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السمخص
ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى واقع رأس السال الفكخؼ في الجامعات الخاصة العاممة في مجيشة بشغازؼ
والسعتسجة مغ إدارة الجػدة ،وىي (الجامعة الميبية الجولية  -جامعة أفخيقيا األىمية  -جامعة البحخ الستػسط -
جامعة الدالم الجولية) ،وذلظ مغ خالل التعخف عمى مجػ تػافخ مكػنات رأس السال الفكخؼ وأبعاده الستسثمة

في (البعج البذخؼ – البعج الييكمي – البعج الدبػني) وكحلظ معخفة ما إذا كانت ىشاك فخوق احرائية بيغ اراء
أعزاء ىيئة التجريذ اتجاه واقع رأس السال الفكخؼ لمستغيخات الجيسػغخافية ،ولتحقيق أىجاف الجراسة تع

استخجام السشيج الػصفي ،وقامت الباحثة بتصػيخ استسارة االستبانة استشاداً عمى بعس الجراسات الدابقة ،وقج

بمغ حجع مجتسع الجراسة  176شخز وتع استخجام العيشة العذػائية البديصة وكان حجع العيشة

()123

شخز ،وبمغ عجد االستسارات السدتخجعة والرالحة لمتحميل االحرائي ( )90استسارة ،وقج أشارت نتائج
الجراسة أن السدتػػ العام لخاس السال الفكخؼ كان مختفعا ،كسا أوضحت نتائج الجراسة عجم وجػد فخوق معشػية

ذو داللة إحرائية بيغ السبحػثيغ حػل رأس السال الفكخؼ تعدػ لمستغيخات الجيسػغخافية عجا متغيخ الجامعة،

وأخي اًخ شخحت الجراسة مجسػعة مغ التػصيات التي قج تديع في السحافطة عمى رأس السال الفكخؼ محل
الجراسة.
السقدمة

اصبحت السعخفة ىي السفتاح األساس لتصػر اقتراديات الجول ،وكحلظ لمسشطسات سػاء كانت ذات إنتاج
سمعي أو خجمي ،والسشطسات الشاجحة ىي التي تػلي اىتساماً أكبخ بالسعخفة حيث تذكل ليا ميدات تشافدية
كبيخة ،ويعتبخ رأس السال الفكخؼ أحج الستغيخات السعاصخة التي تداىع في تحقيق البقاء إذا ما تع العسل عمى
تصػيخه والتخكيد عمى الصاقات االبتكارية واالبجاعية لجػ العامميغ ،حيث أن ىحا العرخ الحؼ نعير بو حالياً ىػ
عرخ اقتراد السعخفة والعػلسة واإلنتاج السعاصخ والسشافدة الحادة والثػرة في نطع السعمػمات واالتراالت.

ونتيجة ليحه التصػرات الستالحقة اصبح االىتسام بخأس السال الفكخؼ ضخورة ال غشى عشيا في بيئة األعسال
الحالية ،وعمى السشطسات أن تربح أكثخ مخونة وتخكد عمى السعخفة وعمى األصػل غيخ السمسػسة أو ما يدسى

بخأس السال الفكخؼ في تػليج القيسة السزافة (لػيدة.)2016 ،

وتسثل مؤسدات التعميع الجامعي قاشخات التشسية في كل السجتسعات الستقجمة ،حيث تستمظ بشية أساسية معخفية

قػية تتسثل في وجػد العشاصخ البذخية والتقشية ،وبسا تتزسشو مغ تخررات عمسية ،وما يتػافخ لجييا مغ مخاكد

بحثية ومرادر ونطع معمػماتية ،وكػن وضيفتيا تتسثل في ثالث مكػنات أساسية ىي (التجريذ ،والبحث
العمسي ،وخجمة السجتسع) ،مسا جعميا في شميعة الفكخ السجتسعي ،وجعمت الستسيديغ مغ أساتحة الجامعة
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انصالقاً مغ ىحه الػضيفة في مقجمة رأس السال الفكخؼ ،وعمى ىحا يسكغ القػل أن الجامعة بحكع تكػيشيا وشبيعة
ميستيا ىي حاضشة لخأس السال الفكخؼ والسدتثسخ األول في السعخفة ،وذلظ مغ خالل سيادة االجػاء العمسية،
والثقافة السؤسدية التي تخسخيا الجامعة عمى الرعيج العمسي ذؼ القيسة السجتسعية ،ومغ خالل كػنيا مرجر

أمجاد السؤسدات السجتسعية األخخػ بشتاجات رأس السال الفكخؼ الستسيدة (مخسي.)2013 ،

وكحلظ تمعب السعخفة دو اًر ىاماً في نجاح الجامعات وتحػيميا الى مجتسعات معخفية تحجث التغييخ الجحرؼ فييا
لكي تتكيف مع التغيخ الستدارع في بيئة األعسال ،وأن جػدتيا تتحجد بقجرتيا عمى إنتاج السعخفة واستخجاميا
وتصبيقيا وتخديشيا ومذاركتيا ،وتحجد مدتػيات السعخفة ونػعياتيا الستاحة لمجامعة فعالية وكفاءة ما تقػم بو
اإلدارة مغ أمػر لتفعيل مػاردىا وإعادة ىيكمتيا ومحاوالت تصػيخىا وتحديغ ادائيا لمػصػل بسدتػاىا الى
السدتػيات العالسية.
 -1مذكمة الدراسة
تؤدؼ الجامعات ومؤسدات التعميع العالي دو اًر ريادياً في خجمة السجتسع لسا لو مغ دور في تأىيل وتػجيو
العشرخ البذخؼ كأحج مجخالت ومخخجات ىحا القصاع ،إذ يديع مداىسة فعالة ورئيدة في إعجاد الكػادر
السؤىمة في الجولة ويعسل عمى خمق الػعي وزيادة السعخفة لكي تكػن ىحه الكػادر مدؤولة عغ إدارة مختمف

السشطسات سػاء اإلنتاجية أو الخجمية.
ويػاجو قصاع التعميع الخاص كغيخه مغ القصاعات الكثيخ مغ التحجيات والتغيخات في عالع يتسيد بدخعة التغييخ

وال سيسا الجامعات الخاصة التي تدعى لمحرػل عمى أفزل العامميغ ذوؼ الكفاءات واالمكانات العالية لمخفع

مغ مدتػػ ادائيع أمام السشافديغ مغ الجامعات األخخػ وتحقيق التسيد والخيادة والشجاح ،وقج تغفل ىحه
الجامعات عغ أىسية رأس السال الفكخؼ وتمبية متصمباتو باعتباره السػرد السيع والسؤشخ في تحقيق كفاءتيا

وخبختيا التشافدية ،وم غ ىشا يسكغ أن تحجد مذكمة الجراسة في التداؤل الخئيذ التالي :ما واقع رأس السال
الفكخؼ بالجامعات الخاصة في مجيشة بشغازؼ ؟ " ويتفخع مشو األسئمة اآلتية "
 -ما واقع رأس السال البذخؼ بالجامعات الخاصة في مجيشة بشغازؼ ؟

 -ما واقع رأس السال الييكمي بالجامعات الخاصة في مجيشة بشغازؼ ؟

 -ما واقع رأس السال الدبػني (العالقات) بالجامعات الخاصة في مجيشة بشغازؼ ؟

 -ىل تػجج فخوق ذات داللة إحرائية في استجابات أفخاد العيشة اتجاه واقع

رأس السال الفكخؼ

بالجامعات الخاصة بسجيشة بشغازؼ عشج مدتػػ داللة  %5تبعاً لمستغيخات التالية (الجشذ ،العسخ،
الجامعة ،السؤىل العمسي ،ومجة الخجمة)

 -2أىداف الدراسة
 اليجف الخئيدي مغ ىحه الجراسة ىػ التعخف عمى واقع رأس السال الفكخؼ بالجامعات الخاصة فيمجيشة بشغازؼ وذلظ مغ خالل (البعج البذخؼ ،البعج الييكمي ،والبعج الدبػني).

 تحجيج الفخوق في استجابات السفحػصيغ اتجاه واقع رأس السال الفكخؼ بالجامعات الخاصة في مجيشةبشغازؼ تبعاً (الجشذ ،العسخ ،الجامعة ،السؤىل العمسي ،مجة الخجمة).

25

icetr. elmergib. edu.ly

السؤتسر العمسي الدولي الثاني لكمية االقتراد والتجارة

الثػرة التكشػلػجية (اقتراديات القخن الحادؼ والعذخيغ)

السهافق  9-7أكتهبر 2018
ICETR2018

 التػصل إلى بعس الشتائج وتقجيع مجسػعة مغ التػصيات التي قج تداىع في زيادة االىتسام بأىسية رأسالسال الفكخؼ باعتباره مػرد رئيذ واستخاتيجي مغ بيغ السػارد التي تستمكيا الجامعة.

 -3أىسية الدراسة
 تكسغ أىسية الػرقة البحثية الحالية في التخكيد عمى مفيػم ومكػنات رأس السال الفكخؼ وشبيعة تفعيموفي الجامعات الخاصة ،والتي تداعج عمى اكتذاف وتجعيع كال مغ القجرات السعخفية والتشطيسية لألفخاد
والقجرات التشافدية وذلظ عغ شخيق حدغ استخجامو وإدارتو والسحافطة عميو،
 تدتسج ىحه الجراسة أىسيتيا أيزا باعتبارىا مغ الجراسات القميمة في البيئة الميبية والتي تحاول التعخفعمى واقع رأس السال الفكخؼ في الجامعات الخاصة بسجيشة بشغازؼ.

 تشبع أىسية الجراسة مغ أىسية دور التعميع الجامعي الخاص في تشسية رأس السال الفكخؼ وتمبية متصمباتوباعتباره السػرد غيخ السمسػس والحؼ يحقق السيدة التشافدية.
 -4فرضية الدراسة
في ضػء مذكمة الجراسة وأىجافيا صيغت الفخضيات التالية
 ال يػجج اىتسام ٍكاف بخأس السال البذخؼ في الجامعات الخاصة بسجيشة بشغازؼ.
 ال يػجج اىتسام ٍكاف بخأس السال الييكمي في الجامعات الخاصة بسجيشة بشغازؼ.
 ال يػجج اىتسام ٍكاف بخأس السال الدبػني في الجامعات الخاصة بسجيشة بشغازؼ.

 ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية في استجابات أفخاد العيشة اتجاه مكػنات رأس السال الفكخؼبالجامعات الخاصة في مجيشة بشغازؼ عشج مدتػػ داللة  %5تبعاً لمستغيخات الجيسػغخافية.

 - 6حدود الدراسة
الحجود السػضػعية  :اىتست الجراسة بالتعخف عمى واقع راس السال الفكخؼ بالجامعات الخاصة في مجيشة

بشغازؼ ،حيث يتع التخكيد عمى ثالثة أبعاد رئيدة لخأس السال الفكخؼ وىي (رأس السال البذخؼ ،رأس السال
الييكمي ،رأس السال الدبػني)
الحجود الدمشية  :تع تصبيق الجراسة خالل عام  2018م.
الحجود السكانية  :الجامعات الخاصة السعتسجة في مجيشة بشغازؼ.

