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تمهيد:
النتيجة ادلباشرة للتفاعل بني رأس ادلال  على أنويف ادلاضي غري البعيد كان ينظر إىل النمو االقتصادي 

، أين كان ىذا األخري ميثل وحده سبب خلق الثروة ادلادي والعمل، وأن الثروة احلقيقية ألي منظمة ىو رأس ماذلا
وادلمثل الوحيد لقدرة ادلنظمة على ادلنافسة، إال أنو وبعد االنتقال التدرجيي من الثورة الصناعية إىل ثورة ادلعلومات 

ىا در توجهت ادلنظمات ضلو االىتمام أكثر دبوااألصول الفكرية واالدارة االسرتاتيجية إىل ثورة ادلعرفة وإدارة 
الفكرية، أين أصبحت تنظر إىل ادلورد الفكري على أنو مورد اسرتاتيجي خللق الثروة، وأن االسثمار فيو ىو وحده 

 من ميكن أن يضمن ذلا قدرة تنافسية عالية وقيمة سوقية مرتفعة. 
ات ويعكس االىتمام الكبري للمنظمات بادلوارد الفكرية أو ما يصطلح عليو رأس ادلال الفكري التغري 

والتطورات الكبرية اليت عرفها وال زال يعرفها الفكر االداري، وىو ما يعكس أيضا التطورات احلاصلة يف الفكر 
االقتصادي، حيث أصبحت ادلعرفة بشكل عام وادلوارد الفكرية بشكل خاص تشكل زلور اقتصاد اليوم أو ما 

وحدات النتاج السلع واخلدمات إىل وحدات  يعرف باقتصاد ادلعرفة، وىذا ما يؤكد انتقال ادلنظمات من رلرد
تعمل على ادلسامهة يف انتاج ادلعرفة وتوليد األفكار اليت من شأهنا أن تعطي للمنافسة االقتصادية أبعادا جديدة 

 تتماشى ومتطلبات رلتمع اليوم، رلتمع ادلعرفة.
كثرىا استقطابا للموارد البشرية وباعتبارىا أكثر ادلنظمات انتاجا للمعرفة، وأ إن مؤسسات التعليم العايل

 اليوم تأصبححتديات ومساءلة واسعة النطاق من جهة أخرى،  منما تواجهو من جهة، ويف ظل  عالية التميز
دتكنها من تبين أنسب وأصلع السبل اليت من أي منظمة أخرى بالعمل على ، و مطالبة أكثر من أي وقت آخر

يعتمد بشكل  مؤسسات التعليم العايل أداء تقييم  انودلا كوحتقيق متطلبات أصحاب ادلصلحة، حتسني أدائها 
لكلي بشكل كان من الضروري ذلا أن تتوجو ضلو تقييم وحتسني أدائها اأداء البحث العلمي،   مؤشراتكبري على 

 بشكل خاص.فيها عام، وأداء البحث العلمي 
يف عصر مييزه التنافس ادلعريف ويف بيئة يرتكز فيها التنافس  اجلزائرية مؤسسات التعليم العايلإن تواجد 

 التوجو اليوم ، ىو ما يفرض عليهاوتطبيقات تكنولوجيةاخلدمات ادلقدمة وما تنتجو من حبوث علمية على جودة 
ويف ، فيها بشكل خاص دائها البحثيأدائها بشكل عام و أتحسني ل ادلناسبة لياتادلداخل واأل ضلو البحث على

مكوناتو الثالثة، رأس ادلال  االستثمار يف من خاللس ادلال الفكري أيشكل االستثمار يف ر قد ا االطار ذى
تساىم يف حتسني أداء البحث أن أحد أىم ادلداخل اليت ميكن البشري، رأس ادلال اذليكلي ورأس ادلال العالقايت، 

بناء قوة لك بالنظر دلا لالستثمار يف رأس ادلال الفكري من دور بارز يف ذو ؤسسات التعليم العايل، دلالعلمي 
 والشراكات.حتفيز االبتكار التنظيمي والتكنولوجي، وتعزيز شبكة العالقات العمل ادلستقبلية، 

 أوال:طرحاالشكالية 
من خالل التقدمي السابق، ويف ظل التوجهات االدارية احلديثة اليت مت رصدىا أعاله ويف إطار إبراز 

داء البحث العلمي أحتسني ليات االستثمار يف رأس ادلال الفكري اليت ميكن من خالذلا أوحتديد العالقة 
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االستثمارفيرأسالمالالفكريرمادو، يتم طرح السؤال الرئيسي التايل: اجلزائرية ؤسسات التعليم العايلدل
 ؟1لجامعةفرحاتعباسسطيفداءالبحثالعلميأفيتحسين

 :الدراسة:أسئلةثانيا 
 الدراسة على النحو التايل: أسئلةمن أجل االحاطة بكل جوانب االشكالية ميكن صياغة 

 ؟1فرحات عباس سطيفما دور االستثمار يف رأس ادلال البشري يف حتسني أداء البحث العلمي جلامعة  -
 ؟1ما دور االستثمار يف رأس ادلال اذليكلي يف حتسني أداء البحث العلمي جلامعة فرحات عباس سطيف -
 ؟1ما دور االستثمار يف رأس ادلال العالقايت يف حتسني أداء البحث العلمي جلامعة فرحات عباس سطيف -
جامعة فرحات عباس لتحديد مستوى اىتمام  بني أفراد العينة داللة احصائية ذات ىل توجد فروق -

باالستثمار يف رأس ادلال الفكري ومؤشرات أداء البحث العلمي تعزى دلتغريات اجلنس، الرتبة،  1سطيف
 اخلربة، الكلية، العالقة بالبحث العلمي واالنتماء اإلداري؟

 :ثالثا:فرضياتالدراسة
بني ادلتغريات، وىي تفسري أويل دلشكلة الدراسة الفرضية ىي افرتاض عن حالة احلوادث أو العالقات 

وسلرج زلتمل من سلرجات البحث، أو ىي ختمني ذكي عن ادلخرجات، وعادة ما تكون الفرضيات إجابات عن 
 :الرئيسي فقد مت صياغة الفرضية الرئيسية كما يلي السؤال على وبناء ،1أسئلة البحث

الرئيسية: - البحثالعلميأفيتحسينإيجابيدورفيرأسالمالالفكريلالستثمارالفرضية داء
 .1لجامعةفرحاتعباسسطيف

 كالتايل:  الفرضيات الفرعية فقد مت صياغة ه الفرضيةذوهبدف اختبار ى
يف حتسني أداء البحث العلمي جلامعة فرحات إجيايب ي دور بشر لالستثمار يف رأس ادلال الالفرضيةاألولى: -

 .1عباس سطيف
يف حتسني أداء البحث العلمي جلامعة فرحات إجيايب ي دور يكللالستثمار يف رأس ادلال اذل الفرضيةالثانية: -

 .1عباس سطيف
يف حتسني أداء البحث العلمي جلامعة فرحات إجيايب  دور عالقايتلالستثمار يف رأس ادلال ال الفرضيةالثالثة: -

 .1عباس سطيف
-  الرابعة: لتحديد مستوى اىتمام جامعة  بني أفراد العينةداللة احصائية  ذاتتوجد فروق ال الفرضية

باالستثمار يف رأس ادلال الفكري ومؤشرات أداء البحث العلمي تعزى دلتغريات  1فرحات عباس سطيف
 .اجلنس، الرتبة، اخلربة، الكلية، العالقة بالبحث العلمي واالنتماء اإلداري

                                                           
االجتماعيسوترييوس سارانتاكوس، 1 ، 7102، ترمجة شحدة فارع، ادلركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، الطبعة األوىل، قطر، البحث

 .787ص
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 رابعا:أهدافالدراسة: 
 أو النظري ادلستوى على سواء لتحقيقها الباحث يسعى اليت للنتائج وفقا الدراسة أىداف صياغة ميكن

 :يلي كما وذلك ادليداين،
ج إدارتو وقياسو، وأىم األليات اليت ذ وطرق ومنا التعرف على أىم ادلفاىيم النظرية ادلتعلقة برأس ادلال الفكري -

 مار فيو؛ميكن اعتمادىا لالستث
معايري ومؤشرات وأىم  ؤسسات التعليم العايلداء البحث العلمي دلأب ادلتعلقة النظرية ادلفاىيم على التعرف -

 تقييمو وقياسو؛
وأداء البحث العلمي يف تقدمي مقاربة نظرية حول طبيعة العالقة بني االستثمار يف رأس ادلال الفكري  -

 مؤسسات التعليم العايل.
ومؤشرات أداء باالستثمار يف رأس ماذلا الفكري  1جامعة فرحات عباس سطيف مستوى اىتمام اختبار -

 البحث العلمي.
 .1اخنبار دور االستثمار يف رأس ادلال الفكري يف حتسني أداء البحث العلمي جلامعة فرحات عباس سطيف -
 1لتحديد مستوى اىتمام جامعة فرحات عباس سطيف بني أفراد العينةفروق ذا كانت ىناك اختبار ما إ -

باالستثمار يف رأس ادلال الفكري ومؤشرات أداء البحث العلمي تعزى دلتغريات اجلنس، الرتبة، اخلربة، 
 .الكلية، العالقة بالبحث العلمي واالنتماء اإلداري

 خامسا:أهميةالدراسة: 
 :يلي كما وذلك وادليداين، النظري :ادلستويني علىتها مكان حتديد خالل من أمهية الدراسة تتضح

 النظري: المستوى على
 أحد ؤسسات التعليم العايلدلداء البحث العلمي أو االستثمار يف رأس ادلال الفكري  موضوع يشكل 

ه ذجاءت ىوعليو  ،بإدارة األداء يف مؤسسات التعليم العايل ادلتعلقة النظرية األدبيات ضمن ادلهمة احملاور
من  ليات االستثمار يف رأس ادلال الفكريأاجلديد يف ما يتعلق بتقدمي  ناحية من العلمية ادلادة الثراء الدراسة
 وإبراز ربط زلاولةكذا و ، ومعايري ومؤشرات أداء البحث العلمي دلؤسسات التعليم العايل من جهة أخرى جهة،

 جديدة أو مكملة أخرى دراسات دعم من دتكن فكرية أرضية بذلك ، لتكوننظريا نادلتغريي ينذالعالقة بني ى
 .ادلوضوع هبذا تتعلق

 :علىالمستوىالميداني 
مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية  تواجو اليت ةيالرئيس اإلشكاليات واحدة من ضمن الدراسة تندرج

خصوصا وأن أغلب إن مل نقل كل مؤسسات بصفة خاصة،  1بصفة عامة وجامعة فرحات عباس سطيف
واليت تعتمد يف  ،يل ترتيب مجيع التصنيفات العادلية للجامعاتذتتال زالت إىل اليوم التعليم العايل اجلزائرية 

ه الدراسة الختبار مستوى ذوعليو جاءت ىعلى مؤشرات أداء البحث العلمي يف التقييم والتصنيف، معظمها 
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لك على مؤشرات ذومدى انعكاس االستثمار يف رأس ماذلا الفكري ب 1اىتمام جامعة فرحات عباس سطيف
لك تقدمي رلموعة من االقرتاحات اليت من شأهنا حتسني أداء البحث العلمي ذيف ظل ، ليتم العلميأداء البحث 

 للجامعة من خالل االستثمار يف رأس ادلال الفكري.
 سادسا:مبرراتاختيارالموضوع: 

 ، تتمثل يف التايل:موضوعية وأخرى ذاتية دوافع إىل حتديدا ادلوضوع ىذا اختيار يعود
 الذاتية األسباب: 

 ،االستثمار يف رأس ادلال الفكري وأداء البحث العلمي يف مؤسسات التعليم العايل دبوضوع االىتمام -
 والفكرية النظرية ادلعارف توسيع وزلاولة ،أعمال ادلؤسسات إدارة أو للباحث األكادميي بالتخصص ارتباطوو 

 اجملال؛ ىذا يف
 اأفرادى أحد الباحث باعتبار التعليم العايل اجلزائريةإشكاليات مؤسسات أىم  إحدى دبعاجلة االىتمام -

من  داء البحث العلمي يف مؤسسات التعليم العايلأحتسني  خبصوص والتوصيات احللول اقرتاح ضلو والتوجو
 الفكري؛ ماذلاخالل االستثمار يف رأس 

االستثمار يف ب مستوى اىتمام اجلامعة حولالعايل  1ة جامعة فرحات عباس سطيفذأسات راءأ عرفةم -
 .فيهاداء البحث العلمي أحتسني وانعكاس ذلك على  ةمواردىا الفكري

 ة:الموضوعي األسباب 
س ادلال الفكري، باعتباره أصبح اليوم يشكل ادلورد احلقيقي أاألمهية النظرية وادليدانية دلوضوع االستثمار يف ر  -

داء األفراد واخلدمات أخللق الثروة وحتقيق قيمة مضافة، وأن إدارتو بشكل فعال ستنعكس إجيابيا على 
 ادلقدمة. 

التوجو ضلو  وأن خصوصا ،ؤسسات التعليم العايلالبحث العلمي دلداء أ دلوضوع وادليدانية النظرية األمهية -
ة، وأن مكانة وتصنيف مؤسسات التعليم العايل أصبح اليوم أكثر من ضرور داء البحث العلمي أحتسني 

 أصبح يعتمد بشكل أساسي على مؤشرات ىذا األداء.
 ؤسساتأداء البحث العلمي دلو بني االستثمار يف رأس ادلال الفكري  وادليدانية النظرية العالقة توضيح زلاولة -

 قبل من تدرس مل أهنا من ادلفرتض واليت خصوصا، 1وجلامعة فرحات عباس سطيف ،عموما العايل التعليم
 .النحو ىذا على السابقة والدراسات األحباث

 سابعا:منهجالدراسة: 
من  الدراسة أىدافيتوافق و  الذي ادلالئم ادلنهج لتحديد موضوعية أسس اتباع يقتضي البحث العلمي

إىل أن األداة  ونظرا، للتعميم قابلة نتائج احلصول على هبدف وحتليلها مضامينها عن والكشف ظاىرةلل وصف
 والربط الوصف حد عند الوقوف ىو منها اذلدف وأن، يف االستبيان تتمثلتم اعتمادىا يف الدراسة سياليت 

عباس وحتديد أثر ودور االستثمار يف رأس ادلال الفكري يف حتسني أداء البحث العلمي جلامعة فرحات 
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 يسمح الذي باالضافة إىل ادلنهج التحليلي الوصفي، ادلنهج ىو الدراسة هذلذ ادلناسب ادلنهج فإن ،1سطيف
 Spssتم استخدام برنامج سيو بتحليل نتائج االستبيان من أجل الوصول لنتائج الدراسة واختبار فرضياهتا، 

 عينة أماللبيانات اليت سيتم احلصول عليها،  ادلناسبة اإلحصائية األدوات باعتماد االستبياندلعاجلة وحتليل نتائج 
حلساهبا وحتديدىا. Excel، واليت سيتم استخدام برنامج طبقية تناسبية عينة فستكون الدراسة
 الدراسةحدود:ثامنا: 

واألفراد أو عينة الدراسة من جهة موضوع وميدان الدراسة من جهة، حدود الدراسة زلدودية تعكس 
 كانت كما يلي:واليت  أخرى، 

 .1يتم إجراء الدراسة ادليدانية جبامعة فرحات عباس سطيف :المكانيةالحدود -
 .2018/2019على احصائيات السنة اجلامعية االعتماد  لتحديد عينة الدراسة سيتم: الحدودالزمانية -
 .1ة جامعة فرحات عباس سيطفذتوزيع االستبيان على عينة من أسات يقتصر الحدودالبشرية: -
الموضوعية -  1تقتصر الدراسة على اختبار مستوى اىتمام جامعة فرحات عباس سيطف: الحدود

باالستثمار يف رأس ادلال الفكري ومؤشرات أداء البحث العلمي، ودور االستثمار يف رأس ادلال الفكري يف 
 .1حتسني أداء البحث العلمي جلامعة فرحات عباس سيطف

 :الدراساتالسابقةتاسعا: 
دتثل الدراسات السابقة، العربية منها واألجنبية، رلموع الدراسات اليت عمل أصحاهبا على معاجلة 

تعلق دلك باالستثمار يف رأس ادلال الفكري أو حتسني أداء إشكاليات سلتلفة ذلا عالقة دبوضوع الدراسة، سواء 
للدراسة واعتمادىا كمرجع يف بناء البحث العلمي، وبالنظر ألمهية ىده الدراسات يف حتديد اإلطار النظري 

منوذج الدراسة وحتليل العالقة النظرية بني االستثمار يف رأس ادلال الفكري وأداء البحث العلمي دبختلف أبعاده، 
 سيتم عرض أمهها حسب الرتتيب الزمين لتاريخ إعدادىا أو نشرىا.

  الدراساتالعربية: 
متميز جامعي أداء لتحقيق كآلية الفكري المال رأس:"9112،دراسةشبويسليموبنلكحلمريم -

 1"بالقليعة الجامعي القطب مدارس في عينة حالة دراسة
 ادلال رأس البشري، ادلال رأس) دبكوناتو الثالثة الفكري ادلال رأس تأثري مدى عمل الباحثان على دراسة

 يف )اجملتمع خدمة العلمية، األحباث اجلودة،( ادلتميز اجلامعي األداء أبعاد على )العالقايت ادلال رأس، اذليكلي
توصل  الدراسة فرضيات اختباراستبيان و  01ومن خالل حتليل بيانات  القليعة، دبدينة اجلامعي القطب مدارس

،  ادلتميز اجلامعي األداءعلى  الفكري ادلال رأس كوناتدل متوسط إجيايب معنوي تأثري جود تأكيد و إىلالباحثان 
                                                           

 جامعي أداء لتحقيق ليةأك الفكري المال رأس، بن لكحلنوال شبوي و سليم 1  الجامعي القطب مدارس في عينة حالة دراسة–متميز
 .051-074ص.، ص7100مكرر )اجلزء الثاين(،  10، العدد 10، رللة االسرتاتيجية والتنمية، اجمللد بالقليعة
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لك ذكما توصال أيضا إىل أن رأس ادلال اذليكلي ىو ادلكون األكثر تأثريا على األداء اجلامعي ادلتميز، يليو بعد 
 رأس ادلال البشري، ليأيت أخريا رأس ادلال العالقايت.

:"دوراالستثمارفيرأسالمالالفكريفيتنميةالقدراتاالبداعية9112،سةهرموشإيمانادر -
 1مؤسسةكوندورإلكترونيكالجزائر"دراسةحالة

ىدفت الباحثة إىل دراسة واقع االستثمار يف عناصر رأس ادلال الفكري )االستقطاب، التكوين، 
التنشيط، احملافظة، واالىتمام باجلانب العالئقي( ودورىا يف تنمية القدرات االبداعية دلؤسسة كوندور إلكرتونيك 

استبيان واختبار فرضيات الدراسة توصلت الباحثة إىل وجود ارتباط وأثر  180اجلزائر، ومن خالل حتليل 
معنويني بني أبعاد االستثمار يف رأس ادلال الفكري وتنمية القدرات االبداعية بادلؤسسة زلل الدراسة، كما 

يليو بعد ذلك توصلت الباحثة إىل أن ادلؤسسة زلل الدراسة تويل اىتماما أكرب باحملافظة على رأس ادلال الفكري، 
 تكوين رأس ادلال الفكري، مث استقطاب رأس ادلال الفكري.

المطلب - عبد بيصار 9112،دراسة في"دور: األداء تحقيق في الفكري المال رأس االستثمار
 2"عينةمنالمؤسساتاالقتصاديةبواليةالمسيلةدراسة :المتميزلمنظماتاألعمال

األداء ادلتميز  حتقيق يف الفكري ادلال رأس االستثمار يفدور  إشكالية دراسة على عمل الباحث
استبيان واختبار فرضيات  141، ومن خالل حتليل للمؤسسات االقتصادية بوالية ادلسيلة دلنظمات األعمال

اىتمام إىل عدة نتائج من أمهها وجود عن طريق رلموعة من األساليب االحصائية، توصل الباحث الدراسة 
متزايد للمؤسسات االقتصادية زلل الدراسة باالستثمار يف رأس ادلال الفكري، كما توصل الباحث إىل وجود 

األداء وحتقيق  دبكوناتو البشري، اذليكلي، الزبوين رأس ادلال الفكري االستثمار يف عالقة ذات داللة إحصائية بني
  .0.05وى داللة ادلتميز للمؤسسات االقتصادية زلل الدراسة عند مست

لويزة - فرحاتي 9112،دراسة  للمؤسساتالتنافسية الميزة تحقيق في الفكري المال رأس "دور:
 3باتنة"- التوتة عين االسمنت شركةحالة دراسة المعرفة اقتصاد ظلفي االقتصادية

ىدفت الباحثة إىل دراسة دور رأس ادلال الفكري بأبعاده )رأس ادلال البشري، رأس ادلال اذليكلي، رأس 
استبيان واختبار  78ادلال الزبوين( يف حتقيق ادليزة التنافسية يف شركة االمسنت عني التوتة، ومن خالل حتليل 

قة ذات داللة إحصائية بني رأس ادلال فرضيات الدراسة توصلت الباحثة إىل عدة نتائج من أمهها وجود عال
                                                           

–تنميةالقدراتاالبداعية في الفكري المال رأس االستثمارفيدور، ىرموش إميان1 كوندورإلكترونيكالجزائر ، دراسةحالةمؤسسة
 .740-10ص.، ص7100اجلزائر، ، سكيكدة 0055أوت  71، جامعة غري منشورة أطروحة دكتوراه

فيدور، عبد ادلطلب بيصار2 لمنظماتاألعمال تحقيق في الفكري المال رأس االستثمار المتميز منالمؤسسات دراسة :األداء عينة
 .007-10ص.، ص7102 اجلزائر، ،جامعة زلمد بوضياف ادلسيلة، غري منشورة  أطروحة دكتوراه، االقتصاديةبواليةالمسيلة

المعرف اقتصاد ظلفي االقتصادية للمؤسساتالتنافسية الميزة تحقيق في الفكري المال رأس دور، لويزة فرحايت 3  شركةحالة دراسةة:
 .000-10ص.، ص7104 ،اجلزائر ،، جامعة زلمد خيضر بسكرةغري منشورة دكتوراه أطروحة، باتنة- التوتة عيناالسمنت
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كما أظهرت نتائج الدراسة مسامهة كل من رأس ادلال الفكري وحتقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة زلل الدراسة،  
 البشري ورأس ادلال اذليكلي يف حتقيق ادليزة التنافسية دبستوى أعلى من رأس ادلال الزبوين.

:"تطوررأسالمالالفكريوأثرهعلىاألداءاألكاديميدراسة9112القهيوي،دراسةليثعيداهلل -
 1األردن"–حالةجامعةالزرقاء
، قاءر وأثره على األداء األكادميي جبامعة الز رأس ادلال الفكري  تطور التعرف علىإىل  ىدف الباحث

إجيابية تقييم  أمهها إىل عدة نتائج منان واختبار فرضيات الدراسة توصل الباحث استبي 75ومن خالل حتليل 
، كما لكل بعد من أبعاد رأس ادلال الفكري واألداء األكادميي زلل الدراسة أعضاء ىيئة التدريس باجلامعة

لرأس ادلال الفكري بأبعاده الثالثة على  0.05وجود أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة نتائج الأظهرت 
 األداء األكادميي.

:"دوررأسالمالالفكريفيتحقيق9112،دراسةصالحعبدالرضارشيدوصباححسينشناوة -
 2األداءالجامعيالمتميزدراسةتحليليةآلراءالقياداتالجامعيةفيعينةمنكلياتجامعةالقادسية"

 ادلال رأس البشري، ادلال رأس) دبكوناتو الثالثة الفكري ادلال رأس دور عمل الباحثان على دراسة
نتائج تعلم ( من خالل مؤشراتو اخلمس ادلتميز اجلامعي األداء يف الوصول إىل )العالقايت ادلال رأس، اذليكلي

نتائج الرتكيز على قوة العمل، نتائج القيادة واحلاكمية، نتائج ادلوازنة  ،نتائج الرتكيز على الزبون ،الطلبة والعملية
كان قد مت استبيان   34ومن خالل حتليل بيانات  ،عينة من كليات جامعة القادسية يف )والنتائج ادلالية والسوقية

عالقة ارتباط معنوية بني  جود تأكيد و إىلتوصل الباحثان  الدراسة توزيعو على القيادات اجلامعية بالكليات زلل
الفكري دبكوناتو الثالثة لو ، كما توصال إىل أن رأس ادلال ادلتميز اجلامعي األداءو  الفكري ادلال رأس مكونات

 تأثري أكرب على نتائج  دتيز الكليات يف رلال الرتكيز على قوة العمل.
 الدراساتاألجنبية 

- Study  Livio Cricelli et al, 2018: "Intellectual Capital and University 

Performance in Emerging Countries: Evidence from Colombian Public 

Universities"
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وأداء اجلامعات يف الدولة النامية هبدف ادلال الفكري  العالقة بني رأس استكشافالباحثون  حاول
حتديد األمناط وتقدمي التوصيات اليت قد حتول رأس ادلال الفكري يف اجلامعات إىل فرص تنمية، من حيث 
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لباحثون بالدراسة كل اجلامعات احلكومية يف مجهورية كولومبيا، البحث، االبتكار، والتعليم، واستهدف ا
ليتوصلوا بعد التحليل إىل وجود ارتباط بني مكونات رأس ادلال الفكري وأداء اجلامعات، وأن حتقيق أداء حبثي 

 متميز يتطلب حتقيق كتلة حرجة من حيث احلجم.
- Study Abdel-Aziz Ahmad Sharabati et al, 2013: "Intellectual Capital 

Development: A Case Study of Middle East University"
1
 

ادلال الفكري على األداء جبامعة الشرق األوسط باألردن من  مل الباحثون على دراسة تأثري رأسع
وبعد خالل استطالع أراء أعضاء ىيئة التدريس واالداريني وطلبة الدراسات العليا يف جامعة الشرق األوسط، 

إجيابية بني رأس ادلال الفكري وأداء لباحثون إىل وجود عالقة مباشرة و استبيانا توصل ا 167حتليل بيانات 
اجلامعة، كما أظهرت نتائج الدراسة اليت توصل الباحثون إليها إىل أن أكثر العناصر تأثريا على األداء جبامعة 

 ل البشري، فيما مل يكن لرأس ادلال اذليكلي أي تأثري.الشرق األوسط ىو رأس ادلال العالقايت، يليو رأس ادلا
- Study Najim A. Najim et al 2012: "Impact of Intellectual Capital on 

Realizing University Goals in a Sample of Jordanian Universities"
2
 

عمل الباحثون على دراسة تأثري رأس  ادلال الفكري  دبكوناتو األربعة )القيادة واالسرتاتيجية، رأس ادلال 
البشري، رأس ادلال اذليكلي، رأس ادلال العالقايت( على حتقيق أىداف اجلامعة يف عينة من ثالث جامعات أردنية 

استبيانا توصل  50وسط(، وبعد حتليل بيانات )جامعة األردن، جامعة الزيتونة األردنية، جامعة الشرق األ
الباحثون إىل وجود عالقة مباشرة و إجيابية بني رأس ادلال الفكري وحتقيق أىداف اجلامعة، كما أظهرت نتائج 
الدراسة اليت توصل الباحثون إليها إىل أن القيادة ورأس ادلال البشري والعالقايت ذلم تأثري على حتقيق أغلب 

 أكرب من تأثري رأس ادلال اذليكلي على ذلك. أىداف اجلامعة
- Study Canibano M. Leandro & Sanchez Paloma 2008: "Intellectual 

Capital Management and Reporting in Universities and Research 

Institutions"
3
 

تطبيق مبادئ رأس ادلال الفكري اليت مت تطويرىا بشكل أساسي  امكانية اظهارن االباحث ىدف
الشركات على اجلامعات ومؤسسات البحث، وقد عمل الباحثان يف البداية على استكشاف و للمنظمات الرحبية 

اخللفيات النظرية احلديثة اليت تؤثر على أداء اجلامعات، ليقوما بعدىا بتحليل التشابو يف أىداف وإجراءات إدارة 
األصول غري ادللموسة يف الشركات واجلامعات، ودراسة ما إن كانت مناذج اإلفصاح عن رأس ادلال الفكري يف 
الشركات تعود بالفائدة على اجلامعات أم ال، ليتوصال إىل استنتاج رئيسي مفاده أن مبادئ رأس ادلال الفكري 

ال الفكري يف اجلامعات سيكون مفيدا ذلا ميكن تطبيقها بشكل واسع على اجلامعات، وأن اإلفصاح عن رأس ادل
 وللمجتمع ككل، شلا يوفر األساس ادلنطقي للتدخل. 
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 االستثمارفيرأسالمالالفكري

 االستثمارفيرأسالمالالبشري

 االستثمارفيرأسالمالالهيكلي

العالقاتياالستثمارفيرأسالمال
 العالقاتي

العلميأداءالبحث  

العلميتنظيموتطويرالبحث  

 العالقاتوالشراكاتالعلمية

 تثمينالبحثالعلمي

 لعالقةبالبحثواالنتماءاالداريالبياناتالوصفيةالعامة:الجنس،الرتبة،الخبرة،الكلية،ا
 ) إلاداري  الانتماء العلمي، بالبحث العالقة الشعبة،

 الفرضيةاألولى

الثانيةالفرضية  

الثالثةالفرضية  

 الفرضيةالرابعة

 الفرضيةالرئيسية

 المتغيرالتابع المتغيرالمستقل

 ةبالمقارنةمعالدراساتالسابقةأهميةالدراس: 
من خالل عرض اإلشكاليات اليت عمل الباحثون على دراستها، ميكن القول أن ىذه الدراسة تأخذ 

 حيث ما يلي:أمهيتها بادلقارنة مع الدراسات السابقة من 
أغلب الدراسات السابقة ركزت على دراسة رأس ادلال الفكري يف القطاع االقتصادي، أما الدراسات اليت  -

ركز أصحاهبا على دراسة رأس ادلال الفكري يف مؤسسات التعليم العايل فهي قليلة نوعا ما، وعليو جاءت 
 اسات.ىذه الدراسة لتقدم إضافة نظرية وميدانية ذلذا النوع من الدر 

أغلب الدراسات اليت استهدفت دراسة رأس ادلال الفكري يف مؤسسات التعليم العايل ركزت على دراسة أو  -
بشكل عام، فليس ىناك من الدراسات اليت مت فيها  حتليل عالقة رأس ادلال الفكري بأداء ىده ادلؤسسات

يل من جهة وعالقتو بأداء البحث الرتكيز على االستثمار يف رأس ادلال الفكري يف مؤسسات التعليم العا
 ، وعليو جاءت ىده الدراسة لتغطية ىذا النقص.العلمي ذلذه ادلؤسسات من جهة أخرى

يف األخري ميكن القول أن ىذه الدراسة ومن خالل ما سيتم عرضو من مفاىيم نظرية وشلارسات ميدانية 
رلال الدراسات اإلدارية بشكل خاص  ومقارنة دبا مت استعراضو من دراسات سابقة ستكون إضافة نوعية يف

وعلوم التسيري بشكل عام، وذلك باعتبارىا تركز على أحد أىم ادلفاىيم اإلدارية ادلعاصرة من جهة وعالقتو أو 
 دوره يف حتسني أداء البحث العلمي دلؤسسات التعليم العايل. 

 :الدراسةجذنموعاشرا: 
مت بناء  ادلتعلقة هبا، ومن خالل حتليل الدراسات السابقةإشكالية الدراسة وادلفاىيم النظرية بناء على 

 ج الدراسة كما يبينو الشكل التايل:ذ وتطوير منو 
جالدراسةذمون:11الشكلرقم

 من إعداد الباحث المصدر:
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   هيكلالدراسةاحدىعشر:: 
أو عدم من أجل االحاطة بكل جوانب إشكالية الدراسة وأسئلتها الفرعية، وهبدف التأكد من حتقق 

 حتقق الفرضيات، دتت ىيكلة الدراسة على النحو التايل:
لك من خالل ثالثة ذ، و لعرض أىم ادلفاىيم النظرية ادلتعلقة برأس ادلال الفكريمت ختصيص الفصل األول  -

بحث األول، التطور التارخيي، مفهوم ومكونات رأس ادلال الفكري يف ادل، حيث مت تناول أساسية مباحث
إجراءات، بحث الثالث فقد تناول بحث الثاين، أما ادلج إدارة رأس ادلال الفكري يف ادلذ ومنا مفهوموتناول 

 ؤشرات قياس رأس ادلال الفكري.مج و ذ منا
مت ختصيص الفصل الثاين لعرض أىم ادلفاىيم النظرية ادلتعلقة بأداء البحث العلمي يف مؤسسات التعليم  -

ي يف ادلفاىيمي للبحث العلم اإلطار، حيث مت تناول لك من خالل ثالثة مباحث أساسيةذالعايل، و 
فقد بحث الثالث إدارة وتقييم أداء البحث العلمي يف ادلبحث الثاين، أما ادل ادلبحث األول، وتناول مفهوم

 تناول مؤشرات أداء البحث العلمي.
لدراسة العالقة النظرية اليت تربط على ما مت عرضو يف الفصل األول والثاين، مت ختصيص الفصل الثالث بناء  -

، حيث لك من خالل ثالثة مباحث أساسيةذو بني االستثمار يف رأس ادلال الفكري وأداء البحث العلمي، 
ج إدارة رأس ادلال الفكري يف مؤسسات التعليم العايل، ذ خصوصية، مكونات ومناتناول ادلبحث األول 
س ادلال البشري، اذليكلي والعالقايت، أما ادلبحث الثالث فقد ليات االستثمار يف رأآوتناول ادلبحث الثاين 

 تناول دور االستثمار يف رأس ادلال الفكري يف حتسني أداء البحث العلمي.
يف الفصول السابقة مت  اديد العالقة النظرية اليت تربطهبعد العرض النظري ألىم مفاىيم الدراسة وحت -

أداء البحث العلمي جلامعة  االستثمار يف رأس ادلال الفكري يف حتسنيلدراسة دور ختصيص الفصل الرابع 
 اإلطارلك من خالل ثالثة مباحث أساسية، حيث مت يف ادلبحث األول عرض ذ، و 1عباس سطيف فرحات

 عرض وحتليل نتائج تادراسة، ليتم يف ادلبحث الثالث فيما مت يف ادلبحث الثاين، العام للدراسة ادليدانية
  ضيات الدراسة واالجابة على أسئلتها.اختبار فر 

 :اسةصعوباتالدراثنىعشر: 
 واجو الباحث العديد من الصعوبات النظرية وادليدانية، وقد دتثلت أمهها يف:

 ج إدارتو وقياسو؛ذ تشعب ادلفاىيم ادلتعلقة برأس ادلال الفكري، خاصة فيما يتعلق بنما -
 ؛صعوبة حتديد وصياغة مؤشرات أداء البحث العلمي -
عدم وجود إطار نظري سابق ميكن االعتماد عليو يف دراسة وحتديد عالقة االستثمار يف رأس ادلال الفكري  -

 بتحسني أداء البحث العلمي؛
التسيري، التجهيز  صعوبة احلصول على احصائيات ومعلومات من إدارة اجلامعة خاصة تلك ادلتعلقة دبيزانية -

 والبحث العلمي.
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 تمهيد:
 االقتصادم فيها اعبانب دبا األصعدة كامل على ىامة كربوالت تغَتات كالعشرين اغبادم القرف شهد

 غَت األصوؿ بذلك جاعبل لو، احملركة القوة اؼبعرفة أصبحت أف بعد كالفرص التحديات من العديد طرح الذم
 .التقليدية األصوؿ عن أنبية تقل ال كاليت للمنظمة قيمة خلق يف اؼبسانبة العوامل أحد اؼبلموسة

كيبكن ذبسيد اؼبعرفة يف رأس اؼباؿ الفكرم اؼبتمثل يف اؼبوجودات الفكرية اليت سبكن اؼبنظمة من استغبلؿ 
 بقائهالة ؽبا خلق ميزة تنافسي يف عنو غٌت ال ىاما دكرا يلعبؽبا، حيث  اغبقيقة الثركةفهو  مواردىا بكفاءة

تنمية كاستثمار أبعاده الثبلثة من رأس ماؿ بشرم، رأس ماؿ ىيكلي كرأس ماؿ  من خبلؿ ،كاستمراريتها
 عبلقايت.

 بغية لقياسو طريقة على للعثور ؽبم ؿباكلة يف ُتللباحث الشاغل الشغل الفكرم اؿاؼب رأس أصبحقد ك 
 يف إبرازىا يتم سوؼ األمور ىذه لك  الغرض.، من خبلؿ كضع العديد من النماذج ؽبذا ككفاءة ةيبفعال إدارتو
 اؼبباحث التالية: خبلؿ من الفصل ىذا

 اؼببحث األكؿ: اإلطار النظرم لرأس اؼباؿ الفكرم؛ -
 إدارة رأس اؼباؿ الفكرم؛اؼببحث الثاين:  -
 قياس رأس اؼباؿ الفكرم. اؼببحث الثالث: -
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 الفكري المال رأساإلطار النظري ل: األول المبحث -
إذل رأس كبو النظر  كبشكل خاص خبلؿ السنوات األخَتة ،اؼبنظمات كمنذ أكثر من عقدينتوجهت 

ثمار فيو ىو كحده من يبكن أف تػبلق الثركة، كأف االس كمصدر رئيسي اؼباؿ الفكرم على أنو مورد اسًتاتيجي
ديرين كىو ما يفسر االىتماـ اؼبتزايد بو من طرؼ اؼب لية كقيمة سوقية مرتفعة،يضمن للمنظمة قدرة تنافسية عا

قاـ الكثَت من الباحثُت كاؼبختصُت بتقدًن دراسات كحبوث  كيف ظل ىذا ات،كاؼبستثمرين كصانعي السياس
، كأىم مكوناتو أبرز خصائصو أنبيتو، ،التطور التارىبي لنشأة مفهـو رأس اؼباؿ الفكرم كتشرح مفهومو تلخص

 كأخَتا مفهومو ربليل إذل كصوال الفكرم، اؼباؿ لرأس التارىبي التطور بعرض اؼببحث ىذا يف سنتناكؽبا كاليت
 ـبتلف مكوناتو األساسية.

 رأس المال الفكريالتطور التاريخي لالمطلب األول:  -
سبثل اؼبصدر األساسي كالوحيد أف تعرؼ اؼبنظمات طريقها كبو اقتصاد اؼبعرفة كانت اؼبوارد اؼبادية قبل 

ػبلق الثركة، إال أنو كمع ظهور تكنولوجيا اؼبعلومات كالعاملُت يف ؾباؿ اؼبعرفة، توجهت اؼبنظمات بالتدريج كبو 
االىتماـ دبصادر أخرل ذات قيمة أكرب كقدرة أكثر على خلق القيمة، فمن التوجو إذل االستثمار يف البشر 

م، إذل التأكيد على أنبية األصوؿ غَت اؼبلموسة كاعتبارىا ثركة القرف العشرين، كظهور نظرية رأس اؼباؿ البشر 
 .ظهر كتطور مفهـو رأس اؼباؿ الفكرم، ليكوف بذلك كاحدا من أىم اؼبفاىيم اليت شكلت اقتصاد عصرنا ىذا

  بالموارد البشريةأوال: بدايات الظهور واالىتمام 
ىتماـ بالعنصر البشرم يف القرف السابع عشر على يد االقتصاديُت، ففي ىذا القرف لقد كانت بداية اال

قة على فكرة اختبلؼ نوعية العمالة، كطرح موضوع قيمة العاملُت بطري Petty Williamأكد االقتصادم 
ا كاستمرت جهود االقتصاديُت هبذ ما عرؼ الحقا برأس اؼباؿ البشرم، احصائية، كشكل ىذا اعبهد مبادئ

يف كتابو اؼبوسـو "ثركة األمم" إذل تأثَت مهارات العاملُت يف  آدم سميتأشار  1776االذباه، حيث يف عاـ 
جهد ككلفة ى كفق ما يبذلو العاملوف من كقت، العملية االنتاجية كجودة اؼبخرجات، كطالب أف ربدد األجور عل

  .1لكسب اؼبهارات اؼبطلوب يف أدائهم ؼبهامهم
على أنبية  Alfred Marshallأكد االقتصادم  العقد التاسع من القرف التاسع عشرمستهل كيف 

االستثمار يف البشر باعتبار أف أشبن أنواع رأس اؼباؿ ىو ما يستثمر يف البشر، كذلك ؼبا يتميز بو رأس اؼباؿ 
منحٌت خرباتو كمهاراتو، تزايد يف منحٌت انتاجيتو كسَتىا يف نفس اذباه البشرم عن غَته من رؤكس األمواؿ من 

ال بانتهاء عمره لبشرم ال يندثر أك تتناقص قيمتو إكمن عدـ خضوعو لقانوف اؼبنفعة اؼبتناقصة، فرأس اؼباؿ ا
 الزمٍت، كأف عمره اؼبعنوم يتحدد مع تغَتات العصر كمتطلباتو.
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يد االقتصادم  ليشهد ظهور األساس الفعلي لنظرية رأس اؼباؿ البشرم اؼبعاصرة على 1906كجاء عاـ 
Irving Fisher يف هناية اػبمسينات ليقـو، 1عندما أدخل رأس اؼباؿ البشرم يف مفهـو رأس اؼباؿ العاـ 

ظرية رأس بوضع نJacob Mincer  ك  Theodore W. Schultzل منككبشكل مستقل كألغراض ـبتلفة  
اؼباؿ البشرم فئة رأظبالية مستقلة ، حيث اعتربا رأس Fisherنظرية  مستندين يف ذلك على اؼباؿ البشرم

اؼبرحلة اليت تبلور فيها ىذا اغبقل كتطورت  1980 –1960 بُت ماككانت الفًتة ، 2رأس اؼباؿ التقليدمكمشاهبة ل
فيها الدراسات كاألحباث التطبيقية اليت شدت االنتباه إذل العنصر البشرم كضركرة دراستو بوصفو رأس ماؿ 

فبثبل يف األفراد ذكم اػبربة من خبلؿ  اؿكأف االنفاؽ على ىذا الرأظباؼباؿ اؼبادم كال يقل أنبية عنو مكمل لرأس 
ن م العديد يف الفًتة ذاهتا، كما ظهرت 3التدريب كالتعليم كالتطوير يعترب استثمار لو مردكده كليس نفقة غامضة

 كاعبهات النقابات مع اإلدارة ىذه تتصرؼ أف هبب ككيف اإلدارية كالقيادة اإلنسانية باغبوافز اػباصة النظريات
 .4اغبكومية
  واالىتمام باألصول غير الملموسةثانيا: تطور المفهوم 

 االقتصادم للمنظمات النشاط قيمة الصناعية، كحىت العقد الرابع من القرف اؼباضي كانت الثورة منذ
يرتبط  كاف قياس األداء التنظيمي ؽبذه اؼبنظماتحيث   أصوؽبا اؼبادية )اؼبلموسة(، على األكؿ اؼبقاـ يف تعتمد

 فبا جعل، كقياس قيمتها أصوؿ اؼبنظمةكقد استخدمت اؼبيزانيات كأداة للحفاظ على  ارتباطا كليا هبذه األصوؿ،
 أم أم تغَت فيها، باعتبار أف كثب عن تراقبك  جيدة ميزانية على للحفاظ جاىدةتعمل  اؼبنظمات من العديد
 .اؼبصلحة أصحاب ـبتلف قرارات القيمة السوقية اؼبتصورة للمنظمة كبالتارل سيؤثر على على يؤثر سوؼ تغيَت

 ما سبلكو من أصوؿ مادية كل اىتمامها على  دفع باؼبنظمات إذل تركيز اؼبالية، كمؤشراهتا اؼبيزانية على االعتماد إف
 أف جاىلتت جعلها، األمر الذم الثركةيبكنو أف ىبلق  الذم الوحيد العامل كأحيانا الرئيسي العامل باعتبارىا
 كمضاعفة الثركة. يف خلق امهم عامبل ىي األخرل سبثل اؼبلموسة غَت األصوؿ

كما بدأ الباحثوف   غَت اؼبلموسة، األصوؿ تدرؾ أنبية اؼبنظماتت بدأيف أكائل أربعينيات القرف اؼباضي 
 األصوؿإذل  Davis, Cloake, Fedde, and Horneكل من نظر  يتوجهوف كبوىا بالبحث كالدراسة، ف

ركرة ض 1945سنة  Brundage كما اقًتح،  للمنظمات بالنسبة قيمة ؽبا كأصوؿ الشهرة مثل ،اؼبلموسة غَت
                                                           

، دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، الطبعة العربية، إدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمالسعد علي العنزم كأضبد علي صاحل، 1
 .160ص ،2009األردف، 
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عاـ  بعد ذلك كيف ،1اؼبيزانية العامة للمؤسسة يف تظهر حبيث احملاسبية اؼبمارسات يف اؼبلموسة غَت األصوؿ إدراج
كجود تباين يف أداء الشركات اليابانية، األمر الذم جعلو بعد شيء من الدراسة  Hiroyuki الحظ 1980

أف اؼبوجودات غَت اؼبلموسة ىي األساس يف ربقيق عوائد الشركات، ألهنا قابلة لبلستخداـ اؼبتعدد يستنتج 
بنشر كتاب  Karl-Erik Sveiby 1986عاـ  ليقـو بعدىا يف، 2كاؼبتزامن، كتعود بفوائد متعددة كمتزامنة

" أكضح فيو ضركرة االىتماـ باؼبوجودات غَت The Know-How Companyباللغة السويدية عنوانو "
 3.لبقاء اؼبنظمة كمبوىااؼبلموسة ككيفية إدارهتا، باعتبارىا اؼبصدر اغبقيقي 

 ا: تبلور المفهوم ووالدة النظريةثالث 
اعبهود البحثية حوؿ األصوؿ غَت اؼبلموسة كاؼبوارد مع هناية العقد الثامن من القرف اؼباضي بدأت 

ليتجو األمر بذلك كبشكل غَت مسبوؽ كبو بلورة كصياغة مفهـو رأس اؼباؿ  اؼبعرفية تتكثف أكثر فأكثر،
/ )قوة  Brainpower" بنشر مقاؿ بعنواف Thomas A. Stewartالذم قاـ فيو  ففي الوقتالفكرم، 
، ليكوف بذلك أكؿ مقاؿ يدفع بصحافة األعماؿ إذل االىتماـ 1991سنة  Fortuneيف ؾبلة  4الدماغ("

يف الياباف يعمبلف على تطوير فكرة أف  Hirotaka Takeuchiك  Ikujuro Nonakaكاف باؼبوضوع،  
كما كاف  ،5ىو خلق اؼبعرفة –كإحدل الوسائل الرئيسية اليت زبلق هبا الثركة  -أحد األنشطة األساسية للشركات

Karl-Erik Sveiby قد قاموا بالفعل بإجراء دراسة أسفرت عن ربليل لطبيعة رأس اؼباؿ  يف السويد كزمبلؤه
 الفكرم.

 راؼبنظورة" حجؼبيزانية العمومية غَت يف كتاب "ا وعة من زمبلئوكؾبم Sveibyكضع  1989يف عاـ 
كقد ذىبوا إذل أف  ،األساس عبانب كبَت فبا جاء بعد ذلك، من خبلؿ التوصل لتصنيف لرأس اؼباؿ الفكرم

األصوؿ اؼبعرفية يبكن أف توجد يف نواح ثبلث: قدرات أفراد الشركة، كىيكلها الداخلي )براءات االخًتاع، 
، كيف 6النماذج كالكمبيوتر كالنظم اإلدارية( كىيكلها اػبارجي )العبلمات التجارية، السمعة كالعبلقات بالزبائن(

 الشركة السويدية من طرؼ Leif Edvinssonمت تعيُت ؼبقالو،  Stewartكبالتزامن مع نشر  1991عاـ 
 رأس" مصطلح، ليظهر 7يف العادل لرأس اؼباؿ الفكرمكأكؿ مدير  AFS Skandia اؼباليةػبدمات التأمُت ك 

                                                           
1
Eko SANTOSO, Intellectual Capital In Indonesia: The Influence On Financial Performance of Banking 

Industry, PhD Thesis of Management in Organizational Leadership, University of Phoenix, Arizona, United 

States,  2011, pp.27-28. 
، دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، الطبعة العربية، إدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمالسعد علي العنزم كأضبد علي صاحل، 2

 .160، ص2009ف، األرد
 .66، صمرجع سبق ذكرهفطيمة الزىرة بريطل، 3

4
Thomas A. STEWART. Brainpower: How Intellectual Capital is Becoming America's Most Valuable 

Asset Can Be its Sharpest Competitive Weapon. The Challenge is to Find What You Have -- and Use it. 

FORTUNE Magazine. June 3, 1991, pp.44-50. 
الدار الدكلية لبلستثمارات ، ، ترصبة عبل أضبد إصبلحثروة المعرفة: رأس المال الفكري ومؤسسة القرن الحادي والعشرين ،توماس أ.ستيوارت5

 .14، ص2004، مصرالثقافية، 
 بتصرؼ. .14-13ص.ص نفس اؼبرجع،6

7
Leif EDVINSSON, Corporate Longitude : What You Need to Know to Navigate the Knowledge 

Economy, prentice hall, London, 2002, p.5. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix,_Arizona


 األولالفصل  رأس المال الفكري
 

 1مال الفكري كمدخل لتحسين أداء البحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي في الجزائر: دراسة ميدانية بجامعة سطيفلا االستثمار في رأس 6
 

1994 سنة السنوم لتقريرىا IC ملحق أكؿ يف "الفكرم اؼباؿ
 Stewartقاـ فيها ، كىي السنة ذاهتا اليت 1

  .2حوؿ أنبية رأس اؼباؿ الفكرم للمنظمات بوصفو أكثر األصوؿ قيمة للمنظمةبنشر مقاؿ جديد 
ؿبطة خاصة يف تاريخ تطور مفهـو رأس اؼباؿ الفكرم، ففي ىذه السنة أصدر  1997 مثلت سنة

Stewart  كتابة"Intellectual Capital: The New Wealth Of Organizations كىو ،"
 كإدارة الفكرم اؼباؿ خاصة برأس مبادئ ما جاء فيو من تطبيق إذل اؼبنظمات من بالعديد الكتاب الذم دفع

ؿبطة أخرل مهمة، حيث شهدت انعقاد الندكة  1999، كما مثلت سنة القيمة كخلق األداء لتحسُت اؼبعرفة
ؿ البشرم، مناقشة أىداؼ رأس اؼبا يف امسًتداـ، كاليت تركزت جهودىا حوؿ الدكلية لرأس اؼباؿ الفكرم

مستوياتو كأبعاده، كخرجت الندكة بعدد من اؼبقًتحات كاف من أنبها كصف طرائق اذباىاتو، طرائق قياسو، 
الندكة أصبح يعقد يف كل سنة  كمنذ ىذه، 3قياس رأس اؼباؿ الفكرم كمزايا كل طريقة كعيوهبا كآلية استعماؽبا

 (.2001، كندا 2000/2003)نيويورؾ  تقريبا مؤسبرا دكليا حوؿ رأس اؼباؿ الفكرم كإدارتو
ور تبل اعبهود البحثية كاالدارية اليت كاف ؽبا الفضل يفأىم  Jay Chatzkelقدـ يككملخص ؼبا سبق 

 ، كاعبدكؿ التارل يوضح ذلك:كتطور مفهـو رأس اؼباؿ الفكرم
 وم رأس المال الفكريهمف التطور الزمني(: 1/1) الجدول رقم

 الحدث السنة
1981 Hiroyuki Itami يف الياباف نشر مقاال بعنواف "أعباء األصوؿ غَت اؼبرئية"ي. 
1986 Karl Erik Sveiby كدليل لكيفية إدارة األصوؿ غَت اؼبلومسة.ينشر كتابو "منظمة اؼبعرفة " 
1987 David Teece .ينشر كرقة حبثية حوؿ كيفية استخبلص القيمة من االبتكار 
1988 Sveiby  التقرير السنوم اعبديد الذم يقدـ "رأس اؼباؿ اؼبعريف".ينشر 
1989 Sveiby ."ينشر كتاب "اؼبيزانية العمومية غَت اؼبنظورة 
1991 Stewart  ينشر مقالو األكؿ يف ؾبلةFortune  اف "قوة العقل"نو عربت. 
 كأكؿ مدير لرأس اؼباؿ الفكرم. Leif Edvinssonتعُت   Skandiaشركة 1991
1993 Hubert Saint-Onge .البنك الكندم للصناعة يؤسس ؼبفهـو رأس ماؿ العمبلء 
1994 Stewart ؾبلة على غبلؼ  "رأس اؼباؿ الفكرماف "نو عربت مقالو  يكتبFortune. 
 ألكؿ تقرير عاـ تكميلي حوؿ رأس اؼباؿ الفكرم.  Skandiaشركةنشر  1995
 حوؿ قياس رأس اؼباؿ الفكرم كاألصوؿ غَت اؼبلموسة. ندكة "ىيئة األكراؽ اؼبالية كالبورصات" 1996

1997 
 Edvinsson and، رأس اؼباؿ الفكرم: Stewart، الثركة التنظيمية اعبديدة: Sveiby) نشر العديد من الكتب التأسيسية:

Malone :رأس اؼباؿ الفكرم ،Brookings :رأس اؼباؿ الفكرم.) 
1998 Patrick Sullivan  الربح من رأس اؼباؿ الفكرم"ينشر كتاب". 
2111 The Brookings Institution ق عملها ؼبصادر القيمة من األصوؿ غَت اؼبلموسةيرئية" كتقرير لفهم فر تنشر "الثركة اؼبخفية/غَت اؼب. 

Source: Jay chatzkel, Intellectual Capital, Capstone Publishing, United Kingdom, 

2002, pp.20-21. 
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 القرف فثركة العشرين، القرف ثركة شكلت قد اؼبادية األصوؿ إف كانتخبلؿ ما سبق يتضح أنو ك  من
فحىت عهد غَت بعيد من الزمن كاف خلق الثركة يعتمد رأس اؼباؿ الفكرم،  يف سبثلت دكف شك كالعشرين اغبادم

ثوف خبلؿ العقود األخَتة إذل بشكل كلي على ما سبكلو اؼبنظمة من أصوؿ مادية، إال أنو كمنذ أف انتبو الباح
أنبية العنصر البشرم كاألصوؿ غَت اؼبلموسة يف خلق الثركة بدأت اؼبنظمات تدرؾ أف الثركة اغبقيقية تتمثل يف ما 

القرف اؼباضي برأس  موارد فكرية، كأف رأس ماؽبا اغبقيقي ىو ما أصبح يصطلح عليو منذ تسعينياتسبلكو من 
 اؼباؿ الفكرم، ليصبح بذلك أحد أىم اؼبفاىيم اليت شكلت ما يسمى اليـو باقتصاد اؼبعرفة.

 رأس المال الفكريمفهوم : الثانيالمطلب  -
 دل بطريقة األخَتة كاالجتماعية كالتكنولوجية كاإلدارية االقتصادية التطوراتساىم رأس اؼباؿ الفكرم يف 

ساىم يف ظهور اقتصاد جديد ربركو يف اؼبقاـ األكؿ ، كىو ما كبَت حد إذل متوقعة كغَت قبل من معركفة تكن
ية اليت يبكن للمنظمة اؼبوارد اؼبعرفية كالفكر ؾبموع يشَت مفهـو رأس اؼباؿ الفكرم إذل اؼبعلومات كاؼبعرفة، ك 

كما هبعل أنبية بالغة،  نة خاصة ك مكا، كىذا ما هبعلو ذك قدراهتا التنافسية الثركة كتنمية استثمارىا من أجل خلق
 منو مفهوما إداريا لو من اػبصائص كالصفات اليت سبيزه عن غَته من اؼبفاىيم االدارية، اغبديثة منها كالقديبة.

 أوال: تعريف رأس المال الفكري 
كعلى الرغم أيضا من اعبدؿ كالنقاش الذم ال يزاؿ  على الرغم من حداثة مفهـو رأس اؼباؿ الفكرم،

لك دل يبنع الكثَت من الباحثُت كاؼبهتمُت بالدراسات كاؼبفاىيم إال أف ذ دائرا حوؿ الكثَت من أبعاده كجوانبو،
، كمن ىذه التعاريف  االدارية  :يما يلإذل إعطاء تعريف ؽبذا اؼبفهـو

اؼبعلومات، اؼبلكية  اؼبعرفة، -الفكرية اؼبادة "أنورأس اؼباؿ الفكرم ب Thomas A. Stewart يعرؼ
 كاػبربة اؼبعرفةعلى أنو " Jay Chatzkelيعرفو ، ك 1"اليت يبكن استخدامها يف خلق الثركة كاػبربة الفكرية

و كما يعرف،  2"السوؽ يف تنافسية ميزة توفر اليت اؼبهنية كاؼبهارات كالعبلقات التنظيمية كالتكنولوجيا التطبيقية
Roos et al من جزئي أك كامل بشكل فيها التحكم يتم اليت اؼبادية كغَت النقدية غَت اؼبوارد صبيع أنو على 

إذل أف رأس  Nermien Al-Aliتشَت ، كيف السياؽ ذاتو 3مؤسسةلل قيمة خلق يف تسهم كاليت اؼبنظمة قبل
، كاألفكار اؼبعرفة مثل الفكرية سواء ،كالشبكات كالعبلقات ،كالقدرات ،اؼبوارد صبيعاؼباؿ الفكرم يبثل أك يضم "

 .4"القيمة كتعظيم إنشاء من اؼبنظمة سبكن اليتك  ،كالقيم الثقافة ،الشخصية، العاطفية اؼبواقف أك
أف رأس اؼباؿ الفكرم "يتمثل بامتبلؾ اؼبنظمة لببة متميزة من العاملُت على كافة  Spenderكيرل 

اؼبستويات كىذه النخبة ؽبا القدرة على التعامل اؼبرف يف ظل نظاـ إنتاجي متطور كؽبا القدرة على إعادة تركيب 
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و "يعكس كل اعبوانب كما يرل "سيد ؿبمد جاد الرب" على أن،  1"ىذا النظاـ االنتاجي بطرؽ متميزةكتشكيل 
الفكرية للعقوؿ البشرية عالية التميز، كاليت تعكس اعبوانب غَت اؼبلموسة يف اؼبنظمة، كىي األكثر تأثَتا كفعالية 

 .2النمو كالتقدـ كالتميز العارل من اعبوانب أك األصوؿ األخرل اؼبلموسة" كبو
على  كاؼبعتمدة اؼبتفردة اؼبعرفية األصوؿ أنو "ؾبموعة مرسي" على اغبميد عبد كفيما تعرفو "سوسن

لؤلفكار،  اؼبستمر اإلنتاج إذل تؤدم كاليت العمبلء، مع كالعبلقة العمل كنظم متطلباتاؼببدعة،  البشرية العقوؿ
يعرفو "بوحنية قوم" على أنو ، 3"التنافسية قدرهتا كتدعم للمنظمة، مضافة قيمة اليت ربقق اعبديدة كاألساليب

ربويلها إذل أرباح، فهو القوة الذىنية اليت سبتلكها بعض اؼبنظمات كاليت ربقق ؽبا الربح كالتفوؽ  "اؼبعرفة اليت يبكن
 .4كالثركة"

كيعرؼ البعض رأس اؼباؿ الفكرم على أنو "ؾبموعة من القدرات اؼبعرفية كالتنظيمية اليت يتمتع هبا  
ر قديبة تسمح للمنظمة بتوسيع حصتها السوقية العاملوف كاليت سبكنهم من إنتاج األفكار اعبديدة أك تطوير أفكا

معٌت مضمونو "اؼبوجودات التنافسية اليت تقـو بعملية التطوير  Hansenيعطيو فيما ، 5نقاط قوهتا" كتعظيم
بيئة العمل اػببلؽ كاالسًتاتيجي اؼبعتمدة على االبتكار كالتجديد الذم يعد اؼبفتاح اؼبؤدم إذل البقاء يف 

 .6"اؼبتغَتة
فيعرفانو على أنو "ؾبموعة من العاملُت يبتلكوف قدرات عقلية،  "علي صاحل"ك "سعد العنزم"أما 

يبكن توظيفها كاستثمارىا يف زيادة اؼبسانبات الفكرية، لتحسُت أداء  –قيم( )معرفة، مهارة، خربة ك  –عناصرىا 
عمليات اؼبنظمة، كتطوير مساحة إبداعاهتا، بشكل وبقق ؽبا عبلقات فاعلة مع صبيع األطراؼ اؼبتعاملة معها، 

 7كهبعل فرؽ قيمتها السوقية عن قيمتها الدفًتية كبَتا."
رية كاؼبعرفية رأس اؼباؿ الفكرم يبثل ؾبموع األصوؿ الفكأف من خبلؿ كل التعاريف السابقة يبكن القوؿ 

لنخبة متميزة من العاملُت، كالعبلقة كاغبسية  كاؼبعتمدة على القدرات الذىنيةعالية التميز اليت سبتلكها اؼبنظمة، 
 كنظم عملكمتطلبات كنظم العمل، كاليت يبكن توظيفها كاستثمارىا يف إنتاج أفكار  أصحاب اؼبصلحةمع 

                                                           
 ،األردف، دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، الطبعة العربية، قراءات في الفكر االداري المعاصرطاىر ؿبسن منصور كنعمة عباس اػبفاجي، 1

 .211-210ص.، ص2008
 .99، ص2006مصر،  مطبعة العشرل، ،إدارة الموارد الفكرية والمعرفية في منظمات األعمال العصرية ،سيد ؿبمد جاد الرب2
، 2 داجملل كالتمويل، للتجارة العلمية اجمللة ،المصرية التجارية البنوك في األداء بكفاءة وعالقتو الفكري رأس المال مرسي، اغبميد عبد سوسن3

 .18 ص ،2008 مصر، طنطا، جامعة التجارة، كلية ،1العدد
 .139، ص2008 ،االردف الطبعة األكذل، الكتاب األكاديبي، ، مركزتنمية الموارد البشرية في ظل العولمة ومجتمع المعلوماتبوحنية قوم، 4
، ملتقى اسًتاتيجيات دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةبوسهوة ،  نذير سبلـ ك الرزاؽ عبد5

 .3، جامعة قاصدم مرباح كرقلة، اعبزائر، ص2012أفريل  18/19التنظيم كمرافقة اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة يف اعبزائر، أياـ 
الطبعة اؼبنظمة العربية للتنمية االدارية، طرق قياسو وأساليب المحافظة عليو،  –رأس المال الفكري عادؿ حرحوش اؼبفرجي ك أضبد علي صاحل، 6

 .16، ص2008، مصرالطبعة الثانية، 
 .171، صمرجع سبق ذكرهسعد علي العنزم كأضبد علي صاحل، 7
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القدرات الذىنية 
لؤلفراد كاغبسية  

متطلبات كنظم 
 العمل

 
العبلقة مع 

 أصحاب اؼبصلحة

 الثروة

داءىا، كتدعيم قدراهتا التنافسية، كتعظيم نقاط قوهتا، أجديدة أك تطوير أفكار قديبة تسمح للمنظمة بتحسُت 
كيبكن التعبَت عن مفهـو رأس اؼباؿ الفكرم ة أكرب بكثَت من قيمتها الدفًتية، األمر الذم هبعل قيمتها السوقي

   من خبلؿ الشكل التارل:
 الفكري المال رأس مفهوم(: 1/1) رقم الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الباحث إعداد من: المصدر
 ثانيا: أىمية رأس المال الفكري 

ككؿ سًتيت "إعبلنا كبَتا يف جريدة  Deutsche Bank، نشر البنك األؼباين 2001يف ربيع عاـ 
يؤكد ىذا العنواف على األنبية البالغة  .1كاف عنوانو الرئيسي "األفكار رأس ماؿ كالباقي ؾبرد نقود"  ،"جورناؿ

كيستمد ، للمنظمة كاؼبصدر األكؿ ػبلق الثركة كتعظيمها حقيقي رأس ماؿ الؤلفكار باعتبارىكاؼبكانة السامية 
 2:يما يلرأس اؼباؿ الفكرم أنبيتو كمكانتو اػباصة من 

 ؛اؼبعلومات كؾبتمع اؼبعلومات تكنولوجيا ثورة  -
 ؛اؼبعرفة على القائم كاالقتصاد للمعرفة اؼبتزايدة األنبية  -
 ؛الشبكات كؾبتمع الشخصية لؤلنشطة اؼبتغَتة األمباط  -
 .التنافسية للقدرة رئيسي كمحدد كاإلبداع االبتكار ظهور  -

أكثر من  2000سنة  IBMكتأكيدا على أنبية رأس اؼباؿ الفكرم يف اؼبنظمة، فقد حققت شركة 
اغباسبات أرباحا  إلنتاج األمريكية Micro Systemبليوف دكالر كعوائد لرباءات االخًتاع، كما حققت شركة 

كتراكحت قيمة رأس اؼباؿ  3موظفُت يبثلوف رؤكس ماؿ فكرية، 8إذل  6مليارات دكالر من خبلؿ  6تزيد على 
                                                           

 .498، صمرجع سبق ذكره، أ.ستيوارتتوماس 1
2
James GUTHRIE, The Management, Measurement and The Reporting of Intellectual Capital, Journal of 

Intellectual Capital, Vol.02, No.01, 2001, p.28. 
مصر،  ، اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية،دراسة ميدانية –إدارة رأس المال الفكري كمدخل لتدعيم التطوير التنظيمي تامر ؿبمد أضبد خليل، 3

 .100، ص2018
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أفضل تقييم  Coca Colaبليوف دكالر، كما حققت شركة  91.6إذل  67 ما بُت Microsoftالفكرم لشركة 
( اػببَت اؼبتخصص حبساب اؼبوجودات غَت اؼبلموسة، إف Strasmannكتوليد لرأس ماؽبا الفكرم، إذ قاؿ )

الفقاعات، ربقق ثركة عالية عن طريق معرفتها اغبميمة يف السوؽ، ىذه الشركة اليت تبيع اؼباء كالسكر كقليل من 
 .1كاسم عبلمتها التجارية كعبلقتها مع منافذ التوزيع

 كيبكن التفصيل يف أنبية رأس اؼباؿ الفكرم من خبلؿ النقاط التالية:
التنافسي كمصدرا رئيسيا كالتميز  التفوؽمن أىم عوامل  يف ظل اقتصاد اؼبعرفة يعترب رأس اؼباؿ الفكرم -

  ؛كاالزدىارللثركة 
كن من خبلؿ رأس اؼباؿ الفكرم أف ربقق اؼبنظمة تقدما مثَتا يف ؾباؿ اؼبنافسة كالرحبية على النطاؽ يب -

 2العاؼبي؛
خاصة بعد بركز معايَت جديدة تركز يعد رأس اؼباؿ الفكرم احملدد الرئيسي للقيمة السوقية للمنظمة،  -

 3اؿ الفكرم يف ترتيب اؼبنظمات العاؼبية بدال من اؼبؤشرات التقليدية؛على مؤشرات رأس اؼب
 من سبكن اؼبنظمة فكرية إسهامات كتقدـ متاحة كغَت الفكرم فريدة اؼباؿ رأس يف اؼبقدمة اؼبعرفة إف -

 4مثيبلهتا؛ مع إنتاجها باؼبقارنة زيادة
كذلك من خبلؿ توافر العقوؿ اؼبتميزة يعترب رأس اؼباؿ الفكرم أساسا مهما يف بناء اؼبنظمات الذكية،  -

 5بذكائها كقدرهتا على استثمار باقي اؼبوارد؛
 كيبثل أسرع، بشكل التعلم على العاملُت قابلية يف تكمن للمنظمة تنافسية ميزة الفكرم اؼباؿ رأس يعد -

 6؛ركالتطو  البقاء ؽبا تضمن اليت اػبفية القوة ؽبا
القيمة  سًتاتيجي يف خلق الثركة كتعظيماال هكدكر  الفكرمأنبية رأس اؼباؿ  من خبلؿ ما سبق تظهر

 بذلك فهوفرأس اؼباؿ الفكرم ىو رأس اؼباؿ اغبقيقي كىو أكثر اؼبوجودات قيمة يف اؼبنظمة،  للمنظمة،السوقية 
 ، كما يبثل دعامة أساسية لبقائها كتطورىا كازدىارىا.للمنظمةيبثل ميزة تنافسية حرجة 

 
                                                           

 .175، صمرجع سبق ذكرهسعد علي العنزم كأضبد علي صاحل، 1
 .96، صمرجع سبق ذكرهسيد ؿبمد جاد الرب، 2
، أطركحة نرال كابل بسكرةدراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل فرع ج –مساىمة رأس الفكري في تحقيق الميزة التنافسية رضبوف،  رزيقة3

 .45، ص2015/2016، جامعة بسكرة، اعبزائر، غَت منشورة دكتوراه
 كلية،  14العدد ،5اجمللد ،، ؾبلة الغرم للعلـو االقتصادية كاالداريةتحليل رأس المال الفكري كأداة استراتيجيةناظم جواد ك ندل اظباعيل، 4

 .135ص ،2009، العراؽ، ، جامعة بغدادكاالقتصاد االدارة
 .173، صذكرهمرجع سبق سعد علي العنزم كأضبد علي صاحل، 5
دراسة تحليلية آلراء عينة من  –رأس المال الفكري وأثره في إدارة أداء العاملين ناىدة إظباعيل عبد اهلل اغبمداين ك علي أكـر عبد اهلل علي، 6

 .126، ص2010، العراؽ، 32، ؾبلد98الرافدين، العدد، ؾبلة تنمية رؤساء األقسام العلمية في جامعة الموصل
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  المال الفكريثالثا: خصائص رأس 
، هبعل ؽبذا اؼبنظمة ماؿإف اختبلؼ مفهـو رأس اؼباؿ الفكرم عن غَته من اؼبفاىيم اؼبتعلقة برأس 

غَت ملموس، كخبلفا  فرأس اؼباؿ الفكرم باعتباره أصل اؼبفهـو خصائص يتميز هبا عن غَته من اؼبفاىيم،
 1:عن غَته من األصوؿ دبا يلي يتميزMettanen  ك  Lönnquistاؼبلموسة التقليدية فهو كما يرللؤلصوؿ 

 مرئي؛ غَت -
 اؼبنظمة؛ كتكنولوجيات عمبلء ككذلك اؼبوظفُت كخربات دبعرفة اكثيق اارتباط يرتبط -
 .اؼبستقبل يف للنجاح للمؤسسة أفضل اصفر  يوفر -

 2يتميز باػبصائص التالية:إذل ىذه اػبصائص فرأس اؼباؿ الفكرم  كباإلضافة
 كترتبط ببيئة اؼبؤسسة، كتتضمن: :التنظيمية الخصائص 

 االدارية؛ االسًتاتيجية اؼبستويات صبيع يف الفكرم اؼباؿ رأس تواجد -
 خبلؿ األفراد؛ من اؼبستمر التجديد على تساعد كاليت اؽبياكل نوعية يف اؼبركنة -
 .كبَت بشكل اإلدارية اؼبركزية عن البعد -

 كترتبط دبمارسة العناصر البشرية داخل التنظيم، كاليت تتضمن: :المهنية الخصائص 
 استبداؽبم؛ الصعب من يكوف حبيث ةاؼبًتاكم رباتكاػب النادرة اؼبهنية اؼبهارات من العديدامتبلؾ  -
 .عالية تنظيمي تعلم بدرجةالتمتع  -

 تتضمنك  الذايت، كبنائو البشرم بالعنصر كترتبط ة:والشخصي السلوكية الخصائص: 
كاألنشطة اجملهولة، كحب العمل يف حاالت عدـ  األعماؿ على كاإلقداـ، اؼبخاطرة ربمل اؼبيل إذل -

 التأكد؛
 (.اػبربة على االنفتاحالبناءة ) كاؼبقًتحات األفكار بتقدًن كمبادرتو اآلخرين، ترباخ من االستفادة -

ه من كل ما سبق أف لرأس اؼباؿ الفكرم ؾبموعة من اػبصائص ذبعلو ذك منزلة خاصة ؤ ما يبكن استقرا
ق بشكل مباشر ببيئة كىياكل اؼبؤسسة االدارية، كمنها ما اػبصائص ما ىو تنظيمي يتعليف اؼبنظمة، كمن ىذه 

الذايت بالبناء  ىو مهٍت يرتبط باؼبهارات اؼبهنية اؼبميزة للعنصر البشرم باؼبنظمة، كمنها ما ىو شخصي خاص
 إذل أنو أصل غَت ملموس يرتبط خبربات كمهارات اؼبوظفُت. باإلضافةكاؼبعريف للموارد البشرية، كىذا 

 أس المال الفكري: مكونات ر الثالثالمطلب  -
 من بالكثَت خبلؿ السنوات األخَتة القياـ متربديد مكونات رأس اؼباؿ الفكرم كتصنيفها،  هبدؼ

 الفكرم اؼباؿ رأس تعريف على اؼببكرة البحوث ركزت ، كقدالفكرم اؼباؿ رأس حوؿ كالتطبيقية النظرية البحوث
                                                           

1
Luminita Maria GOGAN et al, The Impact of Intellectual Capital on Organizational Performance, 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol 221, 2016, p.195. 
 شركة حالة دراسة المعرفة اقتصاد ظل في االقتصادية للمؤسسات التنافسيـــــــــــــــــة الميـــــــــــزة تحقيق في الفكري المال رأس دور فرحايت،  لويزة2

 .87ص ،2016 2015/اعبزائر، بسكرة، خيضر ؿبمد جامعة، منشورة غَت دكتوراه أطركحة ،باتنة -التوتة عين االسمنت
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 Roos ؛Sveiby   1997؛Edvinsson and Malone 1997؛ Brooking 1996) التصنيف كطرؽ

et al 1997)1من كل اقًتح ، كيف ىذا اإلطار Kaplan and Norton (1992)2  كSveiby 
 إذل متشاهبة النماذج ىذه. الفكرم اؼباؿ رأس لتصنيف ـبتلفة مباذج Edvinsson  (1997)4ك 3(1997)

 .الفكرم اؼباؿ رأس عناصر بُت ـبتلفة متبادلة عبلقات تظهر كلكنهاكبَت  حد
 (: مكونات رأس المال الفكري حسب آراء الباحثين2/1الجدول رقم )
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Bontis (1998) √ √ √         
Brooking (1996) √ √ √        √ 

Edvinsson & Malone 

(1997) 
√ √ √         

Roos et al. (1997) √ √   √ √ √ √ √ √  
Stewart (1997) √ √ √         
Sullivan (2000) √ √         √ 
Sveiby (1997) √ √ √         
Ulrich (1998) √   √ √ √      

Source: Marius UNGERER, Developing Core Capabilities in a Financial Services 

Firm: An Intellectual Capital Perspective, A Thesis submitted in fulfilment of the 

requirements for the degree Doctor Commerce in Industrial Psychology in the 

Faculty of Economic and Management Sciences, Rand Afrikaans University (RAU), 

Johannesburg, South Africa, 2004, p.112. 

