح اختاذ القرارات بوترية سريعة مما       
 .اإلداريةيسهل العملية 

41 

 42 .يساهم اهليكل التنظيمي احلايل إبجناز املهام بشكل أفضل      
 43 .تتميز االتصاالت بني األقسام والكليات وإدارة اجلامعة بسهولة واإلنسانية     
 44 .تعمل إدارة اجلامعة   على احرتام ختصص األستاذ يف توجيهه     

اجلامعة        إدارة  لإلبداء  ترسم  اجملال  فسح  مع  لألساتذة  العريضة  اخلطوط 
 األفكار ولآلراء وحرية العمل 

45 

 46 .تقوم سياسة اإلشراف اجلامعة على أساس ترك حرية التصرف لألساتذة     
 البعد الثاين:منط القيادة واختاد القرارات.  -2

 .االجناز العمل املكلفني بهقدرة القائد غلى التأثري على املرؤوسني للعمل حبماس وثقة 
موافق   غري موافق  حمايد موافق  موافق بشدة  غري 

 بشدة 
 الفقرات 

 
 الرقم 

 47 .تشجع إدارة اجلامعة تبادل املعرفة بني األساتذة     

 48 .هتتم إدارة اجلامعة ابملقرتحات الصاعدة إليها     
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 49 .األساتذة يف عملية اختاد القراراتتنتهج إدارة اجلامعة مبدأ املشاركة مع      
خمتلف        يف  االبداع  على  لديها  األساتذة  الكلية  يف  اجلامعة  إدارة  تشجع 

 .اجملاالت
50 

 51 .تشجع إدارة اجلامعة املبادرات الفردية     
 52 .تشجع إدارة اجلامعة املبادرات اجلماعية     

 
 البعد الثالث:احلوافز. -3

  العوامل اليت تعمل على التأثري على السلوك الفرد من خالل إشباع حاجتهجمموعة 

موافق   غري موافق  حمايد موافق  موافق بشدة  غري 
 بشدة 

 الفقرات 

 
 الرقم 

 53 متتاز احلوافز اليت تقدمها اجلامعة ابملوضوعية والشفافية      

 54 .األساتذةختصص اجلامعة ميزانية للحوافز املالية لتشجيع      
ومتطلبات        املتغريات  مع  وتتكيف  اجلامعة  تقدمها  اليت  احلوافز  تتأقلم 

 .األستاذ
55 

 56 .تتوافق احلوافز اليت تقدمها اجلامعة مع الدوافع     
 57 ميتاز نظام احلوافز يف اجلامعة ابلوضوح     

 . البعد الرابع:االتصال-4
 ونفسية حتدث داخل اجلامعة، تساهم يف تبادل األفكار عرب القنوات الرمسيةعملية إدارية واجتماعية 

موافق   غري موافق  حمايد موافق  موافق بشدة  غري 
 بشدة 

 الفقرات 

 
 الرقم 

 58 .تسود عالقات طيبة بني األساتذة وإدارة اجلامعة     

 59 .ابملساواةيتميز تعامل إدارة اجلامعة مع أعضاء هيئة التدريس       
 60  .يسود جو من األرحيية لالجتماعات غرب الرمسية ألعضاء هيئة التدريس     
 61 .يتم االتصال إبدارة اجلامعة بشكل سهل وسلس     
 62 .توفر اجلامعة قنوات اتصال تتيح انتقال املعلومات بني األساتذة     

 .حمور الرابع: جودة التعليم العايل
 البعد األول:االعتمادية واملوثوقية.-1

 .ثبات األداء خالل فرتة زمنية
موافق   غري موافق  حمايد موافق  موافق بشدة  غري 

 بشدة 
 الفقرات 

 
 الرقم 

للمعلومة        مصدر  واعتباره  التدريس  هيئة  عضو  على  االعتماد  لطلبة  ميكن 
 .املطلوبة

63 

 64 التعليمية بشكل مالئم حترص اجلامعة على تقدمي اخلدمة      
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 65 .تلتزم اجلامعة بتنفيذ براجمها يف األوقات احملددة     
 66 .املعلومة املقدمة للطلبة موثوقة ومؤكدة     

 
 
 . البعد الثاين:األمان-2

 واألمان األهلية واللياقة للعاملني وقدرهتم على كسب الثقة 
 

موافق  غري   غري موافق  حمايد موافق  موافق بشدة 
 بشدة 

 الفقرات 

 
 الرقم 

 67 .يشعر الطالب ابألمان عند وجوده ابجلامعة     

 68 أسلوب تعامل األستاذ يشعر الطلبة ابلثقة.      
 69 .عضو هيئة التدريس صادق وأمني يف عمله اجتاه الطلبة     
 70 .خدمة الطلبة هي أولوية ابلنسبة لألستاذ اجلامعي     
للعالقات  يتم        النظر  دون  وإنصاف  مبوضوعية  الطالب  أعمال  تقييم 

 الشخصية. 
71 

 72 .يسود االحرتام املتبادل بني عضو هيئة التدريس والطلبة     
 73 تتوفر اجلامعة على املعلومات الكافية لإلجابة على أسئلة الطلبة.      

