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را املال الفكري يف اطار احلومكة و ارره عىل أداء اجلامعي
دراسة اس تطالعية لعينة من اجلامعات يف حمافظة السلامينية
افرس عيل مرادي و جيا كرمي امحد
قسم احملاس بة ،لكية الدارة والقتصاد ،جامعة التمنية البرشية ،السلامينية ،اقل م كوردس تان ،العراق
املس تخلص -اس هتدفت البحث ا ى قيا و ققي م أرر رأ املال الفكري و احلومكة
عىل الداء املنظامت لعينة من اجلامعات يف السلامينية .حيث قعترب رأ املال الفكري
من أمه املوجودات املنظمة كام انه يساعد يف اإضافة مزية قنافس ية و استامثر هذه
املوجودات يف ظل اليات و مباديء احلومكة حيث ينعكس عىل حتقيق مس توايت عالية
للداء و ققدمي اخلدمات جبودة عالية.
وللتحقيق اهداف البحث و اختبار فرضياقه مت اعامتد عىل البياانت الاولية و الثانوية
و قصم م اس تبيان و اس تخدمت الباحثتان الربانمج الاحصايئ ) (spssلتحليل
البياانت.
ومت الوصول خالل البحث ا ى أن هناك قأثري معنوي لرأ املال الفكري عىل حتسني
الداء و رفع كفاءة املنظامت من خالل قطبيق قواعد احلومكة و الاس تغالل املوارد و
املوجودات الفك رية.
كام قدمت الباحثتان مجموعة من التوصيات أمهها مساعدة التدريس يني يف التغلب عىل
نقاط الضعف يف أداهئم وقعزيز نقاط القوة من خالل حث املنظامت املبحوثة عىل قطوير
قدرات التدريس يني وحتسني أ داهئم من خالل مشاركهتم يف املؤمترات والندوات العلمية
وبرامج قدريبية كفوءة وممتزي.
اللكامت ادلاةل  :رأ املال الفكري ،احلومكة ،الداء اجلامعي.

املقدمة
قواجه املنظامت اليوم حتدايً كبرياً إاذ أهنا قعمل يف بيئة معل معقدة متقلبة ورسيعة التغيري
اقتصادايً ،س ياس ياً واجامتعياً كون هذه البيئة قتسم ابملنافسة القوية والتغريات املتسارع ة
فالسمة الساس ية اليت متزي منظامت اليوم أهنا قعيش يف بيئة ديناميكية ،ذلا اإذا أرادت
المنو والاس مترار والازدهار علهيا أن قنافس املنظامت الخرى وقنظر اإ ى املس تقبل بعني
اثقبة من خالل اعامتد الساليب الإدارية غري التقليدية والإفادة القصوى من املوجودات
الفكرية املتوافرة دلهيا اإذ أن اليشء يعد موجود ًا يف املنظمة اإذا ما حقق منفعة سواءمالية
(اكلتدفقات النقدية والرابح) أو غري مالية(اكخلربات واملدراكت) فعملية حتويل

املوجودات غري امللموسة واليت قضم املوارد البرشية مبا متتلكه من معارف وهمارات وخربة
وابتاكر اإ ى موجودات فكرية يك قتحول هذه الاخرية اإ ى امللكية الفك رية اليت يمتزي
ابمتالكها أحصاب املقدرة العقلية واخلربات الفريدة ،فاملنظامت اليت متتكل أحصاب العقول
املتفردة يصبح دلهيا قدرة قنافس ية اجتاه املنظامت الخرى اإذ متتاز بأهنا وحيدة يف امتالك
هذه اخلربات فرأ املال الفكري هو ليس معدات أو تكنولوجيا ميكن قطبيقها عىل
مس توى املنظامت كلك بل هو حالت فريدة يف املنظامت متزيها عن ابيق املنظامت
الخرى ذلا علهيا احملافظة عىل هذه املوجودات الفك رية واس تقطاب املوارد البرشية ذات
املهارات واملعرفة اذلين يضيفون قمية أو حصة سوقية للمنظمة .فاإذا ما امتلكت املنظمة
قوة رأ املال الفكري دلهيا فأهنا تس تطيع من خالل التحليل اس تخدامه كداة اإسرتاقيجية
فاعةل لتحقيق المتزي املس تقبيل املس متر(.جواد،اسامعيل)130-129 :2009،
حیاول هذا البحث تسليط الضوء عىل مواضيع حتتل امهية اس تثنائية عىل مس توى
املنظامت الا ويه (رأ املال الفكري ،والداء اجلامعي واحلومكة) واليت قعد ذات
اتثريات وانعاكسات واسعة عىل قطوير الواقع امليداين للمنظامت املعارصة ،ولختبار
العالقة والتاثري بني متغريات البحث اختريت اجلامعات يف حمافظة السلامينية مكيدان
للجانب التطبيقي وحاجهتا لتطوير را املال الفكري بغية الوصول ا ى التفوق املنظميي
عرب بناء ثقافة الاداء للجامعات.