 Bontisفقبل  ،5رأس اؼباؿ الفكرممبوذجا جديدا ؼبكونات  Nick Bontis اقًتح 1999 سنة يفك 

نظر إذل أف عبلقات اؼبنظمة  Bontisكاف ينظر إذل عبلقات اؼبؤسسة من خبلؿ عمبلئها فقط، إال أف مبوذج 
رأس موذج رأس اؼباؿ الفكرم إذل كيصنف ىذا الن، اآلخرين أصحاب اؼبصلحةتتجاكز عبلقتها بعمبلئها إذل كل 

 :كيف ما يلي شيء من التفصيل ؽبذه اؼبكوناتيكلي كرأس ماؿ العبلقات، ؼباؿ اؽباؼباؿ البشرم، رأس ا
 أوال: رأس المال البشري 

 البشر قيمة كاعتربت اإلنتاج كمرافق لآلالت كاف ينظر للعماؿ على أنو امتداد الصناعية الثورة خبلؿ
 العماؿ كخاصة العماؿ، تقييم يف مًتددين االقتصاديوف كاف الفًتة تلك خبلؿك  ،اؼبادم اؼباؿ رأس قيمة من أقل

                                                           
1
Niamh BRENNAN & Brenda CONNELL, Op. cit, p.210. 

2
Robert S. KAPLAN & David P. NORTON, The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance,  

Harvarad Busniess Review, January- February 1992 Iss. pp.71-79. 
3
Karl-Erik SVEIBY, The intangible asset monitor, Journal of Human Resource Costing and Accounting, 

Vol.02, No.01, 1997, pp.73-97. 
4
Leif EDVINSSON , Developing Intellectual Capital at Skandia, Long Range Planning, International 

Journal of Strategic Management, Vol.30, No.03, 1997, pp.366-373. 
5
Nick BONTIS, Managing Organizational Knowledge by Diagnosing Intellectual Capital: Framing and 

Advancing The State of The Field, Int. J. Technology Management, Vol.18, No.5/6/7/8, 1999, pp.433-463. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Schools_in_Johannesburg
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Defunct_universities_and_colleges_in_South_Africa
https://hbr.org/archive-toc/3921
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مسار ـبتلف، بدأت األمور تتجو كبو  الثانية العاؼبية اغبرب بعد، إال أنو ك اؼبالية الناحية من األدىن اؼبستول من
رأس اؼباؿ  بذلك ، ليصبحاؼبعرفة عماؿ إذل تدرؾ أنبية العنصر البشرم كحاجتها اؼباسة اؼبنظماتفقد بدأت 

 ، كتتجو كبوالعليا كاؼبهارات التعليم من اؼبزيد علىكيتحوؿ تركيز اؼبنظمات  لبلقتصاد الرئيسي اؼبصدرالبشرم 
 .1األفضل الطبية كالرعاية العمل أثناء التدريب، التعليم شكل يف البشرم اؼباؿ رأس يف االستثمار
 عليهم هبب ألفراد الشركة الذين الفكرية كالصفات اػبصائص" البشرم إذلرأس اؼباؿ مفهـو  شَتيك 
اؼبعارؼ اليت يبتلكها األفراد داخل "ؾبموع  يشَت إذلكما ،  2"العمبلء كاحتياجات السوؽ لتغَتات االستجابة

إذل  باإلضافةاؼبنظمة، كاليت تشمل خرباهتم السابقة، التعليم، العمل اعبماعي، سهولة التعلم، كاػبربات الفردية، 
يبثل أىم األقساـ أك اؼبكونات اليت يرتكز عليها مفهـو رأس فهو هبذا اؼبعٌت  ،3"االبداع كالقدرة على االبتكار

، اؼبهارات كيشمل اؼبواقف يف التصرؼ على الناس بقدرة يرتبط أف رأس اؼباؿ البشرم ، باعتباراؼباؿ الفكرم
من رأس اؼباؿ مهما ا يرتبط ارتباطا كثيقا باؼبعرفة اليت تعترب جزءكما أنو ،  4كالتحفيز القيم، اػبربة، التعليم

 .الفكرم
 اؼبهارات، اؼبعرفة" رأس اؼباؿ البشرم على أنو: (OCDE)تعرؼ منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية ك 
يعترب تقرير التنمية ، كما 5"االقتصادم بالنشاط صلة كذات الفرد يبتلكها اليت الصفات من كغَتىا كالكفاءات

 .6"أف "رأس اؼباؿ البشرم ىو النواة الصلبة نسبيا لرأس اؼباؿ اؼبعريف 2003االنسانية العربية لسنة 
ربات البلزمة لتوفَت "الفرد الذم يبتلك اؼبقدرة العقلية كاؼبهارات كاػبكعرؼ رأس اؼباؿ البشرم على أنو 

، كما عرؼ على أنو "العماؿ اؼببدعوف 7اسبة للزبائن، فهو مصدر االبتكار كالتجديد يف اؼبنظمة"اغبلوؿ اؼبن
، فرأس 8ء، كخلق قيمة للمنتج كالشركة".داء خدمات جيدة كإنتاج منتج جيد كجذب العمبليستطيعوف أ كالذين

 كالتجديد لبلبتكار فرأس اؼباؿ البشرم هبذا اؼبعٌت يكتسي أنبية خاصة للمنظمة باعتباره أىم مصدر
 .9االسًتاتيجي

                                                           
1
Eko SANTOSO, Op. cit, p.35. 

2
Luminita Maria GOGAN et al, Op. cit, p.196. 

3
José REZENDE et al, Integrating Enabling Contexts And Ambidexterity to Create Intellectual Capital 

Faculty’s Competencies on Undergraduate Business Management Programs, Intangible Capital, Vol.12, 

No.4, 2016, p.1013. 
4
Niamh BRENNAN & Brenda CONNELL, Op. cit, p. 209. 

5
OCDE, L'investissement dans le capital humain: une comparaison internationale, Paris, Editions de 

l'OCDE, 1998, p.9. 

قامة مجتمع و إنح ،2003العربية للعام  اإلنسانية التنمية تقرير ،كاالجتماعي االقتصادم لئلمباء العريب كالصندكؽ اإلمبائي اؼبتحدة األمم برنامج6
 .90، اؼبطبعة الوطنية، األردف، صمجتمع المعرفة

، كالتوزيع، الطبعة األكذل، األردفلوراؽ للنشر ، مؤسسة اقراءات في التميز االداري والتفوق التنظيمي –ابداعات األعمال سعد علي العنزم، 7
 .202، ص2014

 .113، صمرجع سبق ذكرهب، سيد ؿبمد جاد الر 8
9
Nick BONTIS, Op. cit. p.447. 

http://www.intangiblecapital.org/index.php/ic/issue/view/72
http://www.intangiblecapital.org/index.php/ic/issue/view/72
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اؼبورد البشرم من خبلؿ ما تقدـ من تعاريف يبكن القوؿ أف رأس اؼباؿ البشرم يبثل ؾبموع ما يبتلكو 
داء ات تسمح خبلق قيمة مضافة للمنظمة، كتساىم يف تطوير مستويات األكقابليمهارات للمنظمة من معارؼ، 

 كبناء عبلقات ذات جودة مع ؿبيطها الداخلي كاػبارجي.
كاعتباره أىم العناصر اليت يتكوف رأس اؼباؿ البشرم أنبية إف ما هبب التأكيد عليو، أنو كبالرغم من 

ربصل اقبازات كاسهامات رأس اؼباؿ ، فاؼبنظمة البشرم اؼباؿ رأس سبلك يبكن منها رأس اؼباؿ الفكرم، إال أنو ال
تميز بدرجات عالية من البشرم دكف أف تتملكو بشكل مباشر أك هنائي، فبا هبعل استخدامو أك االستثمار فيو ي

باعتباره ، 1ىيكلي ماؿ رأس إذل البشرم اؼباؿ رأس ربويل ىو للقيادة الرئيسي الدكر فإف لذلكعدـ التأكد، 
 العنصر الوحيد من رأس اؼباؿ الفكرم الذم يبكن للمنظمة سبلكو بشكل هنائي كدائم.

 ثانيا: رأس المال الهيكلي 
يشكل رأس اؼباؿ اؽبيكلي أنبية خاصة للمنظمة، فهو اؼبكوف الوحيد من مكونات رأس اؼباؿ الفكرم 

و بعيدا عن كن اغبصوؿ عليو أك االستثمار في، كما ال يبىيكل اؼبنظمةالذم ال يبكن نقلو أك استخدامو خارج 
 الكفاءة ربقيق يف البشرم اؼباؿ رأس دعمأنبية كبَتة يف  اؽبيكلي اؼباؿ رأسنظاـ معلومات اؼبنظمة، كل

 .2التشغيلية
 للمنظمة التحتية بالبنية كصفو يبكن كالذم للمنظمة األساسي اؼبكوفرأس اؼباؿ اؽبيكلي  كيبثل

 اؼبعلومات نظم يف اؼبضمنة اؼبعرفة ىو، ك 3كاػبدمات اؼبنتجات على للحصوؿ اؼبستخدمة التنظيمية كالعمليات
 الفكرية كاػبصائص( كاػبطط العملياتك  البيانات كقواعد اؼبستندات مثل) اؼبعرفة ربويل كمنتجات كنتائج
قدرة اؼبنظمة على تلبية متطلبات السوؽ كربريك تطوير اؼببادرات، من خبلؿ األخذ  ميض» ذلكبفهو ، 4للشركة

 .5األخذ باالعتبار التوقعات اعبديدة كاالعًتاؼ باألفكار كاؼبفاىيم اعبديدة كاألدكات اؼبتكيفة مع التغَت"
كإجراءات اؼبعرفة اليت يتم اكتساهبا كاالحتفاظ هبا يف ىياكل كأنظمة " رأس اؼباؿ اؽبيكلي يبثلكما 

، فرأس اؼباؿ 6اؼبنظمة )قدرات اؼبنظمة التنظيمية( كىو ما يبقى يف اؼبنظمة بعد إطفاء أصوؽبا يف هناية العمل"

                                                           
1
Leif EDVINSSON, Op. cit, p.369. 

2
Husna MOHD ARIFF ARIFATUL, Islam AINUL & Tony VAN ZIJL, Intellectual Capital and Market 

Performance: The Case of Multinational R&D Firms in the U.S., The Journal of Developing Areas, vol.50, 

No.05, 2016, p.490. 
3
Luminita Maria GOGAN et al, Op. cit, p.196.  

4
Kaveh ASIAEI, Ruzita JUSOH & Nick BONTIS, Intellectual capital and performance measurement 

systems in Iran, Journal of Intellectual Capital, Vol.19, No.02, 2018, p. 296. 
 .132، صمرجع سبق ذكرهناظم جواد ك ندل اظباعيل، 5
، حبوث كأكراؽ عمل مؤسبر "رأس رأس المال الفكري: مدخل معاصر لتحقيق الميزة التنافسية لمنظمات األعمالتبة،  ظبيةعبد اهلل بلوناس ك 6

، 2014ة عماف، ن، سلط1، اؼبنظمة العربية للتنمية االدارية، ج2013العريب: كبو رؤية اسًتاتيجية جديدة لبلستثمار كالتطوير"، أفريل اؼباؿ الفكرم 
 .182ص
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، فهو بذلك 1"منازؽبم إذل األفراد يعود عندما اؼبنظمة داخل يبقى ما ىو" Edvinssonاؽبيكلي مثل ما يشَت 
سواء بشكل مؤقت أك هنائي، كيكوف ـبزنا يف قواعد  مغادرة األفراداؼبعرفة اليت تظل باقية يف اؼبؤسسة بعد يبثل 

 .2تنظيمية"الياكل اؽبكذا ك  Hardware ادم للحاسب اآلرلاؼبكوف اعباىزة، كاؼبربامج البيانات كاؼبستندات، ال
من تعاريف يبكن القوؿ أف رأس اؼباؿ اؽبيكلي يبثل اؼبعارؼ كاؼبهارات اليت يضعها  قما سبمن خبلؿ 

 ل كأنظمة اؼبنظمة.االحتفاظ هبا يف ىيكرأس اؼباؿ البشرم يف خدمة اؼبنظمة، كاليت يتم استخدامها ك 
  يمال العالقاتالثالثا: رأس 

يعكس رأس اؼباؿ العبلقات ، ك 3االجتماعي اؼباؿ برأس اكثيق اارتباط العبلقايت اؼباؿ رأس مفهـو يرتبط
مورديها ها، طبيعة العبلقات اليت تربط اؼبنظمة دبحيطها اػبارجي، كبشكل خاص العبلقات اليت تربطها بعمبلئ

 شخص من أكثر مع الركابطفكاؼبنظمات اؼبنافسة، كتنبع أنبية ىذه العبلقات من أنبية تنوع الركابط كاختبلفها، 
 .4جديدة معلومات إذل الوصوؿ تتيح ال فباثلة خصائص ذم

 مع كعبلقاهتا للمؤسسة اػبارجية العبلقات من النابعة لقيمةاعلى أنو " ؼ رأس اؼباؿ العبلقايتيعر ك 
، كما يعرؼ على أنو 5"احمللي كاجملتمع الشركاء، اؼبوزعُت، اؼبوردين، العمبلء مثل الصلة ذات األطراؼ صبيع

 إقامة على كالقدرة كمستقرة، مستدامة بيئة يف كالسوؽ اؼبصلحة أصحاب مع عبلقات إقامة على "القدرة
صبيع كيشمل رأس اؼباؿ العبلقايت ، 6"الثقة على القائمة العبلقات تطوير على كالقدرة األشخاص بُت العبلقات

قنوات غبكومية، اؼبستثمرين، الزبائن، اعبهات ااؼبصلحة لديها، كاؼبوردين، العبلقات اليت تربط اؼبنظمة بأصحاب 
 .7التوزيع، كالتحالفات االسًتاتيجية اليت تقيمها اؼبنظمة"

على أنو ؾبموع اؼبوارد كالقيم اليت يبكن  استنادا إذل التعاريف اؼبذكورة يبكن تعريف رأس اؼباؿ العبلقايت
كاف خاصا كالعمبلء كاؼبوردين   سواءللمنظمة ربصيلها من خبلؿ العبلقات اليت تربطها دبحيطها اػبارجي، 

 كغَتىا.  ةالعلمي كمراكز البحوثكاؼبنافسُت، أك عاما كاعبهات اغبكومية كاؼبؤسسات اؼبالية 
، يبكن استخبلص ما كالعناصر اؼبكونة لو اؿ الفكرممن خبلؿ كل ما سبق من مكونات رأس اؼب

فكرم للمنظمة، لذلك كحىت تنجح اؼبنظمة يف إدارة تشكلو ىذه العناصر من أنبية يف تكوين كإدارة رأس اؼباؿ ال
مواردىا الفكرية بشكل يضمن ؽبا ربقيق قيمة مضافة كخلق ثركة متجددة، هبب أف تنجح أكال يف ربديد كإدارة  

                                                           
1
Leif EDVINSSON, Corporate Longitude : What you need to know to navigate the knowledge economy, 

prentice hall, London, 2002, p.8. 
، حبوث كأكراؽ عمل مؤسبر "رأس اؼباؿ الفكرم العريب: كبو استثمار رأس المال الفكري في منظومة التعليم العالي العربيعمرك عزت سبلمة، 2

 .18، ص2014ة عماف، ن، سلط1، اؼبنظمة العربية للتنمية االدارية، ج2013رؤية اسًتاتيجية جديدة لبلستثمار كالتطوير"، أفريل 
3
Clare G. GATELY & James A. CUNNINGHAM, Building intellectual capital in incubated technology 

firms, Journal of Intellectual Capital, Vol.15 No.04, 2014, p. 518. 
4
Ibid., p. 518. 

5
Kaveh ASIAEi et al, Op. cit, p. 296. 

6
Luminita Maria GOGAN et al, Op. cit, p.196. 

 .77، صمرجع سبق ذكرهفرحايت، لويزة 7
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 كالشكل التارل يلخصاؽبيكلي، كرأس ماؽبا من العبلقات، ماؽبا البشرم، ك  كل عنصر من العناصر اؼبكونة لرأس
 كعناصر كل كاحد منها: مكونات رأس اؼباؿ الفكرم

 : مكونات رأس المال الفكري(2/1) الشكل رقم
 
 
 
 
  
 
 

 
  
 
 

 
Source: Anders LÖTHGREN, The Legal Protection of Structural Capital, Thesis 

in law, Gothenburg school of Economics and Commercial, Sweden, 1999, p.10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الفكريرأس المال   

البشريرأس المال  العالقاتي المالرأس   المال الهيكليرأس    

 الكفاءة االجتماعية

اؼبهنيةالكفاءة   

 االبداع

الماديرأس المال   

 رأس ماؿ الزبوف

 رأس ماؿ اؼبورد

 رأس اؼباؿ العاـ

التنظيميرأس اؼباؿ  رأس اؼباؿ العمليايت  

 تدفق العمليات

 الشبكات

 االتفاقيات

 اؽبيكل التنظيمي

 رأس ماؿ االبتكار

 اؼبعرفة

 اؼبهارات

 البحث كالتطوير اؼبوارد غَت اؼبلموسة حقوؽ اؼبلكية الفكرية

 القيمة السوقية للمنظمة

https://en.wikipedia.org/wiki/Sweden
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 : إدارة رأس المال الفكريالثانيالمبحث  -
يتمثل دكر اإلدارة يف تقدًن كدعم طرؽ العمل اليت من شأهنا تشجيع كدعم ربويل القدرات الفردية إذل 

على القضاء هبب على اإلدارة بذؿ قصارل جهدىا من أجل  ذلكة كالعكس بالعكس، كاألكثر من قيم تنظيمي
العوامل اؼبثبطة اليت سبنع االستخداـ األمثل لئلمكانات اؼبوجودة داخل اؼبنظمة، كألف لؤلصوؿ الفكرية باؼبنظمة 
 أنبية خاصة، كاف إلدارهتا أنبية خاصة كذلك، كىو ما يفرض على إدارة اؼبنظمات تبٍت أفضل الطرؽ كاستخداـ

نتناكؿ يف ىذا اؼببحث مفهـو إدارة رأس كس ،ه األصوؿ كتنميتها كاغبفاظ عليهاأكثر الوسائل فعالية إلدارة ىذ
تنشيط رأس اؼباؿ الفكرم كأساليب احملافظة عنصر  اؼباؿ الفكرم، كما سنقدـ مباذج إدارتو، كصوال إذل عرض

 عليو.
 إدارة رأس المال الفكري فهومالمطلب األول: م -

 السػػػبيل أك الطريقػػػة األنسػػػب الػػػيت يبكػػػن للمنظمػػػات مػػػن خبلؽبػػػا مواكبػػػة إدارة رأس اؼبػػػاؿ الفكػػػرم تعتػػػرب
البشػػػرية، التنظيميػػػة  أف اإلدارة اعبيػػػدة كالفعالػػػة للمػػػوارد، حيػػػث التغػػػَتات اؼبعرفيػػػة كالتحػػػوالت االقتصػػػادية السػػػريعة

 التطور كاالزدىار. اؼبركز التنافسي للمنظمة كيدعم قدرهتا علىيعزز بشكل فعاؿ كالعبلقات 
  :إدارة رأس المال الفكري تعريفأوال 

إذل أف ىذه  Luminita Maria Gogan et alيف معرض تعريفهم إلدارة رأس اؼباؿ الفكرم يشَت 
العملية سبثل عملية دكرية كمستمرة تقـو بتنسيق األنشطة لتحديد كتقييم كبدء خطة عمل كاإلببلغ عن األصوؿ 

، كىو ما يعٍت أف إدارة رأس اؼباؿ الفكرم سبثل يف جوىرىا 1ربقيق ميزة تنافسية مستدامةغَت اؼبلموسة من أجل 
 كاؼبًتابطة.  ةاؼبتسلسلؾبموعة من اػبطوات أك العمليات 

كينظر إذل إدارة رأس اؼباؿ الفكرم على أهنا عملية اسًتاتيجية الستقطاب كتنمية كاستثمار األصوؿ 
عرفة، لتدعيم التطوير ئة البنية التنظيمية كاالجتماعية الداعمة ؽبا كلعملية تدفق اؼبالفكرية كالقدرات اؼبعرفية كهتي

لك على أهنا تلك األنشطة كاعبهود ذظر إذل إدارة رأس اؼباؿ الفكرم ك، كين2كربقيق التميز يف األداء التنظيمي
استغبلؿ بشكل يدعم اؼبركز التنافسي اليت هتتم بتوفَت اؼبوارد اؼبعرفية كاغبفاظ عليها كتنميتها كاستغبلؽبا أحسن 

 .3للمنظمة كيضمن بقاءىا كيعظم ثركهتا
 

                                                           
1
Luminita Maria GOGAN et al, Intellectual Capital and Management – A Possible Approache, Joint 

Intrnational Conferance 2015, Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable fnd Inclusive 

Socity, 27-29 May, Italy, p.1326. 
، الطبعة األكذل، األردف، AlphaDoc، إدارة رأس المال الفكري وإنعكاساتو على األداء الوظيفيالعياشي زرزار ك عبد الغاين بومشاؿ، 2

 .67ص ،2020
 .102ص ،2011اعبزائر، ،18، ؾبلة دراسات اقتصادية، العددسبل تطوير رأس المال الفكري وأساليب المحافظة عليوعركب،  رتيبة3



 األولالفصل  رأس المال الفكري
 

 1مال الفكري كمدخل لتحسين أداء البحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي في الجزائر: دراسة ميدانية بجامعة سطيفلا االستثمار في رأس 18
 

  :إدارة رأس المال الفكري مبادئثانيا 
ؾبموعة من اؼببادئ اليت هبب التقيد هبا من طرؼ  Stewartهبدؼ إدارة رأس اؼباؿ الفكرم يقًتح 

 1يف ما يلي: اؼببادئاؼبنظمات اليت هتدؼ إذل خلق الثركة كالقيمة من مواردىا، كتتمثل ىذه 
 تعزيز العمل اعبماعي، كتطوير شبكات كؾبتمعات اؼبمارسة؛ -
لذلك هبب على اؼبنظمة خلق الثركة التنظيمية يعتمد يف اؼبقاـ األكؿ على مهارات كمواىب اؼبوظفُت،  -

 أف ذبد ىذه اؼبواىب، كأف تعمل على تفعيلها كاالستثمار فيها كاقًتاح تدابَت للحفاظ عليها؛
استخداـ رأس اؼباؿ اؽبيكلي لتطوير تلك األصوؿ غَت اؼبلموسة اليت يبكن للمنظمة من خبلؽبا خلق  -

 ميزة تنافسية؛
ب أف تكوف الفكرة يف اؼبنظمة موجهة عبمع اؼبعرفة تغيَت مفهـو صبع اؼبعرفة جملرد صبع اؼبعلومات، هب -

 كاؼبعلومات اليت ربتاجها )اؼبعلومات األساسية(؛
 استخداـ اؼبعرفة حسب الطلب، فاإلنتاج الضخم لن يولد عائدات عالية؛ -
إعادة النظر يف سلسلة تدفق اؼبعلومات اليت يبكن العثور عليها يف ؾباؿ العمل، كاستغبلؿ اؼبعلومات  -

 اؼبهمة كاغباظبة يف غرضها اػباص.
 :المطلب الثاني: نماذج إدارة راس المال الفكري -

هبدؼ إدارة رأس اؼباؿ الفكرم بشكل صحيح كفعاؿ، كانتقاؿ اؼبنظمة من كضع البحث عن القيمة إذل 
راس اؼباؿ كضع تعمل فيو على خلق القيمة كتعظيمها، قاـ الكثَت من الباحثُت على تقدًن مباذج ـبتلفة إلدارة 

الفكرم، كاليت هتدؼ يف ؾبملها إذل كضع خطوات عملية تعمل من خبلؽبا اؼبنظمة على ربديد كقياس كمراقبة 
 مواردىا الفكرية كربويلها إذل موارد مالية، كىذا من أجل تعظيم القيمة اغبالية ؽبا يف نظر أصحاب اؼبصلحة.

  أوال: مصفوفة إدارة رأس المال الفكريThe MIC Matrix 
كنموذج MIC matrix مصفوفة إدارة رأس اؼباؿ الفكرم   N. Bontis ك C. Curado يقدـ

إلدارة األصوؿ الفكرية باؼبنظمة، حيث هبمع كيدمج ىذا النموذج بُت التعلم التنظيمي كإدارة اؼبعرفة كرأس اؼباؿ 
منظور كاالستكشاؼ،  االستغبلؿتوتر  ة اؼبرتدة كالتغذية البلحقة،الفكرم، كتشتمل اؼبصفوفة على عناصر التغذي

 مستويات التحليل اؼبتعددة كأبعاد رأس اؼباؿ الفكرم.
كسبثل ىذه اؼبصفوفة منهجا طوليا إلدارة رأس اؼباؿ الفكرم، كذلك من خبلؿ مراحل ـبتلفة كمتسلسلة، 

  2يلي: كما  تبدأ من حيث تكوف اؼبنظمة ناشئة، كتنتهي عندما تصبح ناضجة، كيتم االنتقاؿ عرب ىذه اؼبراحل
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( نقطة البداية، حيث تكوف اؼبنظمة ناشئة كجديدة، يف ىذه اؼبرحلة، تكوف اؼبنظمة أسبثل النقطة ) -أ 
يف مرحلة االستكشاؼ، حيث هبب عليها دعم كتوجيو اؼبعرفة اؼبضمنة يف رأظباؽبا البشرم على اؼبستول 

 خدمات الباحثُت كالعلماء. الفردم، كذلك من خبلؿ توظيف أفضل اؼبواىب اؼبتاحة بتأمينها ألحسن
 The MIC Matrix: مصفوفة إدارة رأس المال الفكري (3/1)الشكل رقم

 

Source: C. CURADO & N. BONTIS, Managing intellectual capital: the MIC 

matrix, International Journal of Knowledge and Learning, Vol. 3, No.2/3, 2007. 

p.322. 

تعود اؼبنظمة تدرهبيا إذل ؾباؿ االستكشاؼ، حيث كبعد أف تصبح ـبزكنات ( ج)يف النقطة  -ب 
اؼبعرفة الفردية مدؾبة يف اؼبوارد التنظيمية مثل قواعد البيانات كالركتُت اعبديد، تتجو اؼبنظمة كبو البحث عن 

 فرص جديدة للنجاح، من خبلؿ استغبلؽبا ؽبذه اؼبوارد. 
ءا من ؿبفظة اؼبلكية الفكرية للمنظمة، ما هبعلها يف يف ىذه اؼبرحلة، تصبح أفضل الفرص جز  -ج 

 كضع يبكنها من استغبلؿ الفرص اعبديدة يف السوؽ من خبلؿ حصاد مواردىا التنظيمية.
عند النقطة )ق( تعود اؼبنظمة إذل ؾباؿ االستكشاؼ من جديد، حيث يوفر اؼبستول اػبارجي  -د 

فكرية ػبدمة احتياجات العميل، كسبثل ىذه اؼبرحلة للتحليل نظرة تتمحور حوؿ كيفية استخداـ اؼبوارد ال
ا جديدة يبكن من خبلؽبا إعادة ذبميع اؼبخزكنات اغبالية للمعرفة يف ية استكشافية ينتج من خبلؽبا طرقعمل

 اؼبنظمة لتحقيق النجاح.

 مستوى العمالء

 المستوى التنظيمي

 مستوى األفراد

 يمال العالقاتالرأس 

 رأس المال الهيكلي

 رأس المال البشري

 االستكشاف

 التغذية األساسية للتعلم

 االستغالل

 التغذية العكسية للتعلم

اغبصوؿ على عوائد جديدة 
 من أسواؽ جديدة 

االبتكار اؼبتمركز على العمبلء 
 كؾبموعات الًتكيز

الكشف عن فرص جديدة  
 يف السوؽ

 ذبنيد الباحثُت

 تقنُت اؼبلكية الفكرية

حيازة اؼبعرفة كإنشاء 
 مستودعات إدارة اؼبعرفة

 منظمة مبتدئة  

 منظمة ناضجة  
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تتجو اؼبنظمة يف ىذه اؼبرحلة كبو استغبلؿ فرص السوؽ كربويلها إذل منتجات كخدمات جديدة  -ق 
ا، كمع مركر الوقت، تقـو بتعزيز رأس ماؽبا بينما تكوف اؼبعرفة ؿبمية قانون عوائد اقتصادية مستدامةتولد 

 العبلقايت حيث يعمل العمبلء على التطوير اؼبستقبلي للمنتجات كاػبدمات.
تنتج ؾبموعة ـبتلفة من  MIC أف كل خلية داخل مصفوفة N. Bontis ك C. Curado كيشَت
ج من ناتالباستخداـ  )أ( يبكن قياسها كتتبعها دبركر الوقت، فعلى سبيل اؼبثاؿ، يبكن قياس النقطةاؼبؤشرات اليت 

يبكن  ك  ،من خبلؿ ؿبفظة براءات االخًتاع اليت مت تقديبها )د( يبكن قياس النقطة توظيف اؼبوارد البشرية، كما
ا يف إذل اؼبنتجات كاػبدمات اليت مت تطويرى نسبهاحبساب نسبة اإليرادات اليت يبكن  )ك( كذلك قياس النقطة

من خبلؿ اغباصل من  التوتر بُت االستكشاؼ كاالستغبلؿاغبصوؿ على قيمة  العاـ اؼباضي، كما أنو يبكن
 .1على ؾبموع أنشطة االستغبلؿ )مج: ب+د+ك( )مج: أ+ج+ق( قسمة ؾبموع أنشطة االستكشاؼ

  ثانيا: نموذجBernard Marr et al  
أف رأس اؼباؿ الفكرم يبثل اليـو أحد أىم األصوؿ االسًتاتيجية لؤلداء التنظيمي، كباعتبار من منطلق 

مبوذجا خاصا إلدارة  Bernard Marr et al إدارتو أمرا حاظبا يف ربديد القيمة التنافسية للمنظمات، يقدـ
لفكرم تشمل العمليات رأس اؼباؿ الفكرم، كحبسب ما يؤكد عليو أصحاب ىذا النموذج، فإدارة رأس اؼباؿ ا

 2التالية:
 داء االسًتاتيجي للمنظمة؛ؿ الفكرم اليت تدفع إذل ربسُت األس اؼباأر لربديد األبعاد األساسية  -
 ساسية لرأس اؼباؿ الفكرم باؼبنظمة؛مسارات خلق القيمة كالتحوالت األ تصور -
 يتعلق بالتحوالت الديناميكية؛ يف ماقياس األداء خاصة  -
 الفكرم من خبلؿ عمليات إدارة اؼبعرفة؛ تنمية رأس اؼباؿ -
 التقارير الداخلية كاػبارجية لؤلداء. -

إدارة األصوؿ الفكرية باؼبنظمة تتم من خبلؿ ؾبموعة  ، فإف(4/1)رقم الشكل كحسب ما ىو مبُت يف 
  3كاؼبًتابطة، كيف ما يلي شرح مفصل لكل خطوة: ةاؼبتسلسلمن اػبطوات أك اؼبراحل 

األكذل يف ربديد اؼبوارد الرئيسية لرأس اؼباؿ الفكرم، كاليت يبكن أف تشمل اؼبوارد البشرية تتمثل اػبطوة  -
ضافة إذل عبلقات أصحاب اؼبصلحة )عبلقات العمبلء، اتفاقيات )اؼبهارات، اؼبعرفة، الكفاءة(، باإل

يات، الثقافة التنظيمية اؼبوارد التنظيمية )األنظمة كالعمل اذل أيضا باإلضافةالًتخيص، اتفاقيات التوزيع(، 
 كفلسفة اإلدارة، اؼبلكية الفكرية كالعبلمات التجارية(.
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 Bernard Marr et al :نموذج(4/1) رقمالشكل 

Source: Bernard Marr et al, Intellectual capital and knowledge management 

effectiveness, Management Decision, Vol.41, No.08, p.772. 
اػبطوة الثانية تتمثل يف كضع تصور حوؿ الطريقة اليت يبكن لرأس اؼباؿ الفكرم أف يساعد يف ربقيق  -

ؼبسارات خلق القيمة اليت من األىداؼ االسًتاتيجية العامة للمنظمة، كذلك من خبلؿ كضع خرائط 
يضا أف سبكن أصلحة الرئيسيُت، كاليت من شأهنا جية كرضا أصحاب اؼبتيشأهنا ربقيق األىداؼ االسًتا

 اؼبنظمة من تطوير مؤشرات األداء اليت تساعدىا على فهم ما إذا كانت ناجحة يف تنفيذ اسًتاتيجيتها.
يد مسارات خلق القيمة، فتتمثل يف كضع مؤشرات سبكن أما اػبطوة الثالثة، كبعد أف تقـو اؼبنظمة بتحد -

اؼبنظمة من قياس أصوؽبا الفكرية، حيث أنو كبعد القياـ بذلك تكوف اؼبنظمة أماـ خيارين، إما 
االستثمار يف رأس اؼباؿ الفكرم اغبارل باستخداـ عمليات إدارة اؼبعرفة، كإما العودة إذل اػبطوة األكذل 

 للنجاح. كربديد العوامل اغبقيقية
 الحديث إلدارة رأس المال الفكري ثالثا: النموذج 

 َتات اؼبفاجئة، يعتمد النجاح إذلأنو كيف ظل عصر التغي Luminita Maria Gogan et alؤكد ت
، كىو ما يعٍت ضركرة توجو اؼبنظمات 1حد كبَت على قدرة اؼبنظمة على إدارة أصوؽبا غَت اؼبلموسة بطريقة فعالة

كبو اغبصوؿ على أفضل الطرؽ اليت تساعدىا على إدارة ىذه األصوؿ، كهبدؼ ذباكز عيوب كقيود النماذج 
مبوذجا جديدا إلدارة  Luminita Maria Gogan et alرأس اؼباؿ الفكرم، يقدـ  إلدارةالتقليدية اؼبقًتحة 

  2نموذج على طبس خطوات أساسية، تتمثل يف التارل:رأس اؼباؿ الفكرم، حيث يعتمد ىذا ال
 :تحديد رأس المال الفكري 

تتمثل ىذه اػبطوة يف ربديد اؼبوارد اؼبلموسة اليت يبكن أف يكوف ؽبا تأثَت على التنافسية التنظيمية، 
األصوؿ غَت يبكن ربديدىا على اؼبستول التنظيمي أك مستول القسم أك على اؼبستول الفردم، كما يتم ربديد 
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 تحديد المحركين األساسيين للقيمة

 تصور خلق القيمة

 قياس خلق القيمة

 إدارة المعرفة الكشف عن القيمة
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اؼبلموسة )رأس اؼباؿ البشرم، رأس اؼباؿ اؽبيكلي، رأس ماؿ العبلقات( من خبلؿ استخداـ أدكات عبمع 
البيانات، كاالستبيانات عرب اإلنًتنت، أك ؾبموعات الًتكيز أك اؼبقاببلت، كهتدؼ ىذه اػبطوة إذل خلق قيمة 

 الذم يسمى يف العادة اؼبدقق الداخلي.للمنظمة، لذلك هبب تنفيذىا من قبل شخص ماىر يف اجملاؿ ك 
 :قياس رأس المال الفكري 

تبدأ ىذه اػبطوة بعد ربديد اؼبوارد غَت اؼبلموسة اؼبوجودة داخل اؼبنظمة أك اإلدارة أك اؼبستول الفردم 
كتعترب ضركرية للحصوؿ على ميزة تنافسية، حيث يتم إجراء القياس لكل أصل غَت ملموس ؼبعرفة مدل كجوده 

 إذل استخراج القيمة اليت مت إنشاؤىا. يف اؼبنظمة، كيهدؼ قياس رأس اؼباؿ الفكرم
 رأس المال الفكري إلدارة: النموذج الحديث (5/1)الشكل رقم

Source: Luminita Maria GOGAN et al, Intellectual Capital and Management – A 

Possible Approache, Joint International Conference 2015, Managing Intellectual 

Capital and Innovation for Sustainable fnd Inclusive Socity, 27-29 May, Italy, 

p.1325. 

  :خطة العمل 
تتضمن ىذه اػبطوة إهباد طرؽ لتحسُت النتائج اليت مت اغبصوؿ عليها يف خطوة قياس رأس اؼباؿ 

اح كربديد اسًتاتيجية اػبيار الصحيحة اليت تنطوم على تنفيذ الفكرم، فالبدء يف خطة العمل يعٍت عملية اقًت 
اإلجراءات التصحيحية كتقليل اؼبخاطر اؼبرتبطة برأس اؼباؿ الفكرم، حيث تساىم فعالية ىذه اػبطوة يف ربقيق 

 أىداؼ اؼبؤسسة كتعظيم القيمة اليت مت إنشاؤىا.

 :مراقبة رأس المال الفكري 
ذ خطة العمل، حيث يتم من خبلؽبا التحقق من ربقيق األىداؼ تتضمن ىذه اػبطوة متابعة تنفي

 احملددة من قبل إدارة اؼبنظمة، كالغرض من ىذه اػبطوة ىو اغبفاظ على القيمة اليت مت إنشاؤىا.

 تحديد رأس المال الفكري

 رأس المال الهيكلي رأس المال البشري

 رأس مال العالقات

 خلق القيمة

 تعظيم القيمة

 استخراج القيمة القيمةالحفاظ على 
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  :االفصاح 
رة اؼبنظمة، فبا ىبلق نظرة عامة على ارأس اؼباؿ الفكرم على إدقياس يف ىذه اػبطوة، يتم عرض نتائج 

 ، كمنو تنظيم ىذه األصوؿ غَت اؼبلموسة.االيت مت إنشاؤىالقيمة 
يبكن القوؿ بأف إدارة رأس اؼباؿ الفكرم تعرب  عرضو من مفاىيم كمباذج، ما متخبلؿ يف األخَت، كمن 

رد اؼبنظمة، فبا يسمح االستغبلؿ األمثل ؼبواشأهنا اؼبسانبة يف  اليت منأك تعكس ـبتلف العمليات كاإلجراءات 
 ؽبا خبلق كتعظيم ثركهتا من جهة كاكتساب ميزة تنافسية مستدامة من جهة أخرل، 

 :تنشيط رأس المال الفكري وأساليب المحافظة عليوالمطلب الثالث:  -
يبثل الدكر احملورم الذم يلعبو رأس اؼباؿ الفكرم يف اؼبنظمات سببا رئيسيا يف توجو اؼبنظمات كبو 

 أساليب مناسبة لتطويره كتنشيطو كاحملافظة عليو.البحث عن 
 أوال: تنشيط رأس المال الفكري 

تتمثل عملية تنشيط رأس اؼباؿ الفكرم يف ـبتلف األساليب كالطرائق اليت يبكن للمنظمة أف تعتمدىا 
   :1يف ربفيز موظفيها على االبداع كاالبتكار بشكل مستمر، كاليت يبكن تلخيصها يف ما يلي

 األفكار:  عصف 
 كمعرفة تستخدـ إلظهار اؼبشاكل اليت األفكار ػبلق ؿباكلة الفكرم االنطبلؽ أك الذىٍت العصف يعترب

 ال قد إبداعية إذل أفكار الوصوؿ هبدؼ االفراد لعدد صباعي تفكَت كىي العمل، سَت كتأثَتاهتا على أسباهبا
 كفقداف باػبوؼ أك الشعور الكبت حاالت يقلل أنو يف أنبيتو كتتمثل انفرادية، بصورة منهم كل إليها يتوصل

 تنمية إذل األفكار اإلبداعية إضافة تقدًن على كيشجعهم فريق العمل، أعضاء لدل اغبماس يثَت كما الثقة
 العمل.  فريق أعضاء عبميع اعبماعي كاإلبداع اؼبنافسة ركح كتطوير

 1957عاـ التطبيقي اػبياؿ كتابو يف ، كنشره1937عاـ األسلوب ىذا ابتكر من أكؿ Osbernكيعد 

اعبماعة  ألف انتقاد، دكف األفكار من عدد أكرب لتوليد لؤلفراد اإلبداعية القدرة إثارة على األسلوب كيعمل ىذا
يبلكو  فبا أكثر كمعارؼ معلومات سبلك ألهنا اإلبداعية، قدراتو إطبلؽ على الفرد مساعدة يف دكرا كامبل تؤدم

 اآلخر. عن الواحد مستقل بشكل أفرادىا
  السينكتيكSYNECTICS 

 جوركف" جي كليم "من طرؼ 1944 عاـ األسلوب ىذا أك اؼبًتابطات، ابتكر األشتات تآلف
 العناصر بُت اعبمع تعٍت كلمة يونانية كىي" اؼبًتابطات" كتابو يف كنشره األمريكية ججامعة كمربد كصباعتو من 

 اإلبداع باستخداـ إجراءات تقضي بتكوين إنعاش خبلؿ من اؼبشكبلت معاعبة اؼبختلفة، كاؽبدؼ منها

                                                           
 . 136 -135ص.، صمرجع سبق ذكرهعادؿ حرحوش اؼبفرجي كأضبد علي صاحل، 1
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 لوؿ اؼبناسبة كالبسيطة للمشكبلتأفراد كاتباع خطوات معينة هبدؼ اغبصوؿ على اغب 7إذل  5ؾبموعات من 
 اؼبطركحة.
 :االدارة على المكشوف 

 يف اؼبوجودة استخداـ اؼبعلومات إذل كهتدؼ للتفكَت، جديدة كطريقة اإلدارة يف حديث منهج ىي
 من األفكار اؼببلئم لتوليد اعبو بتوفَت ؽبم الذىنية القدرات شحن خبلؿ من كذلك بأكؿ، أذىاف األفراد أكال

 األفراد العاملُت باعبامعة. بُت األرقاـ بلغة اؼبصارحة تتضمن خبلؿ اجتماعات كلقاءات
 :التمكين 

 من التمكُت األساسي فاؽبدؼ االدارة، إرشاد كبدكف بنفسو القرارات ازباذ على الفرد قدرة رفع ىو
 كىو يتضمن اؼبستمر، التحسُت جهود يف طاقتهم بأقصى يسانبوا بأف األفراد لكافة للسماح الظركؼ توفَت

 األخرل. اإلدارية اؼبستويات مع القرار ازباذ عملية مشاركة
 ب المحافظة على رأس المال الفكريثانيا: أسالي 

اؼباؿ الفكرم ربديا كبَتا بالنسبة للمنظمات، حيث أف إمكانية تنقلو أك أس لى ر سبثل احملافظة ع
و كاالستفادة منو، كيبكن ئخسارتو تبقى كبَتة جدا يف حالة إذا دل يتم كضع األساليب اؼبناسبة لضماف بقا

 :1يما يلتلخيص ىذه األساليب يف 
 واالعتباري: المادي فزاالح تنشيط 

خبلؿ  من كجو، أكمل على إليو اؼبوكلة اؼبهاـ ألداء تدفعو للفرد مثَتة خارجية كمؤثرات عوامل ؾبموعة
 يف: اعبوانب ىذا كيتجسد معُت سلوؾ إذل كترشده االجتماعية، ككذا كاؼبعنوية اؼبادية كرغباتو إشباع حاجاتو

 احًتاـ العاملُت كتضم االجتماعية اعبوانب بأنبيتهم، العاملُت إعبلـ كتشمل اؼبعنوية اعبوانب اؼبادية كاألجور،
 الوظيفي. كاف موقعهم أيا

 التنظيمي: للتقادم التصدي 
يشَت التقادـ إذل عجز الفرد عن تطوير معارفو كمهاراتو باستمرار كزبلفو عن مواكبة التطور كالتجديد  

من الذم وبصل يف حقل اختصاصو، أما التصدم للتقادـ فيعٍت صبيع اإلجراءات كالوسائل اليت تتخذىا اؼبنظمة 
تطوير معارؼ كمهارات كقيم موظفيها بشكل مستمر، فبا هبعلهم قادرين على مواكبة آخر التطورات  أجل

 .2اعبارية، كقد يتعلق ىذا التقدـ باؼبعرفة، اؼبهارات، القيم كالثقافة التنظيمية
 التنظيمي اإلحباط مواجهة: 
كيعود  معينة، أىداؼ ربقيق أك إقباز يف الفرد فشل بسبب تنشأ اليت النفسية اغبالة عن عبارة إلحباطا

 فيها. التحكم أك عليها كالسيطرة مواجهتها يبكن ال عوائق كعقبات يف ذلك إذل كجود السبب
                                                           

 .77، صمرجع سبق ذكره، فرحايت لويزة1
 .110، صمرجع سبق ذكرهعركب،  رتيبة2
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 العمل: ضغوط تقليل 
 عبئا يضع كالذم حدث أك موقف أك تصرؼ أم عن ناذبة ذاتية تكيفية استجابة ىو العمل ضغط

 كصحتو. للفرد، النفسية السعادة ،األداء سبس العمل كضغوط ما، فرد على خاصا
 التنظيمي التميز تعزيز: 

العاملُت  اؼبسانبات الفكرية لؤلفراد عدد زيادة شأهنا من اليت كاألساليب الوسائل صبيع هبا يقصد
 اإلبداع طريق تشجيع عن عقوؽبم يف اؼبوجودة اعبديدة كاألفكار اؼبفيدة اؼبعرفة امتصاص خبلؿ باؼبنظمة من

 اؼبنظمة. يف اؼبتميزين عدد زيادة شأنو من كىذا ،ءراكاحًتاـ اآل الفريق بركح كالعملكاالبتكار 
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 المال الفكري قياس رأس: الثالثالمبحث  -
 ، حيث أف تعترب عملية قياس األصوؿ الفكرية من أكرب التحديات اليت يبكن أف تواجو منظمات اليـو

مباذج كمؤشرات دقيقة تساعد على قياسها بشكل دقيق كصحيح كانت دائما طبيعة ىذه األصوؿ كعدـ كجود 
تشكل أكرب عائق أماـ كل ؿباكلة للقياس، إال أف ىذه العوائق كغَتىا، دل تكن لتمنع اؼبنظمات من التوجو كبو 

مباذج  قياس أصوؽبا الفكرية، كبالتارل إدارهتا بشكل فعاؿ، بل شجعتها كمعها الكثَت من الباحثُت إذل كضع
 كطرؽ إجراءات كتطوير مؤشرات لقياس رأس اؼباؿ الفكرم كمكوناتو، كسيتناكؿ ىذا اؼببحث بشيء من التفصيل

 و.قياس مؤشراتو كأخَتا قياس مباذجكما سيعرض  ،الفكرم اؼباؿ رأس قياس
 اءات وطرق قياس رأس المال الفكريإجر  :األولالمطلب  -

يعرب رأس اؼباؿ الفكرم عن األصوؿ غَت اؼبلموسة للمنظمة، األمر الذم هبعل عملية قياسو تتميز 
ا أكلوية ءىالعمليات اليت هبب على اؼبنظمة إعطاأكثر بالكثَت من التعقيد كالصعوبة، كما هبعلها كاحدة من 

 من اؽبدؼ ، كما أفة لوخاصة، ذلك أف قياس رأس اؼباؿ الفكرم بشكل دقيق كصحيح يعٍت االدارة اعبيد
 رأس اؼباؿ الفكرم الذم سبتلكو اؼبنظمة أك اؼبعرفة مقدار ليس ربديد Nermien Al-Aliمثل ما تؤكد  وقياس
 يف اؼبنظمة فعالية ربديد مدل اؽبدؼ ىو الرئيسيُت، إمبا اؼبوظفُت أك الكمبيوتر أجهزة عدد حساب خبلؿ من

 . 1منو قيمة إنشاء
  المال الفكريأوال: أىمية قياس رأس 

يبثل رأس اؼباؿ الفكرم أشبن اؼبوجودات باؼبنظمة كأكثرىا قدرة على خلق الثركة، كباعتباره أصبل غَت 
ملموس فعملية قياسو تكتسي أنبية خاصة، ذلك أنو كمن خبلؿ القياس فقط يبكن اغبكم على كفاءة كفعالية 

 االستثمارات اؼبخصصة لو.
االفصاح عن رأس اؼباؿ  أس اؼباؿ الفكرم تولدت من اعتباراغباجة إذل قياس ر  أف Skymeكيرل 

الفكرم يف القوائم اؼبالية اؼبنشورة أك يف القوائم اؼبالية اؼبكملة ؽبا يعكس بصورة أكثر صدقا الثركة اغبقيقة اليت 
رأس اؼباؿ كمن اعتبار قيمة سبتلكها اؼبنظمة، كمدل التغَت يف ىذه الثركة نتيجة تغَت قيمة رأس اؼباؿ الفكرم، 

الفكرم أحد البيانات األساسية اليت يتم االفصاح عنها يف التقارير البيئية كاالجتماعية اليت قد تلتـز بتقديبها 
 2إدارة اؼبنظمات، كأحد متطلبات ككفاءة االدارة.

  3كيبكن التفصيل يف أنبية قياس رأس اؼباؿ الفكرم من خبلؿ النقاط التالية:
 ؛الفكرم اؼباؿ رأس كمكونات عناصر أنبية ربديد -

                                                           
1
Nermien AL-ALI, Op.cit, pp.38-39. 

 .115، صمرجع سبق ذكرهتامر ؿبمد أضبد خليل، 2
 ،الدولية المحاسبة معايير منظور من الفكري المال رأس عن المحاسبي واإلفصاح القياس أساليب بونعجة، سحنوف صاحل ك بن اهلل عبد3

 14 -13 الشلف، جامعة حسيبة بن بوعلي اغبديثة، االقتصاديات يف العربية األعماؿ منظمات يف الفكرم الدكرل اػبامس حوؿ رأس اؼباؿ اؼبلتقى
 .09ص اعبزائر، ،2011ديسمرب
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 ؛الفكرم اؼباؿ سأر  يف االستثمار من اؼبتوقع العائد ربديد -
 ؛للتداكؿ القابلة الفكرم اؼباؿ رأس عناصر قيمة ربديد -
 ؛اؼبالية التقارير إعداد لغرض اؼبلموسة غَت األصوؿ على فعالة رقابة ربقيق -
 ؛الفكرم اؼباؿ رأس عناصر أداء كتقوًن رقابة على اإلدارة مساعدة -
 ؛للمنظمة السوقية القيمة ربديد -
 ؛للمنظمة التنافسية اؼبزايا دعم يف اؼبساعدة -
 ؛اؼبنظمات بُت التعاكف يف كالتشابك كالتعقيد التأكد عدـ درجة زبفيض يف اؼبساعدة -
سبثل عملية قياس رأس اؼباؿ الفكرم أحد أىم االجراءات اليت هبب على اؼبنظمات االلتزاـ هبا، فقياس  -

اؼبنظمة ألصوؽبا الفكرية باختبلؼ أنواعها كأشكاؽبا، يبثل حلقة ىامة يف عملية إدارة ىذه األصوؿ 
نظمة أف تسلكو من كاالستثمار فيها، فعملية القياس سبثل السبيل األنسب كاؼبختصر الذم يبكن للم

أجل ربديد قيمتها السوقية، كما أهنا الوسيلة األنسب لتقييم عوائد االستثمار يف كل عنصر من عناصر 
 رأس اؼباؿ الفكرم.  