 .البعد الثالث:امللموسية-3
 .التسهيالت املادية، املعدات، مظهر األفرادمظهر العناصر املادية،  

موافق   غري موافق  حمايد موافق  موافق بشدة  غري 
 بشدة 

 الفقرات 

 
 الرقم 

 74 .يتالءم املظهر العام للجامعة مع طبيعة اخلدمة التعليمية املقدمة     

 75 .كل التجهيزات والتقنيات الالزمة لتعليم العايل متوفرة جبامعة     
 76 .متتلك اجلامعة قاعات تدريس مهيأة     
تتوفر اجلامعة على التقنيات والوسائل التكنولوجية احلديثة اليت تسهل عمل       

 .األستاذ
77 

 78 .تتوفر املواصالت بسهولة جبوار اجلامعة     
 
 البعد الرابع:االستجابة-4
 للياقة والكياسة والغمان ا

موافق   موافق غري  حمايد موافق  موافق بشدة  غري 
 بشدة 

 الفقرات 

 
 الرقم 

 79 .تستجيب اجلامعة بتقدمي اخلدمات املطلوبة     
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 80 .هناك استعداد دائم ملساعدة الطلبة من طرف إدارة اجلامعة     
 81 .األستاذ اجلامعي مستعد دائما ملساعدة طلبته      
 82 أتخذ اجلامعة بعني االعتبار اقرتاحات الطلبة      

 
 
 
 

 البعد اخلامس:التعاطف )العالقة مع الطلبة(-05
 العناية واالنتباه الشخصي الذي مينحهاألستاذ لطلبته 

موافق   غري موافق  حمايد موافق  موافق بشدة  غري 
 بشدة 

 الفقرات 

 
 الرقم 

 83 .يبدل عضو هيئة التدريس جهدا مستمرا لفهم وحماولة إرضاء الطلبة     

 84 .األستاذ احلفاظ على العالقة العلمية املتينة مع الطالب من أولوايت       
 85 .هتتم اجلامعة بتلبية احتياجات الطلبة     
 86 .تتعامل اجلامعة مع قضااي الطالب إبنصاف     
 87 .يساعد األستاذ اجلامعي طلبته حىت خارج جمال التدريس      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األساتذة احملكمني امللحق الثاين: قائمة أمساء  
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 اجلامعة  إسم ولقب األستاذ احملكم  الرقم 

 جامعة طاهري حممد بشار  أ.د دمحاين عزيز 01

 جامعة طاهري حممد بشار  أ.د بن عبد العزيز سفيان  02

 جامعة طاهري حممد بشار  أ.د كرومي سعيد  03

 جامعة طاهري حممد بشار  أ.د بن خلضر العريب  04

 جامعة أمحد درارية أدرار العريب   أ.د تيقاوي 05

 جامعة أمحد درارية أدرار أ.د ساوس الشيخ  06

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امللحق الثالث : اختبار شروط النمذجة ابملعادالت البنائية 
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 املتوسط احلسايب واملتوسط احلسايب احملسن لكافة عبارات استبيان الدراسة -1

املتوسط  املتغري 
 احلسايب 

Mean 

 املتوسط احلسايب 

 احملسن 

Trimmedmean 

 املتوسط احلسايب  املتغري 

Mean 

 املتوسط احلسايب 

 احملسن 

Trimmedmean 

a11 3.2721 3.3023 b31 3.0196 3.0218 
a12 3.0918 3.1020 b32 3.1606 3.1785 
a13 3.2295 3.2550 b33 3.0655 3.0728 
a14 3.0262 3.0291 b41 2.8590 2.8433 
a21 3.2393 3.2659 b42 3.2065 3.2295 
a22 3.1245 3.1384 b43 3.1245 3.1384 
a23 3.6262 3.6402 c11 3.4590 3.4544 
a31 3.6491 3.6657 C12 3.8688 3.9207 
a32 3.2491 3.2768 c13 3.7836 3.8151 
a33 3.7704 3.8005 c21 3.7049 3.7276 
a41 4.1901 4.2112 c22 2.9442 2.9380 
a42 3.6852 3.7058 c23 3.2721 3.3023 
a43 3.5901 3.6001 c31 3.1573 3.1748 
a51 3.5770 3.5856 c32 3.1901 3.2112 
a52 3.1770 3.1967 c33 3.2885 3.3205 
a53 3.7442 3.7714 y11 3.2524 3.2805 
b11 3.3180 3.3533 y12 3.3967 3.4408 
b12 3.2131 3.2367 y13 3.4491 3.4435 
b13 3.0262 3.0291 y14 3.5049 3.5054 
b21 3.2754 3.3060 y15 3.6426 3.6484 
b22 3.3114 3.3460 y16 3.7081 3.7313 
b23 2.9672 2.9635 y21 3.6524 3.6693 