الحجود البذخية  :اعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات الخاصة في مجيشة بشغازؼ.
 – 7التعريف اإلجرائي:

رأس السال الفكخؼ  :ىػ مجسػع ما يستمكو العاممػن بالسؤسدات التعميسية مغ السعارف والخبخات والسيارات

واالبجاعات والقجرات التشطيسية إلجخاءات وسياسات العسل والعالقات مع العسالء ،والتي تداىع في تحقيق

أىجافيا ورفع جػدة أدائيا.
 - 8اإلطار الشظري
 : 1 – 8نذأة وتطهر رأس السال الفكري
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يسكغ تحجيج ثالثة مخاحل ميجت لطيػر رأس السال الفكخؼ ،وساىست في تصػيخه كسا يمي :
 1-1-8السرحمة األولى :مرحمة االىتسام بالقابميات البذرية
تعػد البجايات السبكخة لشذػء رأس السال الفكخؼ إلى القخن الدابع عذخ ،إذ أكج االقترادؼ William Petty

الحؼ اىتع بقيسة العامميغ في حداب الثخوة بصخيقة إحرائية ،وشكل ىحا الجيج فيسا بعج ما عخف الحقاً بخأس
السال البذخؼ ،إضافة إلى أن  )1776( Adam Smithأكج في كتابو ثخوة االمع ،تأثيخ العسمية اإلنتاجية
وجػدة السخخجات بسيارات العامميغ ،وشالب بزخورة تحجيج األجػر وفق ما يبحلػنو مغ وقت وجيج لكدب
السيارات السصمػبة في أداء السيام ،بعجىا أكج االقترادؼ  Alfred Marshallفي عام  1890عمى أىسية

االستثسار في البذخ،وفي عام  1906ضيخ االساس الفعمي لشطخية رأس السال البذخؼ عمى يج االقترادؼ

 ،Irving Fisherوذلظ عشجما أدخل رأس السال البذخؼ في مفيػم رأس السال العام ،ويتزح مسا سبق أن الفتخة
مغ القخن الدابع عذخ إلى نياية الدبعيشيات مغ القخن الساضي أثارت االنتباه إلى أىسية رأس السال البذخؼ

والفكخؼ لكػنو مكسالً لخأس السال العام ،وبالتالي فإن مػضػع رأس السال البذخؼ يعتبخ نقصة ارتكاز لجراسة

مػضػع رأس السال الفكخؼ (لػيدة.)2016،

 2 - 1 – 8السرحمة الثانية :تمسيحات السفيهم وتهجيات االىتسام بالقابمية الذىشية
وامتجت ىحه السخحمة مغ مصمع الثسانيشيات واستسخت إلى بجايات التدعيشيات مغ القخن العذخيغ ،حيث تذكمت
قشاعة كبيخة لجػ السجيخيغ واألكاديسييغ إن السػجػدات غيخ السمسػسة ساىست في تحقيق بقاء الذخكات ونسػىا

وزيادة عػائجىا ،كسا ضيخ مفيػم ججيج عام  1991وىػ رأس السال الفكخؼ الحؼ يخكد عمى االىتسام بالقابميات
الحىشية السػجػدة لجػ أفخاد السشطسة .وىحا يتػافق مع ما ذكخه ( )Stewartعشجما قال أن رأس السال الفكخؼ ىع

العاممػن الحيغ يستمكػن الكثيخ ليفعمػه لتحقيق الخبحية أو الشجاح لمذخكة (زرزار )2015،نقال عغ

(العشدؼ.)2001،

 3- 1 -8السرحمة الثالثة  :تكثيف الجيهد البحثية ووالدة الشظرية
تكاثفت الجيػد البحثية حػل مػضػع راس السال الفكخؼ في مشترف التدعيشيات مغ القخن العذخيغ ،في محاولة

إليجاد فيع مذتخك بيغ الباحثيغ والذخكات واالتفاق عمى مبادغ ومسارسات ىحا السػضػع ،وتأسيداً عمى ذلظ
فإن الجيػد السحكػرة آنفاً قج ركدت عمى إيجاد نطخية لخأس السال الفكخؼ ،حيث تع صياغة افتخاضات ليحه
الشطخية عمى الشحػ التالي:

 إن قيسة رأس السال الفكخؼ كسػجػد غيخ ممسػس يتجاوز قيسة السػجػدات السمسػسة بعجة مخات. إن رأس السال الفكخؼ ىػ السادة األم التي تتػلج مشيا الشتائج السالية. إن السقياس السالي لخأس السال الفكخؼ يسثل الفخق بيغ القيسة الجفتخية لمذخكة والقيسة الدػقية ليا. إن رأس السال الفكخؼ يعج أداة تحميل استخاتيجي (أحسج ومرصفى،2017،ص.)9 : 2 –8مفيهم رأس السال الفكري
يعج مفيػم رأس السال الفكخؼ مغ السفاىيع الحجيثة ندبياً ،حيث أصبح يشطخ إليو بػصفو مسثالً حقيقياً لقجرة
السشطسة عمى السشافدة والبقاء وتحقيق العػائج ،واختمف الباحثػن واألكاديسيػن في تحجيج مفيػم مػحج لخأس
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السال الفكخؼ في األدبيات اإلدارية السعاصخة ،ويعج  Ralph Stayerمجيخ شخكة  Johnsonvilleلألشعسة
أول مغ استخجم مرصمح رأس السال الفكخؼ ،عشجما أشار إلى أن السرادر الصبيعية كانت تعج أىع مكػنات

الثخوة والسػجػدات في الذخكات ،ثع أصبح الشقج ورأس السال في فتخة تالية ىسا أىع السػجػدات في الذخكات ،ثع
أصبح رأس السال الفكخؼ ُيعج أىع مكػنات الثخوة القػمية وأعمى مػجػدات السشطسات.

ويخػ (Roos , 1997 ,p8

 )Roos andأن رأس السال الفكخؼ يسثل مجسػع االصػل الخفية لمسشطسة

والتي ال تطيخ في ميدانيتيا ،وتتسثل بتمظ السعخفة التي يستمكيا االفخاد في رؤوسيع ،والسعخفة السخدنة في
السشطسة بعج رحيل أفخادىا ،ويعخفو (سساللي ،2004ص  )99بأنو القجرة العقمية لجػ فئة معيشة مغ السػارد
البذ خية مسثمة في الكفاءات القادرة عمى تػليج االفكار الستعمقة بالتصػيخ الخالق واالستخاتيجي لألنطسة واألنذصة

والعسميات واالستخاتيجيات ،بسا يزسغ لمسشطسة امتالك ميدة تشافدية مدتجيسة ،ويبيغ ( )Bontis ،2004أنو
يتسثل في مجسػعة القيع الخفية لألفخاد والذخكات والسعاىج والتجسعات والسشاشق التي تذكل السرادر الحالية

والستػقعة لتكػيغ الثخوة ،وىحه القيع الخفية تذكل الجحور لغخس الخفاىية وتغحيتيا في السدتقبل نقال عغ
(الياللي ‘ ،2011ص  ،)21ومغ وجية نطخ ( )Foster ،2005 ،p 396أنو عبارة عغ مجسػع معخفة
السشطسة الستخاكسة ،التعمع ،بخاءات االختخاع،الخبخة ،الحكسة ،التجخبة ،قاعجة السعخفة ،السيارة والججارة نقالً عغ

(الحسجاني وعمي ،2010 ،ص .)125

ويذيخ (الياللي 2011 ،ص  ،)20أن ىشاك العجيج مغ وجيات الشطخ حػل تحجيج داللة لسفيػم رأس السال
الفكخؼ باعتباره أحج السفاىيع التي ضيخت مع ضيػر اقتراد السعخفة وإدارتيا ،حيث يخاه البعس عمى أنو قجر
مغ السعخفة يتػافخ لجػ العامميغ بالسشطسة ،بيشسا يشطخ إليو آخخون عمى أنو مديج مغ القجرات والسيارات التي

يتستع بيا العامميغ في السشطسة ،في حيغ يخاه فخيق ثالث عمى أنو نذاط بعس األفخاد في إحجاث تصػيخ ورفع
لمقيسة السزافة لمسشطسة ،كسا يشطخ إليو عمى أنو يتسثل فيسا تستمكو السؤسدة مغ أبعاد تذسل  :رأس السال

البذخؼ ،ورأس السال الييكمي ،ورأس السال االجتساعي ،ورأس السال السدتفيج ،ورأس مال اإلبجاع.

أما ( )Edvisson and Malone 1997فيخػ أن رأس السال الفكخؼ يعشي امتالك السعخفة والخبخة التصبيقية

والتكشػلػجية والسيارات السيشية وعالقات العسالء التي تسشح السشطسة ميدة تشافدية ليا في الدػق ،نقال عغ

(عبجالقادر  ،2014ص  ،)32كسا عبخ عشو (الخاشجؼ  ،2017ص  )25بأنو مجسػعة ما يستمكو العاممػن

بالسؤسدات التعميسية مغ السيارات والخبخات والسذاعخ واالتجاىات والعالقات االجتساعية والتشطيسية والسعارف
الزسشية والرخيحة ،واستخاتيجيات العسل والتي تداىع في تحقيق اىجاف السؤسدات التعميسية ورفع جػدة أدائيا
وتسيدىا.
ويخػ كال مغ (مخعي ،حدغ  ،2017ص )4أن رأس السال الفكخؼ ىػ تمظ الصاقات الكامشة في األفخاد والتي
يداىع تػضيفيا بالذكل السشاسب في إضافة قيسة ال يدتيان بيا تذكل ميدة تشافدية.
وفي ضػء ما سبق يسكغ القػل بأن رأس السال الفكخؼ ىػ مجسػع السعارف الزسشية والرخيحة والخبخات
والسيارات والقجرات االبجاعية والتشطيسية وعالقات العسالء التي يتستع بيا العامميغ والتي تسشح السشطسات
باختالف أنػاعيا السيدة التشافدية السدتجيسة ،وعميو يسكغ إجسال خرائز رأس السال الفكخؼ عمى الشحػ التالي

( :الياللي ،2011،ص .)23
أوالً  :الخرائص التشظيسية  Organizationalوتختبط بالبيئة التشطيسية التي تذسل :
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 -1تػاجج رأس الفكخؼ في جسيع السدتػيات اإلدارية.

 -2السخونة التي تداعج عمى التججيج السدتسخ مغ خالل األفخاد.
 -3احتػاء التشطيع لمعالقات غيخ الخسسية.
 -4البعج عغ السخكدية اإلدارية.

ثانياً  :الخرائص السيشية  Professionalوتختبط بسسارسة العشاصخ البذخية داخل التشطيع والتي تتزسغ :
 -5امتالك العجيج مغ السيارات السيشية الشادرة والخبخات الستخاكسة بحيث يكػن مغ الرعب
استبجاليع.

 -6التستع بجرجة تعمع تشطيسي عالية.
 -7التجريب اإلثخائي.

ثالثاً  :الخرائص الذخرية والدمهكية  ،Personal and Behavioralوتختبط بالعشرخ البذخؼ وبشائو
الحاتي ،وتتزسغ:
 -8السيل إلى تحسل السخاشخة ،واإلقجام عمى األعسال واألنذصة السجيػلة وحب العسل في ضل
حاالت عجم التأكج.

 -9االستفادة مغ خبخات اآلخخيغ.

 -11السبادرة بتقجيع أفكار ومقتخحات بشاءة.

 -11الحدع وعجم التخدد في إصجار الق اخرات.
 -12القجرة عمى التخسيغ وحدغ البريخة.
 -13االستقاللية في الفكخ والعسل.
 -14السثابخة في العسل.

 -15الثقة العالية بالشفذ.
 3 -8أىسية رأس السال الفكري
تبخز أىسية رأس السال الفكخؼ انصالقاً مغ كػنو أكثخ السػجػدات قيسة في ضل العرخ السعخفي ،باعتباره
يسثل قػػ عمسيـة قادرة عمى ادخال التعجيالت الجػىخية عمى كل شيء في اعسال مشطساتيع فزال عغ
ابتكـاراتيع الستالحقـة ،وتأتي أىسية رأس السال الفكخؼ مغ أىسية الجور الحؼ تمعبو ىحه الشخبة مغ القػػ العاممة
والستسثمـة بتقـجيع األفكار الججيجة واالبتكارات واالختخاعات التي تديع في تحديغ السخكد التشافدي لمسشطسة

(الصالباني)2013 ،

كسا يكتدب رأس السال الفكخؼ أىسية كبيخة لجػ السشطسات ألنو (الحسجاني وعمي ،2010 ،ص: )126
 ُيعج رأس السال الفكخؼ ميدة تشافدية لمسشطسة تكسغ في قابمية العامميغ عمى التعمع بذكل أسخع ،ويسثلليا القػة الخفية التي تزسغ ليا البقاء والتصػر.
 يسثل رأس السال الفكخؼ كش اًد مجفػناً يحتاج إلى مغ يبحث عشو ،واستخخاجو لمػجػد ومسارستو ،وتعجعسمية نذخ السعخفة إحجػ أساليب استخخاجو لتعديد القجرات العسمية التي تبشي وتحافع عمى العسل.
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 يكػن رأس السال الفكخؼ مرج اًر لتػليج الثخوة لمسشطسة والعامميغ وتصػيخىا مغ خالل قجراتو عمى تدجيلبخاءات االختخاع.

 4 -8مكهنات رأس السال الفكري
عمى الخغع مغ اختالف وجيات نطخ الباحثيغ والسيتسيغ بيحا السػضػع حػل مفيػم رأس السال الفكخؼ،

فإن ىشاك اتفاقاً بيغ أغمبيع عمى أنو يتكػن مغ ثالثة عشاصخ ىي  :رأس السال البذخؼ ،ورأس السال الييكمي،
ورأس السال الدبػني ( .)Javornik et al 2012ويػضح الججول رقع ( )1أىع مكػنات رأس السال الفكخؼ مغ
وجية نطخ الباحثيغ السحكػريغ بالججول.