 ثانيا: صعوبات قياس رأس المال الفكري 
على الرغم من اىتماـ اؼبنظمات بقياس ما سبتلكو من أصوؿ فكرية، كعلى الرغم من كجود الكثَت من 

الكثَت من الصعوبات اليت  ىذا ال ينفي كجودلنماذج كاؼبؤشرات اليت يبكن استخدامها يف عملية القياس، إال أف ا
 البشرم العقل داخل موجودفمن حيث اؼببدأ، ليس من السهل أبدا قياس شيء غَت مرئي تعًتض ىذا األمر، 

  .كاؼبنتجات كالثقافة كالعمليات البيانات كقواعد
   1:يما يلكمن أبرز الصعوبات اليت تواجو قياس رأس اؼباؿ الفكرم 

 دبوثوقية القياس افتقاد مث كمن الفكرم، اؼباؿ رأس بنود من للعديد كفء خارجي سوؽ كجود صعوبة -
 إنفاقها مت اليت اؼببالغ لتعويض كافية كانت إذا كعما ربديدىا، لصعوبة اؼبستقبلة االقتصادية للمنافع

 ؛الفكرم اؼباؿ رأس يف االستثمار على
 اؼبنافسة، السوؽ، ىيكل :أنبها من القياس عملية من ربد اليت القيود من ؾبموعة اؼبنظمة تواجو قد -

 ؛كالقانونية كالسياسية التكنولوجية البيئة كأيضا السوؽ، يف للمنظمة النسيب اؼبركز ككذا
 يكوف بينما ما، ؼبنظمة بالنسبة قيمة ذك مكوناتو أحد يكوف فقد الفكرم، اؼباؿ لرأس اػباصة الطبيعة -

 بُت اؼبقارنة قابلية ذبعل قد ـبتلفة أك عكسية مقاييس ينتج بدكره كىذا أخرل، ؼبنظمة أنبية ذم غَت
 ؛الصعوبة يف غاية عملية القطاعات أك اؼبنظمات

 ؛الفكرم اؼباؿ رأس ربت تدرج اليت كاألحداث بالعمليات االعًتاؼ كقت تقدير صعوبة -
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 إمكانية عدـ بسبب الفكرم، اؼباؿ رأس بنود من للعديد اؼبستقبلة االقتصادية اؼبنافع تقدير صعوبة -
 ؛اؼبادية باألصوؿ مقارنة اؼبنظمة بواسطة فيها التحكم أك رقابتها

 فيتم كموضوعية، بدقة الفكرم اؼباؿ رأس لقياس استخدامها يبكن كمية مقاييس كجود إذل االفتقار -
 تعترب لذلك الوراء، إذل تنظر مؤشرات ىي التارىبية اؼبالية كاؼبقاييس اؼبالية، اؼبقاييس على االعتماد

 ؛اؼبستقبل يف لؤلداء مرضي غَت مرشدا
 .الفكرم اؼباؿ رأس أنواع كل على الرقابة صعوبة -
 من كاؼبتولدة الداخلة بالتدفقات اؼبختلفة دبكوناتو الفكرم اؼباؿ رأس على االستحواذ تكلفة ربط صعوبة -

 ؛اؼبادية باألصوؿ مقارنة اؼبستقبلية اإليرادات
 تصميمها جرل فقد منتظمة، أسس على باستمرار تنقيحها رغم احملاسبية فالقواعد تارىبية، أسباب -

 ؛اؼباضية الصناعية العصور خبلؿ الثركة مصدر سبثل كانت اليت اؼبلموسة األصوؿ لقياس
 األمثلة كأبرز للقياس، مؤشرات كجود ظل يف حىت أساسا قياسها يصعب اؼبلموسة غَت األصوؿ بعض -

 .اإلبداع ىو األصوؿ من النوع ىذا على
 الفكرم اؼباؿ رأسعلى أف  Maria-Luminita Goganؤكد ت، يف األخَت ككملخص لكل ما سبق

 معٌت األكثر القياسات أف قبد ، حيثبدقة منو أجزاء قياس الصعب من يكوف قد لذلك ،بطبيعتو ديناميكي
 يكوف أف األفضل من، كعلى الرغم من ذلك فمن تفسَتىا يف أك االشتقاؽ يف إما الذاتية من درجة على تنطوم
 .1اػبطأ للشيء الدقيق القياس من الصحيح للشيء تقرييب قياس ىناؾ
 إجراءات قياس رأس المال الفكريو  مبادئ: ثالثا 

 هبب اليت اؼببادئ من عدد Stewartيقًتح  صحيح بشكل الفكرم اؼباؿ رأس كإدارة قياس أجل من
 2يف ما يلي: اؼببادئ، كتتمثل ىذه مراعاهتاعلى اؼبنظمة 

 اؼبمارسة؛ كؾبتمعات شبكات كتطوير اعبماعي، العمل تعزيز -
 اؼبنظمة على هبب اؼبوظفُت، لذلك كمواىب خلق الثركة التنظيمية يعتمد يف اؼبقاـ األكؿ على مهارات -

 ؛عليها للحفاظ تدابَت كاقًتاح فيها كأف تعمل على تفعيلها كاالستثمار ،ىذه اؼبواىب ذبد أف
 خلق خبلؽبا من للمنظمة يبكن اليت اؼبلموسة غَت األصوؿ تلك لتطوير اؽبيكلي اؼباؿ رأس استخداـ -

 ؛تنافسية ميزة
 اؼبعرفة عبمع موجهة اؼبنظمة يف الفكرة تكوف أف هبب ،اؼبعلومات صبع جملرد اؼبعرفة صبع مفهـو تغيَت  -

 األساسية(؛ ربتاجها )اؼبعلومات اليت كاؼبعلومات
 عالية؛ عائدات يولد لن الضخم فاإلنتاج الطلب، حسب اؼبعرفة استخداـ -
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 اؼبعلومات استغبلؿك  ،العمل ؾباؿ يف عليها العثور يبكن اليت اؼبعلومات تدفق سلسلة يف النظر إعادة -
 اػباص. غرضها يف اظبةكاغب اؼبهمة

حىت تتمكن اؼبنظمة من قياس رأس ماؽبا الفكرم بشكل دقيق كصحيح يستوجب عليها اتباع ؾبموعة ك 
ما ىذه االجراءات يف  تلخيصكيبكن فصيبلت إسباـ عملية القياس، جراءات اليت سبثل إرشادات توضح تمن اال

   1:ييل
للشيء  معينة خاصية يبس الشخص، بل أك الشيء يبس ال فالقياس يراد قياسها، اليت اػباصية ربديد -

 األفراد لدل معلومات من متوفر ىو ما كل بدقة، كليس القياس إذل نصل التحديد اؼبراد قياسو، كهبذا
 اؼبنافسُت، كمعلومات معلومات عن متميزة معلومات تكوف أف هبب ماؿ فكرم، بل العاملُت ىو رأس

 ؛عليو للحصوؿ الثمن الزبوف يدفع قيمة إذل تتحوؿ يبكن أف اسًتاتيجية
ظمات الكربل، الفكرم كاالجراءات اؼبالية من اؼبن رأس اؼباؿ حجم عن صبع البيانات كاؼبعلومات -

 عملية القياس كازباذ القرارات اؼببلئمة؛منها يف  لئلفادة
التزاـ القياس باألىداؼ احملددة لو، ألف األىداؼ سبثل نقطة البدء اؼبنطقية كاؼبوجو األساس لعملية  -

القياس، كبدكف ىذا االلتزاـ كاالرتباط يفقد القياس اذباىو كقيمتو الشخصية كيعجز عن اؼبساعدة يف 
 الوصوؿ إذل أحكاـ تؤدم إذل ازباذ قرارات ذات معٌت؛

توافر األسس العلمية يف القياس، كيقصد باألسس العلمية )اؼبوضوعية، الصدؽ، الثبات(، كتعٍت  -
قياس قدر االمكاف بالعوامل الذاتية أك الشخصية مثل مزاج من يقـو "اؼبوضوعية" عدـ تأثر كسيلة ال

بعملية القياس أك حالتو النفسية أك نظرتو النسبية، أما "الصدؽ" فيقصد بو أف تكوف كسيلة القياس 
قادرة على أف تقيس ما كضعت لقياسو، كيقصد بػ "الثبات" أف تعطي كسيلة القياس نتائج ثابتة نسبيا 

 تخدامها؛عند تكرار اس
تشخيص اؼبؤشرات اليت تعتمد بالقياس لغرض اعتمادىا كاستخبلص النتائج كاستخبلص النتائج  -

 ها؛ئاؼبوضوعية يف ضو 
أدكات متنوعة كمتعددة يف القياس كذلك بسبب تعدد كتنوع أغراض القياس اؼبطلوبة لرأس اؼباؿ  اعتماد -

 كاؼببلحظة.الفكرم، كمن تلك األدكات: االستبياف، اؼبقابلة 
 ني: نماذج قياس رأس المال الفكريالمطلب الثا -

دارة على القياس، فما ال يبكن قياسو ال يبكن إدارتو. من ىذا اؼبنطلق كلؤلنبية الكبَتة تعتمد اإل
كاؼبتزايدة لرأس اؼباؿ الفكرم قاـ العديد من الباحثُت كاؼبهتمُت باألدب االدارم بتقدًن مباذج ـبتلفة لتقييم كقياس 
رأس اؼباؿ الفكرم، كعلى الرغم من اختبلؼ أك تشابو النماذج اؼبقدمة إال أهنا كيف ؾبموعها تتفق حوؿ كجود 
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 بعد العمالء
 األىداؼ اؼبقاييس

 البعد المالي
 األىداؼ اؼبقاييس

العمليات بعد 
 األىداؼ اؼبقاييس

التعلم والنموبعد   
 األىداؼ اؼبقاييس

علينا التميز فيو؟ مما الذ كيف ينظر إلينا العمبلء؟  

ىل يبكننا االستمرار يف ربسُت كخلق القيمة؟ 

؟ اؼبسانبُتنظر إذلنكيف   

ال يبكن للمؤشرات اؼبالية التقليدية أف تًتجم قيمتها اغبقيقية، كأف العنصر البشرم  أصوؿ جوىرية يف اؼبنظمة
 ق الثركة.باعتباره أىم جزء من ىذه األصوؿ ىو مصدر توليد القيمة كخل

 كيف ما يلي أىم كأشهر النماذج اليت يتم استخدامها كبشكل كاسع يف قياس رأس اؼباؿ الفكرم:
  أوال: بطاقة األداء المتوازنThe Balanced Scorecard (BSC) 

، عندما قاـ فريق من 1إذل طبسينيات القرف اؼباضي فكرة بطاقة األداء اؼبتوازفل التارىبية ذكراعبتعود 
بإجراء مشركع لتطوير مقاييس األداء لوحدات األعماؿ البلمركزية التابعة  General Electricموظفي 

ؽبا اؼبعادل األكذل ، لتظهر 2للشركة، أين أكصى الفريق بقياس األداء دبقياس مارل كاحد كسبعة مقاييس غَت مالية
إدارة اعبودة  تطبيق أدكاتكىو وباكؿ البحث عن  Arthur Schneidermaيف كتابات  1987سنة 

 Norton ك Kaplanككنتيجة منطقية لظهور بعض اؼبفاىيم اإلدارية اغبديثة قاـ ـ 1992كيف عاـ ، الشاملة

شاملة ؾبموعة من اؼبقاييس اليت تعطي نظرة األداء اؼبتوازف من خبلؿ تعريفها على أهنا بتقدًن مفهـو لبطاقة قياس 
، كتوصف بطاقة األداء اؼبتوازف على أهنا أداة لبلتصاؿ، نظاـ 3اؼبنظمة ألصحاب اإلدارة العليا حوؿ أداء كسريعة

 .4االسًتاتيجية لئلدارةللقياس، كنظاـ 
 بطاقة األداء المتوازن: (6/1)الشكل رقم

 
 
 

 

 

 

 

 Source: Robert S. KAPLAN & David P. NORTON, The Balanced 

Scorecard - Measures that Drive Performance, Harvarad Busniess Review, 

January- February 1992 Iss. p.72. 
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ككنظاـ للقياس يًتجم رؤية  طاقة األداء اؼبتوازف كأداة فبيزة لتحليل األداءب Norton ك Kaplanيقدـ 
ة، كبعد التعلم البعد اؼبارل، بعد العمبلء، بعد العمليات الداخلي ،أربعة أبعاد أساسيةإذل  اؼبنظمة ةكاسًتاتيجي

 اإلجراءات يتجاكز دبا األعماؿ كحدة أىداؼ ؾبموعة توسيع على اؼبتوازف األداء بطاقة تعملكالنمو، حيث 
 قيمة بإنشاء أعماؽبم كحدات قياـ كيفية ربديد من اؼبنظمات يف التنفيذيُت سؤكلُتاؼب يبكن، فبا اؼبوجزة اؼبالية

 كاإلجراءات كاألنظمة األفراد يف كاالستثمار الداخلية القدرات ربسُت ككيفية كاؼبستقبليُت اغباليُت للعمبلء
اؼبنظمة من التواصل مع اؼبوظفُت كأصحاب  إلدارةكىذا ما يسمح  ،1اؼبستقبل يف األداء لتحسُت البلزمة

 ئج كؿبركات األداء اليت يبكن للمنظمة من خبلؽبا أف ربقق رسالتها كأىدافها االسًتاتيجية. اؼبصلحة حوؿ النتا
مة لتقييم ءإف بطاقة األداء اؼبتوازف كباعتبارىا نظاما قياسيا متعدد األبعاد تعترب من أكثر النماذج مبل

العاملُت  قدراتكقياس رأس اؼباؿ الفكرم، فبعكس كل مباذج القياس األخرل اليت تركز بشكل كبَت على 
أدائهم اغبارل، تركز البطاقة على إهباد التوازف بُت درجة قباح اؼبنظمة يف ربقيق األىداؼ اؼبالية كبناء كمستول 

 .2ارد غَت اؼبلموسة لتحقيق النمو اؼبستقبليالقدرات الذاتية اؼبوجهة كبو استقطاب األصوؿ كاؼبو 
  نموذج سكانديا(Skandia Navigator) 

مبوذج لقياس بتطوير  Edvinsson قاـ AFS Skandiaبعد تعيينو مديرا لرأس اؼباؿ الفكرم بشركة 
لػرأس  اؼبختلفة األشكاؿ بُت العبلقة لشرح اؼبنزؿ كنموذج تصوير ا يف ذلكاألصوؿ اؼبعرفية بالشركة، مستخدم

 باألداء اؼبتعلقة اؼبعلومات اؼبنظمة، كبُت داخل كالفكرية اؼبالية بُت اعبوانب متوازنة نظرة اؼباؿ الفكرم كإعطاء
، كما يقدـ طريقة عملية لتخطيط القيمة اؼبستقبلية لرأس اؼباؿ الفكرم كالتنبؤ هبا  كمعلومات السابق اؼبارل اليـو

 اؼباؿ الفكرم.  رأس من خبلؿ صبعو بُت أربع فئات رئيسية من
 يبثل اؼبارل الًتكيزيتكوف النموذج من طبسة عناصر رئيسية كاليت تأخذ يف ؾبموعها شكل اؼبنزؿ، ف

، فيما يبثل اؼبنزؿ ركحأك اؼبوظفُت يبثل  البشرم الًتكيز، ك اعبدراف كتركيز العمليات يبثبلف كتركيز العمبلء ،السقف
يضع النموذج  (7/1) . كمثل ما ىو مبُت يف الشكل رقم3أك القاعدة اؼبنصة كالتطوير التجديد على الًتكيز

الًتكيز البشرم كمصدر أساسي ػبلق القيمة، باعتباره العامل الوحيد الذم يتيح التفاعل بُت العوامل األخرل، 
 خبلؿ من جديدة كمنتجات عمليات إذل كمعرفتهم العمبلء مدخبلت وبوؿ( اؼبوظفُت أم) البشرم الًتكيزف

 ببناء اؼبوظفوف يقـو كما،  إهبابية مالية نتائج إذل بدكره يؤدم فبا اؼبنظمة كتطوير ذبديد على كوبفز االبتكار،
 اليت الفكرية األصوؿ إذل باإلضافة كالركتُت األعماؿ عمليات إنشاء خبلؿ من التنظيمي اؼباؿ رأس كتنمية
 .4اؼبنظمة سبتلكها
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 Skandia Navigator: (7/1)الشكل رقم

Source: Leif Edvinsson , Developing Intellectual Capital at Skandia, Long Range 

Planning, International Journal of Strategic Management, Vol.30, No.03, 1997, 

p.371. 

على الرغم من االنتشار الواسع لنموذج سكانديا كاعتماد الكثَت من الشركات عليو يف تقييم كقياس 
، 1يف تقييم البحث كالتطوير كبراءات االخًتاع( Dow Chemical’sأصوؽبا الفكرية )دبا يف ذلك مبادرات 

شرات )مالية كغَت مالية( سبكن كعلى الرغم من أنو يقدـ تصورا متعدد األبعاد للقيمة من خبلؿ اعتماده على مؤ 
اؼبنظمة من مقارنة أدائها اؼبارل بالفكرم كأدائها السابق باغبارل، إال أنو كعلى الرغم من كل ذلك تعرض للكثَت 
من النقد، فالعدد الكبَت من اؼبؤشرات اليت يستخدمها النموذج يف قياس العناصر اػبمسة ذبعل منو مبوذجا غَت 

 أك هبعل منها غَت ذات جدكل.  اؿ الفكرمة قياس رأس اؼبعملي فبا قد يصعب عملي
  ثالثا: مرقاب األصول غير الملموسةIntangible Assets Monitor 

1997سنة  Karl-Erik Sveibyمت تطوير ىذا النموذج من طرؼ 
2

 قياس طريقة النموذج كيصف، 
من خبلؿ  بتحديدىا منظمة كل، حيث تقـو  الصلة ذات اؼبؤشرات بعض باستخداـ اؼبلموسة غَت ألصوؿا

 الًتكيز مع اؼبنظمة يف اؼبلموسة غَت لؤلصوؿ كاسعة صورة إلعطاء النموذج تصميم مت ، كلقداستخدامها للنموذج
، كيعترب النموذج باؼبقارنة مع مباذج القياس األخرل )مبوذج 3كاالستقرار كالفعالية كالتجديد النمو مراقبة على

رة على التكيف مع اسًتاتيجية اؼبنظمة، كذلك من خبلؿ عدـ كضعو ؼبؤشرات سكانديا مثبل( أكثر مركنة كقد
 ثابتة كترؾ ؾباؿ اختيارىا أماـ اؼبنظمات مفتوحا.  

                                                           
1
Nick BONTIS, Assessing Knowledge Assets: a Review of The Models Used to Measure Intellectual 

Capital, International Journal of Management Reviews, Vol.03, No.01, March 2001, p.44. 

 
2
Karl erik SVEIBY, The Intangible Assets Monitor, Journal Of Human Resource Costing & Accounting, 

Vol.02, No.01, Spring 1997, pp.73-97. 
3
Eko SANTOSO, Op.cit, p.45. 
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 وسةم: مرقاب األصول غير المل(8/1)الشكل رقم
 Intangible Assets Monitorمرقاب األصول غير الملموسة 

 الكفاءة الهيكل الداخلي الهيكل الخارجي
 مؤشرات النمو/التجديد مؤشرات النمو/التجديد النمو/التجديد مؤشرات

 مؤشرات الفعالية مؤشرات الفعالية مؤشرات الفعالية
 رامؤشرات االستقر  رامؤشرات االستقر  رامؤشرات االستقر 

Source: Karl Erik SVEIBY, The Intangible Assets Monitor, Journal Of Human 

Resource Costing & Accounting, Vol.02, No.01, Spring, 1997, p.78. 
يف عملية القياس على ثبلث فئات  Sveiby كمثل ما ىو موضح يف الشكل أعبله، يستند مرقاب

(، كذلك باستخداـ مؤشرات كالكفاءة ،الداخلي اؽبيكلاػبارجي،  )اؽبيكل اؼبلموسة غَت األصوؿ منأساسية 
 اؼبعلومات تتضمن بأف Sveiby كيوصي كالتجديد، الفعالية، كاالستقرار،ـبتلفة تركز يف ؾبموعها على النمو 

 انظر  ا،توضيحي اكنص رئيسية مؤشرات للمنظمة اؼبلموسة غَت األصوؿ عن اػبارجية األطراؼ إذل اؼبقدمة اإلدارية
  .1النقدية الناحية من ملموس غَت أصل كل عن تعرب كاملة ميزانية ذبميع يبكن ال ألنو

اليت يتم استخدامها يف ىم كأحدث النماذج إذل ىذه النماذج قدـ العنزم ك صاحل ملخصا أل باإلضافة
 :(3/1)اعبدكؿ رقم ، كىي كما ىو مبُت يف قياس رأس اؼباؿ الفكرم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
Nick BONTIS, Assessing Knowledge Assets: a Review of The Models Used to Measure Intellectual 

Capital, International Journal of Management Reviews, Vol.03, No.01, March 2001, p.52. 
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 س المال الفكريأقياس ر  نماذج :(3/1)الجدول رقم 
 مؤشرات النموذج وصيغتو المحتوى الفكري للنموذج نوع ال السنة الكاتب عنوان النموذج

القيمة السوقية 
 كمي Stewart 1997 الدفًتية

إف الفرؽ بُت القيمة السوقية كالدفًتية سبثل 
إسهامات رأس اؼباؿ الفكرم، كتعد القيمة 

 السوقية القيمة اغبقيقية للمنظمة.

القيمة  –قيمة رأس اؼباؿ الفكرم= القيمة السوقية 
 الدفًتية

ؿباسبة التنبؤ 
 كمي Nash 1998 باؼبستقبل

حساب التدفقات اؼبخططة اؼبخصومة يف 
بداية مدة زمنية كهنايتها، كإف الفرؽ بينهما 

 يبثل القيمة اؼبضافة لتلك اؼبدة.

القيمة اؼبستقبلية= قيمة التدفقات اؼبخصومة يف 
 قيمة التدفقات اؼبخصومة يف هناية اؼبدة -بداية اؼبدة

 Andricssen تقدير القيمة

& Tiessen 
تقدير رأس اؼباؿ الفكرم باالستناد إذل  كصفي 2000

 القدرات اعبوىرية.

 اؼبهارات كاؼبعرفة الضمنية. -
 القيم كاؼبعايَت اعبماعية. -

 التكنولوجيا كاؼبعرفة الصروبة. -
 العمليات الرئيسية كعمليات االدارة. -

 ركابط اؼبصفوفة
اعبمعية الكندية 

للمحاسبُت 
 القانونيُت

اؼبعرفة كاؼبهارات كاػبربات ىي اؼبوجودات  اف كصفي 2002
 األكثر أنبية يف اؼبنظمة

 ادارة اؼبلكية الفردية. -
 اؼبوجودات الفكرية. -

 خلق قيمة رأس اؼباؿ الفكرم. -
 إدارة خلق رأس اؼباؿ الفكرم. -

 استخراج قيمة رأس اؼباؿ الفكرم. -
 إدارة قيمة رأس اؼباؿ الفكرم. -

 االسًتاتيجي.ICإدارة 

 & Daniel اػبطيةالربؾبة 
Noordhuis 2002 كمي 

اف االعتماد على اؼبؤشرات اؼبالية فقط يف 
إف دل  ؾبدماختيار اؼبشاريع أصبح غَت 

تقًتف باؼبؤشرات الفكرية، ألف اؼبعرفة قوة، 
كيتطلب اعتماد ىذا النموذج استخداـ 

 اغباسوب

Pv=B1v(p1)+…+Bnv(pn) 

 قيمة احملفظة، Pvحيث 
n ،عدد اؼبشاريع 

b1…bn   ،)متغَتات القرار )القدرة الفكرية
v(p1)…v(pn) .قيمة كل مشركع 

بنية صانع 
 اؼبعرفة

Awad & 
Ghaziri 2004 كصفي 

تشمل بنية صانع اؼبعرفة ؾبموعة من 
اػبصائص كاؼبهارات كاؼبهمات، اليت سبكنو 

من صبع اؼبعلومات كمعاعبتها بشكل 
يستخلص منها قيمة تضيف منفعة ألعماؿ 

 الشركة.

 تكنولوجيا اؼبعلومات. -
 عملية التحوؿ. -

 القيم. -
 الثقافة التنظيمية. -
 اػبربة التنظيمية. -

 كمي Chen 2005 القياس اؼبوزكف
راس اؼباؿ الفكرم يبثل ؾبموعة عناصر كل 

منها لو كزف معُت، كىذه العناصر ىي 
 )البشرم، اؽبيكلي، االبداعي، الزبائٍت(

IC= m
j= 1Cij*Qij m

i=1Qij 

 حيث:
IC ،رأس اؼباؿ الفكرم 

Cij قيم عناصر رأس اؼباؿ الفكرم؛ 
m عدد عناصر رأس اؼباؿ الفكرم؛ 
Q كزف عناصر رأس اؼباؿ الفكرم 

 العلمية اليازكرم دار ،األعمال منظمات في الفكري المال رأس إدارة ،سعد علي العنزم كأضبد علي صاحل، المصدر: 
 . بتصرؼ.284-279، ص ص2009 األردف، العربية، الطبعة كالتوزيع، للنشر

 يلي: يبكن قوؿ ما (3/1) من خبلؿ اؼبعطيات اؼبعركضة يف اعبدكؿ رقم
يبلحظ أف أكؿ االختبلفات اليت اختلف الباحثوف حوؽبا يف كضع مبوذج لقياس رأس اؼباؿ الفكرم ىو  -

كالثاين كمي،  نوع اؼبقياس، حيث قبد أف مباذج القياس اؼبعركضة قد ازبذت اذباىُت، األكؿ كصفي، 
 الكبَت يف ؿبتول النماذج كصيغها؛ كما يبلحظ أيضا االختبلؼ
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إف االختبلؼ يف مباذج القياس ال يعكس فقط االختبلؼ يف التوجهات الفكرية للباحثُت كاألطر  -
اؼبنهجية للبحوث كالدراسات اليت قدموىا، إمبا يعكس أيضا االختبلؼ يف التوجهات التنظيمية 

 يدىا ؼبكونات رأس ماؿ الفكرم كآليات إدارتو كاالستثمار فيو. للمنظمات كطرؽ ربد
 البحثعملية  من حذرين يكونوا أف هبب كالباحثُت كاحملللُت اؼبدراء أف إذل  Bontisيشَتيف األخَت، 

 خبلؿ من بقياسو ؽبم سمحت ال ىذا األخَت طبيعة أف ، ذلكالفكرم اؼباؿ رأسقياس ب تتعلق صيغة عن
إال أف ىذا حسب ما أشار  ، أك أف ذلك ينفي كجود صيغة للقياس من األساس،االقتصادية اؼبتغَتات استخداـ

ير لى اؼبدراء مواصلة العمل على تطو ، لذلك هبب عللوقت مضيعة ىو اؼبقاييس تطوير أف يعٍتال  Bontisإليو 
 عليها تقـو اليت العمليات تقييممقاييس كمعايَت لفحص اذباىات كأمباط مبو رأس اؼباؿ الفكرم، باعتبار أف 

 .1قيمتو على الًتكيز من أنبية أكثر قد تكوف الفكرم اؼباؿ رأس تنمية
 المطلب الثالث: مؤشرات قياس رأس المال الفكري -

 اؼبزايا من الرغم كعلى ،لقياس رأس اؼباؿ الفكرم اؼبطركحة النماذج من الكبَت العدد من على الرغم
" مكتملة غَت"تبقى  النموذج تنفيذ عملية و، إال أفعن كاإلببلغ رأس اؼباؿ الفكرم بقياس اؼبرتبطة اؼبزعومة
رأس اؼباؿ  قياس يف رائدة كانت كاليت (،اؼبثاؿ سبيل على Skandia) الشركات ، كىو ما دفع بعض2كبطيئة

مؤشرات خاصة ، كما دفع الكثَت من الباحثُت إذل كضع 3ذلكب القياـ إذل التخلي عن عنو كاإلببلغ الفكرم
لقياس مكونات رأس اؼباؿ الفكرم، كاليت يبكن من خبلؽبا ذباكز الصعوبات كنقاط الضعف اليت كانت تطرحها 

 عملية القياس كفق النماذج التقليدية اؼبعركفة.
أف  الفكرم اؼباؿ سأر  قياس ؤشراتإنو ينبغي ؼبف Anthony Kellyك بصفة عامة، كمثل ما يشَت  

 4:تتسم باػبصائص التالية
 إذل بسرعة للتغَتات االستجابة ىعل ةقادر  تكوف فأ ، كما ينبغيمفرط بشكل ليس كلكن اغبساسية: -

 اليت الصغَتة اؼبؤقتة للتقلبات مبلئم غَت بشكل تتفاعل هناأ حبيث حساسة تكوف ال ما كلكن حد
 اؼبنظمات؛ حياة من طبيعيا جزءا تشكل

 ؛النجاح كدرجات التغيَت مستويات بُت التفريقيسمح ؽبا ببالقدر الذم  :الدقة -
 ؛قياسو إذل ترمي ما فعبل تقيس هناأ حيث من عليها االعتماد يبكنمة: حيث ءاؼببل -

 تلخيص لبعض اؼبؤشرات اؼبقًتحة لقياس مكونات رأس اؼباؿ الفكرم. يما يلكيف 
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Marius UNGERER, Op.cit, p.132. 
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  المال البشريأوال: مؤشرات قياس رأس 
 اؼبوظفُت، فهو بذلك اؼبصدر ذىن يف اؼبضمنة الفردية الضمنية اؼبعرفة يف يتمثل رأس اؼباؿ البشرم

 اؼباؿ رأس من مكونات األساسي للمنظمة، كىذا ما هبعل منو اؼبكوف االسًتاتيجي كالتجديد لبلبتكار األساسي
 . 1الفكرم اؼباؿ رأس من اآلخرين نُتللمكو  دافعة كقوة يعمل فهو الفكرم،

 2:يف العناصر التالية البشرم اؼباؿ رأس مؤشرات قياستتمثل  Marius Ungererككفقا لػ 
اعبديدة؛  كاػبدمات اؼبنتجات إذل اؼبنسوبة للمبيعات اؼبئوية النسبة كتشمل: باالبتكار اؼبتعلقة اؼبؤشرات -

 مقارنة اعبديدة للمنتجات اإلصبالية اؽبوامش االخًتاع؛ براءات أك اعبديدة للمنتجات اإلصبارل العدد
 .القديبة للمنتجات اإلصبالية باؽبوامش

 الشركة. داخل اؼبوظفُت معنويات عن الكشف ىو ذلك من كاؽبدؼ: اؼبوظفُت موقف استطبلعات -
 خرائط يف الفجوات اؼبوظفُت؛ دكراف معدالت كتشمل: البشرم اؼباؿ رأس دبخزكف اؼبتعلقة اؼبؤشرات -

 .ذلك إذل كما اػبربة سنوات عدد متوسط اؼبطلوبة؛ كاؼبهارات اؼبتاحة اؼبهارات بُت الكفاءات
 :يما يلقياس رأس اؼباؿ البشرم يف  مؤشرات Ali Naghi Amiri et alكما يلخص 

 (: مؤشرات قياس رأس المال البشري4/1رقم ) الجدول
 مؤشرات القياس

 الموظفينكفاءة 

 القيادة االسًتاتيجية
 اؼبوظفُت صفات

 اؼبوظفُتالقدرة على التعلم لدل 
 اؼبوظفُتكفاءة عمليات تدريب 

 السياسات كإدارهتاعلى اؼبشاركة يف صنع  اؼبوظفُتقدرة 
 الرئيسيُت كاإلداريُت الفنيُت اؼبوظفُت تدريب

 الموظفين واتجاىات سلوك
 قيم اؼبنظمةمع  التماثل

 درجة الرضا
 اؼبوظفُتمعدؿ دكراف 

 متوسط سنوات اػبدمة

 للموظفداعية القدرة االب الموظفينبداع إ
 الدخل اؼبتأيت من األفكار األصلية للموظفُت

Source: Ali Naghi AMIRI et al, Increasing the Intellectual Capital in 

Organization: Examining the Role of Organizational Learning, European Journal 

of Social Sciences, Vol.14, No.01, 2010, p.100. 

، رأس اؼباؿ الفكرم من "hard partالصلب " اعبزء سبثل ُتاؼبوظف أف كفاءة Jin Chen et alكيرل 
 األكاديبية، كاؼبعرفة التقنية اؼبعرفة منم، حبيث تتكوف اؼبعرفة كمواىبه ممهاراهت، ُتاؼبوظف معرفة ذلك كيشمل

 على اغبصوؿ يتم، فيما نظرية فهي كبالتارل اؼبدرسي التعليم خبلؿ من رئيسي بشكل عليها اغبصوؿ يتم كاليت
                                                           

1
Hardeep CHAHAL & Purnima BAKSHI, Effect of Intellectual Capital on Competitive Advantage and 

Business Performance: Role of Innovation and Learning Culture, International Journal of Learning and 

Intellectual Capital, Vol.11, No.01, 2014, p.62. 
2
Marius UNGERER, Op.cit, p.134. 
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 سرأ من "soft part"" الناعم اعبزء، كأف اؼبمارسة خبلؿ من العملية اؼبهاـ إقباز على ُتاؼبوظف كقدرة ،اؼبهارات
 إبداع ف، كما يرل أالعمل عن كالرضا للعمل دكافعهم ذلك يف دبا، اؼبوظفُت موقفاؼباؿ الفكرم يتمثل يف 

 العوامل أحد فهو مث كمن ،باستمرار ابتكارات كإجراء مرف بشكل معرفتهم استخداـ من نهميبك ُتاؼبوظف
 .1للمنظمة رأس اؼباؿ الفكرم تطوير يف الرئيسية
 مؤشرات قياس رأس المال الهيكليثانيا : 

تكنولوجيا بأنظمة  أساسا كاؼبتواجدة اؼبؤسسة سبتلكها اليت اؼبعارؼ عن اؽبيكلي اؼباؿ رأس يعرب
كألف رأس اؼباؿ اؽبيكلي ، 2كالنشاطات ة األعماؿفبارس طرؽك  ةالتنظيميالثقافة  الفكرية، اؼبلكية اؼبعلومات،

اؼبرمزة فإنو يبثل ما ينضج من معارؼ كخربات األفراد ليتحوؿ إذل قواعد بيانات،  –بوصفو اؼبعرفة الصروبة 
معلومات  بنك إنشاء على اؽبيكلي اؼباؿ رأس تركيز أف ، كما3تظل يف الشركة إجراءات، أدلة عمل كبرؾبيات

 عدـ بسبب التقدير كسوء القرار صنع تكاليف كتقليل التنظيمي التعلم على اؼبنظمة قدرة ربسُت إذل يؤدم
 :يما يلمؤشرات قياس رأس اؼباؿ اؽبيكلي يف  Ali Naghi Amiri et alكيلخص ، 4اؼبعلومات كفاية

 المال الهيكلي(: مؤشرات قياس رأس 5/1الجدول رقم )
 مؤشرات القياس

 بناء ثقافة اؼبنظمة ثقافة المنظمة
 سباثل اؼبوظفوف مع رؤية اؼبنظمة

 توضيح العبلقة بُت السلطة كاؼبسؤكلية كاؼبنفعة الهيكل التنظيمي
 صبلحية نظاـ الرقابة باؼبنظمة

 الداخليةبناء كاستخداـ شبكة اؼبعلومات  التعلم التنظيمي
 بناء ـبزكف تعليمي للمنظمة كاستخدامو

 العمليات التشغيلية
 مدة سَت العملية

 مستول جودة اؼبنتج
 كفاءة العمليات التشغيلية

 نظم المعلومات
 الدعم اؼبتبادؿ كالتعاكف بُت اؼبوظفُت

 توفر اؼبعلومات اؼبتعلقة باؼبنظمة
 مشاركة اؼبعرفة

Source: Ali Naghi AMIRI et al, Increasing the Intellectual Capital in 

Organization: Examining the Role of Organizational Learning, European Journal 

of Social Sciences, Vol.14, No.01, 2010, p.101. 
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 عليها اؼبوافقة سبت اليت القيم تتمثل أساسا يف اؼبنظمة أف ثقافة إذلJin Chen et al كيشَت 
 الكاملة القدرة سبنح أف ما ؼبنظمة يبكن القوية الثقافة ظل يف فقط ، كأنواؼبوظفُت صبيع قبل من كمشاركتها

 يشمل ال التنظيمي ؽبيكلبكل صدؽ، كما يؤكد على أف ا خدمتها على كربفيزىم كفاءاهتم  إلظهار وظفيهاؼب
 غَت التنظيمية العبلقة اأيض كلكن التحكم، كنظاـ القوة عبلقة من تتكوف اليت الرظبية التنظيمية العبلقة فقط

يف  لنجاح اؼبنظمة الوحيدة الطريقةف لذلك ،ًتاكمكاؼب اؼبستمر للتعلم نتيجة ىي التنظيمية لكفاءة، كأف االرظبية
معلومات  نظاـتبٍت  ، كذلك من خبلؿمنافسيها من التعلم يف أسرع تكوف أف ىي التنافسي تفوقها على غبفاظا

 .1داخل اؼبنظمة التعلم كتسريع ،التشغيلية الكفاءة كزيادة ،الداخلية اؼبعلومات تدفق تسريع على مبلئم يعمل
  يمال العالقاتالثالثا: مؤشرات قياس رأس 

م ألم منظمة، فرأس ماؿ مكونا أساسيا من مكونات رأس اؼباؿ الفكر  اؿ العبلقايتاؼبيبثل رأس 
أكثر األصوؿ الفكرية اليت يبكن  يبثل، 2تدفقا للمعرفة من اؼبنظمة إذل البيئة اػبارجيةالعبلقات كباعتباره 

أصحاب اؼبصلحة الذين تربطهم عبلقات مباشرة أك غَت مباشرة استغبلؽبا يف إنتاج، نقل، كتبادؿ اؼبعرفة مع كل 
 بعضهم مع اؼبهنية تقنياهتم الشركاء يف مشاركة أكرب إمكانات توفر أفضل العبلقاتكمن منطلق أف  باؼبنظمة.

 تفاعلية عبلقات ببناء يتطلب من اؼبنظمة القياـ وكاغبفاظ علي مستقر عبلقات ماؿ رأس، فإف خلق 3البعض
تتمكن اؼبنظمة من قياس كفاءة ىذه العبلقات، قدـ الباحثوف ؾبموعة من  كحىت اؼبصلحة،  أصحاب مع جيدة

 :يما يليف  Ali Naghi Amiri et alاؼبؤشرات اليت يبكن استخدامها يف ذلك، كاليت يلخصها 
 يمال العالقاتال(: مؤشرات قياس رأس 6/1الجدول رقم )

 مؤشرات القياس

 القدرة التسويقية األساسية
 قاعدة بيانات العمبلء كاستخداـبناء 

 القدرة على خدمة العمبلء
 القدرة على ربديد حاجات العمبلء

 كثافة السوق

 اغبصة السوقية
 األسواؽ احملتملة

 الوحدات اؼبباعة إذل عدد الزبائن
 ظبعة العبلمة التجارية

 بناء قنوات البيع

 مؤشرات والء العمالء
 رضا العمبلء

 شكاكل العمبلء
 تدفق العمبلء

 االستثمار يف العبلقات مع العمبلء
Source: Ali Naghi AMIRI et al, Increasing the Intellectual Capital in 

Organization: Examining the Role of Organizational Learning, European 

Journal of Social Sciences, Vol.14, No.01, 2010, p.101. 
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فإف رأس ماؿ  ،اؽبيكلي اؼباؿ كرأس البشرم اؼباؿ رأس مع باؼبقارنةعلى أنو ك  Jin Chen et alك يؤكد 
يف ذلك، كما  اغباسم العامل متزايد كبو على كيصبح اؼبنظمة قيمة ربقيق على مباشر بشكل يؤثر العبلقات

،ظل ما تشهده ساحة  يف أنبية أكثر ادكر  يلعب اليـو العميل كالء يؤكد على أف  األعماؿ من تنافس ؿبمـو
 للمبيعات الًتكهبية العركض من العديد إذل اللجوء إذلستكوف مضطرة  فو ـبلص عمبلء لديها ليس اليت فاؼبنظمة

 كاػبدمة اؼبنتج جودة لتحسُت أكرب جهود بذؿ باؼبنظمة إذل ، كىو ما من شأنو أف يدفعجدد عمبلءالستقطاب 
 1.العمبلء ككفاء رضا كلتحسُت للعمبلء، كاؼبستقبلية اغبالية باالحتياجات اؼبتعلقة

ككملخص لكل ما سبق، فعلى الرغم من كل الصعوبات اليت تعًتض عملية قياس األصوؿ الفكرية 
باؼبنظمة، إال أف ذلك دل يبنع اؼبنظمات كالباحثُت من االجتهاد يف البحث عن مباذج ك تطوير مؤشرات لقياس 

 الباحثوف وباكؿ حيث باستمرار تتزايد القياس مباذج على أف عدد Bernard Marrىذه األصوؿ، حيث يؤكد 
 بأداء كالتنبؤ ،القياسي كاألداء ،الكشف كربسُت ،كتنفيذىا االسًتاتيجيات صياغة على تساعد مقاييس تطوير

، كترجع أنبية قياس األصوؿ الفكرية إذل الدكر الذم تلعبو عملية القياس يف إدارة ىذه 2اؼبستقبل يف األعماؿ
أف عملية القياس مهمة جدا إلدارة  حيث يرل Jin Chen et alاألصوؿ كاالستثمار فيها، كىو ما يؤكده 

 .3ساس على القياس الفعاؿالفعالة تعتمد يف األ فاإلدارةرأس اؼباؿ الفكرم، 
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 :خالصة
 االدارية اؼبفاىيم أىم يبثل أحد الفكرمرأس اؼباؿ  أف اتضح الفصل ىذا يف تناكلو مت ما خبلؿ من

 اؼبوارد، ؾبموع إذل الفكرمرأس اؼباؿ  يشَتك  اؼبعرفة، باقتصاد اليـو يسمى ما سانبت يف تشكيل اليت اغبديثة
 غَت األصوؿ يعكس فهو منها، القدًن كتطوير جديدة أفكار إنتاج من سبكن اليت كالشبكات العبلقات القدرات،
 التنافسية قدرهتا تدعيم بغية تعظيمها بل فقط ىذا ليس ،ؽبا مضافة قيمة خلق يف تساىم اليت باؼبنظمة اؼبلموسة

 مكونات حددت فقد اؼبصلحة، ذات باألطراؼ اؼبنظمة عبلقة إذل كبالنظرا، كاستمراريته بقائها على للمحافظة
   :يىك  أساسيةة عناصر ثبلث يف الفكرم اؼباؿ سأر 

 اؼبهارات، اؼبعارؼ ؾبموع إذل يشَت كالذم الفكرم اؼباؿ لرأس مكوف أىم كىو :البشرم اؼباؿ رأس 
  .اؼبنظمة داخل كالتجديد بتكاراال مصدر فهو األفراد، يبتلكها اليت كالكفاءات

 يعترب أخرل جهة كمن جهة من ىذا البشرم اؼباؿ رأس دعم يف كبَتة أنبية يكتسي: اؽبيكلي اؼباؿ رأس 
 كىياكلها براؾبها مستنداهتا، بياناهتا، قواعد يف اؼبخزنة اؼبعرفة يف كاؼبتمثل للمنظمة، التحتية البنية

 .هاخارج استخدامو أك نقلو يبكن ال الذم الوحيد اؼبكوف بذلك فهو التنظيمية،
 اؼبصلحة ذات باألطراؼ اؼبنظمة تربط اليت العبلقات الناذبة عن القيمة يف يتمثل: العبلقايت اؼباؿ رأس 

 .. إخل.ؿبلي ؾبتمعك  يندمور  عمبلء، مستثمرين، من
ة يالقدرات اؼبعرف كتطوير الستقطاب كاؼبًتابطة ةاؼبتسلسل العمليات يف الفكرم اؼباؿ رأس إدارة كتتمثل

 الكثَت كضع ككفاءة ةيبفعال ذلك إدارة كهبدؼ ،مستمرة للمنظمة ةتنافسيميزة  لتحقيق عليها ةظفاكاحملكالفكرية 
 كالنموذج Bernard Marr et al مبوذج الفكرم، اؼباؿ رأس إدارة مصفوفة منها ـبتلفة مباذج الباحثُت من

 األصوؿ إدارة عملية يف ىامة حلقة الفكرم اؼباؿ رأس قياس عملية تعترب، كما الفكرم اؼباؿ رأس إلدارة اغبديث
 مبوذج اؼبتوازف، األداء بطاقةها أنب من ذا الغرضؽب كالنماذج اؼبؤشرات من ديالعد طورت ثيح اؼبلموسة، غَت

  .اؼبلموسة غَت األصوؿ مرقابك  سكانديا
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 تمهيد:

 االفة،للبدله اغبثل لله  يللف   يف ظللم  للب  يللف  ليلل ب اتصلل م عبفة،للبد اؼبي تللها  يف ظللم اتة   للبت ا دارللله 
 عبعةفللبر  ساتللبت اتةيةللصيل اتيللب   ا كفللب ة  ساتللبمت اتةيةصةصلله  كبنلله  ميةصلله  م ؾبةةللط ملل مفث ع للكم   صلل  دبكبنلله

 ك لللل    للللث  كبنللللا    ةطةفبمللللتارمفبطللللب عةيةصلللله ا ةةللللط ساتللللبت انةب للللب  نةللللك تةةي تللللها   ك  هللللب ه اؼبذهلللل للللث  ك لللل  
 خبيه مةك اؼب مفطه عةةصصيل  ربتُت األدا .ا   ا  ه تةة ثلبت ا دارله اؼبيبي ة اؼبساتبت

 ك    ن اع األدا  مأ َتا عةى  كبنه  اتص مل كم  يف   ؼبساتبت اتةيةصيل اتيب   دا  اتف ث اتيةةي ألن 
اتيت يبكث  ث  اؼبيبهج  اؼبيبلَتاتف ث عث  هيل  عةص ب    ات ا بهذه اؼبساتبتا كبن  ث اتض  رم  م،يصف 
 . تةة  اتيةم عةى يصبغه  سش ات تةصبات  مةصصةت ع كم ا اتي ع  ث األدا ا ذه ربتُت مةصصيل  خكؽبب

 ث خكل  عأدا  اتف ث اتيةةيتي ض  ربةصم  هيل اؼبفبهصيل اتيظ له اؼبةيةةه  اتف،مهذا   عةصت مت زب،صص
 اؼبفبحث اتةبتصه:

 .تةف ث اتيةةي اؼبفبهصةي ا طبر :اؼبف ث األ ل -
 .اتف ث اتيةةي  دا   ث ات بين:فاؼب   -
 اؼبف ث ات بتث:  سش ات  دا  اتف ث اتيةةي.   -
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 للبحث العلمي المفاىيمي اإلطارالمبحث األول:  -
عةثلثا  نظ ا ؼبب سب ةت اؼبي ته اتيبمل  يذ  ك    ث  يف ظم اتةط ر اتةةٍت  ات  رة اؼبي تصه اتيت ل  ثهب

 يف   اؼبي ته ي ته  االلب اط يف نظبم افة،بدم يف عيب   م كصم ؾبةةط اؼبدبخةةف  شكبؽبب   ن اع ب  ث  نبصه 
 ث  ك   األن طه اتيةةصه اتيت  -عبعةفبره ات اتث األهيل تكم  ي ته - يف  اتف ث اتيةةي  كؿبتام كم  هيل 

 كةتاارمفبطت عفصئةت  سبكصيت  ث حم   ب   ميزلز عب نتبن  ك  هب  تبنبه يف اتي  ض  مكةتي  نبصه خبيه
أهيل  ن اعت   يبهجت اؼبخةةفه  اؼبةيثدةا ع    را ف  م اتف ث اتيةةي   نبصةتا  يف اتفثاله هذا اؼبف ث  اصةيب ل

 ا طبر اتيةةي  اؼبساتبيت اتذم لةيل  ث خكتت فببراه اتف ث اتيةةي. تصةيب ل يف األخَت
 البحث العلمي مفهومالمطلب األول:  -

اتفبح ُت  ليث  ف  م اتف ث اتيةةي  ث  ك   اؼبفبهصيل اتيت حظص  عبهةةبم خبص  ث ففم اتك َت  ث
اتذم يبكث م،يصفت     ةكب زب،،بهتيل اتيةةصه  م   بهتيل اتفك لها تبتف ث اتيةةي تصس عبؼبف  م اؼبفك لثا عبخ

 ث اتفبح ُت   ث خكل  دعصبت  إغببفت عةخ،ص عةةي  يُت    دبصثان حب ي خبصا  هذا  ب لربر م  ت اتك َت
عةى اؼبتة ى   إظ بر  نبصةت هيل خ،بئ،ت  ـبةةفه إىل ؿبب ته مي لف اتف ث اتيةةي  ربثلث  زب،،بت عةةصه

 اػببص )ا ةةط اتيةةي(  اتيبم )ا ةةط احملةي    اتث  (.
  :تعريف البحث العلميأوال 

ليث  ف  م اتيت يبكث  ن ىبةةف اتفبح  ن ح ل مي لف ب     ضب صي با  عةى خكب غَته  ث اؼبفبهصيل
ح ل مي لفت   ضة نتا ت يبك شفت اخةكتب  تتاتف ث اتيةةي  ث اؼبفبهصيل اتيت ال لكبد هبث اتفبحث عث مي لف 

 . فب  ا ع ضط مي لف تتكم اتفبح ُت اتذلث امفبق عُت  
 اتيت اؼبي جصه إىل مي لف اتف ث اتيةةي عةى  نت: "اتط لةه C.R. Kothari يف هذا ا طبر لذهب 

 إ ب  يصيه ااةيةب بت إىل  ي لتة  ب ربةصة اتفصبنبتا    اغبةبئ  صبط ت ضصها يصبغه اؼب كةها م ضص   ث مةك ن
إىل  Y.K. Singhكةب لذهب . 1اتيظ له" غات،ص تفيض ميةصةبت    اؼبييصه اؼب كةه اذببه حة ل شكم يف

عةةصه ات ي ل إىل حم يبكث االعةةبد عةصت تةة كةه  ث خكل صبط اتفصبنبت " مي لف اتف ث اتيةةي عةى  نت:
 يف االذببه ذامت لي تت ن راتثلث حَتش عةى  نت: " اصةه وبب ل ا 2  يظةه" ربةصة ب  مفتَتهب ع، رة  ي جصه 

ع ااطة ب اتفبحث درااه ظبه ة      كةه  ب  اتةي ب عةى اتي ا م اؼبس  ة يف ظ  رهب    يف حث   ب تةة يم إىل 
 .3نةبئج مفت  ذتكا    ات ي ل إىل حم    عكج تذتك ا شكبل"
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ةيكم  االاةة،ب  اؼبيظيل  اتثفص  اتذم لة م عت اتفبحث عغ ض كةب لي تت  ائم عةي عةى  نت " اصةه االا
اكة بب  ية  بت    عكفبت  ثلثةا  ث خكل ؾبة عه  يظةه  ث اػبط ات اتيت ميةم عةى ا  بعه عةى 
عيض األائةه    االتًتاضبت اتيةةصه عث طفصيه اتظ اه  احملصطه عب نتبن هبثب مفتَتهبا  اتةي ب عةص ب  ضفط ب 

 كما  غَت عيصث عث هذا اتتصبق مي تت  يب  عفث اعبفبر  آخ  ن عةى  نت "1تص ب تكاةفبدة اتة، ى  ي ب" تةة كيل
 يف  لسدم عتا ربصث اتيت اتطفصيصه تةظ اه  ا نتبن عف يل م مفث  ثلثة  يبرب إنةبجب إىل ل ث  ي ج ذم ن بط
 .2"اتطفصيه عةى  اتتصط ة اتظ اه  هذه يف اتة كيل عةى ا نتبنفثرات  رتط إىل اتي بله

 مسرق اتيت تةة ككت حة ل إىل تةة يم اتيبفثة اتثفصةه احملب ته نت " لي تت ايصث  بايل عةىكةب 
  يصيها ؼب كةه اؼبيباب اغبم إىل اتة يم عغصه خبر صه  ط ائ  ألد ات اؼبيظيل االاةخثام ط ل  عث اتف  لها
 لفةى يف ات أن ذامتا  .3" ميظصةب دفه فم   خ ى  ابئم ااةخث   ت  إتصت اتة يم يبكث فبب  تضم ع، رة

ا  ك   مي لف اعةةبدا  انة برا عُت اتكةبب  اتفبح ُتا  لث  رد يف هذا دليل فراسكاتياتةي لف اتذم  ضيت 
اتثتصم  ن اتف ث اتيةةي ه "كم عةم إعثاعيا يببرس  تةب ألابس  ي جي  ميظصةيا هبثب إ  ا  ات يصث 

ا نتبين دبب يف ذتك اؼبي ته اػببيه عب نتبن  ات ةبته  ا ةةطا  ااةغكل هذا ات يصث  ث اؼبي ته يف اعةكبر اؼبي يف 
 .20055ا  ه  اتةي لف ذامت اتذم مفيةت  يظةه اتص نتك  يف مة ل هب اتيبؼبي تتيه 4مطفصةبت  ثلثة"

إعثاعيا  يظيل  هبدبا   ث خكل  ب اف  يبكث اتة ل  ن اتف ث اتيةةي ه  كم ن بط  ي جي   
ليةم  ث خكتت اتفبحث عةى حم   كةه  ب    ا  بعه عةى متبؤل  يُتا هبثب رب،صم  ي ته  ثلثة م  م 

  ريصث اؼبي ته ا نتبنصها  متةغم يف اعةكبر مطفصةبت  ثلثة.
 ثانيا: خصائص البحث العلمي 

اؼبية  بت  اغبةبئ   ث  ،بدر ؾب د اتةصبم جبةط  ه   ب ليٍت  ن  ا6اتف ث ه  تث اتة ةص  اتيةةي
غَته  ث األن طه  األابتصب عث  ـبةةفه   ةي عه ال لثخم يف دائ ة اتف ث اتيةةيا   ن اتف ث اتيةةي لةةصز

 اتيةةصه األخ ى دبجة عه  ث اػب،بئصا  مةة م  نب ب يف  ب لةي:
                                                           

اتفك  اعبب ييا دار ا دراسة تطبيقية على قطاعات الصناعة التحويلية –ث العلمي ودوره في التنمية االقتصادية البح ائم عةي  ضبث يفص ا 1
 .38ا ص2018ا  ، اتطفيه األ ىلا 

  دة  اؼبسسب  اتي يب اتث   ات بين تضةبنا ضمان جودة البحث العلمي باستخدام المكتبة االفتراضية العلمية يب  عفث اعبفبر خةف  آخ  نا 2
 .23ا اعبب يه اػبةصجصها اتف  لثا ص05/04/2012-04اتةيةصيل اتيب ا 

ا 2008اتطفيه ات بنصها اتي اقا  ا ساته  ارث ات ةبتصها أخالقيات البحث العلمي في العلم اإلنسانية والتربوية االجتماعيةا ايصث  بايل األاثم3
 .02ص
 :ن  هتب  يظةه اتةيب ن  اتةيةصه االفة،بدلها  ليطي اتثتصم ا ه    صةه ربثد  ي جصه صبط ا ح،ب ات  ث   م اتف ث  اتةط ل   دليل فراسكاتي

 مي لفبت تةف  ث األاباصه  اتف  ث اتةطفصةصه  اتف ث  اتةط ل .
4
OECD, Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and 

Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, 

OECD Publishing, Paris, 2015, p. 44. 
5
Rapport Mondial de l'UNISCO, Vers les Sociétés du Savoir, Editions UNESCO, 2005, Paris, France, p.102. 

6
 C.R.Kothari, Op.cit, p.1. 
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  :اتف ث ة ل عةةصه ؼب كةه  األيبتها تبتفبحث يف ط لةت  هببد ح هللةةصز اتف ث اتيةةي عبعبثاألصالة
ا عةى  ن تلتيى إىل ات ي ل إىل  تكبر  ثلثة ذات  نبصه عةةصه  ث خكل اؼب ض ع اتذم لة م عثرااة

ا تةة برلط اتف  صه ب ة في بهثت  هذا  ب هبيم اؼبي ته اعبثلثةا 1تة افط  تةةك يف مفكَتها   يبلشلك ن 
 مربز األيبته يف ا 2م،ةة ب  مثل هب  يبهث اتف  ث اتيت   اعبب يبت  ا ا  مةك اتيت لةيل اتةصبم هبب يف

 هاؼبتةخث   األد ات األابتصب   ض ع    كةه اتف ثا إىل اؼبي ج  خكل اتف ث اتيةةي عثاله  ث
األخَت كيكج  ةًتحه يف اغبة ل اؼبإتص ب  اتيةبئج اؼبة يم  ث خكل  لضب كةها كةب مظ   اؼبه  يبعب يف

 ؼب كةه اتف ث.
  يف اتف  ث األاباصها  لةجةى ذتك ع كم  اض  يثم اتصةُتا ع اتيةةياتف ث  لة،ف اليقين:عدم

إ كبنصه عثم  ا كةب لظ    لضب يفنصه عثم ربةص  اتيةبئج اؼبة، دةهيبك اعًتاب  ااط اتيطبق عإ كب لث 
األهثاب اؼب   ة ا   ب إذا كبن يبكث ربةص  كم اتكزم تة ةص  اتيةبئج اؼبة فيه اتةكبتصف    ات ف  ربثلث

ليةرب عثم اتصةُت  يصبرا  اباصب عيث اتةةصصز  عةى افصم اؼب بل   ا ث     ع اتف ث ع كم  طة   هنبئي
)اتيةبذج اؼبتةخث ه الخةفبر اؼبفبهصيل  اتةةيصبت اتةةيصه اتيت ميط م  اتيةةي عُت اتيةبذج األ تصه تةف ث

 اتيةةي اتيةبذج األ تصه غَت اؼبةيةةه عبتف ث ث حصث فبعةصه اتةطفص (    عةى ـببط  عبتصه  ث اتف م
 .3ات  بدات اتةبن نصه() حثات  ب ففم ا نةبج اؼبتةخث ه تة ، ل عةى اتةةيصه    

 :كم عبحث لضصف شصئب  ثلثا إتص ب  مًتاكيل اؼبي ته عيب  لت يل تصت كم اتفبح ُت  اتيةةب ا  التراكمية 
اؼبةيةةه    ب ك ف  عيت اتف  ث اتتبعةه ا4 ث افةت  ث اتفبح ُت ب م يم إتصتفب ليطة  اتفبحثاؼبي تها   
انة  ا إتصتا  هبذا  حصث  ث لفث    غَته خط ات لكةم ت    عذتك عبؼب ض ع اتذم لف ث تصتاؼبةيةةه 

  لك ن اتف ث اتيةةي عفبرة عث حةةبت  ي تصه م مفث دبب افة ب  مة م عةصت.
 :عةةصه  يظةه هتثب إىل  ت   عذتكا 5ن بط رظبي لةيل ميفصذه ع كم  ي جي اتيةةياتف ث  التنظيم

ات ي ل إىل اؼبي ته اتيةةصه اتيت زبضط تض اعث   اس  ي جصها حصث ال يبكث ات ي ل إىل هذا اتي ع  ث 
 .6اؼبي ته د ن إمفبع هذه األاس  اتةةصث هبب

 ث ات ف ب  سبكييب يتات اتيةةصه اتثفصةهاعبؼبةبلصس  االتةزام اتةبم  اؼبطة إىل اؼب ض عصها   َتم :الموضوعية 
عإدراج   ه   ب ليٍت فصبم اتفبحث ا7عةى اغبةصةها  اتةيب م  ي ب عيصثا عث اتذامصه  اؼبس  ات اػببر صه

                                                           
 . 41ص مرجع سبق ذكره،  ائم عةي  ضبث يفص ا1

2
OECD, Op.cit, p  . 46. 

3
Ibid, p 47. 

ا 2015  ،للل ا ااتطفيللله األ ىلدار ات تلللب  تلللثنصب اتطفبعللله  اتي للل ا ا البحثثثث العلمثثثي ودوره فثثثي التنميثثثة فثثثي العثثثالم الرقمثثثياتتلليصث  لللرب ك إعللل اهصيلا 4
 . 45ص

5
OECD, Op.cit, p  . 47. 

 .41ا صمرجع سبق ذكره ائم عةي  ضبث يفص ا 6
 . 45ا ص2010 اتطفيه اتتبداها ا رلبا ادار اتةةيلا فصول في التفكير الموضوعيا عفث اتك مي عكبر7
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طةةبمت  م، رامتا تبتيةصجه اتيت مةضبرب  ط  ي نظ ها  كذتك اغبةبئ  اغبةبئ   ات فبئط اتيت مثعيل    ه
 يطةصه   يتجةه  ط ات افط  ال ميبفضتا  عةى اتفبحث  ن لةةفم ذتك  ليًتب عبتيةبئج هبب  ن مك ن 

 .1اؼبتةخة،ه حىت  ت  كبن  ال مةطبع   ط م، رامت  م فيبمت
ىا كةبعةصه اتةيةصيلا إضبته إىل  ب اف   ث خ،بئصا هيبك  ث اتفبح ُت  ث لضصف خ،بئص  خ    

 .2فة،بدا  اتةك ارلهاالاالخةصبرلها اتثفها    د هثبا اتةفتصثا 
 ثالثا: أىمية البحث العلمي 

تبتةةثم اتيةةيا  اتةط ر اتةةٍت  اتية  اتةأكصث عةى  نبصه اتف ث اتيةةيا تةث  يف   ث نبتةه اتة ل 
ليةجت ا ةةط ع كم  اباي دبب   كة ب اتص م   مفطه  يف  االفة،بدما  غَتهب  ث  سش ات ات تبه  اتةةثما

اتض  رة اتف  صها  عةى افصم اتذك  ال  مةةضصتةةصه  اعةكبرات مةيصها   ط ذتكا  عبتيظ  ؼبب  ث حب ث ع اتيةةي
 اغب، ا يبكث مةخصص  نبصه اتف ث اتيةةي يف اتيةبط اتةبتصه:

مة ثد  ث خكل اؼب بركه   دمت  كةب  نتةث  ث   م اتفبحث اتف دما   اتف ث اتيةةي ال لةيل -
 .3 ثا تةيةيل ب اباص ليث    ا  ه   ب اتيةةي ث ففم  عضب  ا ةةط ا  االخةفبر

 تةة ككت اغبة ل  اكة بب عةص ب  اتتصط ة عصئةت  ط اتةكصف عةى فثرمت  رتط ا نتبن  ي ته زلبدة -
 .4عبت خب  مةةةط ع، له د ته عيب    ا اد األت ا ةةيبت م ا ت اتيت

االرمفبط  هيل عةةصه تةي  ض عبؼبي ته  ث   م ميزلز اتةةثم  سبكُت ا نتبن  ث  اتف ث اتيةةي يب م  -
 .5  بكةت حم   هثاتتفصئةت تة ةص  ع  ك  

 أنواع ومناىج البحث العلميالمطلب الثاني:  -
كةب ا   ل مفث مي ع اتف ث اتيةةي عةي ع طفصيةت   غ اضتا تةف ث اتيةةي  ن ع ك َتة   يبهج  ةيثدة

 يف اتف ث ا اتةي عذ ليكس ه االتًتاضبت اتيت ل مكز عةص با  اؼبيبلَت اتيت م   ت  يبهجت عةيثدل مفث ميثد 
 ث   ها  األط  اتيظ له اتيت يبكث االاةيبد تيةةصه  اتفك له تةفبح ُت اػبةفصبت امي ع  ميثد   يبهجت اتةيثد يف 

  عةص ب  ث   ه  خ ى.
 :أنواع البحث العلمي أوال 

ظ  تطفصيةتا  هيبك  ث ت يبك  ث اتفبح ُت  ث ل،يفت عبتيل،يف اتف ث اتيةةي إىل  ن اع ك َتة  ـبةةفها 
عةى اؼبي ج اؼبةفط يف عةةصه اتف ثا  هيبك  ث ل،يفت  تةب تةغ ض  يتا إال  نت لفةى دائةب اتة،يصف  ل،يفت عيب 

                                                           
 . 12صا ذكره قمرجع سباتتيصث  رب ك إع اهصيلا 1
دراسثة حالثة مخثابر  –ق مواصثفات مثالكوم بالثدريج للتعلثيم ث العلمي بالجامعات الجزائرية وفثمطابقة وتكييف معايير جودة البحك يبه تلكحا 2

 . 25-24ا ص.ص2017اعبزائ اات ةفا  -ا  ب يه حتصفه عث ع عةي غَت  ي  رة  ط  حه دكة راها البحث العلمي
3
Peter PRUZAN, Research Methodology: The Aims, Practices and Ethics of Science, Springer International 

Publishing, Switzerland, 2016, p 257. 
اؼبللسسب  اتيلل يب اتللث   ات للبين تضللةبن  لل دة ا ضثثمان جثثودة البحثثث العلمثثي باسثثتخدام المكتبثثة االفتراضثثية العلميثثة يللب  عفللث اعبفللبر خةللف  آخلل  نا 4

 .23ا اعبب يه اػبةصجصها اتف  لثا ص05/04/2012-04اتيب ا اتةيةصيل 
5
Yogesh Kumer SINGH, Op.cit, p. 01. 
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األك   حض را يف دراابت  كةب اتفبح ُتا  األك   اعةةبدا  ث ففم اؼبيظةبت  ت ااكبيتاتذم  ضيت دتصم 
ه  اتيبشطه يف ؾببل اتف ث اتيةةي  اتةط ل  اتةكي ت  يا  لث ل،يف اتف ث اتيةةي إىل  ك ه  اؽبصئبت اؼب ةة

  ن اع: اتف ث األابايا اتف ث اتةطفصةي  اتةط ل  اتةج ليب.
 :األساسي لبحثا -

مة م  ت يل األاس اتيت هبثبه  كم عةم ذب ليب    نظ م يببرس  ث   م اكةتبب  يبرب  ثلثة 
 لتةى هذا اتي ع  ث اتف  ث  لضب  ا1عةص ب اتظ اه   ات فبئط اؼب بهثة د ن  ن متة ثب مطفص  خبص     يُت

عبتف ث اتيظ ما  اتيت لك ن اؽبثب  ي ب اتةية  يف اؼبي ته اتيةةصه  اكة بب  ية  بت  ثلثة  ط عثم  ي ته 
ال   ث اتف ثهذا اتي ع   عةى ات غيل  ث  نا 2 تفةه عإ كبن االنةفبع عيةبئج ب انةفبعب  فبش ا يف ؾببل اتةطفص 

هذه  إعثاع يف كفَت ع كم تبهيلل  نت إال فبئةه مةيصبت ربتُت    مةيصبت  ثلثة إهببد إىل عبتض  رة  ثبل
كةب  بنصها   نبحصه  ث اؼبتةةفةصه اتةطفصةصه تةف  ث لساس   اا نتبين يف اتًتاكيل اؼبي يف هيلبلت  م  ب ا 3اتةةيصبت

  .4 خ ى   ه  ث  االاةيثاد تت اؼبتةةفم إىل اتيظ  ب  ث خكلصزبطصط  ن تت عيثا
 :التطبيقي البحث -

 إىل األ ل اؼبةبم يف   تل إال  نت  ثلثةا  يبرب اكةتبب عغصه لةيل ه  اآلخ   يةي ثحبيف األيم   ه
اتةطفصةبت اؼبةكيه تيةبئج اتف ث  بؽبثب األاباي  ث هذا اتف ث سبصصزت ا5ؿبثد عةةي هثب    غ ض ربةص 

 كبن  ا ا  ةة اه عث ط ل  إهببد حة ل ؼبتبئم ؿبثدةا  إشفبع حب بت زلبدة اؼبي ته تغ ضا   6األاباي
 اؼبساته ىبةةف  زن هذا اتي بط  ث  ساته إىل  خ ى عبخةكب  ا 7 ثلث شي  اعةكبر    إنةبج ط ق ااةيفبط
  ساتبت اتةيةصيل اتيب  يف اتةطفصةيا اتيةةي اتف ث  لةثما 8إدارهتب   ن ع ن بط ب    م   بت  اؼبساته
  ثلثة خث ه لتةيفث فث     ةجثدا     ثلثا  يةجب ليطيتةث   ي ب  االاةفبدة م ظصف ب يبكث  ثلثة  يبرب

 م ظصف إىل مسدم اتث تصها    احملةصه اتت ق يف  ةةصزة فصةه اػبث ه    مةك اؼبيةج ذتك وبة  حبصث  ةجثدةا   
 األاباصه اتف  ث عرب اؼبي ته م تصث خربة خكل   ث ااةثا ة با  ربةص  اتةيةصه  ميزلز رعبحااأل  حىت اتيب ةها اتصث

                                                           
1
OECD, Op.cit, p. 50. 

 . 38ص مرجع سبق ذكره،اتتيصث  رب ك إع اهصيلا 2
ا اؼبلسسب  اتلث   األ ل: مطل ل  اتف لث اتيةةلي يف اتةيةلصيل اتيلب ا ستراتيجية التطثويركالية البحث العلمي في الجزائر واإش از ليه عث ت ج   نفصةه ن م3

 .276صا األردنا 11-13/08/2014
 األ لا اؼبلسسب  اتيل يب اتلث   تسويق مخرجات البحث العلمي كمتطلب رئيس من متطلبات الجودة والشراكة المجتمعيةا صبصم  ضبث ؿبة د اػبضل 4

  .05ا صا  ب يه اتزرفب ا األردن12/05/2011-10 تضةبن   دة اتةيةصيل اتيب ا
5
OECD, Op. cit, p.51. 

6
DGRSDT, Manuel de Definitions & Concepts Clés en Matière de RDT&I, Algérie, 2013, p.51. 

جودة البحثث العلمثي ألعءثاء ىيئثة التثدريس وأثرىثا فثي تطثوير المحتثوي التدريسثي ب قسثام يبحل عفث اعبةصم اغيصت   تص،م عفث اتتكم اغبلثادا 7
ه ا  ب يل11/02/2016-09ا ا اؼبلسسب  اتيل يب اتلث   اتتلبدس تضلةبن  ل دة اتةيةلصيل اتيلب على جامعة سثرت تطبيقيةدراسة تحليلية  –المحاسبة 

 .622اتت دانا صاتت دان تةية م  اتةكي ت  صبا 
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  اػبث صها  ي ب ات،يبعصه اؼبساتبت ؼبةطةفبت متةجصب  ن  ساتبت اتةيةصيل اتيب  صططمتة اتةطفصةصه  اتف  ث
 .1عطبئ ب  ث  مزلث   بكة ب  ربم ربةب  ب اتيت اؼب  رة إتص ب مةثم   ن

  :التجريبي التطوير -
 ل ثب  اػبربة اتيةةصه   /  اتف  ث  ث اؼبكةتفه اتةبئةه اؼبيبرب عةى ليةةث  ي جي عةمكم   ه 

 .2تيك  ي ب  نةج  ب عةى ربتصيبت إدخبل     ثلثةا عةةصبت     يةجبت إنةبج إىلع كم خبص 
األن اع   إضبته إىل  ب اف ا هيبك  ث اتفبح ُت  ث ل ى  ن هيبك ن عب آخ   ث اتف  ث يبكث إضبتةت إىل 

ا  اتذم عبتف ث اتةةصصةي ب ل،طة  عةصت إىل  Peter Pruzanابتفه اتذك ا حصث ل َت ات ك ه  ث اتف  ث 
هبيم  ااةخثا ت عةى نطبق  ااط اتص مإال  ن  اتةطفصةصها اتف  ث  ث خبيب ن عب اعةفبره يبكث  نت  ث ات غيل عةى

 أدا ك  اؼب برلط تةةساتبت اؼبي جي اتةةصصيل األ ل اؼبةبم يف اتةةصصةي ثاتف  ةيب لل  ا حبث ذامت  تةةك  يت ن عب
 يف اؼبيبخ عةغَت اتةيفس عةى اتيبؼبصه اؼبيبخصه اتيةبذج  فثرة األنفة نزا ضث اتةةبحبت ااتيةةصه  اتف  صه اؼبساتبت
  عةةصبت األهثاب م،ف)  يفصه: اتثراابت  ث  ن اع  ك ه إىل اتف  ث هذه م،يف  ب  ك َتا ااؼبتةةفم
 مةصصيل)  األ   ا(اؼبيبلَت  ث عثد إىل ااةيبدا اتربنب ج  هثاب مةصيل) اؼبيبلَت ا(اتربنب ج  ث اؼبة فيه  اتيةبئج اتةيفصذ
 .3( ت ائثه  مكبتصفت  اتطفصيها ا ةةط عةى آ بره حصث  ث ع نب ج
 مناىج البحث العلميثانيا : 

  ن هذا االرمفبط  يةت ل مفث عبؼبيط ا إىل  ن  يٌت هذا األخَت  يكح تضم ل َت يف مي لفت تةةي جا
بؼبي ج هبذا اؼبيٌت ل َت تا 4لثل عةى ات ابئم  ا   ا ات اتيةةصه طفةب تة ث د اؼبيطةصه اتيت مسدم إىل نةبئج  يصيه

ك ن دب بعه اتط ل  صت تة ي ل إىل نةصجه  يصيها اتيت هبب إمفبع ب يف كم حبث يظةهاؼبط ات اػب ؾبة عل َت إىل 
 مةيثد  يبهج اتف ث  طةصه اتيت م كم  متصط  عةى اتيةم.عبةةه  ث اتة اعث اؼبياؼبسدم كب  اغبةصةها  تةب 

 تصةب لةي ا 5اتيةةي  ىبةةف م،يصف ب عةيثد  اخةكب اػبةفصبت اتيةةصه  اتة   بت اتفك له تةفبح ُت  اتكةبب
  هيل اؼبيبهج اتيت لةف  عةص ب اتك َت  ث اتفبح ُت.

