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  :امل��ص

�إ�� �الدراسة ��ذه� �والتم������دف �الفكري �املال �ب�ن�رأس ���ودة�ا��ياة�الوظيفية �الدور�الوسيط �ع�� التعرف

التنظي��،�واعتمدت�املن���الوصفي�لت�ي�ن�حي�يات��ذا�املوضوع،�ولتوضيح�ذلك�تم�إسقاط��ذه�الدراسة�ع���قطاع�

ار،�الختبار�فرضية�الدراسة�تم�مفردة�من�فئة��دار��ن�بجامعة�أدر �260التعليم�العا���بأخذ�عينة�عشوائية�تت�ون�من�

� � �برنامج ��� �تفر�غ�ا �تم ��س�بانة �توز�ع �و�عد �لذلك، �اس�بانة �إ���Smart PLS3و,SPSSتصميم �الدراسة �وتوصلت ،

�أ�م�ا ��ان �النتائج �من �والتم���: العديد �الفكري �املال �رأس �ب�ن �العالقة ��� �وسيطا
ً
�دورا �الوظيفية �ا��ياة �جودة أدت

�لإلد �بال�سبة �جامعة�التنظي�� �قادة �ا�تمام �ضرورة �أبرز�ا �التوصيات، �من �جملة �تضمنت �كما �أدرار، �بجامعة ار��ن

  .أدرار�برأس�مال�ا�الفكري�من�خالل�تحس�ن�جودة�حياة�الوظيفية�مما��سا�م����تحقيق�تم���تنظي���ع���مستوا�ا

  .التم���التنظي��, رأس�املال�الفكري , جودة�ا��ياة�الوظيفية: ال�لمات�املفتاحية
 

Abstract:  

This study aims to identify the mediating role of quality of work life between 

intellectual capital and organizational excellence, and it adopted the descriptive approach to 

clarify the merits of this topic, and to clear up that, this study was projected onto the higher 

education sector by taking a random sample consisting of 260 individuals from the category 

of administrators at Adrar University; to test the hypothesis of the study, a questionnaire was 

designed for this, after distributing the questionnaire, it was unloaded in SPSS and Smart 

PLS3, and the study reached several results, the most important of which were: the quality of 

career played a mediating role in the relationship between intellectual capital and 

organizational excellence for the administrators at Adrar University. It also included a number 

of recommendations, most notably the need for the leaders of Adrar University to pay 

attention to its intellectual capital by improving the quality of career life, which contributes to 

achieving organizational excellence at its level. 

Keywords: quality of work life, intellectual capital, organizational excellence. 
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فرضت التوجهات االقتصادية العالمية توجهات حديثة في االستثمار حيث لم يعد الراس المالي المادي 

هو العامل األساسي والوحيد للحكم على كفاءة رأس المال فالثورة المعرفية وتراكم المعرفة أدى إلى 

مال الفكري خصوصا ابراز دور أهم عنصر فعال في العملية اإلنتاجية وتطور المعرفة وهو رأس ال

في ظل التوجه نحو تعزيز اقتصاد المعرفة وإبراز اثاره على التنمية االقتصادية سواء تعلقت األثار 

أو تجلت على المستوى الجزئي .....) استثمار كلي، استهالك كلي، انتاج كلي ،(بالمستوى الكلي 

  ....) مؤسسات، أفراد،(

جيات لدى تييل دوره في الريادة والتنافسية وبناء االستراأدى التركيز على الفكر كرأس مال إلى تفع

المؤسسات تقوم على االستثمار في هذا العامل غير المنتهي وغير المتقادم فهو الرهان األساسي الذي 

يتحدد وفق حصتها السوقية وسياستها اإلنتاجية وحتى حصر منافسيها وهذه األهداف هي ما تجعل 

لمشاريع يراعون استدامة هذا العامل االستثماري الرائد والمنتج من أجل المؤسسة من القائمين على ا

خلق قيمة لألعمال والقدرة على التنافس والتمييز التنظيمي من خالل توفير بيئة عمل محفزة لإلنتاج 

الفكري والسعي لتحقيق مستوى من الرضا الوظيفي يسمح الموازنة بين تكلفة رأس المال الفكري 

اهمال البيئة الخارجية للعامل الذي يعد محور هذا االستثمار  االستثمار في راس المال وعوائده دون 

تنطوي عليه من فرص تجعله ينتقل من مؤسسة إلى أخرى أو ينتقل بفكره ويخلق مؤسسة  كري  وماالف

ذي وهو الواقع ال. منافسة جديدة وما ينجر عن ذلك  وينعكس على نشاط المؤسسة المصدرة لهذا العامل

فرض على القائمين ومسيري المؤسسات منافسة اقتصادية على اصعدة مختلفة، منافسة في المدخالت 

السترجاع تكاليف تأهيل هؤالء العمال واستقرار نشاط المؤسسة بغية  الوظيفيةوتتمثل في جودة الحياة 

دورة ( سوق تحقيق أهدافها ومنافسة في لمخرجات تتمثل في طرح منتوج رأس المال الفكري في ال

فبالرغم من اختالف . وال يتوقف األمر عند مؤسسات معينة أو على طبيعة نشاط  معين) حياة منتوج 

  غير أن مدخالتها ال تخلو من راس مال فكري  الوسطيةمخرجاتها وسلعها 

والجامعة مثلها كسائر المؤسسات اإلنتاجية على المستوى الفكري حيث ترتكز استراتيجياتها على 

تخدام األمثل للموارد البشرية للحصول على مخرجات ذات جودة عالية تمكن المؤسسات المستقبلة االس

لهذه المخرجات من تحقيق قيم مضافة تسمح بتحقيق نمو اقتصادي على كل األصعدة، خصوصا بعد 

إيالء األهمية لموضوع التمييز التنظيمي في تواتر البحوث العلمية التي تصب في هذا الموضوع 

إبراز الدور الريادي لمحرك العملية اإلنتاجية وهو راس المال الفكري، ناهيك عن تصنيف الجامعات و



  مقدمة 

 

 
 ب 

واالمتيازات المتحققة من وراء ذلك سواء كانت مادية أو معنوية، وهو ماتسعى إليه كل الجامعات 

تنظيمي  وجامعة أدرار بالنظر الى السياسات االستخدامية القائمة تنص وتعمل على تحقيق تمييز

وتنافسية مقبولة بين الجامعات من خالل تأهيل االعوان واالستثمار األمثل في الكفاءات من خالل 

بحيث تتعدد . توظيفها توظيفا مناسبا يتماشى وانتاجيتها من جهة ويتناسب ومتطلباتها من جهة أخرى

فمن بين أهم ابعادها تفعيل  لدى الجامعة أبعاد األداء الوظيفي الذي يسمح بتحقيق منافسة فكرية متميزة

الحلقة السوسيو اقتصادية من خالل التعاون واالتفاقيات والشراكة الفكرية بين الجامعة ومختلف 

األعوان االقتصاديون وهذا يستدعي التأهيل الالزم للرأس المال الفكري الذي يساهم في حل المشاكل 

التنظيمية  باألهدافالجامعة دون اخالل  االقتصادية خارج الجامعة ويتكيف وتفاعل االعوان داخل

الموضوعة أما البعد الثاني فهو مدى تأهيل مخرجاتها المتوجهة نحو سوق العمل ومدى كفاءتها وقبولها 

  )المؤسسات(عند طالبي العمل 

  شكاليةاإل: والأ

  :شكالية الرئيسية التاليةوفي هذا السياق جاءت الدراسة لمعالجة اإل

التميز و س المال الفكريأجودة الحياة الوظيفية في العالقة بين ر ؤديهذي تما الدور الوسيط ال

  درار؟أداريين بجامعة التنظيمي من وجهة نظر اإل

  :شكالية الرئيسية مجموعة من التساؤالت الفرعية التاليةوتندرج تحت هذه اإل

 درار؟أما مستوى جودة الحياة الوظيفية  من وجهة نظر اإلداريين بجامعة  -1

 درار؟أمدى توفر رأس  المال الفكري من وجهة نظر اإلداريين بجامعة ما  -2

 درار؟ أداريين بجامعة ما درجة التميز التنظيمي من وجهة نظر اإل -3

 درار؟أما العالقة بين رأس المال الفكري والتميز التنظيمي من وجهة نظر اإلداريين بجامعة  -4

بجامعة اإلداريين  وظيفية من وجهة نظرالما العالقة بين رأس المال الفكري وجودة الحياة  -5

 درار؟أ

 درار؟أالتميز التنظيمي من وجهة نظر العاملين بجامعة و ما العالقة بين جودة الحياة الوظيفية -6

التميز التنظيمي من خالل جودة الحياة الوظيفية من وجهة و ما العالقة بين رأس المال الفكري -7

 درار؟ أنظر اإلداريين بجامعة 
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  : دراسةفرضيات ال

  .الفرضية الرئيسية األولى

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم رأس المال الفكري   

العمر، الوظيفة، المؤهل العلمي، مستوى (تعزي للمتغيرات الشخصية  %5عند مستوى معنوية 

  ).اإلدراة، الخبرة الوظيفية، مستوى الدخل

  :رضيات الفرعية التاليةوتنبثق عنها الف 

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم رأس المال  -1

  .تعزى لعامل العمر. %5الفكري عند مستوى معنوية 

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم رأس المال  -2

  .ى لعامل الوظيفةتعز. %5الفكري عند مستوى معنوية 

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم رأس المال  -3

  .تعزى لعامل المؤهل العلمي. %5الفكري عند مستوى معنوية 

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم رأس المال  -4

  .دارةعزى لعامل مستوى اإلت. %5الفكري عند مستوى معنوية 

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم رأس المال  -5

  .تعزى لعامل الخبرة الوظيفية. %5الفكري عند مستوى معنوية 

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم رأس المال  -6

  .تعزى لعامل مستوى الدخل. %5نوية الفكري عند مستوى مع

  .الفرضية الرئيسية الثانية

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم التميز التنظيمي   

العمر، الوظيفة، المؤهل العلمي، مستوى (تعزي للمتغيرات الشخصية  %5عند مستوى معنوية 

  ).الدخل اإلدراة، الخبرة الوظيفية، مستوى

  :وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية التالية

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم التميز التنظيمي  -1

  .تعزى لعامل العمر. %5عند مستوى معنوية 
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ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم التميز التنظيمي  -2

  .تعزى لعامل الوظيفة. %5د مستوى معنوية عن

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم التميز التنظيمي  -3

  .تعزى لعامل المؤهل العلمي. %5عند مستوى معنوية 

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم التميز التنظيمي  -4

  .دارةتعزى لعامل مستوى اإل. %5د مستوى معنوية عن

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم التميز التنظيمي  -5

  .تعزى لعامل الخبرة الوظيفية. %5عند مستوى معنوية 

نظيمي ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم التميز الت -6

  .تعزى لعامل مستوى الدخل. %5عند مستوى معنوية 

  :الفرضية الرئيسية الثالثة 

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم جودة الحياة   

  . %5الوظيفية عند مستوى معنوية 

  :وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية التالية

ة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم جودة الحياة ال توجد فروق معنوية ذات دالل -1

  .تعزى لعامل العمر. %5الوظيفية عند مستوى معنوية 

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم جودة الحياة  -2

  .تعزى لعامل الوظيفة. %5الوظيفية عند مستوى معنوية 

لة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم جودة الحياة ال توجد فروق معنوية ذات دال -3

  .تعزى لعامل المؤهل العلمي. %5الوظيفية عند مستوى معنوية 

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم جودة الحياة  -4

  .دارةتعزى لعامل مستوى اإل. %5الوظيفية عند مستوى معنوية 

وق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم جودة الحياة ال توجد فر -5

  .تعزى لعامل الخبرة الوظيفية. %5الوظيفية عند مستوى معنوية 



  مقدمة 
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 .لدخلتعزى لعامل مستوى ا. %5الوظيفية عند مستوى معنوية 

  :الرابعةالفرضية الرئيسية 

وسيطا في العالقة بين رأس المال الفكري و التميز التنظيمي لدى  ودة الحياة الوظيفية دوراًؤدي جت

  .درارأإداريي جامعة 

  :وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية التالية

 .التميز التنظيميو س المال الفكريأر متغيرييوجد أثر ذو داللة إحصائية بين  -1

  .جودة الحياة الوظيفيةو س المال الفكريأر متغيري ة إحصائية بينجد أثر ذو دالليو -2

  .التميز التنظيميو يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين متغيري جودة الحياة الوظيفية -3

يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين رأس المال الفكري على التميز التنظيمي من خالل المتغير  -4

  .5%وظيفية عند مستوى معنوية جودة الحياة الوالوسيط 

  هداف الدراسةأ: ثالثا

التميز التنظيمي بوجود و لى معرفة العالقة بين رأس المال الفكريإتهدف الدراسة بشكل عام 

في هذا السياق يمكن و ،درارأداريين بجامعة جودة الحياة الوظيفية متغيرا وسيطا  من وجهة نظر اإل

  :هداف التاليةاستخالص األ

 .درارأداريي جامعة إدى توافر أبعاد رأس المال الفكري من وجهة نظر معرفة م - 

 .درارأداريي جامعة إالكشف عن مستوى التميز التنظيمي من وجهة نظر  - 

 .درارأداريي جامعة إمعرفة مستوى جودة الحياة الوظيفية من وجهة نظر  - 

التميز التنظيمي و ل الفكريبراز الدور الوسيط لجودة الحياة الوظيفية في العالقة بين رأس الماإ -

 .درارأداريي جامعة إمن وجهة نظر 

  أهمية الدراسة: رابعاً

  :تيهمية كاآلبراز هذه األإيمكن و أهمية هذه الدراسة من خالل الموضوع الذي تعالجهكمن ت

 ،داري الحديثالحيوية في الفكر اإلو همية هذه الدراسة كونها من الموضوعات المهمةأتتجلى  - 

تجسيد و ،معرفة الدور الوسيط لجودة الحياة الوظيفية في العالقة بين رأس المال الفكري حيث تحاول

 .درارأداريي جامعة إالتميز التنظيمي من وجهة نظر 



  مقدمة 

 

 
 و 

  حدود الدراسة: خامساً

 على دراسة الدور الوسيط لجودة الحياة الوظيفية في العالقة بين تقتصر : الحدود الموضوعية

  .ميز التنظيميالتو رأس المال الفكري

 درارأتم تطبيق هذه الدراسة على جامعة  :الحدود المكانية. 

 2021 الى غاية 2019 ديسمبرتمت الدراسة بداية من  :الحدود الزمنية . 

 ستاذة الذين يمارسون مهام درار بما فيهم األأاشتملت على اإلداريين بجامعة  :الحدود البشرية

 .دارية بالجامعةإ

  دوات البحثأو منهجية: سادساً

وصف رأس المال و لدراسةالتحليلي سلوب واألاستخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي 

التميز التنظيمي باإلضافة إلى جودة الحياة الوظيفية  وذلك عن طريق إجراء مسح لمختلف و الفكري

األجنبية  التي و ربيةالدراسات  العوبحاث األو طالع على المراجعاالو األدبيات المتعلقة بالموضوع

أبعادها و تحديد المتغيراتو ستفادة منها  في تحديد مشكلة الدراسةاالو ،تناولت الموضوع محل الدراسة

 المفاهيم طرح مختلفو ,م  مع وصف الحقائق ذات الصلة بالظاهرةءهو المنهج الذي يتالو الرئيسية

سقاط إلبحث دراسة ميدانية تم من خاللها كما يتضمن ا, بعاد التي لها عالقة بالموضوع المدروساألو

ذلك بتصميم و ،لدراسةلدرار من خالل عينة من المجتمع الكلي أجامعة  دارييإالمفاهيم النظرية على 

من ثم معالجة البيانات باستخدام و، إعادة جمعهاو استبانة كأداة رئيسية لجمع المعلومات تم توزيعها

   . Smart PLSو SPSSالبرنامج اإلحصائي 

  هيكلة الدراسة : سابعاً

اختبار صحة و بغية اإلجابة على اإلشكالية المطروحةو لمام بجوانب موضوع الدراسةمن أجل اإل

ص الفصل خصحيث ،  IMRDلى ثالثة فصول وفق طريقة إتم تقسيم الدراسة ، تحليلهاو الفرضيات

جودة الحياة الوظيفية، بينما و التميز التنظيمي ،ول  للجانب النظري لكل من  رأس المال الفكرياأل

دراسة، لل ةاألجنبي الخاصة بالمتغيرات الثالثو العربي منها ؛خصص للدراسات السابقةالثاني  الفصل

ما الفصل الثالث فخصص للجانب التطبيقي بمحاولة إسقاط المعرفة النظرية للدراسة على الواقع أ

  .درارأالميداني إلداريي جامعة 



  مقدمة 

 

 
 ز 

  راسةنموذج الدأ: ثامناً

  يمثل نموذج الدراسة : )01(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إلعتماد على الدراسات السابقةاب من اعداد  الباحثة: المصدر 

و يحتوي على كل من رأس المال البشري، رأس المال  ):رأس المال الفكري(المتغير المستقل   -1

  الهيكلي ورأس مال العالقات

يتفرع منه القيادة واإلستراتجية، الموارد المادية والبشرية، و  ):التميز التنظيمي( المتغير التابع -2

  .العمليات

يتفرع منها كل من التوازن بين الحياة والعمل، االمان  :)جودة الحياة الوظيفية(الوسيطالمتغير  -3

واالستقرار الوظيفي، االجور والمكافات، مشاركة العاملين في اتخاذ القرارت،تصميم وإثراء 

  .التدريبية الوظيفة،البرامج

جودة الحیاة 

 الوظیفیة

راس المال 

 الفكري

 التمییز التنظیمي 

  الحياة والعمل 

االمان واالستقرار  

  الوظيفي

  االجور والمكافات 

مشاركة العاملين في  

  اتخاذ القرارت

  تصميم وإثراء الوظيفة 

 ج التدريبيةالبرام 

 رأس المال البشري 

 رأس المال الهيكلي  

 ورأس مال العالقات 

 القيادة واإلستراتجية 

 الموارد المادية والبشرية  

 العمليات 

H1  

H2  

H3  

H4  



 

 

 

  

  ا اول

را ت ادا  
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  الفصل تمهيد

 فإن نجاح كبيرة، بأهمية إليه وتنظر الفكري المالرأس  على تركز المؤسسات معظم أصبحت

 تشجيع عن طريق وذلك بها، المحيطة للتغيرات استجابتها سرعة على كبير بشكل يعتمد المؤسسات

 .المستمر التعليم

 بدأ االهتمام لقد صحيح، والعكس الوظيفية الحياة جودة إلى تؤدي باألفراد المرتبطة المعرفة إن

 الموضوع، هذا حول عديدة تناولت جوانب التي واألبحاث وكثرت الدراسات الوظيفية الحياة بجودة

 بقصد ؤسساتالم في اإلدارة إليها التي تستند واألساليب المكونات وتحليل دراسة على ركزت والتي

 يحقق وكذا عام، بشكل المؤسسة وأداء رفع أدائهم في يسهم بما للعاملين أفضل وظيفية حياة توفير

 على تعمل أن عليها البشرية بمواردها االحتفاظ في التي ترغب فالمؤسسة ورغباتهم، لحاجاتهم اإلشباع

 .والتحفيز الرضا يحقق لهم وهذا الوظيفي مستقبلهم تطوير

التعرف وذلك من خالل  ،لموضوع الدراسة والمفاهيم تحديد اإلطار يتمفصل األول ال من خالل

وإبراز مفهومه وأهميته وخصائصه في المنظمة باإلضافة ) رأس المال الفكري(على المتغير المستقل 

 من خالل التعريف به والتطرق إلى) التميز التنظيمي(إلى مكوناته، كما تم التعرف على المتغير التابع 

، ثم إبراز مفهومها )جودة الحياة الوظيفية(أهدافه خصائصه، وأبعاده، مروراً إلى المتغير الوسيط 

حيث  لى ثالثة مباحث أساسية،إوعلى هذا األساس تم تقسيم هذا الفصل وأهدافها باإلضافة إلى أبعادها، 

  :من متغيرات الدراسة وهي كاآلتي اًيتناول كل مبحث متغير

  س المال الفكريرأ: األولالمبحث 

  التميز التنظيمي: الثانيالمبحث. 

 جودة الحياة الوظيفية: المبحث الثالث.  
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  مال الفكريال رأسلمحة عامة عن : ولحث األبالم

بعاد التطور الحاصل باتجاه إعمال التقليدية هي التي تجعل من الصعب فهم ن ثقافة األأالشك 

ساسية هذا ما يجعل من الضروري فهم الفروق األو ،كريةصول الفاألو االقتصاد القائم على المعرفة

   .أصول المعرفةو رأس المال الماديو صول الماديةبين األ

 مفهوم رأس المال الفكري: ولالمطلب األ

مادية التي تتحكم فيها الكل الموارد غير النقدية وغير " : نهأيعرف رأس المال الفكري على 

 Goran Roos) "بحيث يساهم في خلق القيمة للمؤسسةالمؤسسة سواء بشكل كلي أو جزئي، 

&others, 2005, p. 19)  

المعرفة المفيدة التي يمكن توظيفها واستثمارها بشكل صحيح : بأنه 2001العنزيعرفه  و قد

وال رؤيته أو قياسه أو تقديره ، ال يمكن لمسه، لصالح المنظمة، ويعد الفكر الذي يكمن في ذهن األفراد

 )2001، العنزيسعد ( .بثمن

إذ يرى أن مهارات : Stewart 1997ومن أبرز المفاهيم واآلراء في هذا المجال ما جاء به 

العاملين ومعلوماتهم تعد رأس مال فكري إذا كانت متميزة بحيث ال يوجد من يمتلك هذه المهارات في 

الزبون لها ثمنا للحصول أي أن يكون لها قيمة يدفع  ،ستراتيجيةافضال عن كونها ، المنظمات المنافسة

 (Stewart. T. A, 1994, pp. 1-3) .للمنتجات المتميزة ها عن طريق شرائهم علي

صفة للقياديين التحويليين، ويتمثل في قدرتهم على تحويل التقنية من البحث :" بأنه Websterيعتقد

عادل حرحوش ( "طويلةإلى التصنيع بنجاح عال، مما يساهم في بقاء المؤسسة في عالم المنافسة لمدة 

  . )18-15، الصفحات 2007، المفرجي، أحمد علي صالح

غير الملموسة التي يمكن أن ) الموجودات ( أنه يتضمن الموارد  1997Edvinssonيرى  

خدمات، لذا فإن رأس و تستخدمها المنظمة إليجاد القيمة عن طريق تحويلها إلى عمليات جديدة وسلع

عن الموارد المعرفية المخزونة في قاعدة  فضالً ،والخبرة والقوة للعاملينالمال الفكري هو المعرفة 

  .(Edevinsson & Malon , 1977 , p. 146) وثقافتها وفلسفتها معلومات المنظمة والعمليات 

رأس المال الفكري يتمثل في مهارات العاملين ومعارفهم إذا كانت : "أن Drackerفي حين يرى 

الهاللي الشربيني ( "ف متميزة وال يوجد من يمتلكها في المؤسسات األخرىهذه المهارات والمعار

  .)24، صفحة 2011الهاللي، 



  دبيات النظرية للدراسة األ                                                  الفصل األول

 

 
11 

أنه المادة الفكرية المتكونة من المعرفة والمعلومات والمهارات والخبرات  Reid:1998ويرى 

المفهوم فإن  ذات القيمة االقتصادية التي يمكن وضعها موضع التنفيذ بهدف إيجاد الثروة، وطبقا لهذا

 , Read . J , 1998) المعرفة والمعلومات والمهارات والخبرات هي التي تكون رأس المال الفكري

pp. 1-6).  

أنه المعرفة التي تشكل قيمة المنظمة وتتكون من رأس المال البشري ورأس  Bassi1997 ويرى

 (Bassi , lauri , 1997 , pp. 25-30 ) .الهيكلي ورأس المال الزبائني المال 

يعكس كل الجوانب الفكرية للعقول البشرية عالية التميز، : أما سيد جاد الرب فقد عرفه على أنه

ة نحو التقدم والتميز العالي عليوالتي تعكس الجوانب غير الملموسة في المنظمة، وهي األكثر تأثيرا وفا

  )22صفحة ، 2010حازم محمد عبد الفتاح، ( .واألصول األخرى الملموسة من الجوانب 

على أنه مجموعة األصول المعرفية المتفردة : سوسن عبد الحميد مرسيعرفته الدكتورة  

والمعتمدة على العقول البشرية المبدعة ومتطلبات ونظم العمل، والعالقة مع العمالء، والتي تؤدي إلى 

 .وتدعم قدرتها التنافسيةاإلنتاج المستمر لألفكار، واألساليب الجديدة التي تحقق قيمة مضافة للمنظمة، 

    .)188صفحة ، 2008، سوسن عبد الحميد مرسي(

من المستحيل تحديد غيرات السريعة في البيئة المحيطةنه بسبب التأرى نسبق على ما  وبناء ،

استخدامها واستثمارها ولكن يمكن القول إنه ثروة من المعرفة يمكن ، مفهوم دائم لرأس المال الفكري

  .الميزة الشاملةلمساعدة في الحصول على ل ,بشكل مناسب

  خصائص رأس المال الفكري : نيالمطلب الثا

تتصف موارد رأس المال الفكري بخصائص تميزها عن الموارد النقدية والمالية وتجعلها  

تتصرف بطريقة تختلف عنها، وبالتالي يجب أن تسير بطريقة تتناسب مع خصائصها، حيث يتميز 

  )27- 25ص ص  ،2008هاني السعيد، : (مجموعة من الخصائص، أهمهارأس المال الفكري ب

   .يتسم رأس المال الفكري باستقاللية الفكر والعمل .1

غير ملموس، وهو باألساس معرفة يمكن تحويلها إلى ربح في بيئة  يعتبر رأس المال أصالً. 2

  . كثر نشاطًاإدارية تتسم بالالمركزية في صنع القرار، يكون تفاعل رأس المال الفكري أ

  . يوجد رأس المال الفكري على جميع المستويات اإلدارية ولكن بدرجات متفاوتة. 3

  . من الصعب فصل أصول المعرفة عن بعضها البعض. 4
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  . من الصعب على بعض األصول الفكرية أن تسيطر عليها المؤسسات. 5

  .صعوبة قياس وتقييم العديد من األصول الفكرية.  6

   .امل اإلنتاج التي تدعم الوضع التنافسي للمؤسسةهو أحد عو. 7 

  هناك تكامل بين األصول الفكرية والموارد البشرية والبنية واألنظمة الفرعية للعالقات8 . 

  مكونات رأس المال الفكري : الثالثالمطلب 

 :رأسمال الفكري أهمهالهناك عدة تصنيفات أعطيت ل

مكونات رأس المال الفكري  Brooking عهدلقد حدد م : Brookingتصنيف  معهد  - أوال

األصول البشرية , أصول الملكية الفكرية ,األصول السوقية متمثلة في كل من  وهي ،مكوناتبأربعة 

(Brooking. A, Intellectual Capital, 1996, p. 18) :.وأصول البنية التحتية

، وأولى أهمية كبيرة لكفاءات قسم رأس المال الفكري إلى ثالثة أقسام: Sveibeyتصنيف  - ثانيا

  (Sveiby , Karl – Eril , 1998, p. 18) :والتقسيم كالتالي العاملين 

  .مهم وخبراتهميكفاءة العاملين وتعل  .1

 .أي الشكل القانوني، اإلدارة، النظم، الثقافة، والبرمجيات: التركيب الداخلي .2

 .الموردينمثل العالمة التجارية، عالقات الزبائن و: الهيكل الخارجي  .3

 ,Al Ali, Narimin)   : قسمت رأس المال الفكري إلى  : Ali Al  تصنيف الباحثة -ثالثا   

2001 , p. 06)  

  . وتتمثل في المعرفة العامة، التغذية العكسية للزبائن، القوة الفكرية للعاملين :الموارد المعرفية

رسات واألنظمة الموظفة من قبل وتتمثل في العمليات اإلنتاجية والمما :العمليات اإلبداعية .1

 .نموذج األول من التصميم إلى واقع في األسواق الخارجيةالمنظمة لنقل وتحويل األ

ويمكن استخدامها لكسب ميزة تنافسية وتحقيق العوائد عن طريق بيع جزء  :الملكية الفكرية  .2

  . أو كل الملكية الفكرية

 :Channvel & Despers تصنيف -  رابعا

، صفحة 2005عبد الستار حسين يوسف، ( :المال الفكري إلى أربعة مكونات هي قسم  رأس 

06(  
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دة في المنظمة، إضافة إلى المعرفة وويتمثل في الموارد البشرية الموج :رأس المال البشري  .1

  .الموجودة لدى األفراد ويمكن تحويلها إلى قيمة، وأيضا النظم واإلجراءات التنظيمية

  . يتمثل في البنية التحتية للمنظمةو :رأس المال الهيكلي .2

شبكة : وتتمثل في رأس المال الهيكلي الذي يستخدم لخلق القيمة مثل  :الموجودات العملية .3

 . التوزيع، تسهيالت العمليات

 وتتمثل في األصول الفكرية للمنظمة :الموجودات الفكرية  .4

ى كل من رأس المال والذي قسم رأس المال الفكري إل : Malhorta 2003تصنيف  -خامسا

عبد الستار حسين ( .رأس المال البشري ورأس مال التجديد والتطوير ,رأس مال العملية, الزبوني

 )20، صفحة 2009يوسف، 

أحمد المعاني وآخرون، ( :قسم رأس المال الفكري: تصنيف أحمد المعاني وآخرون - دساسا

 )231، صفحة 2011

   . ة، البراءات وقواعد البياناتويتمثل في األنظم: رأس المال الهيكلي .1

 .، التدريب، الخبرةالتعلمويتمثل في : رأس المال البشري .2

 .ويتمثل في العقود، الوالء، العالمة التجارية: رأس المال الزبائني .3

ويتمثل في التفاؤل الثقة واألمل والقدرة على المقاومة الموجودة لدى أفراد : رأس المال النفسي .4

 )234-  231، الصفحات 2011اني وآخرون، أحمد المع( .المنظمة

قدما إطارا لألصول الفكر ية  2000Connell&Brennanتصنيف برينان وكونل  - سابعا

 )111، صفحة 2010أحمد عبد السالم سليم، (: يتكون من

  .رأس المال البشري وهو ما يستطيع أن يفعله األفراد بصورة فردية وجماعية، .1

هي تمثل مفهوم األصول الفكرية وتشير إلى مخزون المعرفة منظومة المعرفة التنظيمية و  .2

 . بالشركة وتتضمن حقوق االختراع وقواعد البيانات وتكنولوجيا اإلنتاج والمعلومات

من العالقات بين المنظمة واألطراف الخارجية مثل الموردين والموزعين  السوق ويتكون .3

  .والمستهلكين
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 :ريأدوار رأس المال الفك: المطلب الرابع

تبحث كل المنظمات عن تحصيل قيمة مضافة من رأسمالها الفكري، وعليه ال تفكر بأن دور  

رأس المال الفكري هو تجميع اإليرادات فقط، بل إن هناك مجاالت وأدوار أخرى يمكن االهتمام بها 

ثل بأنها تتم) Sellivan & Harrison 2000(المضافة، وهذه األدوار حددها  من أجل خلق القيمة 

  )240، صفحة 2013عمر أحمد همشري، ( : في

 وهي تشمل حماية المنتجات والخدمات التي ينتجها رأس المال الفكري  األدوار الدفاعية: أوال

  .للمنظمة، وحماية حرية التصميم واإلبداع، والحد من النزاعات وتجنب الشكاوى والتقاضي

  وتشمل  األدوار الهجومية: ثانيا:   

  : خالل الطرق التاليةتوليد عوائد من  -

المنتجات والخدمات التي يتم الحصول عليها من إنشاء رأس المال الفكري، وحقوق الملكية 

الفكرية للمنظمة، واألصول الفكرية للمنظمة، وحماية حرية التصميم واإلبداع، والحد من النزاعات، 

  .وتجنب الشكاوى والتقاضي 

 .الجديدةوضع معايير لألسواق والخدمات والمنتجات  - 

 .إنشاء منفذ الختراق تكنولوجيا المنافسين  - 

 .تحديد آلية دخول األسواق الجديدة  - 

  .تطوير استراتيجيات لمنع المنافسين الجدد من الدخول  - 

   رأس المال الفكري أهمية: الخامسالمطلب 

  اآلتي لمال الفكري بأهمية كبيرة تتمثل في يتمتع رأس ا

 سية للمنظمة تكمن في قابلية العاملين على التعلم بشكل أسرعيعد رأس المال الفكري ميزة تناف ،

  .ويمثل لها القوة الخفية التي تضمن لها االستمرارية

  ،يمثل رأس المال الفكري كنزاً مدفوناً يحتاج إلى من يبحث عنه، واستخراجه للوجود والممارسة

لعملية التي تبني وتحافظ على وتعد عملية نشر المعرفة إحدى أساليب استخراجه لتعزيز القدرات ا

  .العمل
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  يكون رأس المال الفكري مصدراً توليد الثروة للمنظمة والعاملين وتطويرها من خالل قدرته

، 2006المحياوي، قاسم نايف علوان والزعلوك، إبراهيم محمد، (  .على تسجيل براءات االختراع

 .)14صفحة 

  ا من كونهأكثر األصول قيمة في اقتصاد القرن الحادي تنبع أهمية رأس المال الفكري أيض

ألنه يمثل منظمة القوة العلمية وابتكارها المستمر الذي يمكن أن يغير ، )اقتصاد المعرفة(والعشرين 

 . بشكل أساسي كل شيء في عملهم

 وال يمكن للمنظمات األخرى تقليده بسهولة، رأس المال الفكري هو أثمن األصول ألي منظمة .

وكذلك ، م وال غنى عنه للمنظمات الكتساب ميزة تنافسية في عصر المعلومات والمعرفةإنه مصدر مه

 )62، صفحة 2001حمد علي، أصالح، ( .محرك وأنشطة جميع العمليات التنظيمية

  ات بناء رأس المال الفكرييآل: المطلب السادس

آلية و ية االستقطابآل :ن همايتيآل والمتمثلة وفق تم تشخيص آليات بناء رأس المال الفكريي

  )20م، صفحة 2001علي صالح،  سعد، يالعنز(: الصناعة

جيات يعدد من االسترات لية استقطاب رأس المال الفكري آل: استقطاب رأس المال الفكري: أوالً 

 )م1997جوزيف آل، ، باور(  :يأتي المالئمة منها ما

 العقول البراقة والكوادر النادرة تطلب السعي الجاد لجذب يوهذا : شراء العقول من سوق العمل

د يادة الرصيالمنظمة ومحاولة االستفادة من مهاراتها وخبراتها المتقدمة في زب واستقطابها للعمل

  .المعرفي للمنظمة

 ة وتمثل ية االلكترونيشربات إدارة الموارد اليات، فتعد أحد تقنءأما شجرة الكفا: اتءشجرة الكفا

ة من أجل يرتهم الذاتيفضالً عن س ؛ةكة للشربرات والمعارف المطلووضح المهارات والخبي اًطمخط

 .ح من األفراديج الصحيد المزيتحد

 ة يميأن المنظمات التعل علىة يجيستراتة هذه االيز رؤكتر: مراجعة منظمات المعرفة والتعلم

 .الكتشاف المواهب واستقطابهم اًمهم اًتُعد مصدر) جامعات ، اتيلك، معاهد، مدارس(

  لتميز التنظيميل مدخل عام :مبحث الثانيال

لى إحيث تم تقسيمه  ،تميز التنظيميلساسية لألسنحاول من خالل هذا المبحث اإلحاطة بالمفاهيم ا

   .ومعوقاته ،ابعاده ،متطلباته ،خصائصه ،هميته، أمفهومهمن  ستة مطالب متضمنة كالً
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  تعريف التميز التنظيمي: ولالمطلب األ

على أنه استثمار المنظمات الفرص الحاسمة ) pinar&Girard 2008 ;31(رد عرفه بينار وجيرا

لتزام بإدراك رؤية مشتركة يسودها وضوح الهدف، ستراتيجي الفعال، واالالتي يسبها التخطيط اال

  (Pinar ; M &Girard,T, 2008, pp. 29-45) .وكفاية المصادر والحرص على األداء

المنظمات إلى استغالل الفرص الحاسمة التي يسبقها نه سعي أعلى  BUKHARTرفه أيضا ع

لتزام إلدراك رؤية مشتركة يسودها وضوح الهدف وكفاية المصادر ستراتيجي الفعال واالالتخطيط اال

 )92 - 64الضالعين علي، الصفحات ( .والحرص على األداء

 :ن إيجازها فيما يليقتصادية إلى مجموعة من التعاريف للتميز التنظيمي يمكتشير مجلة العلوم اال

  )33، صفحة 2016القيسي، سنان فاضل حمد، الطائي، علي حسون فندي، (

ث في منظمة دويمكن أن يح، ة عن أسلوب للحياةأنه عبار): ajfir,2008,277(عرفه : أوال

حكومية أو غير حكومية تقدم الخدمات أو تصنع السلع، أو أنها تعمل األشياء ، صغيرة أو كبيرة

  . ة بشكل جيدعتيادياال

  .أن التميز هو أن تفعل الشيء المشترك بطريقة غير مألوفة (harrington,2005 :3)كما يرى 

أن التميز هو سعي المنظمات إلى استغالل الفرص  (Davis & Daley,2008,31) و أكد

وح لتزام بإدارة رؤية مشتركة يسودها وضاالو ،ستراتيجي الفعالالحاسمة التي يسبقها التخطيط اال

الهدف وكفاية المصادر، والحرص على األداء أو هو قدرة المنظمات على المساهمة  بشكل استراتيجي 

  .وتحقيق أهدافها بصورة فعالة تميزها عن بقية المنظمات، بالتفوق في أدائها وحل مشكالتها

يق على تحق إلى أن التميز المنظمي هو قدرة المنظمة  (Nenadà et al, 2018 :48)وقد أشار 

 ,Nenadal) .نجاح طويل األجل ومستدام  من خالل أنظمة تنظيمية تتوافق وتعمل بشكل متماسك

Jaroslv & Vykydal David & Waloszek, David, 2018, pp. 47-64)  

التميز التنظيمي عبارة عن ممارسات متميز في  (mohamed &al ,2018 :6200)فيما يرى 

 ,Mohamed, Mona Saeed & khalifa) .المصالح إدارة المنظمات وإعطاء قيمة ألصحاب

Gamal S.A Nusari, 2018, pp. 619- 621)  
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كما يمكن تعريف التميز التنظيمي أنه تطبيق منهجي لمبادئ إدارة الجودة الشاملة في إدارة أداء 

مثل المالكين، واإلدارة، : العمليات داخل المنظمة على أساس رضا العمالء وأصحاب المصلحة

  )316- 315، الصفحات M. Jankalov and L. Vartiak ،2017(. ردين، والمجتمع ككلالمو

يتمثل التميز التنظيمي في تلك الجهود التنظيمية المخططة التي   :وتعرفه عائشة سعدي على أنه

  )92، صفحة 2015عائشة سعدى، ( .تهدف إلى تحقيق الميزات التنافسية الدائمة للمنظمة

 في األداء المؤسسي في متقدمة لمستويات المنظمة الساليطة كذلك بأنه تحقيق ويعرفه خالد سليمان

 في تنافسية ميزة وتحقيق بكفاءة وفاعلية، المنشودة األهداف تحقيق خالل من اإلدارية المستويات جميع

  )20، صفحة 2012خالد سليمان الساليطة، ( .السلعة أو الخدمة تقديم

ز التنظيمي  يعبر عن حالة من اإلبداع اإلداري والتفوق التنظيمي أن  التمي :أما سامح عامر فيرى

حققه تتحقق مستويات غير عادية من األداء في المنظمة بما ينتج عنه نتائج وإنجازات تتفوق على ما 

سامح عامر، ( .المنظمة فيالمنظمات المنافسة، ويرضى عنها العمالء وكافة أصحاب المصلحة 

  )12، صفحة 2013

نموذج شامل أن التميز التنظيمي يعبر عن الحاجة إلى الحصول على أاريف السابقة نجد من التع

في عمل المنظمة لتمييزها عن المنظمات األخرى ودمج كافة إمكانياتها ومواردها لمساعدتها على 

التقدم في عصر التغيير الدائم والمنافسة الشرسة والبناء على االستفادة من الخبرات والممارسات 

.بحيث تتميز جميع قرارات وسياسات اإلدارة بالتميز والجودة المتميزة، لسابقة على أسس جيدةا
  

  التنظيميخصائص التميز : الثانيالمطلب 

 (Grote,D, 2002) :تتمتع المنظمات التي تحقق تميزاً بمجموعة من الخصائص المهمة، وهي 

 ، حيثالتنظيميمن أهم مصادر التميز ن قبول األعمال الصعبة يعد إإذ :  قبول األعمال الصعبة

 .فرص النمو والتعلم السريع للمنظمات وتحسين العمليات وبدء العمل من الصفر توجد

 ن القيادة تعمل كقدوة، ولها دور بارز في تحفيز التميز والتشجيع إإذ ، :توفر القيادة الكفؤة

 .عليه

 ن ارتكاب األخطاء  وتحمل إإذ  ،حمل المصاعب فالمصاعب توضح مستويات قدرة المنظمات

 .المنظمة لألزمات ومواجهتها، يسهم في صقل قدرات المنظمة وتميزها
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 إن المنظمات المتميزة يتوفر لديها الخبرات خارج نطاق العمل،  :الخبرات البعيدة عن العمل

 .وبالتحديد خدمة المجتمع التي تقدم العديد من الفرص، الكتساب التميز في األداء

 ريب، إن النظام المعياري السائد في المنظمات ألنشطة التميز في األداء تكون برامج التد

 .أهميته أقل بالنسبة لما يتم تعلمه مباشره من الفرص التدريبية التي تعزز من تميز المنظمات

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

 .ناء مناخ داخلي يؤكد على أهمية دقة التنبؤ في التأثير على تميز المنظمةالمهمات، وب

  التميز التنظيمي هدافأهمية وأ مبادئ :الثالثالمطلب 

  مبادئ التميز التنظيمي وركائزه: اوال

 .A.Vujovic, J. Jovanovic, Z) :هناك مجموعة من المبادئ التي تحكم التميز التنظيمي، وهى

Krivokapic, M. Perovic, M. Sokovic, 2008, p. 31). 

 ا في المنظمة ويخلق بيئة تشجع على التميز: القيادةا وواضحا موحديخلق سلوك القائد اتجاه.   

 التميز هو مضاعفة مساهمة الموظفين من خالل تطوير الموظفين : تنمية العاملين ومشاركتهم

  .ومشاركتهم

 ق النتائج التي ترضي جميع أصحاب المصلحةالتميز هو تحقي: التوجه نحو تحقيق النتائج 

 التميز هو خلق قيمة مستدامة للعمالء وجعل العمالء هم الحكم النهائي : التوجه المتصل بالعميل

 .لجودة المنتج والخدمة

 باإلضافة إلى اإلدارة القائمة على العمليات، فإن التميز هو إدارة المنظمة من : اإلدارة بالعمليات

   .األنظمة المترابطة والمشتركة خالل مجموعة من

 ا للوضع الراهن، ويخلق تغييرات من : استمرارية التعلم واالبتكار والتحسينالتميز يمثل تحدي

  . خالل عملية التعلم ويخلق فرصا لالبتكار والتحسين

 اتخاذ القرار والتبني داخل المنظمة على أساس الحقائق أو : صنع القرار القائم على الحقائق

  ياناتالب

  .أهمية التميز التنظيمي : ثانيا

 .:المؤسسي في ما يلي التميز أهمية وتكمن
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  ،ا أم مجموعةتحتاج المنظمة إلى تزويد صانعي القرار بالمهارات الالزمة، سواء أكانوا فرد

 )2003زايد، عادل محمد، ( .والتفكير في حساسية دورها وأهمية تحقيق اإلبداع والتميز في المنظمة

 تطوير أعضاء المنظمة، مما يجعل المنظمة أكثر بروزا في األداء تعزيز. (Krivokuca, 

Milt ;Marhevko, Jd ; Sadler,Ken; Tucker,Jan & wood Doug, 2014) 

  تحتاج المنظمات إلى طريقة لجمع المعلومات حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مهمة بشأن

  .الموارد البشرية

 لمستمر ألعضائها، سواء كانوا مديرين أو موظفين، حتى تحتاج المنظمة إلى التطوير ا

  .يتمكنوا من مساعدة المنظمة في التميز في األداء مقارنة بالمنظمات المنافسة

 التميز هو وسيلة للتعرف على التحديات والعقبات التي تواجه المنظمة.  

  المنظمةجذب العمالء لما تتمتع به المنظمة من سمعة طيبة مما يعود بالفائدة على .  

 لها وظيفة تحفيز روح الفريق والمبادئ التنافسية.  

 االلتزام بتوفير بيئة مناسبة لإلبداع واالبتكار للموظفين لتحسين فعالية وكفاءة المنظمة. 

  داء العمل في المنظمةأزيادة القدرة على المنافسة  لتطوير عمل المنظمة وتحسين. ( Al-

Buhaisi , Abdel-Moaty Mohamoud, 2014) 

 . وتنبع أهمية التميز التنظيمي من إمكانية المنظمة فى بلورة القوى الداعمة للتميز، وتتمثل فى

القوى البشرية، الثقافة التنظيمية، العمليات الداخلية، الهيكل التنظيمي، الخطط االستراتيجية في ضوء 

 )9، صفحة 2014، طارق رضوان محمد رضوان( .األهداف، وإدارة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة

   أهداف التميز التنظيمي: ثالثا

   :يهتم التميز التنظيمي بتحقيق العديد من األهداف في المنظمات؛ ومن أبرزها ما يلي

ربط استراتيجيات المنظمة على مختلف المستويات اإلدارية، وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة،  -

  . ظمة وتحقيقه لميزة تنافسيةواستخدام اإلجراءات المتميزة لالرتقاء بمستوى المن

تفضي إلى إدارة التغيير التنظيمي وتحويل المنظمة من وضعها الحالي إلى حالة تنافسية  -

  .أفضل تتميز باإلبداع واالبتكار والتميز

  .تحقيق أهداف المنظمة ووضع خطة نظام ألفضل الممارسات بأقل تكلفة وجهد -
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ى المستويين التنظيمي والفردي من خالل البحث في طرق تنفيذ فرص التحسين والتطوير عل -

  .التطبيق الممتاز

نشر أفضل الممارسات وغرس روح المسؤولية في متطلبات الشراكة المجتمعية وتقديم  -

  .الخدمات المجتمعية

تحقيق التواصل الفعال بين جميع جوانب المنظمة وكافة مستوياتها وعناصرها، وتحقيق  -

  .تحسين األداءالتوافق التنظيمي الذي يساعد على 

تحسين آلية حل المشكالت بالمنظمة مثل حل المشكالت الفنية والتعامل مع األزمات  -

 .الخارجية والداخلية والتحديات التي قد تواجهها المنظمة

تكوين بيئة مناسبة لالبتكار واإلبداع للعاملين، وتحسين نوعية الحياة الوظيفية  - 

الخرشة، ياسين كاسب؛ ( .فرادلتحسين من أداء األوالمجتمعية التي تنشط دور المنظمات في ا

 .)2013والزريقات، خالد خلف؛ ونور، محمود إبراهيم، 

  متطلبات التميز التنظيمي: الرابعالمطلب 

  :يحتاج تحقيق التميز التنظيمي إلى عدة أمور، يتطلب توفرها في المنظمات؛ ومن أهمها

ي للمنظمة، وتحقيق التنسيق والتكامل التوجه االستراتيجي، وتبني التطوير االستراتيج -

 .االستراتيجي في أجزاء المنظمة

لمسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع ؛ كالمواطنة الصالحة، والسلوك األخالقي، فلهما أهمية على ا -

 )2010آل مزروع، بدر سليمان عبدااهللا، ( .المدى الطويل لمصلحة المنظمة

 .ات المحيطةهياكل تنظيمية مرنة تتناسب مع التغير -

توفر نظام معلومات متكامل يضم آليات لرصد المعلومات، وتحديد مصادرها، ووسائل جمعها،  -

 .وقواعد معالجتها وحفظها ومشاركتها

نظام متطور إلدارة الموارد البشرية، يتضمن استقطابهم، وتوظيفهم، وتحفيزهم، وتمكينهم،  -

 .وإنجاح مسارهم الوظيفي

ة المهارات والقدرات المحورية واألساسية في المنظمة؛ لتحقيق ميزة االستثمار في تطوير وتنمي -

 )2010حسن، عبد المحسن احمد حاجي، ( .تنافسية طويلة المدى
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التعلم والتحسين المستمر؛ حيث يسهم ذلك في توفير بيئة مناسبة ومحفزة لإلبداع من خالل  -

 .المشاركة الفعالة للمعرفة

ون سلوك القادة هو الداعم لمنهجيات التميز، وذلك من خالل قيم القيادة الداعمة للتميز؛ حيث يك -

وغايات وأهداف المنظمة؛ حيث إن القيادة الفعالة تتولى وضع األسس والمعايير التي توفر المناخ 

 .التنظيمي المناسب الذي يعزز التميز التنظيمي

ات وأفكار واتجاهات مة واالنسجام في التخطيط والتنظيم، وذلك من خالل توافق سلوكيءالموا -

 .كافة العاملين في كافة المستويات اإلدارية في المنظمة

التكامل بين سلوكيات واتجاهات العاملين بالمنظمة، واألهداف المحددة، ومستويات األداء - -

 .المطلوبة

التقدم على المستوى الخارجي للمنظمة، وذلك من خالل قيادة وتوجيه كل من متطلبات العمالء،  -

سات، والممارسات في البيئة الخارجية المحيطة بالمنظمة، عن طريق التغيير التنظيمي الفعال؛ والسيا

 .لمواكبة التغيرات التي تحدث في البيئة المحيطة

االستعداد بالوسائل والطرق التي تساعد المنظمة على التعرف على العقبات التي قد تواجهها  -

 .للتعامل معها بشكل صحيح

ل لتقييم األداء الفردي، وأداء المجموعات وفرق العمل، ووحدات األعمال، توفر نظام متكام- -

بو سالم، أبو ( .واألداء التنظيمي ككل، بغرض تقويم اإلنجازات بالقياس إلى األهداف ومعايير األداء

 )  2015 ،بكر

  التنظيميأبعاد التميز : الخامسالمطلب 

  : للتميز المؤسسي مجموعة من األبعاد  منها

على التحرك نحو اإلبداع  فرادويتم تشجيع األ، للقادة الكبار تأثير مباشر على التميز : يادةالق  )أ 

والقدرة على  ،وعالقات العمل الفعالة، مهاراتهم القياديةومن خالل تنمية قدراتهم الشخصية  ؛والتميز

باإلضافة إلى  ،ادة بين األفراهتمامهم بتشجيع المنافس كذاو، والتخلص من التقاليد، تحديث تفكيرهم

فيمكنهم تبادل ، إذا تبنى كبار القادة استراتيجية مفتوحة ودعموا االتصال المباشر مع األفراد ذلك 

وتقديم التوصيات ، وكذلك القدرة على مناقشة هذه المعلومات، المعلومات المتعلقة بفعالية المنظمة

. ألنشطة لتشجيع التميز في المنظمةيجب على القادة اتخاذ سلسلة من ا كما .وابتكار حلول جديدة
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يعزز نظام الالمركزية في العمل الداخلي للمنظمة التدفق المباشر للمعلومات واألفكار المبتكرة بين 

باإلضافة إلى أن قدرة الفرد على االبتكار تتأثر . العمال وكبار القادة دون عقبات بيروقراطية

، فهو يز يمكن أن يرى العديد من المشاكل في موقف واحدفالقائد المتم، نموذج القيادة الديمقراطيةأب

 .ويشعر بالمشاكليعرف األخطاء والعيوب، 

، تزداد كافة المواقفأوجه القصور والمشكالت في ب يزيد إلمامهمشك أن األشخاص الذين  وال

 و التميزحتمال سيزداد أمامهم نحفرصتهم لخوض غمار البحث والتأليف فيها، فإذا قاموا بذلك، فإن اال

(Borghini, E.C., 2005) 

  : الموارد البشرية  )ب 

تواجه المنظمات تحديات متجددة ومتغيرة، تتطلب من اإلدارات العليا تبني سياسات واستراتيجيات 

ونظراً للتغير السريع والمتجدد في بيئة تتكيف مع هذه التحديات، لتحقيق أهداف المنظمة عديدة 

يتوجب على اإلدارات العليا أن تتبنى أسلوب التفويض، وفسح مجال  العمل، فإنهوبباألسلوب الناجح، 

الحرية للموظفين في مختلف المستويات اإلدارية، التخاذ القرارات المناسبة دون الرجوع لإلدارة العليا 

إال في الحاالت الضرورية، وعند اتخاذ القرارات الحاسمة، بغية تقديم السلع والخدمات للمواطنين 

فالتميز المؤسسي يتضمن تحقيق أهداف األفراد وأهداف التنظيم، من خالل إشراك . اعليةبكفاءة وف

المرؤوسين في صنع القرارات واتخاذها، والتفكير بشكل منطقي، أو استغالل الفرص التي تتطلب 

فاحترام األفراد وتشجيعهم وتنميتهم . المبادرة والتركيز على األهداف الرئيسة وعدم تشتيت الجهود

تدريبهم، وإتاحة الفرص لهم بالمشاركة في القرار الذي يتعلق بهم، كفيل بأن يبذلوا قصارى جهودهم و

ن إلتحقيق أهداف المؤسسة بكفاءة واقتدار، وتحديث القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها، إذ 

 ,Cristina, M. and Colurcio, M) التخلي عن الروتين والمركزية في التعامل، يحقق التميز

2006, pp. 464-489) 

   :العمليات) ج

إن فئات المتعاملين كافة يعدون بمثابة مستهلكين للسلع والخدمات، وعندما يتم الحصول على سلعة 

ون إلى المنافسين أال تلبي حاجات فئات المتعاملين أو تزيد من توقعاتهم فإن هؤالء المتعاملين يلج

ز فإن اللجوء إلى هذه النتائج يعد مؤشرا على أن شيء ما يتم خطأ وفي ظل إدارة التمي. للتعامل معهم

في العمليات  التي أدت إلنتاج هذه المنتجات أو الخدمات، وهذه األعراض تفضي إلى خطة عمل، 
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لتصحيح هذه األخطاء أو نواحي القصور وال شك أن استخدام المدخل الهيكلي لحل المشاكل يجعل 

  )2020وآخرون، ، النعيمي( .حو التحسين المستمرباإلمكان التحرك المستمر ن

   :المعرفة)د

تأكيد على أن اليكتسب تحديد مفهوم المعرفة أهمية خاصة، ولتوضيح هذا المفهوم ننطلق من 