ججول ( )1مكػنات رأس السال الفكخؼ
اٌّىىٔبد
ساط
اٌجبؽش
اٌّبي
اٌجششٌ
*
Sveiby,1980
* Edevinsson,1990
*
Brooking ,1997
*
Sullivan ,1998
*
Stewart , 1999
*
Xara ,2001
* Maditions et al
2009
*
اٌّؼبٍٔ 4322

ِىعىداد ِىعىداد ٍِىُخ
سأط
ساط
فىش
ثًٕ رؾزُخ فىشَخ
اٌّبي
اٌّبي
َخ
اٌهُىٍٍ اٌؼاللبد
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

ِىعىداد ساط ساط
ِبي ِبي
عىلُخ
ٔفغٍ اثذاػٍ
*
*

*
*

السرجر ( :الصائي ،الدبيجؼ ،2017 ،ص)33
 1 – 4 –8رأس السال البذري Human capital
يذكل رأس السال البذخؼ عشر اخ جػىخياً مغ ضسغ السكػنات األساسية لخأس السال الفكخؼ ،فيػ السعخفة
السحفػضة في ذىغ العامل الفخد والتي ال تسمكيا السشطسة ،وتتسثل في السيارات واإلبجاع والخبخات واالبتكار،

ومغ ثع فإن رأس السال البذخؼ يسثل مجسػع الصاقات البذخية التي يسكغ استغالليا مغ جانب السشطسة بيجف
تحقيق أىجافيا وتحقيق السيدة التشافدية مغ خالل ىحه الصاقات ،والتي يتع تصػيخىا بذكل مدتسخ مغ خالل
استخاتيجيات محجدة السعالع واالبعاد (عبيج 2014 ،ص) ،ويحكخ

(الذيخ ،2011 ،ص )2أن

رأس السال البذخؼ ىػ مجسػع السعارف والسيارات والخبخات وكل القجرات التي تسكغ مغ زيادة إنتاجية العسل
لجػ الفخد أو جساعة معيشة.
ووصفو (أحسج ومرصفى ب ،2017 ،ص )12بأنو كفاءة اجتساعية لمسشطسة وضيفتو وضع افزل الحمػل
لمدبائغ مغ خالل معخفة يستمكيا االفخاد العامميغ ،ومغ وجية نطخ (ابخاىيع وعبجالكخيع ،2011 ،ص  )2أنو

يذكل مجسػع السؤىالت الفكخية والسعارف العمسية سػاء الشطخية أو التصبيقية التي تشجرج في فكخ االندان ،وإن
تػفيخ االفخاد ذوؼ السيارات والخبخات الفكخية العالية يؤدؼ إلى زيادة اإلنتاجية وتحقيق الشسػ وتحديغ السدتػػ
السعيذي مغ خالل زيادة مدتػيات السعخفة في االقتراد وتصبيقيا في مدارات اإلنتاج ،ويبيغ (حزخؼ و

بغجاوؼ ،2011 ،ص )4أن رأس السال البذخؼ يزع الكفاءات والسعارف والسيارات والخبخات لجػ السػضفيغ
03
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وأصحاب القخار في السشطسة ،أؼ يذيخ إلى السػارد البذخية لمسشطسة بسا فييا السعخفة التي يسكغ تحػيميا إلى

قيسة.

 2 – 4 –8راس السال الييكمي Structural capital
يػضح (عديد ،2015 ،ص  )43بأن رأس السال الييكمي ىػ السعخفة الرخيحة التي يتع االحتفاظ بيا داخل
ىياكل وانطسة السشطسة ،وىي كل ما نعخفو وندتصيع التعبيخ عشو ،ويسكغ أن يقال أو يكتب أو يشقل ليتحػل
وفق قػاعج معيشة إلى بيانات وتجابيخ وأساليب وعسميات وسياسات وإجخاءات وبخامج وبالتالي فيػ يسثل القيع التي
تبقى في السؤسدة.وقام ( )Mazlan ,2005 , p9بتعخيف رأس السال الييكمي بأنو القجرات التشطيسية التي
تسكغ السشطسة مغ إنجاز أعساليا ،ويذتسل عمى الييكل التشطيسي ،واالجخاءات ،وقػاعج البيانات ،وانطسة
السعمػمات ،وشبكة االتراالت ،ودليل إجخاءات العسل لمػضائف والعالمة التجارية ،وحقػق السمكية.

ويػصف (أحسج ومرصفى ،2017 ،ص )13رأس السال الييكمي بأنو البشية التحتية الجاعسة لخأس السال البذخؼ

ويتزسغ الصخق التشطيسية ،واالجخاءات ،واالجتساعات ،ومرادر السعمػمات ،وحقػق السمكية الفكخية ،كسا يسثل
القابمية التشطيسية لمسشطسة التي تػاجو احتياجات الدػق ،إذ ُيعج السعخفة السكتدبة والسقامة في ىيكل السشطسة
وعسمياتيا وثقافتيا.
 3 - 4-8رأس السال الزبائشي Customer capital
يصمق عمى رأس السال الدبػني تدسيات مثل رأس السال العالقاتي ورأس السال الخارجي ويذيخ ( Bontis ,
 )2000 ,P5عمى أنو شبكة عالقات السشطسة وارتباشاتيا الخارجية ،وكحلظ رضا الدبائغ ووالئيع ،ويذسل
السعخفة بقشػات الدػق والعالقات مع الدبائغ والسػرديغ والشقابات والحكػمات ،ويخػ ( )Selim , 2004أن رأس
السال الدبػني ىػ قجرة السشطسة عمى التفاعل االيجابي مع اآلخخيغ خارج السشطسة بيجف الدعي نحػ خمق

الثخوة (عبجالقادر،2014،ص  ،)40ويسكغ القػل بأن رأس السال الدبائشي ُيعج حمقة الػصل بيغ مكػمات رأس
السال الفكخؼ،إذ يخبط بيغ رأس السال (البذخؼ ،والييكمي) مغ جية ،وحاجات الدبائغ واذواقيع ورغباتيع مغ جية

أخخػ (الصائي والدبيجؼ ،2017 ،ص ،)34وندتشتج مسا سبق أن رأس السال الدبػني ىػ مجسػع قيسة العالقات
التي تخبط السشطسة بدبائشيا ومػردييا وتحالفاتيا االستخاتيجية مع السشطسات الخارجية.
وخالصة القػل أصبح رأس السال الفكخؼ بسكػناتو األساسية (البذخؼ ،والييكمي ،والدبائشي) مػرداً ميساً في
معطع مشطسات األعسال السعاصخة ومغ ىشا أصبحت السشافدة بيغ السشطسات تعتسج بذكل كبيخ عمى تشسية رأس

السال الفكخؼ واالىتسام بو والسحافطة عميو وتصػيخه لتحقيق مدايا تشافدية مدتجيسة.
 -9الدراسات الدابقة

 1-9دراسة جبريل ( : )2017ىجفت ىحه الجراسة إلى تذخيز واقع رأس السال البذخؼ بالسرخف التجارؼ

الػششي في ليبيا مغ خالل عجة أبعاد (السعخفة ،الخبخة ،االبتكار ،اإلبجاع ،السيارات ،والقجرات ،وفخيق العسل)

وأضيخت الشتائج أن السدتػػ العام لخاس السال البذخؼ جاء متػسصاً ،وإن ُبعج الخبخة ىػ أعمى أبعاد راس السال
البذخؼ ،في حيغ جاء ُبعج السيارات والقجرات في السختبة األخيخة.
 2 - 9دراسة القبي ( : )2017سعت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى أراء أعزاء ىيئة التجريذ في جامعة
سخت حػل أىسية وأثخ االستثسار في رأس السال البذخؼ بأبعاده الستسثمة ب (السعخفة ،الخبخة ،اإلبجاع ،و
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االبتكار) عمى التشسية االقترادية بجامعة سخت ،وتػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج مغ أىسيا  :وجػد

أثخ ذو داللة إحرائية لالستثسار في رأس السال البذخؼ عمى التشسية االقترادية في جامعة سخت ،وكحلظ

وجػد أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية ( )0.05الستثسار ُبعج السعخفة والخبخة واالبتكار واإلبجاع عمى
التشسية االقترادية في جامعة سخت.
 3-9دراسة ىشده ( : )2016سعت ىحه الجراسة إلى بيان أىسية االستثسار في رأس السال البذخؼ في جامعة

أم البػاقي في الجدائخ عغ شخيق عخض آليات تشسيتو وتصػيخه وإشكالية قياس أدائو ،واستحجاث نسػذج لمقياس

خاص بالسػجػدات الفكخية ،وأضيخت نتائج الجراسة أن الجامعة ممتدمة بق اخراتيا ومدؤولياتيا شػيمة األجل

بتحػيل رأس السال البذخؼ مغ أصػل إلى نتائج (تجفق) ،وىحا التجفق يسكغ قياسو مغ خالل السشذػرات
الستخررة واشالق السشتجات والخجمات القائسة عمى السعخفة ،كسا بيشت أن التعميع والتجريب ىسا آليتيغ فعالتيغ

لالستثسار في رأس السال البذخؼ ،باإلضافة إلى قياس األداء الكمي لمجامعة مغ خالل االشتخاك في قػاعج

البيانات العالسية والحرػل عمى جػائد جػدة الخجمة التعميسية ،كسا تع بشاء نسػذج لمقياس يجسع بيغ مؤشخات

وبعج التعميع الخاص ببصاقة األداء الستػازن.
الترشيف العالسية لمجامعات ُ

 4 – 9دراسة لهيزة ( : )2016تشاولت ىحه الجراسة رأس السال الفكخؼ بأبعاده الستسثمة في (رأس السال

البذخؼ ،رأس السال الدبػني ،ورأس السال الييكمي) ودوره في تحقيق السيدة التشافدية بأبعادىا الستسثمة في

(الجػدة ،الكفاءة ،اإلبجاع ،واالستجابة) في ضل اقتراد السعخفة في شخكة االسسشت عيغ التػتة في الجدائخ ،وقج
بيشت التحميالت عجة نتائج مغ أىسيا  :وجػد عالقة ذات داللة إحرائية بيغ رأس السال الفكخؼ وأبعاده الثالثة

وتحقيق السيدة التشافدية ،حيث أوضحت الجراسة تفػق ُبعج رأس السال البذخؼ والييكمي عمى ُبعج رأس السال
الدبػني في تحقيق السيدة التشافدية.