 المنهج التجريبي: -
إىل  ن عة م اتطفصيه هي  يم اؼبي ج اتةج ليبا   ن هذا اؼبي ج مل لتةخثم يف اتفثاله    رلس  قب سل َت 

 ؼبثة ط لةه إال ألهثاب  بدلها  ذتك ألن االعةةبد اتذم كبن ابئثا ه   ن هذا اؼبي ج غَت يبحل تكهةةبم 
يبةث مثرهبصب إىل درااه ا تكث  عفضم اتطب يف اتية م اؼب مفطه هبذا اتةخ،صا عث  اؼبي ج اتةج ليب عب نتبن

                                                           
 .06ا صمرجع سبق ذكرها صبصم  ضبث ؿبة د اػبض 1

2
OECD, Op. cit , p. 51. 

3
Peter PRUZAN, Op. cit , pp. 261-263. 

 .09ا ص2013ا  ت لةصب ات  قا اؼبغ با اتطفيه ات بنصها مناىج النقد المعاصرا يكح تضم4
ص .ا ص2007اعبزائل ا اتكةلبب ات لبينا ا دلل ان اؼبطف علبت اعبب يصلها محاضرات في المنهج والبحث العلميحتبن اعبصكينا   اكطيصه عةةبايل 5

48-52  . 
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-Ivan P.Pavlov (1849 عةبل اتفصزل ت  ي ات  اي   سب ممث إىل درااه ا نتبن ع،فه خبيها األحصب  

  .1 ك   األعةبل اتيت ك ا  اؼبي ج اتةج ليب   فةةت يف درااه اتكبئيبت اغبصه هبثب مغصَت اة ك ب (1936
اتيةةصه ااةيبدا إىل اتفصبنبت اؼبتةةثة  ث اؼبكحظه اؼبفبش ة لةيل ازببذ اتة ارات  يف اؼبي ج اتةج ليب 

 يف اتظ اه  ت تب ىبةةف عث اؼبيبهج اتف  صه األخ ىا حصث  نت ال لةة،  عةى ا  ه   ب هبيةت 2 اتةج لب
ة    ا د األحثاث اتةبرىبصه  مفتَتهبا  إمبب ل ةيل عبؼبةغَتات ذات ات،ةه عبتظبه ةا  ذتك عإحثاث مغصَتات  ة، د
 .3يف  ةغَتات  اتة كيل دبةغَتات  خ ى تة ي ل إىل عكفبت اففصه عُت اؼبةغَتات اؼبتةخث ه  اتظبه ة فصث اتثرااه

 المنهج التاريخي:  -
لتةخثم اؼبي ج اتةبرىبي يف درااه اتةبرلخ دبييبه اتيبما  اتذم لةة م يف درااه اؼببضي دبخةةف  حثا ت 

اػببص اتذم ليٍت اتف ث يف ؾبةم حصبة اتف   اؼببضصه   ب م ةةم عةصت  ث  ظ اه ها  كذتك درااه اتةبرلخ دبييبه 
ا  عبتذات اتيكفه اتتففصه اؼبتس ته عث مط ر  مغَت عكفبت عُت األحثاث  اؼبةغَتات يف اتفًتات اتز يصه اؼبخةةفه

 لة م اؼبي ج اتةبرىبي عةى  ابس  ث اتف ص اتثفص   اتيةث اؼب ض عي  ا4هذه اتظ اه   األحثاث عرب اتز ث
  حثنبب خبر ي  اآلخ  داخةي. ا  ؽبذا اتيةث  تة لُت5تةة،بدر

 لةة م اتيةث اػببر يا اتذم لتةى  لضب عيةث األيبته    عيةث اتةيةصبا يف إهببد  يم ات  صةها  م 
 كذتك مةصصيل حبتة با عبتك ف عث  مفص ب     ستفص با   كبهنب األيةي  ي ته كبات  صةه إىل ز بهنب اغبةصةيا  إر بع

 اتذم لتةى  لضب عيةث اتةأ لم    نةث    اطث اتزلف  اتي  ر عةى األخطب  اؼبةكيها   ب اتيةث اتثاخةي
 ى  عةى ب ات  صةها  ؽبذا ل كز اتفبحث عةى احملةاؼب،ثافصها تصةضةث اتة ة   ث اؼبيبين اغبةصةصه اتيت ربة م عةص 

 .6األافبب اتيت دع  إىل إنةب ت
 المنهج الوصفي: -

 عكفبهتباات اهيه تةظ اه   ث حصث خ،بئ، با  شكبؽببا لتةخثم اؼبي ج ات يفي يف درااه األ ضبع 
 اتي ا م اؼبس  ة يف ذتكا  هذا ليٍت  ن اؼبي ج ات يفي ل ةيل عثرااه حبض  اتظ اه   األحثاث عكس اؼبي ج 

                                                           
ه تةي ل ا اعبزائل ا اتطفيله م صبه: ع زلث ي  ا م  آخ  نا دار اتة،فا تدريبات عملية –منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية ا   رلس  قب س1

 .102ا ص 2006ا ات بنصه
2
Geoffrey MARCZYK, David DEMATTEO and David FESTINGER, Essentials of Research Design and 

Methodologyp, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2005, p. 06. 
ا 2006اتي عصلله تةثرااللبت اتيةصللبا عةللبنا األردنا   ب يلله عةللبنا أساسثثيات البحثثث العلمثثي –منثثاىج البحثثث العلمثثي ا   تلل  اغبةللثاين  آخلل  ن3

 .144-143ص .ص
عللبمل اتكةلب اغبللثلث تةي ل   اتة زلللطا ا منظثور تربثثوي معاصثر –منثاىج البحثثث العلمثثي ا ؿبةلث عفلث اعبفللبر خيلثفجي   نلل اب عفلث اعبفلبر خيللثفجي4

 .215ا ص 2012األردنا 
ا ص 2012دار اتصللبز رم اتيةةصلله تةي لل   اتة زلللطا األردنا اتطفيلله اتي عصللها ا أسثثس وتطبيقثثات –طثثرا البحثثث العلمثثي ا ؿبةللث  زهلل  الليصث اتتللةبك5

215. 
 . 105ا صمرجع سبق ذكرها   رلس  قب س6
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ت يف ظبه ة      حث  شكبل اتة ةصم اتيةةي اؼبيظيلاتةبرىبي اتذم لثرس اؼببضيا  اؼبي ج ات يفي  لضب ه  
اتظبه ة    اؼب كةه  م،يصف ب  ربةصة ب   كةه ؿبثدة  م، ل هب كةصب عث ط ل  صبط عصبنبت   ية  بت  ةييه عث 

 .1 إخضبع ب تةثرااه اتثفصةه
   اؼبيبهج ااةخثا ب يف اتية م ا نتبنصه  اال ةةبعصها عبعةفبره اؼبي ج ات حصث  ليث اؼبي ج ات يفي  ك

   ب اتذم لة م عةى  يف اتظ اه  كةب هي يف ات افطا  ث خكل صبط اتفصبنبت  اغبةبئ   ربةصة ب  مفتَتهبا  ه
 لثخم رب  عي ان اؼبي ج ات يفي  يبهج  لتة  عبت ي ل إىل نةبئج    ميةصةبت ح ل اتظبه ة ؿبم اتف ثا 

ك َتة  ـبةةفها   ث هذه اؼبيبهجا اؼبي ج اؼبت يا  اتذم ليةتيل عث ره إىل  ت  م ع م   ت  ا ةةبعي؛  ي ج 
 درااه اغببتها   ي ج ربةصم احملة ى. 

ح،   يبهج اتف ث اتيةةي يف اؼبيبهج ات ك ه اتيت مت   ث غَت اؼبةكث ب هبب اتةأكصث عةصت هيبا  نت  
ا اتةيفئياؼبي ج  اتةط ق إتص ب يف  ب اف ا تةث اتفبح ُت  اتكةبب  ث لضصف  يبهج  خ ى كبؼبي ج اتفةتفيا

ت ب لتة  دبيبعبه اتظبه ة اؼبيبهج  اخةكا اؼبي ج ا عثاعيا  اؼبي ج اال ةةبعيا  ميثد األن   ع ت  ياؼبي ج 
  ات احثة عأك    ث  ي جا  ه   ب لتة  عبت ي ل إىل نةبئج ـبةةفه   ةكب ةه.

 المطلب الثالث: اإلطار العلمي والمؤسساتي للبحث العلمي -
ـبةةفها  زبةةف هذه األط   ث حصث ات كم  هيببرس اتف ث اتيةةي ضةث  ط  عةةصه   ساتبمص

ف ث اتيةةيا  مةة م  ساتبت اتةيةصيل اتيب   حث  هيل د ارا إال  هنب مةف     مة برك يف  ظصفه ات ات ظبئف  األ
   ك   اؼبساتبت فببراه تةف ث اتيةةي عبعةفبره  ظصفه عةةصه  خث ه ؾبةةيصه.

 2 يف هذا ا طبر ل،يف دتصم ت ااكبيت  ساتبت اتةيةصيل اتيب  إىل  ب لةي:
  ساتبت ميةصيل عب   خ ى.ا اعبب يبت:  ساتبت اتةيةصيل -
 اعبب يبت اتف  صه   يبهث    اكز اتف ث. -
 .اعبب يبت االاة فبئصه -
  أوال: الجامعات 

  ساته عةةصه  تةةةها ذات هصكم ميظصةي  يُتا   نظةه   ع اب  مةبتصث  كبديبصهمي ب اعبب يه عأهنب 
 مةأتف  ث ؾبة عه  ث اتكةصبت  األفتبم  ا مةة م  ظبئف ب يف اتةثرلس  اتف ث اتيةةي  خث ه ا ةةط ا يصيه

ذات اتطفصيه اتةخ،،صها  مةثم ع ا ج درااصه  ةي عه يف زب،،بت ـبةةفها  ي ب  ب ه  عةى  تة ى اتةصتبنسا 
سب م مي ب عأهنب كةب ا  3ي  اتطكب دب  ف ب در بت عةةصهى  تة ى اتثراابت اتيةصبا اتيت يب  ي ب  ب ه  عة

ث عث اغبةصةه.  مةة م  ظبئف ب األاباصه يف اتةيةصيل  اتف ث اتيةةي  خث ه ا ةةط ؾبةةيب عةةصب ل ةيل عبتف 
                                                           

 . 194ا صمرجع سبق ذكرها ؿبةث عفث اعبفبر خيثفجي   ن اب عفث اعبفبر خيثفجي1
2
 OECD, Op.cit, p 265. 

 .04ا صمرجع سبق ذكره ك يبه تكحا 3
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العةكبرا  ث خكل ع ا ج اؼبية  ه  ايبي ة يف ضةبن  ك صه اؼب براتا لكةث د ر اعبب يه اؼب  ا 1باتذم وبصث هب
 حبث عةةيا  كة ب ذات   دة عبتصها حصث متةجصب غبب بت اتف  له  ربتث  درااصها اصبابت عصثاغ  صه

 .2مضبؤل عبتةثرلج تة   ات اتطفصيصه  ضبع اغبصبة عةى ك كفيب هذاا يف ظم مزالث  تةة  يف عثد اتتكبن ليةج  يت 
مي أ تةيةج حب  ب عةةصه    تةك ن  مل ه يف اتفثالبتتبعبب يعبتف ث اتيةةيا  ه يف  ب لةية  عيكفه اعبب ي

  يظيل  ب ش ثه اتيبمل إىل غبله اتة ن اتةباط ع    لسار عم ن أت هبثب اتةيةصيل  اتةث تضب  تةف ث اتيةةيا
ع، رة شخ،صه غَت  ساتصها  خبرج تضب   –يف األابس  – ث اخًتاعبت  اكة بتبت  نظ لبتا غبتفب  ب   ى 

 ث  ساته ميةصةصه ي ب إىل  ساته حبضيه  اتة نُت اتةباط ع    اتي  لثيه يف اعبب يها ففم  ن مة  ل اعبب 
 .3تةف ث اتيةةي   يةجه تتا  ل،ف  اتف ث اتيةةي ؿب ر اهةةب  با   ث  هيل  يبلَت ربثلث رمف ب

اتفيبل  إىل م ظصف اتف ث اتيةةي ػبث ه ا ةةط  إنةبج اؼبي ته دبب وبة  اتةثرلس اعبب يبت متيى  
 يبلَت سبصز اعبب يه  كةب  ن  حث  ااتيت ت ض ب ا ةةط إلبهب اؼبتس تصه اال ةةبعصه عذتك م،ف  فبدرة عةى ربةم 

ه   ثى  تبنبة ب يف مط ل  اتف ث اتيةةيا تذتك تإن مط ل  ات ظصفه اتف  صه تةجب يبت  ض ى  ز ا  ث 
 ن     ث اتيةةي عبتف ث اتةصبم  ث تبئثة هيبك كبن  إذاا 4 رعط ب عب ةةط     ع  تةةفةي تةط ل  اعبب يبت

 مفةى اتفبئثة هذه تإن صببعصها    ت دله    ا ط  كةب دراابت  مةبرل  يف      ط  حبتا رابئم يف نةبئجت
 د رلبت يف نةبئجت ن   خكل  ث إال ةاؼب     عبتت عه اتتب ي إىل  فةغبه اتيةةي اتف ث ل،م  ال األ   ؿبث دة
 .5هاؼبييص تبتاؼبسا يف االخًتاع ع ا ات خكل متجصم   ث االنة بر  اايه
 بحث العلميثانيا: مراكز ال 

لي ب ع نب ج األ يل اؼبة ثة   اكز اتف ث اتيةةي عةى  هنب " يظةبت  ةةز ها  ع، رة د رله عإ  ا  
ل عث عُت اؼبي ته األحببث  اتثتبع عث  م   ض ع لةية  عبتتصبابت اتيب ها  م كم هذه اؼبيظةبت  ت ا 

اتيةةصه األخ ىا  اؼبساتبت غَتهب  ث عث   اكز اتف ث اتيةةي زبةةف  ا 6 اتتةطه يف اتثيبة اطصبت اغبثل ه"
 طكب هبب ل  ث ال اعبب يبت    اتكةصبت خبكب ا إال  هنب   اتةيةيل تةف ث   اكز  نت  عةى ات غيل  ث  هنبحصث 

                                                           
ا 396ؾبةلله اؼبتللةةفم اتيلل يبا اتيللثد ا إشثثارة إلثثى الحالثثة الجزائريثثة: مثثن أجثثل التنميثثةالبحثثث العلمثثي الجامعثثة و اتيصبشللي زرزار   اللفصبن علل عطصثا 1

 .112ص ا2012تفيبنا 
ا تفيلللبنا اتطفيللله األ ىل بث  درااللله اتتصبالللبتااؼب كلللز اتيللل يب ت حبلللا الجامعثثثات والبحثثثث العلمثثثي فثثثي العثثثالم العربثثثيإعللل اهصيل ت للللث ؿبب يللله  آخللل  نا 2

 World Social Science Report 2013, Changing Global Environments (Paris: International . نةلك علث:49ا ص2017

Social Science & UNESCO, 2013, pp. 3 and 578, at: http://bit.ly/293nhOE  . 
 .69ا صنفس المرجع3
 .186صا 2013اتصةثا  ا1اتيبي ا اتيثد  ب يه ؾبةها لتطوير األداء البحثي للجامعات اليمنية تصور مقترحصثا ؿبةث عفث اهلل حتث ضب4
 .43ا ص2010تفيبنا  ااتطفيه األ ىلا  ساته اتفك  اتي يبا التقرير العربي الثالث للتنمية الثقافيةا  ساته اتفك  اتي يب5
ث  اتثراابتا   كز مبب  تةف    ا اإلطار المفاىيمي، األدوار، التحديات، المستقبل –مراكز البحث العلمي في الوطن العربي خبتث  تصث ؿبة دا 6

 . 60ا ص2013 تفيبنا ااتطفيه األ ىل
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 رحبصها  يظةبت تصت  هنب  إال اتثل ب  يةجب )األحببث( ن ا كةب  هنب  عةى ات غيل  ث  تبفبت درااصه مةثم  ال
 .1اتضغث  تصس اتف ث ه  األاباي هثت ب ألن اؼب،بحل صببعبت عث ي كذتك زبةةف ه

اتف ث يف اتتصبابت اتيب ه تةث تها  ؽبب مأ َت تيبل يف  يبف ه مةك  ؽبذه اؼب اكز يف ات ئصتي  لةة م اؽبثب
ا  اتثتبع  األ ث  اػببر صها كةب ال ربب ل اتةيةصه االفة،بدله  اال ةةبعصهكةب  هنب م كز اهةةب  ب عةى   ااتتصبابت

 .2ة  ر ؽببمةثمي  ي ته اط صه تةةك اؼبتبئما عةثر  يبف ة ب  اتف ث تص ب ع كم عةص ا  تف  انةفبه اعب
 3لةي:  مضطةط   اكز اتف ث اتيةةي دب بم ك َتة   د ار  ةيثدةا   ث هذه األد ار  اؼب بم  ب

إشبعه ر ح اتف ث اتيةةيا  اتةيب م  ط اتةضبلب دب ض عصها  ميةصيل  ةبته اتف ث  اتة  م  االاةثاللا  -
 ت ر اتةيب ن  رعبله اؼبفثعُت  اكة بت يلا  م تَت اتف يه تة اغفُت يف اتف ث  اتكةبعه  اتةأتصفا  إفب ه 

 عصي يل  عُت اعبة  ر؛
   احةصب بت اتث ته  ا ةةط  األت ادا كةب مةيب   اكز مط ل  اتف ث اتيةةي   يبهجت   د امتا دبب لة ات -

 ؛ةيةصةصه  اال ةةبعصه  االفة،بدلهاألحببث د را يف مك ل  نظيل اتةيةصيل  اتتصبابت ات
 اؼبتبعثة يف إعثاد األ يثات اتتصباصها  مط ل  اغبصبة اؼبي تصه يف  اتةطفص ا  اتفج ة  ب عُت اؼبي ته تَتذب -

ط ل   اػبربةا تذتك تإن ؽبب د را يف م متةةطب   اكز األحببث ذ م االهةةبمتيبدة  ب  اات اث اتيبم
 مة م هذه اؼب اكز ع تث  ااغبصبة اتفك له  اؼبي تصها عث ط ل   ن طة ب ات ةبتصه   يبع هب ا عك صه اؼبخةةفه

 م ض  اتغب ض  اعبثلثة اؼب  ةها  عبتة ةصم اتيةةي ات يُتا كةب مفة ر آتبق اؼبتةةفماحه عبؼبية  ه باتت
  ث اتةضبلب  األ  ر.

 ؿب، را يف لفةى اتص ما مل اؼبساتبيت تةف ث اتيةةياتيةةي    ا طبرذبثر ا شبرة إىل  ن   يف هذا اتتصبق
ظ  ت خكل اتتي ات األخَتة  شكبل  تةث اع كة ب اتةةةصثم  اغبثلث ب يبت    اكز اتف ث اتيةةياعب

ع كم  اباي يف  ب  يف  لي ب كي ت  يا  مةة م هذه اؼبساتبت اتف ث  اتةط ل  اتة  ساتبت ثلثة  ث 
  اكز اتةةصز اتف  يا اعبب يبت اتف  صها  حبضيبت    حثائ  اتةةيصه.دب

 
 
 
 
 

 
                                                           

1
Howard J. WIARDA, The New Powerhouses: Think Tanks and Foreigen Policy, American Foreigen Policy 

Interests, Vol.30, No.02 ,2008, p. 96. 
 . 31ا صمرجع سبق دكرهخبتث  تصث ؿبة دا 2
 . 69-68صص. انفس المرجع 3
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 العلمي البحث المبحث الثاني: أداء -
ربثم  تةة  كب  ربتُت األدا ا حصث لةزالث  اغبثل ها اؽببدته تة ع   ي ب  غَت اؽببدتهم ا ت اؼبيظةبت 

عتفب  ب م ا  ت  ث  ات بنصهتصةب لةزالث عيث  تةة  ت ا اق اؼببتصه اتيبؼبصهاعتب اتةزالث اؼب األ ىلهذا اتة ثم عيث 
 ث تصبت ربتصيت  ط ق مةصصةت    األدا     ض عا  هذا  ب  يم 1 طبتب  ةزالثة تصةب لةية  عبتكفب ة  اتفيبتصه

ا ةةُت عبتفك  االفة،بدم  ا دارمعبهةةبم اتفبح ُت  اؼب  ىاغبثل ه اتيت حظص   ال زات  ربظ ا دارله اؼب اضصط
 ألن  ساتبت اتةيةصيل اتيب  م ا ت  ذتك ؼبب تت  ث  نبصه خبيه ا ا  عبتيتفه تةةيظةه    ألي بب اؼب،ة ها 

 عبعةفبر  دا  اتف ث اتة ثلبت ذاهتب اتيت م ا   ب عبفي اؼبيظةبتا خبيه تصةب لةية  عة تُت  مةصصيل األدا ا 
هذه اؼبساتبتا كبن  ث اتض  رم ؽبب  ن مة  ت  ك    ن اع األدا  مأ َتا عةى  كبنه  م،يصف   يف  اتص ماتيةةي 

 ع كم خبص.    دا  اتف ث اتيةةيئ ب ع كم عبما كب  مةصصيل  ربتُت  دا
 اإلطار النظري لألداء المطلب األول: -

مي لفت ليةرب  ف  م األدا   ث  ك   اؼبفبهصيل ا دارله اغبثل ه اتيت اخةةف اتفبح  ن ح ل دالتةت اتةغ له   
تت  يٌت يف   ف  م غب ض   ةيثد األعيبد ال لك ن" Melchior Salgadoت     م  ب ل َت  االيطكحي

  ن كث"يب Françoise Giraud et alا كةب  نت   م  ب ل َت 2اتي بله إال يف اتتصبق اتذم لةيل ااةخثا ت تصت"
 هذا  ب لربر ميثد آرا  اتفبح ُت ح تت  اؼبةبرعبت اتيظ له اؼبةيةةه ا 3"آخ  إىل اصبق  ث ا ث ـبةةفه شكبال  لأخذ

 يبكث ؽبب  ن ميكس  تة اه.عبؼبيٌت اتذم ل َت إتصت  األعيبد اتيت 
  :تعريف األداءأوال 

 يف اتةغه (Performance)كةةه  دا   يم   إىل  ن Angèle Dahou  Nicolas Berlandل َت 
 ه ا   ن  يٌت هذه األخَتة يف اتف نتصه ىبةةف عث  ييبهب يف االقبةصزلإىل  ية،ف اتة ن اتةباط ع  لي د  اتف نتصه

 ا تصةب وبة م اتةي لف االقبةصزم ت دا اتيجبح    االقببز اتيةم اتيت ميكسه  نةصجه تبألدا  يف مي لفت اتف نتي 
فصةه  ث   ه  يب ماألدا    ن Voyer Pierreليةرب ا   4عةى كم  ث اتفيم  نةبئجت  ردبب قببحت االاة يبئي

غَت اؼب غ ب تصت   ث ةةةصمات    نةصجه دنصبة ةص  ك ضبته إىل اغببته األ تصه )ربتُت اعب دةا زلبدة اتطةفصبت(ا  
 . 5ات عث عُت كفب ة  تيبتصه اؼبيظةه تصةب يب م  ث   ه  خ ى)مةةصم ات ف  اتضبئط  األخطب (ا 

                                                           
1
Antonio DAVILA et al, Performance Measurement and Management Control : Global Issues "Studies in 

Managerial and Financial Accounting", Emerald Group Publishing Limited, Vol.25, United Kingdom, 2012, 

p.42. 
2
Melchior SALGADO, La performance : une dimension fondamentale pour l’évaluation des entreprises et 
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3
Françoise GIRAUD et al, Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance, Gualino éditeur, EJA, 2

eme
 

Edit, Paris, France, 2004, p.23. 
4
Angèle DAHOU & Nicolas BERLAND, Mesure de la Performance Globale des Entreprises, Article du 
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ème

 Congrès de l’Association Française de Comptabilité « Comptabilité et Environnement », Poitiers, 23-25 

mai 2007, pp. 03-04. 
5
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 Edit, Québec, 2009,  p84. 
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"اتف ث عث ميظصيل اتيكفه    اتيتفه عُت اتيةبئج  ات ابئم  األدا  عةى  نت Claire Gauzente لي ب 
 ميةج اتيت  اتيةصجهاتيةم  ميفصذ"عةى  نت  Yacine Hannachiا كةب لي تت 1انطكفب  ث    د هثب ؿبثد"

عيب  عةى  اتيةبئج ربةص   تة ىعةى  نت " Zineb Issorا تصةب مي تت 2"إتصت ليزى  ن يبكث اتذم اتيجبح   عيت 
 :4نةبط تة ثلث األدا   كث Bourguignon حثدا  يف ا طبر ذامت 3اؼبتةخث ه"  اؼب ارد اؼبفذ ته اعب  د
األدا  ه  اتيجبح. األدا  غَت     د يف حث ذامت؛ ه  داته تةة صم اتيجبحا  اتيت زبةةف عبخةكب  -

  اعب بت اتفبعةه؛ اؼبيظةبت
 ؛مةةصثلبا لُف يل فصبس األدا  عأنت اتةةصصيل اتكح  تةيةبئج اتيت مت اغب، ل عةص ب :األدا  ه  نةصجه تةيةم -
 .مظ   يف غبظه  يصيه ه تصت  نةصجاألدا  عةةصه  :األدا  ه  اتيةم -

 ث كم  ب اف  نكحظ  ن األدا  كةف  م إدارم حثلث ال لزال لةفت اتك َت  ث اتغة ضا لتةخثم 
ا  ه  ربةص  اتيةبئج اتص م  عةى نطبق  ااط د ن  ن لك ن هيبك اصببع عةى مي لفتا تبألدا  ه  اتيةم  نةصجةت

  ز اتيةفبتا  ه  اتيجبح  ات ي ل إىل األهثاب اؼب ا  ه.ا  ه  مةةصم األخطب   ذبب االاةخثام األ  م تةة ارد
 المقاربات النظرية لألداء: ثانيا 

ا  اتيت  ب ت يف  يظة ب يف إطبر  ب لي ب عبألدا  اتكةيا م كم  ب لي ب عبؼبةبرعبت اتيظ له ت دا 
 اؼبةبرعبت:يلا  تصةب لةي  هيل هذه تةفتَت    مي لف األدا   تةب ؼبب ل مفث عت  ث  فبهص

 المقاربة االقتصادية: -
م مكز هذه اؼبةبرعه عةى اتفك ة اؼب كزله ت هثاب اؼب اد ربةصة با عبعةفبر  ن هذه األخَتة ميكس م فيبت 

 J. Caby et alاؼببتكُت  اتةبدةا  اتيت غبتفب  ب لةيل ع ض ب ع،فه افة،بدله   بتصها  م ض  اتثرااه اتيت    اهب 
خكل متةصث اتض   عةى اال ةثادات االاًتامصجصه ؼب م هذا اؼبف  ما حصث  ن خة  اتةصةه هذه اؼبةبرعه  ك    ث 

اتتبعةه    اؼبة فيه عبتيتفه ؽبيلا ليةةث إ ب عةى مب  اتي بط    عةى اصباه م زلط األرعبح اتيت لةيل رب،صة ب نةصجه 
دا  حتب هذه اؼبةبرعه ل مفث دبثى ا  ه   ب ليٍت  ن األ5تكاة ةبرات اؼبتةةفةصه    مفضصم اتةة لم اػببر ي

ربةص  اؼبيظةه ألهثات ب االاًتامصجصه  غبلبهتب اتكربىا     ب ليٍت رؤله  ااًتامصجصه اؼبيظةه يف شة ب اؼبب  
  االفة،بدم. 

                                                           
 .261ا ص2010ا   ان 08ا اتيثد 05ا ؾبةه  يبربا اتتيه أوجو تحسين األداء والفعالية في المنظمات االقتصاديةضبصث ف   يا 1
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p.113. 
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Zineb ISSOR, La performance de l’entreprise : un concept complexe aux multiples dimensions, Projectics / 
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 المقاربة االجتماعية:  -
   ب ت هذه اؼبةبرعه نةصجه  ا ب بت  ثراه اتيكفبت االنتبنصها  اتيت مسكث عةى ض  رة مط ل

اتيكفبت  ات  اعث االنتبنصه عُت  ت اد اؼبيظةه فبب لتة  خبة  عصئه عةم داخةصه  خبر صه م جط عةى االقببز 
احةصب بت اتيب ةُت  ث   اتيجبح يف ات ي ل إىل اتيةبئج اؼبة فيها  ذتك  ث خكل م تَت كم  ب لضةث مةفصه

هنب  ن متبهيل يف ربةص  األهثاب اؼبتط ة  اتيةبئج  غَتهب  ث ات   ط اتيت  ث شأ ااةة ارا ربفصز  فصبدة  يبافه
ةها عبعةفبر  ن اؼبطة عها تبألدا  حتب اؼبةبرعه اال ةةبعصه ل مفث عبت  ح اؼبيي له ت ت اد  اتةةباك داخم اؼبيظ

 ا تذتك كبن  ث ات ا باال ةةبعصهم مفث دبثى مكزم اتفيبتصه االفة،بدله  ط اتفيبتصه  اؼبيظةه  دة اتةتصَت يف 
 .1عبؼبيظةها  م تكم  ب تت يةه عطفصيه اتيكفبت اال ةةبعصه فصئه اتيةمعطب   نبصه  يةربة تإ

  السياسية: المقاربة  -
 دب  فت  اتذم االاًتامصجصها االنةخبعصه اتث ائ  مب ذج ل،طة  عةى هذه اؼبةبرعه عبؼبةبرعه االاًتامصجصه   

 ضط رؤله  عةى اؼبةبرعه هذه ا  ميةةث اػببر صه اتثاخةصه اتة ثلبت همةفص عيث ب ميج  اؼبيظةه يف لة ة  األدا 
 ؼب،بغب ب  تةب اتفبعةه اعب بت مةفبعم اتيت اتتصباصه اتتبحبت هي اؼبيظةبت  نا عبعةفبر ااًتامصجصه    هصاصبا

 .2 هيل شي  تة ةص  اتيجبح ات اث  اغبم اتةفب ض ا حصث ل،ف االاًتامصجصه
 3تةي لف  مةصصيل األدا  مةة م تصةب لةي:  خ ى  ةبرعبت م  ث ااؼبةبرعبتهذه  إىل إضبته

 :     ب لتةى عية ذج ربةص  األهثابا  اتيت م َت إىل اتفيبتصه اتةيظصةصه؛المقاربة باألىداف -
 :     ب لتةى عية ذج زب،صص اؼب اردا  اتيت م َت إىل اتكفب ة اتةيظصةصه؛المقاربة بالموارد -
ا األت اد   د دله ا نةب صها :  م م غصةصه  يبلَت عةى االعةةبد مفًتض اتيت العملياتي: األداء مقاربة -

 ؛ غَتهب ...اتزع ن رضب اتةيبتتصها اؼبصزة اتت فصها اغب،ه
  ،ة ه تثل يل اتذلث ا ة عبت رضب حبته يف لة ة  األدا   ن مفًتض اتيت المصالح: أصحاب مقاربة -

 .تةةيظةه اتكةي األدا  تةثعصيل كأابساألعيبد   صبصط   اعبة خكل  ث اؼبيظةها  ط
 :أبعاد األداء ثالثا 

 يف   ث ات ا ب عةى يف ظم  ب ل  ثه عبمل األعةبل  ث ميبتس  ايي دائيل كب  اتةةصز  ات لبدةا 
اؼبيظةبت  ن ميةم  ع كم  تةة  عةى ااةغكل   اردهب  ت  م، ر لتة  ؽبب عة تُت  دائ ب  مط ل ها  اتذم 

 خكل ؾبة عه  ث األعيبد اتيت يبكث  ن ميكس  تة ى األدا .يبكث يصبغةت  ث 
                                                           

ات االقتصثثاد دراسثثة اراء عينثثة مثثن األسثثاتية فثثي كليثث –دور إدارة الجثثودة الشثثاملة فثثي تحسثثين أداء مؤسسثثات التعلثثيم العثثالي خةصللم شلل فيا 1
 .63-62صص. ا2015/2016اعبزائ ا ا  ب يه ؿبةث خصض  عتك ةاغَت  ي  رة  ط  حه دكة راه بالجامعات الجزائرية

2
François CHAMPAGNE et al, Un cadre d’évaluation globale de la performance des systèmes de services 
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Université de Montréal, Canada, 2005, p.26. 
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  اعبث ل اتةب  ل ض  مط ر  عيبد األدا   يذ  ية،ف اتة ن اتي  لث إىل عثاله األتفصه ات بت ه:
 : تطور أبعاد األداء(1/4)الجدول رقم

 4555مني سنة  التسعينات الثمانينات السبعينات الستينات حتى الخمسينات

 اتفيبتصه - اتفيبتصه -
 اتكفب ة -

 اتفيبتصه -
 اتكفب ة -
 ا نةب صه -

 اتفيبتصه -
 اتكفب ة -
 ا نةب صه -

 اؼب  نه -

 اتفيبتصه -
 اتكفب ة -
 ا نةب صه -

 اؼب  نه -
 االعثاع -

 اتفيبتصه -
 اتكفب ة -
 ا نةب صه -

 اؼب  نه -
 االعثاع -
 االاةثا ه -

Source: Stefan TANGEN, Evaluation and Revision of Performance Measurement 

Systems, Doctoral Thesis, Department of Production Engineering, Royal Institute of 

Technology, Stockholm, Sweden, 2004, p.45 

نكحظ اتةط ر اؼبتةة   اتة،بعثم ألعيبد األدا  يف اؼبيظةبتا حصث   عكه ث خكل  ب لي ضت اعبث ل 
اتيت مت  ضي با تفي طبتصيصبت اتة ن اؼببضي   ثلث ت عيبد اتتبعةه نت  يف كم عةث  ث اتز ث لةيل إضبته عيث  

كبن ليظ  إىل األدا  ع كم عتصثا حصث كبن ل مفث ع كم  اباي عفيبتصه اؼبيظةها  م  ن األدا  كبن ال ليٍت 
عةبل  يذ ا ى م ات  اتيةبئج احملةةه  ط اتيةبئج اؼبتة ثتها إال  نت  يف ظم اتةيةث  اتةيبتس اتذم ع تةت عصئه األ

  دا  نظ ة وم تصه  ةيثدة األعيبدا  اؼبةة ةه يف  ب لةي:عثاله األتفصه ات بت ه  يف  ليظ  إىل األ
 الفعالية والكفاءة: -

سب م اتفيبتصه  اتكفب ة  هيل عيثلث ككاصكصُت تةةصصيل األدا ا حصث سب م اتفيبتصه نتفه اتيةبئج احملةةه إىل 
ا 1اتكفب ة نتفه االاةخثام اؼبتة ثب تةة ارد إىل االاةخثام اتفيةي تةة ارداتيةبئج اؼبتة ثتها تصةب سب م 

سب م فثرة اؼبيظةه عةى رب لم اؼبخ  بت إىل نةبئجا  م ربةص   (1/2)تبتفيبتصه    م  ب ه    ض  يف ات كم رفيل 
فب ة فثرة اؼبيظةه عةى األهثاب اؼبتط ة  اتيةبئج اؼبتة ثته يف ات ف  اؼبيباب  عبعب دة اؼبطة عها كةب سب م اتك

رب لم اؼبثخكت إىل ـب  بتا  م االاةخثام األ  م تةة ارد يف ربةص  اتيةبئج اؼبتة ثتها  م مفث اتفيبتصه 
عبتكفب ة ارمفبطب   صةبا حصث  ن اتفيبتصه مةضةث اتةصبم عبألشصب  ات، ص ه  اتكفب ة مةضةث اتةصبم عبت ي  

"ال م  ث كفب ة د ن تيبتصها ألن  Drucker نت    م  ب لة ل  ع كم ي ص ا تك كفب ة د ن تيبتصها كةب
 .2اتةصبم دبب ه   ةًتح ع كم  تضم  هيل  ث اتةصبم ع ي  آخ  غَت   يل"

 

                                                           
1
Jan Van Ree HERMEN, Added value of office accommodation to organisational performance, Work study, 

Vol.51, No.07, 2002, p.358. 
2
Diana M. MIHAIU et al, Efficiency, Effectiveness and Performance of the Public Sector, Romanian Journal 

of Economic Forecasting, Institute for Economic Forecasting, Vol.13, No.04, Romania, 2010, p.136. 
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 الفعالية والكفاءة: العالقة بين (1/4)الشكل رقم

Source: Diana M. MIHAIU et al, Efficiency, Effectiveness and Performance of the 

Public Sector, Romanian Journal of Economic Forecasting, Institute for Economic 

Forecasting, Vol.13, No.04, Romania, 2010, p.134. 

 االنتاجية: -
ميةرب االنةب صه هي األخ ى  احث  ث األعيبد اتككاصكصه تةةصصيل األدا ا حصث مت اضبتة ب تفيثم اتفيبتصه 
 اتكفب ة يف افيصيصبت اتة ن اؼببضيا  هي اتفًتة اتيت ع ب تص ب عبمل األعةبل مط را  ازدهبرا غَت  تف قا  مي ب 

  اػبث بت اؼبيةجبت  ن عصه كةصها    هي "1اؼبتةخث ه" االنةب صه عةى  هنب "نتفه اتيةصجه اتفيةصه إىل اؼب ارد
ا  م مفث االنةب صه عبتكفب ةا حصث 2ة"ؿبثد ز يصه تًتة خكل إنةب  ب يف اؼبتةيةةه اؼب ارد كةصه إىل نتفه اؼبيةجه

 نت ال يبكث تةةيظةه  ن م،م إىل اؼبتة ى اؼبطة ب  ث االنةب صه إال اذا كبن  تثل ب اتةثرة عةى اتة كيل يف 
 اتكفب ةا  ذتك  ث خكل مةةصم االاةخثام اتفيةي تةة ارد إىل  ف،ى حث فبكث. 

 المرونة:   -
ربةصم  عةى اتةثرة ا  م ي ب  اتةكصف اؼبةغَتة ااة يبر   ي ته اتظ  ب عةى فثرة اؼبيظةه إىل اؼب  نه م َت

ا  ميٍت االاةجبعه   ا يه اتيةبئج ؽبب  االاةجبعه اتف ص  اتة ثلثات اتفصئه اتثاخةصه  اػببر صه  ث خكل  ي ته
ائيل عثرااه ا  م  ن اؼبيظةه  طبتفه ع كم د3اؼبتة ثته  إعبدة ضفث اتيةةصبت  االاةخثام اؼبتة ثب تةة ارد

  ربةصم عصئة ب  اتة ات   ط خ،بئ، با فبب يبكي ب  ث اغبفبظ عةى كفب هتب  تيبتصة ب.
 االبداع:  -

ةيةجبت    اتيةةصبت    ا   ا ات عث ط ل  ةل َت االعثاع إىل "م تصث  تكبر  ثلثة   فصثة    فصةه ت
 ربةصة ب تةيةبئج اؼبتة ثته   مفث دبثى فثرة ا تيجبح اؼبيظةه 4األت اد    اعبةبعبت يف اصبق ميظصةي  يُت"

 ت ادهب عةى خة   تكبر  فببرابت ميظصةصه  ثلثةا  يب م االعثاع  احث  ث  هيل اؼبيبلَت اتيت يبكث تةةيظةه 
 ااةخثا  ب يف مةصصيل  دائ با  ذتك  ث خكل  ي ته    م كصم خ لطه االعثاع تثل ب.

                                                           
1
Jan Van Ree HERMEN, Op.cit, p.358.  

 .62ا صذكره بقمرجع سا خةصم ش في2
3
Jan Van Ree HERMEN, Op. cit, p.359. 

ؾبةه  ادراسة تطبيقية في عينة من المصارف التجارية الفلسطينية –أثر تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة على األداء التنظيمي زكي  ع  زلبدةا  4
 .890ا ص2001ا 04ا اتيثد25حببث )اتية م ا نتبنصه(ا ا ةث ب يه اتيجبح ت 

 عوامل المحيط

 اتيةصجه اؼبخ  بت اؼبثخكت
 كفب ة اتة زلط
 اتكفب ة اتفيصه

 اتفيبتصه

 اؼب ارد اتيةثله  غَت اتيةثله
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 االستدامة:  -
تةثا ه  اؼبتس تصه اال ةةبعصه  يف   ف  م األدا  ل ةم  عيبدا  ك     يبين  ط ع  ز  ف   ي اتةيةصه اؼب

  اطا حصث انةةم  ث ؾب د االرمفبط عبألعيبد االفة،بدله  اؼببتصه إىل االرمفبط كذتك عبألعيبد اال ةةبعصه  اتفصئصه 
 م  1ذم لسدم إىل ااةثا ه اؼبيظةه" ل َت  ف  م االاةثا ه    األدا  اؼبتةثام إىل ذتك "األدا  اؼبةيثد األعيبد  ات

 فثرة اؼبيظةه عةى ربةص  اتة ازن عُت ـبةةف األعيبد  ث خكل مط ل هب ؼبفبدرات د ن اتةأ َت عةى  خ ى.
 وتحسينو األداءالمطلب الثاني: إدارة  -

 اؼبيظةبت ب  م ا  اتيت اؼبيبي ة اتة ثلبتإىل  ن  Jamie A.Gruman   Alan M.Saks ل َت
ا تبؼبيظةبت 2اؼب ظفُت  دا  تة تُت ط ق  ااةك بب  دائ ب إدارة  نظةه عةى ًتكصزات إعبدة إىل  دت عبتك َت  ي ب

اؼبتبنبه يف اتيت  ث شأهنب   اتيةةصبت تضم اؼبيبهج     ااةك بب عةفٍت طبتفه  ك    ث  م  ف   ضى اتص م 
 ربةص   هثات ب االاًتامصجصه. ربتُت  دائ ب ع كم تيبل   تةة ا  مضةث عذتك  مةصصيلربثلثا 
 أوال: إدارة األداء 

 اتربا ج   د ات ااتيةةصبتا اؼبةبلصسا اؼبي جصبت م ةم األدا  إدارةإىل  ن  Gary Cokinsل َت 
اتط لةه    اتكصفصه اتيت لةيل  ث ا  ه   ب ليٍت  ن إدارة األدا  سب م يف   ه هب 3اؼبيظةه  دا  مثل  اتيت  األنظةه

خكؽبب م صبه اػبطث إىل نةبئجا  عبتةب  ميفصذ ااًتامصجصه اؼبيظةه.  ليظ  إىل إدارة األدا  عةى  هنب "اعب  د اؽببدته 
 ث ففم اؼبساتبت اؼبخةةفه تةخطصث  ميظصيل  م  صت  دا  اؼبساته   ضط اؼبيبلَت  اؼبةبلصس ات اض ه  اؼبةف ته 

 .4ألهثات ب"
 األت اد  دا   مط ل  فصبسا تة ثلث  تةة ة عةةصه" عأهنب األدا  إدارة Herman Aguinis لي ب 

ا تإدارة األدا  عةةصه  تةة ةا  ث حصث  هنب مةضةث 5"تةةيظةه االاًتامصجصه األهثاب  ط األدا     ا  ها  اتف ق
دائةه ؼبتة ى األدا  ا تةةضةث  لضب ربثلث األهثاب  اتغبلبت ع كم ال لكبد لية يا كةب مةضةث   اففه 

ااةةفبل  تةة  تةةغذله ات ا يها  إدارة األدا  هي اتة ات  عُت األدا   األهثاب االاًتامصجصها  ث حصث  ن 
اؼبثل لث  طبتف ن عض  رة اتةأكث  ث م ات   ن طه  نةبئج اؼب ظفُت  ط األهثاب االاًتامصجصه تةةيظةها  ذتك  ث 

 طه  فبش ة عُت  دا  اؼب ظفُت   هثاب اؼبيظةه.خكل خة  يةه    راع
                                                           

ا SONATRACHدور إدارة الكفاءات في ترقية المسؤولية المجتمعية واألداء المستدام لمنظمثات األعمثال: دراسثة حالثة ا ك بط  نصس1
 .92ا ص2019اغبزائ ا ا 1ت حبت عفبس اطصفا  ب يه غَت  ي  رةدكة راه   ط  حه

2
Jamie A.GRUMAN, Alan M.SAKS, Performance management and employee engagement, Human 

Resource Management Review, 21 (2011), 2011, p.123. 
3
Gary COKINS, Performance Management: Finding The Missing Pieces (To Close The Intelligence Gap), 

John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, New Jersey, 2004, p.01. 
الحكوميثثة: مثثدخل تميثثز األداء المؤسسثثي نحثو بنثثاء نمثثوذا لتميثثز أداء الجهثثاز اإلداري المصثثري فثثي إدارة أداء المؤسسثثات وبلي عطلل ة اتلزنثا 4

  .50ا ص2019ا اؼبيظةه اتي عصه تةةيةصه ا دارلها  ، ا 0202ضوء رؤية مصر 
5
Aguinis HERMAN, Performance Management, Pearson Education, Inc, 3

rd
 Edit, New Jersey, 2013, p. 02 
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 المتطلبات األساسية

 تقييم األداء مراجعة األداء

 تخطيط األداء تنفيي األداء

 تجديد األداء

   م  م عةةصه إدارلها م ةم إدارة األدا  ؾبة عه  ث اتيةةصبت اتيت هبب اتةصبم هبب ع كم  تةة  
 تة ف ب عةى اؼبتة ى اغبةصةي ألدا  اؼبيظةه  ربتصيتا  مةة م هذه اتيةةصبت يف اتةب :

 : عمليات إدارة األداء(0/0)الشكل رقم

Source: Aguinis HERMAN, Performance Management, Pearson Education, Inc, 3
rd 

Edit, New Jersey, 2013, p.39. 

  :تقييم األداءثانيا 
ميٌت عإعطب  فصةه رفةصه     يفصه ألدا    ظف  با  ذتك عث ط ل  "عةةصه لي ب مةصصيل األدا  عةى  نت 

ا  مةصصيل األدا  فصبس ألدا  1اتفيةي يف تًتة  يصيه عةةك اتة فيبت اؼبيةيه  ث ففم ا دارة ألدا  اؼب ظف" ئت ةبرنه  دا
تك حملثد ؽبيلا  ذا  اة ك اؼب ظفُت   يب  تًتة ز يصه ؿبثدةا هبثب ربثلث كفب ة اؼب ظفُت حتب ات يف ات ظصفي

 .2اؼبكحظه اؼبتةة ة  ث ففم اؼبتس ل اؼبفبش  عةى اتيةم ث خكل 
 3 مةضةث عةةصه مةصصيل األدا   كث عةةصبت  اباصها مةة م يف  ب لةي:

 ربثلث  تة ى األدا  احملة ا دبيٌت إعطب  األدا  فصةه رفةصه     يفصها  لطة  عةى هذه اتيةةصه اتةةصصيل؛ -
 اتضيف يف األدا  احملة ا  لطة  عةى هذه اتيةةصه اتةة مي؛   يبعبه نةبطميزلز نةبط اتة ة  -
 فصبس األدا  احملة   ةبرنه دبيبلَت   ض عصها  لطة  عةى هذه اتيةةصه عبتةصبس. -

 يظةه  ب   ةبرنةتؼباتفيةي  األدا م خصص  لةيل  ث خكؽبباتيةةصه اتيت   مةة م عةةصه مةصصيل األدا  يف مةك
 4هي كبتةب :  ت  ؾبة عه  ث اػبط ات اؼبةيباةه هذه اتيةةصه مةيل  يصيها تًتة ز يصه  خكلتت دبب ه  ـبطث 

 األدا تص ب ربثلث م فيبت  ا  لةيلاألدا  ث خط ات عةةصه مةصصيل  األ ىلميث اؼب حةه  :األداءوضع معايير  -
عةى اؼب بم اتيت هبب عةى  االمفبقا  هذا لسدم اىل ة  اؼب ظفُتشكم  يبلَت عث ط ل  ميب ن اتةصبديف 

                                                           
 .213ا صمرجع سبق ذكره اتيصبشي زرزار  عفث اتغبين ع ومبلا1
دراسثة تطبيقيثة علثى جثامعتي الخرطثوم  –أثثر تطبيثق نظثم إدارة الجثودة الشثاملة فثي تحسثين أداء خدمثة التعلثيم الجثامعي تبئةه األ ُت اتيل ضا 2

 .92ا ص2014 ب يه شيثما اتت دانا ا غَت  ي  رةا  ط  حه دكة راه 0200إلى  0202والسودان للعلوم والتكنولوجيا من 
ا ؾبةللله  ي لللث اتيةللل م نظثثثام تقيثثثيم األداء الثثثوهيفي وأثثثثره فثثثي أداء العثثثاملين فثثثي ديثثثوان المثثثوهفين العثثثام الفلسثثثطيني صةلللي علللك   اللل لطي شلللفةيا 3

  .261-260ص.ا ص2019ا 1ا اتيثد22االفة،بدلها ا ةث
ا ا ةه اتي افصه تةكي ت  صب دراسة ميدانية –المعلومات االدارية في تقييم أداء الموهفين السنوي دور نظم ا اغبثل ي ؿبةث عتبمت صخ زلث   ا ت زم4

 .68-67ص.ا ص2019ا 3ا اتيثد9اؼبية  بتا ا ةث
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  قببز اؼب ظفُتإقببزهب  اتيةبئج اؼبطة ب ربةصة با  هذا وبفز اتثاتط  اتة  صت اتذم لة د  اؼب ظفُت
 .اعةبؽبيل

ا  هم   ب  يل اؼب ظفُتهتثب هذه اػبط ة إىل  ي ته اتكصفصه اتيت يببرس هبب  :األداءمراقبة التقدم في  -
اتة، ص صها  هذا لةيل  ث  ا   ا ات عذتك لةيل ميصُت  اخةصبر لةيل ميفصذ اؼب بم عبت كم ات، ص ا 

 .م تَت اؼبية  بت اؼبطة عه تة ثلث اػبطث ع كم  صث خكل
يف  (اتة فيبت)  ةبرنةت  ط اؼبيبلَت اتيت مت ربثلثهب  األدا لةيل يف هذه اػبط ة فصبس مةثم  :األداءتقييم  -

 . تة ى األدا ا  هذا يبكث  ث إيثار اغبكيل ع كم   ض عي عث األ ىلاؼب حةه 
عبؼبيظةه وبةبج إىل  ي ته  تة ى  دائتا  م اتيةم اتذم لة م عةةثيبت    ظفن كم إ التغيية العكسية: -

داتيب تة، ص   ربتُت  بعبعةفبرهعبؼبةبرنه  ط  ب ه   ة فط  يتا تذتك تبتةغذله اتيكتصه ميث   ةه 
  تة ى األدا .

غبله حبث ذاهتب عم ميث  اصةه متبهيل يف صبط  األدا ميث عةةصه مةصصيل  ال :اإلداريةخاذ القرارات ات -
  عةى كم اؼبتة لبت. ية  بت ذات تبئثة يف ازببذ اتة ار يف كبته اؼبصبدلث 

اتةأ َت  يبكث  ث خكؽببلةيل يف هذه اػبط ة ربثلث اػبطث اتيت  :األداءوضع خطة لتطوير عملية تقييم  -
م،م اتيةبئج اتيت مت ربةصة ب ؼبب مت زبطصطت  ةب نبصه هذه اؼب حةه حصيا  مظ   األدا عةى مةصصيل  ا هببيب

 . تفةب  ث نبحصه اؼبيظةه يف عةةصه اتةةصصيل
 تحسين األداء: ثالثا 

  م إىل مي د فث  اتيت اتفيةي األدا  يف االكب اب    اتة، ر عكج  ابس عةى األدا  ربتُت تك ة مة م
    يةةصبتاات ثخكتااؼب يف اتة، ر عكج إىل األدا  ربتُت عةةصبت مةجت مث   ث األدا ا عيبي   ث عي، 

 اؼبخ  بت تة تُت اؼبةبحه اؼب ارد صبصط ااةخثام األدا  عة تُت لة،ثا   صبصيب تص ب    األدا  نظبم ـب  بت
 م ازن األدا  ربتُت  لةطةب اؼب ةىا عبتط لةه اؼببل ر س م ظف اتيت ات، ص ه اتةكي ت  صب عُت اتةكب م  ربةص 
 م فيبت  ن اتييبي  هذه م ازن  لسكث اتةكةفها   اتةكي ت  صب ا نةب صهاا اعب دة يف مةة م اتيت اتييبي   ث ؾبة عه

 1.االعةفبر عيُت  خذت فث اؼبيظةه يف اؼب،ة ه  ي بب  احةصب بت
امفبع ب  ث   م ربثلث  مط ل   ي جصه  كئةه  هيبك اتيثلث  ث اػبط ات اتيت هبب عةى اؼبيظةبت 

 2تة تُت األدا ا  مةة م هثه اػبط ات يف اتةب :
 اتثرااه اتةف،صةصه تةي ا م اتثاخةصه  اػببر صه تةفصئه اؼبس  ة يف األدا ؛ -

                                                           
 .123-122ص.ا صمرجع سبق ذكرها عص،برعفث اؼبطةب 1
بحث تطبيقي في محطثات  –والمقارنة المرجعية في تحسين األداء دور بطاقة العالمات المتوازنة االعب صيب ا   فبر اةبرت بلط   ا ضبصث ع،بم2

 .121ا ص2019ا 3ا اتيثد 9م ا دارله  االفة،بدلها ا ةثا ؾبةه اؼب ٌت تةية  انتاا الطاقة الكهربائية في العراا
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ربثلث نةبط اتة ة  اتضيف تثى اؼبيظةه تةيظصيل االاةفبدة  ث نةبط اتة ة   ضط خطث تةةغةب عةى  -
 اتضيف؛نةبط 

  دا ؛تة عصه اؼب ظفُت عبؼبف  م اغبثلث إعثاد ع ا ج ت -
 مط ل  نظبم  ية  بت تة تَت اتفصبنبت اتكز ه تة تُت األدا ؛ -
مط ل  ؾبة عه  سش ات تةصبس األدا  مغطي   دة اتيةةصبت  اػبث بت  اتكفب ة يف ااةخثام اؼب ارد  -

 الحةصب بت اؼبتةفصثلث  ي ب؛  ه اتربا ج  اتفيبتصه يف ربةص  األهثابا تضك عث  ك
 مط ل  آتصبت  يبافه تةةصبم عيةةصبت اتةصبس عباةخثام اؼبسش ات اتيت اف    ن مت مط ل هب؛ -
تك  ةبرنه األدا  اغبب  عبألدا  اتتبع ا تة كيل عةى  تة ى األدا ا دبب يف ذإ  ا ات  ةبرنبت  ةيثدة  -

 ظةه عأدا   يظةبت  خ ى؛األدا  اتفيةي عبألدا  اؼبخطثا  األدا  اتفيةي تةةي
 ربثلث ؾببالت اتة تُت  اتةط ل  عةى ض   اؼبةبرنبت اتتبعةه. -

 الثالث: تقييم أداء البحث العلميالمطلب  -
 ساتبت اتةيةصيل   ضيف ف ة  دا  اتف ث اتيةةي وبثد إىل  ن مةصصيل Mu-Hsuan Huangل َت 

مةصصيل  دا  اتف ث اتيةةي    األدا  اتف  ي إىل ا  ل َت  ف  م 1اتيةةي اتف ث تة تُت  ية  بت  ل ت  اتيب 
ا  ليث مةصصيل  دا  اتف ث اتيةةي 2 كبديبصه  حثة ألم  اتكةصه اتي عصه اؼبخ  بت اتيةةصه اتيت هتثب إىل فصبس

  اتفصئه   ظ  هبا  ساته اتةيةصيل اتيب  ن ع يف كخةكتبتت عبتيظ مةصصيل  دا   ساتبت اتةيةصيلا    ز ا  ث 
  يبهج مط ل  يف ابنب  عةث كم يف اتيب  اتةيةصيل  نظةه    ت لبت  ساته كم هبب ميةم اتيت اؼبخةةفه اػببر صه
 اتةيةصيل ؾببل يف اتييبي  تفيض اتثفص  اتةي لف يف ات،ي عبت تإن ذتكا عةى عك ة. اعبب يه  دا  تةةصصيل ـبةةفه
 3. نظةت اتةةصصيل  عةةصبت اتةيبرلف  ث اتيثلث مط ل  يف ب لض ابنب  اتيب 
  :أداء البحث العلمي تعريفأوال 

 ث ات،يب ربثلث     ضط مي لف  اض    شب م ألدا  اتف ث اتيةةيا  ذتك الرمفبط األدا  ع كم 
عبم  ث   ه عبتيثلث  ث اؼبةغَتات  األعيبد )اتكفب ةا اتفيبتصها ا نةب صها االعثاعا االاةة ارلها اؼب  نه(ا  ارمفبط 

 ث   ه  خ ى عبألن طه    ات ظبئف األخ ى ؼبساتبت اتةيةصيل اتيب ا تأدا  اتف ث اتيةةي اتف ث اتيةةي 
  األدا  ا ةةيي ؼبساتبت اتةيةصيل اتيب .  ل مفث ع كم   ص  عكم  ث األدا  األكبديبيا األدا  ا دارم

                                                           
1
Mu-Hsuan HUANG, A comparison of three major academic rankings for world universities: from a 

research evaluation perspective, Journal of Library and Information Studies, Vol.09, No.01,2011, p.1. 
2
Aldo GEUNA & Ben R. MARTIN, University research evaluation and funding: an international 

comparison, Minerva 41, 2003, p. 278. 
3
Loukas N. ANNINOS, University Performance Evaluation Approaches: The Case of Ranking Systems, 
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اتف  ي اتذم لت يل اتيبمج اتف  ي     يةج اتي بط "عأنت   دا  اتف ث اتيةةي    األدا  اتف  يلي ب   
دبيٌت  نت  اه  يف   ه ه  دا   ساتي تةف ث  دا  اتف ث اتيةةيا حصث  نت يبكث اتة ل  ن 1"يف اتةةثم اتيةةي

األدا  اتف  ي ت فتبم اتيةةصه  األدا  اتف  ي ا دا  اتف  ي ألعضب  هصئه اتةثرلسلةضةث  ك ه  عيبدا هي األ
  .2 ساته اتةيةصيل اتيب تةكةصه    

اتةيةصيل اتيب  ل مفث ع كم  اباي دبخ  بت   ل  ن  دا  اتف ث اتيةةي يف  ساتبتهيب يبكث اتة   ث
األن طه اتف  صها  ه  نةصجه  ميفصذ ن طه اتف ث اتيةةيا تأدا  اتف ث اتيةةي ه  اتيبمج اتذم ليةج عث 

 .  (اتكةصه    اؼبساته)   اؼبتة ى اتةيظصةي  (اتفبح ُت)ااةخثام اؼب ارد اتف  صه عةى اؼبتة ى اتف دم 
 مناىج تقييم أداء البحث العلميثانيا : 

ا لة م 3 دا  اتف ث اتيةةي تةةصصيل عب ه  يبهج  ك ه هيبكإىل  ن  Wilsdon James et alل َت 
اؼبي ج األ ل عةى اتةصبس   سش ات األدا ا تصةب لة م اؼبي ج ات بين عةى اتة كصيل    ا يه اتيظ ا ا   ب اؼبي ج 

 تصةزج عُت اؼبي جُت اتتبعةُت ت   عذتك  ي ج ـبةةث     ة ازن. ات بتث
 مراجعة النظراء )التحكيم(: -

 يف ذتك لةيل ا حصثاػبربا  عةى اتةبئةه اؼب ا يه فببرابت  ث  ة عه عبم  ،طة  ه  اتيظ ا    ا يه
  يف ا( عيثه اتي   ففم) اتي امج ااةي اض اتف  صه؛ اؼبةًتحبت ااةي اض يف: اتف ث د رة   احم  ث   حةه كم

تةةصصيل    اففه األدا  اتف  ي  ط لةه  هيل هي اتيظ ا    ا يه  ن اتة ل كثا  يبتةي امج ر يي عأ   اتةةصصيل عةةصبت
 األكبديبصه ا ةةيبت متةخث  ب اتيت اآلتصبت  ث  اباصه ؾبة عه عأهنب  يف ب ا كةب يبكثاتةخ،،بت يف صبصط

 . األكبديبصه   يبلَتهب   خكفصبهتب اال ةةبعي نظب  ب عةى  ث خكؽبب  رببتظ يف إدارة ن بطبهتب
 بلومتريك(:)البي المقاييس والمؤشرات -

يف مةصصيل األدا   اتيظ ا  ؼب ا يه عثلك م،ف   ن يبكث ال اؼبةبلصس  اؼبسش اتيف  ب ل ى اتفيض  ن 
   ك   عثال  ك   ااةخثا ب( اؼبةبلصس) اتكةصه اؼبسش ات ااةخثام اعةفبر يبكثاتف  يا هيبك  ث ليةةث  نت 

  ابس  ث اتة ة  يبكث حصثا اتيظ ا    ا يه  ث شفبتصه  ك   اؼبةبلصس  ن اتة ل يبكثا ألنت تةةةصصيل   ض عصه
ا  لة م هذا اؼبي ج عةى ااةخثام ؾبة عه ـبةةفه  ث اؼبسش ات اتكةصه )عثد  تةةم ع كم اتةةثل / اتيةبط

ا  غَتهب ..( اتيت يبكث  ث خكؽبب مةصصيل  دا  H-indexاتا  يب م مأ َت ا ةها اؼبي  راتا عثد االاة  بد
 اتف ث اتيةةي  ث حصث اعب دةا األنبصها  اتةأ َت. 