 
 
 

 امللحق الثالث: اختبار شروط النمذجة ابملعادالت البنائية 
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 احلسايب احملسن لكافة عبارات استبيان الدراسة املتوسط احلسايب واملتوسط  -2

 

املتوسط  املتغري 
 احلسايب 

Mean 

 املتوسط احلسايب 

 احملسن 

Trimmedmean 

 املتوسط احلسايب  املتغري 

Mean 

 املتوسط احلسايب 

 احملسن 

Trimmedmean 

y22 3.7114 3.7349 x23 3.8032 3.8336 
y23 3.6721 3.6912 x24 3.8163 3.8515 
y24 3.0491 3.0546 x25 3.8393 3.8843 
y25 3.3278 3.3642 x26 3.7672 3.7969 
y26 3.1967 3.2185 x31 3.8819 3.9244 
y31 3.1081 3.1202 x32 3.8131 3.8447 
y32 3.1081 3.1202 x33 3.3344 3.3715 
y33 3.1081 3.1193 x34 3.0491 3.0546 
y34 3.1344 3.1493 x35 3.1377 3.1530 
y35 3.0426 3.0473 x41 2.9114 2.9016 
y41 3.1573 3.1748 x42 3.2360 3.2622 
y42 3.6426 3.6584 x43 3.3442 3.3825 
y43 2.9836 2.9817 x44 3.9114 3.9571 
y44 3.5672 3.5746 x51 4.2295 4.2550 
y45 3.4229 3.4653 x52 3.6393 3.6548 
x11 3.7114 3.7349 x53 4.1081 4.1202 
x12 4.0360 4.0956 x54 4.1901 4.2112 
x13 3.8032 3.8369 x55 3.9213 3.9717 
x14 3.3660 3.6511    
x21 3.7311 3.7568    
x22 3.6602 3.6803    
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 امللحق الثالث: اختبار شروط النمذجة ابملعادالت البنائية 

 

 االلتواء والتفلطح اختبار التوزيع الطبيعي بواسطة معامل  -1

 

 معامل االلتواء  املتغري 

Skewness 

 معامل التفلطح 

Kurtosis 
 معامل االلتواء  املتغري 

Skewness 

 معامل التفلطح 

Kurtosis 

a11 -0.186 -0942 b31 -0.149 -0.766 

a12 -0.289 -0.806 b32 -0.116 -0.917 

a13 -0.150 -1.016 b33 0.007 -0.866 

a14 -0.273 -0.787 b41 -0.014 -0.978 

a21 -0.218 -0.905 b42 -0.074 -1.005 

a22 -0.148 -1.080 b43 0.064 -1.0041 

a23 -0.234 -0.806 c11 -0.608 0.087 

a31 -0.303 -0.793 C12 -0.516 -0.268 

a32 -0.483 -0.672 c13 -0.309 -0.867 

a33 -0.203 -0.671 c21 0.060 -0.934 

a41 -0.431 -0.418 c22 -0.352 -0.898 

a42 -0.318 -0.727 c23 -0.402 -0.944 

a43 -0.143 -0.957 c31 -0.367 -0.942 

a51 -0.102 -0.935 c32 -0.491 -0.690 

a52 -0.401 -0.855 c33 -0.374 -0.765 

a53 -0.371 -0.993 y11 -0.486 -0.700 

b11 -0.224 -0.942 y12 -0.137 -1.015 

b12 0.225 -0.998 y13 -0.221 -0.916 

b13 -0.295 -0.790 y14 -0.354 -0.823 

b21 -0.436 -0.636 y15 -0.309 -0.520 

b22 0.078 -0.784 y16 -0.206 -0.812 

b23 0..341 -0.801 y21 -0.201 0-0.793 
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 امللحق الثالث: اختبار شروط النمذجة ابملعادالت البنائية 

 

 اختبار التوزيع الطبيعي بواسطة معامل االلتواء والتفلطح -2

 