المدخل األول، . مفهوم المعرفة في العلوم االجتماعية يشتمل على أحد المدخلين الرئيسين أو كليهما

واختبار الفرضيات التي تشير إلى نماذج موضوعية وتفسيرية لفهم البيئة، يشير إلى التجارب النظامية 

 التجربة والبرهان، لتطوير العالقةوكانت أكثر شيوعا في العلوم االجتماعية واالقتصادية تميل إلى 

أما المدخل الثاني، فهو المدخل  ،السببية بينً  االتجاهات المتغيرات والفصل بينها لتحديد استقالليتها

األنثروبولوجي والتاريخ الذي يبرز التداخل بين القوى االجتماعية جميعها والذي يفضل الوحدة على 

 ,.Stronmgulst, N. and Samoff. J) الفصل، وبالحقيقة أن علم اإلدارة يركز على المدخل األول

2000, p. 324)، وقد ميز (259,2001,Daft)ًعرف منهما مفهوما مختلفا، ف بينهما وأعطى كال

المعرفة الظاهرة على أنها المعرفة الرسمية والمنظمة والتي يمكن ترميزها وكتابتها ونقلها إلى 

أما .اآلخرين بواسطة الوثائق واإلرشادات العامة، وتشير إلى ما له صلة بالمعرفة حول موضوع معين 

ستداللية لقواعد االعلى الخبرة الشخصية وا المعرفة الضمنية فعرفها على أنها المعرفة التي تعتمد

فقد وصف المعرفة  Hersche وعادة ما يصعب وضعها في رموز أو كلمات، أما ،والحكم الشخصي

المعرفة التي يمكن التعبير عنها رسميا باستعمال نظام الرموز ولهذا يمكن إيصالها "الظاهرة بأنها 

ت، أما المعرفة الضمنية ونجدها بصيغة مواصفات منتج وبراءات االختراع ومخططا ،ونشرها بسهولة

ن التعبير عنها يتم عبر مهارات معتمدة على ألفهي غير مرمزة وصعبة االنتشار ويصعب لفظها 

  (Herschel, R.T, 2000, pp. 41-42) ".العمل ويتم تعلمها من خالله

 :المالية)ه

ارها تعطي يمثل الجانب المالي محور اهتمام المنظمات، حيث االهتمام بالكلف وتراكمها باعتب 

 ،فقد مثلت المحاسبة على مر العصور نظاما للقياس وترجمة بلغة األعمال. انطباعا إيجابيا على النجاح

قد جاءت الثورة و ،المستخدمة لهذه الجوانب بشكل واضح اإلفصاحوعرضت مؤشراتها وتقارير 

فيها النسب  أدتلسابقة حيث االهتمام بنظم محاسبية أكثر حداثة من ا مغايراً الصناعية لتعطي توجهاً
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ويتم من خاللها تقييم األداء ، كمؤشرات وطرق تحليل لبيان أداء المنظمة للحكم على فعاليتها المالية 

  )57م،، صفحة 6172/ه7341نهال موسى شحدة حجازي، ( .للمنظمات وخاصة الكبيرة منها

  معوقات التميز التنظيمي: السادسالمطلب 

، 2016عبد الوهاب، محمود أسامة، ( :يد من المعوقات ومنهاتواجه التميز التنظيمي العد

  )160- 155الصفحات 

عدم وضوح قوانين وأنظمة المنظمة حول الخطط واآلليات التي تتبعها المنظمة لتحقيق التميز،  - 

 .والحفاظ عليه

ضعف التحفيز، وقصور نظام الحوافز عن تقديم الحوافز التي تتناسب مع احتياجات المتميزين؛  - 

  .حسين أوضاعهم، وكسب والئهم للمنظمة، وتقديم مستويات أداء عالية، وعدم االتجاه إلى تعديلهالت

 .ضعف الرؤية االستراتيجية الداعمة لثقافة التميز، والتركيز فقط على األهداف قصيرة المدى - 

ل ضعف االستفادة من نظم المعلومات المتوفرة بشكل كبير، وبالطريقة التي تسهل عمليات تباد - 

 .المعلومات المستمر بين األقسام والوحدات

 .ضعف البنية التحتية الالزمة للتميز التنظيمي - 

توزع المسؤوليات وتشتتها بين مستويات اإلدارة واألفراد مما يضعف المحاسبة، ويصعب  - 

 .عملية التقييم

لطرق التي قلة االهتمام بمالحظة المتغيرات الخارجية، وبطء االستجابة لها، والتعامل معها با - 

  .تعود على المنظمة بالفائدة

 .اختالط الرؤى الشخصية للمديرين بالحقائق والمعلومات الفعلية، وعدم وضوح القرارات - 

اعتماد أنماط ومعايير تقليدية في التنظيم، وبناء الهياكل التنظيمية على أساس المجموعات  - 

 .منتجة للقيم في المنظماتالوظيفية المتباعدة، وليس على أساس العمليات المترابطة ال

 .االنحصار في مشكالت الحاضر، وإهمال متطلبات اإلعداد للمستقبل  - 

تعدد صور إهدار الموارد، وأهمها عدم اختيار وتعيين العاملين ذوي الكفاءة في األماكن  - 

 .المناسبة، وإهدار الوقت من خالل اختيار عمليات أطول

قنيات المعلومات واالتصاالت، وعدم االستفادة منها ضعف استخدام التقنيات الجديدة، وأهمها ت - 

 .على الوجه المطلوب
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 .ضعف التوجه للعمالء، وقلة النظم واآلليات الموجهة لخدمة وإرضاء العمالء - 

  جودة الحياة الوظيفية: المبحث الثالث

سلوك تعد جودة الحياة الوظيفية أحد الموضوعات اإلدارية المهمة في إدارة الموارد البشرية وال

األفراد . التنظيمي، ألن هذا المفهوم يؤثر بشكل مباشر على معنويات الناس وبالتالي على أداء المنظمة

الذين يتمتعون بنوعية حياة ممتازة يؤدون أداء جيدا ولديهم القدرة على مساعدة المنظمة في تحقيق 

العامل البشري ألنه يمثل أحد ستراتيجية، وفي المقابل تسعى المنظمة إلى التركيز على أهدافها اال

 )09م، صفحة 2016ماضي خليل، ( .التأثيرات القوية للقدرة التنافسية ومستوى عاٍل من اإلنتاج

بدأ االهتمام بجودة الحياة الوظيفية في أوائل السبعينيات، وهناك العديد من الدراسات التي تغطي 

عالقات العمل الدولية، حظي هذا المفهوم العديد من جوانب جودة الحياة الوظيفية من خالل مؤتمر 

  .باهتمام كبير

  مفهوم جودة الحياة الوظيفية: المطلب األول

نظرا لتنوع األبعاد المفاهيمية لجودة الحياة الوظيفية، فإن لدى الباحثين تعريفات عديدة لمفهوم 

وجود وتوازن العدالة جودة الحياة الوظيفية، تشير نوعية الحياة الوظيفية إلى توقعات الموظفين ب

واألجور وسالمة وصحة منظمة العمل، وتنمية القدرات البشرية، ووجود االستقرار واألمن الوظيفي 

  .والتوازن بين الحياة الشخصية وحياة العمل

أن جودة الحياة الوظيفية تتعلق بتوفير ظروف عمل جيدة، وإشراف  Davis & Werther يعتقد 

ومعنوية، ودرجة معينة من االهتمام والتحدي في العمل، لعملهم  جيد، وراتب، ومكافآت مادية

  .والمساهمة بنشاط في المنظمة ككل

مجموعة من العمليات المتكاملة، والمخططة، والمستمرة، التي تستهدف " :ويرى جاد الرب بأنها

تساهم في تحسين مختلف الجوانب المؤثرة على الحياة الوظيفية للعاملين والشخصية، والتي بدورها 

جاد الرب سيد محمد، ( ".تحقيق األهداف اإلستراتيجية للمنظمة والعاملين فيها والمتعاملين معها

 )9، صفحة 2008

أقصى مدى يستطيع الموظفين الوصول إليه من تلبية : "وعرفت جودة الحياة الوظيفية بأنها

 ,Geet, S. D., Deshpande, A. D., & Deshpande) ) ."احتياجاتهم الشخصية الهامة في العمل

A. A., 2009)  
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مدى توافر الظروف وبيئة العمل " :جودة الحياة الوظيفية على أنها Normala, Daudوعرف 

المناسبة للموظفين من عدة جوانب تشمل النمو والتطور الوظيفي والمشاركة في اتخاذ القرارات وتوافر 

 (Normala, D, 2010, p. 17) ".بيئة مادية مناسبة صحية واإلشراف

التوجه الذي يعتبر الموظفين أحد أصول " :ويشير البعض إلى أن جودة الحياة الوظيفية هي

المنظمة بدالً من اعتبارهم تكلفة عليها، ويفترض هذا التوجه أن أداء الموظفين يكون أفضل عند 

الموظفين إلى تلبية  وهذا التوجه يحفز ،والمساهمة في اتخاذ القرار السماح لهم بإدارة عملهم بأنفسهم،

 ,Indumathr, R., &Kamalraj, S) ".احتياجاتهم الفسيولوجية إلى جانب احتياجاتهم االقتصادية

2012, p. 265) 

 ".حالة رضا العاملين تجاه ما توفره المؤسسة من بيئة عمل مادية ومعنوية: "وعرفها اشتيوي بأنها

  )41، صفحة 2014اشتيوي محمد، (

عملية مخططة طويلة األجل جماعية هادفة إلى :" حياة الوظيفية على أنهاويرى ديوب جودة ال

مسؤولة عن تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين، وإحداث التوازن بين الحياة الوظيفية واألسرية والتغيير 

للعاملين، حيث تقوم على العدالة االجتماعية والحفاظ على كرامة العاملين، بما يتفق مع إستراتيجية 

سسة وثقافتها السائدة، من خالل تأمين ظروف عمل مناسبة وآمنة، لرفع مستوى العاملين وتوفير المؤ

البيئة التنظيمية المناسبة لنقل المؤسسة إلى وضعية مستقبليه متطورة تسمح بمزيد من التطور والنجاح 

  )208م، صفحة 2014ديوب أيمن حسن، ( ".في العمل

ه أعضاء المؤسسة قادرين على إشباع حاجاتهم الشخصية من المدى الذي يكون في: "وعرفت بأنها

خالل خبراتهم في المؤسسة، وهي تغطي مشاعر الشخص حول كل جانب من جوانب العمل من حيث 

المكافآت االقتصادية والفوائد واألمان والعدالة الداخلية والخارجية، وشروط العمل والعالقات التنظيمية 

م، 2015الدحدوح حسني فؤاد، ( ".ها أهمية كبيرة في حياة األشخاصوالشخصية الداخلية، والتي ل

  )10صفحة 

توفير الظروف وبيئة العمل المالئمة التي تعزز الرضا : " جودة الحياة الوظيفية عبارة عن

الوظيفي، من خالل توفير المكافآت، واألمن الوظيفي، وفرص النمو، والسماح للعاملين بالمشاركة في 

ت، وتعزيز التعاون، وتحقيق العدالة بنظام األجور فضال عن سالمة بيئة العمل، مما اتخاذ القرارا
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 ".يؤدي إلى إشباع حاجات العاملين ورغباتهم، وبما يحقق ردود إيجابية تتمثل بسعيهم لزيادة اإلنتاجية

  )216م، صفحة 2016قريشي هاجر، وباديسي فهيمة، (

عملية مستمرة : "لباحثة أن جودة الحياة الوظيفية هيمن خالل التعاريف السابقة الذكر، تعتقد ا

مخططة تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الحياة الوظيفية للموظفين والحياة الشخصية من خالل 

التحول األفضل نحو الكفاءة والعدالة التنظيمية، تحقيق األمن الوظيفي والعدالة في نظام الرواتب 

على أساس القدرة الوظيفية، وتنظيم االندماج االجتماعي في العمل، وضمان والمكافآت، وكذلك الترقية 

ظروف عمل مناسبة وآمنة لهم لتحسين مستوياتهم المعيشية وتوفير اتخاذ القرار من خالل المشاركة 

لحصول على بيئة تنظيمية مناسبة، األمر الذي انعكس إيجاباً على الموظفين، مما جعله يشعر بالرضا ل

في عمله، لذلك فهو يبذل قصارى جهده لخدمة المنظمة لجعلها أكثر تطوراً ونجاحاً، ولضمان  واألمان

  ." قدرتها على تحقيقها في عملها االستراتيجي وطرق تحسين أدائها التنافسي

  المراحل األساسية لجودة الحياة الوظيفية: الثانيالمطلب 

جاد الرب سيد محمد، ( :وظيفية نذكرها كالتاليتوجد العديد من المراحل المتبعة في جودة الحياة ال

2008(  

   QWL. وجهات النظر األولية لإلدارة والنقابات العمالية حول جودة الحياة الوظيفية 1.

  .تحديد نوعية العمل والحياة. 2

  :يشمل عمل خطة جودة الحياة الوظيفية ما يلي 3 .

  المشاركة في اللجان.  

 قابات والعملالمناقشات بين المرؤوسين والن.  

  الوضع الحالي والوضع المتوقع(التشخيص.(  

  النطاق، الهيكل، الموقع(التصميم.(  

 التدريب.  

  .أظهر للعامل خطة وحاول شرحها. 4

  .الرفضب مالقبول أبكان أفهم رد فعل العامل سواء  5.

، واالتفاق االتصال، والتدريب: نقل الخطة الوظيفية إلى المستوى األدنى من المنظمة باجتياز. 6

  .الجماعي
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  .تنفيذ خطة الجودة الوظيفية في بيئة العمل7. 

بما في ذلك التدريب المستمر والمراقبة والتقييم وااللتزام : التطوير المستمر واالستمرارية8. 

  .وضمان االستمرارية وتقليل الضغط وتحديد المكافآت

  .يمكن قياسها باإلنتاجية والتواصل: النتائج 9.

  .العمل على المدى الطويلتنظيم 10. 

  أبعاد جودة الحياة الوظيفية: الثالثالمطلب 

  : تافي اتخاذ القرارالعاملين مشاركة  - أوالً

لطالما اهتم علماء اإلدارة وخبراء الموارد البشرية بمسألة إشراك العمال في صنع القرار وصنع 

الفردي والجماعي، يمكن أن يساعد في  القرار ألن  لها تأثيرا على النتائج التنظيمية على المستويين

إحداث التغييرات المطلوبة، وتحسين األداء واإلنتاج، كماً ونوعاً، ويمكن أن يزيد االلتزام الشخصي، 

استعرض الباحث المهتم بالمشاركة في . ويزيد الرضا واحترام الذات، ويقلل من التغيب وفقدان الوظيفة

سات والدراسات المتعلقة بالموضوع، وقال إنه من خالل تلبية موضوعات صنع القرار العديد من الدرا

االحتياجات، يمكن للمشاركة بشكل عام أن تعزز الشعور باالنتماء إلى المنظمة، وحياة العمل اإليجابية، 

وعلم النفس بشكل أفضل، االستقاللية والشعور بالمسؤولية والجوانب المادية لألفراد األصحاء، وقد 

 اركة تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية وتقليل معدل دوران الموظفين وزيادة الرضا الوظيفيأثبتت أن المش

(FridLuthans, 1992, p. 503)،  ا مشاركة المرؤوسين في صنع القرار اإلداري، ألنهاإنها أيض

ة عالقة مفيدة للطرفين بين اإلدارة والعاملين في المنظمة، والغرض منها هو التحسين المستمر إلنتاجي

المنظمة من خالل ضمان تأثير الموظفين، تؤدي القرارات التي يتخذها الموظفون إلى تحقيق التعاون 

عمر وصفي ( .بين العمال من جهة، والتعاون بين اإلدارة من ناحية أخرى، لتخفيف الخالف بينهما

  ) 1981عقيلي، 

ودة الوظيفية، المشاركة يعتقد جاد الرب أنه كلما زادت مشاركة الموظف، زادت فرصة تطبيق الج

جاد الرب ( :لها آثار ونتائج إيجابية، ألنها تعتبر أساس العمليات واإلدارة واإلشراف، ومن أهم نتائجها

  )92، صفحة 2008سيد محمد، 

  . الثقة التنظيمية بين العمال وأصحاب العمل والنقابات - 

  .في في بيئة العملال داعي للقلق بشأن فصل الموظفين الذين يتمتعون بأمان وظي - 
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األمن الوظيفي في بيئة العمل يجعل البيئة صحية وآمنة وخالية من األمراض والحوادث  - 

  .والمخاطر الوظيفية

  .يحصل الموظفون على الحقوق المالية والعمالة - 

إثراء المناقشات من خالل اللجان المشاركة المختلفة، وتوليد األفكار اإلبداعية والحلول  - 

 .وهذا ما يسمى بالمنظمة التعليمية المبتكرة،

  : البرامج التدريبية- ثانياً

برامج التدريب أو ما يسمى بالتكوين ويقصد بها التطوير التنظيمي وتحسين المواقف والمعرفة 

والمهارات وأنماط السلوك المطلوبة في مواقف العمل المختلفة حتى يتمكن األفراد من تعظيم أفضل 

  .وظيفية وفي أقصر وقت ممكن بطريقة مريحة وآمنةطريقة ألداء مهامهم ال

دورا رئيسيا في  ؤديويعتبر التدريب من أهم جوانب جودة الحياة الوظيفية في المؤسسة ألنه ي

وسيلة لتحقيق المنظمة إن أنجح االستثمارات لألهداف، البشرية وتنميتها، وهو ما يعتبر تنمية المهارات 

 .الفعالية الشخصيةخاصة تلك التي تحسن الكفاءة و

      :األجور والمزايا والمكافآت -ثالثاً

ألجر جميع أشكال التعويضات المادية والخدمات والمزايا التي يحصل عليها العمال من ايقصد ب

المنظمة مقابل جهودهم في العمل، وكذلك استخدام كل طاقاته لتحقيق األهداف التنظيمية، ويتم تعريف 

نقدا، تُستخدم جوائز العمال العينية كمكافآت على إنتاجية العمال العالية أو  المكافآت على أنها تدفع

  )161، صفحة 2012الكاللدة طاهر محمود، ( .خدمتهم أو ربحهم

األجور دورا مهما في المنظمة حيث يقرر األفراد البقاء أو ترك عملهم، ألن األجور مهمة  تؤدي 

 )13، صفحة 2004سومر ناصر أديب، ( بشكل خاص لألفراد 

  : التوازن بين الحياة الشخصية والحياة الوظيفية - رابعاً

يعبر هذا البعد عن قدرة األفراد على أداء واجبات العمل واألسرة معا، والتي يتم التعبير عنها في 

) الترقية، وتحسين اإلنتاجية، واإلنجازات الوظيفية، وما إلى ذلك(العالقة بين اإلنجازات الوظيفية 

للتوازن بين الحياة  )الخ...األسرة، واألصدقاء، والهوايات، والمساهمات المجتمعية(لرضا الشخصي وا

والعمل أثر إيجابي على نوعية الحياة في العمل، لما له من تأثير على الصحة النفسية للعامل، ألنه 

، يجعله أكثر يساعده على استعادة نشاطه ويساعده على مواجهة التحديات التي يواجهها في العمل
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، فإن التوازن بين الحياة والعمل Kaiser & Ringlestterانسجاما مع زمالئه في العمل، كما أشار 

سيؤدي إلى االلتزام بالمنظمة، ويقلل معدل دوران الوظائف وضغط العمل والتغيب ومعدالت الصراع، 

 ,Kaiser, Stephan &Ringlaster) .حيث وكذلك الصراع بين الحياة الشخصية والعمل

MaxJosef, 2011, pp. 123-125)  

  :األمان واالستقرار الوظيفي -خامساً

الشعور باألمان من العوامل المهمة التي تؤدي إلى الشعور بالراحة واالستقرار والشعور باالنتماء 

ي إلى بيئة العمل والشعور براحة البال، إنه أحد االحتياجات لدعم استمرارية واستقرار السلوك البشر

والمساعدة في رفع الروح المعنوية وتحسين األداء وتوثيق االلتزامات التنظيمية وزيادة اإلنتاجية 

  .(Mahapatro, BibhutiBhusan, 2010, p. 402) .وتحسين جودة الخدمات المقدمة

  :تصميم وإثراء الوظيفة - سادساً

ئها، وعالقتها بما يؤدي عملية تهدف الى تحديد محتوى الوظيفة، وطريقة أدا: " يعرف على أنه

خذين بعين االعتبار نمط التكنولوجيا المستخدم في اإلنتاج، آ. إلى المساهمة في تحقيق أهداف المؤسسة

و األداء من ناحية، واألهداف الشخصية لشاغلي الوظيفية من حيث الرضا الوظيفي والرغبة في النمو أ

  )96- 95، الصفحات 2016بوبكر ساخي، ( ".من ناحية أخرى

  أهمية وأهداف جودة الحياة الوظيفية: الرابعالمطلب 

  :تكمن أهميتها في: أهمية جودة الحياة الوظيفية  - أ

 .قدرة المنظمة على جذب المواهب واالحتفاظ بها - 

باإلضافة إلى تزويد العمال باإلجراءات والسياسات المناسبة، فإنها توفر أيضا بيئة عمل مناسبة  - 

 .الوالءلتحسين كفاءة العمل وتحقيق 

تفويض العمل واستثمار القدرات، وهي ميزة تنافسية طويلة األجل، من خالل تحسين الرضا  - 

 .الوظيفي، وذلك لتحقيق أهداف المنظمة

باإلضافة إلى تقليل معدل دوران العمل، فإنه يقلل أيضا من الحوادث المرتبطة بالعمل  - 

 .واإلصابات والتغيب عن العمل

، صفحة 2009السام مؤيد سعيد، ( .الرضا والوالء للمؤسسة تحسين أداء الموظف وتحقيق - 

235(  

  : أهداف جودة الحياة الوظيفية  -  ب
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 .تحسين اإلنتاجية الشخصية والشعور بالمسؤولية وااللتزام - 

 .تحسين العمل الجماعي وعملية االتصال بين فرق العمل - 

 .تحسين الحالة النفسية والمعنوية للموظفين - 

 .تقليل الضغط التنظيمي - 

 .سين العالقة بين الموظفين داخل وخارج العملتح - 

 .توفير ظروف عمل صحية وآمنة للعمال - 

 .تحقيق الرضا الوظيفي للموظف - 

   .تعزيز التعلم في بيئة العمل - 

 ,Srivastava, Shefali& Kanpur, Rooma). تقديم خطة تنمية الموارد البشرية المناسبة -

2014, pp. 54-57) 

  جودة الحياة الوظيفية  عوائق تطبيق: الخامسالمطلب 

تختلف العوائق التي تحول دون تنفيذ جودة الحياة الوظيفية من منظمة إلى أخرى، ويمكننا التركيز 

البليسي ( :على العناصر األساسية الثالثة التي تعيق تنفيذ جودة الحياة الوظيفية في بيئة العمل، وهي

  )14، صفحة 2012، أسامة

مقراطية مكان العمل وإعطاء العمال الفرصة للتعبير عن يتجاه دالموقف السلبي لإلدارة 1 . 

آرائهم، حتى لو كانت بيئة العمل ديمقراطية وتسمح للعمال بالمشاركة في عملية صنع القرار المتعلقة 

بالعمل بطريقة تتفق مع المصالح ومصالح العمال، تم تحقيق هدف المنظمة، واعتبر الرؤساء أن هذا 

حيث تخلوا عن بعض المسؤولية والسلطة التخاذ القرار، مما يهدد تأثير سلطة القائد على ، باًسلبي اًجانب

   .العمال

موقف االتحادات والنقابات العمالية هو أن خطة تحسين وتطوير نوعية الحياة الوظيفية هي  2 .

مزيد من فقط للربح، وال تدفع للعمال مقابل الربح، ويعتقدون أن الخطة هي وسيلة للحصول على ال

األداء واإلنتاجية للعمال، لذلك يجب تعزيز وشرح خطة الجودة الوظيفية وبيان األهداف والفوائد 

  .والمكافآت سيتم إعادتها إلى العامل نتيجة تطبيق الخطة

لخطة تحسين وتطوير جودة العمل والحياة دون  ؛ةضاإلدارة العليا قلقة من التكلفة المالية الباه. 3

الخطة، والمؤسسات التي ال تستطيع النظر في كل التفاصيل بسبب نقص التمويل، أي ضمان لنجاح 
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الخطة من أجل االختيار حسب ميزانية المؤسسة المالية تطبيقات وخدمات جديدة لتحقيق النتائج و

  .المرجوة وتحقيق أهدافها

  خالصة الفصل

, استثمارها بشكل مناسبمن المعرفة يمكن استخدامها و يعرف رأس المال الفكري على أنه ثروة

وتظهر أهميته في كونه يمثل أساس قيام المنظمات الذكية  ،للمساعدة في الحصول على ميزة تنافسية

التي تسعى إلى استثمار مواردها البشرية بالتركيز على تكنولوجيا المعلومات الحديثة وعلى نظام 

 اونات رأس المال الفكري واشتركووقد اختلفت وجهات النظر حول مك ،تقييمي يعتمد على الشفافية

  .)البشري، الهيكلي، الزبوني(كلهم في المكونات الثالثة

نموذج شامل في عمل المنظمة لتمييزها أالتميز التنظيمي عن الحاجة إلى الحصول على ويعبر 

 ،ئملمساعدتها على التقدم في عصر التغيير الدا ؛عن المنظمات األخرى ودمج كافة إمكانياتها ومواردها

وله أهمية ، والبناء على االستفادة من الخبرات والممارسات السابقة على أسس جيدة ،والمنافسة الشرسة

المنظمة تحتاج إلى تزويد صانعي القرار بالمهارات الالزمة، سواء أكانوا فردا أم بالغة في كون 

تعزيز تطوير و ،نظمةمجموعة، والتفكير في حساسية دورها وأهمية تحقيق اإلبداع والتميز في الم

القيادة، الموارد البشرية، (، ومن أبعاده أعضاء المنظمة، مما يجعل المنظمة أكثر بروزا في األداء

  ).العمليات، المعرفة، المالية

خططة تهدف إلى تحقيق التوازن عملية مستمرة م نهاأعلى جودة الحياة الوظيفية لى إينظر كما 

 مشاركة بعادها في كل منأوتتمثل  ،لموظفين والحياة الشخصيةاحتياجات الحياة الوظيفية ل  بين

األمان واالستقرار  ،األجور والمزايا والمكافآت ،البرامج التدريبية ،تاالعاملين في اتخاذ القرار

  .تصميم وإثراء الوظيفةو الوظيفي

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

 ما ا  

را ت ادا  
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  تمهيد  الفصل 

ل الثاني من األطروحة إلى عرض عدد من الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة يهدف الفص

 ؛ن التطور الفكري ألية دراسة البد من اعتمادها على آراء أصحاب الدراسات السابقةإإذ ، الحالية

وتعد ضرورة من ضروريات البحث العلمي التي يتمثل ، بوصفها مرتكزا أساسيا آلفاق البحث الجديد

في تأثيرها على الجهود التي سبقت الدراسات الحالية، بما يخلق حالة من التواصل الفكري  أهمها

 ،رأس المال الفكريولتحديد االتجاهات التي أشارت إليها تلك الدراسات بموضوع ، والعلمي المنظم

ونظرا ، اتتلك الدراس شارت لها أوالوقوف على الجوانب التي  جودة الحياة الوظيفية، التميز التنظيمي

تم تقسيم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث  ،لعدم وجود دراسة تربط المتغيرات الثالثة بحسب االطالع

  :يلي من متغيرات الدراسة كما اًأساسية ،حيث كل مبحث يدرس متغير

 برأس المال الفكريدراسات متعلقة : المبحث األول. 

 بالتميز التنظيميدراسات متعلقة : المبحث الثاني. 

 بجودة الحياة الوظيفيةدراسات متعلقة : بحث الثالثالم.  
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  الدراسات السابقة  لرأس المال الفكري: ولالمبحث األ

بما في ذلك ، سنركز في هذا المبحث على أهم البحوث المتعلقة برأس المال الفكري وأبعاده

  .أخرى مستقلةو منهاوالتي ترتبط بمختلف المتغيرات التابعة ، العربي منها واألجنبي

  :العربيةباللغة الدراسات : ولالمطلب األ

� �بموضوع �صلة �ل�ا �ال�� �العر�ية �الدراسات �من �مجموعة �املطلب ��ذا ��� �نقدم �املال�سوف رأس

    .،�حيث�تم�ال��ك���ع���الدراسات�ال���تخدم�املوضوعالفكري 

   2019صالح , دراسة خالد:  أوالً

-في أداء أعضاء هيئة التدريس في جامعة حضرموت أثر االستثمار في رأس المال الفكري

 )2019صالح عمر بلخير، , خالد محمد الجابر(  دراسة ميدانية

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر االستثمار في رأس المال الفكري في أداء أعضاء هيئة 

ل التدريس في جامعة حضرموت من خالل قياس أثر االستثمار في األصول البشرية، األصو

الفكرية، توافر الدعم المالي، وتحديد االحتياجات التدريبية لالستثمار في رأس المال الفكري، وقد تم 

تصميم استمارة استبانة وزعت على الفئة القيادية في كليات الجامعة والمتمثلة في عمداء الكليات 

دارة العامة لشؤون هيئة وفق سجالت اإل فرداً) 108(ونوابهم ورؤساء األقسام العلمية البالغ عددهم 

التدريس بجامعة حضرموت، ووفقًا لجداول تحديد العينات للمجتمعات المحددة تم اختيار العينة 

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها وجود أثر طردي ذي . مفردة) 86(المكونة من 

س في جامعة حضرموت، داللة إحصائية لالستثمار في رأس المال الفكري في أعضاء هيئة التدري

ووجود أثر طردي ذي داللة إحصائية لالستثمار في األصول البشرية في أعضاء هيئة التدريس في 

جامعة حضرموت، كما بينت الدراسة وجود أثر عكسي لالستثمار في األصول الفكرية في أعضاء 

عم المالي في أوضحت أيضا وجود أثر عكسي لتوافر الد وقدهيئة التدريس في جامعة حضرموت، 

أعضاء هيئة التدريس في جامعة حضرموت، ووجود أثر طردي لتحديد االحتياجات التدريبية في 

  . أعضاء هيئة التدريس في جامعة حضرموت

 )2015النخالة جمال، ( ):2015(دراسة النخالة : ثانيا

  الفلسطينية دور رأس المال الفكري في تحسين مستوى األداء في وزارة الداخلية واألمن الوطني

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد دور رأس المال الفكري في تحسين أداء وزارة الداخلية الفلسطينية 

واألمن الوطني في قطاع غزة من خالل تحديد مدى توافر متطلبات رأس المال الفكري لوزارة 
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العالقة بين األمن ) تاإلنسان والبنية والعالقا(الداخلية واألمن الوطني الفلسطينية في ثالثة أبعاد 

كما تهدف الدراسة إلى توضيح ما إذا  ،الداخلي واألمن القومي وتوافر هذه المتطلبات لتحسين األداء

قد و ،كانت مكونات رأس المال الفكري تختلف في تحسين أداء وزارة الداخلية واألمن الوطني

جتمع الدراسة من جميع تكون مو ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لجمع المعلومات

 في وزارة الداخلية) قائد جهاز، ونائب ومساعد ومدير إدارة، ومدير دائرة، ورئيس قسم(المسؤولين  

وتم استرجاع ، استبانة طبقية) 400(استبانة اختيرت عشوائياً ) 3248(من الوطني وعددهم األو

  ٪90.75منها بنسبة استرجاع ) 363(

نه توجد عالقة إحصائية بين توافر احتياجات رأس أإليها الدراسة  و من أهم النتائج التي توصلت

المال الفكري في األبعاد الثالثة وبين تحسن مستوى أداء وزارة الداخلية واألمن الوطني التي حققت 

أظهرت الدراسات أن هناك فروقاً في دور مكونات رأس المال الفكري في و مستوى عاٍل من األداء

ألن مساهمة رأس المال البشري في تحقيق أداء عالي المستوى أكبر من و لمستوىتحقيق أداء عالي ا

وصى الباحث بضرورة اهتمام هيئات القطاع العام ووزارة أ ،المكونين اآلخرين لرأس المال الفكري

 ،دورا فاعلًا في تحسين أداء هذه األجهزة ؤديالداخلية واألمن الوطني برأس المال الفكري ألنه ي

كما أن نشر روح وثقافة المسؤولية االجتماعية في  ،ن تهتم بمتطلبات رأس المال الفكريويجب أ

من عملهم سيعكس بشكل إيجابي أداء الموظفين وتفاعل  اًمسار عمل القادة والمديرين وجعلهم جزء

  . الوزارة مع المجتمع ومؤسساته

  )2015وائل عبد الهادي، , ابو سلوت( ): 2015(دراسة أبو سلوت : ثالثا

  :"دور رأس المال الفكري في إدارة األزمات الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية"

وإبراز إدارة ، يهدف البحث إلى الكشف عن واقع رأس المال الفكري لوزارة الصحة الفلسطينية

وتوضيح طبيعة العالقة بين رأس المال الفكري وإدارة األزمات الصحية من خالل ، األزمات فيه

تكونت عينة الدراسة من عينة عشوائية طبقية قوامها . التحليل الوصفي التي يتبناها الباحثونأساليب 

موظفاً في أقسام ووحدات اإلدارة العامة في وزارة الصحة الفلسطينية األكثر تضرراً من ) 274(

نه يتألف رأس المال الفكري لوزارة الصحة ألى إ خلص البحثوقد ، استبانة البحث. األزمة

بوزن ) رأس مال العالقة، رأس المال الهيكلي، رأس المال البشري(فلسطينية من ثالثة مكونات ال

 بنسبةألن محور رأس المال البشري يحتل المرتبة األولى ، وهو مستوى جيد، ٪62.2نسبي يبلغ 
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٪ والثالث محور رأس المال 60.6 بنسبة٪ يحتل محور رأس المال الجنسي المرتبة الثانية 64.6

  .٪60.2 بنسبةالقة للع

  :أما أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة

ضرورة حفاظ وزارة الصحة الفلسطينية على الموارد البشرية واالهتمام بآرائهم ومقترحاتهم  - 

  .بهدف تعزيز الشعور باألمان الوظيفي

وير التوصية بزيادة االهتمام بعقد دورات تدريبية على أيدي خبراء ومختصين بهدف تط - 

معارف األفراد وتمكينهم من القيام بحل مشكالت العمل، وهذا االهتمام يجب أال يقتصر على الفعاليات 

  .والدورات التي تتم داخل الوزارة

تحتاج وزارة الصحة الفلسطينية إلى الحفاظ على الموارد البشرية واالهتمام بآرائهم   -

  .ومقترحاتهم لتعزيز سالمة العمل

ذلك بعقد دورات تدريبية لتنمية المعرفة الشخصية و ،هتمام بالخبراءويوصى بزيادة اال -

وال ينبغي أن يقتصر هذا االهتمام على األنشطة والدورات التي تعقد ، وتمكينهم من حل مشاكل العمل

  .داخل الوزارة

 )2015ابراهيم، ,ابو علي (  ):2015(دراسة أبو علي : رابعا

ون ؤدراسة تطبيقية على وزارتي العمل والش –اب الوظيفي رأس المال الفكري وعالقته باالغتر

  االجتماعية

يهدف البحث إلى الكشف عن العالقة بين رأس المال الفكري لوزارة العمل والشؤون االجتماعية 

واالغتراب الوظيفي من خالل استخدام الباحث لمنهج التحليل الوصفي لهذا الغرض واستخدام قائمة 

، عند جمع البيانات يتبنى الباحث أسلوب الجرد الشامل. ية لجمع البياناتاالستقصاء كأداة رئيس

واختبار ، كحزمة إحصائية إلدخال البيانات ومعالجتها (spss) ويستخدم برنامج التحليل اإلحصائي

  :وقد استخلص البحث مجموعة من النتائج أهمها، الفرضيات

ف بتوفر رأس المال الفكري لوزارة يتمتع أفراد عينة البحث بدرجة متوسطة من االعترا   - 

  . العمل والشؤون االجتماعية

أفراد عينة الدراسة لديهم مستوى معتدل من االعتراف بتوفر االغتراب عن العمل من وزارة  - 

  :وصى به الباحث هوأالعمل والشؤون االجتماعية وأهم ما 
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الحتياجات المتغيرة تولي الوزارة المزيد من االهتمام بالمتابعة المستمرة للوقوف على ا - 

  . وتسعى جاهدة لتلبيتها وإشباعها واالستجابة لها بسرعة، للمستفيدين

وإقامة عالقات جيدة مع الشركاء ، تشجيع التعاون وإقامة المزيد من التحالفات االستراتيجية -

بين والسعي لالستفادة من قدراتهم وخبراتهم لتعزيز رأس المال للعالقات ، ومؤسسات المجتمع المدني

 .الوزارات

بعقد دورات تدريبية لتنمية المعرفة الشخصية وتمكينهم من حل و ويوصى بزيادة االهتمام بالخبراء 

 .وال ينبغي أن يقتصر هذا االهتمام على األنشطة والدورات التي تعقد داخل الوزارة، مشاكل العمل

  )2014تيقاوي العربي، ( )2014(دراسة تيقاوي: خامسا

رأس المال الفكري دراسة تطبيقية على عينة و لتنظيمي من خالل إدارة المعرفةتطوير األداء ا

  من المستشفيات الجزائرية

 التفاعل بين عناصر إدارة المعرفةو تمثلت مشكلة هذه الدراسة في  معرفة قصور تحقيق التكامل

هدف هذه تو تطوير  عمل أداء المستشفيات الجزائرية،و مكونات رأس المال الفكري في تحسينو

تطوير أداء المنظمات و إبراز دورها في تحسينو الدراسة إلى التعرف على طبيعة هذه العالقة

 أسقطت الدراسة على عينة من المؤسسات االستشفائية نظرا ألهميتها اإلقتصاديةو الصحية،

ستفادة من رأس المال كما توصلت الدراسة إلى وجود محاولة جادة لال ,الصحيةو جتماعيةاالو

ها ئتطوير أداو في إدارة المعارف الطبية التي تساهم في تحسين الفكري بالمنظمات المدروسة

قدمت الدراسة جملة من التوصيات تساعد  القادة بالمنظمة محل الدراسة في إزالة و ،الصحي

توصيات و الغموض حول واقع إدارة المعرفة في ظل وجود رأس المال الفكري لتجنب القصور

لفت نظر الجهات المختصة لالستفادة  من مثل هذه الفسفات الحديثة في أغلب  جلأخرى من أ

  .القطاعات

  ) 2013خولة، , الطلباني( ).2013(دراسة الطالباني : اسادس

  .دور عوامل الرضا الوظيفي في المحافظة على رأس المال الفكري

والسعي لتحقيق ، الوظيفيتهدف هذه الدراسة إلى إيجاد العالقة بين رأس المال الفكري والرضا 

والسعي لتحقيق الهدف المتمثل في اختبار ، الهدف المتمثل في اختبار العالقة بين الرضا الوظيفي

رأس المال وتأثير أحدهما على اآلخر ولتحقيق هذا . العالقة بين الرضا الوظيفي والحفاظ على الذكاء
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المتغيرين ويولد منه عدة فرضيات أولية  نموذج افتراضي يحدد طبيعة العالقة بينأالهدف تم إنشاء 

ونظرا لكبر حجم المجتمع ، تم اختيار المعهد التقني  بابل كمجتمع لدراسة واختبار فرضيته. وثانوية

دارية في المنظمة ومعلمين من إفردا شغلوا مناصب ) 90(صلي تكونت عينة البحث من األ

ن معظم أفراد أمن أهم نتائج البحث و .ادر الفنيتم اختيارهم عشوائيا وعينات الك. المنظمات المعنية

العينة راضون عن الصورة االجتماعية التي حصلوا عليها من خالل عملهم الحالي باإلضافة الى 

، وجود عالقة ارتباط موجبة وتأثير بين عامل رأس المال الفكري والحفاظ على الرضا الوظيفي

عمل نحو تعزيز عوامل رأس المال الفكري هم التوصيات في ضرورة االستمرار بالأوتمثلت 

  .لتحقيق أعلى درجات الرضا والثقة لدى العاملين) البشري، الهيكلي، الزبائني(

 )2012سليمان عاطف، ( ):2012(دراسة سليمان : اسابع

رأس المال الفكري ودوره في تحقيق االبداع المنظمي دراسة ميدانية في شركات التأمين "

  "األردنية

راسة إلى تحديد رأس المال الفكري ودوره في تحقيق اإلبداع التنظيمي لشركات تهدف الد

وربط رأس المال الفكري ، والتحقق من وجود ارتباط معنوي وتأثير معنوي، التأمين األردنية

، فردي(والتنظيم ثالثة مستويات لإلبداع ) العمالء، الهيكل، الموارد البشرية(بعناصره الثالثة 

وبيان األهمية النسبية لمتغيرات رأس المال الفكري في التأثير على اإلبداع ) ةالمنظم ,جماعي

تم اختيار مجتمع البحث من كبار المديرين التنفيذيين والتشغيليين لشركات التأمين  و ,التنظيمي

مديراً إدارياً ) 18(مديراً يمثلون ) 80(وشملت عينة البحث ، فرداً )18(وقد بلغ عددهم ، األردنية

استبانة صالحة بنسبة ) 50(و ،استبانة) 57(تم جمع  ,)80(منهم ، ختلفاً لشركات التأمين األردنيةم

الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل ارتباط رتبة سبيرمان ومعامل االرتباط المتوسط ). 62٪(

بين رأس  ن هناك عالقة ارتباط معنويةألى إالبسيط وتحليل االنحدار البسيط كما توصلت الدراسة 

د عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين رأس المال والمال الفكري واإلبداع التنظيمي باإلضافة الى وج

كما أن رأس المال البشري على المستوى الفردي له تأثير أكبر على , الفكري واإلبداع التنظيمي

  .رأس مال العمالءو االبتكار التنظيمي من رأس المال الهيكلي

  :األجنبيةباللغة الدراسات : انيالمطلب الث

� �خاللسوف �من �التطرق �املطلب�يتم ����إ �ذا �الدراسات �من �صلة��جن�ية� مجموعة �ل�ا ال��

    .رأس�املال�الفكري بموضوع�
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 ;.JAFRI ET AL 2018)( )Jafri M.; Dargahi E.; Pourtaleh A دراسة: أوال

Delgoshaee B.; and Saleh M ،2018(   

Intellectual Capital at Two Levels of Organizational Excellence in Teaching 

Hospitals of Tehran University of Medical Sciences. 

 للعلوم طهران جامعة في التعليمية المستشفيات في المؤسسي التميز من مستويين على الفكري المال رأس

 .الطبية

البشري والهيكلية (الثالثة لرأس المال الفكري تم تصميم هذا البحث للتحقيق في حالة األبعاد 

في مستويين من التميز التنظيمي داخل المستشفيات التعليمية المختارة في جامعة طهران ) والعميل

كان إطار أخذ العينات هو المستشفيات التعليمية  في هذه الدراسة المقطعيةبحيث  للعلوم الطبية

تم إجراء البحث بطريقة التعداد وجمع المعلومات .2011بجامعة طهران للعلوم الطبية في عام 

 تم استخدام معامل االرتباط ومؤشر، لتحديد موثوقية اختبار إعادة االختبار, باستخدام استبيان

ICC.تم قياس االتساق الداخلي بواسطة، باإلضافة إلى ذلك  Cronbach's α حيث تم التوصل من

لبشري لرأس المال الفكري في مستشفيات هاشمين نجاد نه قد احتل البعد األى إخالل الدراسة 

حيث تم تقديرهما من خالل الكأس الكريستالية لمستوى عاٍل من  ،والفارابي التعليمية المرتبة األولى

 أخيرا، ونجادكان البعد الهيكلي مرتفعا في الفارابي ومتوسطًا في مستشفى هاشمي ، التميز التنظيمي

تم تقييم هاشمي نجاد كمستشفى تعليمي عالي المستوى والفارابي كمستشفى ، لالبعد الخاص بالعمي في

تعليمي متوسط المستوى كما استخلصت الدراسة أن مديري المستشفيات التعليمية ليسوا على دراية 

ستعمل برامج التدريب لهم ولموظفين  وبالتالي .يوخاصة رأس المال الفكر، المعرفةبمفهوم إدارة 

يوصى بتقييم رأس المال الفكري بشكل كما , سين تقديم الخدمات في مثل هذه المنظمةآخرين على تح

وتوضيح ، إلى تحديد استراتيجية المنظمةيؤدي إنشاء التميز التنظيمي ن إو روتيني في المستشفيات

  .وكل ذلك يساهم في تعزيز رأس المال الفكري، واالهتمام برضا الموظفين والعمالء، العمليات

 ,Obeidat et al2017)( )Obeidat, Bader; Abdallah, Ayman; Aqqadدراسة  :ثانيا

Noor; Akhoershiedah, Oqlah; Maqableh, Mahmoud ،2017(  
The Effect of Intellectual Capital on Organizational Performance: The Mediating 

Role of Knowledge Sharing 

  المعرفة لتبادل الوسیط الدور: التنظیمي داءاأل على الفكري المال رأس تأثیر
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إن فهم التأثيرات المختلفة الموجودة بين رأس المال الفكري ومشاركة المعرفة واألداء   

يعملون في شركات  اًموظف 356تم جمع البيانات من  .التنظيمي هو الهدف الرئيسي لهذه الدراسة

 حصائيتم اتباع النهج التحليلي اإل، اسةمن أجل اختبار فرضيات هذه الدر، تصنيع في األردن

أظهرت نتائج التحليل أن رأس المال الفكري كان له أثر إيجابي على األداء التنظيمي والمشاركة و

 ،كما أظهرت النتائج أن مشاركة المعرفة كان لها تأثير إيجابي على األداء التنظيمي، المعرفية

ير وسيط إيجابي على العالقة بين رأس المال الفكري وجد أن مشاركة المعرفة كان لها تأث أخيراو

فإن نتائج هذه الدراسة توفر العديد من الفوائد للباحثين والممارسين على  وبالتالي واألداء التنظيمي

  .الرغم من وجود بعض القيود

 irtaimeh et al2016)( )Irtaimeh. Han j al-azzam. Zeyad F. and دراسة: ثالثا

AL-Qurraan. Atif B ،2016(  

 “Impact of intellectual Capital on Carrefour Internal Growth Strategies (Ansoffs 

Model) in Governorate of Irbid”  

  "إربد محافظة في) Ansoffs نموذج( لكارفور الداخلي النمو استراتیجیات على الفكري المال رأس تأثیر"

رأس (الستكشاف تأثير رأس المال الفكري  "Ansoffs" نموذجأتهدف الدراسة إلى استخدام 

على استراتيجية النمو الداخلي لكارفور ) ورأس مال العالقات، ورأس المال الهيكلي، المال البشري

وتم استرداد ، ٪ من الموظفين83.7وتم اختيار ، حيث تم توزيع استبيان على موظفي كارفور

تظهر نتائج التحليل اإلحصائي أن  :هوه الدراسة ليإم ما توصلت أهمن , ٪ من االستبيانات80.8

رأس المال ، رأس المال البشري(هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين رأس المال الفكري وأبعاده 

يوضح تحليل االنحدار أن رأس و واستراتيجية النمو الداخلي كارفور، )رأس مال العالقة، الهيكلي

نه يظهر تحليل االنحدار أن رأس المال ألى إراتيجية باإلضافة المال الفكري له تأثير كبير على االست

رة وصت الدراسة بضروأالفكري له تأثير كبير على استراتيجية النمو الداخلي الشاملة لكارفور كما 

  .ستراتيجية والتعريف بدور وسيط إدارة المعرفة في هذه العالقةالتأكيد على أهمية القيادة اال

 (Gokhan Ozer, 2015)  (Ozar et al2015)  دراسة: رابعا

“Effects of intellectual capital on qualitative and quantitative 

performance: Evidence from Turkey”  

  "تركيا من دليل: والكمي النوعي األداء على الفكري المال رأس آثار"
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كمي والنوعي للشركات العاملة تهدف الدراسة إلى تحديد رأس المال الفكري وأثره على األداء ال

، شركة تعمل في قطاعات مختلفة في تركيا) 1050(حيث شملت طريقة المسح هذه  ،في تركيا

) ٪92(واعتمدت الدراسة على االستبيانات كأداة بحث كما بينت النتائج أن رأس المال الفكري يفسر 

) ٪72(الفكري على األداء الكمي  نه بلغ تأثير رأس المالألى إباإلضافة  ،أداء الشركات المدروسة

يؤثر رأس مال العالقة على األداء النوعي والكمي للشركة من و ،)٪84(وأثره على األداء النوعي 

  .خالل توفير معرفة واسعة لمديري الشركة من جميع األطراف ذات الصلة بالشركة المستهدفة

 ,Kweh, chan and Ting((Kweh Q.L, chan Y.C and Ting I.W.Kدراسة: خامسا

2013)  

“Measuring intellectual capital efficiency in the Malaysian software 

sector” 

 "المالیزي البرمجیات قطاع في الفكري المال رأس كفاءة قیاس"

تهدف الدراسة إلى استكشاف فاعلية شركات البرمجيات الماليزية كشركات مدرجة في تحويل 

 ،شركة 25مة مؤسسية باستخدام قائمة شاملة بالبيانات وتم اختيار عينة من رأس المال الفكري إلى قي

ن الشركات المدرجة في سوق األوراق المالية الرئيسي في بورصة ألى إحيث توصلت الدراسة 

نه من بين الشركات ألى إماليزيا ليست فعالة مثل الشركات المدرجة في السوق الثانوية باإلضافة 

هي الشركة األكثر فاعلية في  Eduspec Holdings Berhand تعتبر، كعينةالتي تم اختيارها 

نموذج عامل أوعلى الرغم من انتقاد بعض األشخاص لفعالية  ،أعلى معدل تكرار لعالمات اإلسناد

 إال أن النتائج ال تزال صالحة، تقدير رأس المال الفكري كمؤشر لحساب رأس المال الفكري

ديم مقترحات لقياس رأس المال الفكري من خالل المؤلفات العلمية وصت الدراسة بضرورة تقأو

  .والمهنية
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  الدراسات السابقة  للتميز التنظيمي: المبحث الثاني

 المتعلقة بالتميز التنظيمي جنبيةاألو سنحاول في هذا المبحث اإلحاطة بأهم الدراسات العربية

   .التي ربطت بمتغيرات مختلفة و

  العربية باللغة ساتالدرا: ولالمطلب األ

من خالل  هذا المطلب سيتم عرض مجموعة من الدراسات العربية التي درست موضوع التميز 

  .التنظيمي

  )2019، بن عمور سمير، كواديك حمزة،( 2019، كوادلك حمزة دراسة بن عمور سمير: أوال

فرع "صيدال حالة مجمع (االستثمار في رأس المال الفكري كمدخل لتحقيق التميز التنظيمي 

  )بالمدية" أنتيبيوتيكال

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على مدى دور االستثمار في رأس المال الفكري في 

تحقيق التميز التنظيمي، حيث تم التركيز على فرع أنتيبيوتيكال بالمدية التابع إلى مجمع صيدال 

ثمار في رأس المال الفكري والمتمثلة في كدراسة تقييمية للموضوع، وهذا من خالل قياس أبعاد االست

، وقياس التميز التنظيمي )االستقطاب، الصناعة، التنشيط، المحافظة، االهتمام في رأس المال الزبوني(

، )البناء االستراتيجي، الموارد البشرية، العمليات، العالقات، التعلم(من خالل مرتكزاته والمتمثلة في 

عبارة لكال المتغيرين التابع والمستقل، حيث  40نة محكمة، شملت على وهذا باستخدام استمارة استبا

فئة اإلطارات وفئة أعوان ( اًإداري 35شملت الدراسة على عينة من الموظفين اإلداريين قدرت ب

، حيث جرى استخدام عدد من األدوات spss، وتم التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج )التحكم

الخ، وقد ...ا معادلة االنحدار، معامل االرتباط سبيرمان، معامل ألفاكرونباخواألساليب اإلحصائية منه

إن فرع أنتيبيوتيكال ينتهج أبعاد االستثمار  :من النتائج المهمة يأتي في مقدمتها اًأظهرت الدراسة عدد

ز، في رأس المال الفكري من أجل تطوير معارف ومهارات األفراد العاملين، وأنه يسعى لتحقيق التمي

وصت أكما  ،لرأس المال الفكري على التميز التنظيمي بالفرع اًجيد اًن هناك تأثيرأ واستنتجنا أيضاً

والسعي دوما إلى اكتساب ، الدراسة بضرورة التركيز على إبعاد االستثمار في رأس المال الفكري

ي تسعى إلى التميز أال كما ينبغي على المنظمات الت ،األفكار والمعارف الجديدة والتطلع نحو المستقبل

تيان باألحدث واألجود اإلها إلى ينجازاتهم لتأخذ العبر والدروس التي تؤدإبل تنظر إلى  تقلد اآلخرين،
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لم يفكر به بما ن التميز هو انفراد واستقالل كامل على اآلخرين واإلتيان وحداثة، أل واألكثر تطوراً

  .اآلخرون

  )2019نة، بديار أمي(  2019دراسة بديار : ثانيا

المسؤولية االجتماعية كتوجه استراتيجي لتحقيق التميز التنظيمي في المؤسسة االقتصادية 

  دراسة استطالعية آلراء عينة من العاملين في مؤسسة سونلغاز وحدة غليزان

القيادة، (يهدف البحث إلى تحديد أثر المسؤولية االجتماعية على أبعاد التميز التنظيمي المتمثلة 

باإلضافة إلى قياس طبيعة ) د البشري، التخطيط االستراتيجي، الثقافة التنظيمية، رضا العاملينالمور

عالقات االرتباط بين كل من بعد المسؤولية االجتماعية وبعد التميز التنظيمي في مؤسسة سونلغاز 

نة لجمع ومن أجل تحقيق هدف البحث، واختبار صحة فرضياته فقد تم استخدام استبيا. وحدة غليزان

 40استبانة على عينة البحث، واسترجاع  50البيانات من موظفين مؤسسة سونلغاز، وقد تم توزيع 

أن   :وخلص البحث إلى عدة استنتاجات منها, من االستبانة الموزعة  % 80استبانة أي من ما نسبته 

, في مؤسسة سونلغاز هناك عالقة إحصائية موجبة بين المسؤولية االجتماعية وأبعاد التميز التنظيمي

كما أشارت نتائج التحليل إلى تفاوت درجة االرتباط بين كل بعد من أبعاد التميز التنظيمي مع 

المسؤولية االجتماعية، إذ كان بعد التخطيط االستراتيجي في المرتبة األولى من حيث االرتباط وجاء 