مهنجية البحث:
مشلكة البحث  :قتجىل مشلكة البحث يف الصعوابت اليت يواهجها احملاس بون يف
قيا رأ املال الفكري اذلي يعرب عنه ببياانت نوعية من الصعوبة التعبري عهنا يف
صورة مكية ،كام ان غياب الصيغة املفاهميية لكيفية التعامل حماسبياً مع هذا النوع من
رأ املال بأعتبار عنارصه متثل املوجود من املوجودات املنظامت .وان املداخل احلديثة
لقياسه (املالية) مازالت حباجة ا ى الكثري من ادلراسة والبحث لتصبح قادرة عىل القيام
بعملية القيا بشلك موضوعي ومتفق عليه حيث ان هذه املداخل لزالت حمل جدل
بني الباحثني واملفكرين يف جمال احملاس بة .ميكن جتس يد مشلكة البحث احلايل ابلي :
 ما أرر رأ املال الفكري عىل أداء اجلامعات؟ ما أرر اإطار احلومكة عىل أداء اجلامعات؟ -ما أرر رأ املال الفكري عىل أداء اجلامعي يف اإطار احلومكة؟
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أ مهية البحث  :قتجىل أمهية البحث من خالل أمهية املتغريات املبحوثة :
يس متد البحث احلايل أمهيته من خالل قناوهل ملتغريات احملاسبية معارصة يف جمال
اإدارة رأ املال الفكري يف اإطار احلومكة اليت ابت لها الارر البالغ يف أداء اجلامعات
وقفوقها ،اذ اصبح الاداء املتفوق هدف تسعى املنظامت لتحقيقه عرب استامثر رأساملها
الفكري ومتزي اداء العاملني فهيا ،كام يس متد البحث امهيته من امهية املنظامت املبحوثه
كوهنا حتتل امهية اس تثنائية وحاجهتا للوصل ا ى التفوق .رأ املال الفكري يعىن من بأ مه
املوجودات اليت من شأهنا اإحداث الفرق يف حياة املنظمة ،أل ويه املعرفة املتجددة
والاكمنة داخل الكفاءات البرشية واليت قعترب القاعدة الصلية وجحر الس ا خللق القمية
وحتقيق الرثوة يف عامل العامل املعارصة ،كام أصبح يعترب مصدر همم من مصادر القوة
للمنظمة واملورد الوحيد لتحقيق املزية التنافس ية املس تدمية واليت يصعب ققليدها و ميكن
قطويرها.
أهداف البحث  :هيدف البحث بصفة عامة اإ ى التعرف عىل أرر أبعاد رأ املال
الفكري يف اإطار احلومكة عىل أ داء اجلامعات وتشخيص وحتديد العالقة بني املتغريات،
ومعوما ميكن قلخيص أهداف هذا البحث يف سلسةل من العنارص من أبرزها ما ييل:
 قوضيح مفاه م رأ املال الفكري و مكوانقه يف اجلامعات . حتديد املؤرشات الساس ية لقيا رأ املال الفكري. زايدة املعرفة مبفهوم احلومكة بشلك عام وحومكة اجلامعات بشلك خاص. زايدة الوعي بأمهية رأ املال الفكري و اإطار احلومكة و الداء يف اجلامعات. ققي م العالقة مابني رأ املال الفكري و الداء اجلامعات. قوضيح اإطار احلومكة يف أداء جامعات.فرضيات البحث :
بقصد الإجابة عىل أس ئةل البحث املطروحة يف مشلكهتا ،ققوم هذا البحث عىل
الفرضيات الآقية:
 .1الفرضية الصف رية : H0 :ل قوجد عالقة ذات دلةل اإحصائية بني رأ املال الفكري
و حومكة اجلامعات يف أداءاجلامعي
 .2الفرضية البديةل : H1 :قوجد عالقة ذات دلةل اإحصائية بني رأ املال الفكري و
حومكة اجلامعات يف أداء اجلامعي
حدود البحث :
• حدود ماكنية  :مت اختيار اجلامعات يف حمافظة السلامينية.
• حدود زمانية  :حددت مدة البحث بـ  5أشهر من بداية شهر ترشين الثاين
لس نة  2021ا ى هنايه شهر أذار لس نة . 2022
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املبحث الول
الإطار املفاهميي للرا املال الفكري
أول  :مفهوم وقعريف را املال الفكري
ميكن قعريف رأ املال الفكري عىل أنه مجموعة من املوجودات غري امللموسة (املوارد
والقدرات واملنافسة) اليت يمت احلصول علهيا من ال داء املنظمي وخلق القمية.
)(Sherafati et al,2016:83
قواجه املنظامت اليوم حتداي كبريا كوهنا قعمل يف بيئة معقدة وديناميكية رسيعة التغيري
يف لك جوانهبا الاقتصادية والس ياس ية والاجامتعية والثقافية  .ففي السابق اكن رأ
املال الاسايس للمنظامت هو قكل املوجودات امللموسة مثل املال واملباين واخملزون
وغريها  ،اما يف الوقت احلارض فان رأ املال الاسايس وال مه للمنظامت هو رأ املال
دورا همام
الفكري  .حيث انه أحد املوجودات غري امللموسة داخل املنظمة اليت متار ً
جدا يف عامل العامل(Alkhateeb et al,2018:2).
اثنيا  :املكوانت الرا املال الفكري (Malkawi et al,2018) :
 .1الرا املال البرشي :
يقصد برأ املال البرشي "قمية املوارد البرشية املتاحة للمنظمة ،حمسوبة بقدر ما أنفق
علهيا من قعل م وقدريب ورعاية اجامتعية وثقافية ،وفرص للتعل م اذلاي عىل وقت
املنظمة"( .بلبال)26 :2014،
"مجموع ما ميتلكه املوظفون من قدرات ،وهمارات ،وخربات ذهنية اكنت أو جسدية،
واليت بدورها تس تخدم لرفع كفاءة وفعالية املنظمة"(.الوزير) 27 :2018،
 .2الرا املال الهيلكي ( داخيل )
ي
يمتثل يف املعرفة التنظميية  ،وبصفة عامة متثل يف لك يشء متواجد داخل املنظمة
ويساعدها عىل الاس تفادة من قدرهتا البرشية وعالقات ابلغري وقدرهتا عىل الابتاكر
والإبداع واس تخدام تكنولوجيا املعلومات(.متويل و أمحد(13 :2010،
أن را املال الهيلكي يشمل مجيع الهيألك والعمليات اليت حیتاهجا أعضاء املنظمة من
أجل أن تكون منتجة إوابداعية ،فاخلصائص الهيلكية من حيث القدرة عىل التواصل مع
الرساةل واملهمة جلذب أعضاء املنظمة لفهم أ هدافها.
)(Ab Samad et al,2019:281
 . 3الرا املال العالقات ( خاريج ) :
هو قمية العالقات اليت ققميها املنظمة مع زابئهنا من خالل زايدة رضا الزبون وولئه
 ،ومدى الاحتفاظ به ،عن طريق الاهامتم مبقرتحاقه ،والاس امتع اإ ى الشاكوي املقدمة
من قبهل ،إواجياد احللول الناحجة لها ابلرسعة املمكنة  ،ومشاركته يف أعاملها و صفقاهتا أو
اإقامة عالقات قعاون قوية(.لويزة)76 :2016،
يعرف رأ املال العالقاي عىل أنه قدفق املعرفة من داخل املنظمة اإ ى خارهجا عرب
ش باكت العالقات املشلكة يف وحول املنظمة(.الوزير)28 :2018،
اثلثا  :خصائص رأ املال الفكري
يمتزي رأ املال الفكري مبجموعة من اخلصائص أبرزها ( :البش تاوي و بين
طه)236 :2014،
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 .1اخلصائص التنظميية :فامي خيص املس توى الاسرتاقيجي جند أ ن رأ املال الفكري
ينترش يف املس توايت لكها وبنسب متفاوقة ،أما خبصوص الهيلك التنظميي اذلي يناسب
رأ املال الفكري فهو ابلتأكيد الهيلك التنظميي العضوي املرن ،أما الرمسيا فتس تخدم
بشلك منخفض جدا ،ومييل اإ ى الالمركزية يف الإدارة بشلك واحض.
 .2اخلصائص املهنية :ينصب الاهامتم عىل التعل م املنظم والتدريب الإررايئ وليس
ابلرضورة الشهادة الاكدميية ،وميتاز رأ املال الفكري ابملهارة العالية واملتنوعة واخلربة
العريقة.
 .3اخلصائص السلوكية والشخصية :مييل را املال الفكري اإ ى اخملاطرة بدرجة كبرية مع
موضوعات قتسم ابلتأكد ،ورأ املال الفكري ميال اإ ى املبادرة وققدمي الفاكر
واملقرتحات البناءة ،ودليه قدرة عىل حسم القرارات دون تردد ،ودليه مس توايت ذاكء
عالية ومثابرة حادة يف العمل وثقة عالية ابلنفس.
ابلإضافة اإ ى اخلصائص السابقة ،يمتزي رأ املال الفكري عن غريه من املوجودات مبجم
وعة من املمزيات ومن أمهها( :بيصار)29 :2017،
 رأ مال غري ملمو . من الصعوبة قياسه بدقة. رسيع الزوال والفقدان. يزتايد ابلس تعامل. ميكن الاس تفادة منه يف مراحل ومعليات خمتلفة يف نفس الوقت. يتجسد يف أشخاص دلهيم الإس تعداد محلهل. هل قأثري كبري عىل املنظمة.رابعا  :مؤرشات قيا رأ املال الفکری
اإن الهدف من قيا رأ املال الفكري يف أي منظمة هو حتديد مدى فعالية املنظمة
يف خلق القمية ,حيث ان دور القيا هو قوفري اإطار لرتكزي الانتباه عىل يشء ما بنيه
مراقبته ،وعىل هذا النحو فان قيا رأ املال الفكري يقدم ل إالدارة أداة قوية ميكن أ ن
قؤرر يف السلوك التنظميي والعمل عىل مس تواها ،فقيا رأ املال الفكري يسمح
للمنظمة برتكزي الانتباه حوهل من طرف الإدارة العليا ،وضامن اإدارة انحجة للمعرفة.
وقتجسد أمهية قيا رأ املال الفكري بصورة كبرية فامي يأ ي ( :سامل)38 :2015،
 .1رضورة قيا قمية الرشكة أو املنظمة وأداهئا بصوره دقيقة واكمةل خصوصا يف جممتعات
قتعاظم فهيا املعرفة حيث تشلك املعرفة جزءا كبريا من قمية املنتج ومن قمية املنظمة .
 .2عدم اس تطاعة الساليب احملاسبية التقليدية اليت قعمتد عىل قيا املوجودات
امللموسة من واقع السجالت التارخيية للرشاكت أو منظامت عىل قيا وققدير قمية رأ
املال الفكري لها ،واذلي يشلك جزءا كبريا من املوجوداهتا ،مع العمل أن الساليب
احملاسبية التقليدية ل قويل عناية كبرية بأمهية قيا رأ املال الفكري للرشاكت أ و
املنظامت.
 .3اإن الساليب احلديثة لقيا رأ املال الفكري تركز عىل قيا قمية الرشاكت أ و
املنظامت اإعامتدا عىل احلارض واملس تقبل بيامن تركز الساليب احملاسبية التقليدية عىل
املايض فقط.
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 .4اإن الساليب احملاسبية التقليدية تركز عىل احلقائق املادية فقط و تركز عىل المكيات،
بيامن مقاييس رأ املال الفكري قعمتد عىل حقائق غري مادية وتركز عىل النوعية ،فضال
عن أن الساليب احملاسبية التقليدية قعكس نتاجئ املعامالت السابقة والتدفقات النقدية
احلقيقية بيامن تركز مقاييس رأ املال الفكري عىل خلق القمية.