 معامل االلتواء  املتغري 

Skewness 

 معامل التفلطح 

Kurtosis 
 معامل االلتواء  املتغري 

Skewness 

 معامل التفلطح 

Kurtosis 

y22 -0.168 -1.013 x23 -0.526 -0.085 

y23 -0.040 -0.982 x24 -0.538 -0.281 

y24 -0.618 -0.555 x25 -0.398 -0.641 

y25 -0.243 -0.936 x26 -0.480 -0.186 

y26 -0.017 -0.890 x31 -0.478 -0.373 

y31 0.018 -0.763 x32 -0.499 -0.880 

y32 -0.080 -0.850 x33 -0.174 -1.034 

y33 -0.032 -0.891 x34 -0.221 -0.955 

y34 -0.010 -1.089 x35 0.067 -1.044 

y35 -0.131 -0.952 x41 -0.498 -0.898 

y41 -0.278 -0.919 x42 -0.424 -0.781 

y42 0.020 -0.976 x43 -0.481 -0.039 

y43 -0.211 -0.951 x44 -0.359 -0.957 

y44 -0.303 -0.927 x51 -0.323 -1.046 

y45 -0.367 -0.768 x52 -0.131 -0.789 

x11 -0.822 0.194 x53 -0236 -0.777 

x12 -0.587 0.109 x54 -0.601 0.017 

x13 -0.314 -0.809 x55 -0.325 -0.808 

x14 -0.508 -0.428    

x21 -0.384 -0.613    
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x22 -0.146 -0.615    

 

 امللحق الثالث: اختبار شروط النمذجة ابملعادالت البنائية 

 

 (   Homoscedasticityاختبار خطية العالقة وثبات التباين )-1

 شكل انتشار البواقي لتأتري رأس املال الفكري على جودة التعليم العايل   -

 
 

 شكل انتشار البواقي لتأثري رأس املال الفكري على املناخ التنظيمي    -
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 شكل انتشار البواقي لتأثري املناخ التنظيمي على جودة التعليم العايل  -

 

 
 

 لتأثري رأس املال الفكري على جودة التعليم العايل   شكل انتشار البواقي   -
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 امللحق الرابع : ملخص مؤشرات املطابقة لنموذج رأس املال الفكري 

 بعد التعديل -1

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 26 61,673 29 ,000 2,127 

Saturated model 55 ,000 0   

Independence 
model 

10 656,955 45 ,000 14,599 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model ,027 ,961 ,926 ,507 

Saturated model ,000 1,000   

Independence 
model 

,116 ,629 ,547 ,515 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 

CFI 

Default model ,906 ,854 ,948 ,917 ,947 
Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence 
model 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-AdjustedMeasures 

Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model ,644 ,584 ,610 

Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence 

model 
1,000 ,000 ,000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 
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Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 32,673 13,852 59,240 

Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence 

model 
611,955 532,770 698,574 

FMIN 

Model FMIN F0 
LO 
90 

HI 
90 

Default model ,206 ,109 ,046 ,198 
Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence 
model 

2,197 2,047 1,782 2,336 

 
 
 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 113,673 115,659 209,971 235,971 

Saturated model 110,000 114,201 313,708 368,708 
Independence 

model 
676,955 677,719 713,993 723,993 

ECVI 

Model ECVI 
LO 
90 

HI 
90 

MECVI 

Default model ,380 ,317 ,469 ,387 
Saturated model ,368 ,368 ,368 ,382 

Independence 
model 

2,264 1,999 2,554 2,267 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 
HOELTER 

.01 
Default model 207 241 
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Model 
HOELTER 

.05 
HOELTER 

.01 
Independence 

model 
29 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملخص مؤشرات املطابقة لنموذج املناخ التنظيمي  امللحق الرابع :

 بعد التعديل -1

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
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Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 30 119,623 48 ,000 2,492 

Saturated model 78 ,000 0   

Independence 
model 

12 1110,370 66 ,000 16,824 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model ,049 ,938 ,900 ,577 

Saturated model ,000 1,000   

Independence 
model 

,201 ,516 ,428 ,436 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 

CFI 

Default model ,892 ,852 ,933 ,906 ,931 
Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence 
model 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-AdjustedMeasures 

Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model ,727 ,649 ,677 

Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence 

model 
1,000 ,000 ,000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 71,623 43,226 107,709 

Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence 

model 
1044,370 940,058 1156,094 

FMIN 
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Model FMIN F0 
LO 
90 

HI 
90 

Default model ,400 ,240 ,145 ,360 
Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence 
model 

3,714 3,493 3,144 3,867 

RMSEA 

Model RMSEA 
LO 
90 

HI 
90 

PCLOSE 

Default model ,071 ,055 ,087 ,017 
Independence 

model 
,230 ,218 ,242 ,000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 179,623 182,350 290,736 320,736 

Saturated model 156,000 163,091 444,895 522,895 
Independence 

model 
1134,370 1135,461 1178,815 1190,815 

ECVI 

Model ECVI 
LO 
90 

HI 
90 

MECVI 

Default model ,601 ,506 ,721 ,610 
Saturated model ,522 ,522 ,522 ,545 

Independence 
model 

3,794 3,445 4,168 3,798 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 
HOELTER 

.01 
Default model 163 185 
Independence 24 26 
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Model 
HOELTER 

.05 
HOELTER 

.01 
model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امللحق الرابع : ملخص مؤشرات املطابقة لنموذج جودة التعليم العايل