مورد البشري بالمرتبة الثالثة وكل من بعدي في حين جاء بعده ال ،بعد الثقافة التنظيمية بالمرتبة الثانية

في قوة التأثير لكل بعد من  اًأوضحت نتائج التحليل تفاوتو ,رضا العاملين والقيادة في المرتبة الخامسة

أبعاد التميز التنظيمي مع المسؤولية االجتماعية، حيث جاء بعد المورد البشري األولى من حيث قوة 

تراتيجي بالمرتبة الثانية، أما المرتبة الثالثة فكان لبعد القيادة وكل من التأثير ثم بعد التخطيط االس

  .يمية ورضا العاملين على التواليالمرتبة الرابعة والخامسة جاءت لبعدي الثقافة التنظ

  )2018صابرين عماد، ,ابو لبدة ( 2018دراسة ابو لبدة : ثالثا

  سلدى جامعة القد دوره في تحقيق التميز المؤسسيو رأس المال الفكري 

هدفت الدراسة الى التعرف على رأس المال الفكري ودوره في تحقيق التميز المؤسسي في 

جامعة القدس حيث تناولت الباحثة أبعاد رأس المال الفكري المتمثلة في رأس المال البشري ورأس 

القيادي والتميز البشري المال الهيكلي ورأس مال العالقات وأبعاد التميز المؤسسي المتمثلة في التميز 

ستبانة كأداة االو هداف هذه الدراسات استخدمت الباحثة المنهج الوصفيأوالتميز الخدماتي ولتحقيق 
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جابة عن تساؤالت الدراسة وتكون مجتمع الدراسة لجمع البيانات وعرضها وتحليلها لغرض اإل

جابة وعرضها وتحليلها لغرض اإل استخدمت الباحثة المنهج الوصفي واالستبانة كأداة لجمع البيانات

 .األكاديمية في جامعة القدس عن تساؤالت الدراسة وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة

كبر في رأس المال الفكري أس المال الفكري في جامعة القدس جاء بدرجة أن واقع رأأظهرت النتائج 

ظهرت أكذلك  ،س المال العالقاتأهيكلي ثم رلدى الجامعة يليه رأس المال الهيكلي ثم رأس المال ال

ن مستوى التميز المؤسسي في جامعة القدس جاء بدرجة متوسطة وأظهرت النتائج وجود أالنتائج 

الدراسة بأن  توأوص ،ز المؤسسي لدى جامعة القدسس المال الفكري والتميأعالقة إيجابية بين ر

  .ها بقيم إدارة التميزتبلور الجامعة رسالتها ورؤيتها المستقبلية وتربط

 ) 2017، ميسونو عبد الهادي( ):2017(ميسون و دراسة عبد الهادي: رابعا

دراسة تطبيقية على برنامج التربية "رأس المال الفكري ودوره في جودة األداء المؤسسي 

  في قطاع غزة UNRWAوالتعليم بوكالة غوث وتشغيل الالجئين 

مال الفكري ودوره في جودة األداء المؤسسي في برنامج هدفت الدراسة إلى التعرف على رأس ال

في ذلك على المنهج الوصفي  ةالتربية والتعليم بوكالة غوث وتشغيل الالجئين في قطاع غزة معتمد

مديراً، واستخدمت ) 268(التحليلي، وتم استخدام أسلوب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة الذي بلغ 

لية كأداة للدراسة، وقد تم توزيعها على أفراد مجتمع الدراسة، وتم االستبانة في جمع البيانات األو

  :همهاأنتائج  إلى ةمن االستبانات الموزعة متوصل) 93(%استبانة، بنسبة ) 249(استرداد 

  .توافر مكونات رأس المال الفكري في البرنامج بلغ درجة كبيرة - 

  .رجة كبيرةتوافر معايير جودة األداء المؤسسي في البرنامج بلغ د - 

وجود عالقة ارتباطية قوية بين مكونات رأس المال الفكري وجودة األداء المؤسسي في برنامج  - 

  .ونروا في قطاع غزةالتربية والتعليم في األ

جودة األداء المؤسسي في البرنامج تتأثر بصورة جوهرية وذات داللة إحصائية بكل من - 

  ).البشري، رأس المال العالقاتي رأس المال الهيكلي، رأس المال(المتغيرات 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول توافر  - 

الجنس، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات (رأس المال الفكري في البرنامج تعزى لمتغير 

  ).الخدمة



   االدبيات التطبيقية للدراسة                                                 الثاني الفصل 

 

 
46 

يرات أفراد عينة الدراسة حول توافر ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقد - 

الجنس، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات (جودة األداء المؤسسي في البرنامج تعزى لمتغير 

  )الخدمة

وصت الدراسة بضرورة التعامل مع رأس المال الفكري على أنه مورد رئيسي واستراتيجي أكما 

بته من خالل قياسه بشكل دوري والحفاظ عليه واستثماره من بين الموارد التي يمتلكها البرنامج، ومراق

بناء ثقة تنظيمية إيجابية حول رأس المال الفكري وأهميته، ونشرها وتعزيزها لما و ،بغرض التطوير

لى تبني فلسفة الجودة والتميز المؤسسي، من إيمثله من قيمة للبرنامج على المستوى المحلي باإلضافة 

ة والتميز المحلية أو اإلقليمية أو العالمية، واالستعانة بمن لهم خبرة وتجارب خالل تطبيق نماذج الجود

علمية ناجحة، مع مراعاة اإلمكانات المادية والبشرية وآليات التطبيق، وذلك لتعزيز القدرة على 

  .المنافسة والحصول على شهادات وجوائز التميز

 )2015زكريا، , جودة( ):2015(دراسة جودة : خامسا

في ديوان الموظفين العام  EFQMع تطبيق ممكنات نموذج التميز المؤسسي األوروبي واق

  بقطاع غزة 

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق ممكنات نموذج التميز المؤسسي األوروبي 

)EFQM ( ومحاولة الوصول لتطوير العمل اإلداري المؤسسي في ديوان الموظفين العام، وتقديم

حيث تم استخدام , طويرية لالرتقاء بمعايير التميز المؤسسي في ديوان الموظفين العامالتوصيات الت

الموظفين العاملين في الوظائف اإلدارية (الدارسة الذي يتكون من  عالمنهج الوصفي التحليلي لمجتم

صر هذا باستخدام طريقة الحو ،)موظف 88(والبالغ عددهم ) والتخصصية بديوان الموظفين العام بغزة

قسم البيانات الشخصية حول المبحوثين، وقسم مجاالت  :الشامل، بتصميم استبانة تتكون من قسمين

، إلدخال ومعالجة وتحليل SPSSفقرة، وتم استخدام البرنامج اإلحصائي ) 126(الدراسة ويتكون من 

لغ ن المستوى الكلي لتطبيق نموذج التميز المؤسسي بألى إالبيانات تم التوصل من خالله 

لى عدم وجود فروق معنوية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول واقع تطبيق إباإلضافة 52,03%

 وصت الدراسة بضرورةأ ،تعزى للمتغيرات الديمغرافية EFQMنموذج التميز المؤسسي األوروبي 

ي ديوان العمل على إدخال معايير ومفاهيم نماذج التميز ضمن سياسات واستراتيجيات اإلدارة العليا ف

  .ووضع الخطط التطويرية الكفيلة بتنمية معارف ومهارات العاملين بالديوان ،الموظفين العام
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  .)2015ابراهيم، ,المصري( ):2015(دراسة المصري : سادسا

دراسة تطبيقية على وزارة الداخلية  –اإلدارة بالتجول ودورها في تحقيق التميز المؤسسي 

  الشق المدني –واألمن الوطني 

دفت الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق اإلدارة بالتجوال ودورها في تحقيق التميز المؤسسي ه

من وجهة نظر المستويات اإلشرافية بالشق المدني لوزارة الداخلية واألمن الوطني باستخدام الباحث 

ي الدراسة فقرة موزعة على مجال 58للمنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة لجمع البيانات مكونة من 

، اًفرد 228، وجرى توزيعها على مجتمع الدراسة المكون من )اإلدارة بالتجوال، التميز المؤسسي(

  :نتائج التاليةلحيث تم التوصل ل, % 83,34ووصلت نسبة االسترداد 

  %.72,40نسبة توافر التميز المؤسسي في الشق المدني بوزارة الداخلية متوسطة  - 

ردية ذات داللة إحصائية بين تطبيق اإلدارة بالتجوال والتميز وجود عالقة ارتباطية ط - 

  .المؤسسي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات مجتمع الدراسة حول التميز  - 

العمر، الجنس، المؤهل العلمي، سنوات (المؤسسي تعزى لبعض المتغيرات الشخصية والتنظيمية 

  ).الخدمة، المستوى اإلشرافي

وصت الدراسة بضرورة اعتماد وممارسة المديرين اإلدارة بالتجوال كأسلوب رئيسي أما ك

؛ لما يساهم ذلك في تعزيز مجاالت )األنظمة التكنولوجية(بالتوازن مع استخدام أنظمة المتابعة عن بعد 

  .التميز المؤسسي

  جنبيةاألباللغة الدراسات : المطلب الثاني

   (buqais et al 2018) (Buqais;2018) دراسة : والأ    

« The impact  of knowledge management on achieving institutional 

excellence :the case of general  coordinator of the governorates in the 

kingdom of bahrain »  

 مملكة يف للمحافظات العام المنسق حالة: المؤسسي التمیز تحقیق في المعرفة إدارة أثر«

 »البحرین

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة تأثير إدارة المعرفة على التميز المؤسسي في المنسق العام 

ن مقياسا مشتركًا لمعايير إدارة المعرفة رباعية األبعاد يم الباحثاللمحافظات في مملكة البحرين باستخد
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ثقافة (وقياس التميز المؤسسي ) رفةتوليد المعرفة، وتخزين المعرفة، وتبادل المعرفة، وتطبيق المع(

  ).التميز، والتميز القيادي، والمهارات البشرية

استبانة تم  162لتحقيق هدف الدراسة استخدمت الدراسة استبانة لجمع البيانات وتوزيع  

أظهرت النتائج أن أهم ا وار لتحليل البيانات التي تم جمعهتم استخدام تحليل االنحد، اختيارها عشوائياً

، وتوليد المعرفة )0.781(بعاد إدارة المعرفة فيما يتعلق بالتميز المؤسسي هي تطبيق المعرفة أ

 ن المهارات البشرية هي أهم عنصر للتميز المؤسسي فيما يتعلق بإدارة المعرفةإ، في حين )0.684(

تائج أن ظهر النت.  3.655الوة على ذلك، كان تخزين المعرفة أهم مكون إلدارة المعرفة بمتوسط ع

  .جمع المعرفة وتخزينها يتم على مستوى متقدم للغاية في البحرين

تستخدم البحرين قاعدة بيانات واسعة عن سكانها وتقوم بجمع وتخزين البيانات بنشاط على جميع 

  .المستويات

يحتوي على جميع  (CPR) على سبيل المثال، المعرف الذي يحمله جميع المقيمين في البحرين

  .ات الصلة عن حامله ويتم تحديثه بانتظامالبيانات ذ

أيضا، يتم استخدام الخدمات المصرفية اإللكترونية والتسويق على نطاق واسع من قبل الحكومة 

  .ومنظمات األعمال والمنظمات غير الحكومية والغالبية العظمى من المساكن في البحرين

 Abu naser et al;2017)( )Abu Naser, Samy S .and Al Shobakiدراسة  :ثانيا

Mazen J. ،2017(  

Institutional excellence and its clarity in Palestinian universities from 

the point of view of faculty members  

  التميز المؤسسي ومدى وضوحه في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

يز التنظيمي ومدى وضوحه في الجامعات الفلسطينية من وجهة تهدف هذه الورقة إلى دراسة التم

نظر هيئة التدريس وقد استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي واستخدموا االستبيان لجمع البيانات 

استخدم الباحثون عينة من طريقة عشوائية طبقية . وتوزيعه على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات

موزعين لتحديد عدد ) 235(و) 1114(العدد اإلجمالي للموظفين األكاديميين من قبل الجامعة وبلغ 

استخدمنا برنامج التحليل اإلحصائي  ،)٪70(استبيان بمعدل ) 166(تم استردادو أعضاء الدراسة

)SPSS (كان هناك : قد توصلت الدراسة إلى النتائج التاليةو ,إلدخال البيانات ومعالجتها وتحليلها

كأحد عناصر التميز " التميز القيادي"ضاء هيئة التدريس في الجامعات حول أهمية توافق بين أع
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التنظيمي، وحصل على نسبة كبيرة من الموافقة إلى حد ما ووافقت على آراء أعضاء هيئة التدريس 

كأحد عناصر التميز التنظيمي، وحصلت على نسبة كبيرة " التميز في الخدمة"في الجامعات حول أهمية 

كأحد " التميز المعرفي"موافقة كما وافقت على آراء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات حول أهمية من ال

 وافقت على آراء أعضاء هيئة التدريسو عناصر التميز التنظيمي، وحصلت على موافقة متوسط النسبة

وتجميع تطوير نظام حوافز  كما أوصت الدراسة بضرورة "التميز التنظيمي"في الجامعات حول أهمية 

بحيث يميزهم وفقا لمستوى التمارين الرياضية التي  ،في الواقع كيف يمارس العمال اإلبداع واالبتكار

ن توفير فرص التعلم المستمر لجميع الموظفين ألى إباإلضافة  تشجعهم جميعا على اإلبداع والتميز

وتشجيع الجامعات ، عاصريرفع من كفاءة أعضاء األكاديميين بما يتماشى مع التطور التكنولوجي الم

على إنشاء مراكز استشارية داخل الجامعة لخدمة مؤسسات المجتمع المدني، وتطوير تبادل المعلومات 

  . بين الجامعات والمؤسسات، وتشكيل مراكز لتسويق عملية التعليم الجامعي

  )Saada;2013)( )Saada I ،2013دراسة: ثالثا

 “Applying Leadership Criterion Of efqm Excellence Model in Higher Education 

Institution – ucas as A Case Study 

  حالة كدراسة ucas -  العالي التعلیم مؤسسة في EFQM التمیز نموذج في القیادة معیار تطبیق"

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق معيار القيادة في مؤسسات التعليم العالي وفقاً 

وروبي للتميز وقد تم دراسة حالة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بقطاع غزة كحالة علمية، للنموذج األ

في قطاع  2008سنة   9001يزو الوحيدة التي حازت على شهادة اإل وذلك كونها المؤسسة الجامعية

سية لجمع وقد تم استخدام االستبيان كأداة رئي ،هذا باعتماد الباحث المنهج الوصفي التحليليو ,غزة

, من اإلداريين واألكاديميين في الكلية اًموظف) 64(البيانات، وطبقت الدراسة على عينة مكونة من 

حيث توصلت الدراسة الى أن مستوى األداء القيادي في الكلية الجامعية عند تطبيق معيار القيادة 

  .توى متقارب، وأن المعايير الفرعية مطبقة بمس)75,90(%للنموذج األوروبي بلغ حوالي 
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  دراسات تناولت جودة الحياة الوظيفية: المبحث الثالث

في هذا المبحث سوف نتطرق إلى أهم الدراسات السابقة التي تتعلق بالمتغير الوسيط جودة     

كانت أطروحات أالحياة الوظيفية، حيث حاولنا قدر اإلمكان التركيز على الدراسات الحديثة سواء 

  .أو أجنبية ةبيمقاالت عر مدكتوراه أ

  العربية باللغة الدراسات: ولالمطلب األ

  .المتعلقة بجودة الحياة الوظيفيةالعربية هم الدراسات أل التطرق المطلبسيتم من خالل هذا 

  )2019سحنون مصطفى، عمر روبحي فيسة، (  2019 دراسة سحنون: والأ

ة االقتصادية الجزائرية دراسة جودة الحياة الوظيفية كمدخل لتحسين األداء الوظيفي في المؤسس

  حالة شركة سونلغاز فرع والية المدية

تهدف هذه الدراسة لتبيان دور الحياة الوظيفية في تحسين األداء الوظيفي للعمال بالمؤسسة 

االقتصادية دراسة حالة شركة سونلغاز فرع والية المدية، حيث ثم التطرق في بادئ األمر إلى تحديد 

حول جودة الحياة الوظيفية وكذلك المبادئ التي تقوم عليها، كما أشرنا إلى األداء المفاهيم النظرية 

الوظيفي والمفاهيم المتعلقة به وأهم المحاور المتعلقة به، أما فيما يخص الجانب التطبيقي فقد تم 

لوظيفية االعتماد على االستبانة لجمع البيانات من خالل استعراض المحاور التي تتضمنها جودة الحياة ا

وذلك من خالل طرح أسئلة على المستقصين وحساب مختلف  ،باإلضافة إلى محور األداء الوظيفي

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة إيجابية لكنها متوسطة بين  ،المؤشرات الخاصة بهذه الدراسة

ا ما عكسته جودة الحياة الوظيفية واألداء الوظيفي لموظفي شركة سونلغاز فرع والية المدية، هذ

معامالت االرتباط التي أتت متوسطة، وهذا ما أدى إلى وجود أثر لجودة الحياة الوظيفية بمحاورها 

  .على األداء الوظيفي لعمال شركة سونلغاز فرع والية المدية

  )2019فاطنة قهيري( :2019دراسة فاطنة : ثانيا

خالل توسيط العدالة التنظيمية دراسة  أثر األنماط القيادية الحديثة على جودة الحياة الوظيفية من

  الغاز بوالية الجلفةو حالة مديرية توزيع الكهرباء

هدفت هده الدراسة الى تحليل أثر األنماط القيادية الحديثة على جودة الحياة الوظيفية في ظل 

ة في ذلك ز بوالية الجلفة مستخدماالغو رية توزيع الكهرباءيوجود العدالة التنظيمية كمتغير وسيط بمد

نموذج الدراسة أعلى  حيث قام الباحث بتصميم  استبانة خاصة بناء ،المنهج التحليلي الوصفي
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تم التحصل على و ,مفردة 210بعد تحكيمها تم توزيعها عشوائيا على عينة مشكلة من و ,المعتمد

ليل المصار تم تحو فبعد إجراء اختبار المعلمية, استمارة غير صالحة لتحليل 30منها , استمارة 180

  :نأ لىإالتوصل 

دراسة من وجهة نظر موظفي مديرية توزيع لدراك كل من المتغيرات الثالث لإمستوى   - 

 .اًالكهرباء بوالية الجلفة كان متوسطو الغاز

لألنماط القيادية الحديثة  a≤0,05)( ثر مباشر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنويةأيوجد  - 

 .ز بوالية الجلفةاالغو مديرية توزيع الكهرباءالحياة الوظيفية ب على جودة

ال يوجد أثر غير مباشر للقيادة التبادلية على جودة الحياة الوظيفية من خالل العدالة  - 

 .التنظيمية

يوجد أثر غير مباشر للقيادة التحويلية على جودة الحياة الوظيفية من خالل العدالة  - 

 .التنظيمية

العدالة التنظيمية بمديرية و فعيل كل من جودة الحياة الوظيفيةوصت الدراسة بضرورة زيادة تأكما 

  . ز بوالية الجلفة االغو توزيع الكهرباء

  )2018شريفي مسعودة، (  2018 دراسة شريفي: ثالثا

اليابانية  والشركات تويوتا أصبحت كيف :الوظيفية الحياة جودة لتحسين كمدخل اليابانية الكايزن

  جاذبة؟ عمل بيئات

. ذه الدراسة إلى التعرف على واحد من مداخيل التحسين الشهيرة على المستوى العالميتهدف ه

هذا المدخل الياباني الذي يسعى لجعل المنظمة مكانا مريحا محفزا يشارك فيه . والمتمثل في الكايزن

جات الجميع بإيجابية وبذلك يرفع من درجة جودة الحياة الوظيفية التي تؤدي بدورها لرفع جودة مخر

  .المنظمة وتحقيق رضا زبائنها وبالتالي تحقيق النجاح الذي تصبو إليه

ومن أجل هذا تم استعراض أهم الجوانب المتعلقة بكل من جودة الحياة الوظيفية والكايزن، 

  .نها من خالل تطبيق الكايزنيواستعراض أهم أبعاد جودة الحياة الوظيفية التي يمكن تحس

  :موعة من النتائج، منهاوقد توصلت الدراسة إلى مج



   االدبيات التطبيقية للدراسة                                                 الثاني الفصل 

 

 
52 

تحسين ظروف بيئة العمل وتوفير جودة حياة وظيفية عالية، من شأنه رفع المنظمة إلى  -

ألن ذلك يستهدف التأثير اإليجابي في أهم عامل من عوامل النجاح  ،مصافي المنظمات المتميزة

 .أنفسهم والمتمثل في الموارد البشرية وإخراج أفضل ما لديهم من أجل المنظمة ومن أجل

التي تؤدي إلى ترتيب بيئة العمل وفق منهجية محكمة، وتجعل منها  ) s( 5استخدام طريقة  -

 .بيئة آمنة نظيفة وفي غاية التنظيم

جيد مع العاملين ال، يتيح للقيادة التعامل )جمبا كايزن(استخدام اإلدارة من موقع األحداث  -

دة بإشراك العاملين بعمليات التحسين، وإتاحة كما تلزم القيا ،والتعاون معهم من أجل حل المشاكل

 .وتزيد من درجة تحفيزهم ويحسن من روحهم المعنوية، داع واالبتكاربالفرص لهم من أجل اإل

تحسن الكايزن مهارات العاملين، وتساعدهم على التعلم باستمرار، كما تزرع فيهم قيم االلتزام  -

  .الذاتي

 )2016نهاد، ,الشنطي( ):2016(دراسة الشنطي : رابعا

دراسة  –واقع جودة الحياة الوظيفية في المؤسسات الحكومية وعالقته بأخالقيات العمل "

  "تطبيقية على وزارة األشغال العامة واإلسكان

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع جودة الحياة الوظيفية في وزارة األشغال العامة واإلسكان 

استخدم الباحثان طرق و في وزارة األشغال العامة واإلسكانوعالقتها باألخالقيات المهنية لموظ

وتم إعادة ، )162(فكان مجتمع الدراسة جميع العاملين في قسم الورشة مرقمين ، التحليل الوصفي

يستخدم الباحثون أيضا ، باستخدام طريقة الحصر الشامل ،)٪85.8(بنسبة استرجاع ، استبانة) 139(

الرئيسي من البحث هو جمع البيانات باإلضافة إلى تحليل البيانات والغرض ، االستبيانات كأداة

  :لى النتائج التاليةإحيث تم من خالله التوصل  SPSS ائيباستخدام برنامج التحليل اإلحص

 .توفر وزارة األشغال العامة واإلسكان نوعية معتدلة من جودة الحياة الوظيفية - 

ال يوجد فرق ذو داللة ) خلفية التعليميةال، المسمى الوظيفي، الجنس(بسبب متغيرات   - 

 .تقديرات عينة الدراسة حول توافر أبعاد الجودة الوظيفية للحياةإحصائية بين متوسط 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مدى توافر  -

 ،)االلتزام التنظيمي(ما عدا بعد  أبعاد جودة الحياة الوظيفية تعزى إلى سنوات الخدمة في الوزارة

  .سنوات 5حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية لصالح الذين سنوات خدمتهم في الوزارة أقل من 
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وصت الدراسة بضرورة تعزيز مستوى جودة الحياة الوظيفية للعاملين في وزارة األشغال أكما 

لعاملين في الوزارة بالمشاركة في إتاحة الفرصة لو العامة واإلسكان خالل صرف الرواتب بانتظام

م مع طبيعة ءمنة وصحية تتالآتوفير بيئة عمل إلى عملية اتخاذ القرارات وحل المشكالت باإلضافة 

  .الفنية اتاألعمال التي يقوم بها كل موظف وخاصة العاملين في الورش

 ) 2016البربري مروان، ( ):2016(دراسة البربري : خامسا

وظيفية في الحد من ظاهرة االحتراق الوظيفي لدى العاملين في شبكة دور جودة الحياة ال"

  "األقصى لإلعالم واإلنتاج الفني

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة توافر أبعاد جودة الحياة الوظيفية وقياس مستوى 

االحتراق االحتراق الوظيفي، وكذلك للكشف عن دور أبعاد جودة الحياة الوظيفية في الحد من ظاهرة 

  .الوظيفي لدى العاملين في شبكة األقصى لإلعالم واإلنتاج الفني

بعاد جودة الحياة الوظيفية وقياس مستوى أتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على درجة توافر 

حتراق الوظيفي لدى طاقم بعاد جودة الحياة الوظيفية في تقليل االأوكشف دور ، االحتراق الوظيفي

يستخدم الباحثون المنهج الوصفي ، لتحقيق أهداف البحثو تاج اإلعالمي والفنيقصى لإلنشبكة األ

وقد ضمت عينة البحث ما ال يقل عن  ،التحليلي واالستبيانات كأدوات رئيسية لجمع البيانات الالزمة

قصى  لإلنتاج اإلعالمي والتكنولوجي من خالل يتم اختيارهم من موظفي شبكة األ، موظفاً) 198(

وعدد االستبيانات ، استبانة) 210(تم إصدار ) 407(ذ العينات العشوائية الطبقية وعددهم طريقة أخ

وتم تحليل البيانات باستخدام حزمة ، )٪95(ومعدل االستجابة ، للتحليل اإلحصائي) 200(المعادة 

  : نتائج التاليةلتم التوصل لو .SPSS البرمجيات اإلحصائية للعلوم االجتماعية

  ).61,33(%أبعاد جودة الحياة الوظيفية مجتمعة كانت متوسطة بوزن نسبي  مستوى توافر -

ذات داللة إحصائية بين أبعاد جودة الحياة الوظيفية ) 0,242-(توجد عالقة عكسية ضعيفة  -

  .واالحتراق الوظيفي

حول توافر أبعاد جودة الحياة  (a≤0,05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -

، وكذلك )مدير عام، مدير دائرة(ولصالح من يعملون بوظيفة ) المسمى الوظيفي(عزى إلى الوظيفية ت

فأكثر بينما ) 1000$(، لصالح من يتقاضون راتب )الراتب(توجد فروق دالة إحصائية تبعا لمتغير 
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الجنس، العمر، المؤهل (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تتعلق بالمتغيرات الديمغرافية األخرى 

  ).لعلمي، سنوات الخبرة، المؤسسةا

وأوصت الدراسة بوجوب تحسين توافر أبعاد جودة الحياة الوظيفية بالطرق التالية للحد من 

تقوية العالقات االجتماعية، مشاركة العاملين في عمليات اتخاذ القرار، برامج : ((حتراق الوظيفياال

 ،)حة، المزيد من االهتمام برفاهية العاملينالتدريب والتطوير، منح الترقيات بناء على معايير واض

إعادة فحص وتقييم نظام التعويضات وتحديثه وتطويره والتأكد من توزيع المكافآت بشكل عادل و

لتلبية توقعات الموظفين باإلضافة الى أهمية تبني فلسفة إدارية تؤكد على ثقافة العمل الجماعي 

ألنه يمكن أن يزيد الثقة والراحة ، شدة العمل اليوميوتنسيق أعباء العمل وقدرات الموظف وتقليل 

  .النفسية

 ) 2015الدحدوح حسني، ( ):2015(دراسة الدحدوح : سادسا

  "جودة الحياة الوظيفية لدى المرحلة األساسية بمحافظات غزة وعالقتها بمستوى أدائهم"

لمرحلة األساسية مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي اعلى التعرف إلى هدفت الدراسة 

بمحافظات غزة، ومستوى أداء المعلمين والكشف عن العالقة بين المتوسطات درجات تقدير أفراد 

استخدم الباحثان المنهج الوصفي و ،العينة لمستوى جودة الحياة الوظيفية وعالقتها بمستوى أدائهم

، من وجهة نظر المعلميناألول يفهم مستوى جودة الحياة الوظيفية ، التحليلي لتصميم استبيانين

، المشاركة في صنع القرار، العالقة الشخصية: (وينقسم إلى أربعة جوانب، فقرة) 46(ويحتوي على 

باإلضافة إلى االستبيان الثاني لقياس أداء المعلم ) الرضا عن العمل والصحة البدنية والبيئة المدرسية

فقرة ومجتمع البحث متكون من ) 25(من منظور مديري مدارس التعليم األساسي ويحتوي على 

التعليم االبتدائي  ويتكون معلم 2015-2014عام  جميع محافظات غزة خالل الفصل الدراسي الثاني

ويتم اختيار عينة البحث بطريقة ، ةومدير اًمدير) 259(و معلما ومعلمة) 3368(الحكوميين من 

لغت عينة الدراسة الفعلية من بعشوائية طبقية تناسبية من كل محافظة من محافظات غزة حيث 

بينما بلغت عينة الدراسة الفعلية للمديرين  ،%)13,8(ومعلمة أي ما نسبته  اًمعلم) 465(المعلمين 

ولإلجابة على أسئلة الدراسة فقد تمت معالجة ) 54,05(%أي ما نسبته  ،ومديرة اًمدير) 140(

  .SPSSالبيانات باستخدام برنامج 

  :همهاأتائج لى نإو توصلت الدراسة 
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نتائج البحث أن المتوسط الحسابي الكلي لمستوى جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي  أظهرت -

) 67,15(%، وبوزن نسبي )3,357(المرحلة األساسية بمحافظات غزة من وجهة نظرهم، قد بلغ 

  .وهي درجة متوسطة

طات درجات تقدير بين متوس (a≤0,05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  - 

أفراد عينة الدراسة لمستوى جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي المرحلة األساسية تعزي لمتغير الجنس، 

  .ولصالح المعلمات

بين متوسطات درجات تقدير ) a≤0,05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  - 

دى معلمي المرحلة األساسية بمحافظات غزة تعزى أفراد عينة الدراسة لمستوى جودة الحياة الوظيفية ل

  ).المؤهل العلمي، سنوات الخدمة(لمتغيري الدراسة 

بين متوسطات تقدير أفراد  (a≤0,05)ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائية عند مستوى داللة  - 

توى األداء عينة الدارسة لمستوى جودة الحياة الوظيفية ومتوسطات تقدير أفراد عينة الدراسة لمس

  .الوظيفي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي

وصت الدراسة  بضرورة االهتمام بتحسين جودة الحياة الوظيفية في المدارس الحكومية من أكما 

إتاحة الفرصة أمام المعلمين و خالل دفع أجور منتظمة والتركيز على السالمة واالستقرار الوظيفي

زيد الثقة في قدراتهم ومهاراتهم والتي تؤهلهم ألداء دورهم في العملية للمشاركة في اتخاذ القرار مما ي

  .التربوية

 )2014ايمن، ,ديوب( )2014(دراسة ديوب : سابعا

  "دراسة ميدانية –تمكين العاملين كمدخل لتحسين جودة الحياة الوظيفية في قطاع االتصاالت "

العاملين وجودة الحياة الوظيفية وتحديد لى تحديد طبيعة العالقة بين تمكين إتهدف هذه الدراسة 

 حيث, أفضل أشكال تمكين العاملين المطلوبة لتحقيق جودة حياة وظيفية في المنظمات محل الدراسة

طُبقَت هذه الدراسة على شركات قطاع االتصاالت جميعها في الجمهورية العربية السورية المكونة من 

ة لالتصاالت سابقاً التي تحولت إلى شركة مساهمة حديثاً المؤسسة العامو الشركة السورية لالتصاالت

استمارة على  90فضالً عن شركتي سيرتل وأم تي أن، إذْ قام الباحث بتوزيع و وفق قانون الشركات

استمارة في كل شركة على العاملين اإلداريين في هذه المنظمات، استُرجع  30هذه المنظمات بواقع 
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خضعت جميعها للتحليل اإلحصائي، واستخدم  ،%89ع نسبة إجابة بلغت بواق ،استمارة منها 80منها 

  :لى النتائج التاليةإالباحث أسلوب المنهج الوصفي إذ توصل من خالله 

تفويض السلطة، مشاركة (وجود عالقة ذات داللة معنوية بين متغيرات تمكين العاملين  )1(

ية، وتشجيع العاملين وتقدير أفكارهم العاملين في اتخاذ القرارات، ومشاركة العاملين في الملك

  .وجودة الحياة الوظيفية في المنظمات محل الدراسة) واقتراحاتهم

تظهر الدراسة إلى أن تقدير اإلنجاز هو أكثر متغيرات تمكين العاملين ارتباطاً بجودة الخدمة ) 2( 

  .الوظيفية يليه ومشاركة العاملين بالملكية ومن ثم تفويض السلطة

ت الدراسات أن الحياة األسرية الشخصية بعيدة كل البعد عن مصالح الشركات قيد أظهر) 3(

على الرغم من أن أنظمة األجور ، ولم يتم تنفيذ مشاريع التأمين الطبي بشكل صحيح، الدراسة

ومشاركة العمال ، مع مالحظة أن معظم الشركات لديها استراتيجيات الالمركزية، والتعويضات عادلة

  .رار محدودةفي صنع الق

 )2013صالح أماني، ( ):2013(دراسة صالح : ثامنا

واقع جودة حياة العمل لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة سلمان بن عبد "

  "العزيز

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع جودة حياة العمل لدى أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية 

عضواً من أعضاء ) 90(بحيث تكونت عينة الدراسة من  ،زيز بالسعوديةبجامعة سلمان بن عبد الع

  :أهمهالى نتائج إلك الل ذهيئة التدريس متوصلة من خ

  .مستوى اإلدراك بجودة حياة العمل كان متوسطاً - 

ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة تعزى للتخصص والدرجة العلمية  - 

  .وسنوات الخبرة

ووضع نظام للمكافآت وزيادة فرص ، جورتحسين مستوى جودة حياة العمل من حيث زيادة األ - 

  .البحث العلمي

  ةياألجنبباللغة الدراسات : المطلب الثاني

  .المتعلقة بجودة الحياة الوظيفيةاألجنبية على اهم الدراسات  التطرق المطلبسيتم من خالل هذا 
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-Rashed Ghazi Al-Howil Al-Otaibi )Rashed Ghazi Al-Howil Alدراسة : والأ 

Otaibi ،2020(  

The Impact of Work-Life Quality on Staff Performance at Dawadami Public 

Hospital, Saudi Arabia  

 مستشفى في الموظفین أداء على والحیاة العمل جودة ألثر رؤى: للعمال العملیة الحیاة جودة تحسین إلى الحاجة"

  السعودیة العربیة المملكة ، العام ادميالدو

تبحث هذه الدراسة في تأثير نوعية الحياة العملية بأبعادها المختلفة على أداء العاملين في مستشفى 

تم تقييم النموذج بناء على إجابات المستجيبين من خالل تقييم الصالحية الظاهرة  ،الدوادمي العام

من أجل ضمان ، وصحة االعتراف، واتساق الهيكل، الداخلي واالتساق، وصحة التقارب، لالستطالع

أن بيانات االستطالع كانت مناسبة للنموذج قبل إجراء التحليل الهيكلي واختبارات الفرضيات لتحليل 

تتمثل مشكلة البحث في تحديد أهم . استخدمنا طرقًا إحصائية مختلفة، البيانات واختبار الفرضيات

تتمثل أهداف الدراسة ، األداء الوظيفي للعاملين في مستشفى الدوادمي التي تؤثر على QWL عناصر

ومستوى األداء بين العاملين في  QWL والعالقة بين أبعاد، QWLفي التعرف على درجة وجود أبعاد

وتأثيرها على أداء الوظيفة  QWL أبعاد، واالختالف في مستوى وعي الموظفين، مستشفى الدوادمي

 QWL ما هو تأثير: أظهرت نتائج الدراسة إجابة السؤال البحثي الرئيسي، ةحسب العوامل الشخصي

  على أداء العاملين بمستشفى الدوادمي؟

  :كانت النتائج على النحو التالي

  السالمة ، األجور والمرتبات(هناك ارتباط مباشر قوي بين جميع أبعاد جودة الحياة العملية

) أسلوب القيادة السائد وبيئة العمل، ترقيات والتقدم الوظيفيفرص ال، الرضا الوظيفي، والصحة المهنية

 .وأداء طاقم مستشفى الدوادمي

  وجد أن هناك تأثيراً معنوياً من نوعية الحياة العملية على األداء الوظيفي للعاملين في مستشفى

مع ، أداء العماليمكن رؤية األهمية النسبية للتأثير لكل بعد من أبعاد جودة حياة العمل في  الدوادمي

بيئة ، ؛ في المرتبة الثانية)0.235= عامل المسار القياسي (التأثير األكبر من أسلوب القيادة المهيمن 

= عامل المسار القياسي (فصيل الوظيفة ، ؛ في المرتبة الثالثة)0.226= عامل المسار القياسي (العمل 

في المرتبة ، )0.133= لمسار القياسي عامل ا(الرواتب واألجور ، في المرتبة الرابعة، )0.159
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، وفي المركز السادس) 0.111= عامل المسار القياسي (فرص الترقية والتقدم الوظيفي ، الخامسة

 ).0.089= عامل المسار القياسي (الصحة والسالمة المهنية 

  من 70.1كما وجد أن جميع أبعاد جودة الحياة العملية تفسر التباين في أداء الموظفين بنسبة ٪

 .(R2)قيمة معامل تحديد

  ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية في آراء عينة الدراسة حول أي بعد سواء حسب

 .النوع أو العمر أو المستوى التعليمي أو نوع الوظيفة أو عدد سنوات الخدمة أو الراتب

ور في تحقيق مستوى وتوصي الدراسة بأن تركز المنظمات على جودة الحياة العملية لما لها من د

  :وعلى وجه التحديد، عاٍل من األداء في هذه المؤسسة

 التركيز على أبعاد QWL والرضا الوظيفي، وبيئة العمل، المتمثلة في أسلوب القيادة السائد ،

 .والصحة والسالمة المهنية، وفرص التقدم الوظيفي والترقيات، والرواتب واألجور

 يجب أن تعمل المؤسسات على تحقيق QWL  

 حاجة المؤسسات إلى تطوير أسلوب قيادة مهيمن يدعم تطبيق QWL  واالبتعاد عن األنماط

 .االستبدادية والديكتاتورية وعن الممارسات المركزية التي تحد من مشاركة العمال في صنع القرار

 تحفيز ضرورة التعامل مع العمال بإنصاف وبدون تمييز واستخدام النقد البناء لتحسين األداء وال

 .لتحقيق األهداف المؤسسية

  الحاجة إلى اإلدارة المؤسسية لتوفير بيئة يشعر فيها الموظفون باألمان في وظائفهم مما يؤثر

 .بشكل إيجابي على تحسين أداء الموظفين

  االهتمام بتحسين مستويات الرواتب لتتناسب مع الظروف االقتصادية بما يكفي لتلبية

رفع الروح المعنوية للموظفين وجعلهم يشعرون بالدور المهم  ،شخصيةاالحتياجات والمتطلبات ال

، في تحقيق أهداف المؤسسة من خالل االستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم يؤدونهواإليجابي الذي 

  .واالجتماعات معهم وكذلك الحفاظ على الحوارات، وتشجيعهم على تنمية إبداعاتهم

 )Jain )2016:( )ikaJain Sar ،2016دراسة : ثانيا

“The Need for Improving Quality of Work Life of Workers: Insights from Study of 

Textile Industries in Rajasthan”   

  "راجاستان والیة في النسیجیة الصناعات دراسة من رؤى: للعمال العملیة الحیاة جودة تحسین إلى الحاجة"

ية العمل وحياة العمل في أداء العمال العاملين في تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر نوع

يعملون في الصناعات  عامالً 1200حيث كانت عينة الدارسة  ،صناعات الغزل والنسيج في راجاستان
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قام الباحث بجمع البيانات من المشاركين من خالل مجموعتين باستبانتين، االستبيان األول , النسيجية

دة الحالية والمتوقعة لحياة العمل وتأثير العوامل الديموغرافية على يدرس الفجوة الكبيرة بين الجو

واالستبيان الثاني هو التعرف على تأثير األعمال ذات الصلة على نوعية حياة  ،نوعية حياة العمل

ة عمل متوصال من خاللها الى أن هناك فجوة كبيرة بين الجودة الحالية والمتوقعة لحيا ،العمل للعمال

ل والنسيج زتدابير لتحسين نوعية حياة العمل للعمال في صناعات الغ اتخاذبوصى الباحث أما ك ،العمال

  .في والية راجاستان

 )Tabassum )2012:( )Tabassum Ayesha ،2012دراسة 

“Interrelations between Quality of Work Life Dimensions and Faculty Member Job 
Satisfaction in the Private Universities of Bangladesh”   

 الخاصة الجامعات في التدریس ھیئة ألعضاء الوظیفي والرضا العملیة الحیاة جودة أبعاد بین المتبادلة العالقات"
  "بنغالدیش في

هدفت الدراسة إلى إبراز العالقة المتبادلة بين أبعاد جودة حياة الوظيفية والرضى الوظيفي لدى 

ستخدم استبانة لجمع البيانات، وقد طبقت االستبانة ابمعات الخاصة في بنغالدش أعضاء الكلية في الجا

توصلت الدراسة و منهم في التحليل اإلحصائي 70من العاملين في الكلية تم استخدام  اًموظف 72على 

  : همهاألى مجموعة من النتائج إ

ألعضاء الكلية مما يشير وجود عالقة إيجابية بين أبعاد جودة حياة الوظيفية والرضى الوظيفي  - 

إلى أن تحسين أبعاد جودة حياة الوظيفية تؤدي إلى زيادة الرضى الوظيفي في الجامعات الخاصة في 

  .بنغالدش

بينت الدراسة أن التعويضات العادلة والدستورية في تنظيم العمل تعتبر العامل األكثر ارتباطاً  - 

  .بالرضى الوظيفي

  .رات الموظفين هو العامل األقل ارتباطا بالرضى الوظيفيأظهرت النتائج أن فرصة تطوير قد - 

 )Stephen & Dhanapal )2012 :()Stephen A and Dhanapal D ،2012دراسة : ثالثا

“Quality of Work Life in Small Scale Industrial Units: Employees Perspectives”  

 "الموظفین نظر جھاتو: الصغیرة الصناعیة الوحدات في العملیة الحیاة جودة"

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى جودة الحياة الوظيفية في وحدات النطاق الصناعي 

, الصغيرة من وجهة نظر الرؤساء والمرؤوسين، والتعرف على أهمية عوامل جودة حياة الوظيفية

لصغيرة رئيس ومرؤوس من مختلف وحدات النطاق الصناعي ا 317بحيث تكونت عينة الدراسة من 
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في تشيناي، كويمباتور ومادوراي في الهند، حيث قام الباحثان باستخدام استبانة كأداة لجمع البيانات، 

  :لى النتائج التاليةإوقد اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي في الدراسة تم التوصل 

الشخصية  الدعم االجتماعي، العالقات(أظهرت الدراسة أن من أهم عوامل جودة حياة الوظيفية  - 

  ).االستقاللية، بيئة العمل مع الرئيس، ساعات العمل، وضوح الدور، المزايا والتعويضات

، ألن وجود )الدعم االجتماعي والعالقات االجتماعية(أظهرت الدراسة أن من أهم عوامل هي  - 

  .هذه العوامل يؤدي إلى زيادة الرضا الوظيفي مما يؤثر بدوره على األداء في العمل

  .صي الدراسة بالبحث عن تأثير جودة الحياة الوظيفية على اإلنتاجيةكما تو 

  التعليق على الدراسات السابقة: المطلب الثالث

نها تناولت موضوع كل من رأس المال أن نستخلص أيمكن , بعد عرض الدراسات السابقة

ت دراسة المتغير و بعض جوانبه بحيث تمأجودة الحياة الوظيفية من أحد و التنظيميالتميز  ,الفكري

النخالة (دراسة , )2019خالد صالح  (كدراسةكمتغير مستقل  حياناأاعتماده و رأس المال الفكري

كتحسين مستوى  ربطه بمتغيرات مختلفةو )Jabui 2018(دراسة و )2015ابو علي (، دراسة )2019

تيقاوي (سيط مثل دراسة أخرى اعتمدته كمتغير تابع أو وو ،غتراب الوظيفياالو األداء، إدارة األزمات

غلب مجال التطبيق في الدراسات على وزارات أكما كان   ،)2013الطلباني (ة دراسو )2014العربي 

  .الخ...الصحة و متعلقة بالتوظيف) عمومية(حكومية

كدراسة  يضاًأ فأغلب الدراسات قاسته تابعاً ،سةوفيما يخص التميز التنظيمي كمتغير تابع بالدرا

مربوطا بالمسؤولية  ،) Buqais 20188(دراسة و )2015المصري (دراسة  ،)2019بديار (

كما )   Abu neser 2017( درسته اخرى منفردا كدراسة و .إدارة المعرفةو اإلدارة بالتحولاإلجتماعية، 

أهمها و تميز التنظيميو جنبية ربطت بين كل من رأس المال الفكرياألو عربيةالدراسات الغلب أن أ

عبد (دراسة و )2018ابولبدة (دراسة  ،)2019بن عمور (، دراسة ) Jaifri2018(من دراسة كل 

 غلبها بمؤسسات تعليميةأدارسة الحالة الخاصة بمتغير التميز التنظيمي كانت ). 2017ميسون و الهادي

  .مؤسسة سونلغازو أخرى منها بديوان الموظفينو

عتمد في بعض الدراسات اجودة الحياة الوظيفية فالمتمثل في و ما بالنسبة للمتغير الوسيط بالدراسةأ

خرى أفي و ،)2016الشنطي ( دراسةو ) 2016البراري(دراسة  ،)2019سحنون(مستقال كدراسة 

تحسين ( قد تم قياسه مع  متغيرات مختلفةو ،)2014ديوب(دراسة و )2019فاطنة(درس تابعا كدراسة 
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سقطت دراسته على أ ،)الخ.... االحتراق الوظيفيو ملأخالقيات الع, األنماط القيادية الحديثة ،األداء

قطاع  ،شغال العامةوزارة األ(خرىأمؤسسات و مجموعة من المؤسسات االقتصادية مثل سونلغاز

  ).لخإ....الجامعة و االتصاالت

التعرف على كل متغير و قد ساهمت الدراسات السابقة في إعطاء فكرة مفصلة للباحثة عن الدراسة

بطريقة علمية  لى مساعدتها في صياغة منهجية الدراسةإالمدروسة باإلضافة  ةت الثالثمن المتغيرا

مشكلة  تعمق فيللملة من المعلومات جإعطاء و كما وضحت أهمية الدراسة ،ستبانةبناء االو ممنهجة

  .ليهاإأكثر وتحديد األهداف التي يجب التوصل  الدراسة

الدراسات السابقة على مدى الدور و ن الدراسة الحاليةما بي اًتفاقان هناك إعموما يمكن القول و

قد تبين من و ،الجامعة بشكل خاصو رأس المال الفكري في مختلف المنظمات بشكل عام ؤديهالذي ي

توفير جودة حياة وظيفية من أجل تحقيق لدى هذه المنظمات ألهمية  اًن هناك إدراكأهذه الدراسات 

البحوث السابقة و ختالف الدراسة الحالية عن الدراساتإا من ناحية أم ،تميز تنظيمي جيد على مستواها

, رأس المال الفكري(الوسيط و التابع ةفي كونها تختلف عنها من حيث العالقة بين المتغيرات المستقل

خر أو الربط بين بعاد دون اآلعتمدت أحد األاأغلبها أن  حيث ،)جودة الحياة الوظيفية, التميز التنظيمي

الهدف إذ ال توجد و يضا تختلف عنها من حيث مجال التطبيقأو ن فقط بالعالقة أو بالتأثيرمتغيري

نفس دراسة الحالة ال على المستوى ليس بو دراسة جمعت ما بين المتغيرات الثالث بنفس  الترتيب

  :فيما يلي أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقةو الوطني أو العربي

  .يزها في الجانب النظريما يم: والأ

إثراء الجانب النظري خوصا إبراز الدور الوسيط الذي تلعبه جودة الحياة الوظيفية في العالقة بين  -1

التميز التنظيمي على خالف الدراسات السابقة التي لم تجمع إحداها ما بين و رأس المال الفكري

 .المتغيرات الثالث

رأس المال الهيكلي، رأس مال , رأس المال البشري(كري الثالث التركيز على أبعاد رأس المال الف -2

  .وربطها بالجامعة خرىبعاد األعلى خالف الدراسات السابقة التي شتت تفكريها في باقي األ) العالقات

اسقاط موضوع الدراسة على قطاع التعليم العالي عامة وعلى العاملين في المجال اإلداري بجامعة  -3

  .ة للبحثأدرار خاصة كعين



   االدبيات التطبيقية للدراسة                                                 الثاني الفصل 

 

 
62 

توجد دراسات قليلة بخصوص تناول الحياة الوظيفية وجودتها للكفاءات الجامعية و مسيري  -4

التوازن بين الحياة والعمل، االمان و (الجامعات من خالل تناول أبعاد جودة الحياة الوظيفية 

 مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات، تصميم و ،االستقرار الوظيفي، األجور و المكافآت

).إثراء الوظيفة، البرامج التدريبية  

  :ما يميزها في الجانب التطبيقي: ثانيا

سات السابقة على خالف جل الدرا) ردراأجامعة (ستهدفت الدراسة الحالية قطاع التعليم العالي ا -1

قطاع  ،قطاع الصحة ،وزارات حكومية ،قطاع الصناعة(خرى مختلفة التي استهدفت قطاعات أ

 ).الخ.....االتصاالت

خرى التي على خالف الدراسات األ Smart PLS3و  SPSSستخدام اتمت معالجة البيانات ب  -2

 .فقط SPSSاستخدمت 

بعاد أمع  رأس المال الفكري حاولت الدراسة الحالية البحث في عالقة أبعاد المتغير المستقل -3

خالف الدراسات السابقة  بالتفصيل على جودة الحياة الوظيفية الوسيطوالتميز التنظيمي  المتغير التابع

  .التي عالجتهم باإلجمال

تعتبر هذه الدراسة متخصصة ودقيقة بشأن دراسة ابعاد جودة الحياة الوظيفية ورأس المال  -4

. المعرفي بالجامعات وإشارتها إلى التميز النسبي للجامعة المبحوثة كدراسة حالة  

ال تنظيمي يضمن حرية القواعد التنظيمية بالجامعات بإعتبارهم رأس م ناستهداف فئة اإلداريي -5

. للجامعة والمجسدة لها بحيث يضمن توافر البيئة التعليمية الجامعية الجيدة لألساتذة والطلبة  

إبراز أهمية الدفع االستراتيجي نحو االهتمام بتحقيق جودة الحياة الوظيفية للعاملين لضمان الخدمة  -6

  .وجودة التعليم العالي

راسة توضيح أهمية إمتالك رأس مال فكري ومعرفي في الجامعات المتعلمة باعتبار حاولت الد-7

عد أساس للتميزها يالجامعات  هأساس المنتج الجامعي القائم على التكوين والمعرفة األكاديمية وما تمتلك

  .حسب االمكانيات والتخصصات والخدمات التي تستهدف المحيط السوسيو اقتصادي واالجتماعي
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  صة الفصلخال

بعد عرض الدراسات السابقة يالحظ أن أغلب الدراسات العربية واألجنبية ركزت على رأس 

حيث أدرج مستقالً في بعض الدراسات وتابعاً في أخرى، أما  ،المال الفكري مع متغيرات عديدة

نفسه ، الشيء وأخرى منفرداً غلب الدراسات تابعاًأدرسته المتغير التابع المتمثل في التميز التنظيمي ف

بالنسبة للمتغير الوسيط جودة الحياة الوظيفية، كما كان أغلب مجال تطبيق الدراسات السابقة على 

  .spssمؤسسات حكومية باستعمال البرنامج اإلحصائي 

حيث ال ب ،كما اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث الهدف ومجال التطبيق

  .   نفسه سقطت الدراسة على المجتمعأالقة بين المتغيرات الثالثة وتوجد دراسة ركزت على الع



 

 

  

  

  

 اا  

ا راأدرارا  ام  



 بجامعة ادرار ميدانية الدراسة ال                                          الثالثالفصل  

 

 
65 

  تمهيد  الفصل 

تعتبر الدراسة الميدانية المحصلة التطبيقية لإلطار النظري للدراسة عبر تجسيد الجانب المفاهيمي إلى 

تحليلها والخروج بنتائج معينة حولها، وفي هذا اإلطار  جانب واقعي ملموس بمؤشرات كمية يمكن

 تضمن هذا الفصل كافة القواعدو ،االداريين بجامعة ادرار منقمنا بإجراء دراستنا الميدانية لعينة 

من التعريف بالمؤسسة محل الدراسة بالمبحث  اإلجراءات المنهجية المتبعة في هذه الدراسة إنطالقاًو

مرورا بالتحليل الوصفي لبيانات العينة بالمبحث الثالث , لدراسة بالمحث الثانيصالحية أداة او االول

  .وصوال إلختبار الفرضيات بالمبحث األخير
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  تقديم للمؤسسة محل الدراسة: المبحث االول

مهام وأهداف وآفاق جامعة و سيتم من خالل هذا المبحث التطرق إلى كل من نشأة جامعة ادرار

 الهيكل التنظيمي لجامعة ادرارو درارا

 نشأة جامعة احمد دراية ادرار: المطلب األول

 86- 118كان المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم اإلسالمية والمنشأ بموجب المرسوم رقم    

 05/08/1986المؤرخ في  86- 175المعدل والمتمم بالمرسوم رقم  06/05/1986المؤرخ في 

ء المعهد الوطني العالي للشريعة ليتوسع إلى أول نواة لجامعة أدرار بموجب المرسوم والمتضمن إنشا

المؤرخ في  259- 04المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم  18/09/2001المؤرخ في  269-01رقم

  .االستقالل الماليو وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية 29/08/2004

ولضمان التطور العلمي , علمياً في عدة مجاالت للتكوينو توفر تكوينا بيداغوجياً إن جامعة أدرار 

بحيث انتقلت  2012/2013علمية للسنة الجامعية و والحركية البحثية فإن الجامعة شهدت قفزة نوعية

المؤرخ في   302-12من ثالث كليات إلى خمس كليات بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

-802- 801 - 800قسم أنشأت بمقتضى القرارت رقم  16ت هذه الكليات وتضمن, 04/08/2012

البحث العلمي مما سمح  و الصادرة عن وزير التعليم العالي 27/12/2012المؤرخة في 804- 803

باإلضافة إلى فتح عروض , الماسترو بفتح تخصصات جديدة على مستوي  كل من الميادين المفتوحة

إسهامات و وهذا كله بفضل رعاية مدير الجامعة وجهود الدولة, الدكتوراهو جديدة في الماجستير

إن هذا التحدي يفرض على . طالبها من أجل أن تحتل المكانة التي تستحقهاو موظفيهاو أساتذتها

  .الجامعة أن تجعل من العملية التطويرية عملية مستمرة بنظرة إستشرافية مستقبلية

  :التالية تحتوي  جامعة أدرار خمس كليات باألقسام -

علوم  - علوم إنسانية -علوم إسالمية( كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية - 1

  ).اجتماعية

واللغة  اآلداب -اآلداب واللغة الفرنسية -اللغة واألدب العربي(كلية اآلداب واللغات  - 2

 ).اإلنجليزية

علوم طبيعة  -علوم المادة -ضيات وإعالم آليريا -علوم وتكنولوجيا(كلية العلوم والتكنولوجيا  -3

  ).محروقات والطاقات المتجددة - وحياة
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  ).علوم سياسية -الحقوق(كلية الحقوق والعلوم السياسية  -4

علوم  - علوم تجارية -علوم اقتصادية( كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير -5

  ).التسيير

  .  أحدث انسجام بين مختلف األقسام على مستوى كل كلية إن إعادة هيكلة كليات الجامعة   

المنطقة  06كم من مقر الوالية أدرار، على الطريق الوطني رقم  02تقع جامعة أدرار على بعد 

  .هكتار 87وهي تتربع على مساحة تقدر بحوالي . الصناعية أدرار

  الهيكل التنظيمي لجامعة ادرار: الثانيالمطلب 

 مدير الجامعة التنظيمي عرض الهيكل :أوال

نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في 

الطورين األول  والثاني والتكوين 

وين المتواصل  والشهادات  وكذا التك

 العالي في التدرج

نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في 

الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث 

 العلمي وكذا التكوين العلي فيما بعد التدرج

نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية 

والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات 

 العلمية

 األمانة العامة  معةمديرية الجا اتنياب

للجامعة   

  نيابة مديرية الجامعة للتنمية

 و االستشراف والتوجيه

المديرية 

 الفرعية 

 للمستخدمين 

المديرية 

 الفرعية 

للمالية 

والمحاسبة

المديرية 

 الفرعية 

للوسائل 

 والصيانة

المديرية 

الفرعية 

لألنشطة 

 العلمية

الثقافية 

 والرياضية

ياتالكل  

 كلية العلوم

اإلنسانية واالجتماعية 

 والعلوم اإلسالمية

 كلية اآلداب

 و اللغات

كلية الحقوق والعلوم 

 السياسية

كلية العلوم االقتصادية 

والتجارية وعلوم 

 التسيير 

 المكتبة المركزية

للجامعة

  المصالح المشتركة  

مركز التعليم 

 المكثف للغات

 

مركز الطبع 

السمعي 

بصريال  

مركز األنظمة وشبكة اإلعالم 

التعليم المتلفز و واالتصال

 والتعليم عن بعد

كلية العلوم 

 والتكنولوجيا

مصلحة البحث 

 البيداغوجي

مصلحة 

 المعالجة

مصلحة 

 التوجيه

 من وثائق المؤسسة: المصدر 
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  شرح الهيكل التنظيمي :ثانيا

يوجد على رأس الهيكل التنظيمي لجامعة أدرار مدير الجامعة، الذي يعتبر المسؤول األول عن    

  :يلي التسيير اإلداري والبيداغوجي ويساعده في تأدية مهامه ما

متواصل والشهادات نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطورين األول والثاني والتكوين ال - 

 .وكذا التكوين العالي في التدرج

نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا  - 

  .التكوين العلي فيما بعد التدرج

  .نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية - 

  .بة مديرية الجامعة للتنمية واالستشراف والتوجيهنيا - 

  .األمانة العامة بمديريات الفرعية - 

  :باإلضافة إلى عمداء الكليات الخمس  

o عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية.  

o عميد كلية اآلداب واللغات. 

o عميد كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. 

o د كلية الحقوق والعلوم السياسيةعمي. 

o عميد كلية العلوم والتكنولوجيا.  