املبحث الثاين
الإطار املفاهميي للحومكة
أول  :مفهوم و قعريف احلومكة
" احلومكة يه النظام اذلي يمت من خالهل قوجيه أعامل املنظمة ومراقبهتا عىل أعىل
مس توى من أجل حتقيق أهدافها والوفاء ابملعايري الالزمة للمسؤولية والناهة
والشفافية"(.عبدالعال) 4 :2007،
"مجموعة من الآليات والإجراءات والقوانني والنظم والقرارات اليت قضمن لك من
الانضباط والشفافية والعداةل مبا حیقق اجلودة والمتزي يف الداء عن طريق قفعيل قرصفات
اإدارة الواثئق الاقتصادية فامي يتعلق ابس تغالل املوارد الاقتصادية املتاحة دلهيا لتحقيق
أفضل منافع ممكنة لاكفة الطراف ذوي املصلحة واجملمتع كلك"( .عيل ،وحشاقه:2007 ،
)17
اثنيا  :أهداف احلومكة املنظامت
تساعد احلومكة اجليدة للمنظامت يف دمع الداء وزايدة القدرات التنافس ية ،وحتسني
الاقتصاد بشلك عام وذكل من خالل مجموعة من الهداف ممتثةل فامي ييل  ) :السعدية
و س ناء)11 :2020،
حماربة الفساد بلك أنواعه سواء اكن فسادا ماليا أو حماسبيا أو س ياس يا.جذب الاستامثرات سواء الجنبية أو احمللية واحلد من هروب رؤو الموال.حتقيق الاس تقرار واملصداقية للقطاعات املالية عىل املس توى احمليل وادلويل.قدع م عنرص الشفافية يف اكفة معامالت ومعليات املنظامت إواجراءات احملاس بة و القدقيق املالية ابلشلك اذلي ميكن من ضبط عنارص الفساد يف أ ي مرحةل.
زايدة الثقة يف الاقتصاد الوطين وقعميق دور سوق املال وزايدة قدرقه عىل تمنيةاملدخرات ورفع معدلت الاستامثر من انحية وتشجيع منو القطاع اخلاص ودمع قدراقه
التنافس ية من انحية أخرى.
حتسني وقطوير اإدارة املنظامت ومساعدة املديرين وجملس الإدارة عىل بناء اسرتاقيجيةسلمية.
حتقيق اإماكنية املنافسة يف الجل الطويل مما يؤدي اإ ى قوفري حوافز للتطوير وختفيضالتاكليف الإنتاجية.
 ا إلرشاف عىل املسؤولية الاجامتعية للمنظمة يف ضوء قواعد احلومكة الرش يدة.-احلصول عىل المتويل املناسب والتنبؤ ابخملاطر املتوقعة.
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اثلثا  :خصائص احلومكة
فامي ييل مجموعة من خصائص احلومكة ( :قعاليب ) ٢٨-٢٤ : ٢٠١٥ ،
 .1املشاركة "  :"Participationويه حق امجليع ابملشاركة يف اختاذ القرار وذكل من
خالل منظامت متثيلية ،حيث أن للشعب احلق يف حرية التعبري ،وحرية التجمع ...اخل.
 .2الرشعية " :"Legitimacyويقصد هبا أن تكون السلطة من حيث الإطار الترشيعي
واملنظمي والقرارات احملددة ،ومن حيث املعايري املرعية يف املنظمة و العمليات
والإجراءات مقبوةل دلى العامة .
 .3الشفافية " :"Transparencyوقناول الإفصاح عن املعلومات الهامة ،حبيث يمت
الإفصاح عن لك املعلومات بطريقة عادةل بني أفراد اجملمتع وبني مجيع ادلول .ويف الوقت
املناسب و بدون قأخري ،وقضم املعلومات اليت جيب الإفصاح عهنا:
 معلومات عن القوانني والربامج والس ياسات العامة. معلومات حول الداء. معلومات حول امللكية معلومات حول الهداف واخملاطر احملمتةل. قطوير متطلبات الإفصاح عن القوامئ واملعلومات غري املالية ونرشهااإلكرتونيا.
 مرشوع مزاوةل هممة احملاس بة والتدقيق  ...اخل.لت
 .4الإدامة "  :"Sustainableويقصد هبا اإدامة نشاطات احلومكة وا منية عىل املدى
البعيد.
 .5العداةل واملساواة  Equity &Equalityحبيث قتوفر الفرص للجميع التحسني
أوضاعهم مثلام يمت اس هتداف الفقراء والقل حظا لتوفري الرفاهية للجمي.
 .6املساءةل "  :" Accountabilityيكون متخذي القرارات يف القطاع العام واخلاص،
ويف قنظاميت اجملمتع املدين مسؤولني أمام امجلهور وادلوائر احملددة ذات العالقة ،وكذكل
أمام من هيمهم المر وهلم مصلحة يف قكل املنظامت.
 .7المتكني والتخويل  Empowering &Enability":حيث يس تطيع مجيع الطراف
املرشوعة لتحقيقها ،إوانشاء البيئة اليت متكهنم من حتقيق أقىص حد ممكن من النجاح
والرخاء للجميع خدماقية "  :"Scrvice Orientedهتمت بضامن ققدمي اخلدمات
الساس ية لقطاعات املواطنني اخملتلفة يف اجملمتع ،خاصة ذوي ادلخول املتدنية والفئات
ذات الاحتياجات اخلاصة والحياء الفقرية يف اجملمتع.

املبحث الثالث
الإطار املفاهميي لالداء

رابعا  :حمددات احلومكة
هناك اقفاق عىل أ ن التطبيق اجليد حلومكة املنظامت من عدمه يتوقف عىل مدى
قوافر ومس توى جودة مجموعتني من احملددات هام  :احملددات اخلارجية واحملددات
ادلاخلية وميكن عرض هاقني اجملموعتني من احملددات بيشء من التفصيل كام ييل( :غادر
)١٨-١٦ :٢٠١٢ ،
احملددات اخلارجية  :تشري اإ ى املناخ العام لالستامثر يف ادلوةل ،واذلي يشمل عىل سبيل
املثال :القوانني املنظمة للنشاط الاقتصادي ( مثل قوانني سوق املال والرشاكت وقنظ م
املنافسة ومنع املامرسات الاحتاكرية والإفال وماكحفة الفساد ) ،وكفاءة القطاع املايل
(البنوك وسوق املال) يف قوفري المتويل الالزم للمرشوعات ،ودرجة قنافس ية أسواق
السلع وعنارص الإنتاج ،وكفاءة الهجزة والهيئات الرقابية يف اإحاكم الرقابة عىل مجيع
منظامت اجملمتع.

أول  :مفهوم و قعريف الداء
لل
عىل أهنا مجموعة من املعايري املالمئة متثيل و القيا اليت حیددها الباحثون و اليت
متكن من اإعطاء حمك ققيميي عىل النشطة و النتاجئ و املنتجات و عىل أاثر املنظمة عىل
البيئة اخلارجية(Jean,2000:20) .
و قعرف الداء املايل اجليد أمر ابلغ المهية للمنظامت لتكون قادرة عىل احلفاظ عىل
وجودها و اس مترارها(Nuryaman,2015:294) .
اثنيا  :خصائص الداء املنظمي( :عبدالهادي)45 :2017،
 .1احملافظة عىل ثبات العمل واس متراره من خالل اخلربات الرتامكية والتجارب السابقة
اليت قرثي املنظمة ،وقورث هذه اخلربات من جيل اإ ى جيل حبيث ل قتأرر املنظمة
بغياب أو قغيري القيادات.
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احملددات ادلاخلية :تشري اإ ى القواعد والسس اليت حتدد كيفية اختاذ القرارات وقوزيع
السلطات داخل املنظمة بني امجلعية العامة وجملس الإدارة واملديرين التنفيذيني ،واليت
يؤدي قوافرها من انحية وقطبيقها من انحية أخرى اإ ى ققليل التعارض بني مصاحل هذه
الطراف الثالثة.
خامسا  :مبادئ احلومكة
حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتمنية يوجد س تة مبادئ وتمتثل فامي ييل :
(للو و رفو) 426-425 :2019،
ضامن وجود أسا لإطار فعال حلومكة املنظامت  :حيث قعمل احلومكة عىل ضامنشفافية وكفاءة السواق املالية مبا يتوافق مع حمك القانون ،مع حتديد وقوزيع واحض
للمسؤوليات بني خمتلف اجلهات ا إلرشاقية والتنظميية والتنفيذية.
حقوق املسامهني  :يتعني أن يكفل اإطار أساليب ممارسة حومكة املنظامت حاميةاملسامهني ،حيث اإن هلم حقوق ملكية معينة مثل احلق يف احلصول عىل خمتلف
املعلومات الرضورية املتعلقة بنشاط املنظمة يف الوقت املناسب وبصفة منتظمة ،احلق
يف نقل أو حتويل ملكية السهم ،احلق يف انتخاب أعضاء جملس الإدارة.
املعامةل املتاكفئة للمسامهني  :قضمن احلومكة حتقيق املساواة يف معامةل اكفة املسامهني،مبا فهيم القلية والجانب ،حيث جيب أ ن حیصل امجليع عىل احلقوق نفسها ،كام ينبغي
أن قتوفر للجميع القدرة عىل احلصول عىل املعلومات.
دور أحصاب املصاحل يف حومكة  :جيب أن ينطوي اإطار حومكة املنظامت عىل اعرتافحبقوق أحصاب املصاحل اليت مت اإقرارها وفقا للقانون ،وأن يعمل أيضا عىل تشجيع
التعاون بيهنم وبني املنظمة ومتكيهنم من الاطالع عىل املعلومات املطلوبة.
الإفصاح والشفافية  :قضمن حومكة املنظامت حتقيق الإفصاح ادلقيق ويف الوقت املالمئبشأن اكفة املسائل اخلاصة بتأسيس املنظمة ،وهدا بتوفري معلومات عن  :النتاجئ املالية
والتشغيلية للرشكة ،أهداف املنظمة ،أعضاء جملس الإدارة ،الرواقب واملزااي املمنوحة
لكبار املسؤولني ،وهيألك وس ياسات حومكة املنظامت.
مسؤوليات جملس الإدارة  :جيب أن يضمن مساءةل جملس الإدارة من قبل املسامهني،كام جيب أ ن يكفل املتابعة ل إالدارة التنفيذية من قبل جملس الإدارة.