 بعد التعديل -1

 
CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 43 131,844 77 ,000 1,712 

Saturated model 120 ,000 0   

Independence 
model 

15 1439,799 105 ,000 13,712 

RMR, GFI 
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Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model ,040 ,945 ,915 ,607 

Saturated model ,000 1,000   

Independence 
model 

,214 ,494 ,422 ,432 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 

CFI 

Default model ,908 ,875 ,960 ,944 ,959 
Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence 
model 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-AdjustedMeasures 

Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model ,733 ,666 ,703 

Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence 

model 
1,000 ,000 ,000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 54,844 26,931 90,629 

Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence 

model 
1334,799 1215,932 1461,074 

FMIN 

Model FMIN F0 
LO 
90 

HI 
90 

Default model ,441 ,183 ,090 ,303 
Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence 
model 

4,815 4,464 4,067 4,887 
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RMSEA 

Model RMSEA 
LO 
90 

HI 
90 

PCLOSE 

Default model ,049 ,034 ,063 ,538 
Independence 

model 
,206 ,197 ,216 ,000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 217,844 222,706 377,107 420,107 

Saturated model 240,000 253,569 684,454 804,454 
Independence 

model 
1469,799 1471,495 1525,356 1540,356 

ECVI 

Model ECVI 
LO 
90 

HI 
90 

MECVI 

Default model ,729 ,635 ,848 ,745 
Saturated model ,803 ,803 ,803 ,848 

Independence 
model 

4,916 4,518 5,338 4,921 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 
HOELTER 

.01 
Default model 224 247 
Independence 

model 
27 30 
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 امللحق اخلامس : ملخص اختبار متوذج القياس لرأس املال الفكري 

 
RegressionWeights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
F2 <--- F1 ,493 ,080 6,194 *** par_10 
F3 <--- F1 -,034 ,075 -,458 ,647 par_11 
F3 <--- F2 ,641 ,066 9,762 *** par_12 

m3 <--- F1 1,000     

m2 <--- F1 ,747 ,088 8,452 *** par_1 
m1 <--- F1 ,902 ,101 8,916 *** par_2 
x5 <--- F3 ,705 ,089 7,901 *** par_3 
x4 <--- F3 ,538 ,090 5,986 *** par_4 
x3 <--- F3 ,626 ,073 8,583 *** par_5 
x2 <--- F3 1,000     

x1 <--- F3 ,924 ,093 9,893 *** par_6 
y1 <--- F2 ,646 ,058 11,183 *** par_7 
y2 <--- F2 1,000     

k3 <--- F2 ,802 ,044 18,141 *** par_8 
y3 <--- F2 ,603 ,063 9,605 *** par_9 

StandardizedRegressionWeights: (Group number 1 - Default model) 
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   Estimate 
F2 <--- F1 ,387 
F3 <--- F1 -,029 
F3 <--- F2 ,693 

m3 <--- F1 ,831 
m2 <--- F1 ,618 
m1 <--- F1 ,635 
x5 <--- F3 ,600 
x4 <--- F3 ,396 
x3 <--- F3 ,491 
x2 <--- F3 ,776 
x1 <--- F3 ,661 
y1 <--- F2 ,567 
y2 <--- F2 1,013 
k3 <--- F2 ,817 
y3 <--- F2 ,484 

 
 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

e9 
<--

> 
e14 ,155 ,022 7,051 *** par_13 

e12 
<--

> 
e14 ,024 ,017 1,376 ,169 par_14 

e12 
<--

> 
e4 ,119 ,017 7,073 *** par_15 

e10 
<--

> 
e14 ,139 ,020 6,929 *** par_16 

e3 
<--

> 
e12 ,115 ,017 6,918 *** par_17 

e2 <-- e9 ,083 ,015 5,616 *** par_18 



 المالحق 
 
 

~ 312 ~ 
 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
> 

e3 
<--

> 
e11 ,091 ,014 6,419 *** par_19 

e8 
<--

> 
e5 -,054 ,009 -6,279 *** par_20 

e4 
<--

> 
e14 ,080 ,016 5,086 *** par_21 

e2 
<--

> 
e10 ,060 ,013 4,502 *** par_22 

e9 
<--

> 
e4 ,086 ,017 4,980 *** par_23 

e11 
<--

> 
e4 ,056 ,013 4,353 *** par_24 

e12 
<--

> 
e8 -,068 ,018 -3,800 *** par_25 

e10 
<--

> 
e9 ,062 ,021 2,980 ,003 par_26 

e9 
<--

> 
e8 -,065 ,018 -3,662 *** par_27 

e3 
<--

> 
e9 ,067 ,017 3,967 *** par_28 

e2 
<--

> 
e5 -,031 ,007 -4,282 *** par_29 

e1 
<--

> 
e6 ,026 ,007 3,675 *** par_30 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

e9 
<--

> 
e14 ,426 

e12 <-- e14 ,078 
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   Estimate 
> 