كما يوجد بالجامعة مصالح مشتركة تساهم مساهمة بناءة وفعالة في سير عجلة التقدم واالزدهار 

  :بالجامعة على المستويين الداخلي والخارجي، وهي

 مركز التعليم المكثف للغات. 

 مركز الطبع السمعي البصري. 

 نظمة وشبكة اإلعالم واالتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعدمركز األ. 

 مهام وأهداف وآفاق جامعة ادرار: الثالثالمطلب 

  المهام: أوال

في إطار مهام المرفق العمومي للتعليم العالي فان الجامعة تتولى مهام التكوين العالي والبحث العلمي  

  )05، صفحة 2003الجريدة الرسمية، ( والتطور التكنولوجي

  تتمثل المهام األساسية للجامعة في مجال التكوين العالي على الخصوص فيما يأتي
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  .تكوين اإلطارات الضرورية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد - 

   .تلقين الطلبة مناهج البحث وترقية التكوين بالبحث وفي سبيل البحث - 

   .والمعارف وتحصيلها وتطويرها المساهمة في انتاج ونشر معمم للعلم - 

   .المشاركة في التكوين المتواصل - 

تتمثل المهام األساسية للجامعة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي على الخصوص  - 

  )05، صفحة 2003الجريدة الرسمية، ( :فيما يأتي

   .المساهمة في الجهد الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - 

   .قافة الوطنية ونشرهاترقية الث - 

   .المشاركة في دعم القدرات العلمية الوطنية - 

   .تثمين نتائج البحث ونشر االعالم العلمي والتقني - 

  .المشاركة ضمن االسرة العلمية والثقافية الدولية في تبادل المعارف واثرائها - 

   األهداف: ثانيا

قيق جملة من األهداف التي احتوتها إلى تح" نسعى نحو التميز"تسعى جامعة أدرار تحت شعار     

استراتيجية تطوير التعليم العالي المسطرة في ظل إصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في 

  :الجزائر، ولعل من أهمها

  .تلبية احتياجات التكوين وفقاً لمتطلبات سوق العمل والتنمية محلياً، وطنياً، إفريقياً ودولياً - 

لمي وتثمين نتائجه، واالرتقاء النوعي والكمي بمستوى التعليم، التكوين تشجيع اإلنتاج الع - 

  .والبحث العلمي في الجامعة

مواكبة الجامعة للمستجدات العلمية والتكنولوجية على المستوى المحلي، الوطني، اإلفريقي  - 

  .والعالمي

وطنياً، إنشاء عالقات تعاون وتبادل علمية مع مختلف الجامعات وهيئات البحث العلمي  - 

  .إقليمياً ودولياً

اإلسهام في تجسيد البعد اإلفريقي للجامعة من خالل نوعية التعليم والتكوين وتنويع مجاالت  - 

  .البحث في الجامعة

انفتاح الجامعة على المحيط السوسيو اقتصادي لغرض اإلسهام في تحقيق االستراتيجية  - 

  .التنموية الوطنية الشاملة
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 .عليم العاليتطبيق ضمان الجودة في الت - 

تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في تسيير الجامعة بشكل يزيد من كفاءة وفعالية العمل  - 

 ).الرفع من كفاءة وفعالية أداء العمل اإلداري في الجامعة(اإلداري 

  .تشجيع اإلنتاج العلمي - 

  اآلفاق  :ثالثا

نجاز اقطاب جامعية جديدة وفتح إلى توسيع هياكلها وا" أحمد دراية"تسعى الجامعة االفريقية    

تخصصات جديدة تثري العطاء المعرفي وتشبع رغبات الطلبة الجدد الحائزين على شهادة 

البكلوريا، وفتح معاهد تتميز بتناسبها مع خصوصيات المنطقة خاصة من الناحية السياحية لما 

االفريقي باعتبار  تزخر به هذه األخيرة من تراث ثقافي وبيئي متنوع، كذلك اعطاؤها البعد

 الجزائر بوابة إفريقيا وهذا من أجل جامعة قوية مندمجة في محيطها الوطني واإلقليمي والدولي

بهدف الوصول إلى مصاف الجامعات الرائدة وطنيا ودوليا، إضافة إلى تحقيق أهداف التنمية 

  .المحلية والوطنية

  :ة تخصصات، وهيكما تسعى الجامعة إلى فتح ثالثة معاهد جديدة تتضمن عد

 .معهد المحروقات والطاقات المتجددة - 

 .معهد السياحة الصحراوية - 

 . معهد الدراسات االفريقية - 
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  .تقديم وصالحية أداة الدراسة: المبحث الثاني

سيتم في هذا المبحث عرض وتحليل أداة الدراسة واختبار صالحيتها ابتداء من صالحية المجتمع 

  .حية االستبيان ومرورا باختبار صالحية العينة للدراسةللدراسة وصوال إلى اختبار صال

 .صالحية مجتمع وعينة الدراسة: المطلب األول

الشروط التي تستوجب توفرها في المجتمع والعينة حتى يكونان و في هذا الجزء نقدم المتطلبات

  . ية الدراسةقابالن للدراسة، وحتى تكون نتائج الدراسة مؤهلة العتمادها كإجابة منطقية إلشكال

  .صالحية مجتمع الدراسة: أوال

تعتبر المواقع الميدانية مصدراً لجمع البيانات عن طريق االستمارات أو التعداد أو أخذ عينة من 

المجتمع اإلحصائي ممثلة لكافة خصائص المجتمع، ولكي يكون المجتمع المدروس مؤهال إلجراء 

  .تين أساسيتين هما خاصية التحديد وخاصية التجانسالدراسة الميدانية عليه يشترط أن يتسم بخاصي

  :خاصية التحديد.1

يقصد بالتحديد أن يكون مجتمع الدراسة معروف ومحدد للقارئ بحيث يمكن التمييز بسهولة بين 

وهذا يعني أيضا أن مجتمع العناصر التي تنتمي لمجتمع الدراسة والعناصر التي ال تنتمي إليه، 

تم  تحديد مجتمع و ،فقط تقديم أجوبة حول موضوع البحث دون غيرهالدراسة هو من يمكنه 

، مدى التميز التنظيمي بهاو باعتبارهم رأس مالها الفكريالدراسة بناء على طاقم إدارة جامعة أدرار 

ويمكنه اإلجابة على مختلف النقاط التي تتعلق ، لذلك يمكن القول أن مجتمع الدراسة محدد ومعروف

  .جودة الحياة الوظيفيةو التميز التنظيميو ريرأس المال الفك

  :خاصية التجانس. 2

يعني التجانس أن جميع أفراد المجتمع لديهم نفس الفرصة لإلجابة على األسئلة بناء على جميع 

مما يعني أن كل فرد في المجتمع ال ينبغي أن يقصر إجاباته على خيارات ، الخيارات المتاحة

  . واإلنصاف العدل المثاليلذلك تكون المقارنة في المتوسط ، محددة ألي سبب من األسباب

 رأس وهي، البحث بمتغيرات إلمامهمينعكس تجانس أفراد المجتمع البحثي في ، وفي بحثنا الحالي

  . وجودة الحياة الوظيفية، التنظيمي والتميز، الفكري المال

اإلجابة على مختلف النقاط التي تتعلق ويمكنه ومن هنا يمكن القول أن مجتمع البحث مجتمع متجانس

  .جودة الحياة الوظيفية بشكل عادلو التميز التنظيميو برأس المال الفكري
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  .صالحية عينة الدراسة: ثانيا

نظرا لكبر حجم أفراد المجتمعات اإلحصائية وتشتتها جغرافيا السيما بالنسبة للمواضيع التي تتعلق 

بات كل االفراد يعد صعب جدا أو مستحيل، ال سيما إن كانت فإن اإللمام بإجا، بالمورد البشري

وعليه تم اختصار اإلجابات على عينة محددة من هذا المجتمع يتم . اإلجابات تستغرق وقت معين

  .اختيارها وفق شروط وبكيفيات دقيقة بهدف التمثيل المنطقي والعادل

  :أساس تحديد عينة الدراسة. 1

لدراسة يشمل  االفراد االداريين بجامعة ادرار، وقد أثبتنا فيما سبق في دراستنا هذه كان مجتمع ا

تجانس المجتمع ومعلوميته، وعليه فإن عينة الدراسة يمكن تحديدها باألسلوب العشوائي المنتظم أو 

  .العشوائي البسيط

  :كيفية تحديد عينة الدراسة. 2

مفردة، ولكون  418اسة يشمل حوالي بعد حصر مجتمع الدراسة في والية أدرار تبين أن مجتمع الدر

الدراسات االقتصادية تتباين اآلراء فيها حول عدد العينة الالزمة للدراسة فإن دراستنا لم تخرج عن 

اختبار (مفردة إضافة إلى اختبار االعتدالية  200المألوف في هذا الصدد واعتمدنا على عينة تفوق 

  ).التوزيع الطبيعي

  .ستبانة الدراسةصالحية ا: المطلب الثاني

سيتم في هذا الجزء عرض وتحليل أداة الدراسة والمتمثلة في االستبيان، والتأكد من صالحيتها للهدف 

  .المصممة من أجله، من خالل قياس الصدق والثبات

  .تصميم االستبيان: أوال

وص بعد أن قمنا بتحديد الهدف من االستبيان وهو معرفة وجهات نظر أفراد عينة الدراسة بخص

التميز التنظيمي قمنا بكتابة و الدور الوسيط لجودة الحياة الوظيفية للعالقة بين رأس المال الفكري

فقراته وأسئلته استنادا إلى نماذج معتمدة من استبيانات كثيرة سابقة للموضوع، وشمل االستبيان على 

هذه العبارات أيضا منها ما كما أن . عبارات مختلفة منها ما يشمل قيم محددة ومنها ما يكون في فئات

  .هو ذو طبيعة كمية، ترتيبية واسمية

  :األسس المعتمدة في تصميم االستبيان

بعد مراجعة الدراسات العلمية ذات الصلة بموضوع الدراسة تم التوصل الى  أن التقسيم األمثل لجمع 

  :المعلومات داخل االستبيان هو وضع أربعة محاور أساسية مبينة كالتالي
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 .البيانات الشخصية: ور األولالمح .1

  :، وتتمثل في7تضمن هذا المحور البيانات الشخصية للمبحوثين وعددها 

 النوع، في فئتين اسميتين. 

 العمر، في أربع فئات كمية. 

 الوظيفة، في خمس فئات ترتيبية. 

 المؤهل العلمي، في اربع فئات ترتيبية. 

 ،في ثالث فئات ترتيبية مستوى االدارة. 

 وظيفية، في أربع فئات كميةالخبرة ال. 

 مستوى الدخل، في ثالث فئات كمية.  

 رأس المال الفكري: المحور الثاني .2

سؤال  21تضمن هذا المحور مجموعة من العبارات للتعرف على واقع رأس المال الفكري، وعددها 

على  وهي موضوعة في ثالث فقرات، وذلك بهدف إعطاء قوة داللية لهذا المتغير التأثير المحتمل

  :النحو التالي

 عبارات 7وتم قياسه  من خالل : عنصر رأس المال البشري. 

 عبارات 8تم قياسه من خالل : عنصر رأس المال الهيكلي. 

  عبارات6تم قياسه من خالل :عنصر رأس مال العالقات.  

 .التميز التنظيمي: المحور الثالث .3

راد العينة لمدى توفر التميز التنظيمي تضمن هذا المحور مجموعة من العبارات للتعرف على رؤية أف

  :سؤال، وهي موزعة على ثالث فقرات وتتمثل في 20بجامعة ادرار

 عبارات 7حيث تم قياس هذه الفقرة من خالل : عنصر القيادة االستراتيجية. 

 عبارات 8حيث تم قياس هذه الفقرة من خالل : البشريةو عنصر الموارد المادية. 

 عبارات 5قياس هذه الفقرة من خالل حيث تم : عنصر العمليات. 

بهذا المتغير انطالقا من الدراسات السابقة و استبياناتها لوحظ وجود تداخل بين األبعاد المتعلقة 

لذلك تم دمج كل من بعد القيادة واالستراتيجية وبين الموارد المادية والبشرية في عناصر موحدة 

 . ستبيان الموزعبغية إختصار المضمون و المعنى كما هو في اال
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 .جودة الحياة الوظيفية: المحور الرابع .4

تضمن هذا المحور مجموعة من األسئلة للتعرف على وجهة نظر أفراد العينة بخصوص جودة الحياة 

  :سؤال، وهي موزعة على ستة فقرات وتتمثل في 20الوظيفية وبلغ عددها 

 عبارات 4ن خالل حيث تم قياس هذه الفقرة م: العملو التوازن بين الحياة. 

 عبارات 3حيث تم قياس هذه الفقرة من خالل : االستقرار الوظيفيو االمان. 

 عبارات 3حيث تم قياس هذه الفقرة من خالل : المكافاتو األجور. 

 عبارات 3حيث تم قياس هذه الفقرة من خالل : مشاركة العاملين في اتخاد القرارات. 

 عبارات 4ه الفقرة من خالل حيث تم قياس هذ: اثراء الوظيفةو تصميم. 

 فقرات 3حيث تم قياس هذه الفقرة من خالل : البرامج التدريبية 

وبعد تحديد محاور االستبيان قمنا بصياغة العبارات المشكلة لكل محور وتم صياغتها بالمدلول 

  :، وقمنا بمراعاة النقاط التالية)جملة خبرية تفيد صحة الشيء(اإليجابي 

 تبياناختصار أسئلة االس. 

 استخدام اللغة البسيطة المفهومة والمناسبة لمستويات أفراد العينة. 

 ابتعاد صيغة السؤال عن القابلية للتأويل. 

 استخدام أشكال بسيطة للردود، مقياس ليكرت الخماسي. 

 تجنب طرح األسئلة الشخصية. 

 تجنب طرح األسئلة التي توحي إلى اختيار إجابة معينة. 

 تي تحتاج إلجراء حسابات ذهنية قد تحرج المبحوثتجنب طرح األسئلة ال. 

 تجنب جعل صفحة االستبيان تبدو فوضوية، أو غير منتظمة. 

 طرح األسئلة وفق ترتيب هادف. 

  .صدق االستبيان: ثانيا

تم القيام بإجراء عدد من االختبارات على االستبيان للتأكد من صحته باستخدام  تحكيم الخبراء 

  :الالزمة للتحقق من الصدق كما يليباإلضافة لالختبارات 

 :صدق التحكيم .1
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تم عرض االستبيان بعد تصميمه باالعتماد على مجموعة من األبحاث والدراسات العلمية السابقة في 

مجاالت الموضوع على المحكمين للتحقق من خلوه من أي عيب أو خلل علمي أو منهجي، ومن تم 

  .لهدف المراد الوصول إليه من الدراسةاألخذ بمالحظاتهم، وتعديله بما يتالءم وا

 :صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبيان .2

بعد تحكيم االستبيان من طرف المتخصصين في البحث العلمي وإعداد االستبيانات، تم حساب 

مفردة، وطلب منهم إبداء الرأي حول أية عبارة  60االتساق الداخلي لالستبيان على عينة مكونة من 

فهومة أو غير محددة، ثم جمع المالحظات وتفريغها، وعلى ضوء ذلك جرى تعديل تبدو غير م

 Pearsonالعبارات التي قدمت المالحظات بشأنها، كما تم حساب قيمة معامل االرتباط بيرسون 

Correlation Coefficient  بين كل عبارة والقيمة الكلية للفقرة، وكذلك حساب االتساق الداخلي من

  .مة معامل االرتباط بين كل فقرة والقيمة الكلية للمحورخالل حساب قي

ويقصد بصدق االتساق الداخلي هو قدرة االستبيان على قياس ما وضع من اجله، وبالتالي فهو يعني 

ويكون ذلك من خالل الدقة في تشكيل المحاور . أن أفراد العينة قد فهموا ما تصبو الباحثة إليه

ب العبارات بشكل يسهل على أفراد العينة التفاعل مع األسئلة الموجهة والفقرات وكذا الدقة في ترتي

  .لهم

 .صدق االتساق الداخلي للفقرات. 1.2

يتضمن هذا الجزء على قياس صدق االتساق الداخلي للعبارات داخل فقرات المحاور، وبالتالي فهي 

وكانت معامالت  تقيس مدى سير كل العبارات المدرجة في سياق الفقرات التي وضعت ضمنها،

  :االرتباط ومستوى المعنوية لهذا المحور كما يلي

 :الصدق الداخلي لعبارات فقرة رأس المال البشري. 1.1.2

  :يبين الجدول الموالي الصدق الداخلي لعبارات رأس المال البشري كما يلي

  »الصدق الداخلي لعبارات فقرة رأس المال البشري « :1-3الجدول رقم

معامل   ةالعبار  الرمز

  االرتباط

مستوى 

  المعنوية

Xa.1 - 0.000  0.697  .تستقطب جامعة أدرار اإلداريين ذوي المهارات والخبرات العالية  

Xa.2 -  تنظر جامعة أدرار لإلداريين المبدعين على أنهم األصول األساسية

  .للجامعة

0.784  0.000  

Xa.3 -  0.000  0.749  .طرف اإلداريينتتبنى جامعة أدرار األفكار والحلول المقترحة من  
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Xa.4 -  تعمل جامعة أدرار بنظام التدريب من أجل تطوير مواردها البشرية بشكل

  .مستمر

0.759  0.000  

Xa.5 - 0.000  0.806  .تعتمد جامعة أدرار سياسة االحتفاظ بالكفاءات  

Xa.6 -  تعمل جامعة أدرار جاهدة للمحافظة على المكانة االجتماعية لإلداريين

  .المتميزين مهما كان موقعهم

0.739  0.000  

Xa.7 - 0.000  0.708  المتميزينو تنتهج جامعة أدرار نظام حوافز فعال لإلداريين المبدعين  

  الجدولية rقيمة 

 spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

ة رأس المال البشري، يتراوح ما من الجدول السابق يتضح أن معامل االرتباط لجميع عبارات فقر

. وهذا يعني وجود ارتباط قوي بالمجموع الكلي للعبارات المتعلقة بهذه الفقرة 0.806و  0.697بين 

بمعنى أن جميع العبارات دالة إحصائيا  0.05ويالحظ أيضا أن مستوى المعنوية لكل عبارة أقل من 

ة صادقة لما صممت لقياسه، وأنها ترتبط وبذلك فإن عبارات هذه الفقر 0.05عند مستوى معنوية 

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريين جامعة أدرار بفرضية هذا المحور والمتمثلة 

  . %5لمفاهيم رأس المال الفكري عند مستوى معنوية 

 :الصدق الداخلي لعبارات فقرة رأس المال الهيكلي. 2.1.2

  :خلي لعبارات فقرة عنصر رأس المال الهيكلي كما يلييبين الجدول الموالي الصدق الدا

  »الصدق الداخلي لعبارات فقرة عنصر رأس المال الهيكلي  « :2-3الجدول رقم

معامل   العبارة  الرمز

  االرتباط

مستوى 

  المعنوية

Xb.1 -  تعتبر أنظمة المعلومات وقواعد البيانات المستخدمة في جامعة أدرار ذات

  .ةنوعية جيدة ومستحدث

0.735  0.000  

Xb.2 -  تضع جامعة أدرار السياسات الالزمة لضمان تدفق سريان المعرفة في

  .جميع المستويات اإلدارية

0.813  0.000  

Xb.3 - 0.000  0.746  .تتسم عالقات العمل في جامعة أدرار بالتعاون وتبادل الخبرات والمعارف  

Xb.4 - بتكار التقني لتسيير مهامها تشجع جامعة أدرار على اإلبداع اإلداري واال

  .ووظائفها

0.696  0.000  

Xb.5 - تملك جامعة أدرار أنظمة لتقييم عملياتها الداخلية مقارنة بأهدافها 

  .أنشطتهاو

0.784  0.000  

Xb.6 -  0.000  0.712تولي جامعة أدرار اهتماماً كبيراً لحقوق النشر والتأليف والملكية الفكرية  
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  .لألنشطة واألعمال التي تؤديها

Xb.7 -  تساهم  الملكية الفكرية التي تمتلكها جامعة أدرار في تحقيق وانجاز أهداف

  .اإلستراتجية

0.736  0.000  

Xb.8 -  تحظى عمليات األعمال بجامعة أدرار بكفاءة عالية تمكنها من بلوغ

  .األهداف اإلستراتيجية

0.777  0.000  

  الجدولية rقيمة 

 spssة باالعتماد على مخرجات برنامج من إعداد الباحث: المصدر

من الجدول السابق يتضح أن معامل االرتباط لجميع عبارات فقرة عنصر رأس المال الهيكلي، 

وهذا يعني وجود ارتباط قوي بالمجموع الكلي للعبارات المتعلقة  0.813و 0.696يتراوح ما بين 

بمعنى أن جميع العبارات  0.05أقل من  ويالحظ أيضا أن مستوى المعنوية لكل عبارة. بهذه الفقرة

وبذلك فإن عبارات هذه الفقرة صادقة لما صممت لقياسه،  0.05دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي  وأنها ترتبط بفرضية هذه الفقرة والمتمثلة في

  .%5توى معنوية جامعة أدرار لمفاهيم رأس المال الفكري عند مس

 :الصدق الداخلي لعبارات رأس مال العالقات. 3.1.2

  :يبين الجدول الموالي الصدق الداخلي لعبارات فقرة عنصر رأس مال العالقات كما يلي

  »الصدق الداخلي لعبارات فقرة رأس مال العالقات  «: 3- 3الجدول رقم 

معامل   العبارة  الرمز

  االرتباط

مستوى 

  المعنوية

Xc.1 - المقترحات من و تستعمل جامعة أدرار آليات معينة لمتابعة الشكاوى

  .اآلخرين

0.709  0.000  

Xc.2 -  تتبادل جامعة أدرار المعلومات مع المتعاملين وتستطلع آراءهم بشان

  .تقديم خدماتها

0.789  0.000  

Xc.3 -  تسعى جامعة أدرار لرسم صورة ايجابية عنها في أذهان المتعاملين

  .معها

0.732  0.000  

Xc.4 - 0.000  0.805  .تتمتع جامعة أدرار بسمعة جيدة في البيئة المحيطة بها  

Xc.5 -  تسعى جامعة أدرار دائما إلى بناء عالقات متميزة مع اآلخرين لتحافظ

  .على متانة العالقة فيما بينهم

0.815  0.000  

Xc.6 -  0.000  0.772وخدمته هو يرى اإلداريون في جامعة أدرار أن العالقات مع المحيط  
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  .رأس المال الحقيقي لها

 الجدولية rقيمة 

 spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

من الجدول السابق يتضح أن معامل االرتباط لجميع عبارات فقرة عنصر رأس مال العالقات، 

بالمجموع الكلي للعبارات المتعلقة وهذا يعني وجود ارتباط قوي  0.815و 0.709يتراوح ما بين 

بمعنى أن جميع العبارات  0.05ويالحظ أيضا أن مستوى المعنوية لكل عبارة أقل من . بهذه الفقرة

وبذلك فإن عبارات هذه الفقرة صادقة لما صممت لقياسه،  0.05دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 

د فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي ال توجوأنها ترتبط بفرضية هذه الفقرة والمتمثلة في 

  .%5جامعة أدرار لمفاهيم رأس المال الفكري عند مستوى معنوية 

 :االستراتيجيةو الصدق الداخلي لعبارات فقرة عنصر القيادة. 4.1.2

  :االستراتيجية كما يليو يبين الجدول الموالي الصدق الداخلي لعبارات فقرة عنصر القيادة

  »االستراتيجيةو الصدق الداخلي لعبارات فقرة عنصر القيادة «: 4- 3الجدول رقم 

معامل   العبارة  الرمز

  االرتباط

مستوى 

  المعنوية

Ya.1 -  تمتلك جامعة أدرار قيادات وكفاءات متميزة تساهم في وضع وتنفيذ

  .استراتيجيات متميزة

0.569  0.000  

Ya.2 - 0.000  .0.690  .رار بالموضوعية والعدالةتتميز أصناف القيادة التي تمتلكها جامعة أد  

Ya.3 -  تقوم قيادات جامعة أدرار بتعزيز ثقافة التميز والتحسين المستمر لدى

  .اإلداريين بالجامعة

0.738  0.000  

Ya.4 - 0.000  0.742  .تتبنى قيادات جامعة أدرار التغيير كخطوة هامة لالرتقاء بأداء الجامعة  

Ya.5 - 0.000  0.771  .درار على إشراك اإلداريين في بناء إستراتيجيتهايحرص قادة جامعة أ  

Ya.6 -  تصيغ قيادات جامعة أدرار إستراتجيات طموحة تلبي تطلعات واحتياجات

  .المتعاملين معها

0.749  0.000  

Ya.7 -  لدى قيادات جامعة أدرار دراية بان التخطيط االستراتيجي عملية مستمرة

  .وهامة لنجاحها

0.731  0.000  

  الجدولية rقيمة 

  spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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االستراتيجية، و من الجدول السابق يتضح أن معامل االرتباط لجميع عبارات فقرة عنصر القيادة

وهذا يعني وجود ارتباط قوي بالمجموع الكلي للعبارات المتعلقة  0.771و 0.569يتراوح ما بين 

بمعنى أن جميع العبارات  0.05ويالحظ أيضا أن مستوى المعنوية لكل عبارة أقل من . ه الفقرةبهذ

وبذلك فإن عبارات هذه الفقرة صادقة لما صممت لقياسه،  0.05دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 

داريي ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إوأنها ترتبط بفرضية هذه الفقرة والمتمثلة في 

  .%5جامعة أدرار لمفاهيم التميز التنظيمي عند مستوى معنوية 

 :البشريةو الصدق الداخلي لعبارات فقرة عنصر الموارد المادية. 5.1.2

  :البشرية كما يليو يبين الجدول الموالي الصدق الداخلي لعبارات فقرة عنصر الموارد المادية

  »البشريةو ة عنصر الموارد الماديةالصدق الداخلي لعبارات فقر «: 5-3الجدول رقم

معامل   العبارة  الرمز

  االرتباط

مستوى 

  المعنوية

Yb.1 - 0.000  0.729  .تسعى جامعة أدرار إلى تبني نظرة مستدامة في إدارة هياكلها التنظيمية  

Yb.2 -   تمتلك جامعة أدرار خاصية تمكنها من التأكد أن مواردها المالية المستخدمة

  .هداف التميز االستراتيجيتحقق أو تعكس

0.674  0.000  

Yb.3 -  تتم إدارة التقنيات التي تمتلكها في جامعة أدرار بشكل جيد يهدف إلى دعم

  .إستراتجية التميز

0.753  0.000  

Yb.4 -  تدير جامعة أدرار معلوماتها ومعارفها بصورة فعالة لدعم اتخاذ القرارات

  .وتحقيق التميز التنظيمي

0.734  0.000  

Yb.5 - 0.000  0.776  .تستخدم جامعة أدرار نظام فرق العمل إلنجاز أعمالها بكفاءة وفاعلية  

Yb.6 -  تعمل جامعة أدرار على تطوير قدرات ومعارف إدارييها بشكل مستمر

  .وبناء

0.729 0.000 

Yb.7 -  تعمل جامعة أدرار على تحقيق األمن واالستقرار الوظيفي لإلداريين

  . العاملين بها

0.781 0.000 

Yb.8 -  تسعى جامعة أدرار إلى تحقيق رضا اإلداريون بها  على اعتماد منهج

  .التغير كأساس للنجاح والتميز

0.708 0.000 

  الجدولية rقيمة 

  spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

البشرية و رة عنصر الموارد الماديةمن الجدول السابق يتضح أن معامل االرتباط لجميع عبارات فق

وهذا يعني وجود ارتباط قوي بالمجموع الكلي للعبارات المتعلقة  0.781و 0.674يتراوح ما بين 

بمعنى أن جميع العبارات  0.05ويالحظ أيضا أن مستوى المعنوية لكل عبارة أقل من . بهذه الفقرة
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ات هذه الفقرة صادقة لما صممت لقياسه، وبذلك فإن عبار 0.05دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي وأنها ترتبط بفرضية هذه الفقرة والمتمثلة في 

  .%5جامعة أدرار لمفاهيم التميز التنظيمي عند مستوى معنوية 

 :الصدق الداخلي لعبارات فقرة التكلفة األقل. 6.1.2

  :صدق الداخلي لعبارات فقرة العمليات كما يلييبين الجدول الموالي ال

  الصدق الداخلي لعبارات فقرة العمليات: 6- 3الجدول رقم 

معامل   العبارة  الرمز

  االرتباط

مستوى 

  المعنوية

Yc.1 -  تعتمد جامعة أدرار في إدارة عملياتها الداخلية على تقنيات وطرق

  .تكنولوجية حديثة

0.750  0.000  

Yc.2 - ليات األعمال التي تتبنها جامعة أدرار في سهولة سير تساهم عم

  .عملها

0.824  0.000  

Yc.3 -  تمتلك جامعة أدرار أنظمة اتصال فعالة بين وحداتها ومستوياتها

  .التنظيمية

0.807  0.000  

Yc.4 -  تنتهج جامعة أدرار إجراءات موثوقة في إدارة وتصميم عمليات

  .التنظيمية

0.823  0.000  

Yc.5 - 0.000 0.735  .تلك جامعة أدرار مؤشرات واضحة لقياس أداء عمليات الداخليةتم 

  الجدولية rقيمة 

  spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

 0.824من الجدول السابق يتضح أن معامل االرتباط لجميع عبارات فقرة العمليات، يتراوح ما بين 

ويالحظ أيضا . ارتباط قوي بالمجموع الكلي للعبارات المتعلقة بهذه الفقرةوهذا يعني وجود  0.735و

بمعنى أن جميع العبارات دالة إحصائيا عند مستوى  0.05أن مستوى المعنوية لكل عبارة أقل من 

وبذلك فإن عبارات هذه الفقرة صادقة لما صممت لقياسه، وأنها ترتبط بفرضية هذه  0.05معنوية 

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم التميز ة في الفقرة والمتمثل

  .%5التنظيمي عند مستوى معنوية 

 :العملو الصدق الداخلي لعبارات فقرة التوازن بين الحياة. 7.1.2

  :العمل كما يليو يبين الجدول الموالي الصدق الداخلي لعبارات التوازن بين الحياة

  »العملو الصدق الداخلي لعبارات التوازن بين الحياة «: 7- 3قم الجدول ر

مستوى   معامل االرتباط  العبارة  الرمز
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  المعنوية

Za.1 -  توفر إدارة جامعة أدرار مناخاً مناسباً للعمل يتالءم مع المتطلبات الوظيفية

  .والشخصية لإلداريين

0.815  0.000  

Za.2 - ة في أنظمة العمل ألداء بعض تحرص جامعة أدرار على تحقيق مرون

  .مهامها الوظيفية خارج العمل

0.789  0.000  

Za.3 -  تعمل جامعة أدرار على االستجابة لحاجيات واهتمامات اإلداريين داخل

  .وخارج العمل

0.764  0.000  

Za.4 - 0.000  0.766  .تأخذ جامعة أدرار بعين االعتبار االلتزامات العائلية لإلداريين 

  جدوليةال rقيمة 

  spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

العمل، يتراوح و من الجدول السابق يتضح أن معامل االرتباط لجميع عبارات فقرة التوازن بين الحياة

وهذا يعني وجود ارتباط قوي بالمجموع الكلي للعبارات المتعلقة بهذه  0.764و 0.815ما بين 

بمعنى أن جميع العبارات دالة  0.05ظ أيضا أن مستوى المعنوية لكل عبارة أقل من ويالح. الفقرة

وبذلك فإن عبارات هذه الفقرة صادقة لما صممت لقياسه، وأنها  0.05إحصائيا عند مستوى معنوية 

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة ترتبط بفرضية هذه الفقرة والمتمثلة في 

  .%5ار لمفاهيم جودة الحياة الوظيفية عند مستوى معنوية أدر

 :االستقرار الوظيفيو الصدق الداخلي لعبارات األمان. 8.1.2

  :االستقرار الوظيفي كما يليو يبين الجدول الموالي الصدق الداخلي لعبارات فقرة األمان

  »االستقرار الوظيفيو الصدق الداخلي لعبارات االمان  « :8-3الجدول رقم

معامل   العبارة  الرمز

  االرتباط

مستوى 

  المعنوية

Zb.1 -  يعمل اإلداريون في جامعة أدرار في مناخ تنظيمي يتميز باألمان

  .والثقة المتبادلة بين جميع اإلداريين

0.808  0.000  

Zb.2 - 0.000  0.821  .تتبع جامعة أدرار سياسة التدريب واالحتفاظ باإلداريين المهرة  

Zb.3 -  جامعة أدرار في االستمرار بالتعامل مع اإلداريين لشعورهم ترغب

  .باالستقرار الوظيفي

0.857  0.000  

  الجدولية rقيمة 

  spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

االستقرار الوظيفي، و من الجدول السابق يتضح أن معامل االرتباط لجميع عبارات فقرة االمان

وهذا يعني وجود ارتباط قوي بالمجموع الكلي للعبارات المتعلقة  0.808و 0.857ما بين يتراوح 
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بمعنى أن جميع العبارات  0.05ويالحظ أيضا أن مستوى المعنوية لكل عبارة أقل من . بهذه الفقرة

وبذلك فإن عبارات هذه الفقرة صادقة لما صممت لقياسه،  0.05دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب ها ترتبط بفرضية هذه الفقرة والمتمثلة في مدى وأن

  .%5إداريي جامعة أدرار لمفاهيم جودة الحياة الوظيفية عند مستوى معنوية 

 :المكافأتو الصدق الداخلي لعبارات فقرة االجور. 9.1.2

  :المكافأت كما يليو جوريبين الجدول الموالي الصدق الداخلي لعبارات فقرة اال

  »المكافات و الصدق الداخلي لعبارات فقرة االجور «: 9-3الجدول رقم

معامل   العبارة  الرمز

  االرتباط

مستوى 

  المعنوية

Zc.1 -  يتم توزيع المكافآت والتعويضات على اإلداريين بجامعة أدرار لمن

  .يستحقها وبصورة عادلة

0.849  0.000  

Zc.2 - بجامعة أدرار بالرضا لما يحصلون عليه من أجور  يشعر اإلداريون

  .وحوافز ومكافآت

0.890  0.000  

Zc.3 - 0.000  0.887  .توجد بجامعة أدرار معايير واضحة ومعلنة للحوافز والمكافآت  

  الجدولية rقيمة 

  spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

المكافات، يتراوح ما بين و ل االرتباط لجميع عبارات فقرة االجورمن الجدول السابق يتضح أن معام

. وهذا يعني وجود ارتباط قوي بالمجموع الكلي للعبارات المتعلقة بهذه الفقرة 0.849و 0.890

بمعنى أن جميع العبارات دالة إحصائيا  0.05ويالحظ أيضا أن مستوى المعنوية لكل عبارة أقل من 

وبذلك فإن عبارات هذه الفقرة صادقة لما صممت لقياسه، وأنها ترتبط  0.05عند مستوى معنوية 

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة بفرضية هذه الفقرة والمتمثلة في مدى 

  .%5أدرار لمفاهيم جودة الحياة الوظيفية عند مستوى معنوية 

 :ين في اتخاذ القراراتالصدق الداخلي لعبارات فقرة مشاركة العامل. 10.1.2

  :يبين الجدول الموالي الصدق الداخلي لعبارات فقرة مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات كما يلي

  »الصدق الداخلي لعبارات فقرة مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات  « :10- 3الجدول رقم 

معامل   العبارة  الرمز

  االرتباط

مستوى 

  المعنوية

Zd.1 - 0.000  0.891عة أدرار مشاركة لإلداريين في صنع واتخاذ القرارات في توجد بجام  



 بجامعة ادرار ميدانية الدراسة ال                                          الثالثالفصل  

 

 
83 

  .كافة المستويات اإلدارية

Zd.2 -  تولي بجامعة أدرار اهتماما كبيرا آلراء اإلداريين في بناء الخطط

  .التطويرية والتنموية بها

0.908  0.000  

Zd.3 - نجاز يشارك اإلداريون بجامعة أدرار في تحديد أهداف العمل وا

  .المهام

0.872  0.000  

  الجدولية rقيمة 

  spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

من الجدول السابق يتضح أن معامل االرتباط لجميع عبارات فقرة مشاركة العاملين في اتخاذ 

الكلي للعبارات  وهذا يعني وجود ارتباط قوي بالمجموع 0.872و 0.908يتراوح ما بين ، القرارات

بمعنى أن جميع  0.05ويالحظ أيضا أن مستوى المعنوية لكل عبارة أقل من . المتعلقة بهذه الفقرة

وبذلك فإن عبارات هذه الفقرة صادقة لما صممت  0.05العبارات دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 

وق معنوية ذات داللة في ال توجد فرلقياسه، وأنها ترتبط بفرضية هذه الفقرة والمتمثلة في مدى 

  .%5استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم جودة الحياة الوظيفية عند مستوى معنوية 

 :اثراء الوظيفةو الصدق الداخلي لعبارات تصميم. 10.1.2

  :اثراء الوظيفة  كما يليو يبين الجدول الموالي الصدق الداخلي لعبارات فقرة تصميم

  »اثراء الوظيفة و لداخلي لعبارات فقرة تصميمالصدق ا « :11- 3الجدول رقم 

معامل   العبارة  الرمز

  االرتباط

مستوى 

  المعنوية

Ze.1 -  يتم توسيع مجاالت الوظائف بجامعة أدرار من أجل تطوير إمكانيات

  .اإلداريين الشخصية

0.803  0.000  

Ze.2 -  يوجد بجامعة أدرار زيادات لمفهوم العمل التحفيزي من خالل إضافة

  .واجبات ومسؤوليات مختلفة

0.836  0.000  

Ze.3 -  تقوم جامعة أدرار بمنح حرية التصرف لإلداريين من خالل زيادة

  المهام الوظيفية لإلداريين

0.861  0.000  

Ze.4 - توسيع المهام ليكتسب و تعمل جامعة أدرار على إثراء الوظائف

  .اإلداريين معرفة متجددة ومهارات جديدة

0.830  0.000  

  الجدولية rقيمة 

  spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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اثراء الوظيفة يتراوح ما و من الجدول السابق يتضح أن معامل االرتباط لجميع عبارات فقرة تصميم

. وهذا يعني وجود ارتباط قوي بالمجموع الكلي للعبارات المتعلقة بهذه الفقرة 0.803و 0.861بين 

بمعنى أن جميع العبارات دالة إحصائيا  0.05الحظ أيضا أن مستوى المعنوية لكل عبارة أقل من وي

وبذلك فإن عبارات هذه الفقرة صادقة لما صممت لقياسه، وأنها ترتبط  0.05عند مستوى معنوية 

معة ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جابفرضية هذه الفقرة والمتمثلة في مدى 

  .%5أدرار لمفاهيم جودة الحياة الوظيفية عند مستوى معنوية 

 :الصدق الداخلي لعبارات البرامج التدريبية. 

  :يبين الجدول الموالي الصدق الداخلي لعبارات فقرة البرامج التدريبية كما يلي

  » الصدق الداخلي لعبارات فقرة البرامج التدريبية « :12- 3الجدول رقم 

معامل   ةالعبار  الرمز

  االرتباط

مستوى 

  المعنوية

Zf.1 - 0.000  0.917  .تحفز جامعة أدرار اإلداريين على تطوير وتحسين قدراتهم اإلبداعية  

Zf.2 -  ترصد جامعة أدرار البرامج التدريبية المناسبة للعمل من خالل

  .توفير دورات تدريبية

0.899  0.000  

Zf.3 -  0.000  0.892  .لالرتقاء بأداء اإلداريينتضع جامعة أدرار خطة تدريبية مميزة  

  الجدولية rقيمة 

  spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

من الجدول السابق يتضح أن معامل االرتباط لجميع عبارات فقرة البرامج التدريبية يتراوح ما بين 

. لي للعبارات المتعلقة بهذه الفقرةوهذا يعني وجود ارتباط قوي بالمجموع الك 0.892و 0.917

بمعنى أن جميع العبارات دالة إحصائيا  0.05ويالحظ أيضا أن مستوى المعنوية لكل عبارة أقل من 

وبذلك فإن عبارات هذه الفقرة صادقة لما صممت لقياسه، وأنها ترتبط  0.05عند مستوى معنوية 

ة ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار ال توجد فروق معنويبفرضية هذه الفقرة والمتمثلة في 

  .%5لمفاهيم جودة الحياة الوظيفية عند مستوى معنوية 

 .صدق االتساق البنائي للمحاور: 2.2

يتضمن هذا الجزء على قياس صدق االتساق البنائي للفقرات داخل محاور االستبيان، وبالتالي فهي 

محاور التي وضعت ضمنها، وكانت معامالت تقيس مدى سير كل الفقرات المدرجة في سياق ال

  :المعنوية لهذه المحاور كما يلي االرتباط ومستوى
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  :صدق االتساق البنائي لفقرة محور رأس المال الفكري. 2.21.

  »صدق االتساق البنائي لفقرة محور رأس المال الفكري  «: 13- 3الجدول رقم 

  مستوى المعنوية  طمعامل االرتبا  رأس المال الفكري: المحور  الترتيب

  0.000  0.868  عنصر رأس المال البشري  1

 0.000 0.918  رأس المال الهيكلي  2

 0.000 0.905  رأس مال العالقات  3

 spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

مال الفكري من خالل الجدول السابق نجد أن معامل االرتباط بين معدالت الفقرات من محور رأس ال

، وهذا يدل على وجود ارتباط قوي بين معدالت الفقرات، باإلضافة إلى 0.868و 0.918تراوح بين 

مما يعني أنهم صادقون لما صمموا لقياسه، وبالتالي تسير ( 0.05أن مستوى المعنوية أقل من 

ال توجد تمثلة في الفقرات في سياق المحور الذي ينتمين إليه، وأنها ترتبط بفرضية هذه المحور والم

فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم رأس المال الفكري عند مستوى 

 .%5معنوية 

  :صدق االتساق البنائي لفقرات محور التميز التنظيمي .2.2.2

  »صدق االتساق البنائي لفقرات محور التميز التنظيمي «: 14- 3الجدول رقم 

  مستوى المعنوية  معامل االرتباط  التميز التنظيمي: المحور  الترتيب

  0.000  0.900  االستراتيجيةو عنصر القيادة  1

  0.000  0.931  البشريةو عنصر الموارد المادية  2

  0.000  0.888  عنصر العمليات  3

 spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

االرتباط بين معدالت الفقرات من التميز التنظيمي تراوح  من خالل الجدول السابق نجد أن معامل

، وهذا يدل على وجود ارتباط قوي بين معدالت الفقرات، باإلضافة إلى أن 0.931و 0.888بين 

مما يعني أنهم صادقون لما صمموا لقياسه، وبالتالي تسير الفقرات  0.05مستوى المعنوية أقل من 

ال توجد فروق ، وأنها ترتبط بفرضية هذه المحور والمتمثلة في في سياق المحور الذي ينتمين إليه

معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم التميز التنظيمي عند مستوى معنوية 

5%.  
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  :صدق االتساق البنائي لفقرات محور جودة الحياة الوظيفية. 2.23.

  »ات محور جودة الحياة الوظيفيةصدق االتساق البنائي لفقر «: 15- 3الجدول رقم 

  مستوى المعنوية  معامل االرتباط  جودة الحياة الوظيفية: المحور  الترتيب

  0.000  0.855  العملو التوازن بين الحياة  1

  0.000  0.827  االستقرار الوظيفيو األمان  2

  0.000  0.796  المكافأتو األجور  3

  0.000  0.792  مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات  4

  0.000  0.815  اثراء الوظيفةو تصميم  5

 0.000 0.849  البرامج التدريبية  6

 spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

من خالل الجدول السابق نجد أن معامل االرتباط بين معدالت الفقرات من محور جودة الحياة 

دل على وجود ارتباط قوي بين معدالت الفقرات، وهذا ي، 0.792و 0.855الوظيفية تراوح بين 

مما يعني أنهم صادقون لما صمموا لقياسه، وبالتالي  0.05باإلضافة إلى أن مستوى المعنوية أقل من 

تسير الفقرات في سياق المحور الذي ينتمين إليه، وأنها ترتبط بفرضية هذه المحور والمتمثلة في 

داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم جودة الحياة  ال توجد فروق معنوية ذاتمدى تحقيق 

  .%5الوظيفية عند مستوى معنوية 

رأس المال الفكري، التميز التنظيمي وجودة الحياة : صدق االتساق البنائي لالستبيان. 2.24.