جمةل جامعة التمنية البرشية
 .2الاعامتد عىل جامعية الداء واملشاركة يف اختاذ القرار من قبل اخملتصني واخلرباء لإدارة
املنظمة ،ويضمن العمل املنظمي عدم قفرد رئيس املنظمة ابلإدارة والقرار.
 .3احملافظة عىل الاس تقرار الإداري واملايل للمنظمة ،وذكل من خالل اقباع الس ياسات
والنظم والقوانني املعمتدة.
 .4استامثر هجود اكفة الفراد العاملني يف املنظمة حنو قطوير املنظمة يف اإطار واحض من
الواجبات واملسؤوليات ،ومشاركة جامعية يف حتقيق ال هداف.
ً
 .5اختيار أفضل الساليب والنظرايت الإدارية اليت حتقق قفوقا للمنظمة عىل مس توى
اخلدمات اليت ققدهما.
ت
س
 .6الرتكزي عىل العنرص البرشي و منيته وقأهيهل اب مترار واس تقطاب أفضل الكفاءات
من خالل س ياسة متطورة قعمتدها املنظمة يف التوظيف.
 .7قعزيز ولء وانامتء العاملني للمنظمة وأنظمهتا ،ابعتبارها منظمة للجميع قتطلب العمل
ادلؤوب للمحافظة علهيا والعمل من أجل ققدهما.
للم
 .8يضمن العمل املنظمي خلق قيادات بديةل ويتيح اجملال متزيين ملامرسة ققدهمم يف
الوظائف العليا.
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 )1العامل الس يايس :وذكل من حيث املناخ والنظام الس ياس يني ومدى مالمئة الس ياسة
لعامل املنظمة ووجود س ياسة حامكة لعامل املنظمة.
 )2العامل الاقتصادي:وذكل مثل املوارد الإقتصاية ،والعامةل ،والبطاةل ،والاقتصاد احمليل
،وا إلقلميي والعاملي وأرر لك ذكل عىل املنظمة ومدى الانعاكسات عىل ممارسة الإنتاج
والعمل والنشاط واخلدمات.
جمل
 ) 3العامل الاجامتعي:ومثال ذكل حاجات املنظمة وا متع والسلوك العام ومنط حياة
الفراد والعالقات الإنسانية واجملمتعية.
 )4العامل التكنولويج:وذكل اكلتقدم والتقين والفين ومدى قوفرهام دلمع ومتزي الداء
ومعل املنظمة .
 )5العامل البييئ:مثال ذكل املناخ وجمال معل املنظمة واملوقع اجلغرايف والتلوث البييئ
وسلوكيات اجملمتع احمليل اجتاه البيئة.
 )6العامل القانوين:وذكل حنو وجود دس تور ينظم شؤون ادلوةل وترشيعات وقوانني
واحلقوق املدنية للمواطنني.
خامسا  :قيا الداء املنظمي
يعرف قيا الداء عىل أنه "املراقبة املس مترة لإجنازات برامج املنظمة و تسجيلها ،و
لس امي مراقبة وتسجيل جوانب سري التقدم حنو حتقيق غاايت موضوعة مس بقا".
(كحييل)36 :2015،
ومن بني أمه الس باب اليت قفرض عىل املنظمة قيا أداهئا ماييل :
(مار)108 :2009،
 كتابة التقارير والامتثال للوامر :تس تخدم املقاييس يف املتابعة مع املستمثرين يفاملنظمة ،ويمت ذكل بشلك قطوعي أو بشلك اإجباري لس باب ملزمة.
 التحمك يف سلوك الفراد :تس تخدم املقاييس يف تشجيع الفراد وقغيري سلوكهم،ابلإضافة اإ ى حتديد قمية التعويض والالزتام مبعايري العمل املتنوعة والهادفة.
 اختاذ القرار الاسرتاقيجي والتعمل داخل املؤسسة :تس تخدم املقاييس من أجل اإعطاءالقرارات الإدارية املتخذة جوهرا ،ابلإضافة اإ ى التغلب عىل صعوبة الافرتاضات
الاسرتاقيجية والتعمل والتحسن بشلك مس متر.

اثلثا  :عنارص الداء املنظمي ( :صبيح) 34-32 :2014،
 .1الرحبية
جيب الرتكزي عىل حتقيق الرحبية وليس الهدف هنا الرتكزي عىل نقود السوق فقط،
ولکن النظر اإ ى قلبية احتياجات الزابئن بشلك أفضل من املنافسني .ويضمن ذكل
احملافظة عىل الزابئن واس تقطاب زابئن جدد .وتکون النتيجة حتسن يف الرحبية مع قوسع
يف الفرص والمنو ومس تقبل أکرث دميومة للمنظمة عىل املدى البعيد .وققيس الرحبية كفاءة
املنظمة يف اس تخدامات الاموال ،کام ققيس مدى حتقيق الرشكة للمس توايت املتعلق ة
بأداء النشطة وهيلك التلكفة كام أهنا قعرب عن حمصةل نتاجئ الس ياسات والقرارات اليت
قتخذها الرشكة فامي يتعلق ابلس يوةل و الرفع املايل.
 .2الإنتاجية
ابلرمغ من الاختالف يف وهجات النظر بشأ ن الإنتاجية اإل أنه ميکن حتديدها ملفهوهما
الواسع بأهنا قعين  :املعيار اذل ي ميکن من خالهل قيا حسن اس تغالل املوارد الإنتاجية
ويف ضوء ذكل ميکن حتديد و ققي م درجة الاس تفادة.
 .3كفاءة التشغيل
قبل التطرق اإيل مفهوهما سوف يمت التطرق لتعريف الإدارة من اإحدى قعريفات
الإدارة أهنا :معلية مس مترة ومتفاعةل هتدف ا ى قوجيه اجلهود الفردية وامجلاعية حنو حتقيق
أهداف مشرتكة ابس تخدام املوارد املتاحة بأعىل درجة من الفاعلية و الكفاءة.
ترقبط الفعالية ابلقيادة  ،وترقبط الكفاءة ابلإدارة .ذلكل فاإن الفعالية قتحقق عندما
تکون هناك رؤاي واحضة وأهداف حمددة واسرتاقيجيات ومبادئ وق م وتمنية وقطوير
وغري ذكل من سامت القيادة.وقتحقق الكفاءة عندما يکون هناك ختطيط وقنظ م إوادارة
للوقت ورقابة ومتابعة  ،وعندما تکون هناك فعالية ول قوجد كفاءة فان الرؤى
والهداف ل جتد من حیققها بصورة حصيحه  ،ويف حاةل عدم وجود فعالية ووجود كفاءة
فان العامل قنجز ولکن بدون وضوح الاهداف.

سابعا  :املعوقات التقي م الداء املنظمي

رابعا  :العوامل املؤررة عىل أداء املنظمة
هناك مجموعة من العوامل والسس اليت قعمل كقوة دافعة حتدد املسار الاسرتاقيجي
للمنظمة ومن بني هذه العوامل نذكر ( :جوهر)57 :2011،

قواجه معليات ققي م الداء املنظمي كثريا من الصعوابت اليت قصعب من معلية التقي م
ادلقيق اإذ أن اعامتد معايري واحدة القيا الداء املنظمي قغيري يف غاية الصعوبة وتمتثل
هذه الصعوابت فامي ييل ( :عبد الرزاق)55 :2008،
 -الصعوبة يف حتديد املتغريات املرغوب قياسها والعالقات اليت بيهنا .