 5 – 9دراسة الخزري ( : )2015ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى واقع راس السال الفكخؼ في الجامعات

الفمدصيشية الخاصة في قصاع غدة ،وذلظ مغ خالل التعخف إلى مجػ تػفخ مكػنات رأس السال الفكخؼ وأبعاده

(رأس السال البذخؼ ،األصػل الفكخية ،األصػل الييكمية ،ورأس السال الدبػني) ،وتػصمت ىحه الجراسة إلى عجة
نتائج مشيا  :ىشاك مدتػػ لخأس السال الفكخؼ ألفخاد العيشة بشدبة ( ،)%75.91وأما أبعاد رأس السال الفكخؼ

فكانت في السختبة األولى رأس السال الدبػني بشدبة ( ،)% 80.07تميو األصػل الييكمية بشدبة (،)% 75.90

ثع رأس السال البذخؼ بشدبة ( )% 73.70وفي السختبة األخيخة األصػل الفكخية بشدبة (.)% 73.62

 6 – 9دراسة البذتاوي وبشي طو ( : )2014ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى تأثيخ رأس السال الفكخؼ

في تحديغ ربحية شخكات الرشاعات الجوائية األردنية ،مغ خالل اإلجابة عمى التداؤل التالي  :ما أثخ رأس

السال الفكخؼ ومكػناتو (البذخؼ ،الييكمي ،الدبائشي) في تحديغ ربحية السشطسة ،وخمرت الجراسة إلى مجسػعة

مغ الشتائج أىسيا  :أن رأس السال الفكخؼ ومكػناتو تمعب دو اًر كبي اًخ وفعاالً في تحديغ ربحية مشطسات
الرشاعات الجوائية األردنية ،وافادت الجراسة بأنو الزال مفيػم وأىسية رأس السال الفكخؼ محاشاً بالغسػض مغ
حيث أىسيتو في زيادة كفاءة السشطسة وقيستيا الدػقية ،وأن ُبعج رأس السال البذخؼ يعتبخ أىع مكػنات راس السال
ويعج رأس السال الييكمي السداعج الخئيذ لو مغ حيث تػليج
الفكخؼ بسا يسمكو مغ السعخفة والسيارات والخبخاتُ ،
القيسة والسعخفة وتحػيميا إلى أصػل فكخية تتدع بالقيسة التجارية.
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أ .مبخوكة عبج الديج التخىػني

جامعة بشغازؼ

 7 – 9دراسة : )2013( AL- Fewaeerىجفت ىحه الجراسة إلى بيان أىسية االستثسار في راس السال
الفكخؼ وتأثيخه عمى االبتكار التشطيسي في إدارة السشطسات الرشاعية األردنية  ،JIPSLCوأشارت الشتائج إلى
وجػد عالقة إيجابية بيغ استثسار رأس السال الفكخؼ واالبتكار التشطيسي ،ولع يكغ مدتػػ اىتسام اإلدارة ٍ
عال بو،

مسا أثخ عمى السدتػػ العام لألبجاع الستػقع مغ العامميغ

 8 – 9دراسة رشيد و الزيادي ( : )2012تشاولت ىحه الجراسة الجور الحؼ يمعبو رأس السال الفكخؼ في تحقيق

األداء الجامعي الستسيد ،والتعخف عمى مجػ إدراك القيادات الجامعية في الكميات لسفيػم وعشاصخ رأس السال

الفكخؼ ،فزالً عغ مؤشخات قياس األداء الجامعي الستسيد في كمياتيع ،وتذخيز شبيعة العالقة بيغ رأس السال
الفكخؼ واألداء الستسيد ،وخمرت الجراسة إلى الشتائج اآلتية  :اىتسام الكميات عيشة الجراسة بسػردىا البذخؼ

وتشذيصو مغ خالل االىتسام باألفخاد ذوؼ السيارات الفكخية والقجرات العقمية القادرة عمى تقجيع إنجازات عمسية
غيخ تقميجية ،وتقجيع بشية تحتية داعسة لمتجريذ والبحث العمسي ،كحلظ أوضحت نتائج الجراسة وجػد عالقة
ارتباط معشػية بيغ مكػنات رأس السال الفكخؼ واألداء الجامعي الستسيد.

 9- 9دراسة شعبان ( : )2011تشاولت الجراسة العالقة بيغ تػافخ متصمبات راس السال الفكخؼ بأبعاده الثالثة

(البذخؼ ،الييكمي ،والعالقات) وتحقيق السيدة التشافدية لجػ مشطسة االتراالت الخمػية الفمدصيشية جػال،

وىجفت الجراسة إلى التعخف عمى مجػ تفاوت مكػنات رأس السال الفكخؼ في تحقيق السيدة التشافدية لمسشطسة
وأضيخت الجراسة عجة نتائج مغ أىسيا  :وجػد عالقة ذات داللة إحرائية بيغ تػفخ متصمبات رأس السال الفكخية

بأبعاده الثالثة وتحقيق السيدة التشافدية ،وإن الذخكة تستمظ مدتػػ مختفع لمسيدة التشافدية ،كسا اوضحت الجراسة

بأن رأس السال العالقات يديع بذكل أكبخ مغ السكػنيغ اآلخخيغ لخأس السال الفكخؼ في تحقيق السيدة التشافدية
لمسشطسة.

 10 – 9دراسة الحسداني وعمي ( : )2010ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى مجػ تأثيخ رأس السال

الفكخؼ في إدارة أداء العامميغ في جامعة السػصل ،كحلظ تحجيج أكثخ مكػنات رأس السال الفكخؼ عالقة وتأثي اًخ

بسكػنات إدارة أداء العامميغ ،وتػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج مشيا  :وجػد عالقة ذات داللة
إحرائية بيغ رأس السال الفكخؼ ومكػناتو وإدارة أداء العامميغ عمى السدتػػ الكمي ،حيث كانت أقػػ العالقات
بيغ رأس السال الييكمي وإدارة أداء العامميغ ،وأقميا مع رأس السال البذخؼ ،كحلظ وجػد تأثيخ معشػؼ لستغيخات

رأس السال الفكخؼ في متغيخات أداء العامميغ.

 11 – 9دراسة  : )2010( Madition et alاختبخت ىحه الجراسة أثخ أبعاد مكػنات رأس السال الفكخؼ

الستسثمة في (رأس السال البذخؼ ،رأس السال الييكمي ،رأس السال الدبائشي ،رأس السال اإلبجاعي) في أداء
األعسال لسجسػعة مغ السشطسات اليػنانية

(الخجمية وغيخ الخجمية) ،وقج تػصمت إلى عجة نتائج مشيا  :أن

رأس السال البذخؼ ىػ اكثخ ُبعج أىسية ،ويختبط بعالقة إيجابية مع رأس السال الدبائشي في مختمف القصاعات،
وفي الرشاعات غيخ الخجمية فإن رأس السال الدبائشي يؤثخ عمى رأس السال الييكمي في السشطسات الرشاعية،

بيشسا يختبط رأس السال الييكمي بعالقات إيجابية مع أداء األعسال في كل أنػاع القصاعات الخجمية وغيخ الخجمية.

 12- 9دراسة الحاللسة والعزاوي ( : )2009ىجفت ىحه الجراسة لسعخفة تأثيخ رأس السال الفكخؼ في أسباب

الشجاح االستخاتيجي لسشطسات األعسال في شخكات االتراالت األردنية ،وأسفخ عغ ىحه الجراسة عجة نتائج مشيا

 :ىشاك ارتفاع في رأس السال الفكخؼ ليحه الذخكات ،حيث بمغت ىحه الشدبة لسجسل أبعادىا ( ،)% 80.4وجاء
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وعمل الدبب لػجػد مدتػػ تعميسي ٍ
عال باإلضافة
في السختبة األولى رأس السال البذخؼ بشدبة (ُ ،)% 81.2
إلى شخيقة اختيار العامميغ في ىحه السشطسات ،وجاء في السختبة األخيخة رأس السال الييكمي الحؼ كانت ندبة

أىسيتو ( ،)% 78.6ووجػد ارتفاع في مدتػػ الشجاح االستخاتيجي بشدبة ( ،)% 80.4وأوضحت الجراسة أن

ىشاك عالقة ذات داللة إحرائية بيغ رأس السال الفكخؼ والشجاح االستخاتيجي.

 13-9دراسة السحاميد ( : )2008استيجفت ىحه الجراسة بيان دور تصبيق إدارة السعخفة في تحقيق ضسان
الجػدة في الجامعات األردنية الخاصة باالعتساد عمى خرائز الييئات التجريدية العاممة فييا ،وخرائز

البشية التحتية لتكشػلػجيا السعمػمات في تمظ الجامعات ،وقج تػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج ابخزىا :
عجم وجػد عالقة ذات داللة إحرائية بيغ الشذاشات العمسية التي تشجدىا الييئة التجريدية وضسان الجػدة في

الجامعات األردنية الخاصة عشج مدتػػ داللة معشػية ( ،)% 0.05كحلظ اضيخت الشتائج عجم وجػد عالقة ذات
داللة إحرائية بيغ (التخقيات العمسية ،والحػافد ،والتكخيسات ،وحػسبة السكتبات) وضسان الجػدة بحات الجامعة.
 14دراسة

al

et

 : )2000( Bontisىجفت ىحه الجراسة إلى اختبار العشاصخ السكػنة لخأس

السال(البذخؼ ،الييكمي ،والدبػني) وعالقتيا باألداء في قصاع األعسال الساليدؼ ،وتػصمت الجراسة إلى نتائج

مفادىا  :أن رأس السال البذخؼ يعتبخ مغ اىع العشاصخ السكػنة لخاس السال الفكخؼ بغس الشطخ عغ نػع
الرشاعة ،ولو تأثيخ كبيخ في كيفية ىيكمة السذخوعات الرشاعية ،كسا أن لو عالقة مباشخة بأداء السشطسات.
 -10االطار العسمي لمدراسة
 1 – 10أداة الدراسة  :تع االعتساد عمى استسارة االستبيان كأداة لجسع البيانات األولية لمجراسة وتذسل قدسيغ:

 القدع األول  :خرز لجسع البيانات الذخرية لسالئي االستبانة وىي الجشذ ،العسخ ،الجامعة ،السؤىلالعمسي ،ومجة الخجمة.
 -القدع الثاني  :يحتػؼ عمى مقياس رأس السال الفكخؼ ويزع خسذ وعذخيغ عبارة مقدسة عمى ثالثة

محاور ،السحػر األول  :عبارات مغ 8 – 1

تتعمق بخأس السال البذخؼ ،والسحػر الثاني  :عبارات مغ - 9

 18تتعمق بخأس السال الييكمي ،والسحػر الثالث  :عبارات مغ

 25 – 19تتعمق بخأس السال الدبػني)

مدتسجة مغ دراسات سابقة مثل(القبي  )2017و(الخزخؼ  )2015و (رشيج والديادؼ  )2014و (السحاميج
 )2008مع إجخاء بعس التعجيالت عمى السقياس ليشاسب أىجاف الجراسة ومجال تصبيقيا ،والسقياس مقاس عمى

مقياس  likertالخساسي والسكػن مغ خسذ درجات مػافق بذجة ،مػافق ،محايج ،غيخ مػافق ،غيخ مػافق بذجة.
 2 –10األساليب اإلحرائية السدتخدمة

لتحميل بيانات الجراسة واختبار فخضياتيا ،تع استخجام اإلحراء الػصفي التحميمي باالعتساد عمى البخنامج
اإلحرائي  SPSSفي تحميل الجراسة السيجانية واألساليب اإلحرائية التي تع استخجاميا ىي :
 -اختبار التػزيع الصبيعي

 kolmogorov – Smirnov testلسعخفة ىل البيانات تتبع التػزيع الصبيعي

أم ال.
 -معامل الثبات كخونباخ ألفا

 Cronbach Alphaلبيان مجػ االتداق الجاخمي لمعبارات السكػنة

لمسقاييذ التي اعتسجتيا الجراسة.
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أ .مبخوكة عبج الديج التخىػني

 مقاييذ الشدعة السخكدية :تتسثل في الستػسصات الحدابية لتحجيج مجػ تخكد اإلجابات حػل القيسةالستػسصة ليا لجسيع متغيخات الجراسة ،كحلظ تع احتداب مقاييذ التذتت مثل االنحخاف السعيارؼ

لسعخفة مجػ تخكد اإلجابات الستعمقة بستغيخ الجراسة وأبعاده ومجػ تذتت ىحه اإلجابات.
 اختبار ( ) Tلمسجسػعة الػاحجة  :مع فتخات ثقة لستػسط العيشة لمتعخف عمى ما إذا كان متػسط درجةالسػافقة لكل عبارة عمى حجػ في عيشة الجراسة ككل يديج أو يقل عغ قيسة معيشة عغ مدتػػ داللة

معشػية ( )%5ودرجات حخية(.)89

 اختبار( )tلمفخوق بيغ متػسصيغ لعيشتيغ مدتقمتيغ  t- test independentلمػقػف عمى مجػ وجػدفخوق معشػية آلراء السبحػثيغ حػل أبعاد راس السال الفكخؼ تعدػ لستغيخ الجشذ والسؤىل العمسي

 اختبار تحميل التبايغ األحادؼ  One way Anovaلتبيان وجػد فخوق معشػية آلراء السبحػثيغ حػلأبعاد رأس السال الفكخؼ تعدػ لستغيخ الجامعة والعسخ ومجة الخجمة.