 .الوظيفية

مدى سير كل يتضمن هذا الجزء على قياس صدق االتساق البنائي لالستبيان، وبالتالي فهو يقيس 

المحاور المدرجة في سياق االستبيان ككل، وكانت معامالت االرتباط ومستوى المعنوية لهذه المحاور 

  :كما يلي

  :ي لالستبيانالجدول الموالي يبين صدق االتساق البنائ

  »صدق االتساق البنائي لالستبيان «: 16- 3الجدول رقم 

  نويةمستوى المع  معامل االرتباط  االستبيان  الترتيب

  0.000  0.923  رأس المال الفكري: المحور الثاني  1

  0.000  0.919  التميز التنظيمي: المحور الثالث  2

  0.000  0.898  جودة الحياة الوظيفية: المحور الرابع  3

 spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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معدل كل من المحور الثاني والثالث والرابع  من خالل الجدول السابق نجد أن معامل االرتباط بين

وهذا يدل على وجود ، 0.923و 0.898من الدراسة ومعدل كل عبارات االستبيان تراوح بين 

مما يعني  0.05ارتباط قوي بين معدل المحاور، باإلضافة إلى أن مستوى المعنوية للمحاور أقل من 

محاور في السياق الكلي لالستبيان، وأنها ترتبط أنهم صادقون لما صمموا لقياسه، وبالتالي تسير ال

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة بفرضية هذه الدراسة والمتمثلة في 

  .%5أدرار لمفاهيم جودة الحياة الوظيفية عند مستوى معنوية 

  .ثبات فقرات االستبيان: ثالثا

لى نفس العينة المدروسة وفي نفس ظروف التطبيق يقصد بالثبات أنه لو أعيد تطبيق األدوات ع

نحصل على نفس الردود، أو ردود قريبة من التطبيق األول، ويرى علماء القياس أنه لو طبقت على 

عينة إحصائية أخرى مسحوبة من نفس المجتمع وبنفس شروط سحب العينة األولى فإن اإلجابات 

التي نتحصل عليها ويمكن تشميلها أو تعميمها على تكون نفسها، وبالتالي تطمئن الدراسة للنتائج 

طريقة التجزئة : وقد قامت الباحثة باختبار الثبات بأسلوبين هما. المجتمع اإلحصائي بأريحية تامة

  .cronbach's alphaومعامل الثبات ألفا كرونباخ  split-halfالنصفية 

I.  طريقة التجزئة النصفيةhalf-split: 

ستخرج بطريقة التجزئة النصفية بمعامل االتساق الداخلي، وفيه تقسيم المقياس يسمى معامل الثبات الم

إلى فئتين كما لو أنهما صورتين متكافئتين بحيث يكون الجزء األول مشتمال على العبارات الزوجية 

في الترتيب بحيث يكون النشاط المبذول في استجابات العينة على الجزئيين متساويا تقريبا، وهنا 

قد تم توجيه ظروف التطبيق على الجزئيين ألنهما تما في نفس الوقت، في نفس المكان وبنشاط يكون 

متساو، ويعتمد ثبات التجزئة النصفية على عدد العبارات في كل جزء ومعامل ألفا في كل جزء أيضا 

ية، وبقدر للتجزئة النصف" بيتا"لالرتباط، ومعامل " سبيرمان براون"االرتباط بين الجزئيين، ومعامل 

وقد قامت الباحثة بحسابه لكل فقرة . الحصول على مؤشرات مقبولة نقبل ثبات أدوات الدراسة

  :ومحور يقيس متغيرات البحث كما يلي

  :ثبات مقياس فقرات المحاور بطريقة التجزئة النصفية. 1

المحور الذي  في هذا الجزء سوف نحاول إثبات أن مختلف الفقرات المدرجة تمتلك مقياسا ثابتا داخل

  .تنتمي إليه، وانه يمكن االعتماد على نتائجها في حالة إعادة الدراسة على نفس العينة
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  :بطريقة التجزئة النصفية المال البشري رأسثبات فقرة . 1.1

 :الجدول الموالي يبين الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة رأس المال البشري

  »ة التجزئة النصفية لفقرة رأس المال البشريالثبات بطريق « :17- 3الجدول رقم 

  الجزء الثاني  الجزء األول  المؤشرات

  3  4  عدد العبارات

  0.777  0.794  معامل ألفا

  0.723  االرتباط بين الجزأين

  0.839  معامل سبيرمان براون

  0.818  معامل جتمان للتجزئة النصفية

  spssبرنامج من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات : المصدر

يبين الجدول السابق الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة رأس المال البشري، ويتضح أن عدد 

عبارات، ومعامل ألفا للجزء األول هو  3عبارات، والجزء الثاني  4عبارات الجزء األول 

بيرمان معامل س 0.723االرتباط بين الجزأين كان  0.777ومعامل ألفا للجزء الثاني هو 0.794

وجميع هذه المؤشرات تؤكد على  0.818، معامل جتمان للتجزئة النصفية هو 0.839براون يساوي 

  .ثبات األداة وجودتها من حيث قياسها الجيد لفقرة الدراسة

  :ثبات فقرة عنصر رأس المال الهيكلي بطريقة التجزئة النصفية. 2.1

 :ة لفقرة عنصر رأس المال الهيكليالجدول الموالي يبين الثبات بطريقة التجزئة النصفي

  »الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة عنصر رأس المال الهيكلي « :18- 3الجدول رقم 

  الجزء الثاني  الجزء األول  المؤشرات

  4  4  عدد العبارات

  0.833  0.820  معامل ألفا

  0.712  االرتباط بين الجزأين

  0.832  معامل سبيرمان براون

  0.832  للتجزئة النصفيةمعامل جتمان 

  spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

يبين الجدول السابق الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة عنصر رأس المال الهيكلي، ويتضح أن 

عبارات، ومعامل ألفا للجزء األول هو  4عبارات، والجزء الثاني  4عدد عبارات الجزء األول 

معامل سبيرمان  0.712االرتباط بين الجزأين كان  0.833ومعامل ألفا للجزء الثاني هو  0.820
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وجميع هذه المؤشرات تؤكد على  0.832، معامل جتمان للتجزئة النصفية هو 0.832براون يساوي 

 .ثبات األداة وجودتها من حيث قياسها الجيد لفقرة الدراسة

  :ات بطريقة التجزئة النصفيةثبات فقرة عنصر رأس مال العالق. 3.1

 :الجدول الموالي يبين الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة عنصر رأس مال العالقات

  »الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة عنصر رأس مال العالقات  « : 19- 3الجدول رقم 

  الجزء الثاني  الجزء األول  المؤشرات

  3  3  عدد العبارات

  0.821  0.762  معامل ألفا

  0.688  االرتباط بين الجزأين

  0.815  معامل سبيرمان براون

  0.813  معامل جتمان للتجزئة النصفية

  spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

يبين الجدول السابق الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة عنصر رأس مال العالقات، ويتضح أن 

عبارات، ومعامل ألفا للجزء األول هو  3عبارات، والجزء الثاني  3لجزء األول عدد عبارات ا

معامل سبيرمان  0.688االرتباط بين الجزأين كان  0.821ومعامل ألفا للجزء الثاني هو  0.762

وجميع هذه المؤشرات تؤكد على  0.813معامل جتمان للتجزئة النصفية هو ، 0.815براون يساوي 

  .دتها من حيث قياسها الجيد لفقرة الدراسةثبات األداة وجو

  :االستراتيجية بطريقة التجزئة النصفيةو ثبات فقرة عنصر القيادة. 4.1

 :االستراتيجيةو رة عنصر القيادةالجدول الموالي يبين الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفق

  »االستراتيجيةو ةالثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة عنصر القياد «: 20- 3الجدول رقم 

  الجزء الثاني  الجزء األول  المؤشرات

  3  4  عدد العبارات

  0.831  0.599  معامل ألفا

  0.613  االرتباط بين الجزأين

  0.760  معامل سبيرمان براون

  0.744  معامل جتمان للتجزئة النصفية

  spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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االستراتيجية، ويتضح أن و السابق الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة عنصر القيادةيبين الجدول 

عبارات، ومعامل ألفا للجزء األول هو  3عبارات، والجزء الثاني  4عدد عبارات الجزء األول 

معامل سبيرمان  0.613االرتباط بين الجزأين كان  0.831ومعامل ألفا للجزء الثاني هو  0.599

وجميع هذه المؤشرات تؤكد على  0.744معامل جتمان للتجزئة النصفية هو ، 0.760ساوي براون ي

  .ثبات األداة وجودتها من حيث قياسها الجيد لفقرة الدراسة

  :البشرية بطريقة التجزئة النصفيةو ثبات فقرة عنصر الموارد المادية. 5.1

 :البشريةو عنصر الموارد المادية الجدول الموالي يبين الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة

  »البشريةو الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة عنصر الموارد المادية «:  21- 3الجدول رقم 

  الجزء الثاني  الجزء األول  المؤشرات

  4  4  عدد العبارات

  0.831  0.799  معامل ألفا

  0.666  االرتباط بين الجزأين

  0.800  معامل سبيرمان براون

  0.799  معامل جتمان للتجزئة النصفية

  spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

البشرية، ويتضح و يبين الجدول السابق الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة عنصر الموارد المادية

فا للجزء األول هو عبارتين، ومعامل أل 4عبارات، والجزء الثاني  4أن عدد عبارات الجزء األول 

معامل سبيرمان  0.666االرتباط بين الجزأين كان  0.831ومعامل ألفا للجزء الثاني هو  0.799

وجميع هذه المؤشرات تؤكد على  0.799معامل جتمان للتجزئة النصفية هو ، 0.800براون يساوي 

  .ثبات األداة وجودتها من حيث قياسها الجيد لفقرة الدراسة

  :العمليات بطريقة التجزئة النصفية ثبات فقرة. 6.1

 :الجدول الموالي يبين الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة العمليات

  »الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة العمليات  « : 22- 3الجدول رقم 

  الجزء الثاني  الجزء األول  المؤشرات

  2  3  عدد العبارات

  0.708  0.785  معامل ألفا

  0.691  ن الجزأيناالرتباط بي

  0.817  معامل سبيرمان براون

  0.782  معامل جتمان للتجزئة النصفية

  spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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يبين الجدول السابق الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة العمليات، ويتضح أن عدد عبارات الجزء 

ومعامل ألفا  0.785عبارتين، ومعامل ألفا للجزء األول هو  2اني عبارتين، والجزء الث 3األول 

، 0.817معامل سبيرمان براون يساوي  0.691االرتباط بين الجزأين كان  0.708للجزء الثاني هو 

وجميع هذه المؤشرات تؤكد على ثبات األداة وجودتها من  0.782معامل جتمان للتجزئة النصفية هو 

  .الدراسة حيث قياسها الجيد لفقرة

  :العمل بطريقة التجزئة النصفيةو ثبات فقرة التوازن بين الحياة. 7.1

 :العملو الجدول الموالي يبين الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة التوازن بين الحياة

  »العمل و الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة التوازن بين الحياة «: 23- 3الجدول رقم 

  الجزء الثاني  األول الجزء  المؤشرات

  2  2  عدد العبارات

  0.632  0.723  معامل ألفا

  0.622  االرتباط بين الجزأين

  0.767  معامل سبيرمان براون

  0.766  معامل جتمان للتجزئة النصفية

  spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

العمل، ويتضح أن عدد و صفية لفقرة التوازن بين الحياةيبين الجدول السابق الثبات بطريقة التجزئة الن

 0.723عبارتين، ومعامل ألفا للجزء األول هو  2عبارات، والجزء الثاني  2عبارات الجزء األول 

معامل سبيرمان براون  0.622االرتباط بين الجزأين كان  0.632ومعامل ألفا للجزء الثاني هو 

وجميع هذه المؤشرات تؤكد على ثبات  0.766النصفية هو معامل جتمان للتجزئة ، 0.767يساوي 

  .األداة وجودتها من حيث قياسها الجيد لفقرة الدراسة

  :االستقرار الوظيفي بطريقة التجزئة النصفيةو ثبات فقرة االمان. 8.1

 :االستقرار الوظيفيو الجدول الموالي يبين الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة االمان

  »االستقرار الوظيفيو الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة االمان «: 24- 3قم الجدول ر

  الجزء الثاني  الجزء األول  المؤشرات

  1  2  عدد العبارات

  1.000  0.610  معامل ألفا

  0.673  االرتباط بين الجزأين

  0.804  معامل سبيرمان براون

  0.728  معامل جتمان للتجزئة النصفية

  spssاد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج من إعد: المصدر
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االستقرار الوظيفي، ويتضح أن و يبين الجدول السابق الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة االمان

عبارتين، ومعامل ألفا للجزء األول هو  1عبارتين، والجزء الثاني  2عدد عبارات الجزء األول 

معامل سبيرمان 0.673االرتباط بين الجزأين كان  1.000ومعامل ألفا للجزء الثاني هو  0.610

وجميع هذه المؤشرات تؤكد على  0.728، معامل جتمان للتجزئة النصفية هو 0.804براون يساوي 

  .ثبات األداة وجودتها من حيث قياسها الجيد لفقرة الدراسة

  :المكافات بطريقة التجزئة النصفيةو ثبات فقرة االجور. 9.1

 :المكافأتو الي يبين الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة االجورالجدول المو

  »المكافأتو الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة االجور  «: 25- 3الجدول رقم 

  الجزء الثاني  الجزء األول  المؤشرات

  1  2  عدد العبارات

  1  0.762  معامل ألفا

  0.739  االرتباط بين الجزأين

  0.850  ونمعامل سبيرمان برا

  0.770  معامل جتمان للتجزئة النصفية

  spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

المكافأت، ويتضح أن عدد و يبين الجدول السابق الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة االجور

 0.762للجزء األول هو  عبارتين، ومعامل ألفا 1عبارتين، والجزء الثاني  2عبارات الجزء األول 

معامل سبيرمان براون  0.739االرتباط بين الجزأين كان  1.000ومعامل ألفا للجزء الثاني هو 

وجميع هذه المؤشرات تؤكد على ثبات   0.770، معامل جتمان للتجزئة النصفية هو 0.850يساوي 

  .األداة وجودتها من حيث قياسها الجيد لفقرة الدراسة

  :مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات بطريقة التجزئة النصفية ثبات فقرة. 10.1

 :الجدول الموالي يبين الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات

  »الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات « :26- 3الجدول رقم 

  الجزء الثاني  األولالجزء   المؤشرات

  1  2  عدد العبارات

  1.000  0.851  معامل ألفا

  0.712  االرتباط بين الجزأين

  0.831  معامل سبيرمان براون

  0.747  معامل جتمان للتجزئة النصفية

  spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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فية لفقرة مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات، يبين الجدول السابق الثبات بطريقة التجزئة النص

عبارات، ومعامل ألفا للجزء  1عبارات، والجزء الثاني  2ويتضح أن عدد عبارات الجزء األول 

معامل  0.712االرتباط بين الجزأين كان  1.000ومعامل ألفا للجزء الثاني هو  0.851األول هو 

وجميع هذه المؤشرات  0.747تجزئة النصفية هو معامل جتمان لل، 0.831سبيرمان براون يساوي 

 .تؤكد على ثبات األداة وجودتها من حيث قياسها الجيد لفقرة الدراسة

  :اثراء الوظيفة بطريقة التجزئة النصفيةو ثبات فقرة تصميم. 9.1

 :اثراء الوظيفةو الجدول الموالي يبين الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة تصميم

  »اثراء الوظيفة و الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة تصميم  «: 27- 3الجدول رقم 

  الجزء الثاني  الجزء األول  المؤشرات

  2  2  عدد العبارات

  0.841  0.778  معامل ألفا

  0.640  االرتباط بين الجزأين

  0.780  معامل سبيرمان براون

  0.780  معامل جتمان للتجزئة النصفية

  spssحثة باالعتماد على مخرجات برنامج من إعداد البا: المصدر

اثراء الوظيفة، ويتضح أن عدد و يبين الجدول السابق الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة تصميم

 0.778عبارتين، ومعامل ألفا للجزء األول هو  2عبارتين، والجزء الثاني  2عبارات الجزء األول 

معامل سبيرمان براون  0.640اط بين الجزأين كان االرتب 0.841ومعامل ألفا للجزء الثاني هو 

وجميع هذه المؤشرات تؤكد على ثبات  0.780، معامل جتمان للتجزئة النصفية هو 0.780يساوي 

  .األداة وجودتها من حيث قياسها الجيد لفقرة الدراسة

  :ثبات فقرة البرامج التدريبية بطريقة التجزئة النصفية. 10.1

 :الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة البرامج التدريبيةالجدول الموالي يبين 

  »الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة البرامج التدريبية « :28- 3الجدول رقم 

  الجزء الثاني  الجزء األول  المؤشرات

  1  2  عدد العبارات

  1  0.862  معامل ألفا

  0.753  االرتباط بين الجزأين

  0.859  معامل سبيرمان براون

  0.777  معامل جتمان للتجزئة النصفية

  spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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يبين الجدول السابق الثبات بطريقة التجزئة النصفية لفقرة البرامج التدريبي، ويتضح أن عدد عبارات 

ومعامل  0.862ول هو عبارات، ومعامل ألفا للجزء األ 1عبارات، والجزء الثاني  2الجزء األول 

معامل سبيرمان براون يساوي  0.753االرتباط بين الجزأين كان  1.000ألفا للجزء الثاني هو 

وجميع هذه المؤشرات تؤكد على ثبات األداة  0.777معامل جتمان للتجزئة النصفية هو ، 0.859

  .وجودتها من حيث قياسها الجيد لفقرة الدراسة

  :يان بطريقة التجزئة النصفيةثبات مقياس محاور االستب. 2

في هذا الجزء سوف نحاول إثبات أن مختلف المحاور المدرجة تمتلك مقياسا ثابتا داخل االستبيان، 

  .وانه يمكن االعتماد على نتائجه في حالة إعادة الدراسة على نفس العينة

  :ثبات مقياس محور رأس المال الفكري بطريقة التجزئة النصفية .1.2

II. يبين الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمحور رأس المال الفكري الجدول الموالي: 

  »الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمحور رأس المال الفكري  « :29- 3الجدول رقم 

  الجزء الثاني  الجزء األول  المؤشرات

  10  11  عدد العبارات

  0.908  0.897  معامل ألفا

  0.800  االرتباط بين الجزأين

  0.889  براونمعامل سبيرمان 

  0.889  معامل جتمان للتجزئة النصفية

  spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

يبين الجدول السابق الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمحور رأس المال الفكري، ويتضح أن عدد 

 0.897للجزء األول هو عبارة، ومعامل ألفا 10عبارة، والجزء الثاني  11عبارات الجزء األول 

معامل سبيرمان براون  0.800االرتباط بين الجزأين كان  0.908ومعامل ألفا للجزء الثاني هو 

وجميع هذه المؤشرات تؤكد على ثبات  0.889معامل جتمان للتجزئة النصفية هو  0.889يساوي 

  .األداة وجودتها من حيث قياسها الجيد لمتغيرات الدراسة

  



 بجامعة ادرار ميدانية الدراسة ال                                          الثالثالفصل  

 

 
95 

  :ياس محور التميز التنظيمي بطريقة التجزئة النصفيةثبات مق. 2.2 

 :الجدول الموالي يبين الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمحور التميز التنظيمي

  »الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمحور التميز التنظيمي  « :30- 3الجدول رقم 

  الجزء الثاني  الجزء األول  المؤشرات

  10  10  عدد العبارات

  0.905  0.851  ألفا معامل

  0.786  االرتباط بين الجزأين

  0.880  معامل سبيرمان براون

  0.880  معامل جتمان للتجزئة النصفية

  spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

ات يبين الجدول السابق الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمحور التميز التنظيمي، ويتضح أن عدد عبار

ومعامل ألفا  0.851عبارة، ومعامل ألفا للجزء األول هو 10عبارة، والجزء الثاني  10الجزء األول 

 0.880معامل سبيرمان براون يساوي  0.786االرتباط بين الجزأين كان  0.905للجزء الثاني هو 

جودتها من وجميع هذه المؤشرات تؤكد على ثبات األداة و 0.880معامل جتمان للتجزئة النصفية هو 

  .حيث قياسها الجيد لمتغيرات الدراسة

  :ثبات مقياس محور جودة الحياة الوظيفية بطريقة التجزئة النصفية. 2.2

 :الجدول الموالي يبين الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمحور جودة الحياة الوظيفية

  »الوظيفية الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمحور جودة الحياة  « :31- 3الجدول رقم 

  الجزء الثاني  الجزء األول  المؤشرات

  10  10  عدد العبارات

  0.916  0.898  معامل ألفا

  0.779  االرتباط بين الجزأين

  0.876  معامل سبيرمان براون

  0.875  معامل جتمان للتجزئة النصفية

  spssمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

ق الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمحور جودة الحياة الوظيفية، ويتضح أن عدد يبين الجدول الساب

 0.898عبارة، ومعامل ألفا للجزء األول هو 10عبارة، والجزء الثاني  10عبارات الجزء األول 

معامل سبيرمان براون  0.779االرتباط بين الجزأين كان  0.916ومعامل ألفا للجزء الثاني هو 
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وجميع هذه المؤشرات تؤكد على ثبات  0.875عامل جتمان للتجزئة النصفية هو م 0.876يساوي 

  .األداة وجودتها من حيث قياسها الجيد لمتغيرات الدراسة

 :cronbach's alphaطريقة ألفا كرونباخ 3.2

ألفا كرونباخ هو ثبات اتجاهات العينة المدروسة نحو الظاهرة محل البحث، وهو قيمة تتراوح بين 

، وكلما اقترب من الصفر كلما دل على عدم وجود ثبات، وكلما )1(والواحد الصحيح ) 0(الصفر 

اقترب من الواحد الصحيح دل على وجود ثبات قوي جدا، وال توجد قيمة ثابتة يمكن االعتماد عليها 

 في قياس الثبات في جميع أنواع الدراسات، إال أنه يعتمد قبول القيمة حسب توطن ظاهرة القياس في

مجتمع الدراسة وعدد العبارات التي تقيس الظاهرة محل البحث ويعتمد عليها الباحث في قبول درجة 

وقامت الباحثة بحساب معامل ألفا كرونباخ لكل فقرات محاور البحث التي تقيس متغيرات . الثبات

  :البحث وكل محور، باإلضافة إلى معامل ألفا كرونباخ الكلي، كما يلي

 :حور رأس المال الفكري بطريقة ألفا كرونباخثبات مقياس م. 1

تم قياس محور رأس المال الفكري من خالل ثالث فقرات، وتم قياس معامل ألفا كرونباخ لكل فقرة 

  :وضحة في الجدول الموالي كما يليوالمحور ككل، والنتائج م

  »الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لمحور رأس المال الفكري  « :32-3الجدول رقم

  معامل ألفا  عدد العبارات  قرات محور رأس المال الفكريف

 0.899  07  عنصر رأس المال البشري

 0.889  08  عنصررأس المال الهيكلي

  0.865  06  عنصر رأس مال العالقات

  0.943  21  محور رأس المال الفكري

  spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

وجميعها تشير  0.943و 0.865يتضح أن معامالت ألفا كرونباخ تراوحت بين من الجدول السابق 

إلى ثبات قوي ومقبول، وتشير إلى جودة مقياس محور راس المال الفكري، لتؤكد أيضا على صدق 

مما يؤكد على  "كل اختبار ثابت صادق، وليس كل اختبار صادق ثابت "األداة طبقا لقاعدة القياس

قياسه، والفهم المتساوي لعينة الدراسة، بحيث يكون فهم العينة هو الفهم الذي  جودة االستبيان وحسن

  .قصدته الباحثة

 :ثبات مقياس محور التميز التنظيمي بطريقة ألفا كرونباخ. 

تم قياس محور التميز التنظيمي من خالل ثالثة فقرات، قيست معامالت ألفا كرونباخ لكل فقرة 

  :في الجدول الموالي كما يلي والمحور ككل، والنتائج موضحة

  الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لمحور التميز التنظيمي: 33- 3الجدول رقم 

  معامل ألفا  عدد العبارات  فقرات محور التميز التنظيمي
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  0.792  07  االستراتجيةو عنصر القيادة

  0.876  08  البشريةو عنصر الموارد المادية

  0.847  05  عنصر العمليات

  0.928  20  يز التنظيميمحور التم

  spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

وجميعها تشير  0.928و 0.792من الجدول السابق يتضح أن معامالت ألفا كرونباخ تراوحت بين 

إلى ثبات قوي ومقبول، وتشير إلى جودة مقياس محور التميز التنظيمي، لتؤكد أيضا على صدق 

مما يؤكد على  "كل اختبار ثابت صادق، وليس كل اختبار صادق ثابت "قا لقاعدة القياساألداة طب

جودة االستبيان وحسن قياسه، والفهم المتساوي لعينة الدراسة، بحيث يكون فهم العينة هو الفهم الذي 

  .قصدته الباحثة

 :ثبات مقياس محور جودة الحياة الوظيفية بطريقة ألفا كرونباخ. 3

حور الميزة التنافسية من خالل ستة فقرات، قيست معامالت ألفا كرونباخ لكل فقرة تم قياس م

  :والمحور ككل، والنتائج موضحة في الجدول الموالي كما يلي

  »الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لمحور جودة الحياة الوظيفية  «: 34- 3الجدول رقم 

  ألفا معامل  عدد العبارات  فقرات محور جودة الحياة الوظيفية

  0.790  4  العملو التوازن بين الحياة

  0.768  3  االستقرار الوظيفيو االمان

  0.847  3  المكافاتو األجور

  0.896  3  مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات

  0.850  4  اثراء الوظيفةو تصميم

 0.886  3  البرامج التدريبية

  0.944  20  محور جودة الحياة الوظيفية

  spssالباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج من إعداد : المصدر

وجميعها تشير  0.944و 0.768من الجدول السابق يتضح أن معامالت ألفا كرونباخ تراوحت بين 

إلى ثبات قوي ومقبول، وتشير إلى جودة مقياس محور جودة الحياة الوظيفية، لتؤكد أيضا على صدق 

مما يؤكد على " ادق، وليس كل اختبار صادق ثابتكل اختبار ثابت ص"األداة طبقا لقاعدة القياس 

جودة االستبيان وحسن قياسه، والفهم المتساوي لعينة الدراسة، بحيث يكون فهم العينة هو الفهم الذي 

  .قصدته الباحثة

  :ثبات مقياس كل عبارات االستبيان بطريقة ألفا كرونباخ. 4

  »ستبيان ككل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لال « : 35- 3الجدول رقم 

  معامل ألفا  عدد العبارات  محاور االستبيان
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  0.943  21  محور رأس المال الفكري

  0.928  20  محور التميز التنظيمي

  0.944  20  محور جودة الحياة الوظيفية

  0.973  61  كل عبارات االستبيان

  spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

 0.944و 0.928سابق يتضح أن معامالت ألفا كرونباخ للمحاور تراوحت بين من الجدول ال

، 0.973وجميعها تشير إلى ثبات قوي ومقبول، ومعامل ألفا كرونباخ لكامل عبارات االستبيان كان

وهو بدوره يشير إلى ثبات قوي ومقبول، مما يؤكد النتائج السابقة، وبالتالي جودة االستبيان وحسن 

غيرات الدراسة، والفهم المتساوي لعينة الدراسة، بحيث يكون فهم العينة هو الفهم الذي قياسه لكل مت

  .قصدته الباحثة

  .الدراسة عينة لبيانات الوصفي التحليل :الثالث المبحث

 خصائصو هاخصائص عرض و الدراسة عينة بيانات استكشافسيتم من خالل هذا المبحث 

 .هامحاور

 .الدراسة عينة اتبيان استكشاف :األول المطلب

 ال بيانات أو للدراسة صالحة غير بيانات هناك كانت إن استكشاف نحاول سوف الجزء هذا في

 القيم استكشاف سيما ال األمر لهذا الضرورية االختبارات بعض خالل من وذلك القيم، وسياق تتماشى

 .التوزيع اعتدالية استكشاف إلى إضافة البيانات في واألخطاء الشاذة

 :شاذة قيم أو البيانات في أخطاء وجود استكشاف :أوال

 :النوع بعامل تتعلق البيانات في أخطاء وجود استكشاف .1

 ضمن تدخل بيانات هي الدراسة في النوع بعامل المتعلقة البيانات كل أن من للتأكد االختبار بهذا نقوم

 :وجوده ومكان خطأ ودوج احتمالية يوضح الموالي والجدول اإلجابات، لقيم المحدد المجال

 « وجوده ومكان النوع بيانات في خطأ وجود احتمالية » :36- 3 رقم الجدول

 القيمة الخانة رقم العامل

 -- توجد ال النوع

 spss 23 برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 عن لإلجابات المحدد لالمجا ضمن هي المدخلة البيانات كل أن يتضح السابق الجدول خالل من

 وبالتالي األخطاء، من البيانات قاعدة خلو ومنه القيم، في شاذة قيمة أي توجد وال النوع عامل سؤال

  .التحليل الكتمال البيانات جاهزية
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 :السن بعامل تتعلق البيانات في أخطاء وجود استكشاف .2

 ضمن تدخل بيانات هي الدراسة في السن لبعام المتعلقة البيانات كل أن من للتأكد االختبار بهذا نقوم

 :وجوده ومكان خطأ وجود احتمالية يوضح الموالي والجدول اإلجابات، لقيم المحدد المجال

 « وجوده ومكان العمر بيانات في خطأ وجود احتمالية » :37- 3 رقم الجدول

 القيمة الخانة رقم العامل

 -- توجد ال العمر

 spss 23 برنامج مخرجات على االعتمادب الباحثة إعداد من :المصدر

 عن لإلجابات المحدد المجال ضمن هي المدخلة البيانات كل أن يتضح السابق الجدول خالل من

 وبالتالي األخطاء، من البيانات قاعدة خلو ومنه القيم، في شاذة قيمة أي توجد وال العمر عامل سؤال

 .التحليل الكتمال البيانات جاهزية

 :العلمي المؤهل بعامل تتعلق البيانات في أخطاء وجود استكشاف3. 

 بيانات هي الدراسة في العلمي المؤهل بعامل المتعلقة البيانات كل أن من للتأكد االختبار بهذا نقوم

 ومكان خطأ وجود احتمالية يوضح الموالي والجدول اإلجابات، لقيم المحدد المجال ضمن تدخل

 :وجوده

 « وجوده ومكان العلمي المؤهل بيانات في خطأ وجود ماليةاحت » :38- 3 رقم الجدول

 القيمة الخانة رقم العامل

 -- توجد ال العلمي المؤهل

 spss 23 برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 عن لإلجابات المحدد المجال ضمن هي المدخلة البيانات كل أن يتضح السابق الجدول خالل من

 األخطاء، من البيانات قاعدة خلو ومنه القيم، في شاذة قيمة أي توجد وال العلمي المؤهل عامل سؤال

 .التحليل الكتمال البيانات جاهزية وبالتالي

 :الوظيفية الخبرة بعامل تتعلق البيانات في أخطاء وجود استكشاف.4 

 بيانات هي الدراسة في الوظيفية ةالخبر بعامل المتعلقة البيانات كل أن من للتأكد االختبار بهذا نقوم

 ومكان خطأ وجود احتمالية يوضح الموالي والجدول اإلجابات، لقيم المحدد المجال ضمن تدخل

 :وجوده

 « وجوده ومكان الخبرة بيانات في خطأ وجود احتمالية » :39- 3 رقم الجدول
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 القيمة الخانة رقم العامل

 -- توجد ال الوظيفية الخبرة

 spss 23 برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 عن لإلجابات المحدد المجال ضمن هي المدخلة البيانات كل أن يتضح السابق الجدول خالل من

 األخطاء، من البيانات قاعدة خلو ومنه القيم، في شاذة قيمة أي توجد وال الخبرة سنوات عامل سؤال

  .التحليل لالكتما البيانات جاهزية وبالتالي

 :الدخل مستوى بعامل تتعلق البيانات في أخطاء وجود استكشاف .5

 بيانات هي الدراسة في الدخل مستوى بعامل المتعلقة البيانات كل أن من للتأكد االختبار بهذا نقوم

 ومكان خطأ وجود احتمالية يوضح الموالي والجدول اإلجابات، لقيم المحدد المجال ضمن تدخل

 :وجوده

 « وجوده ومكان الدخل مستوى بيانات في خطأ وجود احتمالية » :40- 3 رقم ولالجد

 القيمة الخانة رقم العامل

 -- توجد ال الدخل مستوى

 spss 23 برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 عن جاباتلإل المحدد المجال ضمن هي المدخلة البيانات كل أن يتضح السابق الجدول خالل من

 األخطاء، من البيانات قاعدة خلو ومنه القيم، في شاذة قيمة أي توجد وال الدخل مستوى عامل سؤال

 .التحليل الكتمال البيانات جاهزية وبالتالي

 :االدارة مستوى بعامل تتعلق البيانات في أخطاء وجود استكشاف .6

 بيانات هي الدراسة في االدارة مستوى عاملب المتعلقة البيانات كل أن من للتأكد االختبار بهذا نقوم

 ومكان خطأ وجود احتمالية يوضح الموالي والجدول اإلجابات، لقيم المحدد المجال ضمن تدخل

 :وجوده

 « وجوده ومكان االدارة مستوى بيانات في خطأ وجود احتمالية » :41- 3 رقم الجدول

 القيمة الخانة رقم العامل

 -- توجد ال االدارة مستوى

 spss 23 برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر
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 عن لإلجابات المحدد المجال ضمن هي المدخلة البيانات كل أن يتضح السابق الجدول خالل من

 األخطاء، من البيانات قاعدة خلو ومنه القيم، في شاذة قيمة أي توجد وال االدارة مستوى عامل سؤال

  .التحليل الكتمال لبياناتا جاهزية وبالتالي

 :الوظيفة بعامل تتعلق البيانات في أخطاء وجود استكشاف .7

 تدخل بيانات هي الدراسة في الوظيفة بعامل المتعلقة البيانات كل أن من للتأكد االختبار بهذا نقوم

 :وجوده ومكان خطأ وجود احتمالية يوضح الموالي والجدول اإلجابات، لقيم المحدد المجال ضمن

 « وجوده ومكان الوظيفة بيانات في خطأ وجود احتمالية » : 42- 3رقم الجدول

 القيمة الخانة رقم العامل

 -- توجد ال الوظيفة

 spss 23 برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 عن باتلإلجا المحدد المجال ضمن هي المدخلة البيانات كل أن يتضح السابق الجدول خالل من

 وبالتالي األخطاء، من البيانات قاعدة خلو ومنه القيم، في شاذة قيمة أي توجد وال الوظيفة عامل سؤال

 .التحليل الكتمال البيانات جاهزية

 .التوزيع اعتدالية استكشاف :ثانيا

 أنهاو الطبيعي، التوزيع تتبع بيانات هي للدراسة المأخوذة البيانات أن هو التوزيع باعتدالية يقصد

 .معتدل بشكل الحسابي المتوسط حول تتمحور

 حيث سميرنوف،-كولموغروف اختبار على االستكشاف هذا في باالعتماد قمنا هذه دراستنا وفي

 .المجال هذا في االختبارات أفضل من يعتبر

 :التالي بالشكل االختبار فرضيات نضع

• H0: 5 معنوية مستوى عند الطبيعي التوزيع تتبع ال البيانات%. 

• H1: 5 معنوية مستوى عند الطبيعي التوزيع تتبع البيانات%.  

 :النوع لعامل تبعا التوزيع اعتدالية استكشاف .1

 الجدول يلي وفيما النوع، لعامل بالنسبة الطبيعي التوزيع تتبع البيانات كانت إن نختبر الجزء هذا في

  :له المقابل المعنوية مستوى وكذا Z القيمة يوضح الذي
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 « النوع لعامل الطبيعي للتوزيع سميرنوف-كولموغروف اختبار » :43- 3رقم لالجدو

 سميرنوف-كولموغروف العامل

 المعنوية Z القيمة التكرارات النوع

205 5.149 0.000 

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 وبهذا، 0.000 معنوية بمستوى 5.149 هي االختبار قيمة أن يتضح السابق الجدول خالل من

 الفرض ونقبل النوع، لعامل تبعا الطبيعي التوزيع تتبع ال البيانات بأن القائل البديل الفرض نرفض

 النوع، لعامل تبعا %5 معنوية مستوى عند الطبيعي التوزيع تتبع البيانات بأن القائل الصفري

 المتوسط حول تتمحور البيانات أن أساس على يةاإلحصائ االختبارات إجراء مواصلة يمكننا وبالتالي

 .الحسابي

 :العمر لعامل تبعا التوزيع اعتدالية استكشاف .2

 الجدول يلي وفيما العمر، لعامل بالنسبة الطبيعي التوزيع تتبع البيانات كانت إن نختبر الجزء هذا في

 :له المقابل المعنوية مستوى وكذا Z القيمة يوضح الذي

 «العمر لعامل الطبيعي للتوزيع سميرنوف-كولموغروف اختبار » :  44- 3رقم الجدول

 سميرنوف-كولموغروف العامل

 المعنوية Z القيمة التكرارات العمر

205 5.175 0.000 

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 وبهذا، 0.000 معنوية ستوىبم 5.175 هي االختبار قيمة أن يتضح السابق الجدول خالل من

 الفرض ونقبل العمر، لعامل تبعا الطبيعي التوزيع تتبع ال البيانات بأن القائل البديل الفرض نرفض

 العمر، لعامل تبعا %5 معنوية مستوى عند الطبيعي التوزيع تتبع البيانات بأن القائل الصفري

 المتوسط حول تتمحور البيانات أن أساس على اإلحصائية االختبارات إجراء مواصلة يمكننا وبالتالي

 .الحسابي

 :العلمي المؤهل لعامل تبعا التوزيع اعتدالية استكشاف .3

 يلي وفيما العلمي، المؤهل لعامل بالنسبة الطبيعي التوزيع تتبع البيانات كانت إن نختبر الجزء هذا في

 :له المقابل المعنوية مستوى وكذا Z القيمة يوضح الذي الجدول
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 « العلمي المؤهل لعامل الطبيعي للتوزيع سميرنوف-كولموغروف اختبار » :45- 3رقم جدولال

 سميرنوف-كولموغروف العامل

 المؤهل

 العلمي

 المعنوية Z القيمة التكرارات

205 3.468 0.000 

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 وبهذا، 0.000 معنوية بمستوى 3.468 هي االختبار قيمة أن يتضح السابق الجدول خالل من

 ونقبل العلمي، المؤهل لعامل تبعا الطبيعي التوزيع تتبع ال البيانات بأن القائل البديل الفرض نرفض

 لعامل تبعا %5 معنوية مستوى عند الطبيعي التوزيع تتبع البيانات بأن القائل الصفري الفرض

 تتمحور البيانات أن أساس على اإلحصائية االختبارات إجراء مواصلة ننايمك وبالتالي العلمي، المؤهل

  .الحسابي المتوسط حول

 :الوظيفية الخبرة لعامل تبعا التوزيع اعتدالية استكشاف .4

 وفيما الوظيفية، الخبرة لعامل بالنسبة الطبيعي التوزيع تتبع البيانات كانت إن نختبر الجزء هذا في

 :له المقابل المعنوية مستوى وكذا Z القيمة حيوض الذي الجدول يلي

 « الوظيفية الخبرة لعامل الطبيعي للتوزيع سميرنوف-كولموغروف اختبار » :46- 3رقم الجدول

 سميرنوف-كولموغروف العامل

 الخبرة

 الوظيفية

 المعنوية Z القيمة التكرارات

205 3.625 0.000 

 spss برنامج خرجاتم على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 وبهذا، 0.000 معنوية بمستوى 3.625 هي االختبار قيمة أن يتضح السابق الجدول خالل من

 ونقبل الوظيفية، الخبرة لعامل تبعا الطبيعي التوزيع تتبع ال البيانات بأن القائل البديل الفرض نرفض

 لعامل تبعا %5 معنوية وىمست عند الطبيعي التوزيع تتبع البيانات بأن القائل الصفري الفرض

 حول تتمحور البيانات أن أساس على اإلحصائية االختبارات إجراء مواصلة يمكننا وبالتالي الخبرة،

 .الحسابي المتوسط

 :الدخل مستوى لعامل تبعا التوزيع اعتدالية استكشاف .5

 يلي وفيما الدخل، توىمس لعامل بالنسبة الطبيعي التوزيع تتبع البيانات كانت ان نختبر الجزء هذا في

 :له المقابل المعنوية مستوى وكذا Z القيمة يوضح الذي الجدول
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 « الدخل مستوى لعامل الطبيعي للتوزيع سميرنوف-كولموغروف اختبار » :  47- 3رقم الجدول

 سميرنوف-كولموغروف العامل

 مستوى

 الدخل

 المعنوية Z القيمة التكرارات

205 3.908 0.000 

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 وبهذا، 0.000 معنوية بمستوى 3.908 هي االختبار قيمة أن يتضح السابق الجدول خالل من

 ونقبل الدخل، مستوى لعامل تبعا الطبيعي التوزيع تتبع ال البيانات بأن القائل البديل الفرض نرفض

 لعامل تبعا %5 معنوية مستوى عند الطبيعي التوزيع بعتت البيانات بأن القائل الصفري الفرض

 تتمحور البيانات أن أساس على اإلحصائية االختبارات إجراء مواصلة يمكننا وبالتالي الدخل، مستوى

  .الحسابي المتوسط حول

 :االدارة مستوى لعامل تبعا التوزيع اعتدالية استكشاف .6

 يلي وفيما االدارة، مستوى لعامل بالنسبة الطبيعي التوزيع تتبع البيانات كانت إن نختبر الجزء هذا في

 :له المقابل المعنوية مستوى وكذا Z القيمة يوضح الذي الجدول

 «االدارة مستوى لعامل الطبيعي للتوزيع سميرنوف-كولموغروف اختبار  » :   48- 3رقم الجدول

 سميرنوف-كولموغروف العامل

 مستوى

 االدارة

 المعنوية Z القيمة التكرارات

205 4.277 0.000 

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 وبهذا ،0.000 معنوية بمستوى 4.277 هي االختبار قيمة أن يتضح السابق الجدول خالل من

 ونقبل االدارة، مستوى لعامل تبعا الطبيعي التوزيع تتبع ال البيانات بأن القائل البديل الفرض نرفض

 لعامل تبعا %5 معنوية مستوى عند الطبيعي التوزيع تتبع البيانات بأن القائل الصفري الفرض

 البيانات أن أساس على اإلحصائية االختبارات إجراء مواصلة يمكننا وبالتالي االدارة، مستوى

 .الحسابي المتوسط حول تتمحور

 :الوظيفة لعامل تبعا التوزيع اعتدالية استكشاف .7

 يلي وفيما الوظيفة، لعامل بالنسبة الطبيعي التوزيع تتبع البيانات كانت إن نختبر الجزء هذا في

 :له المقابل المعنوية مستوى وكذا Z القيمة يوضح الذي الجدول
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 «الوظيفة لعامل الطبيعي للتوزيع سميرنوف-كولموغروف اختبار  » :   49- 3رقم الجدول

 سميرنوف-كولموغروف العامل

 المعنوية Z القيمة التكرارات فةالوظي

205 5.456 0.000 

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 وبهذا ،0.000 معنوية بمستوى 5.456 هي االختبار قيمة أن يتضح السابق الجدول خالل من

 الفرض ونقبل الوظيفة، لعامل تبعا الطبيعي التوزيع تتبع ال البيانات بأن القائل البديل الفرض نرفض

 الوظيفة، لعامل تبعا %5 معنوية مستوى عند الطبيعي التوزيع تتبع البيانات بأن القائل الصفري

 المتوسط حول تتمحور البيانات أن أساس على اإلحصائية االختبارات إجراء مواصلة يمكننا وبالتالي

  .الحسابي

 .الدراسة عينة خصائص عرض :الثاني المطلب

 .والتكرارات النسب حسب الدراسة عينة خصائص عرض: أوال

 :النوع عامل حسب التوزيع عرض .1

 :يلي كما النوع بعامل المتعلقة الدراسة عينة لبيانات الوصفي التحليل نتائج الموالي الجدول يوضح

 « النوع عامل حسب العينة أفراد توزيع » :  50- 3رقم الجدول

 %المئوية النسبة التكرار النوع

 53.7 110 ذكر

 46.3 95 أنثى

 100 205 المجموع

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 أما ،53.7 نسبتهم بلغت حيث الذكور، فئة من هم المبحوثين أكثر أن يتضح السابق الجدول خالل من

 هذه خالل ومن الدراسة، نةعي من مفردة 15 هو الفارق أن ذلك ،46.3 نسبة يمثلون فهم اإلناث

 .األخرى بالفئة مقارنة أكبر الدراسة عينة أفراد في الذكور فئة أن لنا يتضح النسب

  :النوع عامل حسب الدراسة عينة أفراد توزيع طبيعة يوضح الموالي والشكل

 « النوع عامل حسب الدراسة عينة أفراد توزيع » :2- 3 رقم الشكل
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 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 :العمر عامل حسب التوزيع عرض .2

 :يلي كما العمر بعامل المتعلقة الدراسة عينة لبيانات الوصفي التحليل نتائج الموالي الجدول يوضح

 « العمر حسب العينة أفراد توزيع » :51- 3رقم الجدول

 %يةالمئو النسبة التكرار  السن

 5.9 12 سنة 30 من أقل

 69.8 143 40 من أقل إلى 30 من

 21.5 44   50 من أقل إلى 40 من

 2.4 5  سنة 50 من أكثر

 100 205 المجموع

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 حيث سنة، 40 لىإ 30 من عمر يملكون ممن هم المبحوثين أكثر أن يتضح السابق الجدول خالل من

 نسبة الى باإلضافة 21.5 نسبة يمثلون فهم 50 إلى 40 بين عمر يملكون من أما 69.8 نسبتهم بلغت

 يملكون ممن بكثير أقل هم سنة 50 من أكثر عمر يملكون من أن ويالحظ سنة 30 من اقل للفئة 5.9

 النسب هذه خالل ومن الدراسة، عينة من مفردة 138 هو الفارق أن ذلك 40 إلى 30 بين عمر

 بالفئات مقارنة أكبر الدراسة عينة أفراد في 40 إلى 30 بين عمر يملكون من فئة أن لنا يتضح

 شابة عمرية فئات تستقطب والتي الجامعة داخل االداريين عمل طبيعة إلى راجع وهذا األخرى،

 حاملي دمج على ريقتص حاليا بالجامعة التوظيف ان الى باإلضافة تنفيذية بعمليات يقوم اغلبها

 .الجامعة مستوى على المتواجدين الشهادات

 :العمر عامل حسب الدراسة عينة أفراد توزيع طبيعة يوضح الموالي والشكل
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 .«العمر عامل حسب الدراسة عينة أفراد توزيع » :3- 3 رقم الشكل

 

 spss نامجبر مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 :العلمي مؤهل عامل حسب التوزيع عرض .3

 العلمي المؤهل بعامل المتعلقة الدراسة عينة لبيانات الوصفي التحليل نتائج الموالي الجدول يوضح

 :يلي كما

 .«العلمي المؤهل حسب العينة أفراد توزيع » :52- 3رقم الجدول

 %المئوية النسبة التكرار  العلمي المؤهل

 31.7 65 ثانوي مستوى

 22 45 ليسانس

 37.6  77 ماجستير ماستر،

 8.8 18  أستاذية دكتوراه،

 100 205  المجموع

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 حيث ماجستير، ماستر، مستوى يملكون ممن هم المبحوثين أكثر أن يتضح السابق الجدول خالل من

 يملكون من أن ويالحظ 31.7 نسبة يمثلون فهم ثانوي مستوى يملكون نم أما 37.6 نسبتهم بلغت

 أن ذلك 22 بنسبة ليسانس مستوى يملكون ممن بكثير أقل هم 8.8 نسبة أستاذية دكتوراه، مستوى

 الدراسة، عينة من مفردة 59 هو أستاذية دكتوراه، ومستوى ماجستير ماستر، مستوى بين الفارق

 الدراسة عينة أفراد في ماجستير ماستر، مستوى يملكون من فئة أن لنا يتضح النسب هذه خالل ومن

 تستقطب والتي الجامعة داخل العمل طبيعة إلى راجع وهذا األخرى، بالفئتين مقارنة بكثير أكبر

  .عليا تعليمية مستويات
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 :العلمي المؤهل عامل حسب الدراسة عينة أفراد توزيع طبيعة يوضح الموالي والشكل

 .«العلمي المؤهل عامل حسب الدراسة عينة أفراد توزيع » :4- 3مرق الشكل

   

 spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

 :الوظيفية الخبرة عامل حسب التوزيع عرض4 

 الوظيفية الخبرة عاملب المتعلقة الدراسة عينة لبيانات الوصفي التحليل نتائج الموالي الجدول يوضح

 :يلي كما

 « الوظيفية الخبرة حسب العينة أفراد توزيع » :53- 3رقم الجدول

 %المئوية النسبة التكرار  الوظيفية الخبرة

 13.2 27 سنوات 5 من أقل

 43.4 89 سنوات 10 أقل الى – 5 من

 31.2 64   سنوات  15 أقل الى – 10 من

 12.2 25  سنوات 15 من أكثر

 100 205  وعالمجم

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 من اقل الى 5 من الوظيفية الخبرة يملكون من هم المبحوثين أكثر أن يتضح السابق الجدول خالل من

 فهم سنة  15 أقل الى 10 من الوظيفية الخبرة يملكون من أما 43.4 نسبتهم بلغت سنوات 10

 ممن اقل فهم سنة 15 من اكثر الوظيفية الخبرة يملكون هم من أن ويالحظ 31.2 نسبة يمثلون

 ومن الدراسة، عينة من مفردة 64 هو الفارق أن ذلك، سنوات 5 من اقل الوظيفية الخبرة يملكون

 في سنوات، 10 من اقل الى 5 من الوظيفية الخبرة يملكون من فئة أن لنا يتضح النسب هذه خالل

 ادرار جامعة داخل العمل طبيعة إلى راجع وهذا األخرى، بالفئات مقارنة أكبر راسةالد عينة أفراد
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 في الخارجي التوظيف كان الفترة تلك ان الى باإلضافة االدارية الوظيفة تداول يتم خاللها من التىو

  .الجامعة داخل الهياكل من مجموعة زيادة بسبب اوجه

  :الوظيفية الخبرة عامل حسب الدراسة عينة أفراد توزيع طبيعة يوضح الموالي والشكل

 .الوظيفية الخبرة عامل حسب الدراسة عينة أفراد توزيع :    5- 3رقم الشكل

  spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 

 :الدخل مستوى عامل حسب التوزيع عرض .5

 كما الدخل مستوى بعامل المتعلقة الدراسة عينة لبيانات الوصفي التحليل نتائج الموالي الجدول يوضح

  :يلي

 .«الدخل مستوى حسب العينة أفراد توزيع » :54- 3رقم الجدول

 %المئوية النسبة التكرار الدخل مستوى

 42.4 87  دج 60000.00 من أقل

  44.9 92     دج120.000.00 إلى دج60000.00 من

 12.7 26     دج120.000.00 من أكثر

 100 205  المجموع

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 الى دج، 60000 من دخلهم مستوى ممن هم المبحوثين أكثر أن يتضح السابق الجدول خالل من

 فهم  دج 60000 من اقل دخلهم مستوى يتراوح من أما 44.9 نسبتهم بلغت حيث دج 120000

 مستوى ممن بكثير أقل هم دج 120000 من أكثر دخلهم مستوى من أن ويالحظ 42.4 نسبة يمثلون
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 ومن الدراسة، عينة من مفردة 66 هو الفارق أن ذلك دج 120000 الى دج 60000 من دخلهم

 أفراد في دج 120000 الى دج 60000 من دخلهم مستوى من فئة أن لنا يتضح النسب هذه خالل

أن الجامعة تمتلك الغالبية العظمى  إلى راجع وهذا األخرى، بالفئات مقارنة ثيربك أكبر الدراسة عينة

  االداريين من موظفيها من فئة

 :الدخل مستوى حسب الدراسة عينة أفراد توزيع طبيعة يوضح الموالي والشكل

 .«الدخل مستوى حسب الدراسة عينة أفراد توزيع » :6- 3رقم الشكل

 spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

 :االدارة مستوى عامل حسب التوزيع عرض .6

 االدارة مستوى بعامل المتعلقة الدراسة عينة لبيانات الوصفي التحليل نتائج الموالي الجدول يوضح

  :يلي كما

 .«االدارة مستوى عامل حسب العينة أفراد توزيع » :55- 3رقم الجدول

 % المئوية النسبة التكرار االدارة مستوى

 45.4 93 الدنيا االدارة

 49.3 101 الوسطى االدارة

 5.4 11 العليا االدارة

 100 205 المجموع

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر
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 بلغت حيث  الوسطى رةاالد من هم المبحوثين من مستوى اكبر أن يتضح السابق الجدول خالل من

 5.4 بلغت حيث نسبة االقل فهي العليا االدارة اما 45.4 الدنيا االدارة نسبة بلغت كما ،49.3 نسبتهم

 مفردة 90 بفارق

 :االدارة مستوى عامل حسب الدراسة عينة أفراد توزيع طبيعة يوضح الموالي والشكل

 .االدارة ىمستو عامل حسب الدراسة عينة أفراد توزيع :7- 3رقم الشكل

  spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر 

  :الوظيفة عامل حسب التوزيع عرض .7

 كما الوظيفة عامل بعامل المتعلقة الدراسة عينة لبيانات الوصفي التحليل نتائج الموالي الجدول يوضح

  :يلي

 .«الوظيفة عامل حسب العينة دأفرا توزيع » :56- 3رقم الجدول

 % المئوية النسبة التكرار الوظيفة

 64.4 132  موظف

 26.8 55  مصلحة رئيس

 7.3 15 إداري أستاذ

 1 2 المدير نائب

 0.5 1 مدير

 100 205 المجموع

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر



 بجامعة ادرار ميدانية الدراسة ال                                          الثالثالفصل  

 

 
112 

 نسبتهم بلغت حيث موظف، منصب يشغلون المبحوثين كثرأ أن يتضح السابق الجدول خالل من 

 استاذ وظيفة يشغلون منو 26.8 نسبة يمثلون فهم مصلحة رئيس وظيفة يشغلون من أما 64.4

 وظيفة يشغلون ممن بكثير أقل مديرهم وظيفة يشغلون من أن ويالحظ 7.3 نسبتهم بلغت اداري

 .الدراسة عينة من ةمفرد 131 هو دير،مو موظف وظيفة بين الفارق أن ذلك 0.5 بنسبة موظف

 :الوظيفة عامل حسب الدراسة عينة أفراد توزيع طبيعة يوضح الموالي والشكل

 .الوظيفة عامل حسب الدراسة عينة أفراد توزيع :8- 3رقم الشكل

  

  spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

 .المعيارية واالنحرافات المتوسطات حسب الدراسة عينة خصائص عرض :ثانيا

 المركزية النزعة مقاييس أهم حسب الدراسة عينة خصائص لعرض نتطرق سوف الجزء هذا في

 اإلجابة معرفة بهدف وهذا المعياري، واالنحراف الحسابي المتوسط في والمتمثلة التشتت ومقاييس

 .المتوسط هذا حول آرائهم تمركز ومدى العينة ألفراد المتوسطة

  :المعياري واالنحراف المتوسط حسب النوع عامل خصائص •

 :المعياري واالنحراف الحسابي للمتوسط تبعا النوع عامل خصائص عرض يتم

 «المعياري واالنحراف الحسابي للمتوسط تبعا النوع عامل خصائص » :57- 3رقم الجدول

 قيمة أدنى قيمة اعلي المعياري االنحراف الحسابي المتوسط  المدى التكرارات العامل

 1 2 0.49 1.46 1 205 النوع

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 1.46 بلغ النوع حيث من العينة ألفراد الحسابي المتوسط أن السابق الجدول خالل من يتضح 

 مقارنة الذكور فئة أكثرية إلى القيمة هذه سيرتف ويرجع ،1.5 المرجح الحسابي المتوسط من اقل وهو
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 بمدى مقارنته تمت ما إذا منخفض انحراف وهو 0.49 المعياري االنحراف وبلغ األخرى، بالفئة

 والذي المطروح السؤال طبيعة إلى راجع وهذا 1 قيمة وأدنى 2 قيمة أعلى بلغت كما، 0.5 الترجيح

   .أقصى كحد إجابتين يحدد

 :المعياري واالنحراف المتوسط حسب سنال عامل خصائص .2

 :المعياري واالنحراف الحسابي للمتوسط تبعا السن عامل خصائص عرض يتم

 «المعياري واالنحراف الحسابي للمتوسط تبعا السن عامل خصائص » :58- 3رقم الجدول

 قيمة أدنى قيمة أعلى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط  المدى التكرارات العامل

 1 22 1.49714 2.3024 21 205 عمرال

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 2.30 بلغ العمر حيث من العينة ألفراد الحسابي المتوسط أن السابق الجدول خالل من يتضح 

 الفئة يةأكثر إلى القيمة هذه تفسير ويرجع ،2.50الى 1.75 بين المرجح الحسابي المتوسط يقابل وهو

 تمت ما إذا كبير انحراف وهو 1.49 المعياري االنحراف وبلغ األخرى، بالفئات مقارنة الثانية

 السؤال طبيعة إلى راجع وهذا 1 قيمة وأدنى 22 قيمة أعلى بلغت كما، 0.75الترجيح بمدى مقارنته

 .أقصى كحد إجابات 4 يحدد والذي المطروح

 :المعياري واالنحراف توسطالم حسب العلمي المؤهل عامل خصائص .3

 :المعياري واالنحراف الحسابي للمتوسط تبعا العلمي المؤهل عامل خصائص عرض يتم

 «المعياري واالنحراف الحسابي للمتوسط تبعا العلمي المؤهل عامل خصائص » :59- 3رقم الجدول

 قيمة أدنى قيمة أعلى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المدى التكرارات العامل

 1 4 0.99696 2.2341 3 205 العلمي المؤهل

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 العلمي المؤهل حيث من العينة ألفراد الحسابي المتوسط أن السابق الجدول خالل من يتضح 

 إلى القيمة هذه تفسير ويرجع ،2.59 إلى 1.80 المرجح الحسابي المتوسط يقابل وهو 2.23 بلغ

 إذا كبير انحراف وهو 0.99 المعياري االنحراف وبلغ األخرى، بالفئات مقارنة الماستر فئة أكثرية

 طبيعة إلى راجع وهذا 1 قيمة وأدنى 4 قيمة أعلى بلغت كما، 0.75 الترجيح بمدى مقارنته تمت ما

 .أقصى كحد إجابات 4 يحدد والذي المطروح السؤال
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 :المعياري واالنحراف المتوسط حسب الوظيفية برةالخ عامل خصائص .4

 :المعياري واالنحراف الحسابي للمتوسط تبعا الوظيفية الخبرة عامل خصائص عرض يتم

 «المعياري واالنحراف الحسابي للمتوسط تبعا الوظيفية الخبرة عامل خصائص » :60- 3رقم الجدول

 قيمة أدنى قيمة أعلى لمعياريا االنحراف الحسابي المتوسط المدى التكرارات  عامل

 1 4 0.86907 2.4244 3 205 الوظيفية الخبرة

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 الوظيفية الخبرة حيث من العينة ألفراد الحسابي المتوسط أن السابق الجدول خالل من يتضح 

 إلى القيمة هذه تفسير ويرجع ،2.59 إلى 1.80 من المرجح الحسابي المتوسط يقابل وهو 2.42 بلغ

 إذا كبير انحراف وهو 0.86 المعياري االنحراف وبلغ سنوات، 10إلى اقل من  5من  الفئة اكثرية

 طبيعة إلى راجع وهذا 1 قيمة وأدنى 4 قيمة أعلى بلغت كما ،0.75الترجيح بمدى مقارنته تمت ما

 .أقصى دكح إجابات 4 يحدد والذي المطروح السؤال

 :المعياري واالنحراف المتوسط حسب الدخل عامل خصائص 5.

 :المعياري واالنحراف الحسابي للمتوسط تبعا الدخل عامل خصائص عرض يتم

 «المعياري واالنحراف الحسابي للمتوسط تبعا الدخل عامل خصائص » :61- 3رقم الجدول

 قيمة أدنى قيمة أعلى اريالمعي االنحراف الحسابي المتوسط المدى التكرارات  العامل

 1 3 0.68187 1.7024 2 205 الدخل

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 بلغ الدخل حيث من العينة ألفراد الحسابي المتوسط أن السابق الجدول خالل من يتضح 

 أكثرية إلى القيمة هذه يرتفس ويرجع، 1.79 إلى 1 من المرجح الحسابي المتوسط يقابل وهو 1.70

 كبير انحراف وهو 0.68 المعياري االنحراف وبلغ األخرى، الفئات على الف دج 120فئة اكثر من 

 إلى راجع وهذا 1 قيمة وأدنى 3 قيمة أعلى بلغت كما، 0.75 الترجيح بمدى مقارنته تمت ما إذا

 .أقصى كحد إجابات 3 يحدد والذي المطروح السؤال طبيعة
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 :المعياري واالنحراف المتوسط حسب االدارة مستوى عامل صخصائ 6.