سادسا  :السس العامة لتقي م الداء
ترتكز معلية ققي م الداء عىل مجموعة من السس العامة ميكن قوضيحها فامي ييل:
(معرو)12 :2009،
 )1حتديد أهداف املنظمة
 )2وضع اخلطط التفصيلية لتحقيق الهداف
 )3حتديد مركز املسؤولية
 )4حتديد مؤرشات الداء
 )5قوافر هجاز مناسب للرقابة عىل التنفيذ
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 الصعوبة يف حتديد بداية معليات تشخيص ودراسة وحتليل الاجناز هبدف ققيميه. صعوبة قطوير معايري مكية ونوعية لقيا اخملرجات المكية والنوعية لقيا أداء املنظمة . النقص يف الكوادر البرشية املدربة للقيام بقيا ال داء وققيميه حيث قتطلب هذهالعملية درجة عالية من اخلربات والكفاءات واملهارات الالزمة.

املبحث الرابع
دور رأ املال الفكري و احلومكة عىل الداء اجلامعي
أول  :العالقة بني را املال الفكري والاداء املايل
ميكن ان يؤرر رأ املال الفكري عىل الداء املايل املنظامت وذكل لن املنظامت اليت
دلهيا رأ مال برشي يمتتع ابلقابلية واملقدرة والالزتام العايل سزييد من الإنتاجية والفاعلية
سواء بشلك فردي أو جامعي  ،حبيث يعزز ذكل قدرة املنظمة عىل حتقيق الرحب لها
ويعكس رأ املال الهيلكي قدرات النظام وهيلكه واسرتاقيجيته وثقافته يف قلبية طلبات
السوق وحتقيق أهداف املنظمة  ،فاإذا اكن دلى املنظمة رأ مال هيلكي كفوء فان
ذكل يساعد ابلتأ كيد عىل حتقيق أهداف املنظمة مبا يف ذكل رحبيهتا.
(العامري و الاخرون)11 :2019،
اثنيا  :أآليات احلومكة وعالقهتا ابلستامثر يف رأ املال الفكري
يعترب رأ املال الفكري من أمه املوجودات املنظمة ،حيث أنه يساعد يف اإضافة
مزية قنافس ية للمنظمة ،ويساعد يف رفع كفاءة اس تخدام املوجودات امللموسة ،ومن أ مه
أس باب جناح املنظامت هو الاستامثر يف رأ املال الفكري وقطوير قدراقه يف العمل،
كام أن قطبيق أآليات احلومكة اجليدة املمتثةل يف جملس الإدارة وجلان التدقيق والتدقيق
ادلاخلية واخلارجية واملتغريات البيئية احلديثة من أمه أس باب جناح املنظامت ،ذلكل ميكن
القول بوجود عالقة بني أآليات حومكة املنظامت وقرار الاستامثر يف رأ املال الفكري.
(أبودغ م) 61 :2018 ،
اثلثا  :دور رأ املال الفكري يف حتسني الداء التنافيس
يتطلب المر من املنظامت الراغبة يف التفوق والمتزي التنافيس أن حتسن الاستامثر
يف موجوداهتا الفك رية ،ممتثةل يف املعرفة واذلاكء ،الذلان يؤرران عىل الداء اللكي للمنظمة،
حيث أن القمية احلقيقية للمنظمة قتوقف عىل قدرة التعمل ونقل املعرفة اجلديدة ،ووضعها
حزي التنفيذ والتطبيق ،وعىل اعتبار أن رأ املال الفكري والاستامثر فيه ينعكس عىل
حتقيق مس توايت عالية للداء ابلإضافة اإ ى الزايدة يف احلصة السوقية وحتسني الرحبية،
فنجاح املنظامت مرقبط ارقباطا وثيقا ابستامثراهتا يف اجلانب املعريف ،وكذا القدرة عىل
اس تقطاب الكفاءات اليت تسامه يف العملية الابتاكرية والتطوير من أجل جتديد اخلدمات
املقدمة للزابئن(.شويق)16 :2011،
رابعا  :دور رأ املال الفكري يف التمنية البرشية
فاإن اإدارة رأ املال الفكري قعمل عىل اإنشاء بنية حتتية متاكمةل قتضمن قوفري قدرات
واسعة من تكنولوجيا املعلومات وما حتتويه أو قتضمنه يف جمال الالكرتونيات والقصالت
املتقدمة ،والرتكزي عىل الصناعات الواعدة القامئة عىل الفكر والإبداع اكلصناعات املتعلقة
بتكنولوجيا املعلومات والقصالت والربجميات ،والتجهزيات الإلكرتونية ،مما يساعد عىل
رسعة الوصول املبارش ملوارد املعلومات والرسعة يف اكتساب املهارات وفتح الطرق أمام
الإبداعات والابتاكرات الشخصية مع رضورة الرتكزي عىل الإنسان وتمنيته وثقافته واليت
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قعترب مصدرا ل إالبداع والابتاكر ،حيث اإن امتالك تكنولوجيا املعلومات املتطورة ل
تشلك بعد هدفا لتحقيق املزية التنافس ية(.خليفه) 29 :2011،

املبحث اخلامس
الإطار العميل للبحث
أول :أداة البحث
بناء عىل طبيعة البياانت املراد مجعها ،وعىل املهنج املتبع يف البحث ،وجدت
الباحثتان أن الداة الكرث مالءم ًة لتحقيق أهداف البحث يه" الاستبانة" ،حيث
قامتا الباحثتان ابختبار ميداين أويل لالستبانة عىل عينة من عدد الهيئة العلمية يف
جامعات احملافظة السلامينية  ،حيث مت اإجراء التعديالت املناس بة ،لتخرج الاستبانة
بصورهتا الهنائية ،واليت مت قوزيعها عىل مجيع أفراد العينة هبدف مجع البياانت الالزمة
للبحث.
ولقد مت ققس  م الاستبانة اإ ى قسمني كام ييل:
القسم الول( :البياانت الشخصية)  :ويتكون من ( )6فقرات.القسم الثاين  :يتناول قوهجات أفراد عينة البحث حنو أرر را املال الفكري يف عينةمن جامعات حمافظة السلامينية ومت ققس ميه اإ ى حماور كام ييل:
احملور الول  :يتناول فعالية را املال الفکری
احملور الثاين  :يتناول را املال الفکری و الاداء اجلامعي
احملور الثالث  :يتناول احلومكة و ال داء اجلامعي
اثنيا  :حتليل الفقرات والفرضيات البحث
اجلزء الاول  /حتليل املعلومات الشخصية :وبلغ جحم عينة البحث  68مفردة وقد مت
قوزيع الاستبانة عىل مجيع افراد العينة مت اسرتداد  63استبانة مهنا.
واجلدول التايل يبني خصائص وسامت عينة البحث :

اجلنس

جدول رمق ()1
قوزيع أفراد عينة البحث حسب بياانت الشخصية
النس بة
التكرار
البند
60.3
38
ذكر
39.7
25
أنيث

العمر

اقل من  30س نة
س نة 31 - 40
س نة 50 - 41
أكرث من  50س نة

13
22
17
11

20.6
34.9
27
17.5

املؤهل العلمي

ماجس تري
دكتوراه

40
23

63.5
36.5

التخصص العلمي

حماس بة
اإدارة الاعامل
اقتصاد
املالية و مرصفية
اخرى

13
12
4
5
29

20.6
19.1
6.4
7.9
46
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الوسط احلسايب

3.2%

4.8%

30.1%
46%
15.9%

3.952

0.9743

0%

6.3%

30.2%
54%
9.5%

4.079

0.8093

0%

3.2%

34.9%
46%
15.9%

4.127

0.7930

82.53%
0.629

3.2%

22.2%

12.7%
49.2%
12.7%

3.460

1.0750

3.2%

22.2%

6.3%
41.3%
27%

3.254

0.9832

0%

19%

15.9%
46%
19%

3.587

0.9777

1.6%

9.5%

19%
47.6%
22.2%

3.730

0.9368

6.3%

36.5%

6.3%
31.7%
19%

2.952

1.0988

0%

1.6%

39.7%
49.2%
9.5%

4.270

0.7004

0%

0%

49.2%
41.3%
9.5%

4.397

0.6609

87.93%
0.437

احملور الاول  :متغريات ادلراسة (مدى فعالية رأ املال الفكري يف اجلامعات )

تسعى اجلامعة اإىل اإقامة
حتالفات اسرتاتيجية مع
مؤسسات أاكدميية دولية
لتطوير املعرفة.
املتوسط احلسايب و الاحنراف املعياري العام
املصدر :من اإعداد الباحثتان ابلعامتد عىل نتاجئ SPSS

85.39%
0.491

مجيع حماور الاس تبيان
املصدر :من اإعداد الباحثتان ابلعامتد عىل نتاجئ SPSS

0.895

69.20%
1.156

3

0.823

تسعى اجلامعة اإىل نسج
عالقات متبادةل مع
اجلامعات الخرى.