 1- 2- 10اختبار التهزيع الطبيعي Kolmogorov - Smirnov test
جدول رقم ( )2اختبار التهزيع الطبيعي
انمتغيز

قيمت االختببر Z

مستوي اندالنت

سأط اٌّبي اٌفىشٌ

22242

32222

ويتزح مغ الججول أن مدتػػ الجاللة لستغيخ الجراسة أكبخ مغ ( ،)0.05وىحا يجل عمى أن البيانات تتبع
التػزيع الصبيعي وأنو يجب استخجام االختبارات السعسمية.
 2 – 2 –10صدق األداة وثباتيا
جدول رقم ( )3نتائج اختبار الثبات والردق الذاتي ألداة الدراسة
األداة
ِمُبط سأط اٌّبي اٌفىشٌ

نوع انمقيبس عدد انعببراث معبمم أنفب كزونببخ نهثببث معبمم انصدق انذاتي
خّبعٍ

42

32020

320.0

يتزح مغ الججول الدابق رقع ( )3أن قيسة معامل الثبات ( )Cronbach -Alphaلالتداق الجاخمي ألداة
الجراسة بمغ ( )0.959ومعامل الرجق الحاتي ( )0.979وىى معامالت عالية ،وبحلظ يعتبخ ىحا السقياس

صادقاً لسا وضع لقياسو،كسا يتستع بجرجة عالية مغ الثبات مقارنة بالسدتػػ السقبػل ( )0.75وىػ الحج األدنى
السقبػل لثبات أؼ مقياس في العمػم اإلدارية ،وبالتالي يسكغ االعتساد عميو في التصبيق السيجاني مسا يجعل

استسارة االستبيان مقبػلة كأداة لجسع البيانات الالزمة لمجراسة.
 3 – 2 –10مقياس التحميل :اعتسجت مقاييذ الجراسة عمى مقياس ) (Likert Scaleالخساسي إلعصاء
الجرجات لكل إجابة في السقياس ،مػافق تساماً ( ،)5مػافق ( ،)4محايج( ،)3غيخ مػافق( ،)2غيخ مػافق
تساماً( ،)1ولتحجيج مدتػػ كل متغيخ فقج تع اعتبار كل متغيخ وسصو الحدابي السخجح (مغ  -1أقل مغ
 )1.80ضعيف ججاً ،والستغيخ الحؼ متػسصو الحدابي السخجح (مغ  – 1.80أقل مغ  )2.60ضعيف ،والحؼ

متػسصو الحدابي السخجح (مغ  – 2.60أقل مغ  )3.40متػسط ،والحؼ متػسصو الحدابي السخجح

(مغ  – 3.40أقل مغ  )4.20مختفع ،والحؼ متػسصو الحدابي السخجح (مغ  )5 – 4.20مختفع ججاً

(عبجالفتاح.)2008 ،
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جدول رقم ( )4السعيار الستبع لتفدير أسئمة الدراسة
انمتوسط انمزجح
ِٓ  2ئًٌ ألً 222
ِٓ  222ئًٌ ألً 422
ِٓ  422ئًٌ ألً 022
ِٓ  022ئًٌ ألً 224

انتقديز
ضؼُف عذا
ضؼُف
ِزىعظ
ِشرفغ

ِٓ  224ئٌٍ 2

ِشرفغ عذا

 3-10مجتسع الدراسة  :يذسل مجتسع الجراسة عمى جسيع أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات الخاصة السعتسجة
مغ إدارة الجػدة (جامعة البحخ الستػسط ،جامعة أفخيقيا األىمية ،جامعة الدالم الجولية ،الجامعة الميبية الجولية)،
وبمغ حجع السجتسع  176مفخدة ،وتع اتباع العيشة العذػائية البديصة وقجرت عيشة الجراسة ب  123مفخدة وفق
ججول مخجان لمعيشات ،وتع تػزيع االستبيان عمى العجد السحكػر ،واستخجاع عجد  90استسارة صالحة لمتحميل

اإلحرائي أؼ بشدبة  %73مغ إجسالي االستسارات السػزعة.
 4-10تحميل بيانات الدراسة

 -خرائص عيشة الدراسة  :يتزح مغ الججول رقع ( )5أن ما ندبتو ( )% 67.8مغ عشاصخ عيشة الجراسة

ىع مغ فئة الحكػر ،ويعدػ ذلظ لتفزيل الجامعات الخاصة لمحكػر عمى اإلناث لتحسميع ضغػط العسل برػرة

اكبخ مقارنة باإلناث ،كسا يتزح مغ الججول ان ما ندبتو ()% 46.7مغ عيشة الجراسة أعسارىع تفػق  45سشة،
ويجل ذلظ عمى أن الجامعات الخاصة تعتسج عمى الكػادر ذات الفئة العسخية الكبيخة لالستفادة مغ الخبخات
والكفاءات في ىحا السجال ،في حيغ مثمت الكػادر الذبابية ما ندبتو  %16.6فقط مغ عيشة الجراسة ،وبيشت
عيشة الجراسة ما ندبتو  %44.4يعسمػن في جامعة البحخ الستػسط ،و %25.6في الجامعة الميبية الجولية،

و %16.7في جامعة أفخيقيا ،و %13.3في جامعة الدالم الجولية ،ويعدػ االختالف في الشدب إلى عجد
الصالب والتخررات وكبخ حجع الجامعات بعزيا عغ بعس ،ويتزح مغ الججول ما ندبتو  %62.2مغ

حسمة الساجدتيخ وىحا يعدػ إلى الطخوف االقترادية والدياسية التي تسخ بيا ليبيا لعجم حرػليع عمى اإلجازات
الجقيقة( ،الجكتػراه) ،كسا يتزح أن ندبة أفخاد العيشة لجييع مجة الخجمة أكثخ مغ  15سشة ،ومغ  5سشػات إلى
أقل مغ  10سشػات ،بمغت ( )%27.8مسا يعشي أن أغمب أفخاد العيشة لجييع معخفة وخبخة شػيمة في ىحا السجال.
جدول رقم ( )5خرائص عشاصر عيشة الدراسة
انمتغيز
اٌغٕظ
اٌّغّىع
اٌؼّش

فئت انمتغيز
روش
أٔضً
ألً ِٓ 02
ِٓ  02ئًٌ 22
أوضش ِٓ 22

اٌّغّىع
اٌغبِؼخ
اٌّغّىع
اٌّإهً اٌؼٍٍّ

02

عبِؼخ اٌجؾش اٌّزىعظ
عبِؼخ أفشَمُب األهٍُخ
عبِؼخ اٌغالَ اٌذوٌُخ
اٌغبِؼخ اٌٍُجُخ اٌذوٌُخ
ِبعغزُش

انعدد
22
40
03
22
00
24
03
23
22
24
40
03
22

اننسبت انمئويت
%2.22
%0424
%233
%2222
% 022.
%222.
%233
%2222
%222.
%2020
%4222
%233
%2424
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دوزىساٖ
اٌّغّىع
ِذح اٌخذِخ

ألً ِٓ  2عٕىاد
ِٓ  2عٕىاد ئًٌ ألً ِٓ 23
ِٓ 23عٕىاد ئًٌ ألً ِٓ 22
ِٓ  22فأوضش

اٌّغّىع

02
03
40
42
2.
42
03

%0.22
%233
%4222
%4.22
%2020
%4.22
%233

 5-10عرض الشتائج ومشاقذتيا
يتشاول ىحا الجدء نتائج الجراسة التي تع التػصل ليا مغ خالل التحميل اإلحرائي لمبيانات الستحرل عمييا عغ
شخيق االستبانة ثع تقجيع ممخز ألىع التػصيات الالزمة.
 1-5-10مشاقذة نتائج أسئمة الدراسة
 مدتهى اىتسام راس السال الفكري وأبعاده في الجامعات الخاصة بسديشة بشغازي :تزسشت االستبانة خسذ
وعذخون عبارة تتعمق بتذخيز واقع راس السال الفكخؼ بالجامعات الخاصة محل الجراسة مقدسة إلى ثالثة

أبعاد ،ويػضح الججول ( )6نتائج اختبار  Tحػل واقع رأس السال الفكخؼ ككل ،و تبيغ أنو دال إحرائياً حيث
بمغت قيسة  ،)11.323( = Tكسا اضيخ اختبار  Tلبيان الفخوق بيغ الستػسصات الحدابية لكل بعج مغ
أبعاد رأس السال الفكخؼ معشػية أو داللة االختبار ،أؼ أن اتجاىات أفخاد العيشة نحػ متغيخ راس السال الفكخؼ

وأبعاده الثالثة كانت مختفعة ،وعشج احتداب الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية لكل ُبعج مغ أبعاد رأس
السال الفكخؼ لمتعخف عمى مدتػػ كل مشيا عمى حجػ كسا ىػ مبيغ بالججول ( ،)6ومقارنة الستػسصات
الحدابية لإلجابات مع الستػسط الحدابي لمسقياس السدتخجم في االستبانة والحؼ يبمغ ( ،* )3أمكغ التعخف
عمى مدتػػ رأس السال الفكخؼ حيث بمغ الستػسط الحدابي العام لو ( )3.797وبػزن ندبي بمغ (75.94

 ** )%مسا يعكذ درجة عالية مغ السسارسة وكحلظ درجة مػافقة وإجساع عالية لعيشة الجراسة عمى ذلظ ،وقج
جاء ُبعج رأس السال البذخؼ في السختبة األولى بستػسط حدابي قجره ( )3.8389وانحخاف معيارؼ قجره
( ،)0.67386يميو ُبعج رأس السال الييكمي بستػسط بمغ ( )3.7922وانحخاف معيارؼ قجره ( )0.76837وفي
السختبة األخيخة رأس السال الدبػني حيث بمغ الستػسط الحدابي ( )3.7571وانحخاف معيارؼ قجره

(.)0.69077

وعميو يسكغ القػل أنو يػجج اىتسام مختفع ألبعاد رأس السال الفكخؼ في الجامعات الخاصة بسجيشة بشغازؼ وىحه
الشتيجة تتفق مع دراسة لػيدة ( ،)2016دراسة الخزخؼ ( ،)2015دراسة البذتاوؼ ( ،)2014دراسة AL

 ،)2013( Fewaeerدراسة رشيج والديادؼ ( ،)2012دراسة شعبان ( ،)2011دراسة الحسجاني وعمي

( ،)2010دراسة الحاللسة والعداوؼ ( ،)2009دراسة  ،)2000( Nick et alوتأسيداً عمى ما سبق يسكغ
رفس الفخضية الرفخية وقبػل الفخضية البجيمة التي مفادىا" يػجج اىتسام ٍ
كاف بخأس السال الفكخؼ في الجامعات
الخاصة بسجيشة بشغازؼ مغ خالل األبعاد التالية  :رأس السال البذخؼ ،رأس السال الييكمي ،رأس السال الدبػني.

ويسكغ أن تعدػ ىحه الشتيجة إلى أن الجامعات الخاصة تعتبخ مغ مؤسدات التعميع العالي الشاجحة في مجاليا

مغ خالل اىتساميا بخأس السال الفكخؼ وأبعاده وقجرتيا عمى تحػيمو إلى ميدة تشافدية ،حيث يتزح أن الجامعات
الخاصة لجييا رؤية واضحة نحػ إدارة السعخفة وامتالكيا اعزاء ىيئة تجريذ مغ ذوؼ الخبخات تفػق أكثخ مغ
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 15سشة كسا مػضح بالججول رقع  ،5وحخصيا عمى تكػيغ صػرة إيجابية لجػ السجتسع ،ووضػح مدتػياتيا
اإلدارية في الييكل التشطيسي إلى جانب تػفخ قاعجة بيانات تتزسغ جسيع أنذصتيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*الػسط الحدابي = 3=5/5+4+3+2+1

**الػزن الشدبي= الستػسط الحدابي5/

ججول رقع ( )6إجابات أفخاد عيشة الجراسة اتجاه مكػنات رأس السال الفكخؼ
مكونبث رأس
انمبل انفكزي
سأط اٌّبي
اٌجششٌ
سأط اٌّبي
اٌهُىٍٍ
سأط اٌّبي
اٌضثىٍٔ
سأط اٌّبي
اٌفىشٌ وىً

انمتوسط
انحسببي

االنحزاف
انمعيبري

اختببر T-test
Sig
قيمتT

022020

322.022

222223

32333

02.044

32.220.

02.22

32333

02.2.2

32203..

232002

32333

3.7973

0.66803

222040

32333

نتيجت
االختببر
داي
ئؽصبئُب
داي
ئؽصبئُب
داي
ئؽصبئُب
داي
ئؽصبئُب

انوسن
اننسبي

انتزتيب

مستوى
انتوافز

%.22.