 :المعياري واالنحراف الحسابي للمتوسط تبعا االدارة مستوى عامل خصائص عرض يتم

 « المعياري واالنحراف الحسابي للمتوسط تبعا االدارة مستوى عامل خصائص  » :62- 3رقم الجدول

 قيمة أدنى قيمة أعلى المعياري نحرافاال الحسابي المتوسط المدى التكرارات العامل

 1 3 0.59078 1.6000 2 205 االدارة مستوى

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 االدارة مستوى حيث من العينة ألفراد الحسابي المتوسط أن السابق الجدول خالل من يتضح 

 إلى القيمة هذه تفسير ويرجع ،1.67 إلى 1 من جحالمر الحسابي المتوسط يقابل وهو 1.60 بلغ

 معتدل انحراف وهو 0.59 المعياري االنحراف وبلغ االخرى، الفئات على فئة االدارة الدنيا أكثرية

 إلى راجع وهذا 1 قيمة وأدنى 3 قيمة أعلى بلغت كما ،0.67الترجيح  بمدى مقارنته تمت ما إذا

 .أقصى كحد جاباتإ 3 يحدد والذي المطروح السؤال طبيعة

 :المعياري واالنحراف المتوسط حسب الوظيفة عامل خصائص 7.

 :المعياري واالنحراف الحسابي للمتوسط تبعا الوظيفة عامل خصائص عرض يتم

 « المعياري واالنحراف الحسابي للمتوسط تبعا الوظيفة عامل خصائص  » :63- 3رقم الجدول

 قيمة أدنى قيمة أعلى المعياري االنحراف يالحساب المتوسط المدى التكرارات العامل

 1 5 0.73779 1.4683 4 205 الوظيفة

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 بلغ الوظيفة حيث من العينة ألفراد الحسابي المتوسط أن السابق الجدول خالل من يتضح 

 أكثرية إلى القيمة هذه تفسير ويرجع ،1.79 إلى 1 من المرجح الحسابي المتوسط يقابل وهو 1.46

 تمت ما إذا معتدل انحراف وهو 0.73 المعياري االنحراف وبلغ الفئات االخرى، الموظفين على فئة

 السؤال طبيعة إلى راجع وهذا 1 قيمة وأدنى 5 قيمة أعلى بلغت كما،  0.80الترجيح  بمدى مقارنته

  .صىأق كحد إجابات 5 يحدد والذي المطروح

 .الدراسة محاور حسب الدراسة عينة خصائص عرض :ثالثا

 الفوارق صنع في مساهمتها على بالتركيز الدراسة عينة خصائص بعرض نقوم سوف الجزء هذا في

 الحسابية المتوسطات في الفوارق نعرض سوف بحيث االستبيان، محاور أسئلة على اإلجابات في

  .عامل لكل المدرجة فئاتال حسب محور لكل المعيارية واالنحرافات
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 :الفكري المال رأس محور. 1

 تحليل فإن وعليه العبارات، من مجموعة تتضمن واحدة فقرة من الفكري المال رأس محور يتكون

 :يلي كما النتائج استظهار قبل الفئات بين الفصل على يعتمد سوف العامل تأثير حيث من المحور هذا

 :النوع عامل حسب 1.1

 :يلي كما المؤشرات من مجموعتين هناك تكون سوف وبالتالي فئتين، إلى عاملال هذا ينقسم

 « الفكري المال رأس محور على تأثيره حسب النوع عامل خصائص » :64- 3رقم الجدول

 قيمة أدنى قيمة أعلى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط  المدى الفئة العامل

 1 5 0.69 2.75 4 ذكر النوع

 1 4.14 0.79 2.84 3 أنثى

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 من العينة أفراد لفئات الحسابية المتوسطات بين االختالف السابق الجدول خالل من يتضح 

 ويدل 2.84 اإلناث فئة في بلغ حين في 2.75 الذكور لفئة الحسابي المتوسط جاء حيث النوع حيث

 هي الذكور فئة أن حين في المحور هذا أسئلة مع اتفاقا األكثر هي اإلناث فئة أن لىع االختالف هذا

 اإلناث فئة تعتبر بحيث مختلفة للفئات المعيارية االنحرافات وتظهر المحور، هذا أسئلة مع اتفاقا األقل

 األقل لفئةا هي الذكور فئة تعتبر حين في 0.79 معياري بانحراف بينها فيما تشتتا األكثر الفئة هي

 .0.69 بقيمة بينها فيما تشتتا

 :العمر عامل حسب2.1

 :يلي كما المؤشرات من مجموعات 4 هناك تكون سوف وبالتالي فئات، 4 إلى العامل هذا ينقسم

 الفكري المال رأس محور على تأثيره حسب السن عامل خصائص :65- 3رقم الجدول

 قيمة أدنى قيمة أعلى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المدى الفئة العامل

 156 3.84 0.71 3.06 2.28  30 من أقل العمر

 إلى 30 من

  40 من أقل

3 2.73 0.70 4 1 

 إلى 40 من

  50 من أقل

4 2.95 0.82 5 1 

 50 من أكثر

     سنة

2.88 2.75 1.14 4 1.13 

 .spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر
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 من العينة أفراد لفئات الحسابية المتوسطات بين االختالف السابق الجدول خالل من ضحيت 

 ويدل 2.73 الثانية فئة في بلغ حين في 3.06 األولى للفئة الحسابي المتوسط جاء حيث السن حيث

 هي ةالثاني فئة أن حين في المحور هذا أسئلة مع اتفاقا األكثر هي األولى الفئة أن على االختالف هذا

 الفئة تعتبر بحيث مختلفة للفئات المعيارية االنحرافات وتظهر المحور، هذا أسئلة مع اتفاقا األقل

 الفئة هي الرابعة الفئة تعتبر حين في 0.70 معياري بانحراف بينها فيما تشتتا األقل الفئة هي الثانية

 .1.14 بقيمة بينها فيما تشتتا األكثر

 :العلمي المؤهل عامل حسب 3.1

 :يلي كما المؤشرات من مجموعات 4 هناك تكون سوف وبالتالي فئات، 4 إلى العامل هذا ينقسم

 «الفكري المال رأس محور على تأثيره حسب العلمي المؤهل عامل خصائص » :66- 3رقم الجدول

 قيمة أدنى قيمة أعلى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المدى الفئة العامل

 المؤهل

 العلمي

 1 5 0.73 2.86 4 ثانوي توىمس

 1.70 3.90 0.55 2.97 2.20 ليسانس

 1 3.95 0.81 2.58 2.95 ماجستير أو ماستر

 1.13 4.14 0.70 3.04 3.02 استاذية أو دكتوراه

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 من العينة أفراد لفئات الحسابية تالمتوسطا بين االختالف السابق الجدول خالل من يتضح 

 الثالثة فئة في بلغ حين في 3.04 الرابعة الفئة الحسابي المتوسط جاء حيث العلمي المؤهل حيث

 في المحور هذا أسئلة مع اتفاقا األكثر هي استاذية أو دكتوراه فئة أن على االختالف هذا ويدل 2.58

 المعيارية االنحرافات وتظهر المحور، هذا أسئلة مع اتفاقا األقل هي ماجستير أو ماستر فئة أن حين

 في 0.55 معياري بانحراف بينها فيما تشتتا األقل الفئة هي ليسانس فئة تعتبر بحيث مختلفة للفئات

    .0.81 بقيمة بينها فيما تشتتا األكثر الفئة هي  ماجستير أو ماستر فئة تعتبر حين
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 :الوظيفية الخبرة عامل حسب .4.1

 :يلي كما المؤشرات من مجموعات 4 هناك تكون سوف وبالتالي فئات، 4 إلى العامل هذا مينقس

 « الفكري المال رأس محور على تأثيره حسب الوظيفية الخبرة عامل خصائص  » :67- 3رقم الجدول

 قيمة أدنى قيمة أعلى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المدى الفئة العامل

 الخبرة

 الوظيفية

 1.70 3.95 0.65 2.78 2.25  5 من قلأ

 أقل إلى 5 من

    10 من

2.67 2.79  0.65 4 1.33 

 إلى 10 من

    15 من أقل

3.14 2.81 0.75 4.14 1 

 1 5 1.09 2.97 4 فأكثر 15

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 من العينة أفراد لفئات الحسابية متوسطاتال بين االختالف السابق الجدول خالل من يتضح 

 الرابعة فئة في بلغ حين في 2.78 االولى لفئة الحسابي المتوسط جاء حيث الوظيفية الخبرة حيث

 فئة أن حين في المحور هذا أسئلة مع اتفاقا األكثر هي الرابعة فئة أن على االختالف هذا ويدل 2.97

 بحيث مختلفة للفئات المعيارية االنحرافات وتظهر لمحور،ا هذا أسئلة مع اتفاقا األقل هي االولى

 تعتبر حين في 0.65 معياري بانحراف بينها فيما تشتتا األقل الفئتين هي والثانية األولى فئة تعتبر

 .1.09 بقيمة بينها فيما تشتتا األكثر الفئة هي الرابعة فئة

 :الدخل مستوى عامل حسب5.1 

 :يلي كما المؤشرات من مجموعات 3 هناك تكون سوف وبالتالي ،فئات 3 إلى العامل هذا ينقسم

 «الفكري المال رأس محور على تأثيره حسب الدخل مستوى عامل خصائص » :68- 3رقم الجدول

 المتوسط المدى  الفئة العامل

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة أدنى قيمة أعلى

 1.33 5 0.71 2.76 3.67   دج 60000.00 من أقل الدخل مستوى

 إلى دج 60000.00 من

  دج 120.000.00

2.90 2.74 0.79 3.90 1 

 1.13 4.14 0.59 3.09 3.02   دج 120.000.00 من أكثر

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر
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 من العينة أفراد لفئات الحسابية المتوسطات بين االختالف السابق الجدول خالل من يتضح 

 2.74 الثانية فئة في بلغ حين في 3.09 الثالثة لفئة الحسابي المتوسط جاء حيث الشهري األجر حيث

 الثانية فئة أن حين في المحور هذا أسئلة مع اتفاقا األكثر هي الثالثة فئة أن على االختالف هذا ويدل

 فئة تعتبر بحيث مختلفة فئاتلل المعيارية االنحرافات وتظهر المحور، هذا أسئلة مع اتفاقا األقل هي

 الفئة هي الثانية فئة تعتبر حين في 0.59 معياري بانحراف بينها فيما تشتتا األقل الفئة هي الثالثة

 0.79 بقيمة بينها فيما تشتتا األكثر

 :االدارة مستوى عامل حسب 6.1

 :يلي كما تالمؤشرا من مجموعات 3 هناك تكون سوف وبالتالي فئات، 3 إلى العامل هذا ينقسم

 «الفكري المال رأس محور على تأثيره حسب االدارة مستوى عامل خصائص » :69- 3رقم الجدول

 قيمة أدنى قيمة أعلى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط  المدى الفئة العامل

 مستوى

 االدارة

 االدرة

 الدنيا

4 2.82 0.71 5 1 

 االدارة

   الوسطى

3.14 2.66 0.76 4.14 1 

 دارةاال 

 العليا

1.95 3.29 0.57 3.76 1.81 

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 من العينة أفراد لفئات الحسابية المتوسطات بين االختالف السابق الجدول خالل من يتضح 

 فئة في غبل حين في 3.29 العليا اإلدارة لفئة الحسابي المتوسط جاء حيث االدارة مستوى حيث

 هذا أسئلة مع اتفاقا األكثر هي  العليا اإلدارة فئة أن على االختالف هذا ويدل 2.66 الوسطى اإلدارة

 االنحرافات وتظهر المحور، هذا أسئلة مع اتفاقا األقل هي الوسطى اإلدارة فئة أن حين في المحور

 بانحراف بينها فيما تشتتا األقل ةالفئ هي  العليا اإلدارة فئة تعتبر بحيث مختلفة للفئات المعيارية

 .0.76 بقيمة بينها فيما تشتتا األكثر الفئة هي الوسطى اإلدارة تعتبر حين في 0.57 معياري
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 :الوظيفة عامل حسب 7.1

 :يلي كما المؤشرات من مجموعات 5 هناك تكون سوف وبالتالي فئات، 5 إلى العامل هذا ينقسم

 « الفكري المال رأس محور على تأثيره حسب ظيفةالو عامل خصائص » :70- 3رقم الجدول

 قيمة أدنى قيمة أعلى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المدى الفئة العامل

 1 5 0.73 2.78 4 موظف الوظيفة

 رئيس

 مصلحة

2.80 2.76 0.79 3.90 1.10 

 أستاذ

 اداري

3.02 3.02 0.67 4.14 1.13 

 نائب

 المدير

1 3.06 0.00 3.07 3.07 

 1.81 1.81 0.00 1.80 0 المدير

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 من العينة أفراد لفئات الحسابية المتوسطات بين االختالف السابق الجدول خالل من يتضح 

 1.80 مديرال فئة في بلغ حين في 3.06 المدير نائب لفئة الحسابي المتوسط جاء حيث الوظيفة حيث

 فئة أن حين في المحور هذا أسئلة مع اتفاقا األكثر هي  المدير نائب فئة أن على االختالف هذا ويدل

 تعتبر بحيث مختلفة للفئات المعيارية االنحرافات وتظهر المحور، هذا أسئلة مع اتفاقا األقل هي المدير

 فئة تعتبر حين في 0.00 معياري انحرافب بينها فيما تشتتا األقل الفئة هي والمدير المدير نائب فئة

  .0.79 بقيمة بينها فيما تشتتا األكثر الفئة هي مصلحة رئيس

 :التنظيمي التميز محور. 2

 فإن وعليه العبارات، من مجموعة تتضمن فقرات عدة من التنظيمي التميز محور يتكون 

 النتائج استظهار قبل لفئاتا بين الفصل على يعتمد سوف العامل تأثير حيث من المحور هذا تحليل

  :يلي كما
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 :النوع عامل حسب 1.2

  :يلي كما المؤشرات من مجموعتين هناك تكون سوف وبالتالي فئتين، إلى العامل هذا ينقسم

 «التنظيمي التميز محور على تأثيره حسب النوع عامل خصائص » :  71- 3رقم الجدول

 قيمة أدنى قيمة أعلى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المدى الفئة العامل

 1 5 0.73 2.78 4 ذكر النوع

 1 4.08 0.78 2.80 3.08 أنثى

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة أعداد من :المصدر

 من العينة أفراد لفئات الحسابية المتوسطات بين االختالف السابق الجدول خالل من يتضح 

 ويدل 2.80 اإلناث فئة في بلغ حين في 2.78 الذكور لفئة سابيالح المتوسط جاء حيث النوع حيث

 هي الذكور فئة أن حين في المحور هذا أسئلة مع اتفاقا األكثر هي اإلناث فئة أن على االختالف هذا

 فئة تعتبر بحيث مختلفة للفئات المعيارية االنحرافات وتظهر المحور، هذا أسئلة مع اتفاقا األقل

 الفئة هي اإلناث فئة تعتبر حين في 0.73 معياري بانحراف بينها فيما تشتتا ألقلا الفئة هي الذكور

 .0.78 بقيمة بينها فيما تشتتا األكثر

 :العمر عامل حسب. 2.2

 :يلي كما المؤشرات من مجموعات 4 هناك تكون سوف وبالتالي فئات، 4 إلى العامل هذا ينقسم

 «التنظيمي التميز محور على رهتأثي حسب السن عامل خصائص »:72- 3رقم الجدول

 قيمة أدنى قيمة أعلى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المدى الفئة العامل

 1.62 3.87 0.70 3.03 2.26    30 من أقل العمر

 إلى 30 من

     40 من أقل

3.20 2.71 0.74 4.20 1 

 إلى 40 من

     50 من أقل

3.41 2.97 0.72 5 1.59 

 50 من أكثر

   ةسن

3 2.90 1.17 4 1 

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر
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 من العينة أفراد لفئات الحسابية المتوسطات بين االختالف السابق الجدول خالل من يتضح 

 ويدل 3.03 االولى فئة في بلغ حين في 2.71 الثانية لفئة الحسابي المتوسط جاء حيث العمر حيث

 هي الثانية فئة أن حين في المحور هذا أسئلة مع اتفاقا األكثر هي األولى الفئة أن على ختالفاال هذا

 األولى فئة تعتبر بحيث مختلفة للفئات المعيارية االنحرافات وتظهر المحور، هذا أسئلة مع اتفاقا األقل

 األكثر الفئة هي الرابعة الفئة تعتبر حين في 0.70 معياري بانحراف بينها فيما تشتتا األقل الفئة هي

 .1.17 بقيمة بينها فيما تشتتا

 :العلمي المؤهل عامل حسب .3.2

 :يلي كما المؤشرات من مجموعات 4 هناك تكون سوف وبالتالي فئات، 4 إلى العامل هذا ينقسم

 «التنظيمي التميز محور على تأثيره حسب العلمي المؤهل عامل خصائص » :73- 3رقم الجدول

 قيمة أدنى قيمة أعلى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المدى ئةالف العامل

 المؤهل

 العلمي

 1.13 5 0.78 2.86 3.88   ثانوي مستوى

 1.23 4.08  0.70 2.93 2.85   ليسانس

 أو ماستر

 ماجستير

3.35 2.64 0.75 4.35 1 

 أو دكتوراه 

 أستاذية

2.95 2.87 0.69 3.95 1 

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد ةالباحث إعداد من :المصدر

 من العينة أفراد لفئات الحسابية المتوسطات بين االختالف السابق الجدول خالل من يتضح 

 أو ماستر في بلغ حين في 2.93 ليسانس لفئة الحسابي المتوسط جاء حيث العلمي المؤهل حيث

 في المحور هذا أسئلة مع اتفاقا ثراألك هي ليسانس فئة أن على االختالف هذا ويدل 2.64 ماجستير

 المعيارية االنحرافات وتظهر المحور، هذا أسئلة مع اتفاقا األقل هي ماجستير أو ماستر فئة أن حين

 معياري بانحراف بينها فيما تشتتا األقل الفئة هي استاذية أو دكتوراه فئة تعتبر بحيث مختلفة للفئات

 .0.78 بقيمة بينها فيما تشتتا األكثر الفئة يه  ثانوي مستوى فئة تعتبر حين في 0.69
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 :الوظيفية الخبرة عامل حسب.4.2 

 :يلي كما المؤشرات من مجموعات 4 هناك تكون سوف وبالتالي فئات، 4 إلى العامل هذا ينقسم

 «التنظيمي التميز محور على تأثيره حسب الوظيفية الخبرة عامل خصائص » :74- 3رقم الجدول

 قيمة أدنى قيمة أعلى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط  لمدىا الفئة العامل

 الخبرة

 الوظيفية

 1.23 4 0.83 2.82 2.77  5 من أقل

 إلى 5 من

 من أقل

10      

3.18 2.76 0.71  4.35 1.17 

 10 من

 أقل إلى

 15 من

3.08 2.82 0.69 4.08 1 

 1 5 0.96 2.80 4 فأكثر 15

 spss برنامج مخرجات على االعتمادب الباحثة إعداد من :المصدر

 من العينة أفراد لفئات الحسابية المتوسطات بين االختالف السابق الجدول خالل من يتضح 

 فئة في بلغ حين في 2.82  والثالثة األولى للفئتين الحسابي المتوسط جاء حيث الوظيفية الخبرة حيث

 هذا أسئلة مع اتفاقا األكثر هي   والثالثة ولىاأل الفئتين أن على االختالف هذا ويدل 2.76  الثانية

 المعيارية االنحرافات وتظهر المحور، هذا أسئلة مع اتفاقا األقل هي الثانية الفئة أن حين في المحور

 في 0.69 معياري بانحراف بينها فيما تشتتا األقل الفئة هي الثالثة فئة تعتبر بحيث مختلفة للفئات

 .0.96 بقيمة بينها فيما تشتتا األكثر الفئة يه الرابعة فئة تعتبر حين

 :الدخل مستوى عامل حسب .5.2

 :يلي كما المؤشرات من مجموعات 3 هناك تكون سوف وبالتالي فئات، 3 إلى العامل هذا ينقسم

 «التنظيمي التميز محور على تأثيره حسب الدخل مستوى عامل خصائص » :75- 3رقم الجدول

 وسطالمت المدى  الفئة العامل

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة أدنى قيمة أعلى

 1.17 5 0.81 2.77 3.83  دج 60000.00 من أقل الدخل مستوى

 إلى دج 60000.00 من

    دج 120.000.00

3.20 2.78 0.73 4.20 1 



 بجامعة ادرار ميدانية الدراسة ال                                          الثالثالفصل  

 

 
124 

 120.000.00 من أكثر

    دج

3.35 2.91 0.62 4.35 1 

 spss برنامج جاتمخر على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 من العينة أفراد لفئات الحسابية المتوسطات بين االختالف السابق الجدول خالل من يتضح 

 األولى الفئة في بلغ حين في 2.91 الثالثة للفئة الحسابي المتوسط جاء حيث الدخل مستوى حيث

 أن حين في المحور ذاه أسئلة مع اتفاقا األكثر هي الثالثة الفئة أن على االختالف هذا ويدل 2.77

 بحيث مختلفة للفئات المعيارية االنحرافات وتظهر المحور، هذا أسئلة مع اتفاقا األقل هي األولى الفئة

 األولى الفئة تعتبر حين في 0.62 معياري بانحراف بينها فيما تشتتا األقل الفئة هي الثالثة الفئة تعتبر

 .0.81 بقيمة بينها فيما تشتتا األكثر الفئة هي

 :االدارة مستوى عامل حسب .6.2

 :يلي كما المؤشرات من مجموعات 3 هناك تكون سوف وبالتالي فئات، 3 إلى العامل هذا ينقسم

 «التنظيمي التميز محور على تأثيره حسب االدارة مستوى عامل خصائص » :76- 3رقم الجدول

 قيمة أدنى مةقي أعلى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط  المدى الفئة العامل

 مستوى

 االدارة

 1.17 5 0.76 2.93 3.83 الدنيا االدارة

 االدارة

 الوسطى

3 2.63 0.71 4 1 

 1.97 4.35 0.63 3.09 2.38 العليا االدارة

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 من العينة أفراد لفئات بيةالحسا المتوسطات بين االختالف السابق الجدول خالل من يتضح 

 فئة في بلغ حين في 3.09 العليا اإلدارة لفئة الحسابي المتوسط جاء حيث االدارة مستوى حيث

 هذا أسئلة مع اتفاقا األكثر هي العليا اإلدارة فئة أن على االختالف هذا ويدل 2.63 الوسطى اإلدارة

 االنحرافات وتظهر المحور، هذا أسئلة مع اتفاقا األقل هي الوسطى اإلدارة فئة أن حين في المحور

 بانحراف بينها فيما تشتتا األقل الفئة هي  العليا اإلدارة  فئة تعتبر بحيث مختلفة للفئات المعيارية

  .0.76 بقيمة بينها فيما تشتتا األكثر الفئة هي الدنيا اإلدارة  فئة تعتبر حين في 0.63 معياري

 :الوظيفة عامل حسب .7.2

 :يلي كما المؤشرات من مجموعات 5 هناك تكون سوف وبالتالي فئات، 5 إلى العامل اهذ ينقسم
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 «التنظيمي التميز محور على تأثيره حسب  الوظيفة عامل خصائص » :77- 3رقم الجدول

 قيمة أدنى قيمة أعلى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط  المدى الفئة العامل

 1 5 0.78 2.83 4 موظف الوظيفة

 رئيس

 مصلحة

2.80 2.67 0.66 4 1.20 

 1 4.35 0.77 2.97 3.35 اداري أستاذ

 3.03 3.08 0.03 3.05 0.05  المدير نائب

 1.97 1.97 0 1.97 0 المدير

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 من العينة أفراد لفئات الحسابية المتوسطات بين االختالف السابق الجدول خالل من يتضح 

 1.97 المدير فئة في بلغ حين في 3.05 المدير نائب لفئة الحسابي المتوسط جاء حيث الوظيفة حيث

 فئة أن حين في المحور هذا أسئلة مع اتفاقا األكثر هي المدير نائب فئة أن على االختالف هذا ويدل

 تعتبر بحيث مختلفة للفئات المعيارية حرافاتاالن وتظهر المحور، هذا أسئلة مع اتفاقا األقل هي المدير

 الفئة هي الموظف فئة تعتبر حين في 0 معياري بانحراف بينها فيما تشتتا األقل الفئة هي المدير فئة

 .0.78 بقيمة بينها فيما تشتتا األكثر

 :الوظيفية الحياة جودة محور .3

 فإن وعليه العبارات، من وعةمجم تتضمن فقرات عدة من الوظيفية الحياة جودة محور يتكون 

 النتائج استظهار قبل الفئات بين الفصل على يعتمد سوف العامل تأثير حيث من المحور هذا تحليل

  :يلي كما
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 :النوع عامل حسب .1.3

 :يلي كما المؤشرات من مجموعتين هناك تكون سوف وبالتالي فئتين، إلى العامل هذا ينقسم

 «الوظيفية الحياة جودة محور على تأثيره حسب النوع عامل خصائص » :78- 3رقم الجدول

 االنحراف الحسابي المتوسط المدى الفئة العامل

 المعياري

 قيمة أدنى قيمة أعلى

 1 5 0.74 2.56 4 ذكر النوع

 1 4.61 0.73 2.68 3 أنثى

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 من العينة أفراد لفئات الحسابية المتوسطات بين االختالف السابق الجدول خالل من يتضح 

 ويدل 2.68 اإلناث فئة في بلغ حين في 2.56 الذكور لفئة الحسابي المتوسط جاء حيث النوع حيث

 هي الذكور فئة أن حين في المحور هذا أسئلة مع اتفاقا األكثر هي اإلناث فئة أن على االختالف هذا

 اإلناث فئة تعتبر بحيث مختلفة للفئات المعيارية االنحرافات وتظهر المحور، هذا سئلةأ مع اتفاقا األقل

 األكثر الفئة هي الذكور فئة تعتبر حين في 0.73 معياري بانحراف بينها فيما تشتتا األقل الفئة هي

 .0.74 بقيمة بينها فيما تشتتا

 :العمر عامل حسب.2.3 

 :يلي كما المؤشرات من مجموعات 4 هناك تكون سوف اليوبالت فئات، 4 إلى العامل هذا ينقسم

 « الوظيفية الحياة جودة محور على تأثيره حسب العمر عامل خصائص » :79- 3رقم الجدول

 قيمة أدنى قيمة أعلى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المدى الفئة العامل

 1.90 3.79 0.72 3.05 1.89    30 من أقل العمر

 إلى 30 من

   40 من أقل

3.47 2.54 0.68 4.47 1 

 إلى 40 من

    50 من أقل

4 2.67 0.81 5 1 

 50 من أكثر

     سنة

3.31 3 1.33 4.31 1 

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر
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 من العينة أفراد لفئات الحسابية المتوسطات بين االختالف السابق الجدول خالل من يتضح 

 ويدل 2.54 الثانية الفئة في بلغ حين في 3.05 األولى للفئة الحسابي المتوسط جاء حيث العمر حيث

 هي الثانية فئة أن حين في المحور هذا أسئلة مع اتفاقا األكثر هي األولى الفئة أن على االختالف هذا

 الثانية فئة تعتبر بحيث تلفةمخ للفئات المعيارية االنحرافات وتظهر المحور، هذا أسئلة مع اتفاقا األقل

 األكثر الفئة هي الرابعة فئة تعتبر حين في 0.68 معياري بانحراف بينها فيما تشتتا األقل الفئة هي

  . 1.33 بقيمة بينها فيما تشتتا

 :العلمي المؤهل عامل حسب .3.3

 :يلي اكم المؤشرات من مجموعات 4 هناك تكون سوف وبالتالي فئات، 4 إلى العامل هذا ينقسم

 «الوظيفية الحياة جودة محور على تأثيره حسب العلمي المؤهل عامل خصائص » :80- 3رقم الجدول

 قيمة أدنى قيمة أعلى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المدى الفئة العامل

 المؤهل

 العلمي

 مستوى

   ثانوي

4 2.69 0.79 5 1 

 1.68 4.31 0.54 2.76 2.63    ليسانس

 أو ماستر

 ماجستير

3 2.43 0.71 4 1 

 1 4.61 0.96 2.76 3.61 دكتوراه 

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 من العينة أفراد لفئات الحسابية المتوسطات بين االختالف السابق الجدول خالل من يتضح 

 في بلغ حين في 2.76 والدكتوراه سليسان للفئتين الحسابي المتوسط جاء حيث العلمي المؤهل حيث

 اتفاقا األكثر هي والدكتوراه ليسانس فئتي أن على االختالف هذا ويدل 2.43 ماجستير أو ماستر فئة

 وتظهر المحور، هذا أسئلة مع اتفاقا األقل هي ماجستير أو ماستر أن حين في المحور هذا أسئلة مع

 بانحراف بينها فيما تشتتا األقل الفئة هي ليسانس فئة برتعت بحيث مختلفة للفئات المعيارية االنحرافات

  .0.96 بقيمة بينها فيما تشتتا األكثر الفئة هي  دكتوراه فئة تعتبر حين في 0.54 معياري
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 :الوظيفية الخبرة عامل حسب .4.3

  :يلي كما المؤشرات من مجموعات 4 هناك تكون سوف وبالتالي فئات، 4 إلى العامل هذا ينقسم

 «الوظيفية الحياة جودة محور على تأثيره حسب الوظيفية الخبرة عامل خصائص :81- 3رقم لجدولا

 قيمة أدنى قيمة أعلى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المدى الفئة العامل

 الخبرة

 الوظيفية

 1.47 3.76 0.61 2.70 2.29  5 من أقل

 إلى 5 من

  10 من أقل

3.47 2.60 0.69 4.47 1 

 إلى 10 من

   15 من أقل

3.61 2.61 0.72 4.61 1 

 1 5 1.04 2.56 4 فأكثر 15

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 من العينة أفراد لفئات الحسابية المتوسطات بين االختالف السابق الجدول خالل من يتضح 

 الرابعة الفئة في بلغ حين في 2.70 األولى للفئة الحسابي المتوسط جاء حيث الوظيفية الخبرة حيث

 أن حين في المحور هذا أسئلة مع اتفاقا األكثر هي األولى الفئة أن على االختالف هذا ويدل 2.56

 بحيث مختلفة للفئات المعيارية االنحرافات وتظهر المحور، هذا أسئلة مع اتفاقا األقل هي الرابعة الفئة

 الفئة تعتبر حين في 0.61 معياري بانحراف بينها فيما تشتتا األقل لفئةا هي األولى الفئة تعتبر

  .1.04. بقيمة بينها فيما تشتتا األكثر الفئة هي الرابعة

 :الدخل مستوى عامل حسب .5.3

 :يلي كما المؤشرات من مجموعات 3 هناك تكون سوف وبالتالي فئات، 3 إلى العامل هذا ينقسم

 «الوظيفية الحياة جودة محور على تأثيره حسب الدخل مستوى عامل خصائص  » :82- 3رقم الجدول

 المتوسط المدى الفئة العامل

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة أدنى قيمة أعلى

 1 5 0.70 2.61 4  دج 60000.00 من أقل الدخل مستوى

 إلى دج 60000.00 من

  دج 120.000.00

3.47 2.57 0.75 4.47 1 

 1 4.61 0.81 2.77 3.61    دج 120.000.00 من أكثر

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر
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 من العينة أفراد لفئات الحسابية المتوسطات بين االختالف السابق الجدول خالل من يتضح 

 ثانيةال الفئة في بلغ حين في 2.77 الثالثة للفئة الحسابي المتوسط جاء حيث الدخل مستوى حيث

 أن حين في المحور هذا أسئلة مع اتفاقا األكثر هي الثالثة  الفئة أن على االختالف هذا ويدل 2.57

 بحيث مختلفة للفئات المعيارية االنحرافات وتظهر المحور، هذا أسئلة مع اتفاقا األقل هي الثانية الفئة

 الثالثة الفئة تعتبر حين في 0.70 ياريمع بانحراف بينها فيما تشتتا األقل الفئة هي األولى الفئة تعتبر

 .0.81 بقيمة بينها فيما تشتتا األكثر الفئة هي

 :االدارة مستوى عامل حسب .6.3

 :يلي كما المؤشرات من مجموعات 3 هناك تكون سوف وبالتالي فئات، 3 إلى العامل هذا ينقسم

 «الوظيفية الحياة جودة محور على تأثيره حسب االدارة مستوى عامل خصائص » :83- 3رقم الجدول

 قيمة أدنى قيمة أعلى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المدى الفئة العامل

 مستوى

 االدارة

 1 5 0.73 2.72 4 الدنيا االدارة

 االدارة

 الوسطى

3.61 2.50 0.72 4.61 1 

 االدارة 

 العليا

2.32 2.76 0.87 3.79 1.47 

 spss برنامج مخرجات على مادباالعت الباحثة إعداد من :المصدر

 من العينة أفراد لفئات الحسابية المتوسطات بين االختالف السابق الجدول خالل من يتضح 

 فئة في بلغ حين في 2.76 العليا االدارة لفئة الحسابي المتوسط جاء حيث االدارة مستوى حيث

 هذا أسئلة مع اتفاقا األكثر هي  ياالعل االدارة فئة أن على االختالف هذا ويدل 2.50 الوسطى االدارة

 االنحرافات وتظهر المحور، هذا أسئلة مع اتفاقا األقل هي الوسطى االدارة فئة أن حين في المحور

 بانحراف بينها فيما تشتتا األقل الفئة هي الوسطى االدارة فئة تعتبر بحيث مختلفة للفئات المعيارية

 .0.87 بقيمة بينها فيما تشتتا األكثر الفئة هي  لعلياا االدارة فئة تعتبر حين في 0.72 معياري
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 :الوظيفة عامل حسب .7.3

 :يلي كما المؤشرات من مجموعات 5 هناك تكون سوف وبالتالي فئات، 5إلى العامل هذا ينقسم

 «الوظيفية الحياة جودة محور على تأثيره حسب الوظيفة عامل خصائص » :84- 3رقم الجدول

 قيمة أدنى قيمة أعلى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المدى الفئة العامل

 الوظيفة

 

 1 5 0.73 2.62 4 موظف

 رئيس

 مصلحة

2.71 2.57 0.68 4 1.29 

 1 4.61 0.99 2.83 3.61 اداري أستاذ

 2.11 2.11 0 2.11 0 المدير نائب

 1.50 1.50 0 1.50 0 المدير

 spss برنامج مخرجات ىعل باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 من العينة أفراد لفئات الحسابية المتوسطات بين االختالف السابق الجدول خالل من يتضح 

 1.50المدير فئة في بلغ حين في 2.83 إداري أستاذ لفئة الحسابي المتوسط جاء حيث الوظيفة حيث

 فئة أن حين في المحور هذا لةأسئ مع اتفاقا األكثر هي  إداري أستاذ فئة أن على االختالف هذا ويدل

 تعتبر بحيث مختلفة للفئات المعيارية االنحرافات وتظهر المحور، هذا أسئلة مع اتفاقا األقل هي المدير

 فئة تعتبر حين في 0 معياري بانحراف بينها فيما تشتتا األقل الفئة هي والمدير المدير نائب فئتي

 .0.99 بقيمة ينهاب فيما تشتتا األكثر الفئة هي  إداري أستاذ

 .الدراسة محاور خصائص عرض :الثالث المطلب

 رأس)الفكري المال رأس محور :الدراسة محاور لخصائص الوصفي بالتحليل الجزء هذا في نقوم

 القيادة) التنظيمي التميز ومحور ،(العالقات مال رأس الهيكلي، المال رأس البشري، المال

 بين التوازن) الوظيفية الحياة جودة ومحور ،(العمليات بشرية،وال المادية الموارد واالستراتيجية،

 القرارات، اتخاذ في العاملين مشاركة والمكافآت، األجور الوظيفي، واالستقرار األمان والعمل، الحياة

  .التدريبية البرامج الوظيفة، وإثراء تصميم

 المتوسط أن إلى اإلشارة تجدر هفإن خيارات 5 في تتمثل المحاور بأسئلة المرتبطة اإلجابات أن وبما

 :التالي التقسيم وفق يكون للعبارات المرجح الحسابي

 الخيارات عدد /الخيارات بين المسافات عدد =المدى
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 :ومنه  1-5 = تكون المسافات فإن 5 هي الخيارات عدد أن وبما

  0.80 = 1/5-5 = المدى

 :يلي كما المرجحة المتوسطات تكون إذن

 « خيارات الخمس ذات لألسئلة المرجحة المتوسطات » :85- 3رقم الجدول

 المقابل الخيار الترجيح

 بشدة موافق غير 1.79 إلى 1 من

 موافق غير 2.59 إلى 1.80 من

 محايد 3.39 إلى 2.6 من

 موافق 4.19 إلى 3.4 من

 بشدة موافق 5 إلى 4.2 من

 Excel برنامج على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 .الفكري المال رأس محور خصائص عرض :الأو

 االنحراف الحسابي، المتوسط :خالل من وصفيا تحليلهم ويتم فقرات، ثالث من المحور هذا يتكون

  :الموالية الجداول في مبينة ستودنت الختبار Sig االحتمالية والقيمة االتجاه المعياري،

 :البشري المال رأس عنصر فقرة .1

 « البشري المال رأس عنصر فقرة لعبارات الوصفية لبياناتا » :86- 3رقم الجدول

 المتوسط العبارة الترميز

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 sig االتجاه

Xa.1 - المهارات ذوي اإلدارين أدرار جامعة تستقطب 

 .العالية والخبرات

 0.00 محايد 1.17 2.75

Xa.2 - على المبدعين لإلداريين أدرار جامعة تنظر 

 .للجامعة األساسية األصول أنهم

 0.00 محايد 1.111 2.66

Xa.3 - المقترحة والحلول األفكار أدرار جامعة تتبنى 

 .اإلدارين طرف من

 غير 1.06 2.55

 موافق

0.00 

Xa.4 - أجل من التدريب بنظام أدرار جامعة تعمل 

 .مستمر بشكل البشرية مواردها تطوير

 0.00 غيرموافق 1.03 2.51

Xa.5 - 0.00 محايد 1.08 2.69 .بالكفاءات االحتفاظ سياسة أدرار جامعة مدتعت 
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Xa.6 - المكانة على للمحافظة جاهدة أدرار جامعة تعمل 

 .موقعهم كان مهما المتميزين لإلداريين االجتماعية

 0.00 محايد 0.99 2.60

Xa.7 - لإلداريين فعال حوافز نظام أدرار جامعة تنتهج 

 .المبدعين والمتميزين

 غير 0.99 2.30

 موافق

0.00 

 غير 0.79 2.58 البشري المال رأس عنصر لفقرة العام المتوسط

 موافق

0.00 

 SPSS برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 بين تراوحت البشري المال رأس عنصر لفقرة الحسابية المتوسطات أن السابق الجدول من يالحظ

 0.99 بين المعيارية االنحرافات وجاءت ومحايد، موافق غير بين بذلك اوحتتر وهي  2.75و 2.30

 المتوسطات حول الدراسة عينة أفراد آراء في كبير تشتت وجود  إلى بذلك تشير وهي 1.17و

 كل أن أي ،0.05 الداللة مستوى من أقل وهي 0.000 إلى SIG االحتمالية القيم وتشير الحسابية،

 أدرار جامعة تستقطب :ب المسماة العبارة سجلت وقد ،0.05 معنوية مستوى عند دالة هي العبارات

 أنها على يدل مما محايد، باتجاه حسابي متوسط أعلى العالية والخبرات المهارات ذوي اإلدارين

 جامعة تنتهج :المسماة العبارة سجلت حين في العينة، أفراد نظر وجهات مع توافقا األكثر العبارة

 أنها على يدل مما حسابي متوسط أدنى المتميزينو المبدعين لإلداريين فعال افزحو نظام أدرار

 أدرار جامعة تعمل :ب المسماة العبارتين وسجلت العينة، أفراد نظر وجهات مع توافقا األقل العبارة

 رأدرا جامعة تنتهج موقعهم، كان مهما المتميزين لإلداريين االجتماعية المكانة على للمحافظة جاهدة

 العبارتين أنها على يدل مما معياري، انحراف أقل المتميزينو المبدعين لإلداريين فعال حوافز نظام

 اإلدارين أدرار جامعة تستقطب :المسماة العبارة سجلت حين في العينة، أفراد بين عليها اتفاقا األكثر

 عليها اتفاقا األقل العبارة أنها على يدل مما معياري انحراف أكبر  العالية والخبرات المهارات ذوي

 .العينة أفراد نظر وجهات بين

 أن يعني مما موافق غير االتجاه يقابل وهو 2.58 بلغ ككل للفقرة الحسابي المتوسط فإن وعموما

 0.79 قدره معياري بانحراف الفقرة هذه عبارات مع غير متفقون  الدراسة عينة أفراد
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 :الهيكلي المال رأس عنصر فقرة .2

 « الهيكلي المال رأس عنصر فقرة لعبارات الوصفية البيانات » :87- 3رقم ولالجد

 المتوسط العبارة الترميز

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 sig االتجاه

Xb.1 - المستخدمة البيانات وقواعد المعلومات أنظمة تعتبر 

 .ومستحدثة جيدة نوعية ذات أدرار جامعة في

 0.00 محايد 1.16 2.71

Xb.2 - تدفق لضمان الالزمة السياسات أدرار جامعة تضع 

 .اإلدارية المستويات جميع في المعرفة سريان

 0.00 محايد 1.08 2.85

Xb.3 - بالتعاون أدرار جامعة في العمل عالقات تتسم 

 .والمعارف الخبرات وتبادل

 0.00 محايد 1.08 3.05

Xb.4 - ارواالبتك اإلداري اإلبداع على أدرار جامعة تشجع 

 .ووظائفها مهامها لتسيير التقني

 0.00 محايد 1.09 2.77

Xb.5 - الداخلية عملياتها لتقييم أنظمة أدرار جامعة تملك 

 .بأهدافها وأنشطتها مقارنة

 0.00 محايد 1.07 2.61

Xb.6 - النشر لحقوق كبيراً اهتماماً أدرار جامعة تولي 

 تيال واألعمال لألنشطة الفكرية والملكية والتأليف

 .تؤديها

 0.00 محايد 1.13 2.86

Xb.7 - أدرار جامعة تمتلكها التي الفكرية الملكية  تساهم 

 .اإلستراتجية أهداف وانجاز تحقيق في

 0.00 محايد 1.02 2.87

Xb.8 - عالية بكفاءة أدرار بجامعة األعمال عمليات تحظى 

 .اإلستراتيجية األهداف بلوغ من تمكنها

 0.00 محايد 1.06 2.66

 0.00 محايد 1.81 2.80 الهيكلي المال رأس عنصر لفقرة العام المتوسط

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 بين تراوحت الهيكلي المال رأس عنصر لفقرة الحسابية المتوسطات أن السابق الجدول من يالحظ

 بذلك تشير وهي 1.16و 1.02 بين معياريةال االنحرافات وجاءت محايد، بذلك وهي 3.05و 2.61

 االحتمالية القيم وتشير الحسابية، المتوسطات حول الدراسة عينة أفراد آراء في تشتت وجود عدم إلى

SIG مستوى عند دالة هي العبارات كل أن أي ،0.05 الداللة مستوى من أقل وهي 0.000 إلى 

 وتبادل بالتعاون أدرار جامعة في العمل عالقات تتسم :ب المسماة العبارة سجلت وقد ،0.05 معنوية
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 مع توافقا األكثر العبارة أنها على يدل مما محايد، باتجاه حسابي متوسط أعلى والمعارف الخبرات

 عملياتها لتقييم أنظمة أدرار جامعة تملك :المسماة العبارة سجلت حين في العينة، أفراد نظر وجهات

 مع توافقا األقل العبارة أنها على يدل مما حسابي متوسط أدنى تهاأنشطو بأهدافها مقارنة الداخلية

 جامعة تمتلكها التي الفكرية الملكية  تساهم :ب المسماة العبارة وسجلت العينة، أفراد نظر وجهات

 األكثر العبارة أنها على يدل مما معياري، انحراف أقل اإلستراتجية أهداف وانجاز تحقيق في أدرار

 وقواعد المعلومات أنظمة تعتبر  :ب المسماة العبارة سجلت حين في العينة، أفراد بين عليها اتفاقا

 مما معياري انحراف أكبر واضحة ومستحدثة جيدة نوعية ذات أدرار جامعة في المستخدمة البيانات

 .العينة أفراد نظر وجهات بين عليها اتفاقا األقل العبارة أنها على يدل

 أفراد أن يعني مما محايد االتجاه يقابل وهو 2.80 بلغ ككل للفقرة حسابيال المتوسط فإن وعموما

 .0.81. قدره معياري بانحراف الفقرة هذه عبارات مع محايدون الدراسة عينة

 :العالقات مال رأس عنصر فقرة .3

 «العالقات مال رأس عنصر فقرة لعبارات الوصفية البيانات » :88- 3رقم الجدول

 المتوسط العبارة الترميز

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 sig االتجاه

Xc.1 - الشكاوى لمتابعة معينة آليات أدرار جامعة تستعمل 

 .اآلخرين من المقترحاتو

 0.00 محايد 1.13 2.79

Xc.2 - المتعاملين مع المعلومات أدرار جامعة تتبادل 

 .خدماتها تقديم بشان آراءهم وتستطلع

 0.00 محايد 1.09 2.86

Xc.3 - في عنها ايجابية صورة لرسم أدرار جامعة تسعى 

 .معها المتعاملين أذهان

 0.00 محايد 1.06 3.12

Xc.4 - المحيطة البيئة في جيدة بسمعة أدرار جامعة تتمتع 

 .بها

 0.00 محايد 1.03 3.10

Xc.5 - متميزة عالقات بناء إلى دائما أدرار جامعة تسعى 

 .بينهم فيما عالقةال متانة على لتحافظ اآلخرين مع

 0.00 محايد 1.18 3.09

Xc.6 - مع العالقات أن أدرار جامعة في اإلداريون يرى 

 .لها الحقيقي المال رأس هو وخدمته المحيط

 0.00 محايد 1.23 3.07

 0.00 محايد 0.86 3.01 العالقات مال رأس عنصر لفقرة العام المتوسط

 SPSS برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر
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 بين تراوحت العالقات مال رأس عنصر لفقرة الحسابية المتوسطات أن السابق الجدول من يالحظ

 بذلك تشير وهي 1.13و 1.03 بين المعيارية االنحرافات وجاءت، محايد  بذلك وهي 3.12و 2.79

 االحتمالية القيم وتشير الحسابية، المتوسطات حول الدراسة عينة أفراد آراء في تشتت وجود عدم إلى

SIG مستوى عند دالة هي العبارات كل أن أي ،0.05 الداللة مستوى من أقل وهي 0.000 إلى 

 في عنها ايجابية صورة لرسم أدرار جامعة تسعى :ب المسماة العبارة سجلت وقد ،0.05 معنوية

 مع توافقا األكثر العبارة هاأن على يدل مما محايد، باتجاه حسابي متوسط أعلى معها المتعاملين أذهان

 لمتابعة معينة آليات أدرار جامعة تستعمل :المسماة العبارة سجلت حين في العينة، أفراد نظر وجهات

 مع توافقا األقل العبارة أنها على يدل مما حسابي متوسط أدنى اآلخرين من المقترحاتو الشكاوى

 البيئة في جيدة بسمعة أدرار جامعة تتمتع :ب المسماة العبارة وسجلت العينة، أفراد نظر وجهات

 في العينة، أفراد بين عليها اتفاقا األكثر العبارة أنها على يدل مما معياري، انحراف أقل بها المحيطة

 من المقترحاتو الشكاوى لمتابعة معينة آليات أدرار جامعة تستعمل :المسماة العبارة سجلت حين

 نظر وجهات بين عليها اتفاقا األقل العبارة أنها على يدل مما معياري انحراف أكبر مقبول اآلخرين

 .العينة أفراد

 أفراد أن يعني مما محايد االتجاه يقابل وهو 3.01 بلغ ككل للفقرة الحسابي المتوسط فإن وعموما

 0.86 قدره معياري بانحراف الفقرة هذه عبارات مع محايدون الدراسة عينة

 .التنظيمي يزالتم محور خصائص عرض: ثانياً

 االنحراف الحسابي، المتوسط :خالل من وصفيا تحليلهم ويتم فقرات، ثالث من المحور هذا يتكون

  :الموالية الجداول في مبينة ستودنت الختبار Sig االحتمالية والقيمة االتجاه المعياري،
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 :واالستراتيجية القيادة عنصر فقرة .1

 « واالستراتيجية القيادة فقرة باراتلع الوصفية البيانات » :89- 3رقم الجدول

 المتوسط العبارة الترميز

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 sig االتجاه

Ya.1 - تساهم متميزة وكفاءات قيادات أدرار جامعة تمتلك 

 .متميزة استراتيجيات وتنفيذ وضع في

 0.00 محايد 2.21 3.12

Ya.2 - رارأد جامعة تمتلكها التي القيادة أصناف تتميز 

 .والعدالة بالموضوعية

 غير 1.08 2.43

 موافق

0.00 

Ya.3 - التميز ثقافة بتعزيز أدرار جامعة قيادات تقوم 

 .بالجامعة اإلداريين لدى المستمر والتحسين

 0.00 محايد 1.03 2.65

Ya.4 - هامة كخطوة التغيير أدرار جامعة قيادات تتبنى 

 .الجامعة بأداء لالرتقاء

 0.00 محايد 1.12 2.89

Ya.5 - في اإلداريين إشراك على أدرار جامعة قادة يحرص 

 .إستراتيجيتها بناء

 0.00 محايد 1.20 2.66

Ya.6 - طموحة إستراتجيات أدرار جامعة قيادات تصيغ 

  .معها المتعاملين واحتياجات تطلعات تلبي

 0.00 محايد 1.12 2.80

Ya.7 - التخطيط بان دراية أدرار جامعة قيادات لدى 

 .لنجاحها وهامة مستمرة عملية االستراتيجي

 0.00 محايد 1.13 2.94

 0.00 محايد 0.88 2.79 واالستراتيجية القيادة عنصر لفقرة العام المتوسط

 SPSS برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 بين تراوحت الستراتيجيةوا القيادة عنصر لفقرة الحسابية المتوسطات أن السابق الجدول من يالحظ

 1.03 بين المعيارية االنحرافات وجاءت ومحايد، موافق غير بين بذلك تتراوح وهي 3.12و 2.43

 المتوسطات حول الدراسة عينة أفراد آراء في كبير تشتت وجود إلى بذلك تشير وهي 2.21و

 كل أن أي ،0.05 لةالدال مستوى من أقل وهي 0.000 إلى SIG االحتمالية القيم وتشير الحسابية،

 أدرار جامعة تمتلك :ب المسماة العبارة سجلت وقد ،0.05 معنوية مستوى عند دالة هي العبارات

 باتجاه حسابي متوسط أعلى متميزة استراتيجيات وتنفيذ وضع في تساهم متميزة وكفاءات قيادات

 العبارة سجلت حين في لعينة،ا أفراد نظر وجهات مع توافقا األكثر العبارة أنها على يدل مما محايد،

 حسابي متوسط أدنى والعدالة بالموضوعية أدرار جامعة تمتلكها التي القيادة أصناف تتميز :المسماة

 تقوم :ب المسماة العبارة وسجلت العينة، أفراد نظر وجهات مع توافقا األقل العبارة أنها على يدل مما

 انحراف أقل بالجامعة اإلداريين لدى المستمر حسينوالت التميز ثقافة بتعزيز أدرار جامعة قيادات
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 العبارة سجلت حين في العينة، أفراد بين عليها اتفاقا األكثر العبارة أنها على يدل مما معياري،

  متميزة استراتيجيات وتنفيذ وضع في تساهم متميزة وكفاءات قيادات أدرار جامعة تمتلك :المسماة

 .العينة أفراد نظر وجهات بين عليها اتفاقا األقل العبارة أنها ىعل يدل مما معياري انحراف أكبر

 أفراد أن يعني مما محايد االتجاه يقابل وهو 2.79 بلغ ككل للفقرة الحسابي المتوسط فإن وعموما

 0.88 قدره معياري بانحراف الفقرة هذه عبارات مع محايدون الدراسة عينة

 :والبشرية المادية الموارد عنصر فقرة .2

 « والبشرية المادية الموارد عنصر فقرة لعبارات الوصفية البيانات » :90- 3رقم الجدول

 المتوسط العبارة الترميز

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 Sig االتجاه

Yb.1  - في مستدامة نظرة تبني إلى أدرار جامعة تسعى 

 .التنظيمية هياكلها إدارة

 0.00 محايد 1.08 2.93

Yb.2 - أن التأكد من تمكنها خاصية أدرار معةجا تمتلك 

 أهداف تعكس وتحقق  المستخدمة المالية مواردها

 .االستراتيجي التميز

 0.00 محايد 1.03 2.87

Yb.3 - أدرار جامعة في تمتلكها التي التقنيات إدارة تتم 

 .التميز إستراتجية دعم إلى يهدف جيد بشكل

 0.00 محايد 0.99 2.62

Yb.4 - بصورة ومعارفها معلوماتها أدرار جامعة تدير 

 .التنظيمي التميز وتحقيق القرارات اتخاذ لدعم فعالة

 0.00 محايد 1.04 2.79

Yb.5 - إلنجاز العمل فرق نظام أدرار جامعة تستخدم 

 .وفاعلية بكفاءة أعمالها

 0.00 محايد 1.01 2.79

Yb.6 - ومعارف قدرات تطوير على أدرار جامعة تعمل 

 .وبناء مستمر لبشك إدارييها

 0.00 محايد 1.11 2.65

Yb.7 - واالستقرار األمن تحقيق على أدرار جامعة تعمل 

  .بها العاملين لإلداريين الوظيفي

 0.00 محايد 1.03 2.73

Yb.8 - بها اإلداريون رضا تحقيق إلى أدرار جامعة تسعى 

 .والتميز للنجاح كأساس التغير منهج اعتماد على 

 0.00 محايد 1.07 2.78

 0.00 محايد 0.76 2.77 والبشرية المادية الموارد عنصر لفقرة العام المتوسط

 spss برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 تراوحت والبشرية المادية الموارد عنصر لفقرة الحسابية المتوسطات أن السابق الجدول من يالحظ

 تشير وهي 1.11و 0.99 بين المعيارية االنحرافات وجاءت، محايد بذلك هي 2.93و 2.62 بين

 االحتمالية القيم وتشير الحسابية، المتوسطات حول الدراسة عينة أفراد آراء في تشتت وجود إلى بذلك
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SIG مستوى عند دالة هي العبارات كل أن أي ،0.05 الداللة مستوى من أقل وهي  0.000 إلى 