e12 
<--

> 
e4 ,452 

e10 
<--

> 
e14 ,429 

e3 
<--

> 
e12 ,476 

e2 
<--

> 
e9 ,335 

e3 
<--

> 
e11 ,484 

e4 
<--

> 
e14 ,270 

e2 
<--

> 
e10 ,270 

e9 
<--

> 
e4 ,275 

e11 
<--

> 
e4 ,273 

e12 
<--

> 
e8 -,280 

e10 
<--

> 
e9 ,182 

e9 
<--

> 
e8 -,223 

e3 
<--

> 
e9 ,232 

e1 
<--

> 
e6 ,299 

 
Variances: (Group number 1 - Default model) 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 
F1   ,179 ,025 7,092 *** par_31 

e15   ,246 ,023 10,708 *** par_32 
e13   ,132 ,020 6,731 *** par_33 

e1   ,080 ,016 4,893 *** par_34 
e2   ,161 ,017 9,503 *** par_35 
e3   ,215 ,022 9,807 *** par_36 

e12   ,273 ,029 9,479 *** par_37 
e11   ,163 ,021 7,741 *** par_38 
e10   ,305 ,025 12,093 *** par_39 

e9   ,385 ,032 11,901 *** par_40 
e8   ,219 ,024 9,068 *** par_41 
e6   ,093 ,010 9,559 *** par_42 
e5   -,008 ,011 -,702 ,483 par_43 
e4   ,256 ,020 12,786 *** par_44 

e14   ,344 ,028 12,465 *** par_45 
Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
F2   ,150 
F3   ,466 
y3   ,234 
k3   ,668 
y2   1,027 
y1   ,321 
x5   ,360 
x4   ,157 
x3   ,241 
x2   ,603 
x1   ,437 

m1   ,404 
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   Estimate 
m2   ,382 
m3   ,690 

 
 
 
 
 
 

Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 F1 F2 F3 
F2 ,493 ,000 ,000 
F3 ,282 ,641 ,000 
y3 ,297 ,603 ,000 
k3 ,395 ,802 ,000 
y2 ,493 1,000 ,000 
y1 ,319 ,646 ,000 
x5 ,199 ,452 ,705 
x4 ,152 ,345 ,538 
x3 ,176 ,401 ,626 
x2 ,282 ,641 1,000 
x1 ,261 ,593 ,924 

m1 ,902 ,000 ,000 
m2 ,747 ,000 ,000 
m3 1,000 ,000 ,000 

Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 F1 F2 F3 
F2 ,387 ,000 ,000 
F3 ,239 ,693 ,000 
y3 ,187 ,484 ,000 
k3 ,316 ,817 ,000 
y2 ,392 1,013 ,000 
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 F1 F2 F3 
y1 ,219 ,567 ,000 
x5 ,144 ,416 ,600 
x4 ,095 ,275 ,396 
x3 ,118 ,340 ,491 
x2 ,186 ,538 ,776 
x1 ,158 ,458 ,661 

m1 ,635 ,000 ,000 
m2 ,618 ,000 ,000 
m3 ,831 ,000 ,000 

 
 
 
 
 
 
 

Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 F1 F2 F3 
F2 ,493 ,000 ,000 
F3 -,034 ,641 ,000 
y3 ,000 ,603 ,000 
k3 ,000 ,802 ,000 
y2 ,000 1,000 ,000 
y1 ,000 ,646 ,000 
x5 ,000 ,000 ,705 
x4 ,000 ,000 ,538 
x3 ,000 ,000 ,626 
x2 ,000 ,000 1,000 
x1 ,000 ,000 ,924 

m1 ,902 ,000 ,000 
m2 ,747 ,000 ,000 
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 F1 F2 F3 
m3 1,000 ,000 ,000 

Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 F1 F2 F3 
F2 ,000 ,000 ,000 
F3 ,316 ,000 ,000 
y3 ,297 ,000 ,000 
k3 ,395 ,000 ,000 
y2 ,493 ,000 ,000 
y1 ,319 ,000 ,000 
x5 ,199 ,452 ,000 
x4 ,152 ,345 ,000 
x3 ,176 ,401 ,000 
x2 ,282 ,641 ,000 
x1 ,261 ,593 ,000 

m1 ,000 ,000 ,000 
m2 ,000 ,000 ,000 
m3 ,000 ,000 ,000 

 
 
 
 
 
 
 

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 F1 F2 F3 
F2 ,000 ,000 ,000 
F3 ,268 ,000 ,000 
y3 ,187 ,000 ,000 
k3 ,316 ,000 ,000 
y2 ,392 ,000 ,000 
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 F1 F2 F3 
y1 ,219 ,000 ,000 
x5 ,144 ,416 ,000 
x4 ,095 ,275 ,000 
x3 ,118 ,340 ,000 
x2 ,186 ,538 ,000 
x1 ,158 ,458 ,000 

m1 ,000 ,000 ,000 
m2 ,000 ,000 ,000 
m3 ,000 ,000 ,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملخص اختبار متوذج القياس للمناخ التنظيميي  امللحق اخلامس :