65.07%
0.967

2

0.845

59.04%
1.207

1

احملور الاول  :قيا رأ املال الفكري
احملور الثاين  :قيا ارر رأ املال الفكري عىل أداء
اجلامعي
احملور الثالث  :قيا ارر احلومكة عىل أداء اجلامعي

0.761

74.60%
0.878

الرمق

جدول رمق ()2
يوحض نتاجئ اختبار ألفا كرونباخ لقيا ثبات الاس تبيان.
معامل ألفا كرونباخ
احملاور

71.74%
0.956

اجلزء الثاين  :حتليل الفرضيات و احملاور البحث
صدق وثبات الداة :مت ققنني فقرات الاستبانة وذكل للتأكد من صدق وثبات فقراهتا
اكلتايل:
طريقة ألفاكرونباخ:
من أجل اختبار ثبات الداة الإستبانة حنو اإعطاء نفس النتاجئ أو نتاجئ قريبة مهنا فامي
لو كررت معلية القيا يف ظروف مشاهبة عىل نفس العينة أو عىل عينة مماثةل من
جممتع البحث ،فقد مت اس تخدام معامل ألفا كرونباخ من أجل اختبار ثبات الإجاابت
عىل فقرات الإستبانة حيث يقيس هذا املعامل مدي الثبات ادلاخيل لفقرات الإستبانة
ومقدرقه عىل اإعطاء نتاجئ .مفا دام قميته زادت عن )  (% 60فعندها يكون ثبات
الداة جيدً ا وميكننا قعم م النتاجئ .واجلدول رمق ) (2يوحض نتيجة اختبار املصداقية لعبارات
البحث  .وكام يتضح أن اختبار ألفا لفقرات فرضيات البحث لك عىل حده ومجليع
الفقرات م ًعا حيث بلغت قمية ألفا مجليع الفقرات ) (89.5 %وقعترب هذه النس بة عالية
وابلتايل ميكن الاعامتد عىل مصداقية أداة القيا وقعم م نتاجئ البحث :

تعمل اجلامعة عىل
اس تقطاب العنارص البرشية
اذلين دلهيم همارات وخربات
اكفية يف اكفة اجملاالت
لشغل املواقع االإدارية الهامة.
هتمت اجلامعة ابلتعلمي
الالكرتوين دلى املوظفني
يف مواكبة للتطورات
التكنولوجية.
ميكن قياس أداء رأس املال
الفكري من خالل ما انتجه
من منشورات أو حبوث
علمية متخصصة.
توجد حوافز موضوعة يف
اجلامعة لغاايت تمنية همارات
الفراد.
يلزتم الاكدمييون ابملشاركة
يف الفاكر اجلديدة
للخدمات اليت تقدهما
اجلامعة.
توفر اجلامعة اخلدمات
املكتبية و املعلوماتية
الرضورية لعضاء الهيئة
التدريس ية والطلبة
تتبىن اجلامعة هيلك تنظميي
مرن يزود الاكدمييني
ابلتسهيالت الالزمة لداء
هماهمم بشلك ممتزي.
تتابع اجلامعة التغريات
املس مترة يف الاحتياجات
ورغبات الطلبة عىل ضوء
سوق العمل.

الاحنراف املعياري

اقفق
ل اقفق
ل اقفق حمايد اقفق
بشدة
بشدة

79.04%
0.949

18
موظف
13
مدر مساعد
11
مدر
املركز الوظيفي
7
اس تاذ مساعد
9
اس تاذ
5
اخرى
املصدر :من اإعداد الباحثتان ابلعامتد عىل نتاجئ SPSS

28.6
20.6
17.5
11.1
14.3
7.9

س نوات اخلربة

نس بة املئوية

81.58%
0.655

15
18
19
11

23.8
28.6
30.2
17.5

جدول رمق ()3
يبني البياانت املتعلقة (مدى فعالية رأ املال الفكري يف اجلامعات)

الامهية النسبية
معامل الاختالف

أقل من  5س نوات
س نة 6 - 10
س نة 16 - 11
س
اكرث من  20نة

43

0.9009 3.780
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احملور الثاين  :فامي ييل مجموعة من العبارات خاصة (را املال الفکری و الاداء اجلامعي)
جدول رمق ( ) 4
يبني البياانت املتعلقة (را املال الفکری و الاداء اجلامعي)

0%

7.9%

12.7%
41.3%
38.1%

4.095

0.9108

3.2%

27%

19%
47.6%
3.2%

3.206

0.9863

0.973
64.12%

3.2%

14.3%

22.2%
38.1%
22.2%

3.619

1.0840

1.175
72.38%

الوسط احلسايب

0%

14.3%

22.2%
50.8%
12.7%

3.619

0.8877

0.829
81.90%

الاحنراف املعياري

3.2%

28.6%

22.2%
38.1%
7.9%

3.190

1.0451

0.788
72.38%

يمت حتديث الربامج
واخلطط ادلراس ية ابس مترار
مبا يتوافق واملس تجدات
العلمية يف حقل
الاختصاص.
حترص اجلامعة عيل أشرتاك
العاملني االإداريني يف
ادلورات التدريبية ذات
الصةل ابختصاصاهتم وهمام
معلهم.
تسعي اجلامعة اإيل أشرتاك
العدد الكرب من أعضاء
الهيئة التدريس ية يف
الندوات واملؤمترات العلمية
داخل و خارج العراق.
ختصص اجلامعة جوائز
للباحثني املمتزيين وطنيا
ودوليا.
تعمل اجلامعة عىل املشاركة
يف خمتلف املنافسات
الوطنية وادلولية قصد
احلمك عىل جودة اخلرجيني.

1.092
63.80%

اقفق
ل اقفق
ل اقفق حمايد اقفق
بشدة
بشدة

الامهية النسبية
معامل الاختالف

نس بة املئوية
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3.2%

7.9%

11.1%
50.8%
27%

3.905

0.9954

3.2%

11.1%

11.1%
44.4%
30.2%

3.873

1.0700

1.6%

1.6%

11.1%
50.8%
34.9%

4.159

0.8074

1.6%

3.2%

9.5%
33.3%
52.4%

4.317

0.8949

1.6%

3.2%

28.6%
39.7%
27%

3.873

0.9068

0.822
77.46
%

0.801
86.03%

0.652
83.17%

يبني اجلدول رمق ( )3أن مدى فاعلية وكفاءة رأ املال الفكري يف اجلامعات ،
حيث تراوحت املتوسطات احلسابية لها بني ( ،)2.952 – 4.397ابملقارنة مع املتوسط
احلسايب العام البالغ (. )3.780يف حني تراوح الاحنراف املعياري لها بني )– 1.0988
 ،)0.6609ابملقارنة مع الاحنراف املعياري العام البالغ ) (0.9009واذلي يدل عىل أ ن
التشتت بني اإجاابت أفراد العينة اكن قليال نسبيا أي أن أفراد العينة اكنوا متفقني عىل
أغلب فقرات أداة ادلراسة .فقد جاءت الفقرة اليت قنص عىل أن " تسعى اجلامعة اإىل
اإقامة حتالفات اسرتاتيجية مع مؤسسات أاكدميية دولية لتطوير املعرفة " يف امل رقبة الو ى
مبتوسط حسايب ( )4.397واحنراف معياري بلغ ( )0.6609ابملقارنة مع املتوسط
احلسايب العام والاحنراف املعياري العام .فامي حصلت فقرة "تتابع اجلامعة التغريات
املس مترة يف الاحتياجات ورغبات الطلبة عىل ضوء سوق الع مل " .عىل املرقبة الخرية
مبتوسط حسايب) (2.952واحنراف معياري بلغ ( )1.0988ابملقارنة مع املتوسط احلسايب
العام والاحنراف املعياري العام .وبشلك عام يتبني ومن خالل نتاجئ الاجابة عن فقرات
الاستبانة واليت اكنت املؤرش مدى فاعلية وكفاءة رأ املال الفكري يف اجلامعات اكن
مرقفعا.