                                                           
 .193ص   ط اف  ذك ها  االيمنية للجامعات البحثي األداء لتطوير مقترح تصور ضبصثا حتث اهلل عفث ؿبةث 1
ا 2016 ااألردن ااتطفيلله األ ىل  اتة زلللطا تةي لل  غصلثا  دار ابثثالقيم االدارة ضثثوء فثثي للجامعثثات البحثثثي األداء تطثثوير ضبصلثا حتللث اهلل عفللث ؿبةلث2

 .12ص
3
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 المنهج المتوازن:  -
مفبدلب تيص ب اؼبي ج األ ل )  ا يه اتيظ ا (  ف، ر اؼبي ج ات بين )اؼبةبلصس  اؼبسش ات( ذهب اتفيض كب  

اؼبي جُت يف ؿبب ته  ي يل ػبة   ي ج  ة ازن ليةةث يف اؼبةبم األ ل عةى   ا يه اتيظ ا  عبعةفبره اؼبي ج اؼبزج عُت 
 ث حصث اعب دةا كةب ليةةث عةى ااةخثام ؾبة عه  ث اؼبسش ات  ياألنتب  األك   يكحصه تةةصصيل األدا  اتف  

 ا  اتف  ي  ث حصث اعب دةا األنبصها  اتةأ َت.اتكةصه كيثد االاة  بدات   يب م مأ َت ا ةه هبثب مةصصيل األد
عةى ات غيل  ث  ن هذا اؼبي جا  اتذم ل  م يف ظبه ه اتة ازن إال  ن هيبك  ث اتفبح ُت  ث ل ى  ن 
األحكبم اتيت مةث  ب   ا يه اتيظ ا  يف ك َت  ث األحصبن  ب مك ن فث مأ  ت عبتيةبئج  اتفصبنبت اتيت م ت هب 

عثادهب  م،يصف ب  ث خكل االعةةبد عةى ؾبة عه ـبةةفه  ث اؼبسش اتا األ   اتذم إتيت لةيل اؼبساتبت  اؼب افط  ا
هبيم   ا يه اتيظ ا  عيصثة ن عب  ب عث ات،ثق  ات فبتصها  عةصتا   ث   م اك ه اؼبي ج  يثفت هبب االعةةبد 

 عةى  زلج ذكي  ث اؼبةبلصس  اؼبسش ات اؼبةةث ه    ا يه  تةيَتة تةيظ ا . 
  ث دا  اتف ث اتيةةي يف  ساتبت اتةيةصيل اتيب   مةصصيلتإنت يبكث  Loukas N. Anninosل  تةب ت  

 1 اؼبيبهج اتةبتصه: خكل
 : المعيارية المقارنة -

  ن  يبكث ضةيصه    خبر صه  ةطيصه    خبر صه ميب نصه    خبر صه ميبتتصه    داخةصه اؼبةبرنه مك ن فث
 تك هتب  مةة م اؿبثدة  دا   سش ات ؾبة عبت إىل متةيث  ن حىت    ر اي  تةي    مب ذجإىل   ي جصة ب متةيث
  اؼبةبرابت األن طه مكةفه    اعب دة تةةصصيل  يصبر    خبر صه    يصه عيةطه اؼبساتصه ا دارة مز لث يف ات ئصتصه

 .اتثاخةصه  ا   ا ات
 : التصنيف نظم -

ا  دائ ب حصث  ث األخ ى عبؼبساتبت  ةبرنه اتةيةصيل اتيب  ساته  م،يصف تةةثمي متةخثم مةيصه هي
  ساتبت اتةيةصيل اتيب  عي عصه لةية  تصةب اؼب،ة ه   ي بب ااؼبساته إدارة ية  بت تةطةفها  تة ت  عذتك

 .   تة ى  دائ ب
 للبيانات: التطويقي التحليل -
  ظصفصه عكفه م  ث ال  تكث  اؼبخ  بت اؼبثخكت  ث اتيثلث هيبك لك ن عيث ب متةخثم خطصه ع ؾبه مةيصه هي

 تة ى  ساتبت اتةيةصيل  عةى األدا  تةةصصيل اؼبتةخث ه اػبطصه اتربؾبه مةيصبت  ث ن عبن هيبكعصي با     اض ه
 .اتكةي األدا     اتف  ث إنةب صه    اتةكةفه كفب ة عةى م كز  اتيت ااتيب 

 
 

                                                           
1
Loukas N. ANNINOS, Op.cit, pp. 2-3. 
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 :معايير تقييم أداء البحث العلمي ثالثا 
 إىل  ن مةصصيل  دا  اتف ث اتيةةي وبةبج Jeannet J. Van Der Leeو   Lynn V. Meekل َت 

 ا 1اتطةفه ميةصيل يف تةف ث اؼبضبته ةصةهات   احملةةما  االفة،بدم اال ةةبعي مأ َته اتف ثا  دة  إدراك إىل

 2:ةب لةياتيب  تصمةة م  هيل  يبلَت مةصصيل  دا  اتف ث اتيةةي يف  ساتبت اتةيةصيل  حتب هذلث األخَتلث 
 البحث: ت ثير -

ا اال ةةبعيا االفة،بدما اتفصئي عةى احملصث األحببث ربث ت اتذم اتةأ َت إىل اتف ث مأ َتل َت  ف  م 
 ث  ا  يف اتغبتب األعيل لك ناتط لم اؼبثى عةى    اتة،َت اؼبثى عةى وبثث اتةأ َت هذاا ا ا  كبن ات ةبيف  

 ي بل ال ا تصةب لك ن عكس ذتك إذا كبن اتةأ َت ط لم اؼبثىا ت ذا األخَتتةف ث اتف رماتت م مفتَت اتةأ َت 
فث  اتةطبعبت  ث عثد يف اتف ث مأ َت كةب  ن االخةكب يف مفتَت إشكبتصبت  نةبئج اتف ثا عتفب بغبتف
 اؼبثى عةى االفة،بد عةى إهببيب مأ َت اتف ث تيةبئج لك ن فث اؼب بلا افصم يةىا تـبةةفه اذببهبت يف لك ن
  .اتط لم اؼبثى عةى اتفصئه عةى اةيب مأ َت  تكث اتة،َت
 :البحث استدامة  -

 مس   اتيت اتي ا م ا   ثاؼبة اث اؼبثى يف اتف  ي اتي بط ااةة ار  ن عةى اتةثرة اتف ث ااةثا ه ميٍت
 اتف ث ااةثا ها األ   اتذم هبيم  اتف  صه اتة ةصه  اتفيصه اؼبب  اتثعيل   م  اض ه ع ا م اتف ث ااةثا ه عةى

م مفث دبثى مأ َت   تةة  سب لم عةى اغب، ل يف     ساتبهتيل اتفبح ُت ةثرةت اتف ثا عةأ َت   مفطه ع كم   ص 
 فصبدة    د ث نت اتف ثا يف ااةثا ه حبظبب سب م عب ك اتف ث تربنب ج ات ب ةه ا دارة  ن كةب  حب   يل اتتبعةها

  تةثام غَت  خ ى ظ  ب ظم يف ب تةثا  اصك ن اتذم اتف ث ع نب ج ل،ف  تةف ثا كبتصه  مت ل   إدارة
 هببعأ ت لبت اؼبساتها كةب  ل مفث  ن هبب با تةثا  اتف ث لك ن تكيا إضبته إىل ذتكا   ا دارة ا   عتفب
 اتف ث ع ا ج مك ن  ن هبب ا  م  نتعباةة ار   ةغَت دليب صكي اتيةيل  ن إدراك  ط االاةثا ه فضبلب زبفصف
 . اؼبفةك ة اعبثلثة اتف ث ؾببالت ذببهم تصت لةيل اتذم عبتةثر تصس  تكث  تةثا ها اغببتصه
 :البحث أىمية -

 ذب م اتيت اتف  ث   دة مةصصيل ض  رة  ث ات غيل عةىتإنت  عةى  Allen Consulting  ة عه ب تة
  ط اتف  يا اتةةصز  ابس عةى اؼب ارد زب،صص اتف  ي اتي بط  ن اع تفيض اؼبيباب  ث لك ن تةث عبما عةة لم
 ت،بنيي ا ي ار  اؼبةزالث األاباي اتتسال عةى ذبصب ال عب ه عأ  ال ذب ى اعب دة عبتصه األحببث  ن اتيةيل

 اتف ائث عةى اتًتكصز هبب اتتسالا هذا عةى تإل بعه". اتف  ث؟ سب لم عث اتيبذبه اتةصةه هي  ب" ح ل اتتصبابت
 .تةف ث األكبديبصه اعب دة ؾب د  تصس تةف ثا ا ةةيصه
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 لة فط اتيت اتةضبلب    اتف ثا  ف  يف اؼب   دة عبؼب بكميةةت  دبثى اتف ث  نبصه    فصةه  م مفث
 ؿبثدة حب ه لةيب الت  ن  ث ات غيل عةى اتط لم اؼبثى عةى األنبصه عبتغاتف ث  لك ن ةثا تاؼبتةةفم يف حث   ب

 مزداد  ن اؼبفًتض تةث با  ة اتف ث اعةرب إذا  نت حصثةتا عباةثا  اتف ث  نبصه م مفثا كةب اغبب  ات ف  يف
 .   يل غَت ليةرب كبن ت  عةب كفَت ع كم ااةثا ةت ت ص

 :البحث إمكانات -
 عيض يف   ا إال  نتاألاباصه تةف  ث االفة،بدله اتف ائث عةى ف له  دته إىل اتثراابت  ث اتيثلث م َت

 األاباي اتف ث مأ َت لك ن ا...اتف، له  االم،بالت اؼب يةه شفت اتفصزلب  اغبص لها اتةكي ت  صب   م ا بالت
 نةصجه  ةصئب عبؼبفب آتا اتةطفصةبت إىل االكة بب  ث اتط ل  لك ن  خ ىا ؾببالت يف عصيةب ا فبش ا   ةة اب

ا األ   األاباصه اتف  ث عةى اتيبم تإلنفبق اتثفصةه االفة،بدله اتي ائث ربثلث يف  تةة ة شك ك هيبك تذتك
 فيا تكفَت حث إىل هبب     ق غَت ؿبث د ز ٍت  ت  عرب تةف ث االفة،بدم األ   تةةصصيل ؿبب ته  ماتذم هبيم 

ال م كز   ن هبب احملةةةه بألحكبمت ا تذتك"دفص  غَت عةيل" ه  اتف ث إ كبنبت عةى اغبكيل األح الا  حتث
 اتط لم  لضب. اؼبثى ى اتة،َت تةثا عم عةىعةى اتي ائث احملةةةه عةى اؼبث
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 ثالث: مؤشرات أداء البحث العلميالمبحث ال -
ع كم عبما لي ب  سش  األدا  عأنت " ةصبس تةةي ب عةى  ب وبثث  ث مغصَت يف  م ن بط  ث  ن طه 

يفه فبصزة متةخثم تةصبس ا ت   "عفبرة عث فصةه    1ع نب ج  يُتا  وبثد حجيل ذتك اتةغصَت  اذببهبمت"
ا  اؽبثب  ث يصبغه  ربثلث  سش ات 2اؼبخ  بت    اتيةبئج تة ثلث  ثى  ب حةةةت  ساته  ب  ث  هثات ب"

لةة م  اباب يف  يف ات ضط اتةبئيلا  اؼبتبنبه  ط  د ات  خ ى يف مة مي اتيظبم  اتةي ب   دا  اتف ث اتيةةي
ت ب  عبتةب  ربةص  تيبتصة با كةب لةيل  ث خكتت فصبس اتةغَت يف ألهثا  ساتبت اتةيةصيل اتيب عةى  ثى ربةص  

 . 3اتيظبم  اذببهبمت  اؼبتبعثة عةى اتةصبم عبؼبةبرنبت اتز يصه  اؼبكبنصه
 أداء البحث العلميطبيعة وخصائص مؤشرات المطلب األول:  -

 األدا  متةخثم تةةفط اتيت  ات يفصه )اتي عصه( اتكةصه مةة م  سش ات  دا  اتف ث اتيةةي يف اؼبةبلصس
األدا  اؼبةف  عةص با ت ي عذتك سب م نةبط   تة لبت مةفصةت عةى  ثى ات ف ا هبثب االاةثالل دب  ر اتف  ي

  .4اتف ص اتيت لةيل  ث خكؽبب   اففه اتةةثم كب  ربةص  األهثاب اؼبطة عه يف اتف ث اتيةةي
 أوال: طبيعة مؤشرات أداء البحث العلمي 

ه اؼبسش ات يف ي رهتب ةةي ي رة كةصه    كصفصها  مأخذ هذ سش ات  دا  اتف ث اتي يف اتيبدةا مأخذ
ا تصةب مأخذ يف ي رهتب ات يفصه    اتي عصه  يفب    ب ات  اتفصبنبت ات فةصه اؼبخةةفهكب ح،اتكةصه شكك رفةصب  

 حكةب    م، را غببته ات ي  اؼب اد فصبات.
 يف  ب لةي: تةةصصيل  دا  اتف ث اتيةةييبكث مةخصص  هيل اؼبسش ات اتكةصه   

 الموارد البشرية:  -
 دا  اتف ث اتيةةي عةى  اتثاته اؼبسش ات  هيل  ث ه  اؼب ارد اتف  له  سش   ن عةى هيبك شفت امفبق كةي

 اتيب ةه ع كم  تةف ث اؼبةف غه اتف  له اؼب ارد عبدة ل ةم ا  ه  االفة،بد ا ةةطاتةيةصيل اتيب ا  ساتبت  يف
  فة يل تةف ث  ث  ز ا لك ا ن اتذلث  ساتبت اتةيةصيل اتيب   ابمذة  اثاتف  هصئبت    اكز يف رئصتي

  اتةط ل  اتف ث  ااًتامصجصبت ميفصذ اصبابت  تس تصه ؾبةةيُت اتثكة راها  اتذلث لة ةة ن طةفه إىل عب ضبته
يف   ف اهنيل  ث  ا م اتف  صه اؼب اكز اؼبةف غُت يف تةفبح ُت ات ف  اتكب م ثل ي  االعةكبرا  ليث احةتبب
 سش ات ت عصه   لةيل يصبغه هذا اؼبسش   ث خكلا 5 زئي ع كم اتف ث يببرا ن اتذلث  ساتبت اتةيةصيل اتيب 

اتيةةصُتا  اتفبح ُت :اتيةةيا  ليةتة ن إىل  كث تئبت ؾببل اتف ث مةة م ع كم  اباي يف: عثد اتيب ةُت يف
                                                           

 .82ا ص2017ا دار اؼبيبهجا األردنا لمؤسسيمدخل إلى قياس األداء اؾبصث اتك خيا 1
 . 88ا صمرجع سبق ذكرهوبي عط ة اتزنثا 2
  .87-86ا ص.صمرجع سبق ذكرهؾبصث اتك خيا  3
 .396ا صمرجع سبق ذكرهيبحل عفث اعبةصم اغيصت   تص،م عفث اتتكم اغبثادا 4
 .30ا صالتقرير العربي الثالث للتنمية الثقافيةا  ساته اتفك  اتي يب5
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عثد اتفبح ُت إىل إصبب  ف ة    اتفبح ُت تكم  ةص ن نتةه عثد    ت م اػبث بت اؼبتبعثةا اتفيصُت اؼبخة،ُت
  .1اتيةم

  الموارد المالية: -
  ساته يف  م اتيةةي اتف ث   دة  تة ى تةصبس األاباي اؼبسش  هي اتيةةصه اؼبخ  بت كبن  إذا

 اتيب   اتةيةصيلب عة   عةى اتةيةصيل ا نفبق  تة ى  اباب ليكت ب اتيت  ن عصة ب اؼبثخكت حجيل تإن اته     د
 ؾببل يف  الاصةب اتيةةي اتف ث تةط ل  ااًتامصجصه يف  م اغبتبس اتي،ب ل كم خ، يبا  اتف ث اتيةةي
عةى  ا  لةيل ربثلث  تة ى االنفبق عةى اتف ث اتيةةي2 كةفه  ذب صزات إىل عيصبت ربةبج اتيت اتية م اتثفصةه
االنفبق عةى اتف ث اتيةةي  ن،صفت  ث اتيبمج  ا  نب ب ث اؼبسش ات اتف عصه  ث خكل ؾبة عه اؼبتة ى اتكةي

ن،صب    ب عةى اؼبتة ى اعبزئي تصةيل ربثلثه  ث خكل اتثخم اتة  يا    االصبب     االنفبق اغبك  ي احملةي
نفبق عةى اتف ث اتيةةي  ت   ،بدر سب لم اتف ث اتيةةي  اال االنفبق اتكةي عةى اتف ث اتيةةيااتفبحث  ث 

  .3ن عت
  النشر العلمي: -

  ث اتيةةيا حصث يبكث  اتةةثم اؼبي ته  ن عصه  تة ى  اض ه عث عثالالت اتيةةي اتي    سش  لةتيل
 اتفصبنبت تضةبن يثفصه اتتفم  تضم  اؼبساتبتا  تيم ت ت اد اتيةةي اتيةةصه  اؼبتة ى ا نةب صه فصبس خكتت

 عة اعث اتيبؼبيا  اتذم لتةيُت ات،يصث عةى اؼبةفط االفةثا  عبؼبي ج  ساتها    د ته ألم اتيةةي ح ل ا نةبج
  سش ات فصبس االنةبج اتيةةي ع ااطه ا  يف اتيبدةا لةيل4 ات،ثفصه عبالاةةكتصه  اؼب   د ؽبب ،هاؼبةخ، اؼبية  بت

 االاة  بدات اتيةةصه اتث تصه احملكةه  اتكةبا  عثداتفصبنبت: عثد اؼبي  رات يف ا كت  ميةةث عةى ن عُت  ث
(ا  اتذم ليةرب H-index) ا حصث لةيل االعةةبد يف ذتك عةى  سش  هَتش5اتيةةصه ؼبةبالترب،م عةص ب ا اتيت

ا ت ذا اؼبسش  لةجب ز 6 ب حث إىل اتيةةي اتف ث  احث  مي ع  ف  يف اتيةةي ا نةبج  ااةثا ه عب دة ليةرب  سش ا
                                                           

 ااال للبرات اتي عصلله اؼبة للثة ا اتي لل  دار اتغ للل  تةطفبعلله امؤشثثر المعرفثثة العربثثي اع نللب ج األ لليل اؼبة للثة االمبللبئي    ساتلله ؿبةللث عللث راشللث آل  كةلل م1
 .105-104ا ص.ص2015

 .22صا 2014 ا6اتيثد ا2ا ؾبةه رؤى ااًتامصجصها ا ةثالجامعات العربية وتحدي التصنيف العالمي: الطريق نحو التميزايصث ات،ثلةيا 2
 .105-104ا ص.صمرجع سبق ذكرها ع نب ج األ يل اؼبة ثة االمببئي    ساته ؿبةث عث راشث آل  كة م3
 .34ا صالتقرير العربي الثالث للتنمية الثقافيةا  ساته اتفك  اتي يب4
ا 2015بت ات حثة اتي عصها تفيبنا ااتطفيه األ ىلا   كز دراا البحث العربي ومجتمع المعرفة: رؤية نقدية جديدةابرم حيفي   رلغبس  رتبنصةسا 5

 .101ا ص2015
 ث ط ب عبمل اتفصزلب   2005ايه   سش  مت م،ةصةت Jorge E. HIRSCH  ك ل  إح،لب    ملأ َتها  لث خلكل اتيةةي االنةبجكم  ث   هبثب فصبس 

 .اآلخ لث اتفبحثيف  ي  رات  حظص  هبباتيت  االحبالتاؼبةةفته  عثد  اتفبحث حببث 
See: Jorge E. HIRSCH, An index to quantify an individual’s scientific research output, Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 102, No. 46, 2005, pp. 16569 –16572. 
6
John PANARETOS & Chrisovaladis MALESIOS, Assessing scientific research performance and impact 

with single indices, Scientometrics, Vol. 81, No. 3, 2009, p.636. 
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  دة  مأ َت هذه اؼبي  راتا تصك ن عذتك  سش ا   كفب     ة ازنب ي      عثد األ راق اؼبي  رة إىل لةجب ز ؾب د ات
 اتذلث   تئك عث( االاة  بدات حصث  ث) حةب اؼبس  لث هبةط عُت ا نةب صه  اعب دة لتة  عةةصصز اتفبح ُت

 األحببث د ن  م     لذك .  ث اتيثلث عي   لة   ن عفتبطه
  راع:براءات االخت -

 اتربا ات اتث تصه اؼبيًتب  كبمب ففم  ث ؼبساتبت اتةيةصيل اتيب   اؼبةي حه اؼب دعه اتربا ات عثد ليةرب
 م صبه عةى  اتةثرة اتي بط االعةكبرم عةى  سش ا ات طيصها اتربا ات  كبمب  فم در ه  إىل طا اا نطبق عةى هبب

 ا  لةيل يصبغه هذا اؼبسش   ث1ا ةةبعصه    برافة،بدله  مطفصةبت ؽبب  عةةصبت  يةجبت إىل اتيةةصه األحببث نةبئج
 خكل تًتة ز يصه  يصيه.  ساتبت اتةيةصيل اتيب خكل إح،ب ات ع ا ات االخًتاع اؼبةث ه  ث ط ب اتفبح ُت    

  2تةةصصيل  دا  اتف ث اتيةةي تصةكث مةخص، ب يف اتةب : الوصفية للمؤشرات عبتيتفه  ب 
  األهلثاب اتث تلها تةتلفه  لط   ة اتةله  اضل ه خطله امفلبع نبحصله  لث ااتيةةلي اتف لث خطله -

 ؛   ارد إ كبنبت  ث سبةةكت  ب إطبر  يف اؼبساته اتةيةصيل اتيب  االاًتامصجصه
 ا دارة  ملثعصيل عصبنلبت ف اعلث  مل تَت تلذتك  يبالفه عصئله   ل د نبحصله  لث ااتيةةلي اتف لث  ةطةفلبت -

 ؛ غَتهب تذتك اتيةصب
 ؛اتيةةي اتف ث عةى األكبديبصه  االفتبم اتف ثا  حثات ااتطةفه األابمذةا م جصط -
    اعبب يلبت  لط  ساتلبت اتةيةلصيل اتيلب  مرب  لب اتليت  ات ةبتصله اتيةةصله  اتيةل د اتف  صله ات ل اكه -

 ؛اتيبؼبصه ات   ة ذات  خبيه  خ ى  ساتبت
 ؛ خبر  ب  ساتبت اتةيةصيل اتيب   تة ى عةى اتف  صه  اؼب برلط اؼبسسب ات يف اتطةفه   بركه -
 ؛ ات طيصه احملةصه اتةيةصه   هثاب  غ اض  خث ه ا ةةط   ككت   يبعبه عبؼبصثان اتف  ث ارمفبط -
 األالبمذة عةلى م زلي لب يف  يةيله  يبلَت  اعةةبد عةص ب  ساتبت اتةيةصيل اتيب   ح، ل اتف  صه اؼبي  -

 ؛ اتطةفه
 عةةصلصيل  اتةصلبم اتف لث تلثعيل  كبتصله خبيله  بتصله  صزانصله زب،لصص نبحصله  لث اتيةةلي اتف لث سب للم -

 ؛اتف ث   اكز إنفبق    دة اتف  ث عةى اؼبيفةه اؼببتصه اؼبخ،،بت ع ائث
  خث له اتثراالصه اؼبةل رات مطل ل  يف اتيةةلي اتف لث ـب  لبت  لث االالةفبدة   لثى اتيكتلصه تةغذللها -

 .ا ةةط

                                                           
 .128ا ص2018-2017 ساته اتفك  اتي يبا اتطفيه األ ىلا تفيبنا ا التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية ساته اتفك  اتي يبا 1
 .90-89ص.ص امرجع سبق ذكرهش فيا  خةصم2
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غللَت اتلليت مت   للث اتفللبح ُت  للث لةللًتح  سشلل ات كةصلله   يللفصه  خلل ى  ن هيللبك ذبللثر االشللبرة يف األخللَت إىل 
 له   ل دة    ل  اتف لث  لث   له  ظبيله اتفلبح ُت  لث  خبلربة ع كم  ابالي ه اؼبسش ات ذهم مفث ع ض ب  عكها   

 . خ ى
 خصائص مؤشرات أداء البحث العلمي: ثانيا 

يف هذه اؼبسش ات يف اؼبفبش ةا عة  با مةة م خ،بئص  سش ات األدا     ات   ط ات ا ب م ت هب 
ا   ب عث خ،بئص  سش ات  دا  اتف ث اتيةةي 1 ها اتكةصها اتةف،صةصها اتيةةصها  االعةةبدله اؼب ض عصها اؼبك

 ن لث اتذم تةةف  م اؼبةأيةهض  رة ارمفبط اؼبسش  عة ة دبب لفًتض  نت اػب،بئص  إىل Gingras Yves تص َت
ا  ميةرب 2 ط خ،بئص اؼبف  م اتذم لةصتت اؼبسش  خ،بئصم ات    ث ا تذتك   ب اتة ة  اتثائيلفصبات

 3يف  ب لةي: Michel Geversخ،بئص اؼبسش  دب بعه ات   ط اتض  رله ت، ةتا  اتيت لةخ، ب 
 يقيسو:  اليي للمفهوم المؤشر مةءمال -

 اتفةثا ذتك يف اتف  ي اتي بط تك بته  صثا  ةصباب  ب عةث يف  اتةط ل  اتف ث يف االاة ةبر  تة ى ليث
    اػب هب ن عةص ب ح،م اتيت ن عم   ائز تيثد  عبؼب ما اتف ثا عب دة كةةصبس ااةخثا ت يبكث ال  تكث

 مك ن فث ن عم  بئزة آخ  ألن اتص ما اؼبساته مةك يف اتةيةصيل   دة ليكس ال  ساته ميةصيل عب  يف األكبديبص ن
 .عة د ففم  ي  
 الثبات النسبي:  -

 كفَت ع كم لةغَت  ن يبكث ال تةتة ى األدا  اتف  ي تص ب كفَتا جبة د  ساتبت اتةيةصيل اتيب مةةصز 
 طبته دبةثار  احثة ايه يف  ساته اتةيةصيل اتيب  تصت ميةةم اتذم اتتي م اتة،يصف تإن تذتك اتتيه ات احثةا يف
كفَتا إمبب لثل عةى  ن اؼبسش    ال لثل عةى البفبض    ارمفبع  تة ى  دائ ب اتف  ي ع كم   بكث ع  ة   

 اؼبتةخثم يف اتةةصصيل غَت  يباب.
 :المؤشر أبعاد تجانس -

 ات خص كبن إذا ذتك   ط اؼبيةجها األ راق عثد ه  اتف ث تيةبئج اؼبةجبنس اؼبسش  لك ن  ن يبكث
  ةجبنسا غَت  سش  عةى لةيل اغب، ل تييثئذ اغببل( ه  كةب) عثد االحبالت  ط األ راق عثد عُت هبةط
 اؼبسش ات عُت اؼبخةةفها تبعبةط تةةسش ات       ة اث إىل متةيث اتيت اؼبسش ات  ط نفتت ات ي  وبثث
 اؼبية  بت صبصط تةثان  عبتةب   احثةا نةطه إىل األعيبد  ةيثدة  تبحه رب لم ل فت  احث رفيل يف اؼبخةةفه
 .مة لفب اؼبخةةفه احملب ر يف اؼب   دة

                                                           
 .90-89ا ص.ص مرجع سبق ذكرهوبي عط ة اتزنثا 1

2
Gingras YVES. Criteria for evaluating indicators. In Beyond Bibliometrics: Harnessing Multidimensional 

Indicators of Scholarly Impact (Cronin, B. and Sugimoto, C.R., eds), MIT Press, Cambridge, MA, 2014, p. 112. 
3
Michel GEVERS, Scientific performance indicators, Portland Press Limited, 2014, pp.47-49. 
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  :البيانات في الصغيرة للتغيرات الحساسية عدم -
 اؼب بلا افصم تيةى يغَتا عيثد ا دخبل عصبنبت  حث مغَت إذا كفَت ع كم اعبصث اؼبسش  لةغَت  ال هبب

هبب  ن  ال  ساتبت اتةيةصيل اتيب  إحثى يف ن عم  بئزة عةى اغببيةُت  حث  تبة    إضبتصه  احثة ن عم  بئزة
 . كفَت ع كم م مصف ب لةغَت  ال هبب  عبتةب  اؼبساته األدا  اتف  ي ؽبذهكفَت يف  تة ى  مغصَت إىل مسدم

 والحجم:  الزمنية الفترة المجال، مع التوافق -
اؼبسش ا  نفس عباةخثام ـبةةفه تًتات يف    ؾببالت ـبةةفه يف اتف ث ـب  بت  ةبرنه اؼبيطةي  ث تصس

 لةغَت  ن يبكث ـبةةفه   اضصط يف اتي بط  تة ى  ألن اتةخ،،بت يف كفَتا اخةكتب زبةةف اتي    ةبته ألن
 عت عه. 

 المطلب الثاني: مؤشرات التصنيف العالمي للجامعات -
ا ا ا   ث نبحصه  اتة،يصف اتةةصصيلإىل  ن هيبك اخةكب عُت  ف   ي  Huang Mu-Hsuanل َت 

 ساتبت اتةيةصيل  كبن  إذا  ب ربثلث ه  ث اتةةصصيل  اؽبثبا حصث  ن   مفطبن األهثاب    اتيةبئجا إال  هنةب
تةثا  كةي ذات طبعط مك ن ال اتةةصصيل نةبئجربةص  اؼبتة ى اؼبطة ب    ذبب زمتا كةب  ن  يف قب   فث اتيب 
 إظ بر   فط  ساته اتةيةصيل اتيب  اتتصبفبتا   ب اتة،يصف تبؽبثب  يت عيض يف  يفصه  ن مك ن لكفيعم 

ات فةصها كةب  ن نةبئجت ال مك ن إال ذات طبعط كةي    عثدما  اؼبسش اته  ث  ث خكل ؾبة ع عيظَتاهتب  ةبرنه
 .1األ   اتذم هبيم عةةصه اؼبةبرنه عتصطه  هبيم اتة،يصف ا م اتف يل  اتةثا ل

ا م  ث اتيثلث  ث اؽبصئبت اتث تصه اتيت ميةم عةى إيثار م،يصف عبؼبي تةجب يبت ا طبر يف هذا 
 اؼبسش ات اتيت م ى  هنب ذات  زن يف ربثلث  كبنه كم  ب يها   ث  نب ب  ب لةي:عبالاةيبد إىل ؾبة عه  ث 

  :أوال( مؤشرات تصنيف جامعة تايوان الوطنيةNTU) 
 عبم يف   ة أل ل اتة،يصف ن   مت لي ب  لضب عة،يصف " دا  األ راق اتيةةصه تةجب يبت اتيبؼبصه"ا  تةث 

 إقببزات تةةصصيل تم،ةصة متا حصث (HEEACT) مبل ان يف  االعةةبد اتيب  اتةيةصيل مةصصيل ؾبةس ففم  ث 2007
سب م يف   سش ات شببنصه  ث اتة،يصف ا  لةأتف2  ض عصه  سش ات عباةخثام اتيةةي اتف ث ؾببل يف اعبب يبت
   ض ه يف اعبث ل اتةب : اتيةةي اتف ث دا تةةصصيل   ـبةةفه ؾببالت  ك هؾبة ع ب 
 
 
 

 
                                                           

1
Mu-Hsuan HUANG, Op. cit , p. 5. 

2
web site: http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/about/introduction, seen on: 09/11/2019, at: 16:40. 

http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/about/introduction
http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/about/introduction
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 4514( NTU)جامعة تايوان الوطنية تصنيف مؤشرات : (4/4) الجدول رقم
 الوزن المؤشرات المجال

 اإلنتاا البحثي
 %10 (.2018-2008)ايه األخَتة  11عثد اؼبةبالت اؼبي  رة يف 

25% 
 %15 (.2018)عثد اؼبةبالت اؼبي  رة يف اتتيه اغببتصه 

 األثر البحثي
 %15 (.2018-2008) ايه األخَتة 11يف  االحبالتعثد 

 %10 (.2018-2017)يف اتتيةُت األخَتمُت  االحبالتعثد  35%

 %10 (.2018-2008)ايه األخَتة  11يف  االحبالت ة اث عثد 

 التميز البحثي
 %10 (.2018-2017)( آلخ  ايةُت H-indexهَتش )  يب م

 %15 (.2018-2008)اؼبتة  ث هبب ع كم عب   اؼبةبالتعثد  40%

 %15 (2018-2017)عثد اؼبةبالت اؼبي  رة يف ا كت عبتصه اتةأ َت 

on:  n, seehttp://nturanking.lis.ntu.edu.tw/methodoloyg/indicators eb site:wSourse: 

09/11/2019, at: 17:10. 

 عكه اؼبسش ات ات ةبنصه اتيت لتةيث إتص ب م،يصف  ب يه مبل ان ات طيصه يف م مصب ل ض  اعبث ل 
اعبب يبتا  لةية  اؼبسش لث األ ل  ات بين عب نةبج اتف  يا  م عثد اؼبةبالت اؼبي  رة خكل االحثى ع  ة ايه 

تصةب لةية  اؼبسش  ات بتثا ات اعط ا %25األخَتة  عثد اؼبةبالت اؼبي  رة خكل اتتيه اغببتصه ع زن إصبب   ةثر عل
 اػبب س عبأل   اتف  يا  م عثد   ة اث االحبالت يف االحثى ع   ايه األخَتة  عثدهب يف اتتيةُت 

ا   ب اؼبسش  اتتبدسا اتتبعط  ات ب ث تصةية  كم  ي يل عبتةةصز اتف  يا  م %35عل راألخَتمُت ع زن إصبب   ةث
اؼبي  رة يف ا كت ذات اتةأ َت اتيب  خكل اتتيةُت األخَتمُت  عثد  اؼبةبالت ( H-index) يب م هَتش 

 %.40عل رن إصبب  لةثز اؼبةبالت ذات االاة  بد اتيب  خكل االحثى ع  ة ايه األخَتة ع  
  ب لكحظ  ن م،يصف  ب يه مبل ان ات طيصه ليةةث  ع كم كةي عةى  سش ات ذات طبعط حب يا  م 

هذا اتة،يصف ليةةث تةث عةى  دائ ب اتف  يا  ذتك  ث خكل ا نةبجا األ    اتةةصز  ن م مصب اعبب يبت يف 
اتف  يا كةب  ن هذا اتة،يصف ال ليةةث تةث عةى اؼبسش ات اتكةصه ؼبثخكت  ـب  بت  دا  اتف ث اتيةةي 

،ثافصه  ك   تةجب يها إمبب ليةةث  ع كم  اباي عةى        دة ـب  بت هذا األدا ا  هذا  ب يبي ت ف ة   
ائز  ع ا ات تأدا  اتف ث اتيةةي تصس كم  ب ليةج  ث حب ث    لي    ث  ةبالت     ب فث لةيل ح،ثه  ث    

  ع كم  عة    دة      هذا ا نةبج. اخًتاع تةثا إمبب ه 
  :ثانيا( مؤشرات تصنيف الجامعات حسب األداء األكاديميURAP) 

ب يه ات  ق ـبرب  حببث مبعط عب ت ل   عضب  ث ففم  2010مت إطكق هذا اتة،يصف أل ل   ة ايه 
  سش ات عةى عبالعةةبد اتيبؼبصه عبب يبتا م،يصف نظبم مط ل ا  ذتك هبثب ًتكصب( عMETU)اتةةيصه األ اث 

http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/methodoloyg/indicators
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عةى اةه  سش ات  URAPا  ليةةث م،يصف 1اتيةةصه  ي  راهتب  كةصه   دة ميكس اتيت األكبديبي األدا 
  اعبث ل  دنبه: اباصه   ض ه يف 

 4514-4514 (URAPالجامعات حسب األداء األكاديمي )(:مؤشرات تصنيف 4/4الجدول رقم )
 الوزن المصدر الفترة الهدف المؤشر

 InCites 21٪ 2017 اغببتصه اتيةةصه ا نةب صه المقاالت

 InCites 21٪ 2017-2013 اتف  ي األ   االستشهاد

 InCites 10٪ 2017-2013 اتيةةصه ا نةب صه إجمالي المؤلفات

 InCites 18٪ 2017-2013   دة اتف ث الت ثير اإلجمالي للمقاالت

 InCites 15٪ 2017-2013   دة اتف ث الت ثير اإلجمالي لالستشهاد

 InCites 15٪ 2017-2013 اتةف ل اتث   التعاون الدولي

on: 09/11/2019, at:  n, seehttps://www.urapcenter.org/Methodologyweb site: Sourse: 

15:25. 

اؼبسش ات اتتةه اتيت لةيل االعةةبد عةص ب يف يصبغه م،يصف اعبب يبت حتب األدا    عكهاعبث ل ل ض  
 ا كت يف اؼبي  رة اؼبةبالت م ةم اتيت   ااغببتصه اتيةةصه إلنةب صهت ةصبس اؼبسش  األ ل  يب ماألكبديبيا حصث 

 يب م اؼبسش   ا%21ع زن لةثر عل عب م اتةأ َت حصث  ث  ات بت ه ات بنصها األ ىل األرعبع ضةث ت  اة ب لةيل اتيت
 2017-2013اؼبتجةه يف اتفًتة  االاة  بدات عثد  صبب  باتف  يا  وبتب  تة ت    ب ةصبا ات بين

عب م اتةأ َت اػببص  حصث  ث  ات بت ه ات بنصه ااأل ىل األرعبع ضةث ت  اة ب مت اتيت ا كت يف اؼبي  رة تةةةبالت
 اؼبستفبت عثد إصبب  اتيةةصها  ل ةم ا نةب صه الاةة ارله  ةصبس ا   ب اؼبسش  ات بتث ت  %21هبيل ع زن لةثر عل

 إىل عب ضبته اتي،صه  اتربا ج  ات ابئم  اؼب ا يبت اؼبسسب ات   راق ذتك يف دبب اتيةةصها اؼبخ  بت صبصط مغطي اتيت
 ب ةصباا كةب يب م اؼبسش  ات اعط %10ع زن لةثر عل 2017-2013 خكل اتفًتة اؼبي  رة ات، ف  ةبالت
 ت  ا  لضيل عثد اؼبةبالت  ض  عب يف  يب م اتة، ص  2017  2013 عب ي اؼب،  ه عُت اتيةةصه تإلنةب صه
∑    اتةبتصه:  اتيكفه (

    

    
)             

 يب م اؼبسش  اػبب س كذتك ا %18ع زن لةثر عل    
ا  لضيل عثد االاة  بدات  ض  عب يف  يب م 2017  2013 عب ي عُت ت    اتف  ي اؼب،    ةصبس

∑    اتة، ص   ت  اتيكفه اتةبتصه:  (
    

    
)             

  ب اؼبسش   %،15عل لةثر ع زن    
 اؼبي  رة اؼبةبالت عثد إصبب  إىلا  وبتب عبالاةيبد تةجب يه اتيبؼبي اتةف ل  ةصبس   تاتتبدس  األخَت 

%15ع زن لةثر عل 2017-2013خكل اتفًتة  األ يفصه اعبب يبت  ط عبتةيب ن
2. 

ات غيل  ث  ن متةصةت ال م َت إىل ذتكا إال  نت ليةةث   ب يبكث ف تت ح ل هذا اتة،يصف  نت  عةى 
ه    ب   م ةةيا تبألدا  األكبديبي تةجب يبت ع كم مبم يف م مصب اعبب يبت عةى  سش ات  دا  اتف ث اتي

                                                           
1
web site: https://www.urapcenter.org/, seen on: 09/11/2019, at: 14:55. 

2
web site: https://www.urapcenter.org/Methodology, seen on: 09/11/2019, at: 15:40. 

https://www.urapcenter.org/Methodology
https://www.urapcenter.org/
https://www.urapcenter.org/
https://www.urapcenter.org/Methodology
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 ةيبرب عةصت يف  دعصبت مةصصيل  دا   ساتبت اتةيةصيل اتيب   ومم   عيل  ث  دا  اتف ث اتيةةيا   ن هذا األخَت 
ا  ث األ ل  تصس اتيكسا  يف هذا اتة  ت دتصم عةى  نبصه  دا  اتف ث اتيةةي يف مةصصيل األدا  اتكةي ليةرب  ز 

تةجب يه  يف احةكؽبب م مصفب   كبنه ؿبًت ه يف ـبةةف األ ابط اتيةةصه  اتة،يصفبت اتيبؼبصه  احملةصه تةجب يبتا كةب 
اتف ث  اتيكفبت يف ربثلث  كبنه اعبب يه  نت   ث خكل  سش ات هذا اتة،يصف نكحظ  ثى  نبصه   دة 

 م،يصف با تةةصصيل  دا  اتف ث اتيةةي تصس صبيب ؼبسش ات ا نةب صه  ااةثا ة ب تةثا إمبب ه  يف   ه ه مةصصيل 
 عب دة      هذه ا نةب صه  اتيكفبت اتيت يبكث عيبئ ب عةى  ابس هذا األ  .  

  :يةلعالممؤشرات التصنيف االكاديمي للجامعات اثالثا (ARWU) 
 عة،يصف  ب يه شيغ بم اتذم لي ب  لضب ( ARWU) اتيبؼبصه تةجب يبت األكبديبي اتة،يصف   ن

  ي ث) تةًتعصه اتيةصب اتثراابت كةصها  (CWCU) اتيبؼبصه اعبب يبت   كز ففم  ث 2003   ان يف   ة أل ل
لي    ث ط ب  ARWU  يف  ا2009 ايه  يذ. ( عبت،ُتم نغ  صب ) شيغ بم جبب يه( بابعة اتيب  اتةيةصيل

 خبضيه  تصت  اتيب  اتةيةصيل  ساتبت عث سبب ب  تةةةه  يظةه هي يظةه "م،يصف شيغ بم تكاة برات"   
  لةخ، ب اعبث ل اتةب :   ض عصه  سش ات اةهعةى  ARWU ا  ليةةث1حك  صه ههصئ    ه ب ي ألم بفبن نص

 4514 (ARWU) للجامعات العالمية التصنيف األكاديمي(: مؤشرات 2/4الجدول رقم )
 الوزن الرمز المؤشرات المعيار

 Alumni 10%   صثاتصبت تصةثز ن عم   ائز عةى اغببيةُت اؼبساته خ هب  جودة التعليم

 جودة ىيئة التدريس
 Awrd 20%   صثاتصبت تصةثز ن عم   ائز عةى  عضب  هصئه اتةثرلس اغببيةُت

 HiCi 20% اتفبح  ن األك   ااة  بدا هبيل

 مخرجات البحث
 N&S 20% * اتية م اتطفصيه ؾبةيت يف اؼبي  رة األ راق

 تةية م اتي    دتصم اتيةةي اؼب اط اتي   دتصم يف اؼبف  اه األ راق
 اال ةةبعصه

PUB 20% 

 PCP 10% تةةساته األكبديبي األدا   ث اتف د ن،صب نصيب الفرد 

 %100 المجموع

Sourse: web site: http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2019.html, 

seen on: 09/11/2019, at: 22:10. 

ل  عكه اؼبسش ات اتتةه اتيت لةيل  ث خكؽبب م،يصف  ب يبت اتيبمل حتب اتة،يصف اعبث  ل ض  
عثد خ هبي  ساته اتةيةصيل اغببيةُت  %10تةجب يبت اتيبؼبصها حصث يب م اؼبسش  األ ل  ع زن لةثر عل األكبديبي

عةى   ائز ن عم     صثاتصبت تصةثز يف ات لبضصبتا  ه   ب ليكس   دة اتةيةصيل يف اؼبساتها  يب م اؼبسش  ات بين 
  صثاتصبت تصةثزا تصةب يب م اؼبسش  ات بتث عثد  ابمذة اؼبساته اغببيةُت عةى   ائز ن عم % 20 ع زن لةثر عل

                                                           
1
web site: http://www.shanghairanking.com/aboutarwu.html, seen on: 09/11/2019, at: 22:02. 

   خ ى.سش ات اؼبعبتيتفه تةةساتبت اؼبةخ،،ه يف اتية م ا نتبنصه  اال ةةبعصه ال لسخذ هذا اؼبسش  عيُت االعةفبر  ليةم  زنت إىل  *

http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2019.html
http://www.shanghairanking.com/aboutarwu.html
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ا  ليكس هذلث اؼبسش لث   دة  عضب  هصئه %20لعثد اتفبح ُت عبؼبساته األك   ااة  بدا هبيل ع زن لةثر ع
اتف ث اتيةةيا  ذتك  ث خكل األ راق  ـب  بت  اعط  اػبب ساتاتةثرلس عبؼبساتها كةب ليكس اؼبسش لث 

( SCIا  األ راق اؼبي  رة  اؼبف  اه يف دتصم اتي   اتيةةي )%20لاؼبي  رة يف ؾبةيت اتطفصيه  اتية م ع زن لةثر ع
ا   ب اؼبسش  األخَت تصيكس ن،صب  دا  اتف د  ث %20عل ( ع زن لةثرSSCI دتصم اتي   تةية م اال ةةبعصه )

 .%10تةةساته ع زن لةثر علاألدا  األكبديبي 
سبصزه عث غَته  ث اتة،يصفبت عيظ مت ت دا ا تجةصط  ARWU  ب يبكث إدرا ت كةكحظه عةى م،يصف 

اؼبسش ات اتيت ليةةث عةص ب مأخذ   دة اؼبثخكت  اؼبخ  بت كفيث  اباي يف مةصيل  دا   ساتبت اتةيةصيل اتيب  
تة،يصف اعةةبده عةى  سش ات هتثب إىل مةصصيل األدا  األكبديبي  م،يصف با إال  نت   ث نبحصه  خ ى لظ   هذا ا

ؼبساتبت اتةيةصيل اتيب  ككما  م األدا  اتةيةصةي   دا  اتف ث اتيةةيا  ه   ب ال لة ات   ط   ه  هذه 
تبت اؼبسش اتا تبؼبسش ات اتيت ل اد هبب فصبس   دة اتةيةصيل   عضب  هصئه اتةثرلسا  م مةصصيل األدا  اتةيةصةي ؼبسا

اتةيةصيل اتيب ا هي يف   ه هب  سش ات تةةصصيل  دا  اتف ث اتيةةي ؽبذه اؼبساتبتا تج ائز ن عم   صثاتصبت 
تصةثز ال وب،م عةص ب اتطبتب دبج د ح، تت عةى ش بدمت اعبب يصها إمبب وب،م عةص ب اتفبحث نةصجه  عةبتت 

ه  دتصم آخ  عةى  نبصه  دا  اتف ث اتيةةي  اتف  صها  ال ليٍت هذا    د خةم يف اتة،يصف     سش امتا إمبب
   سش امت يف مةصصيل  دا   ساتبت اتةيةصيل اتيب   ربثلث  كبنة ب. 

إضبته إىل  ب مت مف،صةت  عكه  ث م،يصفبت عبؼبصه تةجب يبتا م  ث م،يصفبت  خ ى ال مةم  نبصه عث 
 اتف ث اتيةةيا تيم  نب ب:ات  دا   ب مت ذك ها إال  هنب ميةةث عةى  سش ات  خ ى غَت  سش  

م اةه  ش    ث ففم ك 2004 يذ ايه م لي   ذ ات Webometrics    الحءور االفتراضي تصنيف -
ميزلز حض ر  إىل  ل ثب اتة،يصفا (CSICـبةرب اتةصبس ا تكًت ين )ا ةس اتة  ي تةف  ث ا افبنصه 

 ساتبت اتةيةصيل اتيب  عةى شفكه ا نًتن ا  دعيل  فبدرات ات ي ل اؼبفة ح تزلبدة نةم اؼبي ته اتيةةصه 
 .1 ات ةبتصه اتيت م تثهب اعبب يبت إىل ا ةةط عأا ه ع كم كفَت

 ث  2004  يذ ايه اتذم لي   ه  اآلخ      م،يصف اتةبيبز تةةيةصيل اتيب  التصنيف العالمي للجامعات -
 ك ه   ث خكل اتيبؼبي اؼبتة ى ذات  دا  اعبب يبت حصث ل ثب إىل مةصصيل ط ب ؾبةه اتةبيبز تةةيةصيل اتيب ا

 .2اتث    اتةف ل اؼبي ته اتةيةصيلا اتف ثا نةم: تةجب يه ات ئصتصه بتاتي بط يف ؾبة ع ب مغطيع    سش ا 
عبالعةةبد عةى  ك ه  SCImago  ث ط ب ـبرب لي   اتة،يصف للمؤسسات SCImago تصنيف -

ا ةةيي   اتةأ َت %30االعةكبر ع زن لةثر عل:  ا ـب  بت%50اتف ث اتيةةي ع زن لةثر عل:   دا  سش ات: 

                                                           
1
web site: http://www.webometrics.info/en/Methodology, seen on: 10/112019, at: 21:52.  

2
web site: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/about-the-times-higher-education-

world-university-rankings, seen on: 10/112019, at: 23:02.    

http://www.webometrics.info/en/Methodology
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/about-the-times-higher-education-world-university-rankings
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/about-the-times-higher-education-world-university-rankings
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/about-the-times-higher-education-world-university-rankings
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 عكس إىل ه اؼبسش اتذه هتثبحصث ا %20ع زن لةثر عل:  اؼبةبس  ث خكل  ةبعيه   فط اؼبساته
 .1اتةيةصيل اتيب  ؼبساتبت  اال ةةبعصه االفة،بدلهاتيةةصها  اػب،بئص

 ث ط ب   كز األحببث ا ح،بئصه  االفة،بدله  اال ةةبعصه م لي   ذ ات تصنيف منظمة المؤتمر اإلسالمي -
ا 2اؼبثليه اتيت ربةضث  ة ه ات ئصتي اتةثرلب تةث ل ا اك صه  اؼبي  ب اخة،برا عبايل "  كز  نة ة" نتفه إىل 

األعضب  يف  يظةه اؼبسسب  ا اك ي تصةب عصي ب  مةثل  اتفج ة ل ثب اتة،يصف إىل مةصصيل  ب يبت اتث ل   
عُت مةك اعبب يبت   ب يبت اتث ته اؼبةةث ها  ليةةث هذا اتة،يصف ع كم  اباي عةى األدا  اتف  ي 

 .3تةجب يبت عبتًتكصز عةى   دة اتف  ث  ـب  بهتب
 ساتلبت اتةيةلصيل اتيلب  ع لكم علبم ميثد  اخةكب هذه اتة،يصفبت دتصلم عةلى  نبصة لب يف مةصلصيل  دا   إن

 ميللث ذبللذب مل  مةصللصيل  دا  اتف للث اتيةةللي ع للكم خللبصا ت للذه األخللَتة  عةللى اتلل غيل  للث االنةةللبدات اؼب   لله ؽبللبا
اهةةبم اؼبخة،ُت  اتفبح ُت تةثا إمبلب  يلف   ملس   يف عةةصله اتةخطلصث  عةةصله يليط اتةل ار يف  ساتلبت اتةيةلصيل 

األدا  األكللللبديبي  ربتلللُت  مطللل ل  اتيةةصللله اتةيةصةصلللهدبلللب لتلللبعث عةلللى  ىل مطللل ل  األدا  تُت إاتيلللب  دبلللب للللثتط اؼبتلللس 
 إعللل از إقبلللبزاهتيل اتيةةصللله  لللث خلللكل ن للل  حبللل   يل يف ا لللكت  اتلللث رلبت اتيةةصللله   اتف  لللي ألعضلللب  هصئللله اتةلللثرلس

 . 4ات يصيه
 المطلب الثالث: صياغة مؤشرات أداء البحث العلمي -

 مةصصيل يف متةخثم ـبةةفه  تكي ب  ًتاعطه  فبهصيل  رعيه عُت اتةةصصز اؼب يل  ث  نت ىلإ G.T Harrisل َت 
 األ  ا حصث يبكث فصبس  اتكةصه فصبس اتت م  ث ا   نت األنبصه ااعب دةا األ  ا اتكةصه : دا  اتف ث اتيةةي

  األنبصه اعب دة فصبس يبكث ال اتكةصه عيثد اؼبةبالت    األ راق اغب صها  يبكث فصبس األ   عيثد ا حبالتا تصةب
فث ال  اتف ث  نبصه كةب  ن اتةصةها األحكبم عةى كفَت ع كم اعب دة مةصصيل ليةةثا حصث   ض عي ع كم

تذتك لك ن  ث اتض  رم يصبغه  سش ات  يفصه  كةصه تةةصصيل  دا  اتف ث  ا5 ثة ز يصه  يةربة عيث مظ   إىل
 اتيةةي متةيث يف ؾبةة ب عةى هذه اؼبفبهصيل. 

ساتبت اتةيةصيل اتيب  مة ات    ب مت ا شبرة إتصت  ات تةةصصيل  دا  اتف ث اتيةةي ؼب هبثب يصبغه  سش
 عكها تةث مت االعةةبد عةى اؼب  ط ات طٍت تضةبن اعب دةا حصث لةضةث هذا اؼب  ط يف  ب ىبص  سش ات األدا  

بت اتيةةصها  م ةُت اتف ث اتيةةيا  اتيت اتف  يا  كث ؾببالت  اباصه: اتةيظصيل  اتةط ل ا اتيكفبت  ات  اك
 لةيل مةصصة ب  ث خكل ؾبة عه  ث اؼبيبلَت  اؼبسش ات اتكةصه  ات يفصه.

                                                           
1
web site: https://www.scimagoir.com/methodology.php, seen on: 12/112019, at: 23:26.   

 .83ا ص2008ا 400ا اؼبتةةفم اتي يبا اتيثدالعالميةالجامعات العربية وجودة البحث العلمي: قراءة في المعايير ايصث ات،ثلةيا 2
 .136صا 2018ا اتي يب تةي    اتة زلطا  ، ا التصنيفات العالمية للجامعات: نماذا نظرية وتطبيقيةؿبةث اصث  ضبثا  ظببح3
 .37ا صنفس المرجع 4

5
G.T HARRIS, Research Performance Indicators in Australian University Economics Departments, 

Economic Analysis and Policy, Vol. 20, No. 1, March 1990, p.75. 

https://www.scimagoir.com/methodology.php
https://www.scimagoir.com/methodology.php
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 أوال: مؤشرات التنظيم والتطوير 
م مفث  سش ات اتةيظصيل  اتةط ل  عيةةصبت ميظصيل  هصكةه  ن طه اتف ث اتيةةي يف  ساتبت اتةيةصيل 

ذتك م ةم عثة ؿبب را مةة م  اباب يف: ربثلث  م مصب   ت لبت اتيب   كم  ب لثخم ضةث ذتكا ت ي ع
 .ا  م تَت اؼب ارد   ،بدر اتة  ص اتف ثا هصئبت فصبدة   ةبعيه اتف ثا مةصصيل  مط ل  اتف ث

 البحث العلمي تطوير: مؤشرات تنظيم و (4/4)الجدول رقم
 طبيعة المؤشر المؤشر المعيار

اؼبربؾبه عةى اؼبتة ى احملةيا ا فةصةيا ات طٍت  اتث   عثد اؼب برلط  ترتيب محاور البحث
 تةه  ط   ت لبت اؼبساته.ا اؼبة  

 كةي

االحةصب بت )اؼب ظفُتا اؽبصبكم اتةبعثلها  هةغطصتا  كبنصبت اؼبةبحه  توفير الموارد
 اتةج صزاتا االعةةبدات اؼببتصه(.

 كةي

 قيادة ومتابعة البحث
  يفي األط  اتةبن نصه ؿبثدة  ؿبًت ه

 كةي عثد ؿببض  اال ةةبعبت  ح،صةه مةبرل  اتف ث.

 تقييم البحث
  يفي م ةُت نةبئج اتةةصصيل  ضةبن  ةبعيه عةةصبت اتة تُت.

  يفي اؼبية  بت اؼبةيةةه دبسش ات  دا  اتف ث.كم فبعثة عصبنبت ربة م عةى  

 تطور البحث
  يفي ذبثلث   اضصط   ي جصبت اتف ث.

 كةي اتةط رات اؼبي جصه  اتيةةصه  اتةكي ت  صه.مةبرل  ريث 
 كةي اؼب ارد اؼبخ،،ه تة تُت  يبخ اتف ث. مناخ البحث

 كةي اؼب ارد اؼبخ،،ه ؼبكبتأة اتفبح ُت اؼب بركُت يف   برلط حبث. التحفيز

 التكوين
 كةي عثد طةفه اتط ر ات بين اؼب بركُت يف   برلط اتف ث.

 كةي اؼب بركُت يف   برلط اتف ث.عثد طةفه اتثكة راه 

 مصادر التوثيق
 كةي عثد اؼب ا ط اتيت سبةةك ب  كةفه اؼبساته.

  يفي عيك  ية  بت وبة م عةى كم اؼب ارد  ث كةب    ا ط.
 :  ث إعثاد اتفبحث عبالعةةبد عةى:المصدر

CIAQUS, Référentiel National de l’Assurance Qualité, 1
er

 Edit, Algerie, 2016, 

pp.13-14. 

  شرات العالقات والشراكات العلميةمؤ 
عيةةصبت إفب ه  ميظصيل عكفبت  ش اكبت عُت  ساتبت  اتيكفبت  ات  اكبت اتيةةصهم مفث  سش ات 

 كم  ب لثخم ضةث ذتكا ت ي عذتك م ةم عثة ؿبب را مةة م اتةيةصيل اتيب   عُت ـبةةف اؽبصئبت  ات  كب ا 
 اتف ثا مي ع ات  اكبت  االمفبفصبتا  ح كه اتفبح ُت داخم ات طث  خبر ت.مكب م  ن طه  اباب يف: 
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 : مؤشرات العالقات والشراكات العلمية(4/4)الجدول رقم
 طبيعة المؤشر المؤشر المعيار

 تعدد التخصصات
 كةي عثد ت ق اتف ث اؼبك نه  ث عبح ُت ذ م زب،،بت ـبةةفه.

 كةي زب،،بت ـبةةفه.عثد ؿبب ر اتف ث اتيت مضيل عبح ُت ذ م 

 الشراكات المحلية
 كةي عثد االمفبفصبت اؼبرب ه  ط اؼبيبهث  اؼبساتبت احملةصه.
 كةي عثد اتف  ث اتيت متة ثب   بكم اؼبساتبت احملةصه.

 كةي عثد اتةظبه ات اتيةةصه اتيت مضيل اتفبح ُت  اؼبساتبت احملةصه.

 التعاون الدولي

 كةي  ساتبت عبؼبصه.عثد االمفبفصبت اؼبرب ه  ط 
 كةي عثد   برلط اتف ث عبتةيب ن  ط  ساتبت عبؼبصه.
 كةي عثد األط  حبت ذات اتةأطَت اؼب ًتك  ط األ بنب.

 كةي عثد األط  حبت اؼبيبف ه.

 حركية الباحثين
 كةي عثد اتفبح ُت اؼب بركُت يف  ن طه حبث  طيصه خبرج اؼبساته.

 كةي  ن طه حبث عبؼبصه.عثد اتفبح ُت اؼب بركُت يف 
 كةي عثد اتفبح ُت األ بنب اؼب بركُت يف  ن طه حبث عبؼبساته.

 التظاىرات العلمية
 كةي عثد اتةظبه ات اؼبيظةه.

 كةي عثد اؼبثاخكت ات طيصه  اتث تصه اؼبةث ه.

 الحءور االفتراضي
  يفي   فط لتةجصب تةةيبلَت  اتيظيل اؼبية ل هبب.

  يفي ا نةبج اتيةةي. نبتذة ـب،،ه تي  
 :  ث إعثاد اتفبحث عبالعةةبد عةى:المصدر

CIAQUS, Référentiel National de l’Assurance Qualité, 1
er

 Edit, Algerie, 2016, 
pp.13-14.. 

 مؤشرات التثمين 
 اتف ث اتيةةي يف  ساتبت اتةيةصيل اتيب  نةبئجةُت عبتيةةصبت اتيت  ث شأهنب م   ةُتةاتم مفث  سش ات 

مط ل  ا م ةُت اتف ث  نةم نةبئجت كم  ب لثخم ضةث ذتكا ت ي عذتك م ةم عثة ؿبب را مةة م  اباب يف: 
 .اؼبةكصه اتفك لها  ن   ات ةبته اتيةةصه
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 تثمين البحث العلمي مؤشرات(: 7/0)رقم الجدول
 طبيعة المؤشر المؤشر المعيار

 كةي عثد ع ا ج اتةك لث األ   اتيت مت ربثل  ب عيب  عةى نةبئج اتف ث. البرامجتحديث 

 دعم االبتكار
  يفي   اتةه اتفبح ُت يف متجصم  ضببله ع ا ات اخًتاع يل.

 كةي. عثد ع ا ات االخًتاع اؼبتجةه.
 كةي عثد اتفيبتصبت اؼبيظةه تي ض اعةكبرات طةفه  عبح ي اؼبساته.

 الناشئة المؤسسات
(start-up) 

  يفي مك لث  يباب تةطةفه  اتفبح ُت ح ل إن ب    برلط  ،غ ة.
 كةي اتيت مت ان بؤهب (start-up)عثد اؼبساتبت اتيبشئه 
 كةي اتيت مت احةضبهنب (start-up)عثد اؼبساتبت اتيبشئه 

 خدمة المجتمع
 كةي عثد اتفيبتصبت اتيت م برك تص ب اؼبساته تي   نةبئج اتف ث.
  يفي فبعثة عصبنبت م    صبصط حب ث اعبب يه  خث بهتب ا ةةيصه.

 :  ث إعثاد اتفبحث عبالعةةبد عةى:المصدر
CIAQUS, Référentiel National de l’Assurance Qualité, 1

er
 Edit, Algerie, 2016, 

pp.13-14 
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 خالصة:
  لللث ا لللب ؼب لللكةه حلللم إىل ات يللل ل عةةصللله هللل  اتيةةلللي اتف لللث  ن اتف،لللم هلللذا درااللله خلللكل  لللث لةضللل 

 إىل تة يللل ل  ربةصة لللب اتفصبنلللبت    اغبةلللبئ  صبلللط مث ف ضلللصهات ت،لللصبغه اؼب لللكةه عة ضلللص  مفلللث   ي جصللله ط لةللله خلللكل
  نب للب  للث اػب،للبئص  للث دبجة علله األخلل ى اتيةةصلله  األاللبتصب األن للطه  للث غللَته عللث  لةةصللز يصيللها  االلةيةب بت
 . اؼب ض عصه اتةيظصيل اتًتاكةصها ااتصةُت عثم األيبتها

  ل،يف اتف ث اتيةةي إىل  ك ه  ن اع  هي:
  اتف للث األاباللي    اتيظلل م  اتللذم ل كللز عةللى اؼبفللبدئ األاباللصه  اخةفللبرات اتيظ لللبت هبللثب اتةيةلل  يف

   .عبتفيمإضبته  ي ته  ثلثة إىل اؼبي ته اؼب   دة   ثلثة ت  اؼبي ته اتيةةصه  اكة بب  ية  بت 
 ا ثهب تظللبه ة  يصيللهصهلل  اتف للث اتللذم لتللةخ ج  للث خكتللت اتفبحللث نةللبئج يبكيللت ذبتلل   اتف للث اتةطفصةللي

تةلث ليطللي  اساتللبت اتةيةلصيل اتيللب   يلبرب  ثلللثة يبكلث م ظصف للب  االالةفبدة  ي للب لةلثم هللذا اتف لث ؼب
 . يةجب  ثلثا    فث لتةيفث خث ه  ثلثة

 ل لللثب ا عةلللى اؼبيلللبرب اتةبئةلله اؼبكةتلللفه  لللث اتف للل ث هللل  كلللم عةللم  ي جلللي ليةةلللث   اتةطلل ل  اتةجللل ليب 
 ع كم خبص إىل إنةبج  يةجبت    عةةصبت  ثلثةا    إدخبل ربتصيبت عةى  ب  نةج  ي ب تيك.