RegressionWeights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
m3 <--- F1 1,000     

m2 <--- F1 ,623 ,095 6,544 *** par_1 
m1 <--- F1 ,822 ,127 6,482 *** par_2 
x5 <--- F3 ,471 ,067 6,981 *** par_3 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 
x4 <--- F3 ,389 ,075 5,163 *** par_4 
x3 <--- F3 ,506 ,066 7,717 *** par_5 
x2 <--- F3 1,000     

x1 <--- F3 ,775 ,076 10,243 *** par_6 
y1 <--- F2 ,658 ,057 11,587 *** par_7 
y2 <--- F2 1,000     

k3 <--- F2 ,859 ,042 20,359 *** par_8 
y3 <--- F2 ,516 ,065 7,957 *** par_9 

StandardizedRegressionWeights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
m3 <--- F1 ,879 
m2 <--- F1 ,535 
m1 <--- F1 ,605 
x5 <--- F3 ,449 
x4 <--- F3 ,325 
x3 <--- F3 ,446 
x2 <--- F3 ,868 
x1 <--- F3 ,622 
y1 <--- F2 ,575 
y2 <--- F2 ,993 
k3 <--- F2 ,852 
y3 <--- F2 ,416 
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Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

F1 
<--

> 
F3 ,056 ,018 3,178 ,001 par_10 

F1 
<--

> 
F2 ,089 ,018 4,955 *** par_11 

F3 
<--

> 
F2 ,191 ,022 8,761 *** par_12 

e12 
<--

> 
e4 ,107 ,017 6,382 *** par_13 

e10 
<--

> 
e14 ,141 ,021 6,822 *** par_14 

e9 
<--

> 
e14 ,156 ,023 6,896 *** par_15 

e2 
<--

> 
e9 ,093 ,016 5,687 *** par_16 

e3 
<--

> 
e12 ,124 ,018 6,905 *** par_17 

e3 
<--

> 
e11 ,095 ,015 6,178 *** par_18 

e8 
<--

> 
e5 -,031 ,008 -3,993 *** par_19 

e4 
<--

> 
e14 ,069 ,016 4,380 *** par_20 

e2 
<--

> 
e10 ,067 ,014 4,802 *** par_21 

e9 
<--

> 
e4 ,085 ,017 4,924 *** par_22 

e2 
<--

> 
e4 ,034 ,012 2,721 ,006 par_23 

e10 
<--

> 
e9 ,081 ,020 4,143 *** par_24 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

e10 
<--

> 
e8 ,092 ,018 5,102 *** par_25 

e11 
<--

> 
e4 ,041 ,013 3,167 ,002 par_26 

e8 
<--

> 
e14 ,059 ,018 3,356 *** par_27 

e3 
<--

> 
e9 ,055 ,016 3,361 *** par_28 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

F1 
<--

> 
F3 ,227 

F1 
<--

> 
F2 ,380 

F3 
<--

> 
F2 ,649 

e12 
<--

> 
e4 ,396 

e10 
<--

> 
e14 ,418 

e9 
<--

> 
e14 ,413 

e2 
<--

> 
e9 ,341 

e3 
<--

> 
e12 ,480 

e3 
<--

> 
e11 ,622 

e8 
<--

> 
e5 -,920 
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   Estimate 

e4 
<--

> 
e14 ,231 

e2 
<--

> 
e10 ,273 

e9 
<--

> 
e4 ,272 

e2 
<--

> 
e4 ,156 

e10 
<--

> 
e9 ,227 

e10 
<--

> 
e8 ,312 

e11 
<--

> 
e4 ,263 

e8 
<--

> 
e14 ,189 

e3 
<--

> 
e9 ,183 
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 امللحق اخلامس : ملخص اختبار متوذج القياس للجودة التعليم العايل 

 
RegressionWeights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
F2 <--- F1 ,493 ,080 6,194 *** par_10 
F3 <--- F1 -,034 ,075 -,458 ,647 par_11 
F3 <--- F2 ,641 ,066 9,762 *** par_12 

m3 <--- F1 1,000     

m2 <--- F1 ,747 ,088 8,452 *** par_1 
m1 <--- F1 ,902 ,101 8,916 *** par_2 
x5 <--- F3 ,705 ,089 7,901 *** par_3 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 
x4 <--- F3 ,538 ,090 5,986 *** par_4 
x3 <--- F3 ,626 ,073 8,583 *** par_5 
x2 <--- F3 1,000     

x1 <--- F3 ,924 ,093 9,893 *** par_6 
y1 <--- F2 ,646 ,058 11,183 *** par_7 
y2 <--- F2 1,000     

k3 <--- F2 ,802 ,044 18,141 *** par_8 
y3 <--- F2 ,603 ,063 9,605 *** par_9 

StandardizedRegressionWeights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
F2 <--- F1 ,387 
F3 <--- F1 -,029 
F3 <--- F2 ,693 

m3 <--- F1 ,831 
m2 <--- F1 ,618 
m1 <--- F1 ,635 
x5 <--- F3 ,600 
x4 <--- F3 ,396 
x3 <--- F3 ,491 
x2 <--- F3 ,776 
x1 <--- F3 ,661 
y1 <--- F2 ,567 
y2 <--- F2 1,013 
k3 <--- F2 ,817 
y3 <--- F2 ,484 