 إدارة في مستدامة نظرة تبني إلى أدرار جامعة تسعى :ب المسماة العبارة سجلت وقد ،0.05 معنوية

 مع توافقا األكثر العبارة أنها على يدل مما محايد، باتجاه حسابي متوسط أعلى التنظيمية هياكلها

 جامعة في تمتلكها التي التقنيات إدارة تتم :المسماة العبارة سجلت حين في العينة، أفراد نظر وجهات

 العبارة أنها على يدل مما حسابي متوسط أدنى التميز إستراتجية دعم إلى يهدف يدج بشكل أدرار

 تمتلكها التي التقنيات إدارة تتم :ب المسماة العبارة وسجلت العينة، أفراد نظر وجهات مع توافقا األقل

 أنها على يدل مما معياري، انحراف أقل التميز إستراتجية دعم إلى يهدف جيد بشكل أدرار جامعة في

 أدرار جامعة تعمل - :المسماة العبارة سجلت حين في العينة، أفراد بين عليها اتفاقا األكثر العبارة

 أنها على يدل مما معياري انحراف أكبر وبناء مستمر بشكل إدارييها ومعارف قدرات تطوير على

 .العينة أفراد نظر وجهات بين عليها اتفاقا األقل العبارة

 أفراد أن يعني مما محايد االتجاه يقابل وهو 2.77 بلغ ككل للفقرة الحسابي سطالمتو فإن وعموما

 .0.76 قدره معياري بانحراف الفقرة هذه عبارات مع محايدون الدراسة عينة

 :العمليات عنصر فقرة .3

 «العمليات عنصر فقرة لعبارات الوصفية البيانات » :  91- 3رقم الجدول

 المتوسط العبارة الترميز

 حسابيال

 االنحراف

 المعياري

 sig االتجاه

Yc.1 - على الداخلية عملياتها إدارة في أدرار جامعة تعتمد 

 .حديثة تكنولوجية وطرق تقنيات

  محايد 1.09 2.82

Yc.2 - أدرار جامعة تتبنها التي األعمال عمليات تساهم 

 .عملها سير سهولة في

  محايد 1.12 2.92

Yc.3 - بين فعالة اتصال نظمةأ أدرار جامعة تمتلك 

 .التنظيمية ومستوياتها وحداتها

  محايد 1.03 2.93

Yc.4 - إدارة في موثوقة إجراءات أدرار جامعة تنتهج 

 .التنظيمية عمليات وتصميم

  محايد 1.03 2.76

Yc.5 - أداء لقياس واضحة مؤشرات أدرار جامعة تمتلك 

 .الداخلية عمليات

  محايد 1.06 2.66

 0.00 محايد 0.84 2.82 العمليات عنصر لفقرة امالع المتوسط

 SPSS برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر
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 2.66 بين تراوحت العمليات عنصر لفقرة الحسابية المتوسطات أن السابق الجدول من يالحظ

 إلى بذلك رتشي وهي 1.12و 1.03 بين المعيارية االنحرافات وجاءت، محايد بذلك وهي 2.93و

 االحتمالية القيم وتشير الحسابية، المتوسطات حول الدراسة عينة أفراد آراء في تشتت وجود عدم

SIG مستوى عند دالة هي العبارات كل أن أي ،0.05 الداللة مستوى من أقل وهي 0.000 إلى 

 وحداتها بين فعالة اتصال أنظمة أدرار جامعة تمتلك :ب المسماة العبارة سجلت وقد ،0.05 معنوية

 مع توافقا األكثر العبارة أنها على يدل مما محايد، باتجاه حسابي متوسط أعلى التنظيمية ومستوياتها

 واضحة مؤشرات أدرار جامعة تمتلك :المسماة العبارة سجلت حين في العينة، أفراد نظر وجهات

 وجهات مع توافقا األقل ارةالعب أنها على يدل مما حسابي متوسط أدنى الداخلية عمليات أداء لقياس

 وحداتها بين فعالة اتصال أنظمة أدرار جامعة تمتلك :ب المسماة العبارتين وسجلت العينة، أفراد نظر

 أقل التنظيمية عمليات وتصميم إدارة في موثوقة إجراءات أدرار جامعة تنتهج التنظيمية، ومستوياتها

 سجلت حين في العينة، أفراد بين عليها اتفاقا راألكث العبارة أنها على يدل مما معياري، انحراف

 انحراف أكبر عملها سير سهولة في أدرار جامعة تتبنها التي األعمال عمليات تساهم :المسماة العبارة

 .العينة أفراد نظر وجهات بين عليها اتفاقا األقل العبارة أنها على يدل مما معياري

 أفراد أن يعني مما محايد االتجاه يقابل وهو 2.82 لغب ككل للفقرة الحسابي المتوسط فإن وعموما

  0.84 قدره معياري بانحراف الفقرة هذه عبارات مع محايدون الدراسة عينة
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 .الوظيفية الحياة جودة محور خصائص عرض :ثالثاً

 االنحراف الحسابي، المتوسط :خالل من وصفيا تحليلهم ويتم فقرات، ستة من المحور هذا يتكون

 :الموالية الجداول في مبينة ستودنت الختبار Sig االحتمالية والقيمة االتجاه ،المعياري

 :والعمل الحياة بين التوازن فقرة .1

 «والعمل الحياة بين التوازن فقرة لعبارات الوصفية البيانات » :92- 3رقم الجدول

 المتوسط العبارة الترميز

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 sig االتجاه

Za.1  - يتالءم للعمل مناسباً مناخاً أدرار جامعة إدارة توفر 

 .لإلداريين والشخصية الوظيفية المتطلبات مع

 0.00 محايد 1.14 2.69

Za.2 - أنظمة في مرونة تحقيق على أدرار جامعة تحرص 

 .العمل خارج الوظيفية مهامها بعض ألداء العمل

 0.00 محايد 1.04 2.69

Za.3 - لحاجيات االستجابة ىعل أدرار جامعة تعمل 

 .العمل وخارج داخل اإلداريين واهتمامات

 0.00 محايد 1.06 2.70

Za.4 - االلتزامات االعتبار بعين أدرار جامعة تأخذ 

 .لإلداريين العائلية

 0.00 محايد 1.07 3.02

 0.00 محايد 0.84 2.78 والعمل الحياة بين التوازن لفقرة العام المتوسط

 SPSS برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 بين تراوحت والعمل الحياة بين التوازن لفقرة الحسابية المتوسطات أن السابق الجدول من يالحظ

 بذلك تشير وهي1.14و 1.04 بين المعيارية االنحرافات وجاءت محايد، بذلك وهي3.02و 2.69

 SIG االحتمالية القيم وتشير الحسابية، المتوسطات حول الدراسة عينة أفراد آراء في قليل تشتت إلى

 معنوية مستوى عند دالة هي العبارات كل أن أي ،0.05 الداللة مستوى من أقل وهي 0.000 إلى

 لإلداريين العائلية االلتزامات االعتبار بعين أدرار جامعة تأخذ :ب المسماة العبارة سجلت وقد ،0.05

 أفراد نظر وجهات مع توافقا األكثر العبارة أنها على يدل مما محايد، باتجاه حسابي متوسط أعلى

 مع يتالءم للعمل مناسباً مناخاً أدرار جامعة إدارة توفر :المسماة العبارتين سجلت حين في العينة،

 العمل أنظمة في مرونة تحقيق على أدرار جامعة تحرص لإلداريين، والشخصية الوظيفية المتطلبات

 األقل العبارة أنها على يدل مما حسابي متوسط أدنى  العمل خارج الوظيفية مهامها بعض ألداء

 تحقيق على أدرار جامعة تحرص :ب المسماة  العبارة وسجلت العينة، أفراد نظر وجهات مع توافقا

 يدل مما معياري، انحراف أقل العمل خارج الوظيفية مهامها بعض ألداء العمل أنظمة في مرونة
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 إدارة توفر :المسماة العبارة سجلت حين في العينة، أفراد بين عليها اتفاقا األكثر ةالعبار أنها على

 انحراف أكبر لإلداريين والشخصية الوظيفية المتطلبات مع يتالءم للعمل مناسباً مناخاً أدرار جامعة

 .العينة أفراد نظر وجهات بين عليها اتفاقا األقل العبارة أنها على يدل مما معياري

 أفراد أن يعني مما محايد االتجاه يقابل وهو 2.78 بلغ ككل للفقرة الحسابي المتوسط فإن ماوعمو

 0.84 قدره معياري بانحراف الفقرة هذه عبارات مع محايدون الدراسة عينة

 :الوظيفي واالستقرار األمان فقرة .2

 «وظيفيوال واالستقرار األمان فقرة لعبارات الوصفية البيانات » :93- 3رقم الجدول

 المتوسط العبارة الترميز

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 sig االتجاه

Zb.1  - تنظيمي مناخ في أدرار جامعة في اإلداريون يعمل 

 .اإلداريين جميع بين المتبادلة والثقة باألمان يتميز

 0.00 محايد 1.12 2.94

Zb.2 - واالحتفاظ التدريب سياسة أدرار جامعة تتبع 

 .لمهرةا باإلداريين

 0.00 محايد 0.98 2.85

Zb.3 - مع بالتعامل االستمرار في أدرار جامعة ترغب 

 .الوظيفي باالستقرار لشعورهم اإلداريين

 0.00 محايد 1 2.88

 0.00 محايد 0.85 2.89 الوظيفي واالستقرار االمان لفقرة العام المتوسط

 SPSS برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 تراوحت والوظيفي واالستقرار األمان لفقرة الحسابية المتوسطات أن السابق الجدول من يالحظ

 تشير وهي 1.12و 0.98 بين المعيارية االنحرافات وجاءت محايد، بذلك  وهي 2.94و 2.85بين

 الحتماليةا القيم وتشير الحسابية، المتوسطات حول الدراسة عينة أفراد آراء في تشتت وجود إلى بذلك

SIG مستوى عند دالة هي العبارات كل أن أي ،0.05 الداللة مستوى من أقل وهي 0.000 إلى 

 تنظيمي مناخ في أدرار جامعة في اإلداريون يعمل :ب المسماة العبارة سجلت وقد ،0.05 معنوية

 على يدل مما ،محايد باتجاه حسابي متوسط أعلى اإلداريين جميع بين المتبادلة والثقة باألمان يتميز

 جامعة تتبع :المسماة العبارة سجلت حين في العينة، أفراد نظر وجهات مع توافقا األكثر العبارة أنها

 العبارة أنها على يدل مما حسابي متوسط أدنى المهرة باإلداريين واالحتفاظ التدريب سياسة أدرار

 سياسة أدرار جامعة تتبع :ب ماةالمس العبارة وسجلت العينة، أفراد نظر وجهات مع توافقا األقل

 اتفاقا األكثر العبارة أنها على يدل مما معياري، انحراف أقل المهرة باإلداريين واالحتفاظ التدريب

 مناخ في أدرار جامعة في اإلداريون يعمل :المسماة العبارة سجلت حين في العينة، أفراد بين عليها
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 أنها على يدل مما معياري انحراف أكبر اإلداريين جميع بين المتبادلة والثقة باألمان يتميز تنظيمي

 .العينة افراد نظر وجهات بين عليها اتفاقا األقل العبارة

 افراد ان يعني مما محايد االتجاه يقابل وهو 2.89 بلغ ككل للفقرة الحسابي المتوسط فإن وعموما

 0.85 هقدر معياري بانحراف الفقرة هذه عبارات مع محايدون الدراسة عينة

  :والمكافآت األجور فقرة .3

 «والمكافآت االجور فقرة لعبارات الوصفية البيانات » :94- 3رقم الجدول

 المتوسط العبارة الترميز

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 sig االتجاه

Zc.1 - اإلداريين على والتعويضات المكافآت توزيع يتم 

 .عادلة وبصورة يستحقها لمن أدرار بجامعة

 غير 1.10 2.55

 موافق

0.00 

Zc.2 - لما بالرضا أدرار بجامعة اإلداريون يشعر 

 .ومكافآت وحوافز أجور من عليه يحصلون

 غير 1.04 2.52

 موافق

0.00 

Zc.3 - ومعلنة واضحة معايير أدرار بجامعة توجد 

 .والمكافآت للحوافز

 غير 1.06 2.45

 موافق

0.00 

 غير 0.93 2.51 توالمكافآ االجور لفقرة العام المتوسط

 موافق

0.00 

 SPSS برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 2.45بين تراوحت والمكافآت االجور لفقرة الحسابية المتوسطات أن السابق الجدول من يالحظ

 بذلك تشير وهي 1.10و 1.04 بين المعيارية االنحرافات وجاءت موافق، غير بذلك وهي 2.55و

 االحتمالية القيم وتشير الحسابية، المتوسطات حول الدراسة عينة أفراد آراء في ضئيل تشتت إلى

SIG مستوى عند دالة هي العبارات كل أن أي ،0.05 الداللة مستوى من أقل وهي 0.000 إلى 

 اإلداريين على والتعويضات المكافآت توزيع يتم :ب المسماة العبارة سجلت وقد ،0.05 معنوية

 على يدل مما موافق، غير باتجاه حسابي متوسط أعلى عادلة وبصورة يستحقها لمن أدرار بجامعة

 بجامعة توجد :المسماة العبارة سجلت حين في العينة، أفراد نظر وجهات مع توافقا األكثر العبارة أنها

 األقل ارةالعب أنها على يدل مما حسابي متوسط أدنى والمكافآت للحوافز ومعلنة واضحة معايير أدرار

 أدرار بجامعة اإلداريون يشعر :ب المسماة العبارة وسجلت العينة، أفراد نظر وجهات مع توافقا

 أنها على يدل مما معياري، انحراف أقل ومكافآت وحوافز أجور من عليه يحصلون لما بالرضا

 المكافآت توزيع ميت :المسماة العبارة سجلت حين في العينة، أفراد بين عليها اتفاقا األكثر العبارة
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 مما معياري انحراف أكبر عادلة وبصورة يستحقها لمن أدرار بجامعة اإلداريين على والتعويضات

 .العينة أفراد نظر وجهات بين عليها اتفاقا األقل العبارة أنها على يدل

 نأ يعني مما موافق غير االتجاه يقابل وهو 2.51 بلغ ككل للفقرة الحسابي المتوسط فإن وعموما

 0.93 قدره معياري بانحراف الفقرة هذه عبارات مع محايدون الدراسة عينة افراد

 :القرارات اتخاذ في العاملين مشاركة فقرة .4

 «القرارات اتخاذ في العاملين مشاركة فقرة لعبارات الوصفية البيانات  » :95- 3رقم الجدول

 المتوسط  العبارة الترميز

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 sig تجاهاال

Zd.1 - صنع في لإلداريين مشاركة أدرار بجامعة توجد 

 .اإلدارية المستويات كافة في القرارات واتخاذ

 غير 1.04 2.33

 موافق

0.00 

Zd.2 - اإلداريين آلراء كبيرا اهتماما أدرار بجامعة تولي 

 .بها والتنموية التطويرية الخطط بناء في

 غير 1.05 2.39

 موافق

0.00 

Zd.3 - أهداف تحديد في أدرار بجامعة اإلداريون يشارك 

 .المهام وانجاز العمل

 غير 1.06 2.52

 موافق

0.00 

 غير 0.94 2.41 القرارات اتخاذ في العاملين مشاركة لفقرة العام المتوسط

 موافق

0.00 

 SPSS برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 القرارات اتخاذ في العاملين مشاركة لفقرة الحسابية المتوسطات أن السابق الجدول من يالحظ

 1.04 بين المعيارية االنحرافات وجاءت موافق، غير بذلك وهي 2.52و 2.33 بين تراوحت

 الحسابية، المتوسطات حول الدراسة عينة أفراد آراء في قليل تشتت إلى بذلك تشير وهي 1.06و

 العبارات كل أن أي ،0.05 الداللة مستوى من أقل وهي 0.000 إلى SIG االحتمالية القيم وتشير

 أدرار بجامعة اإلداريون يشارك :ب المسماة العبارة سجلت وقد ،0.05 معنوية مستوى عند دالة هي

 أنها على يدل مما، موافق غير باتجاه حسابي متوسط أعلى المهام وانجاز العمل أهداف تحديد في

 بجامعة توجد :المسماة العبارة سجلت حين في العينة، أفراد نظر توجها مع توافقا األكثر العبارة

 حسابي متوسط أدنى اإلدارية المستويات كافة في القرارات واتخاذ صنع في لإلداريين مشاركة أدرار

 :ب المسماة العبارة وسجلت العينة، أفراد نظر وجهات مع توافقا األقل العبارة انها على يدل مما

 أقل اإلدارية المستويات كافة في القرارات واتخاذ صنع في لإلداريين مشاركة ارأدر بجامعة توجد

 سجلت حين في العينة، افراد بين عليها اتفاقا األكثر العبارة انها على يدل مما معياري، انحراف
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 انحراف أكبر المهام وانجاز العمل أهداف تحديد في أدرار بجامعة اإلداريون يشارك :المسماة العبارة

 .العينة افراد نظر وجهات بين عليها اتفاقا األقل العبارة انها على يدل مما معياري

 ان يعني مما موافق غير االتجاه يقابل وهو 2.41 بلغ ككل للفقرة الحسابي المتوسط فإن وعموما

 0.94 قدره معياري بانحراف الفقرة هذه عبارات مع متفقون الدراسة غير عينة افراد

 :الوظيفة وإثراء تصميم فقرة .5

 «الوظيفة وإثراء تصميم فقرة لعبارات الوصفية البيانات » :96- 3رقم الجدول

 المتوسط العبارة الترميز

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 sig االتجاه

Ze.1 - من أدرار بجامعة الوظائف مجاالت توسيع يتم 

 .الشخصية اإلداريين إمكانيات تطوير أجل

 0.00 محايد 1.07 2.61

Ze.2 - العمل لمفهوم زيادات أدرار بجامعة يوجد 

 ومسؤوليات واجبات إضافة خالل من التحفيزي

 .مختلفة

 0.00 محايد 1.07 2.63

Ze.3 - لإلداريين التصرف حرية بمنح أدرار جامعة تقوم 

 لإلداريين الوظيفية المهام زيادة خالل من

 0.00 محايد 1.06 2.65

Ze.4 - الوظائف وتوسيع إثراء لىع أدرار جامعة تعمل 

 ومهارات متجددة معرفة اإلداريين ليكتسب المهام

 .جديدة

 غير 1.08 2.58

 موافق

0.00 

 0.00 محايد 0.89 2.62  الوظيفة وإثراء تصميم لفقرة العام المتوسط

 SPSS برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 2.58بين تراوحت الوظيفة وإثراء تصميم لفقرة الحسابية سطاتالمتو أن السابق الجدول من يالحظ

 1.06 بين المعيارية االنحرافات وجاءت محايد،و موافق غير بين بذلك تتراوح وهي 2.65و

 المتوسطات حول الدراسة عينة أفراد آراء في تشتت وجود عدم إلى بذلك تشير وهي 1.08و

 كل أن أي ،0.05 الداللة مستوى من أقل وهي 0.000 إلى SIG االحتمالية القيم وتشير الحسابية،

 أدرار جامعة تقوم :ب المسماة العبارة سجلت وقد ،0.05 معنوية مستوى عند دالة هي العبارات

 باتجاه حسابي متوسط أعلى لإلداريين الوظيفية المهام زيادة خالل من لإلداريين التصرف حرية بمنح

 العبارة سجلت حين في العينة، أفراد نظر وجهات مع توافقا كثراأل العبارة أنها على يدل مما محايد،

 متجددة معرفة اإلداريين ليكتسب المهام توسيعو الوظائف إثراء على أدرار جامعة تعمل :المسماة

 أفراد نظر وجهات مع توافقا األقل العبارة أنها على يدل مما حسابي متوسط أدنى جديدة ومهارات



 بجامعة ادرار ميدانية الدراسة ال                                          الثالثالفصل  

 

 
145 

 خالل من لإلداريين التصرف حرية بمنح أدرار جامعة تقوم :ب المسماة العبارة وسجلت العينة،

 عليها اتفاقا األكثر العبارة أنها على يدل مما معياري، انحراف أقل لإلداريين الوظيفية المهام زيادة

 توسيعو الوظائف إثراء على أدرار جامعة تعمل :المسماة العبارة سجلت حين في العينة، أفراد بين

 أنها على يدل مما معياري انحراف أكبر جديدة ومهارات متجددة معرفة اإلداريين ليكتسب المهام

 .العينة أفراد نظر وجهات بين عليها اتفاقا األقل العبارة

 أفراد أن يعني مما محايد االتجاه يقابل وهو 2.62 بلغ ككل للفقرة الحسابي المتوسط فإن وعموما

 0.89 قدره معياري بانحراف الفقرة ذهه عبارات مع محايدون الدراسة عينة

 :التدريبية البرامج فقرة.6 

 « التدريبية البرامج فقرة لعبارات الوصفية البيانات » :97- 3رقم الجدول

 المتوسط العبارة الترميز

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 sig االتجاه

Zf.1 - وتحسين تطوير على اإلداريين أدرار جامعة تحفز 

 .بداعيةاإل قدراتهم

 غير 1 2.47

 موافق

0.00 

Zf.2 - المناسبة التدريبية البرامج أدرار جامعة ترصد 

 .تدريبية دورات توفير خالل من للعمل

 غير 1.02 2.51

  موافق

0.00 

Zf.3 - لالرتقاء مميزة تدريبية خطة أدرار جامعة تضع 

 .اإلداريين بأداء

 غير 1.04 2.43

 موافق

0.00 

 غير 0.92  2.47 التدريبية البرامج لفقرة العام المتوسط

 موافق

0.00 

 SPSS برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 2.43 بين تراوحت التدريبية البرامج لفقرة الحسابية المتوسطات أن السابق الجدول من يالحظ

 تشير وهي 1.04و 1 بين المعيارية االنحرافات وجاءت، موافق غير درجة بذلك تمثل وهي 2.51و

 االحتمالية القيم وتشير الحسابية، المتوسطات حول الدراسة عينة افراد آراء في قليل تشتت إلى بذلك

SIG مستوى عند دالة هي الفقرات كل أن أي ،0.05 الداللة مستوى من أقل وهي 0.000 إلى 

 للعمل المناسبة التدريبية البرامج أدرار جامعة ترصد :ب المسماة الفقرة سجلت وقد ،0.05 معنوية

 الفقرة انها على يدل مما موافق، غير باتجاه حسابي متوسط أعلى تدريبية دورات توفير خالل من

 خطة أدرار جامعة تضع :المسماة الفقرة سجلت حين في العينة، افراد نظر وجهات مع توافقا األكثر

 مع توافقا األقل الفقرة انها على يدل مما حسابي متوسط أدنى اإلداريين بأداء لالرتقاء مميزة تدريبية
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 تطوير على اإلداريين أدرار جامعة تحفز :ب المسماة الفقرة وسجلت العينة، افراد نظر وجهات

 بين عليها اتفاقا األكثر الفقرة انها على يدل مما معياري، انحراف أقل اإلبداعية قدراتهم وتحسين

 بأداء لالرتقاء مميزة تدريبية خطة أدرار جامعة تضع :اةالمسم الفقرة سجلت حين في العينة، افراد

 افراد نظر وجهات بين عليها اتفاقا األقل الفقرة انها على يدل مما معياري انحراف أكبر اإلداريين

 .العينة

 أن يعني مما موافق غير االتجاه يقابل وهو 2.47 بلغ ككل للمحور الحسابي المتوسط فإن وعموما

 .0.92 قدره معياري بانحراف المحور هذا فقرات مع متفقون سة غيرالدرا عينة أفراد

  .اختبار الفرضيات: المبحث الرابع

في هذا المبحث سوف يتم اختبار فرضيات الدراسة، بحيث يتم اختبار مدى قبول أو رفض 

  :الفرضيات، كما يلي

  .اختبار الفرضية الرئيسية األولى: المطلب األول

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب : يسية األولى كاآلتيتم صياغة الفرضية الرئ  

منها الفرضيات  وتتجزأ. %5إداريي جامعة أدرار لمفاهيم رأس المال الفكري عند مستوى معنوية 

  :الفرعية التالية

 :الفرضية الفرعية االولى .1

رأس المال الفكري عند ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم 

  .تعزى لعامل العمر. %5مستوى معنوية 

الختبار هذه الفرضية يستخدم تحليل التباين في اتجاه واحد، والذي يشترط تساوي التباينات، ومن 

، بلغت القيمة TEST OF HOMOGENEITY OF VARIANCESخالل اختبار تجانس التباين

 0.05من مستوى المعنوية المستخدم لتحليل البيانات وهي أكبر    0.266االحتمالية لهذا اإلحصاء

وحيث أن التباينات والعينات التي تم سحبها هي عشوائية ومستقلة، . ولهذا تعتبر التباينات متساوية

 :فيمكن إكمال تحليل التباين، وفيما يلي جدول تحليل التباين التالي

  »لفرعية االولى من الفرضية الرئيسية األولىتحليل التباين الختبار الفرضية ا «:    98-3الجدول رقم

ANOVA   مجموع

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط مجموع 

  المربعات

المؤشر 

 Fاإلحصائي 

القيمة االحتمالية 

SIG 

  3150,  1,193  6580,  4 2,633  بين المجموعات
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  5520,  200  110,393  داخل المجموعات

    204  113,026  الكلي

 SPSSباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج من إعداد ال: المصدر

ودرجات حرية للمقام  4وذلك بدرجات حرية للبسط  =1.193Fمن خالل الجدول السابق نجد أن 

 0.05وهي اكبر من مستوى المعنوية  0.315كما أن القيمة االحتمالية المقابلة المحسوبة بلغت  200

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب : ئلوبهذا يتوافر لدى الباحث دليل بقبول الفرض القا

  .تعزى لعامل العمر. %5إداريي جامعة أدرار لمفاهيم رأس المال الفكري عند مستوى معنوية 

 :الفرضية الفرعية الثانية .2

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم رأس المال الفكري عند 

  .تعزى لعامل الوظيفة. %5مستوى معنوية 

الختبار هذه الفرضية يستخدم تحليل التباين في اتجاه واحد، والذي يشترط تساوي التباينات، ومن 

، بلغت القيمة TEST OF HOMOGENEITY OF VARIANCESخالل اختبار تجانس التباين

ولهذا  0.05بيانات وهي أكبر من مستوى المعنوية المستخدم لتحليل ال0.103االحتمالية لهذا اإلحصاء

وحيث أن التباينات والعينات التي تم سحبها هي عشوائية ومستقلة، فيمكن . تعتبر التباينات متساوية

 :يلي جدول تحليل التباين التالي إكمال تحليل التباين، وفيما

  »ألولىتحليل التباين الختبار الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية ا «:    99-3الجدول رقم

ANOVA   مجموع

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط مجموع 

  المربعات

المؤشر 

 Fاإلحصائي 

القيمة االحتمالية 

SIG 

  601,  4 2,405  بين المجموعات

  553,  200  110,621  داخل المجموعات  364,  1,087

    204  113,026  الكلي

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

ودرجات حرية للمقام  4وذلك بدرجات حرية للبسط  =1.087Fمن خالل الجدول السابق نجد أن 

 0.05وهي اكبر من مستوى المعنوية  0.364كما أن القيمة االحتمالية المقابلة المحسوبة بلغت  200

ستيعاب ال توجد فروق معنوية ذات داللة في ا: وبهذا يتوافر لدى الباحث دليل بقبول الفرض القائل

  .تعزى لعامل الوظيفة. %5إداريي جامعة أدرار لمفاهيم رأس المال الفكري عند مستوى معنوية 
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 :الفرضية الفرعية الثالثة .3

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم رأس المال الفكري عند 

  .تعزى لعامل المؤهل العلمي. %5مستوى معنوية 

ر هذه الفرضية يستخدم تحليل التباين في اتجاه واحد، والذي يشترط تساوي التباينات، ومن الختبا

، بلغت القيمة TEST OF HOMOGENEITY OF VARIANCESخالل اختبار تجانس التباين

 0.05وهي أكبر من مستوى المعنوية المستخدم لتحليل البيانات  0.114االحتمالية لهذا اإلحصاء

وحيث أن التباينات والعينات التي تم سحبها هي عشوائية ومستقلة، . اينات متساويةولهذا تعتبر التب

 :فيمكن إكمال تحليل التباين، وفيما يلي جدول تحليل التباين التالي

  »تحليل التباين الختبار الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسية األولى «:    100-3الجدول رقم

ANOVA   مجموع

  تالمربعا

درجة 

  الحرية

متوسط مجموع 

  المربعات

المؤشر 

 Fاإلحصائي 

القيمة االحتمالية 

SIG 

  2,032  3 6,095  بين المجموعات

  532,  201  106,931  داخل المجموعات  011,  3,819

    204  113,026  الكلي

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

ودرجات حرية للمقام  3وذلك بدرجات حرية للبسط  =3.819Fد أن من خالل الجدول السابق نج

 0.05وهي أقل من مستوى المعنوية  0.011كما أن القيمة االحتمالية المقابلة المحسوبة بلغت  201

توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب ال : وبهذا يتوافر لدى الباحث دليل بقبول الفرض القائل

تعزى لعامل المؤهل . %5مفاهيم رأس المال الفكري عند مستوى معنوية إداريي جامعة أدرار ل

  .العلمي

قمنا ، ولمعرفة مصدر الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور رأس المال الفكري

، وظهرت LSD، معتمدة في ذلك على قراءة Post Hoc Testsباستخدام اختبار مصدر االختالف 

  :ا هو مبين في الجدولنتائج القراءة كم
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 »مصدر التباين بين فئات المؤهل العلمي لمحور رأس المال الفكري  « :101- 3الجدول رقم 

 LSD 

(I)  المؤهل

 العلمي

(J)  المؤهل

 العلمي

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence Interval  

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 1664, 3914,- 427, 14144, 11254,- ليسانس ثانوي

ماستر او 

 ماجستير

,27049* ,12286 ,029 ,0282 ,5127 

دكتوراه او 

 استاذية

-,18829 ,19427 ,334 -,5714 ,1948 

 3914, 1664,- 427, 14144, 11254, ثانوي ليسانس

ماستر او 

 ماجستير

,38303* ,13686 ,006 ,1132 ,6529 

دكتوراه او 

 استاذية

-,07575 ,20341 ,710 -,4769 ,3253 

ماستر او 

 ماجستير

 0282,- 5127,- 029, 12286, *27049,- ثانوي

 1132,- 6529,- 006, 13686, *38303,- ليسانس

دكتوراه او 

 استاذية

-,45878* ,19096 ,017 -,8353 -,0822 

دكتوراه او 

 استاذية

 5714,  1948,- 334, 19427, 18829, ثانوي

 4769, 3253,- 710, 20341, 07575, ليسانس

ماستر او 

 ماجستير

,45878* ,19096 ,017 ,0822 ,8353 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

  spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر  

ماستر او ماجستير مع فئة ثانوي ئة يتضح من خالل الجدول السابق أن مصدر االختالف كان بين ف

، واالختالف كان أيضا بين 0.029عند مستوى معنوية  0.27بتباين في المتوسطات بقيمة 

عند مستوى معنوية  0.38وذلك بتباين قدره ماستر او ماجستير مع فئة  ليسانسمتوسطات فئة 

بتباين ماستر او ماجستير ة وفئدكتوراه او استاذية وأيضا هناك اختالف بين متوسطات فئة ، 0.006

، ويعود سبب هذا التفاوت في إجابات العينة لطبيعة العامل 0.017وبمستوى معنوية  0.45بلغ 
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المدروس حيث يشكل المؤهل العلمي فارقا في الفهم والتفاعل مع عبارات محور رأس المال 

  .الفكري

 :الفرضية الفرعية الرابعة .4

استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم رأس المال الفكري عند ال توجد فروق معنوية ذات داللة في 

  .تعزى لعامل مستوى االدارة. %5مستوى معنوية 

الختبار هذه الفرضية يستخدم تحليل التباين في اتجاه واحد، والذي يشترط تساوي التباينات، ومن 

مة ، بلغت القيTEST OF HOMOGENEITY OF VARIANCESخالل اختبار تجانس التباين

 0.05وهي أكبر من مستوى المعنوية المستخدم لتحليل البيانات  0.321االحتمالية لهذا اإلحصاء

وحيث أن التباينات والعينات التي تم سحبها هي عشوائية ومستقلة، . ولهذا تعتبر التباينات متساوية

 :فيمكن إكمال تحليل التباين، وفيما يلي جدول تحليل التباين التالي

  »تحليل التباين الختبار الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسية األولى «:    102-3الجدول رقم

ANOVA   مجموع

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط مجموع 

  المربعات

المؤشر 

 Fاإلحصائي 

القيمة االحتمالية 

SIG 

  2,572  2 5,144  بين المجموعات

  534,  202  107,882  داخل المجموعات  009,  4,816

    204  113,026  الكلي

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

ودرجات حرية للمقام  2وذلك بدرجات حرية للبسط  =4.816Fمن خالل الجدول السابق نجد أن 

 0.05وهي أقل من مستوى المعنوية  0.009كما أن القيمة االحتمالية المقابلة المحسوبة بلغت  202

توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب : يتوافر لدى الباحث دليل بقبول الفرض القائل وبهذا

تعزى لعامل مستوى . %5إداريي جامعة أدرار لمفاهيم رأس المال الفكري عند مستوى معنوية 

  .االدارة

قمنا ، ولمعرفة مصدر الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور رأس المال الفكري

، وظهرت LSD، معتمدة في ذلك على قراءة Post Hoc Testsباستخدام اختبار مصدر االختالف 

  :نتائج القراءة كما هو مبين في الجدول
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 »مصدر التباين بين فئات مستوى االدارة لمحور رأس المال الفكري  « :103- 3الجدول رقم 

 LSD  

(I)  مستوى

 االدارة

(J)  مستوى

 االدارة

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

االدارة  االدارة الدنيا

 الوسطى

,21906* ,10503 ,038 ,0120 ,4262 

 0530, 8659,- 083, 23301, 40650,- االدارة العليا

االدارة 

 الوسطى

 0120,- 4262,- 038, 10503, *21906,- االدارة الدنيا

 1680,- 1,0831- 008, 23203, *62556,- االدارة العليا

 8659, 0530,- 083, 23301, 40650, االدارة الدنيا االدارة العليا

االدارة 

 الوسطى

,62556* ,23203 ,008 ,1680 1,0831 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 spssثة باالعتماد على مخرجات برنامج من إعداد الباح: المصدر

االدارة مع فئة االدارة الوسطى يتضح من خالل الجدول السابق أن مصدر االختالف كان بين فئة   

، واالختالف كان أيضا بين 0.038عند مستوى معنوية  0.21بتباين في المتوسطات بقيمة  الدنيا

عند مستوى معنوية  0.62وذلك بتباين قدره  ااالدارة العليمع فئة االدارة الوسطى متوسطات فئة 

، ويعود سبب هذا التفاوت في إجابات العينة لطبيعة العامل المدروس حيث يشكل مستوى 0.008

  .االدارة فارقا في الفهم والتفاعل مع عبارات محور رأس المال الفكري

 :الفرضية الفرعية الخامسة .5

داريي جامعة أدرار لمفاهيم رأس المال الفكري عند ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إ

  .تعزى لعامل الخبرة الوظيفية. %5مستوى معنوية 

الختبار هذه الفرضية يستخدم تحليل التباين في اتجاه واحد، والذي يشترط تساوي التباينات، ومن 

، بلغت القيمة TEST OF HOMOGENEITY OF VARIANCESخالل اختبار تجانس التباين

ولهذا  0.05وهي أكبر من مستوى المعنوية المستخدم لتحليل البيانات 0.101تمالية لهذا اإلحصاءاالح
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وحيث أن التباينات والعينات التي تم سحبها هي عشوائية ومستقلة، فيمكن . تعتبر التباينات متساوية

 :إكمال تحليل التباين، وفيما يلي جدول تحليل التباين التالي

  »تحليل التباين الختبار الفرضية الفرعية الخامسة من الفرضية الرئيسية األولى «:  104-3الجدول رقم

ANOVA   مجموع

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط مجموع 

  المربعات

المؤشر 

 Fاإلحصائي 

القيمة االحتمالية 

SIG 

  009,  3 026,  بين المجموعات

  562,  201  113,000  داخل المجموعات  997,  015,

    204  113,026  الكلي

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

ودرجات حرية للمقام  3وذلك بدرجات حرية للبسط  =0.015Fمن خالل الجدول السابق نجد أن 

 0.05وهي اكبر من مستوى المعنوية  0.997كما أن القيمة االحتمالية المقابلة المحسوبة بلغت  201

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب : الباحث دليل بقبول الفرض القائلوبهذا يتوافر لدى 

تعزى لعامل الخبرة . %5إداريي جامعة أدرار لمفاهيم رأس المال الفكري عند مستوى معنوية 

  .الوظيفية

 :الفرضية الفرعية السادسة .6

يم رأس المال الفكري عند ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاه

  .تعزى لعامل مستوى الدخل. %5مستوى معنوية 

الختبار هذه الفرضية يستخدم تحليل التباين في اتجاه واحد، والذي يشترط تساوي التباينات، ومن 

، بلغت القيمة TEST OF HOMOGENEITY OF VARIANCESخالل اختبار تجانس التباين

 0.05ي أكبر من مستوى المعنوية المستخدم لتحليل البيانات وه 0.130االحتمالية لهذا اإلحصاء

وحيث أن التباينات والعينات التي تم سحبها هي عشوائية ومستقلة، . ولهذا تعتبر التباينات متساوية

 :فيمكن إكمال تحليل التباين، وفيما يلي جدول تحليل التباين التالي

  »لفرضية الفرعية السادسة من الفرضية الرئيسية األولىتحليل التباين الختبار ا «:    105-3الجدول رقم

ANOVA   مجموع

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط مجموع 

  المربعات

المؤشر 

 Fاإلحصائي 

القيمة االحتمالية 

SIG 

  1,311  2 2,623  بين المجموعات

  547,  202  110,403  داخل المجموعات  093,  2,400

    204  113,026  الكلي

 SPSSعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج من إ: المصدر
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ودرجات حرية للمقام  2وذلك بدرجات حرية للبسط  =2.400Fمن خالل الجدول السابق نجد أن 

 0.05وهي اكبر من مستوى المعنوية 0.093كما أن القيمة االحتمالية المقابلة المحسوبة بلغت  202

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب : ض القائلوبهذا يتوافر لدى الباحث دليل بقبول الفر

تعزى لعامل مستوى . %5إداريي جامعة أدرار لمفاهيم رأس المال الفكري عند مستوى معنوية 

  .الدخل

  .اختبار الفرضية الرئيسية الثانية: المطلب الثاني

اللة في استيعاب ال توجد فروق معنوية ذات د: تم صياغة الفرضية الرئيسية الثانية كاآلتي  

منها الفرضيات  وتتجزأ. %5إداريي جامعة أدرار لمفاهيم التميز التنظيمي عند مستوى معنوية 

  :الفرعية التالية

 :الفرضية الفرعية االولى .7

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم التميز التنظيمي عند 

  .ل العمرتعزى لعام. %5مستوى معنوية 

الختبار هذه الفرضية يستخدم تحليل التباين في اتجاه واحد، والذي يشترط تساوي التباينات، ومن 

، بلغت القيمة TEST OF HOMOGENEITY OF VARIANCESخالل اختبار تجانس التباين

هذا ول 0.05وهي أكبر من مستوى المعنوية المستخدم لتحليل البيانات 0.386االحتمالية لهذا اإلحصاء

وحيث أن التباينات والعينات التي تم سحبها هي عشوائية ومستقلة، فيمكن . تعتبر التباينات متساوية

 :إكمال تحليل التباين، وفيما يلي جدول تحليل التباين التالي

  »تحليل التباين الختبار الفرضية الفرعية االولى من الفرضية الرئيسية الثانية «:    106-3الجدول رقم

ANOVA   مجموع

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط مجموع 

  المربعات

المؤشر 

 Fاإلحصائي 

القيمة االحتمالية 

SIG 

  771,  4 3,085  بين المجموعات

  564,  200  112,780  داخل المجموعات  246,  1,368

    204  115,865  الكلي

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

ودرجات حرية للمقام  4وذلك بدرجات حرية للبسط  =1.368Fدول السابق نجد أن من خالل الج

 0.05وهي اكبر من مستوى المعنوية  0.246كما أن القيمة االحتمالية المقابلة المحسوبة بلغت  200
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ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب : وبهذا يتوافر لدى الباحث دليل بقبول الفرض القائل

  .تعزى لعامل العمر. %5جامعة أدرار لمفاهيم التميز التنظيمي عند مستوى معنوية  إداريي

 :الفرضية الفرعية الثانية .8

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم التميز التنظيمي عند 

  .تعزى لعامل الوظيفة. %5مستوى معنوية 

يل التباين في اتجاه واحد، والذي يشترط تساوي التباينات، ومن الختبار هذه الفرضية يستخدم تحل

، بلغت القيمة TEST OF HOMOGENEITY OF VARIANCESخالل اختبار تجانس التباين

 0.05وهي أكبر من مستوى المعنوية المستخدم لتحليل البيانات  0.293االحتمالية لهذا اإلحصاء

لتباينات والعينات التي تم سحبها هي عشوائية ومستقلة، وحيث أن ا. ولهذا تعتبر التباينات متساوية

 :فيمكن إكمال تحليل التباين، وفيما يلي جدول تحليل التباين التالي

  »تحليل التباين الختبار الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية الثانية «:    107-3الجدول رقم

ANOVA   مجموع

  المربعات

درجة 

  الحرية

وع متوسط مجم

  المربعات

المؤشر 

 Fاإلحصائي 

القيمة االحتمالية 

SIG 

  554,  4 2,214  بين المجموعات

  568,  200  113,651  داخل المجموعات  423,  974,

    204  115,865  الكلي

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

ودرجات حرية للمقام  4حرية للبسط وذلك بدرجات  =9.974Fمن خالل الجدول السابق نجد أن 

 0.05اكبر من مستوى المعنوية  وهي 0.423كما أن القيمة االحتمالية المقابلة المحسوبة بلغت  200

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب : وبهذا يتوافر لدى الباحث دليل بقبول الفرض القائل

  .تعزى لعامل الوظيفة. %5ند مستوى معنوية إداريي جامعة أدرار لمفاهيم التميز التنظيمي ع

 :الفرضية الفرعية الثالثة .9

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم التميز التنظيمي عند 

  .تعزى لعامل المؤهل العلمي. %5مستوى معنوية 

ي يشترط تساوي التباينات، ومن الختبار هذه الفرضية يستخدم تحليل التباين في اتجاه واحد، والذ

، بلغت القيمة TEST OF HOMOGENEITY OF VARIANCESخالل اختبار تجانس التباين

ولهذا  0.05وهي أكبر من مستوى المعنوية المستخدم لتحليل البيانات 0.610االحتمالية لهذا اإلحصاء
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هي عشوائية ومستقلة، فيمكن  وحيث أن التباينات والعينات التي تم سحبها. تعتبر التباينات متساوية

 :إكمال تحليل التباين، وفيما يلي جدول تحليل التباين التالي

  »تحليل التباين الختبار الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسية الثانية «:    108-3الجدول رقم

ANOVA   مجموع

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط مجموع 

  المربعات

المؤشر 

 Fاإلحصائي 

لقيمة االحتمالية ا

SIG 

  998,  3 2,994  بين المجموعات

  562,  201  112,871  داخل المجموعات  153,  1,777

    204  115,865  الكلي

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

م ودرجات حرية للمقا 3وذلك بدرجات حرية للبسط  =1.777Fمن خالل الجدول السابق نجد أن 

 0.05وهي اكبر من مستوى المعنوية  0.153كما أن القيمة االحتمالية المقابلة المحسوبة بلغت  201

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب : وبهذا يتوافر لدى الباحث دليل بقبول الفرض القائل

  .المؤهل العلمي تعزى لعامل. %5إداريي جامعة أدرار لمفاهيم التميز التنظيمي عند مستوى معنوية 

 :الفرضية الفرعية الرابعة .10

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم التميز التنظيمي عند 

  .تعزى لعامل مستوى االدارة. %5مستوى معنوية 

ومن  الختبار هذه الفرضية يستخدم تحليل التباين في اتجاه واحد، والذي يشترط تساوي التباينات،

، بلغت القيمة TEST OF HOMOGENEITY OF VARIANCESخالل اختبار تجانس التباين

ولهذا  0.05وهي أكبر من مستوى المعنوية المستخدم لتحليل البيانات 0.699االحتمالية لهذا اإلحصاء

كن وحيث أن التباينات والعينات التي تم سحبها هي عشوائية ومستقلة، فيم. تعتبر التباينات متساوية

 :إكمال تحليل التباين، وفيما يلي جدول تحليل التباين التالي

  »تحليل التباين الختبار الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسية الثانية «:    109-3الجدول رقم

ANOVA   مجموع

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط مجموع 

  المربعات

المؤشر 

 Fاإلحصائي 

القيمة االحتمالية 

SIG 

  2,799  2 5,598  ن المجموعاتبي

  546,  202  110,267  داخل المجموعات  007,  5,128

    204  115,865  الكلي

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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ودرجات حرية للمقام  2وذلك بدرجات حرية للبسط  =5.128Fمن خالل الجدول السابق نجد أن 

 0.05وهي أقل من مستوى المعنوية 0.007حتمالية المقابلة المحسوبة بلغت كما أن القيمة اال 202

توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب ال : وبهذا يتوافر لدى الباحث دليل بقبول الفرض القائل

  .تعزى لعامل مستوى االدارة %5إداريي جامعة أدرار لمفاهيم التميز التنظيمي عند مستوى معنوية 

قمنا ، در الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور التميز التنظيميولمعرفة مص

، وظهرت LSD، معتمدة في ذلك على قراءة Post Hoc Testsباستخدام اختبار مصدر االختالف 

 :نتائج القراءة كما هو مبين في الجدول

 »التميز التنظيمي  مصدر التباين بين فئات مستوى االدارة لمحور « :110- 3الجدول رقم 

 LSD  

(I)  مستوى

 االدارة

(J)  مستوى

 االدارة

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence Interval 
Lower 
Bound  

Upper 
Bound 

االدارة  االدارة الدنيا

 الوسطى

,30682* ,10618 ,004 ,0975 ,5162 

  3081, 6209,- 508, 23557, 15637,- االدارة العليا

االدارة 

 الوسطى

 0975,- 5162,- 004, 10618, *30682,- االدارة الدنيا

 0006,- 9257,- 050, 23458, *46319,- االدارة العليا

  6209, 3081,- 508, 23557, 15637, االدارة الدنيا االدارة العليا

االدارة 

 الوسطى

,46319* ,23458 ,050 ,0006 ,9257 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

االدارة مع فئة  االدارة الوسطىيتضح من خالل الجدول السابق أن مصدر االختالف كان بين فئة   

تالف كان أيضا بين ، واالخ0.004عند مستوى معنوية 0.30بتباين في المتوسطات بقيمة  الدنيا

عند مستوى معنوية 0.46وذلك بتباين قدره  االدارة العليامع فئة  االدارة الوسطىمتوسطات فئة 

، ويعود سبب هذا التفاوت في إجابات العينة لطبيعة العامل المدروس حيث يشكل مستوى 0.050

  .االدارة فارقا في الفهم والتفاعل مع عبارات محور التميز التنظيمي

 :ضية الفرعية الخامسةالفر .11

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم التميز التنظيمي عند 

  .تعزى لعامل الخبرة الوظيفية. %5مستوى معنوية 
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الختبار هذه الفرضية يستخدم تحليل التباين في اتجاه واحد، والذي يشترط تساوي التباينات، ومن 

، بلغت القيمة TEST OF HOMOGENEITY OF VARIANCESجانس التباينخالل اختبار ت

ولهذا  0.05وهي أكبر من مستوى المعنوية المستخدم لتحليل البيانات 0.131االحتمالية لهذا اإلحصاء

وحيث أن التباينات والعينات التي تم سحبها هي عشوائية ومستقلة، فيمكن . تعتبر التباينات متساوية

 :باين، وفيما يلي جدول تحليل التباين التاليإكمال تحليل الت

  »تحليل التباين الختبار الفرضية الفرعية الخامسة من الفرضية الرئيسية الثانية «:    111-3الجدول رقم

ANOVA   مجموع

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط مجموع 

  المربعات

المؤشر 

 Fاإلحصائي 

القيمة االحتمالية 

SIG 

  054,  3 161,  بين المجموعات

  576,  201  115,704  داخل المجموعات  964,  093,

    204  115,865  الكلي

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

ودرجات حرية للمقام  3وذلك بدرجات حرية للبسط  =0.093Fمن خالل الجدول السابق نجد أن 

 0.05وهي اكبر من مستوى المعنوية 0.964سوبة بلغت كما أن القيمة االحتمالية المقابلة المح 201

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب : وبهذا يتوافر لدى الباحث دليل بقبول الفرض القائل

  .تعزى لعامل الخبرة الوظيفية. %5إداريي جامعة أدرار لمفاهيم التميز التنظيمي عند مستوى معنوية 

 :الفرضية الفرعية السادسة .12

توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم التميز التنظيمي عند  ال

  .تعزى لعامل مستوى الدخل. %5مستوى معنوية 

الختبار هذه الفرضية يستخدم تحليل التباين في اتجاه واحد، والذي يشترط تساوي التباينات، ومن 

، بلغت القيمة TEST OF HOMOGENEITY OF VARIANCESخالل اختبار تجانس التباين

 0.05وهي أكبر من مستوى المعنوية المستخدم لتحليل البيانات  0.058االحتمالية لهذا اإلحصاء

وحيث أن التباينات والعينات التي تم سحبها هي عشوائية ومستقلة، . ولهذا تعتبر التباينات متساوية

 :التباين التالي فيمكن إكمال تحليل التباين، وفيما يلي جدول تحليل

  »تحليل التباين الختبار الفرضية الفرعية السادسة من الفرضية الرئيسية الثانية «:    112-3الجدول رقم

ANOVA   مجموع

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط مجموع 

  المربعات

المؤشر 

 Fاإلحصائي 

القيمة االحتمالية 

SIG 

  229,  2 459,  بين المجموعات

  571,  202  115,406  موعاتداخل المج  670,  401,

    204  115,865  الكلي

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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ودرجات حرية للمقام  2وذلك بدرجات حرية للبسط  =0.401Fمن خالل الجدول السابق نجد أن 

 0.05ن مستوى المعنوية وهي اكبر م 0.670كما أن القيمة االحتمالية المقابلة المحسوبة بلغت  202

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب : وبهذا يتوافر لدى الباحث دليل بقبول الفرض القائل

  .تعزى لعامل مستوى الدخل. %5إداريي جامعة أدرار لمفاهيم التميز التنظيمي عند مستوى معنوية 

  .اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة: المطلب الثالث

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب : ة الفرضية الرئيسية الثالثة كاآلتيتم صياغ  

وتتجزأ منها الفرضيات . %5إداريي جامعة أدرار لمفاهيم جودة الحياة الوظيفية عند مستوى معنوية 

  :الفرعية التالية

 :الفرضية الفرعية االولى .13

امعة أدرار لمفاهيم جودة الحياة الوظيفية عند ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي ج

  .تعزى لعامل العمر. %5مستوى معنوية 

الختبار هذه الفرضية يستخدم تحليل التباين في اتجاه واحد، والذي يشترط تساوي التباينات، ومن 

بلغت القيمة ، TEST OF HOMOGENEITY OF VARIANCESخالل اختبار تجانس التباين

 0.05وهي أكبر من مستوى المعنوية المستخدم لتحليل البيانات  0.079إلحصاءاالحتمالية لهذا ا

وحيث أن التباينات والعينات التي تم سحبها هي عشوائية ومستقلة، . ولهذا تعتبر التباينات متساوية

 :فيمكن إكمال تحليل التباين، وفيما يلي جدول تحليل التباين التالي

  »باين الختبار الفرضية الفرعية االولى من الفرضية الرئيسية الثالثةتحليل الت «:    113-3الجدول رقم

ANOVA   مجموع

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط مجموع 

  المربعات

المؤشر 

 Fاإلحصائي 

القيمة االحتمالية 

SIG 

  1,014  4 4,055  بين المجموعات

  539,  200  107,750  داخل المجموعات  115,  1,882

    204  111,804  الكلي

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

ودرجات حرية للمقام  4وذلك بدرجات حرية للبسط  =1.882Fمن خالل الجدول السابق نجد أن 

 0.05وهي اكبر من مستوى المعنوية 0.115كما أن القيمة االحتمالية المقابلة المحسوبة بلغت  200

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب : ليل بقبول الفرض القائلوبهذا يتوافر لدى الباحث د

  .تعزى لعامل العمر. %5إداريي جامعة أدرار لمفاهيم جودة الحياة الوظيفية عند مستوى معنوية 
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 :الفرضية الفرعية الثانية .14

الوظيفية عند  ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم جودة الحياة

  .تعزى لعامل الوظيفة. %5مستوى معنوية 

الختبار هذه الفرضية يستخدم تحليل التباين في اتجاه واحد، والذي يشترط تساوي التباينات، ومن 

، بلغت القيمة TEST OF HOMOGENEITY OF VARIANCESخالل اختبار تجانس التباين

ولهذا  0.05المعنوية المستخدم لتحليل البيانات  وهي أكبر من مستوى0.055االحتمالية لهذا اإلحصاء

وحيث أن التباينات والعينات التي تم سحبها هي عشوائية ومستقلة، فيمكن . تعتبر التباينات متساوية

 :إكمال تحليل التباين، وفيما يلي جدول تحليل التباين التالي

  »الثانية من الفرضية الرئيسية الثالثةتحليل التباين الختبار الفرضية الفرعية  «:    114-3الجدول رقم

ANOVA   مجموع

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط مجموع 

  المربعات

المؤشر 

 Fاإلحصائي 

القيمة االحتمالية 

SIG 

  652,  4 2,607  بين المجموعات

  546,  200  109,197  داخل المجموعات  315,  1,194

    204  111,804  الكلي

 SPSSالعتماد على مخرجات برنامج من إعداد الباحثة با: المصدر

ودرجات حرية للمقام  4وذلك بدرجات حرية للبسط  =1.194Fمن خالل الجدول السابق نجد أن 

 0.05وهي اكبر من مستوى المعنوية  0.315كما أن القيمة االحتمالية المقابلة المحسوبة بلغت  200

وجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب ال ت: وبهذا يتوافر لدى الباحث دليل بقبول الفرض القائل