   لث ا اتكةلبب تةفلبح ُت اتفك لله  اتة   لبت اتيةةصله اػبةفصلبت عةيثد اتيةةي اتف ث  يبهج تيثدمفث   
 اتفصبنلللبت إىل االللةيبدا اتيةةصللله اتةللل ارات ازبلللبذاتلللذم للللةيل عةلللى  تلللة اه  اتةجللل ليب اؼبلللي ج  لللبصعة اؼبةفللل  اؼبيلللبهج هللليل 

 اؼبلللي ج لضللب    اتةللبرلخ دراالله يف لتللةخثماتللذم  اتةللبرىبي اؼبلللي ج كللذا    اتةج لللبا اؼبفبشلل ة اؼبكحظلله  للث اؼبتللةةثة
  اتي ا للم عكفبهتللبا  شللكبؽببا خ،بئ،لل با حصللث  للث تةظلل اه  ات اهيلله األ ضللبع دراالله لتللةخثم يفاتللذم  ات يللفي
 ذتك. يف اؼبس  ة

  ساتلبت إىل م،ليف  اتليت اتيةةلي تةف لث اؼبةبراله  هليل اؼبساتلبت  حلث اتيلب  اتةيةلصيل  ساتبت  ميث
 .االاة فبئصه اعبب يبت   لضب اتف ث    اكز   يبهث اتف  صه اعبب يبت ااتةيةصيل

  ك له  اتلذم لةضلةث ااتف  صله األن لطه ميفصلذ علث ليلةج اتلذم اتيلبمج  نلت عةى اتيةةي اتف ث  دا   لي ب
  ساتله    تةكةصله اتف  لي  األدا  اتيةةصله ت فتلبم اتف  لي  األدا  اتةثرلس هصئه ألعضب  اتف  ي األدا  هي    عيبد
 ات لبين اؼبلي ج لةل م تصةلب اتةصلبسا عةلى األ ل اؼبلي ج لةل ما  للةيل مةصلصيل هلذا األدا   تل   لكث  يلبهجا اتيلب  اتةيةلصيل
ضلةث  كصفصلها    كةصله يل رةا كةلب مأخلذ  سشل ات هلذا األدا  ةل ازناؼب ي جاؼب ت   ات بتث اؼبي ج   ب اتة كصيل عةى
 .اتيةةي اتف ث  م ةُت اتيةةصها  ات  اكبت اتيكفبت  اتةط ل ا اتةيظصيل  اباصه ته ؾببال ك 
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  :تمهيد
مسؤولية  تأصبح ،ادلعرفة وتبادؿ صبح يتميز بو عادل اليـو من تنافس شديد حوؿ امتالؾأيف ظل ما 

يف ؤسسات التعليم العارل مي أصبحت تلعبو ذال اـاذل للدور وبالنظرحتميا، أمرا مفروضا وربديا  هااالستثمار في
، كانت من أكثر ادلؤسسات لالبتكار واالبداع خصبا مكاناباعتبارىا و  مستقبل اجملتمعات، ؼاستشراو  التنمية

 .تنمية رأس ادلاؿ الفكريتكوين و يف  الرياديمن خالؿ دورىا وذلك  واالستثمار فيها،قدرة على خلق ادلعرفة 
 ليات االستثمار يف رأسأ إذل رلتمع مبٍت على ادلعرفة، ظهرت العديد من دلومع ازدياد وتَتة ربوؿ العا

 أدائها بشكل عاـ، وأدائها البحثيم العارل كأمر ملح لذلك، بغية ربسُت يات التعلادلاؿ الفكري يف مؤسس
 والتحديات اجملتمعية اليت يةالعادلبشكل خاص وصوال لتعزيز مكانتها التنافسية وكذا مسايرهتا للتحوالت 

ؤسسات التعليم لمي دبادلاؿ الفكري بتحسُت أداء البحث الع توضيح عالقة االستثمار يف رأسسيتم تواجهها، و 
 ادلباحث التالية5 من خالؿ العارل أكثر

 .رأس ادلاؿ الفكري يف مؤسسات التعليم العارلادلبحث األوؿ5  -
 .ليات االستثمار يف رأس ادلاؿ الفكريأادلبحث الثاين5  -
   .دور االستثمار يف رأس ادلاؿ الفكري يف ربسُت أداء البحث العلميادلبحث الثالث5  -
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 العالي التعليم مؤسسات في الفكري المال رأس: األول مبحثال -
أظلاط ربصيلها ونقلها، وتغَت سريع يف  ربوؿمن  ، ويف ظل ما تعرفو ادلعرفةمؤسسات التعليم العارل اليـوإف 

ويف ظل ما تفرضو متطلبات اجملتمع وأصحاب ادلصلحة من شفافية وتنافسية وقابلية للمقارنة، أصبح من 
عن  وبالنظر لتميز ىذه ادلؤسسات يها أف تعمل على إدارة أصوذلا ادلعرفية بكثَت من الوعي واحلذر،الضروري عل

 اؿ الفكري فيها ذو خصوصية، سواءرأس ادل يعتربكوهنا سبثل وحدات إلنتاج ونقل ادلعرفة،   ادلنظماتمن غَتىا 
     .وقياسوإدارتو  اليت ؽلكن اعتمادىا يف النماذجمن ناحية ادلداخل النظرية لدراستو أو 

 المطلب األول: خصوصية رأس المال الفكري في مؤسسات التعليم العالي -
ذبعػل ادلفػاىيم ، العػارلؤسسػات التعلػيم يف مالتنظػيم االداري و  البشػري ادلػوردا إف اخلصوصية اليت يتميز هب

رأس ادلػػاؿ الفكػػري  عتبػػارأي أنػػو وباأيضػػا، ات خصوصػػية ذه ادلؤسسػػات ذالنظريػػة وادلمارسػػات ادلرتبطػػة هبػػا يف ىػػ
مؤسسات التعلػيم العػارل، ارسات بيئة وشلمغايرة ل وارتبطت دبمارساتنظريا اليت نشأت واحد من ادلفاىيم اإلدارية 

  .ادلؤسساتؼلتلف عن دراستو وتطبيقو يف غَتىا من ه ادلؤسسات ذا ادلفهـو يف ىذفإف دراسة أو تطبيق ى
  :في مؤسسات التعليم العاليمداخل دراسة رأس المال الفكري أوال 

عن ادلداخل اليت يتم دراستو من  مؤسسات التعليم العارلزبتلف مداخل دراسة رأس ادلاؿ الفكري يف 
عن غَتىا من  ىذه ادلؤسساتخالذلا يف ادلنظمات األخرى، وذلك نظرا للطبيعة العلمية والفكرية اليت تتميز هبا 

من جهة  يف مؤسسات التعليم العارلكوف منها رأس ادلاؿ الفكري اليت يت العناصرادلنظمات من جهة، وطبيعة 
  15وتتمثل ىذه ادلداخل يف ،أخرى

 االبتكار مدخل (Innovation:) مؤسسات التعليم  تسعى حيث ادلعرفة، إنشاء يف ويتمثل
 على توظف اليت الالزمة وادلعايَت ادلؤشرات تضع أف غلب حيث اجلديدة، ادلعارؼ خلق إذل العارل

 يف العلمي البحث وظيفة بذلك مشكلة اجلديدة، ادلعرفة بلوغ أجل من الفكري رأمساذلا اسهاأس
 .اجلامعات

 التوليفة مدخل (Combination:) ياسي الذي يقـو على أساس استخداـ وىو ادلدخل الق
 وخدمات توليفاتيف رلاالت متعددة على شكل  احلالية لمعرفةمؤسسات التعليم العارل ل

 .ادلعرفة بتوظيف يسمى ما مشكلة أخر، رلاالت يف أو احلارل رلاذلا يف سواء ديدة،ج استشارية
 الرافعة مدخل (Leverage:) ىم من لكل وتبليغها وتقامسها ادلعرفة وتوزيع نشر يف وتتمثل 

 .ادلستفيد للمجتمع خدمة بذلك زلققة إليها، حباجة

                                                           
 .38، صمرجع سبق ذكرهسربينة مانع،  1
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يف مؤسسات س مضامُت رأس ادلاؿ الفكري تعك سابقاوما ذبدر االشارة إليو أف ادلداخل ادلذكورة 
، وادلتمثلة يف إنتاج ونقل ادلعرفة، ه ادلؤسساتذلذاألساسية  أو ادلهاـ واليت تعكس بدورىا الوظائف التعليم العارل

 بحث العلمي، تقدمي خدمات للمجتمع وادلساعلة يف التنمية االقتصادية واإلقليمية.ال
  :ؤسسات التعليم العاليتطبيق رأس المال الفكري في مثانيا 

إذل أف ادلنافسة الوطنية والدولية الستقطاب الطلبة والباحثُت  Leitner Karl-Heinz et alيشَت 
واالستفادة من دعم صناديق الباحثُت وادلوارد األخرى باإلضافة إذل التصنيف والسمعة، تعد ربديا مستمرا 

سات النظر إذل تطوير رأس ادلاؿ الفكري كمهمة لبناء دلؤسسات التعليم العارل، وىو ما يفرض على ىذه ادلؤس
قوة العمل ادلستقبلية، وربفيز االبتكار التنظيمي والتكنولوجي، وتعزيز شبكة العالقات اليت تؤدي إذل تبادؿ 

دلؤسسات التعليم  قد ؽلثلف ،أنو وباعتبار رأس ادلاؿ الفكري مقياسا لألداءربات الصناعية واألكادؽلية، كما اخل
ما سبثلو ادليزانية وبياف الدخل للشركات اخلاصة، كما ؽلكن لإلفصاح عن رأس ادلاؿ الفكري دلؤسسات  عارلال

 .1ه ادلؤسساتد ادلالية اليت زبصصها الدولة ذلذالتعليم العارل أف يؤثر على التمويل وادلوار 
اليـو  غلب أف  إذل أف مؤسسات التعليم العارل Giustina Secundo et alتشَت ويف السياؽ ذاتو 

والبحث، إذل ادلساعلة يف تطوير اجملتمع واالقتصاد أو ما يصطلح عليو بادلهمة  التعليمتنتقل من الًتكيز على 
تؤديو مؤسسات التعليم  والبحث مهميت التعليمالثالثة، وتعرؼ ادلهمة الثالثة على أهنا أي نشاط غَت مدرج يف 

وىو ما يتطلب من ىذه ادلؤسسات االطلراط يف نظاـ بيئي تقـو فيو العارل يف ما يتعلق بالبيئات اخلارجية، 
ودبشاركة أصحاب  والتعليمبتكوين وتطوير رأس ماؿ فكري من خالؿ طرؽ أو أنشطة أخرى غَت البحث 

ادلصلحة، فمؤسسات التعليم العارل ؽلكن أف يكوف ذلا تأثَت كبَت على التنمية االقتصادية واالجتماعية دبا يتجاوز 
 ادلتعددةه ادلؤسسات مع االحتياجات ذحث، ولكن لتكوف فعالة، غلب أف تتماشى األصوؿ غَت ادللموسة ذلالب

 .2ألصحاب ادلصلحة
أف تطبيق رأس ادلاؿ الفكري يف مؤسسات  Gulbakhyt Sultanova et alوتأكيدا دلا سبق، ترى 

ل يف بيئة كثيفة ادلعرفة، وأف ادلعرفة ىي ه ادلؤسسات تعمجدا، باعتبار أف ىذ اطبيعي ايعد أمر التعليم العارل 
ادلدخالت وادلخرجات الرئيسية ألنشطة البحث والتعليم، وتعترب أف األسباب الرئيسية لتطبيقو ىي ربسُت القدرة 
التنافسية دلؤسسات التعليم العارل من خالؿ اإلدارة الفعالة للقدرات الفكرية لألساتذة والباحثُت، وتعزيز 

 .3ؿ الفهم اجليد لتأثَت رأس ادلاؿ الفكري على قدرة مؤسسات التعليم العارل على االبتكاراالبتكار من خال
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 ثالثا: أىمية رأس المال الفكري في مؤسسات التعليم العالي 
 ادللموسة غَت باألصوؿ ادلتزايد االىتماـإذل أف  Anca Serban و  Ramona Todericiuيشَت

ىذه  ألف، نظرا ادلاضي العقد خالؿ مؤسسات التعليم العارل مثل ةالعام ادلؤسسات إذل الشركات منامتد 
، وتنبع أعلية راس ادلاؿ الفكري يف مؤسسات 1الوطنية االبتكار أنظمة يف مهمةو  فاعلة جهات تعترب ادلؤسسات

التعليم العارل من عالقة إدارة األصوؿ غَت ادللموسة بأنشطة وعمليات ىذه ادلؤسسات، حيث سبثل ادلعرفة 
 لعنصر األىم يف أغلب مدخالت وسلرجات عملياهتا، بل قد تكوف الكثَت من عملياهتا ذات طابع معريف حبت.ا

 Yolanda Ramırez etشَت توتأكيدا على أعلية رأس ادلاؿ الفكري يف مؤسسات التعليم العارل، 

al  2نها من ما يلي5أف رأس ادلاؿ الفكري يتيح دلؤسسات التعليم العارل لتكوف يف وضع أفضل ؽلكإذل 
 العامة؛ األمواؿ استخداـ بشأف الشفافية خلق -
 ادلصلحة؛ ألصحاب وفوائدىا واالبتكار والتدريب البحث إصلازات شرح -
 ادللموسة؛ غَت األصوؿ تطور توضيح -
 ؛(اجلديدة) التنظيمية القيم توصيل -
  .التنافسية قدرهتم إثبات -

 3لتعليم العارل يف النقاط التالية5وؽلكن تلخيص أعلية رأس ادلاؿ الفكري يف مؤسسات ا
مؤسسات التعليم العارل  أداء من وتعزز تطور أف ؽلكن دقيقة وماتلمع يالفكر  ادلاؿرأس  يوفر -

 ؽلكن اليت وماتلادلع توفر كما وادلتالحقة، السريعة البيئية دلتغَتات االستجابة ىلع اقدرهت من وتزيد
 ؛اهدافىأ ربقيق ىلعىذه ادلؤسسات  قدرة من التحقق اخالذل من

البشرية  القيمة وتعظيم التميز عالية البشرية العقوؿتنمية و  بناء يف يالفكر  ادلاؿىم رأس ساي -
 توليد ىلع القدرة وزيادة ادلعرفة دارةإو  تنمية إذل باإلضافة ،مؤسسات التعليم العارل يفللعاملُت 
 ؛العالية القيمة ذات األفكار

 يف وكيةلالس واألظلاط والقيم ادلعتقدات وتطوير ادلستمر التطور ىلع وربافظ تدعم بيئةخلق  -
 األداء يف متميزة ثقافة قلوخ وفعالية، بكفاءةورؤيتها  هارسالت لتحقيقمؤسسات التعليم العارل 

 أصحاب ادلصلحة؛ توقعات لتحقيق
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 لالمركزيةا من ادلزيد إذل ادلركزية التنظيمات أظلاط عن ابعيد والتحوؿ ادلعرفة يذو  ادلوظفُت سبكُت -
 وآفاؽ رلاالت وتنفتح التنظيمية تادلستويا اهفي تقل منبسطة تنظيمية ياكلى ىلع القائمة

 ة؛واإلدار  ادلوظفُت بُت ادلباشر والتفاعل االتصاالت
ىذه  وأعماؿ ألنشطة يمرجع إطار قلوخ ،ياجتماع كنظاـ مؤسسات التعليم العارل راراستق تعزيز -

 ؛تيةبالذا الشعور وتنمية ،ادلؤسسات
 استثمار ىلعالعارل  مؤسسات التعليم قدرة وزيادة ادلعرفة، تكامل يف يالفكر  ادلاؿ رأس مىيسا -

 للعمل؛ جديدة وأساليب ظلاذج وتطوير ،لالبتكارات الناجح والتنفيذ ادلعرفة،
 كلسب مؤسسات يأ ادلعرفية، مؤسسات التعليم العارل ضلو التحوؿ يف الفكري ادلاؿ رأس مىيسا -

 ادلناسبة الثقافة ىلع يوربتو  اليومية اياهتلعم يف ادلعرفة إدارة تطبيق من اهسبكن تكنولوجية ةربتي بنية
 ادلؤسسة؛ داؼىأ ؼلدـ دبا مهبين فيما وماتلوادلع األفكار تبادؿ من ادلوظفُت سبكن اليت

 اعواإلبد التجديد ىلع قدراهتا وتنمية اهتإنتاجي تطوير ىلع مؤسسات التعليم العارل قدرة رفع -
 ملالتع وبرامج خلطط اجليد اإلعداد خالؿ من البشر يف ادلتعاظم واالستثمارلم التنظيمي والتع

 ؛والتطوير البحث وبرامج خطط تطوير وكذلك والتدريب،
 .وفي تعمل الذي اجملتمع ذباه دلؤسسات التعليم العارل االجتماعية ادلسؤولية تأكيد -

دلؤسسات قيمة مضافة  ودوره االسًتاتيجي يف خلق كريمن خالؿ ما سبق تظهر أعلية رأس ادلاؿ الف
أنشطة لكل  ساسيةاألدعامة ال معرفيا ؽلثل القاعدة الصلبة أو أصالوباعتباره فرأس ادلاؿ الفكري ، التعليم العارل

 أف تقـو هبا. ه ادلؤسساتذذلألي عملية ربسُت ؽلكن  الرئيسيادلنطلق وعمليات مؤسسات التعليم العارل، و 
 الثاني: مكونات رأس المال الفكري في مؤسسات التعليم العالي المطلب -

يف  ومكوناتو يف مؤسسات التعليم العارلس ادلاؿ الفكري أر  ليس ىناؾ اختالؼ كبَت بُت مكونات
إال أف ىناؾ بعض االختالؼ يف العناصر اليت تشكل ، خاصة فيما يتعلق دبكوناتو الرئيسيةادلنظمات األخرى، 

، وإذل اذليكل مؤسسات التعليم العارلسبتلكها  يتويعود ذلك خلصوصية ادلوارد البشرية الىذه ادلكونات، 
من جهة،  ىذه ادلؤسساتالتنظيمي الذي يعتمد على نظاـ خاص يتماشى وطبيعة اخلدمات اليت تقدمها 

 ات اليت ربكم ادلشرفُت على إدارهتا وادلستفيدين من خدماهتا من جهة أخرى.وطبيعة العالق
 رأس المال البرريأوال : 

الذين يطوروف نشاطهم  األفرادإذل مجيع  يف مؤسسات التعليم العارل رأس ادلاؿ البشريمفهـو يشَت 
 بةوالطل اه،الدكتور  بةطلك وغَتىموالباحثُت وادلديرين وادلوظفُت اإلداريُت،  كاألساتذة ادلؤسسة، سياؽ داخل

من األساتذة والباحثُت ، فرأس ادلاؿ البشري الصرػلةبالضمنية ادلعرفة  فيو ما تتقارب غالبا والذي ،بشكل عاـ
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يكمن يف كل من القدرات التدريسية والكفاءات البحثية )االبتكار يف التدريس، جودة التدريس، جودة البحث، 
  .1إخل( ...الدولية، النسبة ادلئوية لألطباءادلشاركة يف ادلشاريع الوطنية و 

 وىذا الفردية، الكفاءات يف ادلوجودة ادللموسة غَت القيمة إذلكذلك  يرأس ادلاؿ البشر ويشَت مفهـو 
، فهو بذلك ؽلثل 2الطلبة وكفاءات واإلداريُت التقنيُت وادلوظفُت واألساتذة الباحثُت وذبارب ومعرفة خربة يشمل
 والتنفيذ لتعليما عمليات خالؿ من ادلكتسبة مؤسسات التعليم العارل دلوظفي والضمنية الصرػلة ادلعرفة رلموعة
 .3أنشطتهم يف ادلتجسدة الرمسية وغَت الرمسية
 ثانيا: رأس المال الهيكلي 

 أي نفسها، ادلؤسسة يف ادلوجودة ادلوارد إذل يف مؤسسات التعليم العارل اذليكلي ادلاؿ رأسيشَت مفهـو 
 البحث عمليات للبحث، التحتية البنية البحث، مشاريع البيانات، قواعد يشمل وىذا موظفُت، بدوف تبقى ما

 للنشر الداخلية بالعملية ادلتعلقة الصرػلة ادلعرفة، فهو بذلك ؽلثل 4والسمعة الصورة اجلامعية، الثقافة والروتُت،
 .5 (وتكنولوجية تنظيمية تكوف أف ؽلكن) ادلنظمة يف والتقنية العلمية ادلعرفة وإدارة واالتصاؿ
  :المال العالقاتي رأسثالثا 

 ادلكونػػات ىػػي خارجيػة منظمػػات أو ىيئػػات مػع روابػػط إقامػة إذل أف Livio Cricelli et al يشػَت
 واستضػػافة واخلػػارجي، الػػداخلي البػػاحثُت تنقػػل يف مؤسسػػات التعلػػيم العػػارل، وأف العالقػػاي ادلػػاؿ لػػرأس األساسػػية

 وعقػود الدوليػة، البحثيػة جالربام يف وادلشاركة الدوليُت، العلماء واستقطاب فيها، وادلشاركة وادلؤسبرات االجتماعات
 .  6العالقاي ادلاؿ رأس يف أساسية مساعلةتشكل  التعاوف

 توليػد علػى القػادرة ادللموسػة غػَت ادلوارد إذلمفهـو رأس ادلاؿ العالقاي يف مؤسسات التعليم العارل  يشَتو 
 العػػػاـ القطػػػاعُت مػػػن ءالشػػػركا مػػػع عالقاهتػػػا ىػػػذا للمؤسسػػػة، ويشػػػمل واخلارجيػػػة الداخليػػػة بالعالقػػػات مرتبطػػػة قيمػػػة

 مراكػز مػع التعاوف التدريب، أنشطة يف الصناعة إشراؾ ،شبكات التواصل االجتماعي يف والصورة عادلوق واخلاص،
 رلموعػة غلمػع ، فهػو باختصػار7الػدورل واالعػًتاؼللطلبػة،  الػدورل التبػادؿ األساتذة، مع التواصل الدولية، البحث
 .8مؤسسات التعليم العارل طورهتا اليت وادلؤسسية اسيةوالسي االقتصادية العالقات من واسعة
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 وؽلكن تلخيص مكونات رأس ادلاؿ الفكري يف مؤسسات التعليم العارل يف اجلدوؿ التارل5
 العالي التعليم مؤسسات في الفكري المال رأس مكونات :(8/8)رقم لالجدو 
 المكونات الفرعية المكونات الرئيسية

 رأس المال البرري

 ذلم أمساء ذات مسعة دولية أو الذين عملوا يف جامعات عادلية.أساتذة  -
 .األساتذة من غَت الفئات السابقة -
 .ف من غَت الفئات األخرىو األساتذة ادلشارك -
 ف.و األساتذة ادلساعد -
 ادلدرسوف والباحثوف ادلساعدوف. -
 طلبة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه. -

 رأس المال الهيكلي

 سانس(.الربامج األكادؽلية )لي -
 برامج الدراسات العليا )ماسًت ودكتوراه(. -
 .البحث العلمي -
 القاعات الدراسية. -
 .الشبكة العادلية -

 العالقاتيرأس المال 

 اسم اجلامعة ومكانتها العلمية. -
 الطلبة يف مرحلة الليسانس، ادلاسًت والدكتوراه. -
 اذباه تسجيل الطلبة خالؿ الفًتة ادلاضية. -
 خدمات الطلبة واخلرغلُت. -
 العالقة مع الشركات. -
 .العالقات الدولية -

 من عينة حالة دراسة – الجامعات في األفراد أداء على البررية الموارد تنمية استراتيجية أثر مانع سربينة،5 المصدر
 .بتصرؼ.38-30ص ص اجلزائر، بسكرة، خيضر زلمد جامعة منشورة، غَت دكتوراه أطروحة ،الجزائرية الجامعات

 رأس المال الفكري في مؤسسات التعليم العاليإدارة نماذج : المطلب الثالث -
إدارة وتقييم ادلوارد غَت ادللموسة يف مؤسسات التعليم إذل أف  Yolanda Ramırez et al تشَت

العارل يعتمد بشكل كبَت على النماذج اليت مت تطويرىا إلدارة وتقييم ىذه ادلوارد يف منظمات األعماؿ، وأنو 
اخلصائص اليت يتميز هبا ىذا النوع من ادلؤسسات وما سبثلو ادلوارد غَت ادللموسة بالنسبة ذلا، إال  وعلى الرغم من

، وىذا 1أنو ليس ىناؾ اتفاؽ حوؿ ظلوذج مشًتؾ لتحديد وقياس وإدارة ىذه ادلوارد يف مؤسسات التعليم العارل
را سلتلفا عن اآلخر لتحديد وقياس ما يبدو واضحا يف النماذج اليت سيتم عرضها، حيث يقدـ كل ظلوذج تصو 

 ومراقبة ادلوارد غَت ادللموسة وكيفية إدارهتا يف مؤسسات التعليم العارل. 

                                                           
1
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 فاألىدا   

 االستراتيجية  

 التمويل   

    

 رأس المال البرري
 .التوظيف-
 .التدريب-
 .الزائريناألساتذة -
-.... 

 الهيكليرأس المال 
 قواعد البيانات.-
 اجملالت.-
 يزات.التجه-

- 

 العالقاتيرأس المال 
 عمليات التعاوف.-
 أعضاء اللجاف.-
 ادلؤسبرات.-

- 

 التعليم
 برنامج الدراسة.-
 الطلبة.-
 متوسط مدة الدراسة.-

- 

 البحث
 برامج البحث. -
 دليل سلابر البحث.-
-...... 

- 

 المهمة الثالثة
 نقل التكنولوجيا. -
 إدارة اجملموعة.-
-...... 

- 

    

 التعليم
 ادلتخرجُت.-
 وظفُت.ادل-
-....... 

 البحث
 ادلنشورات.-
 احملاضرات.-
 األثر.-

- 

 المهمة الثالثة
 ادلناسبات العامة.-
 الشركات ادلؤسسة.-
 ادلداخيل ادلرخصة.-

- 

 المخرجات واآلثار رأس المال الفكري

  :نموذج أوالKarl-Heinz et al  Leitner للجامعات األوروبية 
كنموذج لإلفصاح عن رأس ادلاؿ  2004سنة   Leitner K-Heinzا النموذج من طرؼذقًتاح ىامت 

ليتم تطويره فيما بعد من طرؼ الباحث نفسو ورلموعة من الباحثُت اآلخرين ، 1معات النمساويةالفكري يف اجلا
 أطلقتو الذي" والتدقيق التأىيل خالؿ من العارل التعليم يف اجلودة ضماف" ين شاركوه العمل يف مشروعذال

 الصناديق من مشًتؾ لبتموي( UEFISCDI) رومانيا يف البحوث وسبويل العارل للتعليم التنفيذية الوكالة
، ويقًتح النموذج إدارة رأس ادلاؿ الفكري واالفصاح عنو دبؤسسات التعليم العارل األوروبية األوروبية االجتماعية

 من خالؿ إدارة أنشطة البحث والتعليم، باعتبارىا أنشطة رئيسية غلب على كل مؤسسة اإلفصاح عنها.
سة عند تنفيذ أنشطتها غَت ادللمو  دلواردىا تعليم العارلمؤسسات ال تصورا لعملية ربويل النموذجيضع 

وفقا لألىداؼ العامة واخلاصة،  تؤدي إذل إنتاج سلرجات سلتلفة ادلختلفة )البحث، التعليم، وغَتىا(، واليت
رأس ادلاؿ ال يركز على األشكاؿ ادلختلفة لألصوؿ غَت ادللموسة أو  مدخل عمليايوؽلكن وصف النموذج بأنو 

فقط، بل يركز أيضا على األسئلة ادلتعلقة باالستثمار يف ىذه األصوؿ من قبل مؤسسات التعليم العارل  الفكري
وكيف لذلك أف يؤثر على ادلخرجات واآلثار، ويفًتض النموذج أف خلق القيمة يف مؤسسات التعليم العارل يتم 

 .2لق ادلعرفة يف أنشطة البحث والتعليممن خالؿ انتظاـ ادلوارد البشرية، التكنولوجية، والتنظيمية لتعزيز خ
 K-Heinz et al  Leitner: نموذج (8/8)الركل رقم

Source: Karl-Heinz LEITNER et al, A Strategic Approach for Intellectual 

Capital Management in European Universities: Guidelines for Implementation, 

UEFISCDI Blueprint Series, 1
st
 Edit, Bucharest, 2014, p.40. 
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، ؽليز النموذج بُت ثالثة عناصر أساسية لرأس ادلاؿ الفكري دبؤسسات السابقومثل ما يوضح الشكل 
التعليم العارل، واليت ال زبتلف كثَتا عن تلك العناصر اليت تشكل رأس ادلاؿ الفكري يف ادلنظمات الرحبية، حيث 

ف وغَتىم من موظفي اإلدارة والتقنية ما يعرؼ برأس ادلاؿ البشري، و ساتذة والباحثسبثل ادلعرفة اليت ؽلتلكها األ
فيما سبثل قواعد البيانات واإلجراءات الروتينية رأس ادلاؿ اذليكلي، أما عالقات ادلؤسسة وشبكات التعاوف 

التعليم، البحث العلمي، البحثي فتمثل رأس ادلاؿ العالقاي، كما ؽليز النموذج بُت ثالث عمليات أداء أساسية، 
وادلهمة الثالثة )تسويق البحث، نقل ادلعرفة للجمهور(، واليت ؽلثل رأس ادلاؿ الفكري بعناصره الثالثة مدخال 

ا النموذج ؽلثل مجيع أشكاؿ ادلوارد غَت ادللموسة اليت خالذلا، فرأس ادلاؿ الفكري حسب ىذإلنتاج ادلعرفة من 
مهامها وتسمح ذلا بتعزيز قدراهتا التنافسية يف  مؤسسات التعليم العارل من تنفيذن توفر قاعدة ادلعرفة اليت سبك

 .1ادلستقبل
  ثانيا: نموذج Bueno Eduardo et alللجامعات االسبانية 

ورلموعة من الباحثُت  Bueno Eduardo من طرؼ 2002مت اقًتاح النموذج ألوؿ مرة سنة 
"، ومت عرضو يف ادلؤسبر 2003-2000وع "برنامج رأس ادلاؿ الفكري5 التابعُت دلعهد إدارة األعماؿ يف إطار مشر 

وقد مت  .2دبدريد 2002نوفمرب  26-25الدورل "مؤسسة الشفافية، قيمة غَت ادللموسات" الذي مت عقده يف 
تطوير النموذج مع األخذ يف عُت االعتبار النشاط البحثي دلؤسسات التعليم العارل، حيث يعترب النشاط البحثي 
نتيجة الستخداـ مؤسسات التعليم العارل لرأس ماذلا الفكري، كما يعترب أف عمليات البحث تعتمد على ادلوارد 

 .3)ادلدخالت( من أجل احلصوؿ على النتائج )ادلخرجات(
، تتمثل ادلوارد ادلدرجة يف ظلوذج إدارة وقيادة ادلعرفة يف تلك (2/3)رقم  ومثل ما يوضح الشكل

أس ادلاؿ الفكري، ويفًتض النموذج أف مؤسسات التعليم العارل تستخدـ ادلوارد ادلوضحة يف ىيكل ر 
 4التالية5 (ادلخرجات)نتائج الللقياـ بعمليات حبث سلتلفة للحصوؿ على  (ادلدخالت)

اإلنتاج العلمي )ادلقاالت والكتب، براءات االخًتاع وأي نوع آخر من حقوؽ النشر والتأليف، ادلشاريع  -
 ذة، احملاضرات واالتصاالت يف ادلؤسبرات واالجتماعات(؛  البحثية ادلنف

 التصور االجتماعي للمؤسسة؛ -
 تنمية رأس ادلاؿ الفكري يف ادلؤسسة؛ -
 إنشاء شبكة عالقات حبثية بُت ادلؤسسات. -
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Paper Presented at International Conference "The Transparence Enterprise. The Value of Intangibles", 25-26 

November 2002, Madrid. 
3
Yolanda Ramırez et al, Intellectual capital management in Spanish universities, Op.cit, p.737.  

4
Ibid, p.737.  
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 رأس المال الفكري

العالقاتيرأس المال  الهيكليرأس المال   البرريرأس المال    

 

 الباحثُت الدائمُت.-
 لباحثُت ادلؤىلُت.ا-
 التحفيز للبحث.-
 ادلوظفُت الدائمُت.-

 

 

 ادلصادر ادلكتبية.-

 ادلصادر األولية.-

 .الثانويةادلصادر -

 .البنية التحتية-

 

ادلشاركة يف اللقاءات -
 العلمية.

العضوية يف ادلنظمات -
 العلمية.

التعاوف مع الشركات -
 وادلؤسسات األخرى.

 

  عمليات البحث 

 عمليات المعرفة
 خلق ومجع ادلعرفة-
 توزيع ومشاركة ادلعرفة-
 استيعاب ودمج ادلعرفة-
 تطبيق واستخداـ ادلعرفة-

 ذبديد ادلعرفة.-

 المدخالت   
 دالموار 

 األصوؿ ادللموسة-
 غَت ادللموسة األصوؿ-

 

 (نموذج قيادة وإدارة المعرفة)

 )ىيكل رأس المال الفكري للنراط البحثي في مؤسسات التعليم العالي(

لنتائجا  
 اإلنتاج العلمي-

 

 المخرجات

  Bueno Eduardo et al جذ : نمو (2/8)الركل رقم

Source: Yolanda RAMIREZ et al, Relevance of Intellectual Capital: An Analysis 

of Spanish Universities, International Journal of Economics and Management 

Engineering, Vol.8, No.5, 2014, p.1447. بتصرؼ   

وبشكل عاـ، يهدؼ ىذا النموذج إذل ربديد اخلصائص العامة لعمليات البحث يف مؤسسات التعليم 
ب والنتيجة، أو بُت ادلدخالت وادلخرجات يف عملية البحث، كما يهدؼ إذل العارل، وتعزيز العالقة بُت السب

 .1زلاولة اقًتاح طرؽ إلدارة رأس ادلاؿ الفكري لتحسُت األداء البحثي يف مؤسسات التعليم العارل
 Ca' Foscariلجامعة   et alSecundoثالثا: نموذج  -

رأس ادلاؿ  إلدارة كنموذج،  2016ألوؿ مرة سنة  Secundo et alمت اقًتاح النموذج من طرؼ 
وتطبيقو سنة  من طرؼ اجملموعة نفسها، ، ليتم تطويره2كاء اجلماعيذ باجلامعات وفق مقاربة أو منهج الالفكري 

                                                           
1
Yolanda Ramırez et al, Intellectual capital management in Spanish universities, Op.cit, pp.738-739. 

2
Giustina SECUNDO et al, Managing Intellectualcapital Through a Collective intelligence Approachan: 

Integrated Framework For Universities, Journal of Intellectual Capital, Vol.17, No.02, 2016, pp.298-319. 
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بُت رأس  االذباهثنائية  وجود عالقة النموذجيطاليا(، ويفًتض إ)يف البندقية  Ca' Foscariعلى جامعة  2018
 من خالؿ رأس والشركات مؤسسات التعليم العلمي بُت العالقات إنشاء يتم ، حيثالعالقايو  البشريادلاؿ 
 رأس العالقاي، أما ادلاؿ رأس خالؿ من والقيمة ادلصلحة أصحاب على تأثَت إنشاء يتم حُت يف البشري، ادلاؿ
 .1الثالثة ادلهمة أىداؼ لتحقيق البيئة ادلناسبة اذليكلي فيخلق ادلاؿ

 Ca' Foscariلجامعة   et alSecundoنموذج : (8/8)الركل رقم

Source: Giustina SECUNDO et al, Intellectual Capital Management in the 

Fourth Stage of IC Research: A Critical Case Study in University 

Settings, Journal of Intellectual Capital, Vol.19, No.01, 2018, p.163.  

الضوء على إدارة رأس ادلاؿ الفكري يف مؤسسات التعليم  النموذجشكل أعاله يسلط ومثل ما يوضح ال
 2، وادلتمثلة يف5كاء اجلماعي، من خالؿ أربعة أسئلة رئيسيةذ العارل باعتباره جينـو ال

 .ةواإلقليمية االجتماعي والتنمية العلمي، البحثالتعليم،  شملتو  ،اجلامعة أىداؼ ددػل 5"؟ماذا" -

                                                           
1
Giustina SECUNDO et al, Intellectual Capital Management In The Fourth Stage of IC Research: A 

Critical Case Study in University Settings, Op.cit, p.160. 
2
Ibid, pp.160-161 

 المهمة الثالثة

 الخارجيين المصلحة أصحاب
.األخرى واجلامعات الشركات، اخلرغلُت،  

 أصحاب المصلحة الداخليين
 .والباحثُت اآلخرين ،احملاضرين، األساتذة

 .ادلكاتب اإلدارية وأعضاء اجملالس
 .مدراء األقساـ والطالب

 

 لى المستويات المحلية والوطنية والدوليةع الجامعةتحسين تأثير 
سم اجلامعةإطالؽ مشاريع وفعاليات للًتويج ال 
توطيد وتطوير العالقات مع أرقى اجلامعات العادلية 
زيادة وضوح البحث على ادلستويُت الوطٍت والدورل 

 المعاىد األخرى بالمنطقةالجامعات و مع  الجامعة دمج
عة للجامعةالتاب الًتويج للمراكز وادلالحق 
تعزيز ادلشاريع التجريبية لتطوير نظاـ التعليم العارل 

 تعزيز التكامل األفضل مع ادلنطقة اجلغرافية احمللية

اذليكليادلاؿ رأس  رأس ادلاؿ العالقاي  رأس ادلاؿ البشري 

 لماذا؟
ثقافة ريادة األعماؿ يف -

 .ادلنطقة
التكنولوجيا  قلن-

 .واالبتكار
 االجتماعيةادلشاركة -

 .والتنمية اإلقليمية
 
 

رأس المال 
 البرري

رأس المال 
 العالقاتي

 

 الذكاء الجماعي

 من؟

 كيف؟

 االجراءات

ال 
 الم

أس
ر

كلي
الهي

 

؟ماذا  



 الفصل الثالث أداء البحث العلميبعالقة االستثمار في رأس المال الفكري 
  

 8لفكري كمدخل لتحسين أداء البحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي في الجزائر: دراسة ميدانية بجامعة سطيفمال اال االستثمار في رأس 88
 

 ويشمل الثالثة، ادلهمة يف مجاعي بشكل تساىم اليت اجلامعات يف البشري ادلاؿ رأس 5 ؽلثل"من؟" -
 إذل وما والطلبة، واألساتذة الباحثُت والفنيُت، اإلداريُت ادلوظفُت اجملالس،) الداخليُت ادلصلحة أصحاب

 ت،الشركا األخرى، ادلستثمروف، البحث ومؤسسات اجلامعات) اخلارجيُت ادلصلحة وأصحاب( ذلك
 ؛(ذلك وغَت احلكومات

 ذات رأس ادلاؿ الفكري إدارة وراء والدوافع األىداؼ اليت ربدد وىي اجلامعة، رؤية يشمل 5"دلاذا؟" -
 5الثالثة بادلهمة الصلة
 ؛والتطوير االبتكار أجل من البشري ادلاؿ رأس يف الريادية الكفاءة تطوير 
 التنمية؛ وربقيق العمل لىع القدرة دبفهـو ادلرتبط واالبتكار التكنولوجيا نقل  
 األعماؿ ريادة مهارات وتعزيز ادلعرفة تبادؿ تعزز اليت اإلقليمية والتنمية االجتماعية ادلشاركة 

 .اجتماعية قيمة خللق
 تطوير يتم، حيث الثالث ادلهاـ مجيع لتحقيق واإلجراءات العمليات من رلموعة يتضمن 5"كيف؟" -

 يتم، و ادلستمر التعليم وتوفَت بكفاءة البشرية ادلوارد ستخداـوا ادلواىب استقطاب خالؿ من التدريس
 ادللكية ترتيبات من واالستفادة التحتية البنية وتعزيز ادلعرفة ونشر االبتكار خالؿ من البحث تطوير

 والتطوير البحث شبكات ربسُت واإلقليمية االجتماعية التنمية تتطلب وبراءات االخًتاع، فيما الفكرية
 .اجملتمع ومشاركة االجتماعية ادلشاركة تعزز اليت والربامج والتدويل

مؤسسات  يدعم النموذج ىذا فإف مث ومن ومعقدة، متنوعة ادلصلحة أصحاب مصاحل تكوف ما وعادة
 يعمل مجاعي، حيث ذكاء نظاـ داخل رأس ادلاؿ الفكري تنسيق خالؿ من الثالثة مهمتها لتحقيق التعليم العارل

 أصحاب مشاركة عند رأس ادلاؿ الفكري إلدارة مالءمة أكثر ظروؼ خللق التعاوف تعزيز ىعل اجلماعي الذكاء
 .واخلارجيُت الداخليُت ادلصلحة
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 ليات االستثمار في رأس المال الفكريأالمبحث الثاني:  -
عيم ضلو تديشَت مفهـو االستثمار يف رأس ادلاؿ الفكري إذل تلك اجملهودات اليت توجهها ادلنظمات 

وتطوير ادلواىب البشرية وترقية التقنيات وادلهارات اليت تعزز ادلزايا التنافسية، وتسمح بتكوين قيمة فريدة تبقى 
بعيدة عن مناؿ ادلنظمات األخرى، وتعكس العوائد اليت ؽلكن للمنظمات أف تستفيد منها أعلية االستثمار يف 

ظمات أف ترفع من القدرات اإلبداعية لديها من جهة، رأس ادلاؿ الفكري، فمن خالؿ ىذا األخَت ؽلكن للمن
واستقطاب العمالء وتعزيز والئهم من جهة أخرى، كما يسمح كذلك بتعزيز القدرات التنافسية للمنظمات من 

 .1ي يليو، وزبفيض التكاليف وربسُت اإلنتاجيةتقليل الفًتة بُت كل ابتكار والذ خالؿ
 ال البرريالمطلب األول: االستثمار في رأس الم -

 بُت حقا الفرؽ يصنع إذل أف ما Pasquale Davide de Palma و  Amelia Manutiيشَت
 عنو يعرب الذي واإلبداع اخلياؿ من ادلاؿ رأس أي سبتلكها، اليت ادلعرفة ىو األعماؿ صلاح حيث من ادلنظمات
ة اليت يقدمها األفراد للمنظمة، واعتباره لك إذل االرتباط الوثيق لرأس ادلاؿ البشري بالقيمة ادلضافذويعود  أفرادىا،

 دبا تقاس اليتو  Schultzمثل ما يصفها  للبشر اإلنتاجية القدرة فلك أذ، 2األساس الفعلي للميزة التنافسية
   3.رلتمعة األخرى الثروة أشكاؿ مجيع من بكثَت أكرب اإلنتاج، يف العمل بو يساىم

فعاؿ يف خلق الثروة وتراكمها، كاف من الضروري على وبالنظر ألعلية رأس ادلاؿ البشري ودوره ال
ادلنظمات التوجو ضلو االستثمار فيو بالقدر الذي يسمح ذلا دبواكبة التطورات والتحديات ادلستقبلية، ويعرب 
االستثمار يف رأس ادلاؿ البشري عن عملية إنفاؽ الوقت وادلاؿ واجلهد على تطوير مهارات ومواىب األفراد 

، فهو بذلك ؽلثل عملية ديناميكية فعالة، تضمن زيادة ادلعرفة، 4هم على مضاعفة إنتاجيتهمبطريقة تشجع
ادلهارات والقدرات جلميع األفراد وتًتمجها قدرة ادلنظمة على ربريك القدرات والكفاءات البشرية يف جوانبها 

 . 5العملية، الفنية والسلوكية
إذل الدراسة  Victor M. Catano et alلبشري يشَت وتأكيدا على أعلية االستثمار يف رأس ادلاؿ ا 

 دبمارسات تتمتع اليت ادلنظمات أفواليت أثبتت  ،بإصللًتا التوظيف دراسات ومعهد العمل مؤسسة أجرهتااليت 
 أنو إذل خلصت، كما لديها ليس اليت تلك من أعلى وإنتاجية ربح هبوامش تتمتع البشرية ادلوارد رلاؿ يف جيدة

                                                           
 .27-23ص.، صمرجع سبق ذكرهبومشاؿ،  الغاين عبد زرزار و العياشي1

2
Amelia MANUTI & Pasquale DAVIDE de Palma, The Social Organization: Managing Human Capital 

Through Social Media, PALGRAVE MACMILLAN, UK, 2016, p.03 
3
Theodore W. Schultz, Investment in Human Capital,  The American Economic Review, Vol.51, No.01, 

Mar 1961, p. 1. 
4
Ateej B. AL-ADWAN, The Extent to Which Human Resources Managers in KNPC Believe in Human 

Resource Investment, International Business Research; Vol.07, No.04, 2014, p.135. 
الجزائاار: فاار  دراسااة حالااة مؤسسااة اتصاااالت  –مساااىمة التاارويج الااداخلي فااي تنميااة رأس المااال البرااري وسػػيلة بػػن سػػاىل و سػػعاد عبػػود ، 5

 .307-073، ص.ص3804 ،80، العدد01رللة البحوث والدراسات، اجمللد، بسكرة
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 قدرىا إمجالية اأرباح فستحقق ،%10 بنسبة رأس ماذلا البشري يف استثماراهتا بزيادة ما ظمةمن قامت إذا
 .1موظف لكل أمريكي دوالر 2300 حوارل أو إسًتليٍت جنيو 1500
  :االستقطاب والتوظيفاالستثمار في أوال 

 توقعات يف وتقلب شديد ادلنافسة يف ظل ما تشهده بيئة األعماؿ من حدة يفإف ادلنظمات اليـو و 
، أصبح من الضروري عليها معينة خدمةتقدمي  أو منتج بيع يف فعالة تكوف أف كافيا ذلا يعد دل، وألنو العمالء

 .ادلتغَتة البيئة ذلذه بفعالية االستجابة ؽلكنهم الذين العالية اجلودة ذوي األفراد وتوظيف استقطاب االعتماد على
، وظيفة كل ومتطلبات أوصاؼ وفق ادلطلوبة كفاءاتال جذبويعرؼ االستقطاب على أنو عملية 

 ربتاج ادلنظمة إذل اليت االجراءات مجيع االستقطاب يشمل، و 2المستقب هبا التنبؤ مكنادل من حالية أو اليت
، كما 3اجلديدة وظائفهم يف واستقرارىم ادلرشحُت، أفضل واختيار ،هافي بالعمل ادلهتمُت األفراد جلذب هبا القياـ

، 4معينة وظيفة أو دور لشغل تنظيمية مساعلة يقدموف قد الذين األفراد اجتذاب عملية على أنو لتوظيفايعرؼ 
وؽلثل التوظيف األداة األساسية اليت ؽلكن من خالذلا استقداـ األفراد، وادلفاضلة بينهم وفقا للمعايَت اليت تساعد 

   5م ربمل ادلسؤولية على أكمل وجو.يف احلصوؿ على األفراد ادلؤىلُت وادلبدعُت، والذين بإمكاهن
وهبدؼ االستقطاب والتوظيف تستخدـ ادلنظمات العديد من الوسائل، منها ما ىو تقليدي كالصحف 
واجملالت ووكاالت التوظيف، ومنها ما ىو حديث كمواقع ادلنظمات على االنًتنت وصفحاهتا على مواقع 

من أحسن وأقل الوسائل تكلفة يف   -باختالؼ تطبيقاهتا  –صل االجتماعي، ويعترب استخداـ االنًتنت االتو 
بإشارتو  Stephen Bachاستقطاب أكرب عدد شلكن من الراغبُت الًتشح لوظائف بادلنظمة، وىو ما يؤكده 

إذل أف ادلنظمات اليت تقـو باالعتماد على االنًتنت يف استقطاب موظفيها تستفيد من زبفيض تكاليف 
لك يسمح للمًتشحُت يف التقدـ مباشرة للوظائف اليت يرغبوف فيها من ذأف  ، حيث%85التوظيف بنسبة 

 6جهة، كما يسمح للمنظمة من مجع البيانات حوؿ ادلًتشحُت بسهولة وبتكاليف أقل من جهة أخرى.
 و Robert N. Lussierوللتأكيد على أعلية االستثمار يف االستقطاب والتوظيف يشَت كل من 

John R. Hendon ادلواقف ذوي األفراد ادلناسبُت ادلنظمة إدا صلحت يف استقطاب وتوظيفف إذل أ 
                                                           

1
Victor M. CATANO et al, Recruitment and selection in Canada, Nelson Education Ltd, 5

th
 Edit, USA, 

2013, pp.7-8. 
، 3803، 38، رللػػة إيليػػزا للبحػػػوث والدراسػػات، العػػػددرد البراااريةدور وسااائل تكنولوجياااا االتصااال فاااي عمليااة اساااتقطاب المااواداودي،  أمحػػد2

 .383ص
3
Robert N. LUSSIER, John R. HENDON, Human Resource Management: Functions, Applications, and 

Skill Development, SAGE Publications, Inc, 3
rd

 Edit, USA, 2019, p.98. 
4
Stephen BACH, Managing Human Resources : Personnel Management in Transition, Blackwell 

Publishing, 4
th

 Edit, USA, 2005, p.117. 
أثار ممارساات المااوارد البرارية علاى اكتراااف وتطاوير القادرات اعبداعيااة للعااملين: دراساة تطبيقيااة علاى البنااوك وأخػػروف،  البػدارين قاسػم رقيػا5

 .12ص، 3808، 82ى اقتصادية، العدد، رللة رؤ العاملة في إقليم الرمال
6
Stephen Bach, Op.cit , pp. 124-125. 
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ليس لديهم  ، أما إف ىي استخدمت أو وظفت أفراداللنجاح جيدة بداية فسيكوف ذلك الصحيحة وادلهارات
ا ذوى، 1الطويل ادلدى على النجاح يف صعوبات كبَتة فستواجو ادلناسبة ادلهاراتالرغبة يف العمل أو ال ؽلتلكوف 

 تعٍت الفعالة االستقطاب والتوظيف باعتبارىم أف شلارسات Victor M. Catano et al لكذما يؤكده ك
 إذل تًتجم للوظائف ادلرشحُت بُت ادلهارات يف االختالفات ، حيث أفادلنظمة فشل و صلاح بُت الفرؽ

 أو ادلناسبة ادلهارات ذوي األفراد توظيف، فادلنظمة على اقتصادية عواقب ذلا، واليت سيكوف األداء يف اختالفات
 توظيف يؤدي أف ؽلكن ، فيماللمنظمة إغلابية اقتصادية نتائج إذل مهارات أعلى من ادلستوى ادلطلوب يؤدي

  .2وادلنظمة الشخص من لكل كارثة إذل ال ؽلتلك ادلهارات ادلناسبة شخص
 ثانيا: االستثمار في التدريب 

، دل تعد ىناؾ احلاجة إذل اليت تعمل التنافسية البيئةيف ظل  االستثمار يف موارد  فيها منظمات اليـو
 ربويل بل أصبحت ىناؾ احلاجة إذل االستثمار يف رأس ماؿ بشري ؽلكنو فحسب، بسرعة التعلم ؽلكنها بشرية
حد أداء متميز سواء بالنسبة للفرد، فرؽ العمل، أو ادلنظمة، وؽلثل التدريب أ إذل وثبات بسرعة اجلديد التعلم

أىم اآلليات اليت ؽلكن للمنظمات أف تعمل من خالذلا على االستثمار يف رأس ماذلا البشري حىت تتمكن من 
 تعلم وادلعرفة اجلديدة إذل مستويات قياسية من األداء.لربويل ا

 القياسي واألداء احلارل األداء بُت الفجوة سد ويعرؼ التدريب على أنو العملية اليت يتم من خالذلا
 من األفراد ، هبدؼ سبكُتادلرؤوسُت ومشاركة ،األقراف تعاوف ،، من خالؿ طرؽ سلتلفة كادلرافقة، التوجيولوبادلط

 عملية، كما يعرؼ على أنو 3التنظيمي األداء ربسُت وبالتارل أفضل، أداء وتقدمي العمل يف بنشاط ادلشاركة
 رلموعة أو نشاط يف فعاؿ أداء لتحقيق التعلم بةذبر  خالؿ من ادلهارة أو ادلعرفة أو السلوؾ لتعديلهتدؼ  سلططة

 وادلعرفة ادلهارة من معزز مستوى عنو ينتج الذي وادلنتظم ادلخطط النشاط من نوعلك ذ، فهو ب4األنشطة من
 ويتم فوري تطبيق لو يكوف ما عادة التدريب فإف، وعلى خالؼ التعليم 5بفعالية العمل ألداء الالزمة والكفاءة
 6.التعليم من أقصر زمنية فًتة يف اـع بشكل إكمالو

فالتدريب يف ادلنظمات ينقسم إذل نوعُت، تدريب عاـ، وتدريب خاص، ويقصد  Beckerووفقا لػ 
يكوف لو نفس األثر على إنتاجية ادلتدربُت يف مجيع ادلنظمات، أما التدريب اخلاص  الذي لكذبالتدريب العاـ 
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Robert N. LUSSIER, John R. HENDON, Op.cit, p. 98. 
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Victor M. CATANO et al, Op.cit, p. 07. 
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 Amir Elnaga & Amen Imran, The Effect of Training on Employee Performance, European Journal of 
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ف لو تأثَت على إنتاجية ادلتدربُت يف ادلنظمة اليت تقدمو فقط، أي يكو  الذيلك النوع من التدريب ذفيقصد بو 
، ويتم التدريب من خالؿ العديد من األساليب اليت هتدؼ إذل تزويد 1أف تأثَته ال ينتقل من منظمة إذل أخرى

لفردي، ادلتدرب بادلعارؼ وادلهارات واخلربات اجلديدة وادلتميزة، وتأخذ ىذه األساليب صورا سلتلفة، فمنها ا
 ومنها العمل،خارج أوقات  بالتدريب ؼلتص ما ومنها العمل، ثناءأ بالتدريب ؼلتص ما ومنهاومنها اجلماعي، 

 .2العمل بيئة ارجخ بالتدريب ؼلتص ما
إذل أف  John R. Hendon و Robert N. Lussierوعن أعلية االستثمار يف التدريب يشَت 

 فكرة ، حيث أف البحوث تدعمباستمرار موظفيها تدريب بدوف كثَتا ال ؽلكن ذلا أف تتقدـادلنظمات احلديثة 
 احتماال وأقل ادلنظمة دلغادرة عرضة أقل ىم بشكل مستمر التدريب عمليات يف يشاركوف الذين ادلوظفُت أف

إذل أف ادلنظمات  Tariq Javed و  Akther Shahinيشَت ويف نفس السياؽ  ،3إعلاؿ سلوؾ يف لالطلراط
دريبا واسع النطاؽ يعمل على توسيع مهارات ومعارؼ ومواقف األفراد ىي أكثر ادلنظمات صلاحا يف اليت توفر ت

 4االحتفاظ دبوظفيها.
يلعبو يف إزالة أو معاجلة نقاط الذي لك يف دوره الفعاؿ ذكما تظهر أعلية االستثمار يف التدريب ك

ا خلق مواقف إغلابية لدى األفراد ضلو كذتوى اإلنتاجية وربسُت األداء، و ضعف األداء من خالؿ زيادة مس
العمل وادلنظمة، كما أف التدريب يساىم بشكل فعاؿ يف تزويد األفراد بالكفاءات وادلعلومات اليت من شأهنا أف 
تساعدىم يف فهمهم السًتاتيجية ادلنظمة وأدوارىم فيها، وينعكس التدريب على العالقات اإلنسانية من خالؿ 

عل االجتماعي بُت اإلدارة واألفراد، وتطوير إمكانات األفراد لقبوؿ التكيف مع التغَتات تطوير أساليب التفا
 و   Amir Elnagaاتو يشَتذويف السياؽ ، 5احلاصلة، وتنمية روح االنتماء والتوجو الذاي خلدمة ادلنظمة

Amen Imran ادلنظمة أيضا تساعد بل فحسب، أداء األفراد تطوير علىال تعمل  التدريب برامج إذل أف 
 اليت تسمح لألفراد الربامج ىذه دلثل بالتخطيط فادلنظمة ملزمة لذلك، البشرية، مواردىا من ادلثلى االستفادة على

 يزيد بل فحسب، األفراد قدرات يطور ال التدريب، كما أف العمل مكاف يف ادلطلوبة وكفاءاهتم قدراهتم تعزيزب
، باإلضافة إنتاجية أكثر وبطريقة ادلناسب الوقت يف أفضل قرار ازباذ لأج من واإلبداع التفكَت على قدرهتم من
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Gary S. BECKER, Human Capital : A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to 

Education, The National Bureau of Economic Research, 3
rd

 Edit, USA, 1993, pp. 33-42. بتصرف 
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 .331، ص3804، 80، العدد 33االقتصادية رللة علـو االقتصاد والتسيَت والتجارة، اجمللد 
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 الوقت يف همشكاوي على والرد فعالة بطريقة العمالء مع التعامل من ادلوظفُت كنؽل فالتدريب ذلك إذل
 1.ادلناسب

 للعودلة ادلتزايدة ادلستويات أف Surender Munjal و  Sumit Kunduسبق يؤكدما عالوة على 
 ادلؤسسي والتدريب عاـ بشكل البشري ادلاؿ رأس يف االستثمار واالبتكار تتطلب خارجية دبصادر ستعانةواال

 القدرات لبناء الرئيسية احملفزات من التعلم يعترب ثقافة وتعزيز التدريب يف االستثمار لك أفذ، بشكل خاص
 األفراد من تطوير ادلنظمة، يتمكن طرؼ من ادلمولة برامج التدريب خالؿ للمنظمة، حيث أنو ومن اإلبداعية
 وتقدمي اجلديدة معارفهم مشاركة يعملوف على ما غالبا ألهنم االبتكار على القدرة من متزايدة مستويات
كرب أعلية االستثمار يف التدريب من خالؿ تأكيد العديد من الدراسات أوتتأكد بشكل ، 2لزمالئهم التعليقات

لك يعترب استثمارا أكيدا لألفراد ادلتدربُت ذب يفوؽ أضعاؼ ما ينفق عليو، لدريعلى أف العائد االقتصادي للت
ن ربسُت أدائهم من جهة وللمنظمة وأصحاب ادلصلحة من جهة أخرى، فعن طريق التدريب يتمكن األفراد م

 نتاجيتهم، وتقل األخطاء والعقبات وتناؿ ادلنتجات رضا العميل، عالوة على أنو يوفرإوالرفع من مستوى 
جة ادلنظمة إليو، ويعد التكاليف وبالتارل تزيد األرباح، كما أنو ومن خالؿ التدريب ترتفع قيمة الفرد وتزداد حا

  3لك استثمارا يف ادلوارد ادلادية، فمن خالؿ التدريب تصل ادلنظمة إذل االستخداـ األمثل دلواردىا.ذالتدريب ك
ة الشديدة اليت تعرفها بيئة األعماؿ اليـو والتطور يف األخَت، ذبدر اإلشارة إذل أنو ويف ظل ادلنافس

يف رأس ماذلا البشري بشكل فعاؿ، أصبح من  من االستثمارالتكنولوجي غَت ادلسبوؽ، وحىت تتمكن ادلنظمات 
الضروري التوجو ضلو استخدـ التطبيقات احلديثة لتكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ بشكل واسع، سواء يف 

اعتماد ما يسمى التوظيف االلكًتوين، أو يف التدريب باعتماد ما يسمى التدريب االستقطاب والتوظيف ب
 االلكًتوين.

 االستثمار في رأس المال الهيكلي الثاني: المطلب -
 على والعالقاي البشري ادلاؿ رأسأنو ويف حُت اعتماد كل من إذل  Chris R. Meyer et al يشَت 

 ادلستوى على ذلا خصصت أو ادلنظمة عليها استحوذت اليت ادلعرفة ىو اذليكلي ادلاؿ رأس فإف ،أفراد ادلنظمة
البشري ألنو يعرب  ادلاؿرأس ادلاؿ اذليكلي أساس االستخداـ األمثل لرأس يعترب  و، 4بعد مغادرة األفراد التنظيمي
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ة ادلتوفرة عند ادلؤسسة، أي يعرب عن قدرة ادلؤسسة يف نقل ونشر وتوظيف ادلعرفة وادلهارة واخلرب  عن ىيكل ونظاـ
 1.العماؿ يف ادلؤسسة إذل الواقع الفعلي

إذل إشارة العديد من  Yu-Shan Chenوتأكيدا على أعلية االستثمار يف رأس ادلاؿ اذليكلي يشَت 
الدراسات إذل التأثَت اإلغلايب لرأس ادلاؿ اذليكلي على ادلزايا التنافسية للمنظمات، فادلنظمات اليت تورل الكثَت 

رىا، كما تنجح يف تعزيز  تماـ لالستثمار يف رأس ماذلا اذليكلي تنجح يف ربسُت صورهتا لدى مجهو من االى
، ويف السياؽ ذاتو عرض 2كفاءهتا اإلنتاجية، والدخوؿ إذل أسواؽ جديدة، وبالتارل زيادة مزاياىا التنافسية

Abdel-Aziz Ahmad Sharabati و Abdul-Naser Ibrahim Nour رات عش يف دراسة ذلم
األحباث والدراسات اليت تؤكد على أعلية االستثمار يف رأس ادلاؿ اذليكلي و تأثَته اإلغلايب على رحبية ادلنظمات 

  3أداء ادلنظمات، اذلادفة للربح منها وغَت اذلادفة. وقيمتها السوقية، وكذا عالقتو القوية واالغلابية دبؤشرات
 أوال: االستثمار في التكنولوجيا -

ولوجيا بأهنا التنظيم واالستخداـ الفعاؿ وادلؤثر دلعرفة اإلنساف وخربتو عن طريق وسائل ذات  تعرؼ التكن
، كما تعرؼ 4كفاءة تطبيقية عالية وتوجيو االكتشاؼ والقوى احمليطة بو لغرض التطوير وربقيق األداء األفضل

ذلا ربويل مدخالت أي نظاـ إذل التكنولوجيا كذلك على أهنا ادلعلومات واألساليب والعمليات اليت يتم من خال
سلرجات، فمفهـو التكنولوجيا ال يتعلق فقط بادلعدات واآلالت، بل يتعلق أكثر بادلعرفة الفنية اليت تضم طرؽ 

  5االنتاج، خصائص ادلواد ادلستعملة، والنظاـ ادلعريف الذي تستند إليو أساليب العمل.
يبدو  شيء من فيًتاوح واسع، نطاؽ ىو ثمر فيوللمنظمة أف تست ؽلكن الذي التكنولوجيا نطاؽإف 

اآلليات  أحدث يف االستثمار إذل النصوص، دلعاجلة برنامج مع إعالـ آرل جهاز جدا، كاقتناء بسيطا
 7ل يف التارل5مث، لذلك فاالستثمار يف التكنولوجيا يتضمن يف العادة ثالث رلاالت أساسية، تت6والتطبيقات
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قل األفكار إذل منتجات وخدمات جديدة، من خالؿ تقدمي معارؼ وطرؽ هتتم بن تكنولوجيا المنتوج: -
 جديدة ألداء العمل واالنتاج، وتطلب التنسيق والتعاوف بُت سلتلف أقساـ ادلنظمة وعملياهتا.

هتتم بالطرؽ واالجراءات اليت تساىم يف أداء األعماؿ داخل ادلنظمة، فهي عبارة عن  تكنولوجيا العملية: -
 نيات اليت تؤدي إذل انتاج ادلنتجات وتقدمي اخلدمات.األجهزة والتق

 وتبادذلا ادلعلومات نقل تسهل اليت والربامج واألجهزة الوسائط من رلموعة ىي :المعلومات تكنولوجيا -
بُت احلواسيب متضمنة الربامج  األطراؼ ثالثيهي اندماج ، ف1ادلختلفة ادلنظمات بُت أو ادلنظمة داخل

مجيع األجهزة والنظم والربرليات  أس ادلاؿ البشري، لتشملر احلديثة و  تصاالتاالوالتطبيقات ووسائط 
ليا، واستقصائها ومعاجلتها وترتيبها وتصنيفها وربليلها وزبزينها واالنتقاء منها آادلتعلقة بتداوؿ ادلعلومات 

 2.اجةواستخدامها وكذلك بثها ونقلها ونشرىا عرب مسافات او استنساخها وعرضها بشكل يناسب احل
ت ومساعدة اار ر دعم متخذي القويساىم االستثمار يف التكنولوجيا بأنواعها وأشكاذلا ادلختلفة يف 

 صحة القرار ، وأفادلساعدة يف ىذا اجملاؿ واألدواتذل ربقيق أىدافهم، كوهنا توفر الوسائل وؿ إاجلميع يف الوص
،  ادلًتتبة عليو بدقة واآلثارائل وتكلفة كل بديل تقدمي البدها، و ى توفر ادلعلومات وطريقة معاجلتعلى مد يعتمد

زيادة سرعة ادلعلومات وتدفقها وتبادذلا بُت ادلستويات اإلدارية وتطوير أساليب عمل كما يساىم كذلك يف 
عن بعد شلا ينعكس على  اإلدارةفاستخداـ التكنولوجيا احلديثة تسمح بالعمل عن بعد وكذلك ، جديدة

كما أنو ومن خالؿ االستغالؿ األمثل لوسائل التواصل االجتماعي تتمكن ادلنظمات   ،3كلفةتعنصري الزمن وال
 تنظيمية ىوية على واحلفاظ تطوير يف يكوف ذلا أف تساىم أف ؽلكنمن التواصل بشكل فعاؿ مع عمالئها، كما 

 .4ادلستهلك والء تعزيز وبالتارل التجارية، للعالمة جيدة ومسعة قوية
أف االستثمار يف التكنولوجيا اليـو دل يعد خيارا أو رلرد تسابق غَت مربر  يد علىيف األخَت غلب التأك

بُت ادلنظمات المتالؾ أحدث التقنيات والتطبيقات، بل أصبح أكثر من ضرورة، فالتنافس يف بيئة األعماؿ 
ليات التقليدية اليت كاف اليـو يقـو يف ادلقاـ األوؿ على التكنولوجيا وسلرجاهتا، كما أف الكثَت من الوظائف والعم

ىا بكفاءة عالية من خالؿ ما يسمى ؤ يتم أدائها من خالؿ االستثمار يف ادلورد البشري أصبح من ادلمكن أدا
بالذكاء الصناعي، لذلك فادلنظمات اليت تنظر إذل التكنولوجيا كشيء ال غلب االستثمار فيو، ستجد نفسها 

 ات اليت تستثمر يف التكنولوجيا بشكل فعاؿ. أماـ نتائج ال تقارف مع نتائج تلك ادلنظم

                                                           
1
Al-Kaabi Kareema ShafiJebur, Contemporary changes in modern technology In Iraqi educational 

Institutions, Journal of Rights and Freedoms, vol.06, Special No.09, 2020, p.71. 
أثااار اساااتراتيجية كاااايزن فاااي تحساااين جاااودة تكنولوجياااا المعلوماااات فاااي مديناااة بابااال األثرياااة انعػػػاـ علػػػي توفيػػػق الشػػػهربلي و زلمػػػد سػػػلماف داود، 2

 .83ص، 3802، 82، العدد82، اجمللة العراقية لتكنولوجيا ادلعلومات، اجمللدالسياحية
 .82ص، نفس المرجع3

4
Amelia MANUTI & Pasquale DAVIDE de Palma, Op.cit , p.05. 
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  :التحسين المستمراالستثمار في ثانيا 
، فلسفة أف "التحسُت ادلستمر Hamid Ullah Khan et al، يقوؿ ادلستمر تحسُتيف تعريفو لل

 خالؿ من بو ي ؽلكن القياـ، والذللمشكالت األساسية األسباب من للتخلص مستمر صراع األساس يف فهو
 اختيار األساس يف ىو فالتحسُت ادلستمر لذا ،ادلاؿ رأس يف اجلديدة االستثمارات من بدال التدرغلية يناتالتحس
 منهجي جهد، ويعرؼ التحسُت ادلستمر كذلك على أنو 1ادلناسب وادلكاف ادلناسب" الوقت يف ادلناسبة ادلوارد

 .2 ونشط متكرر بشكل ليةعم ربسينات إجراء أي وتطبيقها، العمل ألداء جديدة طرؽ عن للبحث
ذل تطوير وربسُت األنشطة إيهدؼ  اوتنظيم اداريإ اسلوبأوبشكل عاـ، ؽلثل التحسُت ادلستمر  

 هبدؼوالعمليات ادلتعلقة باألجهزة واألفراد وطرؽ اإلنتاج والتكنولوجيا ادلعتمدة بشكل تدرغلي ومستمر، 
عن احلد من  الضنقل وتوطُت التكنولوجيا ادلتقدمة فر و مل عرب بذؿ اجلهود يف االبتكاذل اإلتقاف الشاإالوصوؿ 

 3.كلفة واجلودةتاذلدر لتحسُت اجلوانب ادلتعلقة بالوقت وال
إذل أف Karen J. Fryer et al وتأكيدا منو على أعلية االستثمار يف التحسُت ادلستمر يشَت 

 ستمر ومن خالؿ التحكم يفالتحسُت ادلستمر ضروري يف مجيع القطاعات، ذلك أف عمليات التحسُت ادل
تساعد  ادلوثوقية وإرضاء ادلزيد من العمالء، كما أف ىذه العمليات ؽلكن ذلا أفادلنتج تؤدي إذل ربسُت التكلفة، 

 Fordوىو ما يشَت إليو أيضا  ،4وبالتارل ادلساعدة يف ربسُت اخلدمات ادلقدمة يف تقليل العيوب واألخطاء

Steve وفعالية كفاءة يف شاملة ربسينات إذل يؤدي أف ؽلكنيد يف التحسُت ادلستمر اجل باعتباره أف االستثمار 
 قدرة أكثر ىي ادلستمر التحسُت من عالية بقدرات تتمتع اليت ، فادلنظمات5والناشئة احلالية العمليات من كل
، 6االجتماعي ىاءأدا تدعم اليت العمليات وكفاءة فعالية لتحسُت ادلبتكرة احللوؿ أو األفكار استكشاؼ على

 .7يف التسيَت مدمرة أظلاط ادلستمر نفسها ملزمة التباع التحسُت وال تستثمر يف تتبٌت ال اليت ادلنظماتفيما ذبد 
 
 

                                                           
1
Hamid KHAN et al, Impact of Continuous Improvement on Organization Performance Insight from 

Pakistan: An Empirical Study, International Journal of Innovation, Management and Technology, Vol.09, 

No.01, February 2018, p.09. 
2
Ibid, p.07. 