2

ِشرفغ

%.2222

4

ِشرفغ

%.2222

0

ِشرفغ

%.2202

-

ِشرفغ

ولتأكيج الشتائج سيتع عخض الستػسط الحدابي واالنحخاف السعيارؼ التجاىات السذاركيغ بالشدبة لكل عبارات
السقياس لمتجليل عمى درجة مسارسة أبعاد رأس السال الفكخؼ في الجامعات الخاصة بسجيشة بشغازؼ والستحرل
عمييا كسا مبيغ بالججول (.)7
جدول ( )7إجابات أفراد عيشة الد ارسة تجاه كل عبارة من عبارات مقياس رأس السال الفكري
مكونبث
رأس انمبل
ث
انفكزي

انعببراث

َزىفش ٌذي اٌغبِؼخ سؤَخ
 2واضؾخ ٔؾى ئداسح
اٌّؼشفخ

انمتوسط االنحزاف
انحسببي انمعيبري

اختببر T-test
لُّخT

Sig

نتيجت
االختببر

داي
.000 11.234 3220224 4.0556
ئؽصبئُب

انوسن
اننسبي
%22222

ِشرفغ

رؾزفظ اٌغبِؼخ ثأػضبء
داي
هُئخ اٌزذسَظ ِٓ روٌ
%20222
.000 13.153 3220022 4.1556
4
ئؽصبئُب
اٌّهبساد واٌخجشاد فٍ
ِغبالد ِخزٍفخ2

ِشرفغ

َّزٍه أػضبء هُئخ
اٌزذسَظ اٌزَٓ َزىٌىْ
داي
إٌّبصت اإلداسَخ
%20200
.000 11.938 3204.24 4.1667
0
ئؽصبئُب
اٌّهّخ ثبٌغبِؼخ
اٌّؼبسف واٌخجشاد
سأط اٌّبي
اٌالصِخ2
اٌجششٌ
رهزُ اٌغبِؼخ ثاششان
داي
أػضبء هُئخ اٌزذسَظ
%22222
.019 2.385 3222232 3.2222
2
ئؽصبئُب
فٍ دوساد رذسَجُخ
ٌزطىَش اٌّؼشفخ ٌذَهُ
رشغغ اٌغبِؼخ أػضبء
داي
%20222
 2هُئخ اٌزذسَظ ػًٍ .000 4.400 2230320 3.4778
ئؽصبئُب
ؽضىس اٌّإرّشاد

02

درجت
انممبرست

ِشرفغ

ِزىعظ

ِشرفغ
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ووسػ اٌؼًّ وػمذ
اٌٍمبءاد اٌؼٍُّخ
َغبهُ أػضبء هُئخ
اٌزذسَظ ثبٌغبِؼخ
ثزطىَش إٌّبهظ
2
اٌذساعُخ واالٔشطخ
اٌّخزٍفخ
رزىفش ثبٌغبِؼخ ثُئخ
ػًّ رشغغ ػًٍ
.
االثزىبس واٌزغذَذ
واالثذاع2
َىعذ ٌذي أػضبء هُئخ
اٌزذسَظ ثبٌغبِؼخ
2
اٌشغجخ فٍ رُّٕخ لذسارهُ
االثذاػُخ2
رىعذ ثبٌغبِؼخ ِغزىَبد
 0ئداسَخ واضؾخ وِؾذدح
فٍ اٌهُىً اٌزٕظٍُّ
رطىس اٌغبِؼخ هُىٍهب
اٌزٕظٍُّ ثشىً ِغزّش
23
ثّب َزٕبعت ِغ اٌجُئخ
اٌزٕبفغُخ اٌّؾُطخ
رمبسْ اٌغبِؼخ أداء
ػٍُّبرهب اإلداسَخ ِغ
22
عبِؼبد أخشي ثهذف
رؾغُٓ ػٍُّبرهب اٌؾبٌُخ
رزىفش ثبٌغبِؼخ لبػذح
 24ثُبٔبد رزضّٓ ِؼٍىِبد
ػٓ وً أٔشطزهب2
رغزخذَ اٌغبِؼخ لٕىاد
ارصبي ِخزٍفخ إلَصبي
20
سؤَزهب وسعبٌزهب ئًٌ
ِخزٍف اٌّزؼبٍُِٓ ِؼهب2
سأط اٌّبي
رؼًّ اٌغبِؼخ ػًٍ ئَغبد
اٌهُىٍٍ
صمبفخ رٕظُُّخ رؼضص سوػ
22
اٌّجبدسح واٌؼًّ
اٌغّبػٍ2
رضّٓ عُبعبد
وئعشاءاد اٌؼًّ
22
ثبٌغبِؼخ ػًٍ خٍك
اٌّؼشفخ ثشىً ِغزّش2
رىفش اٌغبِؼخ اٌخذِبد
 22اٌّىزجُخ واٌّؼٍىِبرُخ
ٌٍمشاء واٌجبؽضُٓ2
رزىفش ٌذي اٌغبِؼخ
اٌىعبئً اٌزىٕىٌىعُخ
 2.اٌؾذَضخ ِٓ ِخزجشاد
ٌٍؾبعىة وخذِبد
اإلٔزشٔذ
 22هٕبن رٕىع واعغ فٍ

39

داي
.000 11.056 0.86757 4.0111
ئؽصبئُب

%23244

ِشرفغ

داي
.000 6.599 0.99034 3.6884
ئؽصبئُب

%.02.2

ِشرفغ

داي
.000 9.482 0.93370 3.9333
ئؽصبئُب

%.2222

ِشرفغ

داي
.000 9.439 0.98275 3.9778
ئؽصبئُب

%.0222

داي
.000 7.838 0.98179 3.8111
ئؽصبئُب

%.2244

ِشرفغ

داي
.000 8.127 0.94684 3.8111
ئؽصبئُب

%.2244

ِشرفغ

داي
.000 9.341 0.97048 3.9556
ئؽصبئُب

%.0222

داي
.000 8.760 0.93856 3.8667
ئؽصبئُب

%..200

ِشرفغ

داي
.000 6.934 1.00337 3.7333
ئؽصبئُب

%.2222

ِشرفغ

داي
.000 7.138 0.98939 3.7444
ئؽصبئُب

%.2222

ِشرفغ

داي
.000 5.306 0.97337 3.5444
ئؽصبئُب

%.3222

ِشرفغ

داي
.000 5.435 1.12491 3.6444
ئؽصبئُب

%.4222

ِشرفغ

%.2222

ِشرفغ

.000 8.641 0.91492 3.8333

داي

ِشرفغ

ِشرفغ
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االخزصبصبد اٌؼٍُّخ
اٌزٍ رمذِهب اٌغبِؼخ
ٌٍطٍجخ2
رغزمطت اٌغبِؼخ اٌطٍجخ
 ِٓ 20روٌ اٌّغزىَبد
اٌؼٍُّخ اٌؼبٌُخ2
رغؼً اٌغبِؼخ ئًٌ
رؾغُٓ ِغزىي اٌشضب
ٌ 43ذي االعبرزح واٌطٍجخ
واٌؼبٍُِٓ ِٓ خذِبرهب
اٌّخزٍفخ
رفزؼ اٌغبِؼخ ثبة
االرصبي ِغ اٌطالة ػٓ
 42طشَك اٌزؼشف ػًٍ
سغجبرهُ واهزّبِبرهُ
وؽً ِشبوٍهُ
رهزُ اٌغبِؼخ ثزطىَش
 44لذساد اٌطالة ورُّٕخ
صمبفزهُ وػاللبرهُ
ساط اٌّبي
رغؼً اٌغبِؼخ ئًٌ ٔغظ
اٌضثىٍٔ
ػاللبد ِزجبدٌخ ِغ
اٌغبِؼبد األخشي
40
ٌزجبدي اٌخجشاد
واالعزفبدح ِٓ رغبسة
اِخشَٓ2
رمىَ اٌغبِؼخ ثبعزشبسح
اٌخجشاء ِٓ خبسط
42
اٌغبِؼخ ػٕذ ارخبر
لشاساد اعزشارُغُخ2
رؾشص اٌغبِؼخ ػًٍ
 42رىىَٓ صىسح ئَغبثُخ
ٌذي اٌّغزّغ2
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ICETR2018
ئؽصبئُب

داي
.000 4.919 0.98579 3.5111
ئؽصبئُب

%.3244

ِشرفغ

داي
.000 8.378 0.93108 3.8222
ئؽصبئُب

%.2222

ِشرفغ

داي
.000 8.047 0.89079 3.7556
ئؽصبئُب

%.2222

ِشرفغ

داي
.000 7.866 0.92469 3.7667
ئؽصبئُب

%.2200

ِشرفغ

داي
.000 6.816 0.81963 3.5889
ئؽصبئُب

%.22..

ِشرفغ

داي
.000 6.273 0.87381 3.5778
ئؽصبئُب

%.2222

ِشرفغ

داي
.000 14.071 0.86151 4.2778
ئؽصبئُب

%22222

ِشرفغ

نالحع مغ الججول ( )7أن معطع عبارات مقياس رأس السال الفكخؼ جاءت مختفعة تفػق الستػسط الحدابي
وفق مقياس ليكخت الخساسي ،وىحا يعشي أن ىشاك تجانذ بيغ أراء مجتسع الجراسة فيسا يتعمق بخأس السال

الفكخؼ ،وىػ ما يؤكج الشتيجة الدابقة بأن ىشاك مسارسة مختفعة لكل ُبعج مغ أبعاد رأس السال الفكخؼ ،في حيغ
نخػ أن أقل عبارات مقياس راس السال البذخؼ مدتػػ تتسثل في العبارة الخابعة والتي تشز عمى أن تيتع
الجامعة بإشخاك أعزاء ىيئة التجريذ في دورات تجريبية لتصػيخ السعخفة لجييع ،والتي بمغ متػسصيا الحدابي

( )3.2222وبػزن ندبي( ،)%64.44ولعل ذلظ يعدػ إلى أن الجامعات لجييا بخامج تجريبية ال تختقي لمسدتػػ
السصمػب.
 اختبار الفرضية القائمة  :بأنو ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية في استجابات أفخاد العيشة اتجاه
مكػنات رأس السال الفكخؼ بالجامعات الخاصة في مجيشة بشغازؼ عشج مدتػػ داللة  %5تبع ًا
لمستغيخات الجيسػغخافية.

 الفرضية الفرعية األولى  :ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة  %5في استجاباتاألفخاد نحػ مكػنات رأس السال الفكخؼ في الجامعات الخاصة بسجيشة بشغازؼ تعدػ لستغيخ الجشذ.
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واقع رأس السال الفكري بالجامعات الخاصة في مديشة بشغازي

جامعة بشغازؼ

أ .مبخوكة عبج الديج التخىػني

الختبار ىحه الفخضية تع استخجام اختبار  tلمفخوق بيغ متػسصي لعيشتيغ مدتقمتيغ عشج مدتػػ داللة ،%5

اعتساد عمى القاعجة التالية  :إذا كانت قيسة P
وبشاء عمى شبيعة الجراسة فأنو يتع اإلجابة عمى سؤال الجراسة
ً
 valueأكبخ مغ مدتػػ الجاللة السعشػية  ،%5وقيسة  tالسحدػبة أقل مغ  ))tالججولية البالغة ()1.67

ودرجات حخية ( )89عشج مدتػػ داللة  ،%5نقبل بعجم وجػد فخوق جػىخية ذات داللة معشػية والعكذ صحيح.

جدول رقم ( )8اختبار  t- test independentلستهسطات أبعاد راس السال الفكري تعزى لستغير الجشس
انمجبل

انمقيبس

انعدد

انمتوسط
انحسببي

االنحزاف
انمعيبري

سأط اٌّبي
اٌفىشٌ

اٌزوىس
اإلٔبس

22
40

3.7836
3.8262

.75477
.44327

اختببر T-test
قيمتT

Sig

2422

2..0

نتيجت
االختببر
ال رىعذ
فشوق

يتبيغ مغ الججول رقع ( )8أن قيسة السعشػية  sigأكبخ مغ مدتػػ السعشػية  ،%5وعميو يتع قبػل الفخض
الرفخؼ والقائل بعجم وجػد فخوق جػىخية ذات داللة إحرائية بيغ السبحػثيغ فيسا يتعمق بسكػنات راس السال

الفكخؼ تعدػ لستغيخ الجشذ ،ورفس الفخض البجيل ،وتذيخ ىحه الشتيجة إلى أن اتجاىات الحكػر واإلناث نحػ

مكػنات رأس السال الفكخؼ كانت متفقة بشدبة كبيخة.