  
 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
F1   ,195 ,031 6,286 *** par_29 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 
F3   ,309 ,038 8,037 *** par_30 
F2   ,281 ,025 11,105 *** par_31 
e1   ,058 ,024 2,393 ,017 par_32 
e2   ,189 ,019 10,005 *** par_33 
e3   ,228 ,027 8,339 *** par_34 

e12   ,294 ,028 10,700 *** par_35 
e11   ,101 ,023 4,370 *** par_36 
e10   ,319 ,026 12,084 *** par_37 

e9   ,396 ,032 12,374 *** par_38 
e8   ,272 ,023 11,632 *** par_39 
e6   ,078 ,009 8,556 *** par_40 
e5   ,004 ,009 ,438 ,662 par_41 
e4   ,246 ,019 12,991 *** par_42 

e14   ,358 ,029 12,159 *** par_43 
Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
y3   ,173 
k3   ,726 
y2   ,986 
y1   ,331 
x5   ,201 
x4   ,106 
x3   ,199 
x2   ,753 
x1   ,387 

m1   ,366 
m2   ,286 
m3   ,772 
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Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 F2 F3 F1 
y3 ,516 ,000 ,000 
k3 ,859 ,000 ,000 
y2 1,000 ,000 ,000 
y1 ,658 ,000 ,000 
x5 ,000 ,471 ,000 
x4 ,000 ,389 ,000 
x3 ,000 ,506 ,000 
x2 ,000 1,000 ,000 
x1 ,000 ,775 ,000 

m1 ,000 ,000 ,822 
m2 ,000 ,000 ,623 
m3 ,000 ,000 1,000 

Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 F2 F3 F1 
y3 ,416 ,000 ,000 
k3 ,852 ,000 ,000 
y2 ,993 ,000 ,000 
y1 ,575 ,000 ,000 
x5 ,000 ,449 ,000 
x4 ,000 ,325 ,000 
x3 ,000 ,446 ,000 
x2 ,000 ,868 ,000 
x1 ,000 ,622 ,000 

m1 ,000 ,000 ,605 
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 F2 F3 F1 
m2 ,000 ,000 ,535 
m3 ,000 ,000 ,879 

Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 F2 F3 F1 
y3 ,516 ,000 ,000 
k3 ,859 ,000 ,000 
y2 1,000 ,000 ,000 
y1 ,658 ,000 ,000 
x5 ,000 ,471 ,000 
x4 ,000 ,389 ,000 
x3 ,000 ,506 ,000 
x2 ,000 1,000 ,000 
x1 ,000 ,775 ,000 

m1 ,000 ,000 ,822 
m2 ,000 ,000 ,623 
m3 ,000 ,000 1,000 

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 
  F2 F3 F1 

y3 ,416 ,000 ,000 
k3 ,852 ,000 ,000 
y2 ,993 ,000 ,000 
y1 ,575 ,000 ,000 
x5 ,000 ,449 ,000 
x4 ,000 ,325 ,000 
x3 ,000 ,446 ,000 
x2 ,000 ,868 ,000 
x1 ,000 ,622 ,000 

m1 ,000 ,000 ,605 
m2 ,000 ,000 ,535 
m3 ,000 ,000 ,879 
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Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 F2 F3 F1 
y3 ,000 ,000 ,000 
k3 ,000 ,000 ,000 

y2 ,000 ,000 ,000 
y1 ,000 ,000 ,000 
x5 ,000 ,000 ,000 
x4 ,000 ,000 ,000 
x3 ,000 ,000 ,000 
x2 ,000 ,000 ,000 
x1 ,000 ,000 ,000 
m1 ,000 ,000 ,000 
m2 ,000 ,000 ,000 
m3 ,000 ,000 ,000 

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 F2 F3 F1 
y3 ,000 ,000 ,000 
k3 ,000 ,000 ,000 
y2 ,000 ,000 ,000 
y1 ,000 ,000 ,000 
x5 ,000 ,000 ,000 
x4 ,000 ,000 ,000 
x3 ,000 ,000 ,000 
x2 ,000 ,000 ,000 
x1 ,000 ,000 ,000 
m1 ,000 ,000 ,000 
m2 ,000 ,000 ,000 
m3 ,000 ,000 ,000 
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