أثر التحسين المستمر في تحقيق ميزة تنافسية للجامعات العراقية ومراريعها البحثية بحاث تطبيقاي ، وفيحاء عبد اهلل يعقػوب الرا قاسم فنجر3
 .23ص، 88، العدد 02، اجمللد زلاسبية ومالية، رللة دراسات في الجامعة التكنولوجيا العراق

4
Karen J.FRYER et al, Critical Success Factors of Continuous Improvement in the Public Sector: A 

Literature Review and Some Key Findings, The TQM Magazine, Vol.19, No.05, 2007, p.501. 
5
Ford STEVE, Continuous Process Improvement as a Function of Program Management, PM World 

Journal, Vol.08, No.07, August 2019, p.01. 
6
Kum FAI YUEN et al, The Effect of Continuous Improvement Capacity on The Relationship Between of 

of Corporate Social Performance and Business Performance In Maritime Transport In Singapore, 

Transportation Research Part E, No. 95, 2016, P.64. 
7
 Karen J.FRYER et al, Op.cit, p.501. 
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 يمال العالقاتالالمطلب الثالث: االستثمار في رأس  -
 تنشػأ أفذلػذه العالقػات   ؽلكػنحيػث وبيئتهػا،  ادلنظمػة بػُت عالقػاتبتأسػيس  العالقػاي اؿادلػ رأس يرتبط

 ، واذليئػػات احلكوميػػة، وغػػَتىم مػػن أصػػحاب ادلصػػلحة، مثػػل الشخصػػيات العامػػةادلػػوردين ،الوسػػطاء العمػػالء، مػػع
الػػػيت تقيمهػػػا  العالقػػػات أف علػػػى Bontis ويؤكػػػد وادلسػػػتثمروف، الػػػدائنوف، احملليػػػة، اجملتمعػػػات الضػػػغط، ومجاعػػػات

 إلمكانػات مصػدرا وتصػبح ادلنظمػة، حيػاة فػًتة طػواؿ تػزداد الػيت ادلعرفةسبكنها من احلصوؿ على  ادلنظمة مع بيئتها
يف العالقػػػات أف يػػػؤدي إذل ربسػػػُت أداء ادلنظمػػػات، وإذل  ، كمػػػا ؽلكػػػن لالسػػػتثمار1كميػػػا قياسػػػها يصػػػعب عظيمػػة

 .2شراكات االسًتاتيجيةزيادة قيمة ادلساعلُت ومعدالت االحتفاظ بالعمالء، باإلضافة إذل تعزيز التعاوف وال
  :في العمالءاالستثمار أوال 

، ويف ظل التسابق احملمـو بُت  يف ظل التعقيد والتغَت ادلستمر الذي تتسم بو بيئة األعماؿ اليـو
ادلنظمات ضلو تبٍت أساليب تسويقية حديثة تضمن ذلا اكتساب أكرب عدد شلكن من العمالء، ومن مث تلبية 

، يشكل االستثمار يف العمالء أحد أىم أنواع احتياجاهتم ادلتزايدة وادلتغَتة لتعزيز والئهم على ادلدى الطويل
االستثمارات اليت من الواجب على ادلنظمات أف توليها اىتماما خاصا، وأف توفر ذلا ادلوارد الالزمة والدعم 

العمالء، إال أنو  يف بالفعل تستثمرادلنظمات  معظمإذل أف  Kaj Storbackaادلناسب، ويف ىذا السياؽ يشَت 
 هبا يتم اليت الطريقة بنفس للتدقيق زبضع وال منهجية غَت بطريقة االستثمارات ىذه إجراء يتم مايف الغالب 
 صورة تكوين الصعب من غلعل شلا ادلنتجات، تطوير ومبادرات اإلنتاج ومرافق الثابتة األصوؿ يف االستثمار

    3.الوضع عن كاملة
العمالء يتم وفق  يف ستثماراال اسًتاتيجيات ربديد أف Kaj Storbackaيف السياؽ ذاتو يرى و 

( ROCI) ادلستثمر ادلاؿ رأس على العائد بُت ادلتوقع بالفارؽ أي باألرباح، األوؿ البعد يتعلقبعدين أساسيُت؛ 
 ادلتوقعة بالفًتة فيتعلق الثاين البعد، أما العميل يف ادلنظمة تستثمره الذي ادلاؿ رأس وتكلفة معُت عميل رعاية يف

 يصفو ما غالبا ، والذيمعُت عميل لدى ادلاؿ رأس تكلفة عن تزيد عوائد على احلفاظ على ادلنظمة لقدرة
 من أنواع أربعة بُت التمييز للمنظمة ؽلكن ، لذلك، وعلى ىذا األساس(CAP) التنافسية ادليزة فًتةب ادلستثمروف

 ،التدفق النقدي يانةص يف االستثمار والنمو، التجديد يف االستثمار يف العمالء؛ االستثمار اسًتاتيجيات
 ، والشكل ادلوارل يوضح ذلك45العمالء بعض تصفيةأخَتا و  القدرات ربسُت يف االستثمار

                                                           
1
Livio CRICELLI et al, Intellectual Capital and University Performance in Emerging Countries: 

Evidence from Colombian Public Universities, Journal of Intellectual Capital, Vol.19, No. 1, 2018, pp.75-

76. 
2
Balaji, M.S, Investing in Customer Loyalty: The Moderating Role of Relational Characteristics, 

Springer, 2013, pp.18-19. 
3
Kaj STORBACKA, Create your Future by Investing in Customers, Velocity Magazine, Vol. 6, No. 1, 

2004, p.20. 
4
Ibid, p.20. 
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 استراتيجيات االستثمار في العمالء: (8/8)لركل رقما

Source: Kaj STORBACKA, Create your Future by Investing in Customers, 

Velocity Magazine, Vol.06, No.01, 2004, p.20. 

ما لك االستثمار يف العمالء من خالؿ كذ أعاله، يتم يف الشكل باإلضافة إذل االسًتاتيجيات ادلذكورة
التغَتات اليت أنو ويف ظل حيث  لذلك، اسًتاتيجية مثلى، باعتبارىا (CRM) العمالءؼ بإدارة عالقات يعر 

عالقاهتا مع ادلنظمات إذل إعادة تأسيس  يد منتشهدىا أسواؽ اليـو وتوسع خيارات الشراء، تتسابق العد
تتوجو ضلو ىذا السباؽ ىي تلك ادلنظمات اليت عمالئها احلاليُت واجلدد، وأف ادلنظمات اليت تنجح يف ربح 

 موجهة فلسفةتعترب إدارة عالقات العمالء و  ،1االستثمار يف عمالئها من خالؿ تطبيقات إدارة عالقات العمالء
، وادلعرفة ادلعلومات على واحلصوؿ التكنولوجيا تقنيات مع ادلدرلة واخلدمة التسويق تتضمن قيمةال عالية لألعماؿ

، وتنطوي 2بو االحتفاظ مث ومن والئو قيمتو وكسب زيادة ؼهبد العميل مع األمد طويلة عالقات ببناء تتعلقو 
عالقات جيدة معهم، هبدؼ ء بناإدارة عالقات العمالء على توفَت خدمات سلصصة لكل رلموعة من العمالء و 

 .3األرباحواالحتفاظ هبم وزيادة والئهم وربسُت  العمالءاحلصوؿ على ادلزيد من 
 4ويتضمن االستثمار يف العمالء من خالؿ إدارة عالقات العمالء العمليات التالية5

 ُت.فعلي عمالءاكتساب العميل5 ربديد واستقطاب العمالء احملتملُت والعمل على ربويلهم إذل  -
  بادلنظمة والدفاع عن منتجاهتا.الذين يظهروف ارتباطهم  لعمالءلامتيازات  5 تقدميالعميلوالء  -

                                                           
1
Injazz J.CHEN & Karen POPOVICH, Understanding Customer Relationship Management (CRM): 

People, Process and Technology, Business Process Management Journal, Vol.09, No.05, 2003, p.672. 
، اليمنياة الجمهورياة فاي االتصااالت من ماات علاى ميدانياة دراساة: تساويقية ن ار وجهاة مان الزبائن عالقات إدارة أبعادالسياين،  قاسم ماجد2

 .28، ص3804، مكرر 00، العدد82، اجمللدالباحث االقتصاديرللة 
، الباحػػث االقتصػػاديرللػػة ، دراسااة ميدانيااة –أثاار إدارة عالقااات العمااالء علااى األداء التسااويقي للعيااادات الطبيااة الخاصااة بوعبػػد اهلل،  حفيظػػة3

 .882ص ،3804، مكرر 00، العدد82اجمللد
، رللػػة القادسػػية للعلػػـو اإلداريػػة واالقتصػػادية، توجااو اسااتراتيجي معاصاار –االسااتثمار فااي إدارة عالقااات الزبااون الػػرباوري وآخػػروف،  اجمليػػد عبػػد نػػزار4

 . بتصرؼ.78-82ص، ص.3807، 83، العدد02اجمللد
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الذين يشكلوف قيمة مهمة للمنظمة واعتبارىم شركاء يف  العمالء5 الًتكيز على بالعميلاالحتفاظ  -
 العمل.

زيادة القدرة التنافسية ويؤدي االستثمار يف العمالء من خالؿ تطبيقات إدارة عالقات العمالء إذل 
للمنظمات، وارتفاع اإليرادات واطلفاض تكاليف التشغيل، كما يساىم يف تعزيز رضا العمالء ومعدالت 

 عرب ادلناسب العرض وتقدمي ادلناسب العميل مع للتواصل الفرص خلق إذل، كما يؤدي كذلك 1االحتفاظ
معو عرب  التواصل خالؿ من العميل الحتياجات أفضل فهم وربقيق، ادلناسب الوقت ويف ادلناسبة القنوات

 الشخصية ادلعرفة إذل تصل متقدمة مستويات إذل ادلرحبُت العمالء مع العالقة وتطوير ا،يفضلهيت الالقنوات 
 عائد ربسُت إذل ، باإلضافةاتسيَتى على ادلنظمة تشرؼ يتوال العمالء نوادي إنشاء مثل صداقة عالقة وكأهنا

 وىجد عدـ حالة يف رحبُتادل غَت العمالء من التخلص حد إذل تصل قد حبيث مارل منظور من العمالء
 2.معهم التحفيز رلهودات
  :خدمة المجتمعاالستثمار في ثانيا 

ي يرتبط بدوره دبفهـو التنمية ذيرتبط مفهـو االستثمار يف خدمة اجملتمع دبفهـو ادلسؤولية االجتماعية وال
التقدـ التكنولوجي ادلتسارع والعودلة تزايدت الضغوط احلكومية واالجتماعية على ادلستدامة، حيث أنو ويف ظل 

 تأخذ ي أفبيئي، فادلسؤولية االجتماعية تقتضادلنظمات لتحمل مسؤوليتها اذباه اجملتمع وزليطو االقتصادي وال
 وبالتارل ادلمكنة رساتادلما أفضل اعتماد أجل من لنشاطها والبيئية االجتماعية اآلثار االعتبار يف ادلنظمات
 ادلنظمة باستدامة يتعلق للمنظمة جديد بعد االجتماعية وادلسؤولية ،3البيئة ومحاية اجملتمع ربسُت يف ادلساعلة
 مع للتفاعل األفراد من رلموعة بو يتعهد التزاـ فهي والبيئية، واالجتماعية االقتصادية الساحة على وتأثَتىا
 لوادلنظمة واجملتمع تسعى من خال بُتالتزاـ أخالقي لك ذاالجتماعية ك وادلسؤولية، 4وسينرب يف وادلساعلة اجملتمع

ي ذىاف ادلستهلكُت واجملتمع بشكل عاـ والذادلنظمة إذل تقوية الروابط بينها وبُت اجملتمع شلا يعزز مكانتها يف أ
  .5ينعكس بدوره على صلاحها وربسُت أدائها ادلستقبلي

وانب اليت االجتماعية على رلموعة من األبعاد، حيث تشمل يف رلموعها كل اجلويقـو مفهـو ادلسؤولية 
ه ادلنظمات، وؽلثل كل من البعد االجتماعي، البعد البيئي، والبعد االقتصادي أحد ؽلكن أف ؽلسها نشاط ىذ

                                                           
1
Injazz J. CHEN & Karen POPOVICH, op. cit, p.673. 
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 .24ص، 3801 اجلزائر، بسكرة، خيضر زلمد ، جامعةغَت منشورة  دكتوراه أطروحةاالقتصادية، 

3
Hind KHEROUA, La Perception de La Responsabilité Sociale de L’entreprise par Les Dirigeants 
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4
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 .24ص، 3803، 3، العدد 08لبحوث السوؽ ومحاية ادلستهلك، اجمللد 
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االجتماعي كل من البعد األخالقي، والبعد القانوين، حيث أنو وبالنسبة للبعد   أىم ىذه األبعاد، إضافة إذل
تسعى ادلنظمات إذل تبٍت قيم وتقدمي منتجات وخدمات تتوافق وقيم اجملتمع ومتطلباتو، باعتباره الشرػلة األىم 
من ادلستفيدين من أعماذلا، أما بالنسبة للبعد البيئي فتعمل ادلنظمات على ازباد كل االجراءات الالزمة اليت من 

ا أو منتجاهتا على البيئة، أما يف ما ؼلص البعد االقتصادي فيعرب عن شأهنا التقليل من التأثَت السليب  ألعماذل
التزاـ ادلنظمات بقواعد ادلنافسة العادلة واحلرة وادلساعلة يف زيادة رأس ادلاؿ من خالؿ تقدؽلها دلنتجات وخدمات 

 ذات جودة وتتوافق وتطلعات اجملتمع احمللي وكل أصحاب ادلصلحة.

عمالئها  اـماعية من قبل ادلنظمات يساعدىا على خلق مكانة ذىنية ذلا أمإف تطبيق ادلسؤولية االجت
 ادلسؤولية، إذ أف 1اجتماعية، فضال عن كسب عمالء جددامتيازات احلاليُت، شلا يؤدي إذل ربقيق أرباح مالية و 

ا االجتماعية ، وتتمكن ادلنظمات اليت تتحمل مسؤوليتهللمنظمة ذباه اجملتمع تطوعيةسبثل مبادرات  االجتماعية
التوظيف ، شلا يقلل من تكاليف االستقطاب، من تعيُت قوى عاملة تتمتع جبدارة وكفاءة عالية، وربافظ عليها

والتدريب، إضافة إذل ربقيق التوافق واالنسجاـ بُت قيم ادلنظمة وقيم موظفيها إذل جانب قيم اجملتمع، شلا يساعد 
ولية االجتماعية على ربسُت صورة ادلنظمة يف اجملتمع وخاصة لدى ، كما تعمل ادلسؤ 2يف خلق بيئة عمل إغلابية

 ربسُت بيئة العمل، ببعث روح التعاوف والًتابط بُت سلتلف األطراؼ، وىي سبثل اذلالعمالء وادلوظفُت، شلا يؤدي 
اعية وسيلة أيضا ذباوبا فعاال مع التغَتات احلاصلة يف احتياجات اجملتمع ومتطلباتو، وتعترب ادلسؤولية االجتم

لالستقرار االجتماعي باعتبارىا توفر نوعا من العدالة والتكافؤ يف الفرص، ويؤدي االلتزاـ بادلسؤولية االجتماعية 
 . 3إذل زبفيض األعباء اليت تتحملها الدولة يف سبيل أداء وتقدمي سلتلف مهامها وخدماهتا

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
دراسة استطالعية آلراء المدراء في مصنع ألبان  –أبعاد المسؤولية االجتماعية وانعكاساتها على المكانة الدىنية للرركة لعبادي، ا وليد علي1

 .027، ص3808، 23، العدد 08، رللة تكريت للعلـو اإلدارية واالقتصادية، اجمللد الموصل
، العدد 8، رللد االقتصاد وادلالية، اجمللد الجتماعية للمن مات الصناعية في المملكة العربية السعوديةالمسؤولية العمري وآخروف، ا سعيد زلمد2
 .021، ص3803، 3
دراسااة حالااة  –المسااؤولية االجتماعيااة للرااركات النفطيااة فااي قطااا  المحروقااات الجزائااري شػػريب،  األمػػُت زلمػػدحسػػاين و  القػػادر عبػػد زلمػػد3

 .200، ص3803، 80، العدد 03، رللة الباحث، اجمللد بحاسي مسعود ورقلةالمجمع النفطي بئر السبع 
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 سين أداء البحث العلميرأس المال الفكري في تح في االستثمارالمبحث الثالث: دور  -
واإلمكانات الطريق الوحيد  ادلواردكل   استغالؿيف رأس ادلاؿ الفكري من خالؿ  االستثمارتعد مسألة 

بناء منظمة تتمتع دبستوى أداء ؽليزىا عن باقي ادلنظمات، وألف مؤسسات التعليم العارل ب يسمحالذي 
وأكثرىا كذلك مطالبة بتحسُت أدائها بشكل مستمر،   وباعتبارىا أكثر ادلنظمات استخداما وانتاجا للمعرفة،

كاف االستثمار يف رأس ادلاؿ الفكري أبرز وأىم النشاطات اليت ؽلكن دلؤسسات التعليم العارل أف تعتمد عليها 
يف ربسُت أدائها بشكل عاـ، وأدائها البحثي بشكل خاص، حيث أف توجو مؤسسات التعليم العارل ضلو تدعيم 

، يسمح ذلا بتعزيز مزاياىا التنافسية وتكوين وترقية عالقاهتا وخدماهتا اجملتمعية ةيوالتنظيما البشرية وتطوير مواردى
 قيمة فريدة تبقى بعيدة عن مناؿ ادلنظمات األخرى.  

 المطلب األول: دور االستثمار في رأس المال البرري في تحسين أداء البحث العلمي -
االستثمار يف رأس ادلاؿ البشري فرصة توفر ذلا إمكانات جديدة  يعد توجو مؤسسات التعليم العارل ضلو

ذلك أف ادلورد البشري يف مؤسسات التعليم العارل ؽلثل احلجر األساس يف كل ، 1وقدرات تنافسية متميزة
 العمليات االسًتاتيجية والتشغيلية اليت تعمل ىذه ادلؤسسات على تنفيذىا وربسينها بشكل مستمر.

  :تثمار في االستقطاب والتوظيف في تحسين أداء البحث العلميدور االسأوال 
حباجػة إذل مػوارد بشػرية  مؤسسات التعليم العارلنظػرا للتطػورات السػريعة و تعػاظم ادلنافسػة أصػبحت 

ت تقدمي خدمات ذات جودة تتوافق ومتطلبااجليػد مػع التقنيػات احلديثػة و مػاىرة و مدربػة قػادرة علػى التعامػل 
ربسُت األداء، مكانػة و أعليػة بػارزة يف  االستثمار يف االستقطابأكسػب  أصحاب ادلصلحة، األمر الذي

،  و ترغيػب ىذا النوع من ادلهارات البشرية للتقدـ و طلب العمل يف ادلؤسسة يف ربفيز األىم الوسػيلة باعتباره
التعيػػُت و  االختيارادلسػاعلة يف تغذيػة عمليػػة و  ادلنتجةألوذل لبناء قوة العمل الفعالة و يعترب دبثابة اخلطوة اكما 

تسػػهيل عمليػػة ػفات عاليػػة ووفػػق ادلطلػػوب و بالعػدد الػػوفَت مػن ادلػػوارد البشػرية الػػيت ربتاجهػا ادلؤسسػػة و دبواصػ
 .2أفضػػلها شلػػا يرفػػع مػػن مسػػتوى فعاليػػة أداء ادلؤسسة مستقبال انتقاء

وادلؤىلة  من كوهنا توفر العمالة الصاحلة التوظيف يف مؤسسات التعليم العارل االستثمار يفع أعلية تنبو 
من خالؿ  دور االستثمار يف التوظيف يف ربسُت األداء، وؽلكن إبراز هالشغل وظائف ادلؤسسة دبا ػلقق أىداف

 53السيء ومنها االستقطاب والتوظيفاآلثار السلبية الناذبة عن 
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على شروط  معارفو ومهاراتوال تنطبق  فرد توظيفمستويات األداء يف ادلؤسسة، فعندما يتم  اطلفاض -
  لن يكوف يف ادلستوى ادلطلوب؛ومتطلبات الوظيفة فالشيء ادلؤكد ىنا أف أداءه 

مع شروط  معارفو ومهاراتوال تنطبق  فرد توظيفارتفاع معدالت دوراف العمل يف ادلؤسسة، فعند  -
والعمل شلا يدفع بو إذل ترؾ العمل والبحث عن  الفردلن يكوف ىناؾ انسجاـ بُت  ومتطلبات العمل
 ؛عمل آخر يناسبو

نتيجة  ادلؤسسةغَت مناسب قد تقـو  فردارتفاع تكاليف االستقطاب واالختيار والتعيُت، فعند اختيار  -
مع شروط و أكثر تتطابق معارفو ومهاراتوالبحث عن آخر  الفردإذل التخلي عن ىذا  األداءالطلفاض 

 ة.الوظيفة شلا ػلملها تكاليف إضافية مباشرة وغَت مباشر 
وتربز أعلية االستثمار يف االستقطاب والتوظيف ودوره يف ربسُت أداء البحث العلمي من خالؿ 
الفرؽ الواضح يف مكانة وتصنيف مؤسسات التعليم العارل، حيث أف ادلؤسسات اليت تعمل على استقطاب 

لباحثُت وأكثرىم كفاءة وخربة تتمكن من احتالؿ مكانة جد متقدمة يف سلتلف وتوظيف أفضل ا
التصنيفات العادلية، كما أنو ومن خالؿ صلاح مؤسسات التعليم يف توظيف واستقطاب باحثُت شباب ذلم 
من ادلعرفة وادلهارة اليت تؤىلهم للقياـ بأعماؿ حبثية ذات جودة وتأثَت عارل، تتمكن من تكوين عالقات 
وشراكات مع زليطها االجتماعي واالقتصادي شلا يسمح ذلا باحلصوؿ على سبويل أكثر ودعم أوسع، 
وباإلضافة إذل كل ذلك يساىم االستثمار يف االستقطاب والتوظيف من تقليل تكاليف االستثمار يف 

م نشاطات التدريب، شلا ينعكس بشكل إغلايب على استخداـ ادلوارد ادلالية وتوجيهها بشكل أساسي لدع
 البحث والتطوير.

 ثانيا: دور االستثمار في التدريب في تحسين أداء البحث العلمي 
أف  Anthony Kellyيف إشارة منو لدور االستثمار يف التدريب يف ربسُت األداء بشكل عاـ يؤكد 

 لذلك ؽلكن النو أو  البشرية، مواردىا من ادلثلى االستفادة دوف أعلى عوائد على احلصوؿ ادلنظمات ال ؽلكن ذلا
 ، وأفادلناسب الوقت يف دبوظفيها ادلتعلقة االحتياجات تلبية على قادرة ادلنظمة تكوف عندما إال ػلدث أف

 من يتمكنوا حىت ادلطلوبة الكفاءة مستوى بناء مث ادلوظفُت احتياجات لتحديد الوحيد السبيل ىو التدريب
ال  إذل أف التدريب Amen Imran و Amir Elnagaكد كما يؤ ،  1التنظيمية األىداؼ لتحقيق اجليد األداء
 وسلوؾ وادلهارات ادلعرفة اأيض يعزز بل حسب،ف فعاؿ بشكل احلالية الوظيفة ألداء للموظفُت العاـ األداء ػلسن
 تطوير يتم التدريب خالؿ منف ،ادلتفوؽ التنظيمي األداء يف ادلساعلة وبالتارل ادلستقبلية، للوظيفة الضروري لالعم

 .2تنافسية بطريقة ادلنظمة أىداؼ وربقيق بكفاءة، بالوظيفة ادلتعلق العمل تنفيذ من وسبكينهم ادلوظفُت فاءاتك

                                                           
1
Amir ELNAGA & Amen IMRAN, Op.cit , p.141. 

2
Ibid, p.141. 
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 التدريب أف Afshan Sultana et alويف إطار ربديد عالقة االستثمار يف التدريب باألداء يؤكد 
 وضع أفضل يف ادلنظمة يضع النهاية ويف اإلنتاجية، ويزيد األداء وػلسن ،زلوريا يف تطوير ادلنظمة ايلعب دور 

 موظفيها تدرب اليت ادلنظمات بُت اكبَت  اختالفا ىناؾ أف يعٍت وىذا ،القمة يف والبقاء ادلنافسة دلواجهة
 بُت إغلايب ارتباط وجود إذل Amen Imran و Amir Elnagaيشَت ، كما 1بذلك تقـو ال اليت وادلنظمات

يرتبط بشكل قوي دبا  ادلوظفُت التزاـ من عاؿ مستوى ربقيق وأف وظفُت،ادل وإنتاجية الفعاؿ التدريب برنامج
، كما أف االستثمار يف رأس ادلاؿ 2التنظيمي ادلستوى أو الفردي ادلستوى على سواء ،من نتائج التدريب ػلققو

 Raida Abu Bakar و  Kamarul Zaman Ahmadالبشري وبشكل خاص التدريب مثل ما يشَت
 ، والذي يرتبط ىو اآلخر بشكل إغلايب باألداء ادلتميز.3وإغلايب بااللتزاـ التنظيمي والعاطفي يرتبط بشكل كبَت

 و Amir Elnagaأما عن دور االستثمار يف التدريب يف ربسُت أداء مؤسسات التعليم العارل، يؤكد 
Amen Imran  تنافسية، ميزة سابالكت ادلعرفة ادلصدر األوؿ واألساسي ذلا سبثل اليت ادلنظمة على غلبأنو 

 اجليد ذوي التدريب ، فاألفرادالتدريب ىي بذلك للقياـ الفعالة الطريقةأف و  ادلستمر، التعلم يضمن نظاـ بناء
 Mark، كما أنو ووفقا لػ 4السوؽ يف تنافسية ميزة واكتساب األداء أىداؼ ربقيق على قدرة أكثر مى

A.Youndt et al  اأيض ولكن ،فقط البشري ادلاؿ ورأس لألفراد الشخصية فةادلعر  منال تزيد  التدريب امجفرب 
 وبادلثل، (العالقاي ادلاؿ رأس أي) بينهم فيما وتبادذلا ادلعرفة ونقل أقراهنم مع عالقات بناء على األفراد تساعد
 للتعلم األساس تشكل قد اليت ادلعرفة ؼللقوف قد فإهنم البشري، ماذلم رأس ويزيدوف األفراد يتعلم عندما

 .5(اذليكلي ادلاؿ رأس أي) ادلعرفة وتراكم التنظيمي
إف كل ما سبق يؤكد نظريا وجود عالقة إغلابية بُت االستثمار يف التدريب و أداء البحث العلمي يف 
مؤسسات التعليم العارل، فمثل ما أف االستثمار يف التدريب يرتبط إغلابيا باألداء بشكل عاـ، وأداء مؤسسات 

بشكل خاص، يرتبط إغلابيا كذلك بأداء البحث العلمي، فمن خالؿ االستثمار يف التدريب التعليم العارل 
تتمكن مؤسسات التعليم العارل من تلبية احتياجات الباحثُت ادلعرفية والسلوكية، وتزويدىم بادلهارات والكفاءات 

ستمرة يف برامج تدريب فعالة يتمكن الالزمة للقياـ بالبحوث احلالية وادلستقبلية، كما أنو ومن خالؿ ادلشاركة ادل
الباحثوف من بناء شبكة عالقات حبثية تسمح ذلم باكتشاؼ مناىج جديدة يف البحث، األمر الذي يساعدىم 

 بشكل كبَت على تطوير حبوثهم وادلشاركة يف أعماؿ حبثية ذات جودة وتأثَت على ادلستوى احمللي والدورل.
 

                                                           
1
Sultana AFSHAN et al, Op.cit, p. 647. 

2
Amir ELNAGA & Amen IMRAN, Op.cit , p. 141. 

3
Kamarul Zaman Ahmad &  Raida Abu Bakar, The Association Between Training and Organizational 

Commitment Among Whitecollar Workers in Malaysia, International Journal of Training and 

Development, Vol.04, No.06, 2003, p. 180. 
4
Amir ELNAGA & Amen Imran, Op.cit, p, 140. 

5
Mark A. YOUNDT et al, Intellectual Capital Profiles: An Examination of Investments and Returns, 

Journal of  Management Studies, Vol. 4, No. 2, 2004,  pp.340-341. 
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 تحسين أداء البحث العلميفي أس المال الهيكلي دور االستثمار في ر المطلب الثاني:  -
ؽلثل رأس ادلاؿ الفكري بصفة عامة ورأس ادلاؿ اذليكلي بصفة خاصة موردا زلوريا دلؤسسات التعليم 
العارل الباحثة عن ادلنافسة والتميز يف خدماهتا وسلرجاهتا وعن الكفاءة والفعالية يف أدائها، األمر الذي أصبح 

ؤسسات ادلسارعة ضلو هتيئة األرضية الكفيلة بتوفَت واالستثمار يف ىذا ادلورد دلا لو من يستدعي من ىذه ادل
 .1انعكاسات إغلابية على مستوى األداء وربسن القرارات اإلدارية وتبسيط وتسهيل اإلجراءات

  أداء البحث العلميفي تحسين االستثمار في التكنولوجيا أوال: دور 
مهما يف ربسُت األداء، فاالستثمار يف  ادور  لعبي أف لتكنولوجياا لالستثمار يف ؽلكنبشكل عاـ، 

، حيث أنو ومن خالؿ والتأخَت االزدواجية إزالة أو تقليل على يساعد شلا فعالة، عمليات إنشاء يعٍت التكنولوجيا
 اسًتجاعهاو  ادلعلومات وتقاسم البيانات بشكل أسرع معاجلةللتكنولوجيا تتمكن ادلنظمة من  االستخداـ الواسع

 كماالبشري،   اخلطأ على والقضاء ادلتكررة ادلهمة تستغرقو الذي الوقت تقليل لألسبتة ؽلكن ، حيثأسهل بشكل
 يف البحث من فبدال ،ادلعلومات ربديث علىؽلكن ادلنظمة من احملافظة  تكنولوجياأف االستخداـ الدائم لل

 على واحلصوؿ مشًتكة بيانات قاعدة فتح ادلنظمة يف ردف ألي ؽلكن ،األفراد عن البيانات جلمع البيانات جداوؿ
 مقدار تتبع ؽلكن ادلشاريع، إدارة أو التمويل أنظمة مثل األنظمة، دمج و ومن خالؿأن كما ،ادلعلومات أحدث
 باالىتماـ، جديرةه ادلهاـ ىذ كانت إذا ما ربديد على يساعد ادلهاـ، شلا سلتلف يف األفراد يقضيو الذي الوقت

 2.ادلوارد من ادلزيد إذل ربتاج أو خارجية، دبصادر االستعانة إذل تاجربأو 
ؤكد غبغبوب تأما فيما ؼلص دور االستثمار يف التكنولوجيا يف ربسُت أداء مؤسسات التعليم العارل 

أف  اجلزائر، على –ياقوتة و أمَت ضهَت ومن خالؿ دراسة ميدانية يف جامعة جيالرل اليابس بسيدي بلعباس 
داـ التكنولوجيا احلديثة يساىم يف ربسُت ترتيب مؤسسات التعليم العارل اجلزائرية، األمر الذي ؽلكنها من استخ

فإف  KareemaShafiJebur Al-Kaabi، ووفقا لػ 3احتالؿ مراتب متقدمة يف التصنيفات العادلية
 يتم حيث التعليمية العملية تطوير يف رئيسيا يلعب دورا والتعلم التعليم يف احلديثة ادلعلومات تكنولوجيا استخداـ
 54مثل أخرى وإغلابيات تفاعلي بشكل ومعاجلتها بسهولة ادلعلومات إذل الوصوؿ
 يف موقعو عن النظر بغض متنوعة، علمية مصادر رؤية من ادلتعلم سبكن خالؿ من العلم نشر سهولة -

 مؤسسة التعليم العارل؛
                                                           

  .312، صمرجع سبق ذكرهبومشاؿ،  الغاين عبدزرزار و  العياشي1
2
Edward TUORINSKY, What Every Nonprofit Needs To Know About Technology, November 10, 2019, 

https://nonprofitinformation.com/nonprofit-technology-use/, see on: 27/03/2020, at: 22:48. 
، 0، العػدد 1تسػويق، اجمللػد ، رللػة االبتكػار والدور التكنولوجياا الحديثاة فاي تحساين ترتياب الجامعاات الجزائرياةغبغوب و أمَت ضػهَت،  ياقوتة 3

 .034-082ص.ص ،3884
4
Al-Kaabi Kareema ShafiJebur, Op.cit, p. 75. 
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 ؛خرباهتم من ويزيد العلمي مستواىم يثري شلاالطلبة  بُت ادلعلومات تبادؿ سهولة -
 يؤدي شلا التعليمية، العملية يف ادلشًتكة ادلشاريع يف ادلشاركة خالؿ من اآلخر قبوؿ علىالطلبة  تشجيع -

 ؛اجلامعي ادلستوى على األكادؽلي التعاوف تشجيع إذل
 والرسـو لفيديوا ومقاطع الصور مثل ادلعلومات لتقدمي ادلستخدمة األساليب تنويع من األساتذة سبكن -

 إذل وصوذلم وتسهل الطلبة انتباه ذبذب بدورىا واليت االفًتاضي، والواقع ادلعزز الواقع وتقنية ادلتحركة
 ادلعلومات.

أما بالنسبة لدور االستثمار يف التكنولوجيا يف ربسُت أداء البحث العلمي يف مؤسسات التعليم 
أصبحت تلعبو التكنولوجيا يف ربسُت مدخالت العارل، فليس ؼلفى على أحد الدور احملوري الذي 

لياهتا وتطبيقاهتا يساىم وبشكل فعاؿ أوسلرجات البحث العلمي، فاالستخداـ الواسع للتكنولوجيا دبختلف 
يف نقل وتبادؿ ادلعرفة بُت الباحثُت بسهولة وسرعة، كما يساىم يف مساعدة الباحثُت يف احلصوؿ على 

ع وبتكلفة أقل، كما أنو ومن خالؿ االعتماد على تكنولوجيا ادلعلومات البيانات ومعاجلتها يف وقت أسر 
يتمكن الباحثوف من تكوين شبكة عالقات واسعة، كما أنو وعلى مستوى ىيئات إدارة أنشطة البحث 

ت اار ر الق البحث، وازبادها على تنظيم وتطوير أنشطة دعميساىم االستثمار يف التكنولوجيا يف العلمي 
على ذلك، كما يساىم  ادلساعدة  واألدوات، كوهنا توفر الوسائل صحيحة يف الوقت ادلناسبادلناسبة وال
 االدارة وفرؽ البحث.زيادة سرعة ادلعلومات وتدفقها وتبادذلا بُت كذلك يف 

  أداء البحث العلميفي تحسين  المستمر تحسينالثانيا: دور االستثمار في 
ر يف سلوب التحسُت ادلستمأالعادل ىو السبب يف تطبيق  يف مؤسسات التعليم العارلإف التنافس بُت 

وتلبية حاجاهتم، وتقدمي خدمة  أصحاب ادلصلحةجل كسب ثقة أكادؽلي، من اجلانب ادلارل واإلداري واأل
ت و كفاءات بشرية وتدريبها وتطويرىا وربفيزىا ا، إذ إف توفَت مهار العميلمتميزة باجلودة والنوعية، و ربقيق رضا 

 مؤسسات التعليم العارلقدرة  مؤسسات التعليم العارل، كما أفىداؼ أىم الركائز األساس اليت ربقق أيعد من 
اليت تبٌت  األساسادلختلفة على ضلو أفضل يعد من الركائز  ألنشطتها وعملياهتاعلى االلتزاـ بالتحسُت ادلستمر 

 .1عليها إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي
لدور الذي يلعبو التحسُت ادلستمر يف ربسُت أداء مؤسسات التعليم العارل، يشَت وتأكيدا على ا
Cecilia Temponi من مؤسسات التعليم العارل األمريكية اليت كاف للتحسُت  يف دراسة لو إذل العديد

 مةاألنظ على أساسي بشكل ادلستمر التحسُتادلستمر دور فعاؿ يف ربسُت أدائها، حيث مت تطبيق مبادرات 

                                                           
 .24ص، مرجع سبق ذكره، وفيحاء عبد اهلل يعقوب الرا قاسم فنجر 1
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، 1(والبحثالتعليم ) األكادؽلية واألنظمة للربامج أقل نطاؽ وعلى ،الصيانة وعمليات ذلذه ادلؤسسات اإلدارية
حيث أف التحسُت ادلستمر يف مؤسسات التعليم العارل يؤدي إذل نتائج إغلابية عديدة، من أبرزىا تكوين 

عة حسنة يف األوساط األكادؽلية عالقات قوية مع أصحاب ادلصلحة والشركاء احملتملُت، واكتساب مس
 .2واالقتصادية

عاـ، وأداء مر يساىم يف ربسُت األداء بشكل وشلا ال شك فيو أنو ومثل ما أف التحسُت ادلست
مؤسسات التعليم العارل بشكل خاص، يساىم أيضا يف ربسُت أداء البحث العلمي، باعتباره أكثر أنواع األداء 

ف مؤسسات التعليم العارل، حيث أنو ومن خالؿ التحسُت ادلستمر لعمليات أعلية وتأثَتا على مكانة وتصني
البحث العلمي تتمكن مؤسسات التعليم العارل واذليئات ادلشرفة على إدارة أنشطة البحث العلمي من االرتقاء 

دراسات التميز والتفرد، شلا ينعكس إغلابيا على جودة البحوث والالباحثُت والوصوؿ هبا إذل مستوى خبدمات 
اليت تصدرىا وتنشرىا فرؽ وسلابر حبثها، واليت تنعكس بدورىا على مؤشرات تصنيف ىذه ادلؤسسات، كما أنو 
ومن خالؿ التحسُت ادلستمر لعمليات البحث، خاصة فيما يتعلق دبدخالتو، يتمكن الباحثوف من احلصوؿ 

لتكاليف، أما بالنسبة دلخرجاتو، على كل ما ػلتاجونو من معلومات وبيانات يف أقصر وقت شلكن وبأقل ا
 فيتمكن الباحثوف من تكوين عالقات قوية مع نظرائهم من جهة ومع أصحاب ادلصلحة من جهة أخرى. 

 دور االستثمار في رأس المال العالقاتي في تحسين أداء البحث العلميالمطلب الثالث:  -
 حيث من اإلنتاجية بزيادة رتبطي حيث األكادؽلية التفاعالت شبكة يف جدا مهم العالقة مفهـو إف

ادلاؿ  رأس لتوسيع الفرص من كبَت عدد العالقات تفتح، حيث وادلؤسسية والسياسية االقتصادية التطورات
 الشركاء مع وكذلك والسياسية، االقتصادية ادلنظمات مع الربط طريق عنالعالقاي يف مؤسسات التعليم العارل 

 التفاعلإذل أف Secundo et al تشَت ، و 3عاـ بشكل واجملتمع احمللية تواحلكوما والشركات األكادؽليُت غَت
 البحث ومؤسسات األخرى مؤسسات التعليم العارل مثل اخلارجيُت ادلصلحة وأصحاب األكادؽلية األوساط بُت

 .4القيمة لتوليد قصوى أعلية ذات واحلكومات والشركات وادلستثمرين
  :تحسين أداء البحث العلميدور االستثمار في العمالء في أوال 

عن مفهومو يف ادلنظمات األخرى، ذلك أف ما  ؼلتلف مفهـو العمالء يف مؤسسات التعليم العارل
ه ادلؤسسات من خدمات ؼلتلف بشكل تاـ عن ما تقدمو غَتىا من ادلنظمات، وبشكل اخلاص تلك تقدمو ىذ

                                                           
1
Cecilia TEMPONI, Continuous Improvement Framework: Implications for Academia, Quality 
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 العمالء

 داخليُت

 أورل ثانوي

ادلوظفُت 
 (األساتذة)

كشركاء )الطلبة 
 تربويُت(

 خارجيُت
 أورل ثانوي

ةطلبال  
 احلكومة
 الصناعة
 األولياء

 عمالء صنيفؽلكن ت Gopal K. Kanji et alادلنظمات اذلادفة للربح أو ما يسمى بالشركات، ووفقا لػ 
 التفاعالت وتواتر ا،خارجيو  اداخلي أي مواقعهم، أساس على وثانوية أولية رلموعات يف العارل التعليممؤسسات 

 دلؤسسات التعليم ادلزدوج ادلستوى ذات العمالء رلموعات أدناه الشكل يوضحو  ،معهم ادلؤسسة ذبريها اليت
 .داخليُت عمالء إذل باإلضافة خارجيوف عمالء ىم والطلبة ادلنتج وى التعليم يكوف حيث العارل

 : عمالء مؤسسات التعليم العالي(8/8)الركل رقم

Source: Gopal K. KANJI et al, Total Quality Management in UK Higher 

Education Institutions, Total Quality Management, Vol.10, No.01, 1999, p.131. 

ا ؽلكن استخالصو من الشكل أعاله، أف مفهـو العمالء يف مؤسسات التعليم يشمل كل وشل
ادلستفيدين من خدماهتا على اختالؼ مراتبهم ومواقعهم، أي أنو يشمل كل من أصحاب ادلصلحة الذين ترتبط 

يف  أعماذلم بشكل مباشر وغَت مباشر خبدمات ىذه ادلؤسسات، وىو ما يعٍت أف االستثمار يف العمالء
مؤسسات التعليم العارل أوسع وأمشل من استثمار ادلنظمات األخرى يف عمالئها، حيث أف ىذه ادلؤسسات 
ليست مطالبة بتقدمي خدمات ذات جودة سباشيا مع متطلبات طرؼ واحد فقط، وسعيا منها لكسب رضاه 

احملتمل أف تستفيد من ووالءه، بل ىي مطالبة بذلك سباشيا ومتطلبات مجيع األطراؼ اليت تستفيد أو من 
 خدماهتا.

ويف ما يتعلق بدور االستثمار يف العمالء يف ربسُت أداء مؤسسات التعليم العارل بصفة عامة وأداء 
البحث العلمي بصفة خاصة، فإنو ومن خالؿ استثمار مؤسسات التعليم العارل يف عمالئها أو باألحرى يف كل 

 مع لالتصاؿ فرص خلقسُت مستوى أدائها من خالؿ أصحاب ادلصلحة، تتمكن ىذه ادلؤسسات من رب
كل   الحتياجات أفضل فهم وربقيق، ادلناسب الوقت ويف ادلناسبة القنوات عربة ادلناسب اخلدمة وتقدميعمالئها 

وهنا، كما أنو ومن خالؿ إدارة يفضليت وال ادلناسبة بالقنوات مهب االتصاؿ خالؿ من أصحاب ادلصلحة
لعالقاهتا مع العمالء تصبح قادرة على تقدمي خدمات ذات جودة أكثر وبأقل تكلفة  مؤسسات التعليم العارل

 شلكنة، شلا يساعد ىذه ادلؤسسات على اكتساب مزايا تنافسية وينعكس باإلغلاب على مكانتها وتصنيفها.
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  :المجتمع في تحسين أداء البحث العلمي خدمة دور االستثمار فيثانيا 
 الذي التدريس على القائم ادلعريف اجملاؿ ؛رلالُت يف يبوب أف ؽلكن العارلمؤسسات التعليم  نشاط إف

 واجملاؿ ،اوربديثه ادلعرفة بزيادة يقـو الذي العلمي والبحث لادلستقب أجياؿ إذل ادلعرفة بنقل بدوره يقـو
تشجيع  غلب وىنا تقبلية،وادلس الفورية واجملتمع الفرد وحاجات تلبية يف ويواغلاب بفعالية ادلساعلة دبعٌت االجتماعي

 احلاجات وربديد ادلشاكل بدراسة القياـمؤسسات التعليم العارل على االستثمار يف خدمة اجملتمع من خالؿ 
 على بالوقوؼ ىذه ادلؤسسات تقم دل وإذا معاجلتها، سهلت حىت اجملتمع يواجهها اليت واألولويات وادلهارات
 مؤسسات التعليم العارل تتأثر فلما ،منها فائدة فال وتوفَتىا هاحل على تقم ودل ومتطلباتو اجملتمع مشاكل
 عملية يف مسؤوليتها وتتحمل يمنتوذل زبضع وال فيو وتؤثر تقود أف أيضا عليها غلب فيو تكوف الذي باجملتمع
 .1منو واالقًتاب معو تفاعلها دبدى مرىوف رلتمع يأ يف مؤسسات التعليم العارل فنجاح ،والتنمية التغيَت

 سليم اجتماعي نسيج بناء يف يسهم اجملتمع خدمة يف دلؤسسات التعليم العارل فعاؿ دور وجود إف
مؤسسات التعليم  فوجود ه ادلؤسسات،ىذ أداء على بالتارل ينعكس شلا بأفراده وبدولتو، النهوض على وقادر
، ويسمح 2العادلي التنافس قادرة على مؤسساتوجود  يف يسهم وتنموي ومتحضر واعي رلتمع يف العارل

االستثمار يف خدمة اجملتمع دلؤسسات التعليم العارل من احلصوؿ على الدعم ادلادي وادلعنوي من اجملتمع 
مليار دوالر تقريبا  4مؤسسة فيدرالية مبلغ  40تقدـ حوارل  مثال ومؤسساتو، ففي الواليات ادلتحدة األمريكية

سبكنت  ادلعرفةستثمار الضخم يف ا الدعم واال، وكنتيجة ذلذجامعة 350لدعم أنشطة البحث العلمي ألكثر من 
ه اجلامعات من ربقيق أفضل درجات التقدـ يف سلتلف ميادين البحث العلمي، وسبكن الباحثوف األمريكيوف ىذ

 .3يف سلتلف اجملاالت علـو والتكنولوجيا وربقيق التقدـمن حصد جوائز معتربة يف ال
 يدعم سلتلفة أشكاؿ يف التعاوفإذل أف  Luigi Aldieri et alَت أما فيما يتعلق بالتعاوف، فيش

مؤسسة التعليم  وداخل والوطنية الدولية، سلتلفة بطرؽ البحوث رلاؿ يف التعاوفوأثر البحث، ف جودة تطوير
 رلاؿ يف للتعاوف اإلغلايب للتأثَت أمثلة على العثور ؽلكن، و العامة البحثية اإلنتاجية لزيادة ضروري أمر العارل

 الدوؿ سلتلف منشورات تغطي اليت بليومًتيةيالب الدراسات من العديد يف وقدراهتا البحوث إنتاجية على البحوث
 الدولة مع التعاوف األوؿ ادلقاـ يف) للتعاوف ؽلكن، كما وادلواضيع العلـو رلاالت سلتلف يف البحوث وتنظيم
، البحوث أداء وزيادة البحثية قدراهتا بناء علىظلوا  األقل مؤسسات التعليم العارل يف الدوؿ يساعد أف( ادلتقدمة

                                                           
 .028، ص3883العراؽ، ، 08، العدد0، رللة مركز دراسات الكوفة، اجمللددور الجامعات في تطوير وتنمية المجتمع، شرقي ساجد1
، رللة  دراسة تحليلية في ضوء المسؤولية االجتماعية للجامعات  – الجامعات السعودية في الربط بين التعليم والمجتمع دوراألمحدي،  وفاء2

 .122ص مصر، ،013، العدد27جامعة األزىر، اجمللد –كلية الًتبية 
 التدريسية الهيئة أعضاء ن ر وجهة من العالي التعليم جودة لضمان التعليمية العملية في المستمر والتحسين التطويراذلرامشة،  علياف حسُت3
 .27، ص3807، 04، العدد83لة العربية لضماف جودة التعليم العارل، اجمللد، اجملاألردنية الجامعات في
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 خاصة) ادلتعاونة ادلنشورات ربظى ، حيثاالستشهادات مستويات زيادة إذل يؤدي عاـ بشكل اأيض التعاوف
 .1الفردية البحوث يف االستشهادات من أكرب اعدد( ادولي ادلتعاونة
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 خالصة:
الفصل تبُت أف تطبيق مفهـو رأس ادلاؿ الفكػري يف مؤسسػات التعلػيم العػارل أمػر طبيعػي من خالؿ ىذا 

توليػػد األفكػػار باعتبارىػػا مؤسسػػات تعمػػل يف بيئػػة معرفيػػة، والػػذي يسػػاىم بػػدوره يف بنػػاء وتنميػػة العقػػوؿ البشػػرية و 
يف  ىػذه األخػَتة دوررل رأس ادلػاؿ الفكػري يف مؤسسػات التعلػيم العػا دراسػة تعكػس مػداخلو ة، ذات القيمة العالي

رأس ادلػػاؿ الفكػػري يف مؤسسػػات التعلػػيم  وبػػالنظر دلكونػػاتإنتػػاج ادلعرفػػة ونقلهػػا، البحػػث العلمػػي وتنميػػة اجملتمػػع، 
، والػيت تػتم ادارهتػا وتقييمهػا بنمػاذج عديػدة ورأس ادلاؿ العالقػاي ، رأس ادلاؿ اذليكليلعارل صلد رأس ادلاؿ البشريا

 Bueno Eduardo et alللجامعػػات األوروبيػػة، ظلػػوذج  Karl-Heinz et al  Leitner منهػا ظلػػوذج
 . Ca' Foscariةجلامع  Secundo et al للجامعات االسبانية وظلوذج

ويعػػػػػد توجػػػػػو مؤسسػػػػػات التعلػػػػػيم العػػػػػارل ضلػػػػػو االسػػػػػتثمار يف رأس ادلػػػػػاؿ الفكػػػػػري فرصػػػػػة لتعزيػػػػػز مزاياىػػػػػا  
بشػػػػري مػػػػن خػػػػالؿ االسػػػػتثمار يف االسػػػػتقطاب، التوظيػػػػف التنافسػػػػية، والػػػػذي يكػػػػوف باالسػػػػتثمار يف رأس ادلػػػػاؿ ال

االسػتثمار ا وأخػَت ، االستثمار يف رأس ادلاؿ اذليكلي باالسػتثمار يف التكنولوجيػا ويف التحسػُت ادلسػتمرو والتدريب، 
 من خالؿ االستثمار يف العمالء وخدمة اجملتمع.يف رأس ماؿ العالقاي 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 الرابعلفصل ا

 االستثمار في رأس المال  دور
  أداء البحث العلميفي تحسين الفكري 

 1بجامعة فرحات عباس سطيف
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 :تمهيد
وإبػراز أىػم ، أداء البحػ  العقيػ و  بعد العرض ادلفصل ألىم ادلفاىيم النظريػ  ادلععقةػ  بػرأس ادلػاؿ الف ػر 

، سػيعم الععقػيم العػارلليات االسعثيار يف رأس ادلاؿ الف ر  ودورىا يف ربسٌن أداء البح  العقيػ  يف ؤسسسػات أ
ؤعررػ  ؤسػع ا االىعيػاـ باالسػعثيار هبػدؼ  1الةياـ بدارس  ؤيداني  جباؤعػ  رراػات ابػاس سػ ي ا الفصل ذيف ى

ؤػ  ؤػا   ارهػو نظريػا ال قػ ؼ اقػم ؤػدا ب ػاب  باجلاؤعػ  و يف رأس ادلاؿ الف ر  وؤسشرات أداء البح  العقيػ  
 .واق  اجلاؤع 

ديػػد يػػ  ربيف البداواهػػح  ودقيةػػ ، سػػيعم ؤنهجيػػ   اجػػراءاتؤػػ   ادليدانيػػ  الدراسػػ  بةعضػػيوؤػػا وسباشػػيا ؤػػ  
راسػ  وربديػد األدوات الػي سػيعم بااعبارىػا ؤيػداف الد 1جباؤع  رراات ابػاس سػ ي أو الععري  االطار العاـ ذلا 

احلصػ ؿ اقيهػا ؤػ  بيانػات النعائج الػي   وبفسًن ربقيل لك ذاالاعياد اقيها يف مج  البيانات وربقيقها، ليعم بعد 
واسػػػػعالن النعػػػػائج وبةػػػػدًن رلي اػػػػ  وبنػػػػاء اقػػػػم قػػػػل ؤػػػػا سػػػػب  ا عبػػػػار الفرهػػػػيات الدراسػػػػ ، ليػػػػعم يف األ ػػػػًن 

 ا سععم ؤعاجلعو أو الع رؽ إليو ؤ   لؿ ادلباا  العالي :ذى الع صيات. قل

 العاـ لقدراس  ادليداني . اإلطارادلبح  األوؿ:  -
 العحقيل االاصائ  حملاور االسعبياف.ادلبح  الثاين: نعائج  -
 ادلبح  الثال : ا عبار الفرهيات. -
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 الميدانية للدراسة العام اإلطارالمبحث األول:  -
ا بةضػػػيو طبيعػػػ  اجلػػػ ء وب ارةػػػا ؤػػػ  ؤػػػسباشػػػيا ؤػػػ  ؤةعضػػػيات البحػػػ  العقيػػػ  وأىػػػداؼ الدراسػػػ  وأسػػػ قعها، 

ا ادلبحػػػ  الععريػػػ  جباؤعػػػ  ذيعم ؤػػػ   ػػػلؿ ىػػػسػػػواهػػػح  ودقيةػػػ ، ؤػػػ  اببػػػاع خل ػػػ ات ؤنهجيػػػ  ادليػػػداين لقدراسػػػ  
لك ربديد وارض ال رائػ  واألدوات الػي   ذؤيداف الدراس ، ليعم بعد زلل أو بااعبارىا  1رراات اباس س ي 

ربديػد الػماؤج واال عبػػارات اإلاصػائي  الػػي    االاعيػاد اقيهػا يف احلصػػ ؿ اقػم بيانػات الدراسػػ ، ليػعم يف األ ػػًن
 واالجاب  اقم أس قعها. ا عبار ررهياهتواالدراس   لعحقيل نعائج ااعيادىا

 1بجامعة فرحات عباس سطيفالمطلب األول: التعريف  -
بسػعةبل ايػ  ؤػ  أقػم وأىػم ؤسسسػات الععقػيم العػارل اجل ائريػ ،  1بععم جاؤع  رراػات ابػاس سػ ي 

  ال قبػ  ؤػ  سلعقػ  واليػات الػ ط ، وبةػدـ اػم ققياهتػا وؤعاىػدىا العديػد ؤػ  اػروض ؤععما ؤاددا  انشائها ذؤن
وىياقػػل الػػدام اجلاؤعػػ  اليػػـ  العديػػد ؤػػ  سلػػابر البحػػ  يف سلعقػػ  األطػػ ار والعاصصػػات، قيػػا ربعضػػ  الع ػػ ي  
 وادلرارة .
  :تاريخية نبذةأوال 

 1978 أرريػػػل 09ادلػػسرخ يف 133-78 ادلرسػػـ  العنفيػػذ  رقػػم  انشػػاء ادلرقػػ  اجلػػاؤع  بسػػ ي  دب جػػ  
طالبػػػػا ؤػػػػ زاٌن اقػػػػم :ػػػػلث ؤعاىػػػػد ىػػػػ : ؤعهػػػػد العقػػػػـ  االقعصػػػػادي ، ؤعهػػػػد العقػػػػـ  الدقيةػػػػ  و  242ليحعضػػػػ  

 نشػػ ت اػػدة ؤعاىػػد وطنيػػ  لقععقػػيم العػػارل 1984  الع ن ل جيػػا و ؤعهػػد القاػػات األجنبيػػ ، ليشػػهد بعػػد ذلػػك سػػن 

(INES ) ذبييػػ  بقػػك ادلعاىػػد لعشػػ ل ىي ػػ   1989ىػػ  ىي ػػات بعيعػػ  باسػػعةللي  إداريػػ  و ؤاليػػ ، ويف اػػاـ و  
الرااػػػل رراػػات ابػػػاس، و ػػػلؿ  اسػػػم 1992 أقعػػ بر 17 جاؤعيػػ  و ربظػػػم بصػػف  ،جاؤعػػػ ،، وربيػػػل ابعػػداء ؤػػػ 

ات ابػػاس و إ:ػػر إاػػادة بنظػػيم ادلعاىػػد اقػػم شػػ ل ققيػػات، أصػػبح  جاؤعػػ  رراػػ 1999/2000 السػػن  اجلاؤعيػػ 
 08 و بعػػد إاػػادة ىي قػػ  جديػػدة أصػػبح  بع ػػ ف ؤػػ  2010جػػانف   12 ققيػػات، وااعبػػارا ؤػػ  06 بع ػػ ف ؤػػ 

وبعػػػد أف انةسػػػي  جاؤعػػػ  رراػػػات ابػػػاس إذل جػػػاؤععٌن ؤنفصػػػقعٌن  2011 نػػػ ريم 28 ققيػػػات و ؤعهػػػدي ، ويف
 .ققيات وؤعهدي  05 بع  ف ؤ  01أصبح  جاؤع  رراات اباس س ي 

 :التنظيم والهيكلة ثانيا 
  ذلقعشري  ال العنظيم االدار  ذلا ؼلض ، رؤسسس  اي ؤي  1بااعبار جاؤع  رراات اباس س ي 
 :العارلوى  ؤثل ؤا ي هحو الش ل  ،وسًنىا ػلدد ؤهاـ اجلاؤع  والة ااد اخلاص  بعنظييها
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  1لجامعة فرحات عباس سطيف: التنظيم اإلداري (1/4)الشكل رقم
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Source: https://www.univ-setif.dz/organisation, seen on: 12/04/2020, at: 01:29. 
 
 

 مجلس االدارة المجلس العلمي الجامعة رئاسة

 لقع  ي  اجلاؤع  ؤديري  نياب 
 و ادلع اصل الع  ي  و العارل

  الشهادات

 لقعنيي  اجلاؤع  ؤديري  نياب 
 والع جيو واالسعشراؼ

 لقعلقات اجلاؤع  ؤديري  نياب 
 والعنشيط والععاوف اخلارجي 
  العقيي  والعظاىرات واالبصاؿ

 لقع  ي  اجلاؤع  ؤديري  نياب 
 و العدرج بعد رييا العارل

  العقي  البح 

 المكتبة الرئيسية

كلية 
 التكنولوجيا

كلية 
 العلوم

كلية علوم 
 والحياةالطبيعة 

كلية العلوم 
 االقتصادية

معهد الهندسة 
 المعمارية

معهد البصريات 
 وميكانيك الدقة

 األمانة العامة كليات ومعاىد

كلية 
 الطب

الععقيم والعدري  ؤصقح  
 والعةييم

 ؤصقح  الشهادات وادلعادالت

 ؤصقح  الع  ي  ادلع اصل

ـ. الع  ي  دلا بعد العدرج وؤا 
 بعد العدرج ادلعاصص

اجلاؤع ؤصقح  الع ىيل   

ؤصقح  ؤعابع  أنش   البح  
 العقي  وبثيٌن نعائجو

ؤشاري  سلابر البح / 
 البح /الشب ات ادل ه اابي 

ؤصقح  العنشيط واالبصاؿ 
 والعظاىرات العقيي 

ؤصقح  العبادؿ ؤا بٌن 
 اجلاؤعات والععاوف والشراق 

ؤصقح  اإلاصاء 
 واالسعشراؼ

ؤصقح  ؤعابع  براؤج البناء 
 وذبهي  اجلاؤع 

 ؤصقح  الع جيو واالالـ

https://www.univ-setif.dz/organisation
https://arabe.univ-setif.dz/organisation/vices-rectorats/formation-en-graduation
https://arabe.univ-setif.dz/organisation/vices-rectorats/formation-en-graduation
https://arabe.univ-setif.dz/organisation/vices-rectorats/formation-en-graduation
https://arabe.univ-setif.dz/organisation/vices-rectorats/developpement-prospective
https://arabe.univ-setif.dz/organisation/vices-rectorats/developpement-prospective
https://arabe.univ-setif.dz/organisation/vices-rectorats/relations-exterieures
https://arabe.univ-setif.dz/organisation/vices-rectorats/relations-exterieures
https://arabe.univ-setif.dz/organisation/vices-rectorats/relations-exterieures
https://arabe.univ-setif.dz/organisation/vices-rectorats/post-graduation-recherche
https://arabe.univ-setif.dz/organisation/vices-rectorats/post-graduation-recherche
https://arabe.univ-setif.dz/organisation/vices-rectorats/post-graduation-recherche
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 26بػػػدورىا ؤػػػ   ، والػػػي بع ػػػ فؤػػػ  كػػػت ققيػػػات وؤعهػػػدي  1بع ػػػ ف جاؤعػػػ  رراػػػات ابػػػاس سػػػ ي و 
 ى  ؤ هح  يف اجلدوؿ العارل:قسيا ؤ زا  ام :لث ذبيعات قيا 
 .1: كليات وأقسام جامعة فرحات عباس سطيف(1/4)الجدول رقم

 العنوان القسم الكلية/المعهد

 كلية الطب
 ال  

 جراا  األسناف اجملي  ادلرق   الباز
 الصيدل 

 كلية التكنولوجيا

 جدع ؤشرتؾ اقـ  وبةنيات

 رلي  ادلعب دة
 ىندس  ؤدني 
 ال رتونيك
 ال رتوبي نيك
 ىندس  ال رائ 

 كلية العلوم

 ال يياء

 اجملي  ادلرق   الباز
 الفي ياء
 الرياهيات
 االالـ اآلرل

 كلية علوم الطبيعة والحياة

 جدع ؤشرتؾ اقـ  ال بيع  واحلياة

 اجملي  ادلرق   الباز

 ؤي روبي ل ج 
 ىندس  زرااي 
 ال ييياء احلي ي 

 بي ل جيا وري ي ل جيا احلي اف
 إي  ل جيا وبي ل جيا النبات

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 اقـ  اقعصادي  وذباري  واقـ  العسيًنجدع ؤشرتؾ 

 اجملي  ادلرق   الباز
 العقـ  االقعصادي 
 اقـ  العسيًن
 العقـ  العجاري 

 وعلوم األرضمعهد الهندسة المعمارية 
 ىندس  ؤعياري 

 اجملي  ادلرق   الباز
 اقـ  األرض وال  ف

 معهد البصريات وميكانيك الدقة
 ؤي انيك الدق 

 رلي  السعيد ب  ريص 
 البصريات

Source : Université Ferhat ABBAS – Setif1 , Plan d'actions 2017/2019: Formation 

et Recherche, Setif, 2017, p.7. 
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 ثالثا: احصائيات ومؤشرات 
ؤ زاٌن اقم سلعق  األط ار طال   32000ؤا ي يد ا  اليـ   1جاؤع  رراات اباس س ي  بسعةبل

ؤ  ادلسعادؤٌن اإلداريٌن  1200أسعاذ وؤا يةارب  1500أقثر ؤ   والعاصصات، قيا يشعال باجلاؤع 
يف ط ر  41ادلاسرت و يف ط ر 91ب  ينا يف ط ر القيسانت،  55 اجلاؤع  قيا بةدـ وغًنىم با علؼ رببهم

ىذا يف  ب  را ؤ ردا 1نش هتا بشهد جاؤع  رراات اباس س ي يند أؤا يف رلاؿ البح  العقي ، ر، الدقع راه
والعديد ؤ   ؤععيدة ؤ  وزارة الععقيم العارل والبح  العقي  ررق  حب  208و اسلم  41، ره  بضم االيا اجملاؿ

 دوريات اقيي  زل ي . 04، قيا بصدر اجلاؤع  ذبريبي  ىياقل الدام وادلرارة  رضل ا  ؤ را 
 الطلبة في التدرج: .1

 لؿ السن   1جاؤع  رراات اباس س ي  مي  بسعةبقهذيبٌن اجلدوؿ أدناه ادد ال قب  يف العدرج ال
 اس  العاصص، اجلنت، ونظاـ الع  ي . 2018/2019اجلاؤعي  

 2018/2019: عدد الطلبة في التدرج خالل السنة الجامعية (2/4رقم )الجدول 

 .ادلةدؤ  ؤ  ؤصقح  اإلاصاء واالسعشراؼ باجلاؤع  االاصائياتالمصدر: 

 الكلية
المسجلين 

خالل 
2018/2019 

 ل.م.د
 المجموع العام نظام قديم )طويل المدى(

 ماستر ليسانس

 إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع

 1279 2711 3990 0 0 0 353 495 848 926 2216 3142 869 الع ن ل جيا

 736 396 1132 0 0 0 99 94 193 637 302 939 508 البصريات

اذلندس  
 1181 825 2006 0 0 0 306 191 497 875 634 1509 509 ادلعياري 

 2703 1544 4247 0 0 0 538 196 734 2165 1348 3513 1025 العقـ 

اقـ  
ال بيع  
 واحلياة

1339 676 801 3875 1466 204 1262 0 0 0 6142 1005 5137 

 4775 1549 6324 4775 1549 6324 0 0 0 0 0 0 912 ال  

العقـ  
 4912 4119 9031 0 0 0 1006 497 1503 3906 3622 7528 1363 االقعصادي 

 20723 12149 32872 4775 1549 6324 3564 1677 5241 12384 8923 21307 6525 المجموع
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اػػػم السػػػن ات السػػػابة ،  1اػػػدد ال قبػػػ  يف العػػػدرج جباؤعػػػ  رراػػػات ابػػػاس سػػػ ي ب ػػػ ر يف ؤػػػا ؼلػػػص و 
 .2018/2019إذل  2010/2011 ؤ  السن  اجلاؤعي ا الع  ر ذرالش ل ادل ارل يبٌن ى

 2010/2011السنة الجامعية  ذمن في التدرج الطلبة عددتطور (: 2/4الشكل رقم)

 .االاصائيات ادلةدؤ  ؤ  ؤصقح  اإلاصاء واالسعشراؼ باجلاؤع المصدر: 
السػػػن  اجلاؤعيػػػ  ؤنػػػذ  ب ػػػ ر اػػػدد ادلعاػػػرجٌن ؤػػػ  جاؤعػػػ  رراػػػات ابػػػاس سػػػ ي  العػػػارلويبػػػٌن الشػػػ ل 

 :2018/2019إذل  2010/2011
 2010/2011: تطور عدد المتخرجين منذ السنة الجامعية (3/4رقم)الشكل  

 .االاصائيات ادلةدؤ  ؤ  ؤصقح  اإلاصاء واالسعشراؼ باجلاؤع المصدر: 
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 :  ما بعد التدرجطلبة  .2
 ػػلؿ السػػن   1يبػػٌن اجلػػدوؿ أدنػػاه اػػدد طقبػػ  ؤػػا بعػػد العػػدرج ادلسػػجقٌن جباؤعػػ  رراػػات ابػػاس سػػ ي 

 .2018/2019اجلاؤعي  
 2018/2019خالل السنة الجامعية  المسجلين التدرجطلبة ما بعد عدد  (:3/4)الجدول رقم

Source: https://www.univ-setif.dz/recherche-pg/Stat/Stats-Inscrits-2018-2019.pdf, 

seen on: 12/04/2020, at: 02:40. 

جانف  إذل  01)ؤ   2019العدرج ادلعارجٌن ؤ  اجلاؤع   لؿ سن   رييا ؼلص ادد طقب  ؤا بعدأؤا 
 ديسيم( راجلدوؿ العارل ي هح ذلك: 31غاي  

 2019طلبة ما بعد المتخرجين خالل : عدد (4/4)رقمالجدول 
 المجموع دكتوراه علوم دكتوراه الطور الثالث ماجيستير الكلية/المعهد

 67 43 24 00 الع ن ل جيا

 11 06 05 00 وؤي انيك الدق  البصريات

 04 04 00 00 واقـ  األرض اذلندس  ادلعياري 

 32 20 12 00 العقـ 

 19 15 04 00 اقـ  ال بيع  واحلياة

 65 34 29 02 والعجاري  واقـ  العسيًن العقـ  االقعصادي 

 198 122 74 02 المجموع

Source: https://www.univ-setif.dz/recherche-pg/Stat/soutenances-2018-2019.pdf, 

seen on: 12/04/2020, at: 03:13. 