 الفرضية الفرعية الثانية  :ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ  %5في استجابات األفخادالسبحػثيغ نحػ مكػنات راس السال الفكخؼ في الجامعات الخاصة بسجيشة بشغازؼ تعدػ لستغيخ السؤىل

العمسي.
يتزح مغ الججول رقع ( )9ان قيسة السعشػية  sigأكبخ مغ مدتػػ  ،%5وعميو يتع قبػل الفخض الرفخؼ

والقائل بعجم وجػد فخوق جػىخية ذات داللة إحرائية بيغ السبحػثيغ فيسا يتعمق بسكػنات راس السال الفكخؼ

تعدػ لستغيخ السؤىل العمسي ،ورفس الفخض البجيل.

جدول رقم ( )9اختبار  t- test independentلستهسطات أبعاد رأس السال الفكري تعزى لستغير السؤىل العمسي
اختببر T-test
انمجبل

انمقيبس

انعدد

انمتوسط
انحسببي

االنحزاف
انمعيبري

سأط اٌّبي
اٌفىشٌ

ِبعغزُش

22

3.7814

.59177

دوزىساٖ

02

3.8235

.78662

قيمتT

Sig

2422

2..2

نتيجت
االختببر
ال رىعذ
فشوق

 -الفرضية الفرعية الثالثة  :ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة  %5في استجابات األفخاد

السبحػثيغ نحػ مكػنات رأس السال الفكخؼ في الجامعات الخاصة بسجيشة بشغازؼ تعدػ لستغيخ العسخ.

تع استخجام تحميل التبايغ األحادؼ  one way ANOVAعشج مدتػػ معشػية  %5الختبار ىحه الفخضية إذا

كان  p valueأكبخ مغ مدتػػ الجاللة السعشػية  %5نقبل الفخضية الرفخية أؼ أن مدتػػ الستػسصات بيغ
السجسػعات متداوية ،أؼ ال تػجج فخوق إحرائية بيغ الستػسصات ،أما إذا كانت قيسة  p valueأقل مغ %5

نقبل الفخضية البجيمة التي تشز عمى أن الستػسصات تختمف بذكل معشػؼ ،أؼ أن ىشاك فخوق دالة إحرائيا
بيغ الستػسصات.
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السؤتسر العمسي الدولي الثاني لكمية االقتراد والتجارة

الثػرة التكشػلػجية (اقتراديات القخن الحادؼ والعذخيغ)

ICETR2018

حيث يذيخ الججول رقع ( )10إلى أن القيسة االحتسالية) ).Sigلستػسصات استجابات السذاركيغ في الجراسة

حػل رأس السال الفكخؼ لستغيخ العسخ بمغت ( )0.105وىي أكبخ مغ مدتػػ السعشػية  ،%5وعميو يتع قبػل
الفخض الرفخؼ والقبػل بعجم وجػد فخوق معشػية ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات السبحػثيغ حػل راس

السال الفكخؼ تعدػ لستغيخ العسخ ،ويجل ىحا أن إجابات السبحػثيغ مغ جسيع الفئات العسخية جاءت في االتجاه

نفدو حػل مدتػػ تػافخ مكػنات راس السال الفكخؼ لجػ الجامعات الخاصة بسجيشة بشغازؼ ،ويعدػ ذلظ إلى أن
تػافخ رأس السال الفكخؼ لو األثخ عمى السيارات والخبخات بغس الشطخ عغ العسخ.

جدول رقم ( )10تحميل التباين األحادي لستهسطات رأس السال الفكري حدب متغير العسر
اثؼبد
اٌّمُبط
سأط اٌّبي
اٌفىشٌ

ِصذس اٌزجبَٓ
ثُٓ اٌّغّىػبد
داخً اٌّغّىػبد
اٌىٍُخ

ِغّىع
اٌّشثؼبد
32022
002002
002.22

دسعبد
اٌؾشَخ
4
2.
20

ِزىعظ
اٌّشثؼبد
32204
32224

اٌّؼٕىَخ

لُّخ f

32232

32242

ٔزُغخ
االخزجبس
غُش داي
ئؽصبئُب

 -الفرضية الفرعية الرابعة  :ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة  %5في استجابات األفخاد

السبحػثيغ نحػ مكػنات رأس السال الفكخؼ في الجامعات الخاصة بسجيشة بشغازؼ تعدػ لستغيخ الجامعة.

تع استخجام تحميل التبايغ األحادؼ  one way ANOVAعشج مدتػػ معشػية  %5الختبار ىحه الفخضية فإذا

كانت  p valueأكبخ مغ مدتػػ الجاللة السعشػية  %5نقبل الفخضية الرفخية أؼ أن مدتػػ الستػسصات بيغ
السجسػعات متداوية ،أؼ ال تػجج فخوق إحرائية بيغ الستػسصات ،أما إذا كانت قيسة  p valueأقل مغ %5

نقبل الفخضية البجيمة التي تشز عمى أن الستػسصات تختمف بذكل معشػؼ ،أؼ أن ىشاك فخوق دالة إحرائيا
بيغ الستػسصات..
جدول رقم ( )11تحميل التباين األحادي لستهسطات رأس السال الفكري حدب متغير الجامعة
اثؼبد اٌّمُبط

ِصذس اٌزجبَٓ

سأط اٌّبي
اٌفىشٌ

ثُٓ اٌّغّىػبد
داخً اٌّغّىػبد
اٌىٍُخ

ِغّىع
اٌّشثؼبد
22220
002420
002.22

دسعبد
اٌؾشَخ
0
22
20

ِزىعظ
اٌّشثؼبد
42222
3202.

لُّخ f
222..

اٌّؼٕىَخ
32334

ٔزُغخ
االخزجبس
داي
ئؽصبئُب

يتبيغ مغ الججول رقع ( )11أن القيسة االحتسالية  sigلستػسصات استجابات السبحػثيغ في الجراسة حػل

مكػنات رأس السال الفكخؼ لستغيخ الجامعة بمغت ( )0.002وىي قيسة أقل مغ مدتػػ معشػية  ،%5وذلظ
يعشي رفس الفخض الرفخؼ ونقبل الفخض البجيل الحؼ يشز عمى أن الستػسصات تختمف بذكل معشػؼ ،أؼ
أن ىشاك فخوق ذات دالة إحرائية بيغ الستػسصات ولتأكيج ذلظ تع تػضيح
الجامعات األربع يسا يتعمق بأبعاد راس السال الفكخؼ.

الفخوقات بيغ الستػسصات

ويػضح الججول رقع ( )12أنو تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات تقجيخات عيشة الجراسة حػل أبعاد
رأس السال الفكخؼ تعدػ إلى متغيخ الجامعة وذلظ لرالح الجامعة الميبية الجولية نط اًخ الرتفاع متػسط ىحه
الجامعة عغ الجامعات األخخػ.
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واقع رأس السال الفكري بالجامعات الخاصة في مديشة بشغازي

جامعة بشغازؼ

أ .مبخوكة عبج الديج التخىػني

جدول رقم ( )12الفروق بين متهسطات األربع لمجامعات فيسا يتعمق بأبعاد راس السال الفكري
اٌّغبي

سأط اٌّبي اٌجششٌ
سأط اٌّبي اٌهُىٍٍ
سأط اٌّبي اٌضثىٍٔ
سأط اٌّبي اٌفىشٌ
اٌزشرُت

عبِؼخ
اٌجؾش
اٌّزىعظ
3.8031
3.8350
3.6286
3.767
3

عبِؼخ
أفشَمُب
3.4167
3.0733
3.4095
3.2773
4

اٌّزىعطبد
اٌغبِؼخ
عبِؼخ
اٌٍُجُخ
اٌغالَ
اٌذوٌُخ
اٌذوٌُخ
4.1413
3.9063
4.0913
39750
4.0062
4.1429
4.0835
4.0000
1
2

لُّخ
االخزجبس
F
3.940
6.976
4.431
5.577

Sig

.002
.011
.006
.002

 الفرضية الفرعية الخامدة  :ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة  %5في استجاباتاألفخاد السبحػثيغ نحػ مكػنات رأس السال الفكخؼ في الجامعات الخاصة بسجيشة بشغازؼ تعدػ لستغيخ

مجة الخجمة.
تع استخجام تحميل التبايغ األحادؼ  one way ANOVAعشج مدتػػ معشػية  %5الختبار ىحه الفخضية فإذا
 p valueأكبخ مغ مدتػػ الجاللة السعشػية  %5نقبل الفخضية الرفخية أؼ أن مدتػػ الستػسصات

كانت

بيغ السجسػعات متداوية ،أؼ ال تػجج فخوق إحرائية بيغ الستػسصات ،أما إذا كانت قيسة  p valueأقل مغ
 %5نقبل الفخضية البجيمة التي تشز عمى أن الستػسصات تختمف بذكل معشػؼ ،أؼ أن ىشاك فخوق دالة
إحرائيا بيغ الستػسصات..
يتزح مغ الججول رقع ( )13أن القيسة االحتسالية) )Sigلستػسصات استجابات السذاركيغ في الجراسة حػل

مكػنات رأس السال الفكخؼ لستغيخ مجة الخجمة بمغ ( )969.0وىي أكبخ مغ مدتػػ السعشػية  ،%5وعميو يتع
قبػل الفخض الرفخؼ والقبػل بعجم وجػد فخوق معشػية ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات السبحػثيغ حػل

رأس السال الفكخؼ تعدػ لستغيخ مجة الخجمة.

جدول رقم ( )13تحميل التباين األحادي لستهسطات رأس السال الفكري حدب متغير مدة الخدمة
اثؼبد
اٌّمُبط
سأط اٌّبي
اٌفىشٌ

ِصذس اٌزجبَٓ
ثُٓ اٌّغّىػبد
داخً اٌّغّىػبد
اٌىٍُخ

ِغّىع
اٌّشثؼبد
32222
002230
0.2.22

دسعبد
اٌؾشَخ
0
22
20

ِزىعظ
اٌّشثؼبد
32302
32222

لُّخ f

اٌّؼٕىَخ

ٔزُغخ
االخزجبس

32320

32020

غُش داي
ئؽصبئُب

 2-5-10خالصة نتائج الدراسة  :مغ خالل التحميل االحرائي لبيانات الجراسة واختبار فخضياتيا تع التػصل
إلى عجة نتائج يسكغ إيجازىا فيسا يمي:
-

بيشت نتائج الجراسة أن الستػسط الحدابي الستجابات أفخاد العيشة اتجاه رأس السال الفكخؼ في

-

أضيخت الجراسة أن ُبعج رأس السال البذخؼ حطي بالتختيب األول عمى أبعاد رأس السال الفكخؼ ،وىحا
يعشي أن الجامعات الخاصة بسجيشة بشغازؼ تستمظ رأس مال بذخؼ متسيد ،وفي السختبة الثانية جاء ُبعج

الجامعات الخاصة بسجيشة بشغازؼ كان مختفعاً بشدبة ( ،)3.7973وىحا يجل عمى وجػد اىتسام بخأس
السال الفكخؼ لجييا.

رأس السال الييكمي ،وى حا ويجل عمى امتالك الجامعات الخاصة أصػل ىيكمية ليا دور كبيخ في
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السؤتسر العمسي الدولي الثاني لكمية االقتراد والتجارة

الثػرة التكشػلػجية (اقتراديات القخن الحادؼ والعذخيغ)

السهافق  9-7أكتهبر 2018
ICETR2018

إنجاز العسل ،وفي السختبة األخيخة جاء ُبعج رأس السال الدبػني ويعشي أن لجييا عالقات متسيدة مع
عسالئيا
-

ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية في استجابات أفخاد العيشة اتجاه واقع رأس السال الفكخؼ بالجامعات

الخاصة في مجيشة بشغازؼ عشج مدتػػ داللة  % 5تبعاً لمستغيخات التالية (الجشذ ،العسخ ،السؤىل
العمسي ،مجة الخجمة) وبالشدبة لستغيخ الجامعة تبيغ وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات

تقجيخات عيشة الجراسة حػل أبعاد رأس السال الفكخؼ تعدػ لستغيخ الجامعة لرالح الجامعة الميبية
الجولية في السختبة األولى تمييا جامعة الدالم الجولية ،ثع جامعة البحخ الستػسط ،وفي السختبة األخيخة
جامعة أفخيقيا األىمية.
 3-5-10التهصيات والسقترحات
-

ضخورة زيادة االىتسام والػعي بأىسية راس السال الفكخؼ والتعامل معو عمى أنو السػرد الخئيذ مغ بيغ

السػارد السختمفة التي تستمكيا الجامعات ،وأن تدعى لمحفاظ عميو وتصػيخه بذكل مدتسخ لتحقيق التسيد

ولسػاجية التقمبات السدتسخة في البيئة السحيصة.
-

إدراك أىسية دور السعخفة في الجامعات وكيف تداىع عسمية انتقاليا ومذاركتيا بيغ جسيع العامميغ
فييا في تحديغ األداء بذكل عام.
زيادة االىتسام ببخامج التجريب ،وتذجيع أعزاء ىيئة التجريذ لحزػر السؤتسخات والشجوات وعقج

المقاءات العمسية لسا ليا مغ اىسية في تشسية السيارات والقجرات االبتكارية واإلبجاعية وتصػيخ الكفاءات

العمسية والسيشية.
-

بحل مديج مغ الجيػد لديادة مدتػػ الخضا والػالء لجػ عسالئيا مغ الصمبة واألساتحة والعامميغ،
والتعخف عمى احتياجاتيع الستغيخة والعسل عمى اشباعيا ،وتػشيج العالقات مع األشخاف الخارجية

لجعل الجامعات ذات ميدة تشافدية.
-

ضخورة أن تتستع اليياكل التشطيسية لمجامعات بالسخونة الالزمة وتحجيث قاعجة بياناتيا ومػاكبة
الػسائل التكشػلػجية الحجيثة ،وأن تزسغ إجخاءات وسياسات العسل في الجامعات خمق السعخفة بذكل

مدتسخ مغ خالل إجخاء تقييع دورؼ لمسعخفة لجسيع العامميغ فييا.
-

القيام بجراسات مدتقبمية تتشاول عالقة رأس السال الفكخؼ بستغيخات أخخػ كاإلبجاع التشطيسي والسيدة

التشافدية وإدارة الجػدة الذاممة.