  .تعزى لعامل الوظيفة. %5إداريي جامعة أدرار لمفاهيم جودة الحياة الوظيفية عند مستوى معنوية 

 :الفرضية الفرعية الثالثة .15

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم جودة الحياة الوظيفية عند 

  .تعزى لعامل المؤهل العلمي. %5 مستوى معنوية

الختبار هذه الفرضية يستخدم تحليل التباين في اتجاه واحد، والذي يشترط تساوي التباينات، ومن 

، بلغت القيمة TEST OF HOMOGENEITY OF VARIANCESخالل اختبار تجانس التباين

 0.05لتحليل البيانات وهي أكبر من مستوى المعنوية المستخدم  0.105االحتمالية لهذا اإلحصاء
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وحيث أن التباينات والعينات التي تم سحبها هي عشوائية ومستقلة، . ولهذا تعتبر التباينات متساوية

 :فيمكن إكمال تحليل التباين، وفيما يلي جدول تحليل التباين التالي

  »الرئيسية الثالثةتحليل التباين الختبار الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية  «:    115-3الجدول رقم

ANOVA   مجموع

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط مجموع 

  المربعات

المؤشر 

 Fاإلحصائي 

القيمة االحتمالية 

SIG 

  1,475  3 4,426  بين المجموعات

  534,  201  107,378  داخل المجموعات  043,  2,762

    204  111,804  الكلي

 SPSSبرنامج  من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات: المصدر

ودرجات حرية للمقام  3وذلك بدرجات حرية للبسط  =2.762Fمن خالل الجدول السابق نجد أن 

 0.05وهي أقل من مستوى المعنوية  0.043كما أن القيمة االحتمالية المقابلة المحسوبة بلغت  201

لة في استيعاب توجد فروق معنوية ذات دال: وبهذا يتوافر لدى الباحث دليل بقبول الفرض القائل

تعزى لعامل المؤهل . %5إداريي جامعة أدرار لمفاهيم جودة الحياة الوظيفية عند مستوى معنوية 

  .العلمي

، ولمعرفة مصدر الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور جودة الحياة الوظيفية

، LSDي ذلك على قراءة ، معتمدة فPost Hoc Testsقمنا باستخدام اختبار مصدر االختالف 

  :وظهرت نتائج القراءة كما هو مبين في الجدول

 »مصدر التباين بين فئات المؤهل العلمي لمحور جودة الحياة الوظيفية  « :116- 3الجدول رقم 

 LSD  

(I)  المؤهل

 العلمي

(J)  المؤهل

 العلمي

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 2167, 3423,- 658, 14174, 06282,- ليسانس ثانوي

ماستر او 

 ماجستير

,26792* ,12311 ,031 ,0252 ,5107 

دكتوراه او 

 استاذية

-,06406 ,19467 ,742 -,4479 ,3198 

 3423, 2167,- 658, 14174, 06282, ثانوي ليسانس
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ماستر او 

 ماجستير

,33074* ,13715 ,017 ,0603 ,6012 

دكتوراه او 

 استاذية

-,00123 ,20384 ,995 -,4032 ,4007  

ماستر او 

 ماجستير

 0252,- 5107,- 031, 12311, *26792,- ثانوي

 0603,- 6012,- 017, 13715, *33074,- ليسانس

دكتوراه او 

 استاذية

-,33197 ,19136 ,084 -,7093 ,0454 

دكتوراه او 

 استاذية

  4479, 3198,- 742, 19467, 06406, يثانو

 4032, 4007,- 995, 20384, 00123, ليسانس

ماستر او 

 ماجستير

,33197 ,19136 ,084 -,0454 ,7093 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

ماستر او مع فئة  ثانويل الجدول السابق أن مصدر االختالف كان بين فئة يتضح من خال  

، واالختالف كان أيضا بين 0.031عند مستوى معنوية 0.26بتباين في المتوسطات بقيمة  ماجستير

عند مستوى معنوية 0.33وذلك بتباين قدره  ماستر او ماجستيرمع فئة ليسانس متوسطات فئة 

تفاوت في إجابات العينة لطبيعة العامل المدروس حيث يشكل المؤهل ويعود سبب هذا ال، 0.017

  .العلمي فارقا في الفهم والتفاعل مع عبارات محور جودة الحياة الوظيفية

 :الفرضية الفرعية الرابعة .16

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم جودة الحياة الوظيفية عند 

  .تعزى لعامل مستوى االدارة. %5وية مستوى معن

الختبار هذه الفرضية يستخدم تحليل التباين في اتجاه واحد، والذي يشترط تساوي التباينات، ومن 

، بلغت القيمة TEST OF HOMOGENEITY OF VARIANCESخالل اختبار تجانس التباين

 0.05خدم لتحليل البيانات وهي أكبر من مستوى المعنوية المست 0.415 االحتمالية لهذا اإلحصاء

وحيث أن التباينات والعينات التي تم سحبها هي عشوائية ومستقلة، . ولهذا تعتبر التباينات متساوية

 :فيمكن إكمال تحليل التباين، وفيما يلي جدول تحليل التباين التالي
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  »ضية الرئيسية الثالثةتحليل التباين الختبار الفرضية الفرعية الرابعة من الفر «:    117-3الجدول رقم

ANOVA   مجموع

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط مجموع 

  المربعات

المؤشر 

 Fاإلحصائي 

القيمة االحتمالية 

SIG 

  1,298  2 2,596  بين المجموعات

  541,  202  109,208  داخل المجموعات  093,  2,401

    204  111,804  الكلي

 SPSSرجات برنامج من إعداد الباحثة باالعتماد على مخ: المصدر

ودرجات حرية للمقام  2وذلك بدرجات حرية للبسط  =2.401Fمن خالل الجدول السابق نجد أن 

 0.05وهي اكبر من مستوى المعنوية 0.093كما أن القيمة االحتمالية المقابلة المحسوبة بلغت  202

ذات داللة في استيعاب  ال توجد فروق معنوية: وبهذا يتوافر لدى الباحث دليل بقبول الفرض القائل

تعزى لعامل مستوى  %5إداريي جامعة أدرار لمفاهيم جودة الحياة الوظيفية عند مستوى معنوية 

  .االدارة

 :الفرضية الفرعية الخامسة .17

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم جودة الحياة الوظيفية عند 

  .لعامل الخبرة الوظيفيةتعزى . %5مستوى معنوية 

الختبار هذه الفرضية يستخدم تحليل التباين في اتجاه واحد، والذي يشترط تساوي التباينات، ومن 

، بلغت القيمة TEST OF HOMOGENEITY OF VARIANCESخالل اختبار تجانس التباين

 0.05البيانات  وهي أكبر من مستوى المعنوية المستخدم لتحليل  0.118االحتمالية لهذا اإلحصاء 

وحيث أن التباينات والعينات التي تم سحبها هي عشوائية ومستقلة، . ولهذا تعتبر التباينات متساوية

  :فيمكن إكمال تحليل التباين، وفيما يلي جدول تحليل التباين التالي

  »ية الثالثةتحليل التباين الختبار الفرضية الفرعية الخامسة من الفرضية الرئيس «:    118-3الجدول رقم

ANOVA   مجموع

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط مجموع 

  المربعات

المؤشر اإلحصائي 

F 

القيمة االحتمالية 

SIG 

  104,  3 311,  بين المجموعات

  555,  201  111,494  داخل المجموعات  905,  187,

    204  111,804  الكلي

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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ودرجات حرية للمقام  3وذلك بدرجات حرية للبسط  =0.187Fمن خالل الجدول السابق نجد أن 

 0.05وهي اكبر من مستوى المعنوية  0.905كما أن القيمة االحتمالية المقابلة المحسوبة بلغت  201

ي استيعاب ال توجد فروق معنوية ذات داللة ف: وبهذا يتوافر لدى الباحث دليل بقبول الفرض القائل

تعزى لعامل الخبرة . %5إداريي جامعة أدرار لمفاهيم جودة الحياة الوظيفية عند مستوى معنوية 

  .الوظيفية

 :الفرضية الفرعية السادسة .18

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم جودة الحياة الوظيفية عند 

  .وى الدخلتعزى لعامل مست. %5مستوى معنوية 

الختبار هذه الفرضية يستخدم تحليل التباين في اتجاه واحد، والذي يشترط تساوي التباينات، ومن 

، بلغت القيمة TEST OF HOMOGENEITY OF VARIANCESخالل اختبار تجانس التباين

 0.05وهي أكبر من مستوى المعنوية المستخدم لتحليل البيانات  0.726االحتمالية لهذا اإلحصاء 

وحيث أن التباينات والعينات التي تم سحبها هي عشوائية ومستقلة، . ولهذا تعتبر التباينات متساوية

  :فيمكن إكمال تحليل التباين، وفيما يلي جدول تحليل التباين التالي
 

  »تحليل التباين الختبار الفرضية الفرعية السادسة من الفرضية الرئيسية الثالثة «:  119-3الجدول رقم

ANOVA   مجموع

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط مجموع 

  المربعات

المؤشر 

 Fاإلحصائي 

القيمة االحتمالية 

SIG 

  421,  2 842,  بين المجموعات

  549,  202  110,963  داخل المجموعات  466,  766,

    204  111,804  الكلي

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

ودرجات حرية للمقام  2وذلك بدرجات حرية للبسط  =0.766Fجدول السابق نجد أن من خالل ال

 0.05وهي اكبر من مستوى المعنوية  0.466كما أن القيمة االحتمالية المقابلة المحسوبة بلغت  202

ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب : وبهذا يتوافر لدى الباحث دليل بقبول الفرض القائل

تعزى لعامل مستوى . %5ي جامعة أدرار لمفاهيم جودة الحياة الوظيفية عند مستوى معنوية إداري

  .الدخل
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  .الرابعةاختبار الفرضية الرئيسية : المطلب الثالث

تلعب جودة الحياة الوظيفية دورا وسيطا في  :كاآلتي الرابعةتم صياغة الفرضية الرئيسية   

  . التنظيمي لدى إداريي جامعة ادرار العالقة بين رأس المال الفكري و التميز

  .و الشكل الموالي يوضح نموذج العالقة بين المتغيرات الثالث

  نموذج العالقة:  9- 3الشكل رقم 

 

  smart plsمن اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

  :الفرضيات الفرعية التالية الفرضية الربعة وتتجزأ من

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين المتغيرين راس المال الفكري: األولى ةالفرعي الفرضية. 19

  :التميز التنظيميو

التميز التنظيمي الختبار مستوى و الختبار هذه الفرضية نقوم بتحليل المسار بين راس المال الفكري

  :يلي يتضح ما) Path Coefficient (التأثير المباشر الحاصل، ومن خالل اختبار معامل المسار 

 yالتميز التنظيميو xاختبار التأثير المباشر بين راس المال الفكري:  120- 3الجدول رقم 

  Std.B Sampel M  Std.D  T  P  العالقة

yx  0.699  0.700  0.353  1.977  0.049  

  smart plsمن اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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وبلغت العالقة بين راس المال  Std.B= 0.699ار جاء بقيمة من خالل الجدول يتبين أن معامل المس

 =Tوبلغت القيمة   Std.D= 0.353كما بلغ االنحراف المعياري ، 0.700 التميز التنظيميو الفكري

، مما يدل على 0.05وهي أقل من   P= 0.049في حين جاءت القيمة االحتمالية لألثر    1.977

ليه يمكن القول بأنه هناك تأثير لرأس المال الفكري على التميز معنوية العالقة بين المتغيرين، وع

  .التنظيمي

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين المتغيرين راس المال الفكري: الثانية الفرعية الفرضية. 20

  :جودة الحياة الوظيفيةو

يفية الختبار جودة الحياة الوظو الختبار هذه الفرضية نقوم بتحليل المسار بين راس المال الفكري

يتضح ما ) Path Coefficient (مستوى التأثير المباشر الحاصل، ومن خالل اختبار معامل المسار 

  :يلي

  Zجودة الحياة الوظيفية و xاختبار التأثير المباشر بين رأس المال الفكري :  121-3الجدول رقم

  Std.B Sampel M  Std.D  T  P  العالقة

Zx  0.867  0.934  0.019  46.167  0.000  

  smart plsمن اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

وبلغت العالقة بين راس المال  Std.B= 0.867من خالل الجدول يتبين أن معامل المسار جاء بقيمة 

وبلغت   Std.D= 0.019كما بلغ االنحراف المعياري ، 0.934جودة الحياة الوظيفية و الفكري

، مما 0.05وهي أقل من   P= 0.000في حين جاءت القيمة االحتمالية لألثر    T= 46.167القيمة 

يدل على معنوية العالقة بين المتغيرين، وعليه يمكن القول بأنه هناك تأثير لرأس المال الفكري على 

  .جودة الحياة الوظيفية

 جودة الحياة الوظيفيةيوجد أثر ذو داللة إحصائية بين المتغيرين : الثالثة الفرعية الفرضية. 21

  :التميز التنظيميو

التميز التنظيمي الختبار مستوى و الختبار هذه الفرضية نقوم بتحليل المسار بين جودة الحياة الوظيفية

  :يتضح ما يلي) Path Coefficient (التأثير المباشر الحاصل، ومن خالل اختبار معامل المسار 

  yالتميز التنظيمي و Zمباشر بين جودة الحياة الوظيفية اختبار التأثير ال:  122- 3الجدول رقم 

  Std.B Sampel M  Std.D  T  P  العالقة

y Z  0.206  0.209  0.110  1.879  0.026  

  smart plsمن اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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القة بين جودة وبلغت الع Std.B= 0.206من خالل الجدول يتبين أن معامل المسار جاء بقيمة 

وبلغت   Std.D= 0.110كما بلغ االنحراف المعياري ، 0.209التميز التنظيمي و الحياة الوظيفية

، مما 0.05وهي أقل من   P= 0.026في حين جاءت القيمة االحتمالية لألثر    T= 1.879القيمة 

لجودة الحياة الوظيفية يدل على معنوية العالقة بين المتغيرين، وعليه يمكن القول بأنه هناك تأثير 

 .على التميز التنظيمي 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين لرأس المال الفكري على التميز : الرابعة الفرعية الفرضية. 22

  :0.05التنظيمي من خالل المتغير الوسيط جودة الحياة الوظيفية عند مستوى معنوية 

أس المال الفكري على التميز التنظيمي والتأثير الختبار هذه الفرضية نقارن بين التأثير المباشر لر

  .غير المباشر لرأس المال الفكري على التميز التنظيمي من خالل الوسيط جودة الحياة الوظيفية

  اختبار التأثير المباشر لراس المال الفكري على التميز التنظيمي: أوال

لرأس المال الفكري على  ،Pو Std.Bقمنا باستخراج قيمة كل من  122من خالل الجدول رقم 

  :وعليه نقوم أيضا باستخراج فترات الثقة لهذه العالقة من خالل الجدول الموالي، التميز التنظيمي

 Yالتميز التنظيميو Xفترات الثقة للعالقة رأس المال الفكري :  123- 3الجدول رقم 

  العالقة  فترات الثقة

Up 97,5% Low 2,5% 

0.816  0.522  yx  

  smart plsمن اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج  :المصدر

من خالل جودة  yعلى التميز  التنظيمي  xاختبار التأثير غير المباشر لرأس المال الفكري : ثانيا

  Zالحياة الوظيفية 

مع مراعاة وجود المتغير الوسيط ) Pو Std.B(في هذا الجزء نقوم باستخراج نفس القيم السابقة 

  :كما يلي) x,y(ضمن العالقة  Zالحياة الوظيفية جودة 

  :جدول معامل المسار - 1

  التميز التنظيميو اختبار التأثير غير المباشر بين رأس المال الفكري:  124- 3الجدول رقم 

  Std.B Sampel M  Std.D  T  P  العالقة

y Z x  0.149  0.150  0.080  1.872  0.026  

  smart plsماد على مخرجات برنامج من اعداد الباحثة باالعت: المصدر
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 =Std.Dكما بلغ االنحراف المعياري ، Std.B= 0.149من خالل الجدول السابق يتبين أن قيمة 

وهي أقل   P= 0.026في حين جاءت القيمة االحتمالية لألثر    T= 1.872وبلغت القيمة   0.080

 X,Yوجوده ضمن العالقة  Zالوظيفية  ، وعليه يمكن القول أن المتغير الوسيط جودة الحياة0.05من 

 Direct Effectومنه يمكن إجراء المقارنة بين التأثير المباشر ، (Significant)هو وجود معنوي 

  .Indirect Effect والتأثير غير المباشر

  .جدول المقارنة بين التأثير المباشر والتأثير غير المباشر: ثانيا

التميز و بين رأس المال الفكري  Zة الحياة الوظيفية لمعرفة مدى وقوع وساطة المتغير جود

  :كما يلي) X,Z,Y(مع قيم التأثير غير المباشر  X,Yالتنظيمي 

  yو xاختبار التأثير غير المباشر بين :  125- 3الجدول رقم 
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 X,Z,Y  0.699  1.977  0.049  دال  0.149  1.872  0.026  دال

  smart plsثة باالعتماد على مخرجات برنامج من اعداد الباح: المصدر

من خالل الجدول أعاله، ومن خالل المقارنة بين التأثير المباشر والتأثير غير المباشر لراس المال 

الفكري على التميز التنظيمي من خالل جودة الحياة الوظيفية يتضح أن المتغير الوسيط جودة الحياة 

 =PIndirectكان معنويا وانه أثر في المتغير التابع حيث جاءت  x yوجوده ضمن العالقة  Zالوظيفية 

وهي  Pdirect= 0.049فكانت قيمة  x y، وبالنسبة للتأثير المباشر بين 0.05وهي أقل من  0.026

  ).جزئية(، مما يدل على أن الوساطة هي وساطة 0.05أقل من 

اشر وللتأثير غير المباشر حيث نجد أن للتأثير المب Std.Bولمعرفة نوع الوساطة الجزئية نقارن بين 

  ).تكميلية(مما يدل على أن الوساطة هنا هي وساطة جزئية ) موجبتان(هما  Std.Bاشارتي 
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 خالصة الفصل

� �الفصل �خالل �من �تم �الفصل �����ذا �املستخدمة �و�دوات �الطر�قة �تقديم � ��طروحة من

وكذا�التطرق�إ����طار�امل������)أدرار عةجام(الدراسة�حيث�تم�تقديم�عام�للمؤسسة�محل�الدراسة�

�للدراسة� �اختيار�نموذج �ع�� �والعمل �املدروسة �العينة �وكذا �الدراسة �إختيار�مجتمع �من للدراسة

�وال��امج �املستخدمة ��دوات �تقديم �وتم �دراس�نا �مع املستخدمة،� �حصائية�و�ساليب�ي�ناسب

 Smartو� SPSSبرنام���النموذج��ف��ا����باستخدام�دراسة�النموذج�البنا�ي�وصالحية��و�اإلضافة�إ��

PLS3.  

وذلك�بالقيام��عرض�النتائج�املتعلقة� أ�م�النتائج�املتحصل�عل��ا�وكذا�مناقش��ا،متمكن�ن�من�تقديم�

الدور�الوسيط���ودة�ا��ياة�الوظيفية����العالقة�بأسئلة�الدراسة،�وتحليل�ا�وتفس���ا،�لتعرف�ع���

�الفك �املال �رأس �أدرار،ب�ن �جامعة �نظر�إدار�ي �وج�ة �من �والتم���التنظي�� �تم ري حساب��حيث

�املتغ��ات �أ�عاد �من ��عد ��ل �مستوى �ومعرفة �املعيار�ة، �و�نحرافات �ا��سابية ،�الثالث�املتوسطات

� �تم ��وأخ��ا �ال�� �الفرضيات ���ة �مدى �من �الدراسةالتأكد �عل��ا �بن�ت �من �انطالقا ��ذا ار�عة�،

  .��حدى�ل�ع��فرضيات�رئ�سية
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  الخاتمة

ية ذات مستوى متميز من الكفاءة مكوناته المختلفة يخلق بيئة تنظيماإلهتمام برأس المال الفكري وإن 

الضـمان الـوظيفي   جامعة ادرار في شعورهم بالرضا و الفعالية بالشكل الذي ينعكس على إدارييو

التنظيمـي  ارات بما يـنعكس علـى إلتـزامهم    يجعلهم قادرين على حسن المشاركة في إتخاذ القرو

ا يتيح لهم فرص أفضـل لرقـي والتقـدم الـوظيفي     اإلشرافي الفعال ممقيادي وإتسامهم بالسلوك الو

كما أن القدرات المتميزة و المبدعـة التـي   , بالتالي ضمان مستوى عالي من جودة الحياة الوظيفيةو

على العمل بشكل كفء وفعـال وقـدر مناسـب    اإلداريين في ظل بيئة تنظيمية مشجعة تتولد لدى 

كما يلتزمون , للعالقات الجيدة داخل الجامعة تجعل االداريين بجامعة ادرار يقتنعون بكل ما يوكل لهم

بالخطط اإلستراتيجية وينفذون األعمال الموكلة لهم بشكل مبدع لجعلهم على رأس القادة المتميزين بما 

والمنظمية الفاعلة من خالل تحسـين  المشاركة المجتمعية الوظيفية وم يجعل لديهم القدرة اإللتزام بالقي

وهذا ما ينعكس على تحقيق مستوى عالي ومتفـرد  , العمليات المنظمية وسبل التقييم المنظمي الفاعل

جيـد  وتعد جامعة ادرار كغيرها من المنظمات التي تسعى إلى تحقيق تميز تنظيمي  .لتميز التنظيمي

  . ها وهذا من خالل توفيرها لهم لجودة حياة وظيفية مثلىعلى مستوى اداريي

وبناء على الدراسة التي أجريت حول الدور الوسيط لجودة الحياة الوظيفية في العالقة بين رأس المال 

, ومن خالل ما تم التطرق له من مفاهيم المتعددة فـي الجانـب النظـري   , الفكري والتميز التنظيمي

وتفسـير هـذه   , بيانات االستبانة الممثلة للمتغير المستقل والتابع والوسيط إضافة إلى ما تم جمعه من

  خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات, النتائج وربطها بالدراسات السابقة

  .النتائج النظرية: أوال

  :من خالل الدراسة النظرية تم التوصل إلى جملة النتائج التالية

, من المعرفة يمكن استخدامها واستثمارها بشكل مناسب رأس المال الفكري هو ثروة -1

ويشتمل على ثالث مكونات رئيسية متمثلة في كل من , للمساعدة في الحصول على ميزة تنافسية

 .رأس المال الهيكلي ورأس مال العالقات, رأس المال البشري

عمل المنظمة  الحاجة إلى الحصول على نموذج شامل فيينظر الى التميز التنظيمي على انه  -2

عدة ابعاد وله , لتمييزها عن المنظمات األخرى ودمج كافة إمكانياتها ومواردها لمساعدتها على التقدم

 .الموارد المادية والبشرية والعمليات, منها القيادة
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تعتبر جودة الحياة الوظيفية عملية مستمرة مخططة تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات  -3

 :لموظفين والحياة الشخصية ومن ابرز ابعادها الحياة الوظيفية ل

 التوازن بين الحياة و العمل 

 األمان و االستقرار الوظيفي 

 األجور و المكافأت 

 مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات 

 تصميم و إثراء الوظيفة 

 البرامج التدريبية  

 .نتائج دراسة الفرضيات: ثانيا

  :الدراسة الميدانية يتبين لنا ما يلي من خالل دراسة المتغيرات المتعلقة بفروض

 :النتائج المتعلقة المتغيرات الشخصية - 1

أغلب افراد عينة الدراسة يمثلون فئة الذكور بنسبة  بينت نتائج التحليل الوصفي للمتغيرات الدراسة أن

وهم من حاملي % 69.8سنة بنسبة  40و 30من عينة الدراسة وتتراوح أعمارهم ما بين % 53.7

 10واقل من  5بينما تتراوح مدة خبرتهم في العمل ما بين % 37.6استر والماجستير بنسبة شهادة م

الف وتبين  انهم يعملون  120الف و 60ويتراوح دخلهم الفردي ما بين %  43.4سنوات بنسبة 

  % . 64.4على مستوى االدارة الوسطى حيث مثلوا نسبة 

 ):الفكري رأس المال( النتائج المتعلقة بالمتغير المستقل - 2

 :تبين أراء العينة من خالل إجابات مايلي

  متغييز رأس المال البشري أن أفراد العينة غير متفقون على جامعة أدرار يمتلك أفراد العاملين

الموظفين في االدارات المهارات والمعارف والخبرات المتراكمة تؤهلهم لقيادة الجامعة وعدم انتهاج 

 ع على تقديم األفضل جامعة أدرار أسلوب محفز ومشج

  بينت أراء العينة إجاباتها على انها متغير رأس المال الهيكلي كانت جلها تتمحور حول أن أفراد

العينة محايدون غير متأكدين ان الجامعة تمتلك سياسات وتنظيمات وقواعد هيكلية تساعدها على فتح 

 .هم المجال امام اإلدارين داخل الجامعة لصقل خبراتهم ودعم مواهب
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  اما بخصوص متغير راس مال العالقات فإن أغلب اراء العينة يتفقون على عدم تأكدهم من

إمتالك الجامعة لعالقات متميزة مع المحيط السوسيو اقتصادي و إجتماعي يسمح لها ببناء سمعة 

  . مميزة

 :)التميز التنظيمي( النتائج المتعلقة بالمتغير التابع - 3

على انهم غير متأكدين من أن جاباتهم على متغير التميز التنظيمي بينت أراء العينة من خالل إ

إمتالك جامعة ادرار للموارد المادية والبشرية الكفيلة بتفعيل عملياتها الداخلية من خالل قياداتها 

  .وإستراتيجياتها المستقبلية

 :)جودة الحياة الوظيفية(النتائج المتعلقة بالمتغير الوسيط  - 4

ل الوصفي لمتغير جودة الحياة الوظيفية أن األفراد العاملون بجامعة ادرار غير  بينت نتائج التحلي

متأكدون فعال من توفير الجامعة لمناخ متوازن بين الحياة الوظيفية وطبيعة عملهم الرامي إلى تحقيق 

  .األمن و اإلستقرار الوظيفي الذي يقوم على تصميم و إثراء الوظائف المتعلقة بهم

  :علقة بإختبار الفرضياتالنتائج المت - 5

  ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم رأس المال الفكري

، مستوى االدارة، الخبرة المؤهل العلمي الوظيفة، ،تعزى لعامل العمر %5عند مستوى معنوية 

  .الوظيفية، مستوى الذخل

  عند  التميز التنظيميإداريي جامعة أدرار لمفاهيم ال توجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب

تعزى لعامل العمر، الوظيفة، المؤهل العلمي، مستوى االدارة، الخبرة الوظيفية،  %5مستوى معنوية 

 .مستوى الذخل

  عند  جودة الحياة الوظيفيةتوجد فروق معنوية ذات داللة في استيعاب إداريي جامعة أدرار لمفاهيم

تعزى لعامل العمر، الوظيفة، المؤهل العلمي، مستوى االدارة، الخبرة الوظيفية،  %5مستوى معنوية 

 .مستوى الذخل

  ترحاتالمق :ثانيا

 مستمر بشكل البشرية مواردها تطوير أجل من التدريب بنظام أدرار جامعة تعمل  يجب ان.  

 المبدعين والمتميزين لإلداريين فعال حوافز نظام أدرار جامعة تنتهج يجب ان.  

 والعدالة بالموضوعية أدرار جامعة تمتلكها التي القيادة أصناف يجب ان تتميز.  
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 وبصورة يستحقها لمن أدرار بجامعة اإلداريين على والتعويضات المكافآت توزيع يجب ان يتم 

  .عادلة

 وحوافز أجور من عليه يحصلون لما بالرضا أدرار بجامعة اإلداريون يشعر من الضروري 

  .ومكافآت

 والمكافآت بجامعة ادرار للحوافز ومعلنة واضحة وجود معايير البد من .  

 كافة في القرارات واتخاذ صنع في لإلداريين مشاركة أدرار بجامعة من الضروري ان يوجد 

  .اإلدارية المستويات

 والتنموية التطويرية الخطط بناء في اإلداريين آلراء كبيرا اهتماما أدرار بجامعة يجب ان تولي 

  .بها

  المهام وانجاز العمل أهداف تحديد في أدرار بجامعة اإلداريون بد من أن يشاركال.  

 متجددة معرفة اإلداريين ليكتسب المهام الوظائف وتوسيع إثراء على أدرار جامعة يجب أن تعمل 

  .جديدة ومهارات

 اإلبداعية قدراتهم وتحسين تطوير على اإلداريين أدرار جامعة من الضروري أن تحفز  

 تدريبية دورات توفير خالل من للعمل المناسبة التدريبية البرامج أن ترصد أدرار امعةعلى ج  

  اإلداريين بأداء لالرتقاء مميزة تدريبية خطة أن تضع أدرار جامعةعلى. 

 االهتمام بكافة جوانب جودة الحياة الوظيفية وإدارة رأس المال الفكري على مستوى جامعة أدرار. 

 ى مستوى جامعة أدرار تهتم بتوفير جودة حياة وظيفية إلدارييها من تخصيص مصلحة مستقل عل

 .أجل تميزهم على مستوى المنظمة

  ضرورة االهتمام من قبل إدارة جامعة أدرار بكل من رأس المال الفكري وتوفير مستوى عالي

 .لجودة الحياة الوظيفية من أجل تحقيق تميز تنظيمي على مستواها

  افاق الدراسة :ثالثا

 .راء دراسة حول تأثير تقنية التعبير على التميز التنظيمي بالمؤسسات التعليميةإج - 

 .إجراء دراسة حول دور رأس المال األخضر في بناء وتعزيز المعرفة التشاركية - 

 .إجراء دراسة حول واقع جودة الحياة الوظيفية للوظيفة العمومية قطاع التربية نموذجا - 

الحد من االحتراق الوظيفي بمؤسسات التعليم حياة الوظيفية في إجراء دراسة حول مساهمة جودة ال - 

  .العالي
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  مراجعلا

  المراجع  بالعربية-أ

  : الكتب/اوال 

   .دار وائل للنشر والتوزيع ، األردن، قضايا إدارية معاصرة، ) 2011(، أحمد المعاني وآخرون .3

، ة التنافسية في المنظمات الحديثةدارة اإلستراتيجية والميزاإل، ) 2010(، أحمد عبد السالم سليم .4

   .جامعة اإلسكندرية، مكتبة كلية التجارة: اإلسكندرية

أثر عوامل ، )2013(، محمود إبراهيم، خالد خلف؛ ونور، ياسين كاسب؛ والزريقات، الخرشة .5

  .ات العلوم اإلداريةدراس، شركة البوتاس العربية نموذج، التغيير على تحقيق التميز التنظيمي 

، )المجلد األولى(مدخل استراتيجي تكاملي ، إدارة الموارد البشرية، )2009(، السام مؤيد سعيد .6

  .دار إثراء للنشر والتوزيع، األردن، عمان

، دور عوامل الرضا الوظيفي في المحافظة على رأس المال الفكري ، ) 2013(، خولة, الطلباني .7

  .المعهد التقني ،راقالع، بابل، دراسة تحليلية 

  .دار البداية ناشرون وموزعون: عمان، إدارة الموارد البشرية، ) 2012(، الكاللدة طاهر محمود .8

، عمان) المترجمون، اسعد أبو لبدة ومحمد ياغي(، فن اإلدارة، )م1997(، جوزيف آل، باور .9

   .ريدار البش ،األردن

 ،مصر، في منظمات األعمال العصرية جودة الحياة الوظيفية، )2008(، جاد الرب سيد محمد .10

   .دار الفكر العربي للطباعة والنشر

، تكنولوجية تطبيق رأس المال الفكري في منظمات األعمال، ) 2010(، حازم محمد عبد الفتاح .11

   .دار السحاب للنشر والتوزيع : القاهرة 

دار  ،مصر، إلسكندريةا، السلوك التنظيمي وإدارة الموارد البشرية ، )2002(، حنفي عبد الغفار .12

   .الجامعة الجديدة للنشر

، القاهرة، الطريق إلى منظمة المستقبل: األداء التنظيمي المتميز، )2003(، عادل محمد، زايد .13

   .المنظمة العربية للتنمية اإلدارية: مصر

مؤسسة طيبة ، )1المجلد (التميز اإلدارى فى القرن الحادى والعشرين ، )2013(، سامح عامر .14

   .القاهرة، ر والتوزيعللنش
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واقع جودة حياة العمل لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية ، )2013(، صالح أماني .15

   .دراسات عربية في التربية وعلم النفس ، بجامعة سلمان بن عبد العزيز

طرق قياسه ، رأس المال الفكري، )2007(أحمد علي صالح، ، عادل حرحوش المفرجي .16

   .المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، عليهوأساليب المحافظة 

، دراسة وتقييم رأس المال الفكري في شركات األعمال ، ) 2005(، عبد الستار حسين يوسف .17

   .كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية جامعة الزيتونة، قسم إدارة األعمال ، األردن 

دار صفاء  ،عمان، التميز والريادة إدارة المعرفة الطريق إلى، )2013(، عمر أحمد همشري  .18

  .للنشر والتوزيع

   .جامعة حلب ،حلب، مطبوعات، فلسفة اإلدارة، ) 1981(، عمر وصفي عقيلي .19

  :المجالت /ثانيا

صور مقترح الحترافية التدريب القيادى لمدراء ، )2014(، أحمد نجم الدين أحمد عيداروس .20

ء بعض االتجاهات الدولية والمستقبلية للتنمية المدارس السعودية لتدعيم التميز التنظيمى فى ضو

   .مجلة اإلدارة التربوية، القيادية المستدامة

دراسة ميدانية في شركة (أثر التمكين اإلداري في التميز التنظيمي ، الضالعين علي .21

  .مجلة دراسات في العلوم اإلدارية، )اإلتصاالت األردنية

العدد ، ، س المال الفكري في أداء المنظمةأثر رأ، )م2001(، سعد علي صالح، ، يالعنز .22

   .مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، 28

بحث ميداني ، )2016 -02 -29(، علي حسون فندي، الطائي، سنان فاضل حمد، القيسي .23

   .مجلة العلوم اإلقتصادية واإلدارية، حول انعكاسات ممارسات إدارة األداء في التميز التنظيمي

اقتراح نموذج لمعايير األداء وقياس تأثيرها في تحقيق التميز ، )2020(، وآخرون، النعيمي .24

  .مجلة اتحاد الجامعات العربية، المؤسسي في الجامعات الخاصة األردنية

إدارة رأس المال الفكري وقياسه وتنميته ، )2011 ،يوليو(، الهاللي الشربيني الهاللي،  .25

   .مجلة بحوث التربية النوعية، لعاليكجزء من إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم ا

مجلة العلوم ، )2016(، بحث ميداني حول انعكاسات ممارسات إدارة األداء في التميز  .26

  .اإلقتصادية واإلدارية
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المسؤولية االجتماعية كتوجه استراتيجي لتحقيق التميز التنظيمي ، )2019, جوان(، بديار أمينة .27

عية ألراء عينة من العاملين في مؤسسة سونلغاز وحدة دراسة استطال، في المؤسسة االقتصادية 

  .مجلة اقتصاد المال واألعمال، غليزان

االستثمار في رأس المال الفكري كمدخل ، )2019(، ، كواديك حمزة، بن عمور سمير .28

  .مجلة االقتصاد الجديد، )بالمدية" فرع أنتيبيوتيكال"حالة مجمع صيدال (لتحقيق التميز التنظيمي

أثر االستثمار في رأس المال ، )2019, يناير 02(، صالح عمر بلخير, مد الجابرخالد مح .29

  .مجلة جامعة الجزيرة، الفكري في أداء أعضاء هيئة التدريس في جامعة حضرموت 

تمكين العاملين كمدخل لتحسين جودة الحياة الوظيفية في قطاع ، )م2014(، ديوب أيمن حسن .30

  .امعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونيةمجلة ج، االتصاالت دراسة ميدانية

في قطاع  تمكين العاملين كمدخل لتحسين جودة الحياة الوظيفية، )2014(، ايمن,ديوب .31

  .مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية ، االتصاالت دراسة ميدانية

جودة الحياة الوظيفية كمدخل ، )2019 - ديسمبر(، عمر روبحي فيسة، سحنون مصطفى .32

األداء الوظيفي في المؤسسة االقتصادية الجزائرية دراسة حالة شركة سونلغاز فرع والية لتحسين 

   .مجلة المنهل االقتصادي، المدية

دراسة –رأس المال الفكري ودوره في تحقيق االبداع المنظمي ، )2012(، سليمان عاطف .33

  .مجلة دراسات العلوم االدارية ، ميدانية في شركات التأمين االردنية 

رأس المال الفكري وعالقته بكفاءة األداء في البنوك ، ) 2008(، وسن عبد الحميد مرسي س .34

   .المجلد الثاني، المجلة العلمية للتجارة والتمويل، التجارية المصرية

أثر محددات الرشاقة اإلستراتيجية على التميز ، )2014(، طارق رضوان محمد رضوان .35

   .3ع ، مجلة التجارة والتمويل، تصاالت فى مصردراسة تطبيقية على قطاع اإل -التنظيمى

مجلة الحكمة ، دور التعلم التنظيمى فى تفعيل إدارة التميز بالمنظمة، )2015(، عائشة سعدى .36

   .للدراسات اإلجتماعية

دراسة تحليلية لرأس المال الفكري وطرق قياسه ، ) 2009, يونيو(، عبد الستار حسين يوسف .37

   .اإلداري مجلة ، في منظمات األعمال

مجلة ، الشفافية اإلدارية وأثرها على التميز التنظيمي، )2016(، محمود أسامة، عبد الوهاب .38

   .المستنصرية للدراسات العربية والدولية
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جودة الحياة الوظيفية ودورها في تحسين األداء ، )م2016(، وباديسي فهيمة، قريشي هاجر .39

   .مجلة الدراسات االقتصادية، والتجارية وعلوم التيسير دراسة حالة كلية العلوم االقتصادية، الوظيفي

دور متطلبات المنظمة األخالقية وجودة الحياة الوظيفية في الحد من ، )م2016(، ماضي خليل .40

مجلة ائتالف ، دراسة تطبيقية على المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة، ظاهرة الفساد اإلداري

   .من أجل النزاهة والمسائلة 

  :الرسائل واالطروحات الجامعية /ثالثا

دراسة  –رأس المال الفكري وعالقته باالغتراب الوظيفي ، )2015(، ابراهيم,ابو علي  .41

اكاديمية االدارة : فلسطين، غزة، رسالة ماجستير ، تطبيقية على وزارتي العمل والشؤن االجتماعية

   .والسياسة

ل الفكري في ادارة االزمات الصحية دور رأس الما، )2015(، وائل عبد الهادي, ابو سلوت .42

   .اكادمية االدارة والسياسة: فلسطين، غزة، رسالة ماجستير ، في وزارة الصحة الفلسطنية

رأس المال الفكري ودوره في تحقيق التميز المؤسسي ، )2018(، صابرين عماد,ابو لبدة  .43

   .جامعة القدس: فلسطين، القدس، رسالة ماجستير ، لدى جامعة القدس

دور جودة الحياة الوظيفية في الحد من ظاهرة االحتراق ، ) 2016(، لبربري مروانا .44

 ، فلسطين، غزة  .رسالة ماجستير ، الوظيفي لدى العاملين في شبكة االقصى لالعالم واالنتاج الفني

   .أكادمية اإلدارة والسياسة

ساسية بمحافظات جودة الحياة الوظيفية لذى معلمي المرحلة اال، ) 2015(، الدحدوح حسني .45

   .أكاديمية االإدارة والسياسة ،فلسطين، غزة، رسالة ماجستير ، و عالقتها بمستوى ادائهم  غزة

جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي المرحلة األساسية ، )م2015(، الدحدوح حسني فؤاد .46

  .اإلسالمية الجامعة ،عزة، رسالة ماجستير غير منشورة ، بمحافظات غزة وعالقتها بمستوى أدائهم

واقع جودة الحياة الوظيفية في المؤسسات الحكومية وعالقته ، )2016(، نهاد,الشنطي .47

، رسالة ماجستير، بأخالقيات العمل  دراسة تطبيقية على وزارة األشغال العامة واإلسكان  غزة

   .اكاديمية االدارة والسياسة
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يق التميز المؤسسي دراسة اإلدارة بالتجول ودورها في تحق، )2015(، ابراهيم ,المصري .48

، فلسطين، غزة، رسالة ماجستير ، تطبيقية على وزارة الداخلية واألمن الوطني الوطني الشق المدني 

  .الجامعة اإلسالمية

دور رأس المال الفكري في تحسين مستوى االداء في وزارة الداخلي ، )2015(، النخالة جمال .49

   .اكادمية االدارة والسياسة ،فلسطين، غزة، رسالة ماجستير، ة الفلسطنية

، االستقرار الوظيفي وعالقته بأداء العاملين في القطاع الخاص ، )2014(، بن منصور رفيقه .50

   .جامعة الحاج لخضر ،باتنة، ، رسالة ماجستير غير منشورة

تمكين العاملين وعالقته بجودة الحياة الوظيفية في ضوء الثقة ، ) 2016(، بوبكر ساخي .51

 ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التنمية البشرية وفعالية األداءات، تغير وسيطيالتنظيمية كم

   .كلية العلوم االجتماعية قسم علم النفس واألرطوفونيا جامعة وهران

واقع تطبيق ممكنات نموذج التميز المؤسسي االوروبي في ديوان ، )2015(، زكريا, جودة .52

   .أكادمية اإلدارة والسياسة ،فلسطين، غزة، ماجستير رسالة ، الموظفين العام بقطاع غزة

ممارسات إدارة الموارد البشرية وأثرها في تحقيق ، )2010(، عبد المحسن احمد حاجي، حسن .53

دراسة ماجستير غير ، دراسة تطبيقية في شركة زين الكويتية لالتصاالت الخلوية: التميز المؤسسي

   .شرق األوسطجامعة ال ،عمان، كلية األعمال ، منشورة

أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على التميز التنظيمي في ، )2012(، خالد سليمان الساليطة .54

   .جامعة مؤتة، عمادة الدراسات العليا، رسالة ماجستير غير منشورة: األردن، وزارة الداخلية األردنية

ن في شركات ، أنظمة األجور وأثرها على أداء العاملي، ) 2004(، سومر ناصر أديب .55

 ،سوريا، رسالة ماجستير غير منشورة ، يا دراسة ميدانيةسات القطاع العام الصناعي في سورومؤس

   .كلية االقتصاد، جامعة تشرين

أنماط التفكير االستراتيجي وعالقتها بعوامل المحافظة على رأس ، )2001(، احمد علي، صالح .56

كلية اإلدارة ، لقطاع الصناعي االشتراكيدراسة ميدانية في عينة من شركات ا ،المال الفكري

  .رسالة ماجستير غير منشورة، واالقتصاد جامعة بغداد

رأس المال الفكري ودوره في جودة األداء المؤسسي ، ) 2017(، عبد الهادي وميسون  .57

في قطاع  UNRWAدراسة تطبيقية على برنامج التربية والتعليم بوكالة غوث وتشغيل الالجئين "
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الرجاء منكم أخي الكريم، أختي الكريمة، القراءة المتأنية لهذه األسئلة واإلجابة عنها بكل 

  .تستخدم إال لغرضٍ علميموضوعية، المعلومة المقدمة من طرفكم لن 

أن إجابتك الجادة سيدي، سيدتي عن أسئلة هذه االستمارة هي مساهمة منك في فهم موضوع 

 الدور الوسيط لجودة الحياة الوظيفية في العالقة بين رأس المال الفكري و التميز التنظيمي

 نشكركم لتعاونكم معنا 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

187 
 

بة التي تعتقدها أكثر مالئمة من وجهة نظركفي الخانة المناس)  √( يرجى وضع العالمة   

 

  : المؤهالت المهنية - أوالً

:   النوع - 1  

(   )أنثى( )    ذكر  

:العمر - 2  

 50( )   سنة 50سنة الى اقل من  40( )    سنة 40سنة الى اقل من  30( )  سنة 30اقل من 

( )سنة فأكثر  

: الوظيفة - 3  

()مدير( )نائب مدير) يإدار(أستاذ ( ) رئيس مصلحة( )   موظف    

:المؤهل العلمي   4 -  

  ( )دكتوراه أو استاذية( )   ماستر أو ماجستير( )ليسانس( ) مستوى ثانوي

: مستوى اإلدارة - 5  

( )اإلدارة العليا ( )    اإلدارة الوسطى ( )    اإلدارة الدنيا  

:  الخبرة الوظيفية - 6  

  (  )15أكثر من ( )15إلى أقل من  - 10ن م(  )  10إلى أقل من  - 5من(  ) سنوات 5أقل من 

: مستوى الدخل - 7  

أكثر من ( )دج120.000.00الى أقل من  60.000.00من ( )  دج60.000.00أقل من 

( )دج120.000.00  

  

  :رأس المال الفكري - ثانياً

  الفقرات
ال اتفق 

  تماما

ال 

  أتفق
  أتفق  محايد

أتفق 

  تماماً

 أوالً: رأس المال البشري

       .دارين ذوي المهارات والخبرات العاليةجامعة أدرار اإلتستقطب  - 

تنظر جامعة أدرار لإلداريين المبدعين على أنهم األصول األساسية  - 

  .للجامعة

 
  

  

       .دارينتتبنى جامعة أدرار األفكار والحلول المقترحة من طرف اإل - 

     ا البشرية تعمل جامعة أدرار بنظام التدريب من أجل تطوير موارده - 
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  .بشكل مستمر

       .تعتمد جامعة أدرار سياسة االحتفاظ بالكفاءات - 

تعمل جامعة أدرار جاهدة للمحافظة على المكانة االجتماعية  - 

  .لإلداريين المتميزين مهما كان موقعهم

 
  

  

تنتهج جامعة أدرار نظام حوافز فعال لإلداريين المبدعين و  - 

  .المتميزين

 
  

  

 ثانياً: رأس المال الهيكلي

تعتبر أنظمة المعلومات وقواعد البيانات المستخدمة في جامعة أدرار  - 

  .ذات نوعية جيدة ومستحدثة

 
  

  

تضع جامعة أدرار السياسات الالزمة لضمان تدفق سريان المعرفة  - 

  .في جميع المستويات اإلدارية

 
  

  

ون وتبادل الخبرات تتسم عالقات العمل في جامعة أدرار بالتعا - 

  .والمعارف

 
  

  

تشجع جامعة أدرار على اإلبداع اإلداري واالبتكار التقني لتسيير  - 

  .مهامها ووظائفها

 
  

  

تملك جامعة أدرار أنظمة لتقييم عملياتها الداخلية مقارنة بأهدافها و  - 

  .أنشطتها

 
  

  

يف والملكية تولي جامعة أدرار اهتماماً كبيراً لحقوق النشر والتأل - 

  .الفكرية لألنشطة واألعمال التي تؤديها

 
  

  

تساهم  الملكية الفكرية التي تمتلكها جامعة أدرار في تحقيق وانجاز  - 

  .أهداف اإلستراتجية

 
  

  

تحظى عمليات األعمال بجامعة أدرار بكفاءة عالية تمكنها من بلوغ  - 

  .األهداف اإلستراتيجية

 
  

  

 ثالثاً: رأس مال العالقات

تستعمل جامعة أدرار آليات معينة لمتابعة الشكاوى و المقترحات من  - 

  .اآلخرين

 
  

  

تتبادل جامعة أدرار المعلومات مع المتعاملين وتستطلع آراءهم بشان  - 

  .تقديم خدماتها

 
  

  

     تسعى جامعة أدرار لرسم صورة ايجابية عنها في أذهان المتعاملين  - 
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  .معها

       .امعة أدرار بسمعة جيدة في البيئة المحيطة بهاتتمتع ج - 

تسعى جامعة أدرار دائما إلى بناء عالقات متميزة مع اآلخرين  - 

  .لتحافظ على متانة العالقة فيما بينهم

 
  

  

اإلداريون في جامعة أدرار أن العالقات مع المحيط وخدمته هو  رىي - 

  .رأس المال الحقيقي لها

 
  

  

  

  :تميز التنظيميال -ثالثاً

 الفقرات
ال اتفق 

  تماما

ال 

أتف

  ق

محا

  يد

أ

ت

ف

  ق

أتفق 

  تماماً

  القيادة واإلستراتيجية: أوالً

قيادات وكفاءات متميزة تساهم في وضع وتنفيذ  جامعة أدرارتمتلك  - 

  .استراتيجيات متميزة
          

            .بالموضوعية والعدالة جامعة أدرارتتميز أصناف القيادة التي تمتلكها  - 

بتعزيز ثقافة التميز والتحسين المستمر لدى  جامعة أدرارتقوم قيادات  - 

  .اإلداريين بالجامعة
          

            .التغيير كخطوة هامة لالرتقاء بأداء الجامعة جامعة أدرارتتبنى قيادات  - 

            .على إشراك اإلداريين في بناء إستراتيجيتها جامعة أدراريحرص قادة  - 

إستراتجيات طموحة تلبي تطلعات واحتياجات  جامعة أدراردات تصيغ قيا - 

  .المتعاملين معها
          

دراية بان التخطيط االستراتيجي عملية مستمرة  جامعة أدرارلدى قيادات  - 

  .وهامة لنجاحها
          

  .الموارد المادية والبشرية: ثانياً

            

            .رة هياكلها التنظيميةإلى تبني نظرة مستدامة في إدا جامعة أدرارتسعى  - 

خاصية تمكنها من التأكد أن مواردها المالية  جامعة أدرارتمتلك  - 

  .المستخدمة  تعكس و تحقق أهداف التميز االستراتيجي
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بشكل جيد يهدف إلى دعم  جامعة أدرارتتم إدارة التقنيات التي تمتلكها في  - 

  .إستراتجية التميز
     

معلوماتها ومعارفها بصورة فعالة لدعم اتخاذ القرارات  ارجامعة أدرتدير  - 

  .وتحقيق التميز التنظيمي
     

       .نظام فرق العمل إلنجاز أعمالها بكفاءة وفاعلية جامعة أدرارتستخدم  - 

على تطوير قدرات ومعارف إدارييها بشكل مستمر  جامعة أدرارتعمل  - 

  .وبناء
     

حقيق األمن واالستقرار الوظيفي لإلداريين على ت جامعة أدرارتعمل  - 

  . العاملين بها
     

إلى تحقيق رضا اإلداريون بها  على اعتماد منهج  جامعة أدرارتسعى  - 

  .التغير كأساس للنجاح والتميز
     

  .العمليات: ثالثاً

في إدارة عملياتها الداخلية على تقنيات وطرق  جامعة أدرارتعتمد  - 

  .ةتكنولوجية حديث
     

       .في سهولة سير عملها جامعة أدرارتساهم عمليات األعمال التي تتبنها  - 

أنظمة اتصال فعالة بين وحداتها ومستوياتها  جامعة أدرارتمتلك  - 

  .التنظيمية
     

إجراءات موثوقة في إدارة وتصميم عمليات  جامعة أدرارتنتهج  - 

  .التنظيمية
     

       .ؤشرات واضحة لقياس أداء عمليات الداخليةم جامعة أدرارتمتلك  - 

  :جودة الحياة الوظيفية - رابعاً

 الفقرات

ال 

اتف

ق 

تما

  ما

ال 

  أتفق

محاي

  د
  أتفق

أتفق 

  تماماً

 أوالً: التوازن بين الحياة و العمل.

مناخاً مناسباً للعمل يتالءم مع المتطلبات  جامعة أدرارتوفر إدارة  - 

  .يينالوظيفية والشخصية لإلدار
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على تحقيق مرونة في أنظمة العمل ألداء بعض  جامعة أدرارتحرص  - 

  .مهامها الوظيفية خارج العمل
          

على االستجابة لحاجيات واهتمامات اإلداريين داخل  جامعة أدرارتعمل  - 

  .وخارج العمل
          

            .بعين االعتبار االلتزامات العائلية لإلداريين جامعة أدرارتأخذ  - 

 ثانياً: األمان واالستقرار الوظيفي.

في مناخ تنظيمي يتميز باألمان والثقة  جامعة أدراريعمل اإلداريون في  - 

  .المتبادلة بين جميع اإلداريين
          

            .سياسة التدريب واالحتفاظ باإلداريين المهرة جامعة أدرارتتبع  - 

اإلداريين لشعورهم في االستمرار بالتعامل مع  جامعة أدرارترغب  - 

  .باالستقرار الوظيفي
     

 ثالثاً: األجور والمكافآت.

لمن  جامعة أدراريتم توزيع المكافآت والتعويضات على اإلداريين ب - 

  .يستحقها وبصورة عادلة
     

بالرضا لما يحصلون عليه من أجور  جامعة أدراريشعر اإلداريون ب - 

  .وحوافز ومكافآت
     

       .معايير واضحة ومعلنة للحوافز والمكافآت عة أدرارجامتوجد ب - 

 رابعاً: مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات.

مشاركة لإلداريين في صنع واتخاذ القرارات في كافة  جامعة أدرارتوجد ب - 

  .المستويات اإلدارية
     

اهتماما كبيرا آلراء اإلداريين في بناء الخطط  بجامعة أدرارتولي  - 

  .التطويرية والتنموية بها
     

       .في تحديد أهداف العمل وانجاز المهام جامعة أدراريشارك اإلداريون ب - 

 خامساً: تصميم وإثراء الوظيفة.

من أجل تطوير إمكانيات  جامعة أدراريتم توسيع مجاالت الوظائف ب - 

  .اإلداريين الشخصية
     

العمل التحفيزي من خالل إضافة زيادات لمفهوم  جامعة أدراريوجد ب - 

  .واجبات ومسؤوليات مختلفة
     

     بمنح حرية التصرف لإلداريين من خالل زيادة المهام  جامعة أدرارتقوم  - 



 

192 
 

  الوظيفية لإلداريين

على إثراء الوظائف و توسيع المهام ليكتسب اإلداريين  جامعة أدرارتعمل  - 

  .معرفة متجددة ومهارات جديدة
     

 سادساً: البرامج التدريبية.

       .اإلداريين على تطوير وتحسين قدراتهم اإلبداعية جامعة أدرارتحفز  - 

البرامج التدريبية المناسبة للعمل من خالل توفير  جامعة أدرارترصد  - 

  .دورات تدريبية
     

       .خطة تدريبية مميزة لالرتقاء بأداء اإلداريين جامعة أدرارتضع  - 
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  02امل��ق�رقم�

 قائمة بأسماء محكمي االستبانة
  

 مكان العمل الرتبة االسم و اللقب

 جامعة ادرار أستاذ دكتور ساوس الشيخ

 جامعة ادرار دكتور ولد باحمو سمير

 جامعة ادرار دكتور هداجي عبد الجليل

 جامعة مستغانم دكتور مالحي رقية
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