تعمل اجلامعة عىل تنشيت
رأس مالها الفكري
واحملافظة عليه.
تتسم اإجراءات تقدمي
اخلدمات يف اجلامعة
ابلرسعة.
تقوم اجلامعة بتحسني
اخلدمات املقدمة بشلك
مس متر.
هناكل تأثري ترامكي اجيايب
ملعلومات رأس املال
الفكري عىل معلية تقومي
وحتسني الداء مبؤسسات
التعلمي العايل.
جتري اجلامعة تقيامي دوراي
لداهئا.
املتوسط احلسايب و الاحنراف املعياري العام
املصدر :من اإعداد الباحثتان ابلعامتد عىل نتاجئ SPSS

1.145
77.46%
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0.991
78.09%

جمةل جامعة التمنية البرشية

0.9588 3.7856

يبني اجلدول رمق ( )4أن أرر رأ املال الفكري عىل أداء واجراءات الاس تجابة لها
يف اجلامعات  ،حيث تراوحت املتوسطات احلسابية لها بني (،)3.190 – 4.317
ابملقارنة مع املتوسط احلسايب العام البالغ (. )3.7856يف حني تراوح الاحنراف املعياري
لها بني ( ،)0.8074 – 1.084ابملقارنة مع الاحنراف املعياري العام البالغ ()0.9588
واذلي يدل عىل أن التشتت بني اإجاابت أفراد العينة اكن قليال نسبيا أي أن أفراد العينة
اكنوا متفقني عىل أغلب فقرات أداة ادلراسة .فقد جاءت الفقرة اليت قنص عىل أ ن "هناكل
تأثري ترامكي اجيايب ملعلومات رأس املال الفكري عىل معلية تقومي وحتسني الداء مبنظامت
التعلمي العايل ".يف املرقبة الو ى مبتوسط حسايب ) (4.317واحنراف معياري بلغ
()  0.8949ابملقارنة مع املتوسط احلسايب العام والاحنراف املعياري العام .فامي حصلت
فقرة "يمت حتديث الربامج واخلطط ادلراس ية ابس مترار مبا يتوافق واملس تجدات العلمية
يف حقل الاختصاص"عىل املرقبة الخرية مبتوسط حسايب )(3.190واحنراف معياري
بلغ ) (1.0451ابملقارنة مع املتوسط احلسايب العام والاحنراف املعياري العام .وبشلك
عام يتبني ومن خالل نتاجئ الاجابة عن فقرات الاستبانة واليت اكنت املؤرش أرر رأ
املال الفكري عىل أداء واجراءات الاس تجابة لها يف اجلامعات اكن مرقفعا.
احملور الثالث  :فامي ييل مجموعة من العبارات خاصة (قواعد احلومكة و الداء اجلامعي)
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0%

3.2%

14.3%
49.2%
33.3%

4.127

0%

3.2%

20.6%
47.6%
28.6%

4.016

0%

1.6%

22.2%
46%
30.2%

4.048

0%

4.8%

15.9%
49.2%
30.2%

4.048

1.6%

6.3%

15.9%
47.6%
28.6%

3.952

0%

1.6%

17.5%
46%
34.9%

4.143

الوسط احلسايب

0%

4.8%

17.5%
49.2%
28.6%

4.016

الاحنراف املعياري

0%

1.6%

31.7%
47.6%
19%

3.841

معامل الاختالف

0%

0%

23.8%
55.6%
20.6%

3.968

الامهية النسبية

0%

1.6%

11.1%
46%
41.3%

4.270

0.7590

0.576

0.9233

0.853

0.8118

0.659

82.85%

0.7710

0.594

79.04%

0.7930

0.629

80.95%

0.7723

0.597

80.95%

0.8130

0.661

80.31%

0.7450

0.555

82.53%

0.6713

0.451

80.31%

0.7230

0.523

76.82%

يساعد توافر هيلك
للحومكة يف رفع مس توى
الداء يف اجلامعه.
حتدد احلومكة موضوع
توزيع املسؤوليات بني
اجلهات املسؤوةل عن
ا إالرشاف و العمل.
تقدمي مناجه و طرق التعلمي
مبا خيدم الااكدميني و
اخملتصني يف جمال احلومكة.
يتوفر اإطار تنظميي فعال
يضبط اكفة جوانب
احلومكة لداء اجلامعة.
أدى تطبيق احلومكة اىل
حتسني أداء اجلامعي من
خالل دور اإدارة اجلامعة
يف وضع الاسرتاجتيات
ومراقبة السلوك وتقيمي
الداء.
يقوم اإدارة اجلامعة ابإختيار
املسؤولني عىل أساس
اخلربات واملهارات الفنية
مع مراعاة املصلحة العام
عدم تنظمي همنة احملاس بة
واملراجعة بشلك سلمي حيد
من القدرة عىل تطبيق
احلومكة.
تتناسب متطلبات قواعد
احلومكة مع مقدار حتسني
الداء اجلامعي.
دلى اإدارة اجلامعة
الس ياسات و االإجراءات
الاكفية اليت تضمن وجود
اكدر اإداري مناسب و
فعال مبا يشمل التعيينات
املالمئة وتقيمي الداء
املس متر.
ان تطبيق قواعد و
املباديء احلومكة الفعاةل
يضمن املسأةل بني
املوظفني و الااكدميني.
املتوسط احلسايب و الاحنراف املعياري العام
املصدر :من اإعداد الباحثتان ابلعامتد عىل نتاجئ SPSS

79.36%

اقفق
ل اقفق
ل اقفق حمايد اقفق
بشدة
بشدة

85.39%

جدول رمق ()5
يبني البياانت املتعلقة (قواعد احلومكة و الداء اجلامعي)
نس بة املئوية

يبني اجلدول رمق ( )5أن أرر احلومكة عىل أ داء واجراءات الاس تجابة لها يف اجلامعات،
حيث تراوحت املتوسطات احلسابية لها بني ( ،)3.841 – 4.270ابملقارنة مع املتوسط
احلسايب العام البالغ (. )4.0429يف حني تراوح الاحنراف املعياري لها بني (– 0.9233
 ،)0.6713ابملقارنة مع الاحنراف املعياري العام البالغ ( )0.7782واذلي يدل عىل أ ن
التشتت بني اإجاابت أفراد العينة اكن قليال نسبيا أي أن أفراد العينة اكنوا متفقني عىل
أغلب فقرات أداة ادلراسة .فقد جاءت الفقرة اليت قنص عىل أن "يساعد توافر هيلك
للحومكة يف رفع مس توى الداء يف اجلامعه ".يف املرقبة الو ى مبتوسط حسايب ()4.270
واحنراف معياري بلغ ( )0.7230ابملقارنة مع املتوسط احلسايب العام والاحنراف املعياري
العام .فامي حصلت فقرة " تقدمي مناجه و طرق التعلمي مبا خيدم الااكدميني و اخملتصني يف
جمال احلومكة " .عىل املرقبة الخرية مبتوسط حسايب ()3.841واحنراف معياري بلغ
( )0.7450ابملقارنة مع املتوسط احلسايب العام والاحنراف املعياري العام .وبشلك عام
يتبني ومن خالل نتاجئ الاجابة عن فقرات الاستبانة واليت اكنت املؤرش أرر احلومكة عىل
أداء واجراءات الاس تجابة لها يف اجلامعات اكن مرقفعا.
جدول رمق ()6
حتليل احندار ملتغري اتبع (أداء اجلامعات)
أرر را املال الفكري عىل أداء اجلامعات
معامل
ق م معامالت غري قياس ية
ادللةل
حتديد
اختبار T
منوذج
Sig.
املعلامت Bاخلطا املعياريS.E
R2
0.014 2.567
0.268 0.687
اثبت
0.793
0.00 12.076
را املال الفكري 0.068 0.818
املصدر :من اإعداد الباحثتان ابلعامتد عىل نتاجئ SPSS

قمية ف ادللةل
Sig.
F
0.000 145.822

من اجلدول اذلي اخرجناها ،من الواحض ان قمية املتغريات املتوقعة (را املال
الفكري( كبرية لالن قمية احامتل  sigقريبة من ( )0.000لها وهذا يعين أنه أقل من
مس توى معنوية من  0.05وهذا يعىن انه من دلةل الاحصائية و قبول الفرضية البديةل.
مفن الواحض ان قمية معامل املتغري املس تقل (را املال الفكري) تساوي ( )0.818وبيامن
قمية معامل التحديد يساوى ( )0.793و يعين قفسري قباين اللكي يساوي (،)%79.3
وان ابيق املتغريات وقدرها (  )%20.7ترجع اإ ى العوامل الاخرى و اخلطأ العشوايئ.
اختبار فرضيات البحث:
مت اس تخدام حتليل التباين لالحندار لختبار الفرضية الرئيس ية والتأكد من صالحية
المنوذج املقرتح ،واعامتد أسلوب الاحندار اخلطي البس يط لختبار مدى حصة هذ
الفرضية والفرضيات الفرعية التابعة لها ،ومت اعامتد ما ييل:
 .1الفرضية الصف رية : H0 :ل قوجد عالقة ذات دلةل اإحصائية بني رأ املال الفكري
و حومكة اجلامعات يف أداءاجلامعي .
 .2الفرضية البديةل : H1 :قوجد عالقة ذات دلةل اإحصائية بني رأ املال الفكري و
حومكة اجلامعات يف أداء اجلامعي.
نتاجئ اختبار الفرضية الرئيس ية :يوجد قأثري ذو دلةل اإحصائية للراسامل الفكري و حومكة
اجلامعات يف أداء اجلامعي عند مس توى ادللةل (.)0.05