قائسة السراجع
أوالً  :السراجع العربية
-

ابخاىيع ،عبجالكخيع (" ،)2011رأس السال البذخؼ وأثخه عمى السدتػػ السعيذي بيغ الشطخية والتصبيق"،

ممتقى دولي حػل رأس السال الفكخؼ في مشطسات االعسال العخبية في االقتراديات الحجيثة– 13 ،
 14ديدسبخ جامعة الذمف.
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أ .مبخوكة عبج الديج التخىػني
-

أحسج ،بػحفز و مرصفى ،حػحػ(" ،)2017إشكالية تسػيل االستثسار في رأس السال الفكخؼ في

جامعة السديمة" ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،كمية العمػم االقترادية والتجارية وعمػم التدييخ،
جامعة دمحم بػضياف.
-

البذتاوؼ ،سميسان حديغ و بشي شو ،اسساعيل أحسج (" ،)2014أثخ رأس السال الفكخؼ في تحديغ
ربحية شخكات الرشاعات الجوائية األردنية " ،السجمة األردنية في إدارة األعسال ،السجمج  ،10العجد

 ،2ص ص 253 – 229
-

جبخيل ،وائل دمحم (" ،)2017واقع رأس السال البذخؼ في السرخف التجارؼ الػششي مغ وجية نطخ
السػضفيغ باإلدارة العامة في مجيشة البيزاء " ،ورقة عمسية مقجمة بالسؤتسخ الجولي العمسي األول حػل

الدياسات االقترادية ومدتقبل التشسية في ليبيا ،جامعة السخقب ،كمية االقتراد والتجارة خالل الفتخة
 13 – 11ديدسبخ.
-

حزخؼ ،دليمو و بغجاوؼ ،جسيمة ( " ،)2011ضخورة استثسار رأس السال البذخؼ في الرشاعة السالية

الدالمية لسػاجية تحجيات األزمات السالية العالسية " ،ممتقى دولي حػل رأس السال الفكخؼ في

مشطسات األعسال العخبية في االقتراديات الحجيثة ،خالل الفتخة  14 – 13ديدسبخ ،جامعة الذمف.
-

الحاللسة ،دمحم عدات و العداوؼ ،سامي فياض (" ،)2009رأس السال السعخفي وأثخه في أسباب الشجاح
االستخاتيجي لسشطسات األعسال  :دراسة استكذافية في شخكات االتراالت األردنية" ،كمية بغجاد لمعمػم
االقترادية الجامعة ،العجد التاسع عذخhttps://www.iasj.net.

-

الحسجاني ،ناىجة إسساعيل و عمي ،عمي أكخم ( " ،)2010رأس السال الفكخؼ وأثخه في إدارة أداء
العامميغ  :دراسة تحميمية آلراء عيشة مغ رؤساء األقدام العمسية في جامعة السػصل " ،مجمة تشسية

الرافدين ،كمية اإلدارة واالقتراد ،جامعة السػصل السجمج  ،32العجد  ،98ص ص 145 – 119
-

الخزخؼ ،ميا ىذام (" ،)2015واقع إدارة رأس السال الفكخؼ بالجامعات الفمدصيشية الخاصة بقصاع
غدة" ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،أكاديسية اإلدارة والدياسة لمجراسات العميا ،غدة.

-

الخاشجؼ ،حامج ىاشع ( ،)2017إدارة رأس السال الفكري بالسؤسدات التعميسية ،دار شيبة الخزخاء،

-

رشيج ،صالح عبج الخضا و الديادؼ ،صباح حديغ (" ،)2012دور رأس السال الفكخؼ في تحقيق

الصبعة األولى.

األداء الجامعي الستسيد  :دراسة تحميمية آلراء القيادات الجامعية في عيشة مغ كميات جامعة القادسية"،
مجمة القادسية لمعمهم اإلدارية واالقترادية ،السجمج  ،16العجد ،3ص ص 35-6
-

زرزار ،العياشي ( " ،)2015إدارة وقياس رأس السال الفكخؼ  :الثخوة الججيجة لسشطسات األعسال،
ممفات االبحاث في االقتراد والتديير ،العجد الخابع ،الجدء األول ،ص ص 34 – 11

-

سساللي ،يحطو ( " ،)2004التدييخ االستخاتيجي لخأس السال الفكخؼ والسيدة التشافدية السدتجامة
لمسؤسدة االقترادية " ،مجمة العمهم اإلندانية ،جامعة بدكخة ،العجد الدادس ،ص ص .114 – 97
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شعبان ،مرصفى رجب (" ،)2011رأس السال الفكخؼ ودوره في تحقيق السيدة التشافدية لذخكة
االتراالت الخمػية جػال " ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،قدع إدارة أعسال ،كمية التجارة ،الجامعة
االسالمية ،غدة

-

الذيخ ،شػاىخية (" ،)2011االستثسار البذخؼ وإدارة الكفاءات كعامل لتأىيل مشطسات األعسال

وانجماجيا في اقتراد السعخفة" ،ممتقى دولي حػل رأس السال الفكخؼ في مشطسات األعسال العخبية في

االقتراديات الحجيثة 14 – 13 ،ديدسبخ ،جامعة الذمف
-

الصالباني ،خػلة عبجالحسيج (" ،)2013دور عػامل الخضا الػضيفي في السحافطة عمى رأس السال

-

الصائي ،الدبيجؼ ( ،)2017االنساط القيادية ودورىا في تعديد رأس السال الفكخؼ ،بحث ميجاني في

الفكخؼ ،مجمة جامعة بابل /العمهم االندانية ،مجمج  ،21العجد  3ص ص 700 – 682

و ازرة الخارجية ،مجمة العمهم االقترادية واإلدارية ،السجمج  ،23العجد ،101ص ص 54-20
-

الصائي ،عمي و الدبيجؼ ،لسى (" ،)2017االنساط القيادية ودورىا في تعديد رأس السال الفكخؼ :
بحث ميجاني في و ازرة الخارجية " ،مجمة العمهم االقترادية واإلدارية ،السجمج  ،23العجد  ،101ص

ص 54-20
-

عبج الفتاح ،عد حدغ( ،)2008مقدمة في اإلحراء الهصفي واالستداللي باستخدام  ،SPSSججة:

-

عبج القادر ،سػزان (" ،)2014أثخ البشية التحتية إلدارة السعخفة في تصػيخ رأس السال الفكخؼ  :دراسة

دار خػارزم العمسية لمشذخ والتػزيع ،ط.1

الجور الػسيط لعسميات إدارة السعخفة  :دراسة ميجانية عبى السدتذفيات األردنية الخاصة "،رسالة

ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،قدع إدارة أعسال ،كمية األعسال،جامعة الذخق االوسط.
-

عبيج ،سمسان (" ،)2014اثخ االستثسار بخأس السال الفكخؼ عمى إدارة الجػدة الذاممة :دراسة تصبيقية

عمى شؤون الجسارك بسسمكة البحخيغ " ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،كمية العمػم اإلدارية ،جامعة
العمػم التصبيقية ،مسمكة البحخيغ.

-

عديد ،دحساني ( ،)2015مداىسة االنفاق عمى رأس السال الفكخؼ في أداء السؤسدة الرشاعية :
حالة مؤسدة سػناشخاك ،أشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة ،قدع عمػم التدييخ ،كمية العمػم االقترادية
والتدييخ جامعة أبي بكخ بالقايج تمسدان.

-

القبي ،الصيب دمحم ( "،)2017أثخ االستثسار في رأس السال البذخؼ عمى التشسية االقترادية بجامعة
سخت  :دراسة حالة " ،ورقة عمسية مقجمة بالسؤتسخ الجولي العمسي االول حػل الدياسات االقترادية
ومدتقبل التشسية في ليبيا ،جامعة السخقب ،كمية االقتراد والتجارة خالل الفتخة  13 – 11ديدسبخ.

-

لػيدة ،فخحاتي (" ،)2016دور رأس السال الفكخؼ في تحقيق السيدة التشافدية لمسؤسدات االقترادية
في ضل اقتراد السعخفة  :دراسة حالة شخكة االسسشت عيغ التػتة ،أشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة ،قدع
عمػم التدييخ ،كمية العمػم االقترادية والتجارية وعمػم التدييخ ،جامعة بدكخة ،الجدائخ.
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 مبخوكة عبج الديج التخىػني.أ

 دراسة:  "دور إدارة السعخفة في تحقيق ضسان جػدة التعميع العالي،)2008(  ربا ج اد،السحاميج

-

 كمية العمػم، قدع إدارة أعسال، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة،" تصبيقية في الجامعات األردنية الخاصة

. جامعة الذخق االوسط لمجراسات العميا،اإلدارية والسالية

:  دور التعميع الجامعي في تمبية متصمبات تشسية رأس السال الفكخؼ،)2013(  شيخيغ عيج،مخسي

-

/http://www.bu.edu.eg ، جامعة بشيا، كمية التخبية،" د ارسة مدتقبمية
 " أثخ راس السال الفكخؼ في تحقيق ريادة األعسال،)2017(  حشان اسامة، كائشكان وحدغ،مخعي

-

 مجمة،"  دراسة ميجانية عمى قصاع االتراالت الدعػدية بسجيشة تبػك: لذخكات االتراالت الدعػدية
24-1  ص ص، العجد الدادس، السجمج األول،العمهم االقترادية واإلدارية والقانهنية
 "إدارة رأس السال الفكخؼ وقياسو وتشسيتو كجدء مغ إدارة السعخفة،)2011(  الياللي الذخبيشي،الياللي

-

-20  ص ص22  العجد، جامعة السشرػرة، مجمة بحػث التخبية الشػعية،"في مؤسدات التعميع العالي

66

 نسػذج:  "رأس السال البذخؼ بيغ آليات االستثسار فيو وإشكالية قياس أدائو،)2016(  مجفػني،ىشجة

-

 مجمة البحهث،"مقتخح لمقياس وفقاً لسؤشخات الترشيف العالسي لمجامعات وأبعاد بصاقة التقييع الستػازن
147 – 127  العجد الدادس ص ص،االقترادية والسالية
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Abstract
This study aimed to identify the reality of intellectual capital in the private
universities operating in Benghazi city and approved by the quality management,
namely, the Libyan International University, the African University of Africa, the
Mediterranean University, and the University of Peace International. (The human
dimension - the structural dimension - the client dimension) as well as to know
whether there are statistical differences between the views of faculty members
towards the reality of the intellectual capital of the demographic variables, and to
achieve the objectives of the study was used descriptive approach, and the researcher
developed The questionnaire was based on some previous studies. The study
population was 176 people. The simple random sample was used. The sample size
was 123 persons. The number of retrieved forms valid for the statistical analysis was
90. The results showed that the general level of intellectual capital The results of the
study showed that there were no statistically significant differences between the
respondents about the intellectual capital due to the demographic variables except the
university variable. Finally, the study presented a set of recommendations that may
contribute to preserving the intellectual capital under study.
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