0.7782 4.0429
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اجلدول رمق ()7
نتاجئ اختبار الفرضية الرئيس ية
) (fمس توى ادللةل
مجموع املربعات درجة احلربة متوسط املربعات
المنوذج
sig.
احملسوبة
0.000
83.95
26.05
1
26.05
الاحندار
0.31
54
16.75
اخلطأ
55
42.80
الاجاميل
مس توى ادللةل
اخلطأ
)(tاحملسوبة
املعامل
املتغري
sig.
املعياري
0.025
3.309
0.32
0.74
احلومكة
0.000
9.163
0.08
را املال الفكري 0.77
معامل الارقباط =  ، R=0.7معامل التحديد =  ، R²= 0.6املتغري التابع :الاداء اجلامعي
املصدر :من اإعداد الباحثتان ابلعامتد عىل نتاجئSPSS

من خالل النتاجئ الواردة يف اجلدول أعاله يتبني لنا أن قمية ( )fاحملسوبة بلغت
( )83.95وذكل بقمية احامتل  sigمقدارها  0.000ويه أقل من مس توى ادللةل
( )0.05= αوهذا ما يثبت صالحية المنوذج لختبار الفرضية الرئيس ية ،واليت مت
اختبارها فامي بعد ابس تخدام أسلوب الاحندار اخلطي البس يط وذكل بغية حتديد قأثري
املتغري املس تقل واملمتثل يف را املال الفكري عىل املتغري التابع واملمتثل يف اداء اجلامعي .
ويتضح كذكل من اجلدول أعال أ ن معامل الارقباط بني املتغريين يقدر ب  0.77وهذا
يدل عىل وجود ارقباط موجب وقوي بيهنام كام نالحظ أن معامل التحديد يساوي
0.79وهذا يعين أ ن % 79.1من التغريات احلاصةل يف الاداء اجلامعي قعود اإ ى قغريات
حاصل يف را املال الفكري  %21الباقية ترجع لعوامل أخرى.
ومن خالل نفس اجلدول نالحظ أنه هناك عالقة ذات دلةل اإحصائية عند مس توى
ادللةل ( )0.05= αبني املتغري املس تقل او املمتثل يف را املال الفكري واملتغري التابع
املمتثل يف الاداء اجلامعي يف جممتع البحث  ،اذ بلغت قمية ( 9.163 )tمبس توى دلةل
 0.000ويه أقل من مس توى ادللةل  0.05وعليه فاإننا نرفض الفرضية الصفرية القائةل
بعدم وجود قأثري معنوي للرا املال الفكري عىل الاداء اجلامعي ونقبل ابلفرضية البديةل
وابلتايل فاإننا نقول قوجد قأثري ذا دلةل معنوية للرا املال الفكري عىل الاداء اجلامعي
يف اطار حومكة يف اجلامعات املبحوثة.

املبحث الساد
الاس تنتاجات و التوصيات
أول  :الاس تنتاجات  :مت الاس تنتاج ماييل :
 حسب النتاجئ قبدو ان اجلامعات لها رغبة و سعي متواصل يف اإقامة حتالفاتاسرتاتيجية مع مؤسسات أاكدميية دولية لتطوير املعرفة و اجلامعات جنحت يف نسج
عالقات متبادةل مع اجلامعات الخرى.
 تبدو ان اجلامعات يف حمافظة السلامينية ال تقوم بتحديث مناهجه التعلميية حسبالاحتياجات ورغبات الطلبة عىل ضوء سوق العمل و تبدو حىت ان اخلطط ادلراس ية
ال تمت حتديهثا ابس مترار مبا يتوافق واملس تجدات العلمية يف حقل الاختصاص.
 ال تلزتم الاكدمييون اجلامعات ابملشاركة يف الفاكر اجلديدة للخدمات اليت تقدهمااجلامعة.
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 تؤكد نتاجئ البحث ابن هناك تأثري ترامكي اجيايب ملعلومات رأس املال الفكري عىل معليةتقومي وحتسني الداء ابجلامعات املبحوثة.
 اكنت مجيع العالقات الارقباطية لعنارص رأ املال الفكري ابلداء اجلامعي قوية جداو موجبة و ذا دلةل اإحصائية و حتمل هذه العالقة مدلولت منطقية تشري إا  ى دور و
أمهية رأ املال الفكري يف قعزيز الداء اجلامعي.
 اغلب مكوانت رأ املال الفكري من الصعوبة متثيلها يف صورة مكية وابلتايل قعمتدمعلية ققيميها وقياسها عىل الاجهتاد واحلمك الشخيص المر اذلي جيعل املعلومات اليت
يمت الوصول الهيا لميكن الوثوق هبا لعدم وجود دليل واحض يؤيدها.
 وقد بني العديد من الباحثني وجود عالقة مبارشة بني الافصاح عن رأ املال الفكريوالداء التنظميي وكذكل دور احلومكة عن مكوانت رأ املال الفكري يف القوامئ املالية
املنشورة واليت قؤرر عىل قرارات املستمثرين أيضاً.
 قعد مسأةل الإهامتم ابستامثر رأ املال الفكري من خالل اس تحضار لك الطاقاتوالإماكانت املتاحة ،واستنفار القدرات العقلية اخلالقة هو الطريق الوحيد اذلي جيعل
ابلإماكن بناء منظمة تمتتع مبس توى أداء ميزيها عن ابيق املنظامت.
اثنيا  :التوصيات  :و يف ضوء الاس تنتاجات السابقة قويص الباحثتان ابلتوصيات التالية:
 عىل اجلامعات املبحوثة ان ققوم بتحديث املناجه ابس مترار و بشلك اوسع مبا يتوافقاملستتجدات املعارصة و حسب حاجات سوق العمل.
 من الافضل ان تشجع الااكدمييون يف اجلامعات الالزتام ابملسامهة و املبادرة يف ققدميافاكر جديدة حول اخلدمات اليت ققدهما اجلامعات.
 قوجيه اجلهود حنو الاهامتم بزايدة قفعيل قواعد و مبادئ احلومكة ملا لها من أرر اإجيايبيف اختاذ القرار ابلستامثر يف رأ املال الفكري.
 تشجيع العاملني يف اجلامعات عىل تمنية قدراهتم وهماراهتم الشخصية ،إوافساح اجملالأماهمم لالبتاكر والإبداع.
 قطوير السس الاسرتاقيجي اليت قعمتد رأ املال الفكري كداة حتليلية لها وجعلاملنظامت اليت قتبع ذكل قادرة عىل التفوق عىل منافس هيا اذلين مل يعولوا عىل اعامتد حتليل
رأ املال الفكري كداة اجلامعي.
 التوجه حنو الانامتء برأ املال الفكري وحتليل و يعد الداة ا إلسرتاقيجية املس تقبليةللمنظامت ملواهجة املهارات والتفوق املنافس من قبل املنظامت الخرى ،والبحث عن
الفراد اجليدين املوىوبني واحملافظة عىل بقاءمه يف املنظمة أطول مدة.
 مساعدة التدريس يني يف التغلب عىل نقاط الضعف يف أ داهئم وقعزيز نقاط القوة منخالل حث املنظامت املبحوثة عىل قطوير قدرات التدريس يني وحتسني أ داهئم من خالل
مشاركهتم يف املؤمترات والندوات العلمية وبرامج قدريبية كفوءة وممتزي.
 يس تحسن عىل اجلامعات عينة البحث القيام قطوير وتمنية رأ املال الفكري دلهياابلشلك املناسب واذلي ميكن من خالهل التوافق مع املكوانت املعنوية الاخرى من اجل
خلق بيئة فك رية مناس بة لعمل الادارة الناحجة.
 قأسيس قسم لرأ املال الفكري يف اجلامعات يوازي القسم املايل ابلمهية ويدمع العملاملشرتك بيهنام.

جمةل جامعة التمنية البرشية

47

قامئه املصادر
املصادرالعربية :
أبو دغ م ،أمحد عبد احلك م "،)2018(.أرر قطبيق أآليات احلومكة عىل قرارات الاستامثر يف رأ
املال الفكري" ،جامعة الزهر.
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