 

 المجموع دكتوراه علوم الطور الثالثدكتوراه  الكلية/المعهد

 255 86 169 الع ن ل جيا

 68 05 63 وؤي انيك الدق  البصريات

 29 08 21 واقـ  األرض اذلندس  ادلعياري 

 175 64 111 العقـ 

 106 61 45 واحلياةاقـ  ال بيع  

 179 93 86 والعجاري  واقـ  العسيًن العقـ  االقعصادي 

 812 317 495 المجموع

https://www.univ-setif.dz/recherche-pg/Stat/Stats-Inscrits-2018-2019.pdf
https://www.univ-setif.dz/recherche-pg/Stat/soutenances-2018-2019.pdf
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 األساتذة: .3
ربػػػ  ويف سلعقػػػ  الأسػػػعاذ دباعقػػػ   1500أؤػػػا يف ؤػػػا ؼلػػػص ىي ػػػ  العػػػدريت رع مػػػ  اجلاؤعػػػ  أقثػػػر ؤػػػ  

 األسابذة باجلاؤع  اس  الربب ، اجلنت، والعاصص:اجلدوؿ ادل ارل ي هح ادد و العاصصات، 
 2018/2019األساتذة خالل السنة الدراسية  عدد :(5/4)رقمالجدول 

 الكلية              
 الرتبة       

ؤعهد  ل جياالع ن  
 البصريات

ؤعهد اذلندس  
 ادلعياري 

اقـ  ال بيع   العقـ 
 واحلياة

العقـ   ل  ا
 المجموع االقعصادي 

 أستاذ التعليم العالي
 244 20 27 33 62 4 23 75 اجملي ع

 35 2 9 8 5 0 1 10 ؤنهم إناث

 0 0 0 0 0 0 0 0 ؤنهم أجان 

أستاذ 
 محاضر

 قسم أ

 180 39 23 27 34 8 14 35 اجملي ع

 73 15 13 15 12 0 5 13 ؤنهم إناث

 0 0 0 0 0 0 0 0 ؤنهم أجان 

 قسم ب

 298 70 16 38 69 15 13 77 اجملي ع

 139 25 7 25 35 4 3 41 ؤنهم إناث

 0 0 0 0 0 0 0 0 ؤنهم أجان 

أستاذ 
 مساعد

 قسم أ

 700 171 196 75 78 50 12 118 اجملي ع

 355 82 124 48 34 19 3 45 ؤنهم إناث

 1 0 0 1 0 0 0 0 ؤنهم أجان 

 قسم ب

 101 34 0 15 11 22 5 14 اجملي ع

 59 23 0 12 6 11 1 6 ؤنهم إناث

 1 0 0 0 0 0 0 1 ؤنهم أجان 

 معيد

 3 2 0 0 0 0 1 0 اجملي ع

 0 0 0 0 0 0 0 0 ؤنهم إناث

 0 0 0 0 0 0 0 0 ؤنهم أجان 

 أستاذ مهندس وآخرون

 0 0 0 0 0 0 0 1 اجملي ع

 0 0 0 0 0 0 0 0 ؤنهم إناث

 0 0 0 0 0 0 0 0 ؤنهم أجان 

 العام المجموع
 1527 336 262 188 254 99 68 320 المجموع

 661 147 153 108 91 34 13 115 منهم إناث

 2 0 0 1 0 0 0 1 منهم أجانب

 .االاصائيات ادلةدؤ  ؤ  ؤصقح  اإلاصاء واالسعشراؼ باجلاؤع المصدر: 
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 :مخابر وفرق البحث .4
 :2010ابعداء ؤ  سن   1يبٌن اجلدوؿ أدناه ادد سلابر البح  الي ربضنها جاؤع  رراات اباس س ي 

 2010منذ سنة  1بجامعة فرحات عباس سطيفعدد المخابر والباحثين : (6/4)رقمالجدول 
 عدد الباحثين عدد المخابر السنة

2010 41 803 

2011 41 803 

2012 42 803 

2013 39 1041 

2014 40 1041 

2015 40 1008 

2016 40 1008 

2017 40 1119 

2018 40 1192 

2019 41 1213 

 .االاصائيات ادلةدؤ  ؤ  ؤصقح  ؤعابع  البح  وبثيٌن نعائجو باجلاؤع  المصدر:
، راجلػػػدوؿ العػػػارل يبػػػٌن اػػػددىا ابعػػػداء ؤػػػ  سػػػن  1جباؤعػػػ  رراػػػات ابػػػاس سػػػ ي  البحػػػ أؤػػػا اػػػ  رػػػرؽ 

2015: 
 2015منذ سنة  1: عدد فرق البحث بجامعة فرحات عباس سطيف(7/4)رقمالجدول 

 عدد فرق البحث السنة

2015 202 

2016 202 

2017 203 

2018 204 

2019 208 

 .ؤعابع  البح  وبثيٌن نعائجو باجلاؤع االاصائيات ادلةدؤ  ؤ  ؤصقح  المصدر: 
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 المجالت العلمية: .5
وبصني  قل، ادد  1ادد اجمللت الي بصدرىا جاؤع  رراات اباس س ي  العارل يبٌن اجلدوؿ
 وااؤل الع :ًن ال طين، العريب، والدورل.ادلةاالت ادلنش رة، 
 2019خالل سنة  1ات عباس سطيفحلجامعة فر  العلمية المجالت: (8/4)رقمالجدول 

عدد  الصنف عنوان المجلة ر..ت.م.د
 المقاالت

عامل التأثير 
 الوطني

عامل التأثير 
 العربي

عامل التأثير 
 الدولي

 - C 308 0.0851 0.2647 رلق  العقـ  االقعصادي  واقـ  العسيًن 1112-3443

2170-1059 AgricultureRevue  NC 113 0.0088 - - 

1112-7686 Céramique CompositesVerres  NC 47 0.0000 -  

2253-0258 
Journal of algerian 

mathematical society 
- - - - - 

 إاداد الباا  باالاعياد اقم:المصدر: 
https://www.asjp.cerist.dz/, seen on: 15/04/2020, at: 22:25. 

http://emarefa.net/arcif/report-2019/, seen on: 15/04/2020, at: 22:41. 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php, seen on: 15/04/2020, at: 22:52. 

https://www.scopus.com/sources, seen on: 15/04/2020, at: 23:08. 

 :براءات االختراع .6
 :1رراات اباس س ي  جاؤع بااث  وطقب  براءات اال رتاع ادلسجق  باسم يبٌن اجلدوؿ أدناه ادد 

  1ات عباس سطيفحفر  براءات االختراع لجامعة: (9/4)رقمالجدول 
 الميدان العدد السنة
 بةنيات صنااي  )بلسعيك( 06 2016

 بةنيات صنااي  )بلسعيك(، صيدل  08 2017

 بةنيات صنااي  )بلسعيك(، صيدل  08 2018

 بةنيات صنااي  )بلسعيك(، صيدل  08 2019
 : إاداد الباا  باالاعياد اقم:المصدر

DGRSDT, Eléments sur la Propriété Intellectuelle en Algérie & Recueil des 

brevets d'invention 2015 & 2016, Algérie, 2016, p. 9. 

DGRSDT, Eléments sur la Propriété Intellectuelle en Algérie & Recueil des 

brevets d'invention 2017, Algérie, 2017, p. 9. 

DGRSDT, Etat des lieux des brevets d’invention des chercheurs algériens 2018, 

Algérie, 2018, p. 6.  

DGRSDT, Statistiques sur les demandes De brevets d’invention et autres titres 

de propriété intellectuelle des chercheurs algériens, Algérie, 2019, p. 8. 

https://www.asjp.cerist.dz/
http://emarefa.net/arcif/report-2019/
https://www.scimagojr.com/journalrank.php
https://www.scopus.com/sources
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 ترتيب الجامعة: .7
ع ا ال طين والعادل  يف أشهر اقم ادلس 1جاؤع  رراات اباس س ي بربي  يبٌن اجلدوؿ أدناه 

 العصنيفات العادلي  لقجاؤعات. 
 2019خالل سنة  1ات عباس سطيفحفر  ترتيب جامعة: (10/4)رقمالجدول 

 التصنيف الترتيب الوطني الترتيب العالمي
NC NC NTU Ranking 2019 

1577 03 URAP Rankings 2019-2020 

NC NC ARWU 2019 

601-800  01 World University Rankings 2020 

2853 08 Webometrics Ranking 2020 

816 16 SCImago Institutions Rankings  2020 

 :اقمإاداد الباا  باالاعياد المصدر: 
http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/ranking/OverallRanking/, seen on: 16/04/2020, at: 11:12. 

https://www.urapcenter.org/Rankings/2019-2020/World_Ranking_2019-2020, seen on: 

16/04/2020, at: 11:41. 

http://www.shanghairanking.com/ARWU2019.html, see on: 16/04/2020, at: 12:09. 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking, 

seen on: 16/04/2020, at: 12:25. 

http://www.webometrics.info/en/aw/Algeria, seen on: 16/04/2020, at: 12:40. 

https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=DZA, seen on: 16/04/2020, at: 12:54. 

 1أل ػػًن وبنػػاء اقػػم االاصػػائيات ادلعروهػػ  أاػػله، ؽل ػػ  الةػػ ؿ أف جاؤعػػ  رراػػات ابػػاس سػػ ي يف ا
ؤػا يععقػ  بعػدد  أو، العاصصات، اروض الع ػ ي  ؤا يععق  باذلياقل، بع رر اقم إؤ انيات جد ؤععمة، س اء يف
الاػعلؿ ؤ انػ  ىقهػا أ  ذاألؤػر الػ، سلػابر ورػرؽ البحػ ، األسابذة، ال قب  يف العدرج، ادلعارجٌن، طقب  الدقع راه

النشػر وبػراءات ي  لقجاؤعات، إال أنػو ويف ؤػا يععقػ  بجد ؤعةدؤ  اقم ادلسع ا ال طين يف سلعق  العصنيفات العادل
يف بعػ   لقجاؤعػ  وىػ  ؤػا قػد يفسػر ادل انػ  جػد ادلعػ  رة، اجملػالٌني  ذقبًنا يف ىػد براجعا  راجلاؤع  بشه اال رتاع

 .العصنيفات العادلي  لقجاؤعات أو اىت ادـ العصني  يف بعضها اآل ر
 اينة وأدوات الدراسةالمطلب الثاني: المع -

وقبل الةياـ بعحقيل البيانات وبفسًنىا، وج  ربديد ال رائ   اوأىداره الدراس  سباشيا ؤ  ؤنهج
ي  ذلك ربديد اجملعي  الذ  بسعهدرو ويعضه البيانات، ذاقم ىواألدوات الي   االاعياد اقيها يف احلص ؿ 

 اين  الدراس  وطرية  ادلعاين ، وأ ًنا األدوات ادلسعادؤ  يف مج  البيانات. الدراس ، 
 

https://www.urapcenter.org/Rankings/2019-2020/World_Ranking_2019-2020
http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/ranking/OverallRanking/
https://www.urapcenter.org/Rankings/2019-2020/World_Ranking_2019-2020
http://www.shanghairanking.com/ARWU2019.html
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking
http://www.webometrics.info/en/aw/Algeria
https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=DZA
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  :وتقنيات المعاينة مجتمع الدراسةأوال 
غالبا ؤا ؤ  ال ادات، والي أل  رلي ا   لإلشارة رلعي  الدراس يف االاصاء، يسعادـ ؤص قح 

رلي ا  ادلفردات  ره  ادلسعهدؼ اجملعي  أؤا، 1لكذرلي ا  ؤ  األرراد، ؤنظيات، أاداث، وؤا إذل غًن ب  ف 
واقيو راجملعي  ، 2العاؤ  وادل ق ب إجراء الدراس  اقيها أو ؤعاينعها تالي بعحة  ريها الصفا أو ال ادات

سي  ف زلص را ، 1اؤع  رراات اباس س ي ابارة ا  دراس  ؤيداني  جب ، والي ى هذى ادلسعهدؼ يف دراسعنا
 سابةا  االشارة إليو ي  يبقغ اددىم اس  ؤا سبذوالبا علؼ زبصصاهتم ورببهم  ه اجلاؤع ذى أسابذةاقم 

إذل اربباط ؤ ه ع اجلاؤع  زلل الدراس   أسابذة واصره يفاجملعي   اذا عيار ىسب  يف ، ويع د الأسعاذ 1527
ا اجملعي ، وى  ؤا يسيح باحلص ؿ اقم بيانات أقثر دق  ذيةـ  هبا ىأىم ادلهاـ أو األنش   الي ب اد الدراس  

 وؤ ه اي .
 لألرراد شلثل أنو اقم يس ذ ؤعٌن، رلعي  ؤ  ج ءا يش ل ؤعٌن ررد ا  بعم والي ادلعاين  وادة ا  أؤا

باجلاؤع  زلل يدرس بصف  دائي   أسعاذ، رععيثل يف قل اجملعي  ىذا اينات ربديد هبدؼ الف   نفت ؤ 
دراسعنا ل وبالنسب  ،3ىناؾ العديد ؤ  ادلعادالت الي ؽل   لقباا  اسعاداؤها ولعحديد اجم العين ، الدراس 

 4االاعياد اقم ادلعادل  العالي :ه سيعم ذى

  

 (   )  

  

  (
 (   )  

   
)

 

عةدر وألننا صلهل ىذه النسب  ر ب رر اخلاصي نسب  :  : اجملعي  ادلسعهدؼ،  : اجم العين ،  اي  
ىاؤش :   .1.96وبساو   %95ؤسع ا الثة  و  %5الدرج  ادلعياري  ادلةابق  دلسع ا ادلعن ي  :  ، %50بػ 

 .%5يةدر اادة بػ  والذ اخل   
 قالعارل:  األدىن واقيو ي  ف اجم العين 

  

 (   )  

  

  (
 (   )  

   
)

 

   (     )     

     

  (
   (     )     

          
)

             

ؤ  وى  ال رية  الي يعم ، ال بةي العش ائي  ورييا ؼلص طرية  ادلعاين  رةد   االاعياد اقم العين  
، ؤثل اجلنت ،أو أقثر ادلعايًن ادلهي  بناء اقم ؤعيار  لذلا بةسيم اجملعي  ادلسعهدؼ إذل ادد ؤ  ال بةات

                                                           
1
B. S. Everitt And A. Skrondal, The Cambridge Dictionary of Statistics, Cambridge University Press, 4

th
 

Edit, 2010, UK, p.331 
 .10ن، 2005، معجم المصطلحات اإلحصائية: مصطلحات في العينات، لقعدري  والبح ث االاصائي  ادلعهد العريب 2

3
See: Bartlett .James E et al, Organizational Research: Determining Appropriate Sample Size In Survey   

Research, Learning and Performance Journal, Vol. 19, No. 1, 2001, pp.43-50. Hamed Taherdoost, 

Determining Sample Size; How to Calculate Survey Sample Size, International Journal of Economics and 

Management Systems, vol. 2, 2017, pp.237-239. 
4
 web site: https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/, seen on: 19/10/2019, at: 20:18. 

https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/


 الرابعالفصل  1في رأس المال الفكري في تحسين أداء البحث العلمي لجامعة فرحات عباس سطيف دور االستثمار
 

 1مال الفكري كمدخل لتحسين أداء البحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي في الجزائر: دراسة ميدانية بجامعة سطيفال االستثمار في رأس 128
 

، حبي  ب  ف العين  النهائي  بع  ف ليعم بعدىا ا عيار اين  ؤ  قل طبة  أو احلال  االقعصادي ، ،العرؽ العير،
، ويعم 1ف ب  ف شلثق  يف العين  النهائي جليي  وادات اجملعي  أ وى  ؤا يسيح، الفراي  ؤ  رلي ع العينات

بةسيم اجملعي  ادلسعهدؼ إذل ادد ؤ   األوذليعم يف ، اي     بٌن أساسيعٌنن  طبةي  ور  ا عيار اي
ا عيار اين  اش ائي  بسي   ؤ  قل طبة  ورةا ألادا  اجل ئي ، ليعم يف اخل  ة الثاني أو اجملعيعات  ال بةات
 وقد   ا عيار اين  الدراس  ور  اخل  ات العالي : .2لكذسعادؤ  يف ال رائ  ادل

 .وذلك ورةا لعدد ال قيات طبةات (7) إذل سب اجلاؤع  زلل الدراس   أسابذةاخل  ة األوذل: بةسيم  -
    ) ع زي  ادلعناس لق: سح  اين  اش ائي  بسي   ؤ  قل طبة  ورةا اخل  ة الثاني  -

  

 
) ،

 وذلك ؤثل ؤا ي هحو اجلدوؿ العارل:
 ونسبة االستجابة توزيع عينة الدراسة: (11/4)رقمالجدول 

 الطبقة
المجتمع 

 (  )المستهدف 
عينة الدراسة 

(  ) 
االستبيانات 

 الموزعة
االستبيانات 
 المسترجعة

االستبيانات 
 المقبولة

االستبيانات نسبة 
 المسترجعةإلى  المقبولة

 %89.83 53 59 60 53 262 ققي  ال  

 %97.01 65 67 70 64 320 ققي  الع ن ل جيا

 %94.44 51 54 60 51 254 ققي  العقـ 

 %100.00 38 38 40 38 188 ققي  اقـ  ال بيع  واحلياة

 %94.59 70 74 75 67 336 ققي  العقـ  االقعصادي 

 %100.00 20 20 20 20 99 ؤعهد اذلندس  ادلعياري 

 %100.00 14 14 15 14 68 ؤعهد البصريات

 %95.40 311 326 340 307 1527 (   )  المجموع

 Excelؤ  إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر: 
االسعبيانات ادلةب ل  اقم ؤسع ا مجي  ف ادد أيلاظ ؤ   لؿ البيانات ادل هح  يف اجلدوؿ أاله  

ال بةات يساو  أو أقم ؤ  احلد األدىن لعين  الدراس  ل ل طبة ، قيا أف العدد اإلمجارل للسعبيانات ادلةب ل  
 .%95م ؤ  احلد األدىن لقعين  النهائي ، وى  ؤا يسيح بااعياد وبعييم نعائج الدراس  اند رلاؿ :ة  أق

  :المستخدمة لجمع البياناتاألدوات ثانيا 
لك بش ل ذب جد العديد ؤ  األدوات الي ؽل   لقباا  اسعاداؤها يف مج  البيانات، ويععيد 

ويعضي  االسعبياف ، ه األدواتذأقثر وأشهر ىويععم االسعبياف ؤ  رئيس  اقم ؤنهجي  الدراس  وأىدارها، 
                                                           

 .301-300ن.ن، مرجع سبق ذكرهس بًني س سارانعاق س، 1
، SPSSأساليب البحث العلمي والتحليل االحصائي: التخطيط للبحث وجمع البيانات يدويا وباستخدام ، البقداو  ابد اجمليدابد احلييد 2

 .66-65ن.، ن2007 األردف، ،ال بع  الثالث ، لقنشر والع زي  دار الشروؽ



 الرابعالفصل  1في رأس المال الفكري في تحسين أداء البحث العلمي لجامعة فرحات عباس سطيف دور االستثمار
 

 1مال الفكري كمدخل لتحسين أداء البحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي في الجزائر: دراسة ميدانية بجامعة سطيفال االستثمار في رأس 129
 

مج  ادلعق ؤات ا ؿ هبدؼ  ادلبح :ٌنجملي ا  ؤ   يةدؤها الباا رلي ا  ؤ  األس ق  أو اجليل اخلمي  الي 
أو أ  طرية  أ را،  اإلنرتن عهم أو ارسالو ا  طري  الميد، الع اصل ادلباشر ؤ، ؤ   لؿ 1ؤ ه ع ؤعٌن

بياف إذل ال ثًن ؤ  ال ق  واجلهد، قيا ربعاج إذل قفاءة ؤنهجي  و مة واسع  يف وبع ق  ايقي  بناء االسع
 .2األس ق البح  وصياغ  

وى  اخل  ات الي وؼلض  بصييم االسعبياف إذل رلي ا  ؤ  اخل  ات أو ادلراال ادلعدا ق  رييا بينها، 
  يف ادلراق  اي  ه الدراس ، ذجلي  البيانات يف ىأساسي    اببااها إلاداد االسعبياف الذ    ااعياده ق داة 

مجعها وبب يبها يف الفصل األوؿ، الثاين ادلفاىيم النظري  الي   باالاعياد اقم  *النسا  األولي  ؤنوبصييم  األوذل
**احمل يٌناألسابذة اقم رلي ا  ؤ   وارهووالثال ، 

ادلراق  الثاني  الدراس ، ليعم يف  وظل ذجةا بإش الي  ؤرر 
لك يف ادلراق  ذاحمل يٌن، ليعم بعد  األسابذةبع  العبارات بناء اقم ب جيهات وؤلاظات  واذؼبعديل 

هب و يف ش قو اجلاؤع  زلل الدراس  و  أسابذةؤ  األ ًنة ب زي  االسعبياف ادلعدؿ اقم اين  اسع لاي  
  .اللزؤ  ببع  الععديلتبعد الةياـ  ***النهائ 

 ي  االسعبياف يف ش قو النهائ  :ل:  زلاور أساسي ، ى  قالعارل:وقد بض
  بضي  بدوره :ل:  أبعاد، االسعثيار يف ذزل ر االسعثيار يف رأس ادلاؿ الف ر ، وال :األول المحور -

 رأس ادلاؿ البشر ، االسعثيار يف رأس ادلاؿ اذلي ق ، االسعثيار يف رأس ادلاؿ العلقايت.
  بضي  ى  اآل ر :ل:  أبعاد، بنظيم وب  ير البح  ذزل ر أداء البح  العقي ، وال :الثاني المحور -

 لعقي ، العلقات والشراقات العقيي ، بثيٌن البح  العقي .ا
البيانات ال صفي  العاؤ ، والذ  بصي  ؤعاًنات اجلنت، الربب ، اخلمة، ال قي ،  :الثالث المحور -

 العلق  بالبح  العقي ، واالنعياء اإلدار .
ىعياـ باالسعثيار يف رأس ادلاؿ الف ر  ربديد ؤسع ا االو االسعبياف  اباراتوهبدؼ اإلجاب  اقم 

وى   ،اخلياس  Likertؤةياس  االاعياد اقم   ةدر ؤع  زلل الدراس سشرات أداء البح  العقي  يف اجلاوؤ
 اقم ؤ ارةعو ادـ أو ؤ ارةعو ؤدا ا  بالععبًن لقفرد لقسياح اسعاداؤو يعم درجات كت ؤ  ؤةياس ا  ابارة
 إذل بشدة ادل ارة  ؤ  ؤعصق  سقسق  اقم أ    ي ، ب  ف ادل ق  شدة/ق ة أف ةياسادل يفرتضؤعين ، و  ابارة

                                                           
دار صفاء لقنشر والع زي ، ، Spssمبادئ اإلحصاء واالحتماالت ومعالجتها باستخدام برنامج ، زليد اسٌن الةادر  و ؤىن ا ا اهلل الش يلت1

 .21، ن2014اياف، ال بع  الثاني ، 
 .425ن ،مرجع سبق ذكرهس بًني س سارانعاق س، 2
 .01ادلقح  رقم *

 .03ادلقح  رقم **
 .02ادلقح  رقم ***
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 قيد ادل ق  لةياس سعادـب اددي  قيي  اخليس  اإلجابات أف ب  ف ل ل ؤ  اقم بشدة، االبفاؽ ادـ
، ؤ ار  بدرج  ؤع س  ( درجات، ،4( درجات، ،ؤ ار ، )5) ة،بشد ؤ ار ، لي  ف بذلك اخليار، العحةي 

 (.1،غًن ؤ ار  بشدة، درج  )درج ، و( 2درجات، ،غًن ؤ ار ، )( 3)
 ثالثا: االختبارات القبلية ألدوات الدراسة 

يع ق  الةياـ دبجي ا  ؤ  اال عبارات الةبقي ، يف مج  البيانات إف بصييم أدوات الدراس  وااعيادىا 
   بعبعو البياناتذا عبار صدؽ و:بات أدوات الدراس ، وا عبار ن ع الع زي  ال ه األ ًنة يف قل ؤ ذوبعيثل ى

 العحقيل وا عبار الفرهيات.يف  ن ع اال عبارات اإلاصائي  الي ؽل   اسعاداؤها بعم ؤعرر اقيو   بناء ذوال
 :اختبار صدق وثبات أدوات الدراسة .1

رعل زلع ا ؤعاًنات بع ت  )االسعبياف( األداةا قان  ذبا عبار الصدؽ والثبات ا عبار ؤا إيةصد 
نفت له األداة ذا ؤا   ب جيو ىذعبارة أ را درج  اسعةرار النعائج و:باهتا إأو بلك بفعالي  ودق  ذالدراس  وبةيت 

 لك   االاعياد اقم اال عبارات العالي :ذ، وهبدؼ الةياـ ب1األرراد ويف مل نفت الظروؼ
  :االختبارات الحكمية .1.1

  ارض النسا  األولي  ؤ  االسعبياف اقم رلي ا  ؤ  هبدؼ ا عبار الصدؽ الظاىر  ألداة الدراس  
الي   االاعياد اقيها يف بعديل وإ:راء ابارات ي  قان  ذلم العديد ؤ  ادللاظات واالقرتااات ذوالاحمل يٌن، 

والي   أسعاذ،  30بع  ف ؤ  لك ب زي  االسعبياف يف نساعو ادلعدل  اقم اين  ذبريبي  ذاالسعبياف، ليعم بعد 
واربباطها وه ح ابارابو  قيل نعائجها وااعيادىا يف صياغ  االسعبياف يف ش قو النهائ  بعد الع قد ؤ رب

 .دبعاًنات الدراس 
  االختبارات اإلحصائية: .2.1

ا قان  ابارات أو زلاور االسعبياف بةيت ذإأو ا عبارا ؤا  ،يف إطار ا عبار صدؽ و:بات أداة الدراس 
 العالي :  االاعياد اقم رلي ا  ؤ  اال عبارات  ةياسوبفعالي  ودق  ؤا وهع  ل

  ألفا كرونباخ معاملCronbach's Alpha :  دلعرر  ت الي يعم اسعاداؤها ادلةايي أشهرأاد ؽلثل
اقم اساب االربباط الدا ق  بٌن إجابات  يف ذلك ويععيدصدؽ و:بات ابارات االسعبياف، 

α وػلس  ور  ادلعادل  العالي : ،2االسعبياف  
 

   
(  

∑   
  

   

  
: ادد األس ق ، k اي :، ( 

  
  ،   إلجابات السساؿ: العباي   

وبنحصر قيم ىذا ادلعاؤل بٌن  ،3إلجابات مجي  األس ق  العباي :  
                                                           

 .178، نمرجع سبق ذكره قيل شرق ، 1
، ؤرق  سم لقدراسات االاصائي  IBM SPSS Statistics برنامج باستخدام لالستبيانات اإلحصائي التحليلالعنج ،  ؤع و  البحر غي 2

 .15، ن2014برقيا، والسياسات العاؤ ، 
3
Robert F. DeVellis, Scale Development Theory and Applications, SAGE Publications, Inc., 4

th
 Edit, 

California, 2017, p.59 
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 0.6 ؤ  أقم ؤةب ؿ، 0.7  ؤ أقم جيد، 0.8 ؤ  أقم شلعاز،  0.9 ؤ  أقماي  سبثل  1و 0

 .1ؤةب ؿ غًن 0.5 ؤ  أقلو  هعي  0.5 ؤ  أقم ريو، ؤش  ؾ
 در اإلشارة إليو أف اربفاع ؤعاؤل ذبؤا  :معامل االتساق الداخليCronbach's Alpha  قد ي  ف

ناذبا ا  اربفاع قيم االربباطات بٌن الفةرات، وىذا ؤا يهدؼ إليو اال عبار بااعباره ؽلثل ؤدا 
االبساؽ الدا ق  لقيةياس، قيا قد ي  ف ناذبا ا  ط ؿ اال عبار أو سبا:ل الفةرات وبشاهبها حبي  

  أجل الع قد ؤ  أف ، لذلك وؤ2ها بعضا رييا بةيسو رغم ا علؼ الصياغ  الظاىري  ذلاضب رر بع
اربفاع ؤعاؤل ألفا يع د ل ج د ؤعدؿ ؤةب ؿ للربباط بٌن الفةرات وليت لسب  آ ر، ي  ف ؤ  

وؤ  أجل ربديد  ره.االسعبياف وزلاو  اباراتال اج  اقم الباا  أف يةـ  بعحديد قيم االربباط بٌن 
يف بااعباره أقثر ادلةاييت شي اا  Pearsonيعم االاعياد اقم قل ؤ  ؤعاؤل االربباط  ىذه الةيم

بااعباره األنس   Spearmanؤعاؤل االربباط ب هيح العلق  اخل ي  بٌن رلي اعٌن ؤ  البيانات، و 
ال  0.19إذل  0.01قالعارل: ) Pearsonبفسر قيم ؤعاؤل االربباط ، اي  يف اال  البيانات الربيب 

 0.70، ق   0.69إذل  0.40ؤةب ؿ،  0.39إذل  0.30هعي ،  0.29إذل  0.20ي جد اربباط، 
هعي   0.19إذل  0.00قالعارل: ) Spearmanرييا بفسر قيم ؤعاؤل االربباط ، 3ق   جدا( ر قثر
 1.00إذل  0.80ق  ،  0.79إذل  0.60، ؤع سط 0.59إذل  0.40هعي ،  0.39إذل  0.20، جدا

ن ع العلق  رإذا قان  ؤ جب  ؤ  األ ذ بعٌن االاعبار أف إشارة قيي  ادلعاؤل بفسر ، 4ق   جدا(
، أؤا إف قان  سالب  رالعلق  ا سي ، قيا أنو يشرتط أف ب  ف درج  ادلعن ي  أقل ؤ  ي درالعلق  طر 

 اىت ي  ف االربباط ؤعن يا.  0.05
 معامل التجزئة النصفية Guttman Split-Half :واادا ؤ  ادلعاؤلت الي بسعادـ  يععم

ي  وا عبار أاقم ؤبدأ ذب ئ  البعد أو احمل ر إذل ج  ال عبار الصدؽ البنائ  ألداة الدراس ، اي  يععيد 
ؤا إذا قاف اجل ء األوؿ ؤعس  أو ؤرببط ؤ  اجل ء الثاين، وغل  أف ي  ذ ىذا ادلعاؤل قيي  أقل ؤ  قيي  

0.6وأقم ؤ   Cronbach's Alphaؤعاؤل 
5. 

                                                           
1
Joseph A. Gliem & Rosemary R. Gliem, Calculating, Interpreting, and Reporting Cronbach’s Alpha 

Reliability Coefficient for Likert- Type Scales, Midwest Research to Practice Conference, Ohio State 

University, USA, 2003, p.87 
، رلق  جاؤع  ادلقك سع د، البنية المنطقية لمعامل ألف كرونباخ ومدى دقتو في تقدير الثبات في ضوء افتراضات نماذج القياس ،زليد بيا ة2

 .656ن ،2009، 3، العدد21رلقد
3
web site: https://www.statisticshowto.com/probability-and-statistics/correlation-coefficient-formula/, seen on: 

16/03/2020, at: 17:08 
4
web site document: Spearman’s Correlation, http://www.statstutor.ac.uk/resources/uploaded/spearmans.pdf, 

seen on: 16/03/2020, at: 17:25.   
 .181، نذكرهمرجع سبق ، شرق   قيل 5

https://www.statisticshowto.com/probability-and-statistics/correlation-coefficient-formula/
http://www.statstutor.ac.uk/resources/uploaded/spearmans.pdf
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 :ه اال عبارات اس  قل بعد وزل ر ؤ  أبعاد وزلاور االسعبيافذويف ؤا يق  نعائج ى
 االستثمار في رأس المال البشري بعداالختبارات االحصائية لصدق وثبات عبارات : (12/4)رقمالجدول 

 العبارة الرقم
Cronbach's 

Alpha 
 العبارة بحذف

معامل 
 االرتباط

Pearson 

معامل 
 الرتباطا

Spearman 

 مستوى
 المعنوية

Guttman 

Split-

Half 

01 
 اقيي  قفاءة ؽلعق  ف أسابذة اسعة اببعيل اجلاؤع  اقم 

 0.000 **0.535 **0.561 0.841 .االي  حبثي  و مات

الجزء 
 األول

02 
 إذل العقي  البح  رلاؿ يف الةيادي  ادلناص  ب لي  يف اجلاؤع  بقعـ 

 0.000 **0681 **0.693 0.821 .وال فاءة اخلمة ؤعايًن

03 
 لألسابذة وال ايف ادلناس  الع  ي  ب رًن اقم اجلاؤع  بعيل

 0.000 **0.681 **0.702 0.819 .اجلدد والبااثٌن

04 
 بدريبي  دورات يف والبااثٌن األسابذة ؤشارق ربرن اجلاؤع  

0.589** **0.620 832.0 لقرر  ؤ  ؤعاررهم وب  ير ؤهاراهتم البحثي  والفني . وبربصات  0.000 

 0.683 للجزء األول Cronbach's Alphaمعامل  

05 
 ادلعيي ة العناصر اقم نظاـ ربفي  يساىم يف احلفاظ اجلاؤع  سبعقك

 0.000 **0.708 **0.713 0.817 .والبااثٌن األسابذة ؤ 

الجزء 
 الثاني

06 
 األسابذة يةدؤها الي واحلق ؿ باألر ار قبًنا اىعياؤا اجلاؤع  ب رل

 0.000 **0.723 **0.713 0.818 .األداء ؤسع يات وربسٌن العيل ؤشاقل دلعاجل  والبااثٌن

07 
  لؿ ؤ  والبااثٌن األسابذة يف االسعثيار اقم اجلاؤع  بعيل

 0.000 **0.743 **0.751 0.811 .لديهم واالبع ار االبداع لروح بشجيعها

08 
 وب رل والبحثي  العقيي  اخلمات يف االسعثيار اقم اجلاؤع  برق 

 0.000 **0.728 **0.744 0.812 .ب صحاهبا  اصا اىعياؤا

 0.804 للجزء الثاني Cronbach's Alphaمعامل 

 Guttman Split-Half 0.790 معامل

 0.840 للبعد  Cronbach's Alphaمعامل 

 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر

لبعد رأس  Cronbach's Alphaؤعاؤل ادلعروه  يف اجلدوؿ أاله يعضح أف قيي   النعائجؤ   لؿ 
، وؤا يسقد ذلك بع ت انسجاـ وابساؽ ابارات البعد رييا بينهاوى  قيي  جيدة  0.8ادلاؿ البشر  أقم ؤ  

بنحصر بٌن  اند اذؼ أ  ابارة قل ابارة اقم ادا، اي  يعضح أف قيي  ادلعاؤل  اذؼقيم ادلعاؤل بعد 
،  ادلعاؤل ل  بعاًن قثًنارةيي  أ  ابارة ؤ  ابارات البعد  اذؼشلا يعين أنو ويف اال  ؤا    0.811و  0.841

دبسع ا ؤعن ي  أقل  7.51و  5.61الي بنحصر اقم الرتبي  بٌن االربباط  تقيا أنو وؤ   لؿ قيم ؤعاؤل
بالنسب  دلعاؤل  0.05دبسع ا ؤعن ي  يةل ا   7.43و  5.35و  Pearsonبالنسب  دلعاؤل االربباط  0.05ؤ  

ؤعاؤل  قيي العبارات برببط بش ل ق   ؤ  البعد، وى  ؤا يعين أف   أغقيعضح أف ، Spearmanاالربباط 
Cronbach's Alpha   وؤا يسقد ذلك أقثر ؤعاؤل عبارات البعد، االبساؽ الدا ق  لبع ت بش ل رعق

Guttman Split-Half بةل ا  قيي  و  0.6أقم ؤ   بااعبارىادال  إاصائيا  (0.790) قييعوععم الذ  ب
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ط بب، اي  أف ىذه الةيي  بدؿ اقم أف ابارات اجل ء األوؿ بر Cronbach's Alpha (0.840)ؤعاؤل 
وىذا ققو يسقد يف األ ًن صدؽ و:بات ابارات ىذا البعد ورعاليعها يف ، ل ق   ؤ  ابارات اجل ء الثاين بش

 ةياسو. لقياس ؤا وهع  
 الهيكلياالستثمار في رأس المال  بعداالختبارات االحصائية لصدق وثبات عبارات : (13/4)رقمالجدول 

 العبارة الرقم
Cronbach's 

Alpha 
 العبارة بحذف

معامل 
 االرتباط

Pearson 

معامل 
 الرتباطا

Spearman 

 مستوى
 المعنوية

Guttman 

Split-Half 

09 
بعيل اجلاؤع  اقم ب رًن براؤج أقادؽلي  ؤععددة وزبصصات 

 0.000 **0.518 **0.541 0.861 اقيي  سلعقف  بع ار  وس ؽ العيل.

الجزء 
 األول

10 
بعيل اجلاؤع  اقم ب رًن العدد ال ايف وادلناس  ؤ  سلعمات 

 0.000 **0.727 **0.740 0.832 اال عبار.البح  وورشات 

11 
بعيل اجلاؤع  اقم ذبهي  سلابر البح  ب ادث وسائل البح  

 0.000 **0.748 **0.763 0.828 وأدوات اال عبار.

12 
بععيد اجلاؤع  اقم ىي ل بنظيي  ؤرف يساىم يف ربسٌن ج دة 

 0.000 **0.714 **0.730 0.833 واألداء البحث .الع  ي  

 0.733 للجزء األول Cronbach's Alphaمعامل  

13 
بععيد اجلاؤع  اقم نظاـ إدار  يشج  االبع ار واالبداع ويدام 

 0.000 **0.729 **0.735 0.832 األر ار اجلديدة.

الجزء 
 الثاني

14 
بعيل اجلاؤع  اقم ب ويد األسابذة والبااثٌن ب ار  األجه ة 

 0.000 **0.720 **0.720 0.834 أاياذلم.اللزؤ  ألداء 

15 
بع رر اجلاؤع  اقم قاادة بيانات بعضي  ؤعق ؤات ا  قل 

 0.000 **0.694 **0.720 0.835 أنش عها االقادؽلي  والبحثي .

16 
سبعقك اجلاؤع  نظاـ ؤعق ؤات إلدارة ؤ اردىا البشري  )االسابذة 

 0.000 **0.654 **0.677 0.841 والبااثٌن( ؽلعاز بالدق  واحلدا:  وسرا  العنفيذ.

 0.764 للجزء الثاني Cronbach's Alphaمعامل 

 Guttman Split-Half 0.851 معامل

 0.855 للبعد  Cronbach's Alphaمعامل 

 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر

لبعد رأس ادلاؿ  Cronbach's Alphaؤعاؤل بظهر النعائج ادلعروه  يف اجلدوؿ أاله أف قيي  
 اذؼ:بات وصدؽ ابارات البعد،  اص  وأف قيم ادلعاؤل بعد وى  قيي  جيدة بع ت  0.8أقم ؤ   اذلي ق 

أ  ابارة  اذؼأنو ويف اال  ؤا    أ ، 0.861جاوز بعوال  0.828ةل ا  بأ  ابارة ؤ  ابارات البعد ال 
بشًن إذل وج د  اليؤ  ابارات البعد رةيي  ادلعاؤل ل  بعاًن قثًنا، قيا أنو وؤ   لؿ قيم ؤعاؤلت االربباط 

يعضح أف قيي  ؤعاؤل  –رييا ادا العبارة األوذل )اربباط ؤع سط(  –اربباط ق   ألغق  العبارات ؤ  البعد 
Cronbach's Alpha  اي  أف قيم ؤعاؤل االربباط  ابارات البعد،بع ت بش ل رعق  صدؽ و:بات

Pearson  قيم ؤعاؤل االربباط  و 0.05دبسع ا ؤعن ي  أقل ؤ   7.63و  5.41بنحصر بٌنSpearman 
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-Guttman Split، وؤا يسقد ذلك أقثر ؤعاؤل 0.05دبسع ا ؤعن ي  يةل ا   7.48و  5.18بنحصر بٌن 

Half   اربباط ق   بٌن العبارات األرب  األوذل ؤ  العبارات األرب  الثانيإذل وج د  (0.851) قييعو بشًنالذ ، 
 ةياسو. ليسقد يف األ ًن صدؽ و:بات ابارات ىذا البعد ورعاليعها يف قياس ؤا وهع   ؤاوىذا 

 العالقاتياالستثمار في رأس المال  بعداالختبارات االحصائية لصدق وثبات عبارات : (14/4)رقمالجدول 

 العبارة الرقم
Cronbach's 

Alpha 
 العبارة بحذف

معامل 
 االرتباط

Pearson 

معامل 
 الرتباطا

Spearman 

 مستوى
 المعنوية

Guttman 

Split-Half 

17 
األوساط العقيي  ال طني  سبعقك اجلاؤع  امسا وؤ ان  اقيي  يف 
 0.000 **0.616 **0.629 0.831 والدولي .

الجزء 
 األول

18 
أصحاب ادلصقح  واحلفاظ اقم  ؤع قباتربةي  اقم اجلاؤع   بعيل

 0.000 **0.716 **0.724 0.816 القات طيب  ؤعهم.

19 
و بعيل اقم ال  أصحاب ادلصقح هتعم اجلاؤع  بآراء وؤةرتاات 

 0.000 **0.595 **0.622 0.832 ؤشاققهم ادلاعقف .

20 
بعيل اجلاؤع  اقم ربديد أىدارها ووه  برارلها ؤ   لؿ ؤشارق  

 0.000 **0.665 **0.685 0.821 أصحاب ادلصقح .

 0.693 للجزء األول Cronbach's Alphaمعامل  

21 
اايٌن )نةابات، االجعي ببناء القات ؤعين  ؤ  شرقائها  هتعم اجلاؤع

 0.000 **0.664 **0.677 0.823 اخل(. مجعيات، ن اد ..

الجزء 
 الثاني

22 
ابفاقيات بعاوف ؤ  اجلاؤعات األ را  اةدبعيل اجلاؤع  اقم 

 0.000 **0.735 **0.738 0.812 )وطني  أو دولي (.

23 
ابفاقيات شراق  ؤ  ادلسسسات احل  ؤي   اةدبعيل اجلاؤع  اقم 

 0.000 **0.685 **0.708 0.816 والشرقات اخلاص .

24 
ببين قيم وبةدًن  دؤات بع ار  وقيم اجملعي  بعيل اجليي  اقم 

 0.000 **0.668 **0.686 0.822 احملق  وؤع قبابو.

 0.759 للجزء الثاني Cronbach's Alphaمعامل 

 Guttman Split-Half 0.834 معامل

 0.841 للبعد Cronbach's Alphaمعامل 

 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر

صدؽ و:بات ابارات بعد رأس ادلاؿ العلقايت  الساب ادلعروه  يف اجلدوؿ  النعائج  لؿيعضح ؤ  
بشًن إذل  ذلكادلعاؤلت الي اسعادؤ  ال عبار قيم قل  ورعاليعها يف قياس ؤا وهع  لةياسو، اي  أف

 Cronbach's Alpha اسعةرار نعائج ىذا البعد ل  أايد اال عبار ؤ  نفت األرراد ويف نفت الظروؼ، رةيي 
أ  ابارة  اذؼ اص  وأف قيم ادلعاؤل بعد  ،انسجاـ وابساؽ ابارات البعد رييا بينها بسقد 0.8بعجاوز  يال

االربباط الة   ل ل العبارات ؤ   ذلك يسقدقيا   (،0.832و  0.812ؤ  ابارات البعد ال بعاًن قثًنا )بٌن 
دبسع ا ؤعن ي   0.738و  0.622الذ  بنحصر قييو بٌن  Pearsonؤعاؤل االربباط  ؤ البعد ؤ   لؿ قل 

دبسع ا ؤعن ي  أقل  0.735و  0.595الذ  بنحصر قييو بٌن  Spearmanؤعاؤل االربباط و  0.05أقل ؤ  
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 ( دال  إاصائيا0.790لذ  بععم قييعو )ا Guttman Split-Half، وؤا يسقد ذلك أقثر ؤعاؤل 0.05ؤ  
 (، اي  أف ىذه الةيي  بدؿ0.834) Cronbach's Alphaوبةل ا  قيي  ؤعاؤل  0.6بااعبارىا أقم ؤ  

 األ ًنة لو. األربع عبارات الؤ     األوذل لقبعدالعبارات األربع بٌن االربباط الة   اقم
 االستثمار في رأس المال الفكري محورأبعاد االختبارات االحصائية لصدق وثبات : (15/4)رقمالجدول 

 Cronbach's البعد الرقم
Alpha 

 معامل االرتباط
Pearson 

 الرتباطامعامل 
Spearman 

 مستوى
 المعنوية

Guttman 

Split-Half 

 االسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر  1.1

0.747 

0.808** 0.798** 0.000 

 0.000 **0.844 **0.858 االسعثيار يف رأس ادلاؿ اذلي ق  2.1 0.693

 0.000 **0.764 **0.782 العلقايتاالسعثيار يف رأس ادلاؿ  3.1

 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر

يف ىذا احمل ر بعيي  بالصدؽ  العبارات الي   ااعيادىا بظهر النعائج ادلعروه  يف اجلدوؿ أاله أف
ويظهر ذلك باالسعثيار يف رأس ادلاؿ الف ر ،  اجلاؤع  زلل الدراس  ؤسع ا اىعياـ والثبات ورعاليعها يف قياس

 احمل رنعائج ىذا  تبا: بسقد ؤةب ل وى  قيي   0.7 الي بعجاوز Cronbach's Alphaؤعاؤل قيي  ؤ   لؿ 
الي بنحصر ، قيا أنو وؤ   لؿ قيم ؤعاؤلت االربباط ؤ  نفت األرراد ويف نفت الظروؼ ل  أايد اال عبار
و  7.64و  Pearsonبالنسب  دلعاؤل االربباط  0.05دبسع ا ؤعن ي  أقل ؤ   8.58و  7.82اقم الرتبي  بٌن 

االربباط الة   جدا بٌن  يظهر Spearmanبالنسب  دلعاؤل االربباط  0.05 ؤ  أقلدبسع ا ؤعن ي   8.44
بع ت بش ل رعق  االبساؽ  Cronbach's Alpha، وى  ؤا يعين أف قيي  ؤعاؤل األبعاد واحمل ر اخلان هبا

 Guttmanؤعاؤل  وى  ؤا بسقده أقثر قيي لألبعاد الثل:  حمل ر االسعثيار يف رأس ادلاؿ الف ر ، الدا ق  

Split-Half (0.829 )  وأقل ؤ  قيي  ؤعاؤل   0.6بااعبارىا  أقم ؤCronbach's Alpha.   
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 البحث العلميوتطوير عبارات بعد تنظيم االختبارات االحصائية لصدق وثبات : (16/4)رقمالجدول 

 العبارة الرقم
Cronbach's 

Alpha 
 العبارة بحذف

معامل 
 االرتباط

Pearson 

معامل 
 الرتباطا

Spearman 

 مستوى
 المعنوية

Guttman 

Split-

Half 

25 
أنش   سبعقك اجلاؤع  ىي   اقيي  ذات قفاءة و مة لعسيًن وؤعابع  

 0.000 **0.619 **0.634 0.824 البح .

الجزء 
 األول

 0.000 **0.710 **0.722 0.809 ب رر اجلاؤع  ادل ارد اللزؤ  لعا ي  ااعياجات البح . 26

27 
بعيل اجلاؤع  اقم ب رًن وبسهيل ال ص ؿ إذل ؤصادر الع :ي  

 0.000 **0.582 **0.612 0.827 الضروري  لقبح .

28 
  اجلاؤع  اقم رصد مجي  الع  رات الع ن ل جي  وادلنهجيبعيل 

 0.000 **0.674 **0.694 0.812 .وبةدؽلها لقبااثٌن

 0.692 للجزء األول Cronbach's Alphaمعامل  

 0.000 **0.664 **0.678 0.816 ب رر اجلاؤع  بي   ؤناسب  لقبح . 29

الجزء 
 الثاني

30 
ؤعايًن اجل دة رييا يععق  دبارجات بعيل اجلاؤع  اقم هياف ب بي  

 0.000 **0.733 **0.737 0.805 البح  العقي .

31 
بضي  اجلاؤع  ؤشارق  ال قب  يف ادلسسبرات والعظاىرات العقيي  و 

 0.000 **0.632 **0.662 0.816 ادؤاجهم يف ادلشاري  البحثي .

 0.000 **0.663 **0.683 0.813 بعيل اجلاؤع  اقم ربديد أول ياهتا يف البح . 32

 0.743 للجزء الثاني Cronbach's Alphaمعامل 

 Guttman Split-Half 0.829 معامل

 0.835 للبعد Cronbach's Alphaمعامل 

 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر

بنظيم وب  ير لبعد  Cronbach's Alphaؤعاؤل النعائج ادلعروه  يف اجلدوؿ أاله أف قيي   بظهر
بباث نعائج ىذا البعد ل  أايد اال عبار ؤ  نفت األرراد  بسقدوى  قيي  جيدة  0.8أقم ؤ   البح  العقي 

، أ  ابارة ؤ  ابارات البعد اذؼقيم ادلعاؤل بعد  ادـ وج د باًن قبًن يف ذلك ، وؤا يسقدويف نفت الظروؼ
، قيا أنو 0.827ول  بعجاوز  0.805بةل ا  أ  ابارة رةيي  ادلعاؤل ل   اذؼأنو ويف اال  ؤا   اي  

 0.05دبسع ا ؤعن ي  أقل ؤ   7.37و  6.12الي بنحصر اقم الرتبي  بٌن وؤ   لؿ قيم ؤعاؤلت االربباط 
بالنسب  دلعاؤل االربباط  0.05دبسع ا ؤعن ي  يةل ا   7.33و  5.82و  Pearsonبالنسب  دلعاؤل االربباط 

Spearman  يعضح أف أغق  العبارات برببط بش ل ق   ؤ  البعد، وى  ؤا يعين أف قيي  ؤعاؤل
Cronbach's Alpha  بع ت بش ل رعق  االبساؽ الدا ق  لعبارات البعد، وؤا يسقد ذلك أقثر ؤعاؤل

Guttman Split-Half   ابارات اجل ء األوؿ ( إذل وج د اربباط ق   بٌن 0.829بشًن قييعو )الذ
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، وىذا ققو يسقد يف األ ًن صدؽ و:بات ابارات ىذا البعد ورعاليعها يف قياس ؤا لقبعد ابارات اجل ء الثاينو 
 وهع  لةياسو. 

 العالقات والشراكات العلميةعبارات بعد االختبارات االحصائية لصدق وثبات : (17/4)رقمالجدول 

 العبارة الرقم
Cronbach's 

Alpha 
 العبارة بحذف

معامل 
 االرتباط

Pearson 

معامل 
 الرتباطا

Spearman 

 مستوى
 المعنوية

Guttman 

Split-Half 

33 
بعاجل ررؽ البح  إش اليات اقيي  ذات اربباط دبشاقل 

 0.000 **0.642 **0.645 0.797 ادلسسسات ادلععاقدة ؤ  اجلاؤع .

الجزء 
 األول

34 
اجلاؤع  البح  يف ادلشاقل احلةيةي  لقيجعي   سلابربسعهدؼ 

 0.000 **0.702 **0.709 0.785 وؤسسسابو.

35 
بضي  اجلاؤع  ارقي  البااثٌن اقم ادلسع ا ال طين ؤ   لؿ 

 0.000 **0.564 **0.587 0.806 ؤشارقعهم يف أنش   حب   ارج ؤسسسعهم األصقي .

36 
حب  بالععاوف ؤ  ؤسسسات سبعقك اجلاؤع  ابفاقيات وؤشاري  

 0.000 **0.669 **0.684 0.789 وجاؤعات اادلي .

 0.686 للجزء األول Cronbach's Alphaمعامل  

37 
بضي  اجلاؤع  ارقي  البااثٌن اقم ادلسع ا العادل  ؤ   لؿ 

 0.000 **0.594 **0.644 0.796 ؤشارقعهم يف أنش   حب  دلسسسات وجاؤعات اادلي .

الجزء 
 الثاني

38 
بضي  اجلاؤع  الع طًن ادلشرتؾ لألطرواات واألاياؿ البحثي  ؤ  

 0.000 **0.645 **0.660 0.796 نظرائهم األجان .

39 
 ت اجملعي بنظم اجلاؤع  بظاىرات اقيي  بالععاوف ؤ  ؤسسسا

 0.000 **0.676 **0.701 0.786 احملق .

40 
 لؿ ؤ قعها اقم ربرن اجلاؤع  اقم نشر ؤنع جها العقي  ؤ  

 0.000 **0.625 **0.653 0.795 شب   األنرتني .

 0.698 للجزء الثاني Cronbach's Alphaمعامل 

 Guttman Split-Half 0.808 معامل

 0.815 للبعد Cronbach's Alphaمعامل 

 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر

العلقات لبعد  Cronbach's Alphaؤعاؤل بظهر النعائج ادلعروه  يف اجلدوؿ أاله أف قيي  
 وؤا يع ت ذلك أقثر:بات وصدؽ ابارات البعد، وى  قيي  جيدة بع ت  0.8أقم ؤ   العقيي والشراقات 

، أ  أنو ويف 0.806 و 0.785بنحصر قييو بٌن  الذ  قيم ادلعاؤل بعد اذؼ أ  ابارة ؤ  ابارات البعد
اال  ؤا   اذؼ أ  ابارة ؤ  ابارات البعد رةيي  ادلعاؤل ل  بعاًن قثًنا، قيا أنو وؤ   لؿ قيم ؤعاؤلت 

)اربباط ؤع سط(  الثالث رييا ادا العبارة  –بشًن إذل وج د اربباط ق   ألغق  العبارات ؤ  البعد  الياالربباط 
اي  أف  بع ت بش ل رعق  صدؽ و:بات ابارات البعد، Cronbach's Alphaيعضح أف قيي  ؤعاؤل  –

قيم ؤعاؤل  و 0.05دبسع ا ؤعن ي  أقل ؤ   7.09و  5.87بنحصر بٌن  Pearsonقيم ؤعاؤل االربباط 
ؤعاؤل  قيا أف قيي ،  0.05دبسع ا ؤعن ي  يةل ا   7.02و  5.64بنحصر بٌن  Spearmanاالربباط 
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Guttman Split-Half (0.808 الي ) العبارات و بشًن إذل وج د اربباط ق   بٌن العبارات األرب  األوذل
 ياسو.صدؽ و:بات ابارات ىذا البعد ورعاليعها يف قياس ؤا وهع  لة لقبعد بسقد ى  األ را األرب  الثاني 

 تثمين البحث العلميعبارات بعد االختبارات االحصائية لصدق وثبات : (18/4)رقمالجدول 

 العبارة الرقم
Cronbach's 

Alpha 
 العبارة بحذف

معامل 
 االرتباط

Pearson 

معامل 
 الرتباطا

Spearman 

 مستوى
 المعنوية

Guttman 

Split-Half 

41 
بعيل اجلاؤع  اقم دؤج نعائج البح  العقي  يف براؤج وؤةررات 

 0.000 **0.574 **0.595 0.812 الع  ي  األورل.

الجزء 
 األول

42 
بةـ  اجلاؤع  بعنظيم دورات ؤعاصص  لنةل نعائج البح  لفائدة 

 0.000 **0.665 **0.682 0.797 االجعياا  واالقعصاد .زلي ها 

 0.000 **0.522 **0.560 0.816 بشج  اجلاؤع  األاياؿ البحثي  الي بع ج بماءات ا رتاع. 43

 0.000 **0.658 **0.680 0.797 ا رتااهم.بعيل اجلاؤع  اقم ؤرارة  البااثٌن يف بسجيل براءات  44

 0.639 للجزء األول Cronbach's Alphaمعامل  

45 
بعيل اجلاؤع  اقم هياف ب  ي  قااد  يسيح لق قب  والبااثٌن 

 0.799 0.679** 0.668** 0.000 (.start-upبإنشاء وااعضاف ؤشاري  ذات الق  بالبح  )

الجزء 
 الثاني

46 
ادل ارد وال سائل اللزؤ  ألصحاب ادلشاري  وبضعها ب رر اجلاؤع  

 0.000 **0.747 **0.748 0.786 رب  بصررهم.

47 
سبعقك اجلاؤع  ادد ؤععم ؤ  اجمللت يسيح بنشر ووص ؿ نعائج 

 0.000 **0.708 **0.720 0.790 البح  لقجيه ر.

48 
 ربرن اجلاؤع  اقم ادلشارق  يف سلعق  العظاىرات وادلعارض الي

 0.000 **0.638 **0.659 0.801 ؤ  ش هنا نشر :ةار  البح  يف وسط اجليه ر.

 0.748 للجزء الثاني Cronbach's Alphaمعامل 

 Guttman Split-Half 0.812 معامل

 0.821 للبعد Cronbach's Alphaمعامل 

 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر

بثيٌن البح  لبعد  Cronbach's Alphaؤعاؤل بظهر النعائج ادلعروه  يف اجلدوؿ أاله أف قيي  
:بات وصدؽ ابارات البعد،  اص  وأف قيم ادلعاؤل بعد جيدة بع ت  والي سبثل قيي  0.8أقم ؤ   العقي 

، أ  أنو ويف اال  ؤا   اذؼ أ  0.816وال بعجاوز  0.786اذؼ أ  ابارة ؤ  ابارات البعد ال بةل ا  
بشًن إذل  اليابارة ؤ  ابارات البعد رةيي  ادلعاؤل ل  بعاًن قثًنا، قيا أنو وؤ   لؿ قيم ؤعاؤلت االربباط 

بع ت  Cronbach's Alphaيعضح أف قيي  ؤعاؤل  ن هباابٌن العبارات والبعد اخلوج د اربباط ق   
و  5.95بنحصر بٌن  Pearsonاي  أف قيم ؤعاؤل االربباط  بش ل رعق  صدؽ و:بات ابارات البعد،

 7.47و  5.74بنحصر بٌن  Spearmanقيم ؤعاؤل االربباط  و 0.05دبسع ا ؤعن ي  أقل ؤ   7.48
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الذ  بشًن قييعو  Guttman Split-Half، وؤا يسقد ذلك أقثر ؤعاؤل 0.05دبسع ا ؤعن ي  يةل ا  
الثاين، اي  أف قييعو أقم  اجل ء اباراتؤ   اجل ء األوؿ لقبعد( إذل وج د اربباط ق   بٌن ابارات 0.851)

وىذا ؤا يسقد يف األ ًن صدؽ و:بات ابارات ىذا ، Cronbach's Alphaوأقل ؤ  قيي  ؤعاؤل 0.6ؤ  
 البعد ورعاليعها يف قياس ؤا وهع  لةياسو. 

 أداء البحث العلمي محورأبعاد االختبارات االحصائية لصدق وثبات : (19/4)رقمالجدول 

 Cronbach's البعد الرقم
Alpha 

 معامل االرتباط
Pearson 

 الرتباطامعامل 
Spearman 

 مستوى
 المعنوية

Guttman 

Split-Half 

 بنظيم وب  ير البح  العقي  1.2

0.926 

0.947** 0.945** 0.000 

 0.000 **0.875 **0.887 والشراقات العقيي العلقات  2.2 0.873

 0.000 **0.966 **0.964 بثيٌن البح  العقي  3.2

 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر

العبارات الي   ااعيادىا يف ىذا احمل ر بعيي  بالصدؽ  ؤ  النعائج ادلعروه  يف اجلدوؿ أاله يعضح أف
دبسشرات أداء البح  العقي ، ويظهر  اجلاؤع  زلل الدراس  اىعياـ ؤسع اوالثبات ؤا غلعقها رعال  يف قياس 

بباث نعائج ىذا  بسقد شلعازوى  قيي   0.9 الي بعجاوز Cronbach's Alphaؤعاؤل قيي  ذلك ؤ   لؿ 
الي احمل ر ل  أايد اال عبار ؤ  نفت األرراد ويف نفت الظروؼ، قيا أنو وؤ   لؿ قيم ؤعاؤلت االربباط 

و  Pearsonبالنسب  دلعاؤل االربباط  0.05دبسع ا ؤعن ي  أقل ؤ   9.64و  8.87بنحصر اقم الرتبي  بٌن 
يظهر االربباط الة    Spearmanاؤل االربباط بالنسب  دلع 0.05دبسع ا ؤعن ي  أقل ؤ   9.66و  8.75

بع ت بش ل رعق   Cronbach's Alphaجدا بٌن األبعاد واحمل ر اخلان هبا، وى  ؤا يعين أف قيي  ؤعاؤل 
 Guttmanاالبساؽ الدا ق  لألبعاد الثل:  حمل ر أداء البح  العقي ، وى  ؤا بسقده أقثر قيي  ؤعاؤل 

Split-Half (0.873)   وأقل ؤ  قيي  ؤعاؤل  0.6بااعبارىا أقم ؤCronbach's Alpha.   
 اختبار التوزيع الطبيعي: .2

 اػادل قبػل ؤػ  ربديػده وىػ  الع زيػ  الػذ    ادلعصػق ،االاعياليػ  يععم الع زي  ال بيع  ؤ  أىم الع زيعات 
بػػالع زي  الا سػػ  نسػػب   اقيػػو قػػذلك، ويصػػ قح 1733سػػن   Abraham de Moivreالفرنسػػ   الرياهػػيات

 ،1809سػن   صػياعو الػذ  قػاـ دبعابعػ  ب بيةابػو وؤناقشػ  Karl Friedrich Gauss لعػادل الرياهػيات األدلػاين
  :  1ي ص  الع زي  ال بيع  بادلعادل  الرياهي  العالي و 

 

 √  
ويعم الةياـ هبذا الن ع  .     (   )  

                                                           
1
David J. Sheskin, Handbook of parametric and nonparametric statistical procedures, CHAPMAN & 

HALL/CRC, 3
rd

 Edit, USA, 2004, p.71. 
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اإلاصػائي  الػي ؽل ػ  اسػعاداؤها، رػإذا ؤػا قػاف الع زيػ  طبيعيػا يػعم اسػعاداـ دلعرر  نػ ع اال عبػارات ؤ  اال عبار 
 .أؤا إذا قاف غًن ذلك ريعم اسعاداـ اال عبارات اللؤعقيي  اال عبارات ادلعقيي 

، Kolmogrov-Smirnovا عبار   ااعياد وؤ  أجل ؤعرر  ن ع الع زي  الذ  بعبعو البيانات 
يةارف ب زي  اجملعي  االاصائ  ؤ   لؿ اينعٌن ؤسعةقعٌن ؤ   ذبٌن ؤ  ىذا والذ  ؽلثل ا عبار ااصائ  

اال عبار اقم الفرهي  ىذا ويععيد  ،1، وؽل   اسعاداؤو دلةارن  أ  ب زي  نظر  ؤ  الع زي  ادلشاىداجملعي 
 < sig ادلعن ي إذا قان  قيي  ؤسع ا  H0، اي  يعم قب ؿ الفرهي  الصفري  H1البديق  ي  والفره H0الصفري  

 > sig ادلعن ي إذا قان  قيي  ؤسع ا  H1وقب ؿ الفرهي  البديق   H0، رييا يعم رر  الفرهي  الصفري  0.05

0.05. 
  : بيانات العين  بعب  الع زي  ال بيع .H0الفرهي  الصفري   -
  : بيانات العين  ال بعب  الع زي  ال بيع .H1الفرهي  البديق   -

 Kolmogrov-Smirnov راختبا: (20/4)رقمالجدول 

 الرقم العنوان عدد العبارات احصائية االختبار (sig) المعنويةمستوى 
 1.1 االسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر  08 0.050 0.060
 2.1 االسعثيار يف رأس ادلاؿ اذلي ق  08 0.050 0.063
 3.1 االسعثيار يف رأس ادلاؿ العلقايت 08 0.044 *0.200
 1 رأس المال الفكرياالستثمار في  24 0.046 *0.200
 1.2 بنظيم وب  ير البح  العقي  08 0.048 0.079
 2.2 العقيي العلقات والشراقات  08 0.047 0.096
 3.2 بثيٌن البح  العقي  08 0.049 0.065
 2 أداء البحث العلمي 24 0.041 *0.200

 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر

بعػػاد االسػػعبياف أقػػم ؤػػ  أل ػػل  ادلعن يػػ نلاػػظ أف ؤسػػع ا  أاػػلهادلبينػػ  يف اجلػػدوؿ ؤػػ   ػػلؿ النعػػائج 
لبعػد االسػػعثيار يف رأس  0.200لبعػد االسػعثيار يف رأس ادلػػاؿ البشػر  وقييػ  قصػ ا  0.060بةييػ  دنيػا  0.05

                                                           
 اال عبػػارات ادلعقييػػ  ىػػ  بقػػك األسػػالي  الػػي بع قػػ  االسػػعيفاء باررتاهػػات، أو شػػروط ؤعينػػ  اػػ ؿ اجملعيػػ  الػػذ  بسػػح  ؤنػػو اينػػ  البحػػ  وأىػػم

اس  ي  اررتاهات ا ؿ اجملعي  الذ  بسح  ؤنو العين . انظر: ؤازف أشروطها ااعدالي  الع زي  وذبانت العباي ، أؤا اال عبارات اللؤعقيي  رل بض  
ادلنهجيػػ  لقنشػػر والع زيػػ ، ال بعػػ  ، الػػدار Spssاالختبااارات الالمعلميااة فااي المجااال الرياضااي باسااتخدام برنااامج احلسػػين وسػػ ين  شػػاؤل جاسػػم، 

 .77، ن2018األوذل، األردف، 
   ، Smirnov%20test.htm-https://www.elshami.com/Terms/K/Kolmogorov: مسًنن ؼ، اقم ادل ق  -ا عبار ق ل ؤ ج رؼ 1

  .22:03، 12/02/2020اقيو بعاريخ:  االطلع

https://www.elshami.com/Terms/K/Kolmogorov-Smirnov%20test.htm
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ؼلػػص زلػػ ر   ، قيػػا أنػػو ويف ؤػػاH1 وينفػػ  الفرهػػي  البديقػػ  H0 وىػػ  ؤػػا يسقػػد الفرهػػي  الصػػفري  ،ادلػػاؿ العلقػػايت
، وىذا ؤا يسقػد أقثػر ررػ  الفرهػي  0.200بةيي   0.05ل ل ؤنهيا أقم ؤ   ادلعن ي االسعبياف ق ل ريسع ا 

نػات العينػ  بعبػ  الع زيػ  ال بيعػ ، وىػ  ؤػا يعػين أف الػي بػنص اقػم أف بيا H0وقب ؿ الفرهي  الصػفري   H1 البديق 
 اال عبارات الي سيعم اسعاداؤها لعحقيل البيانات ى  اال عبارات ادلعقيي .

 اإلحصائية المطلب الثالث: االختبارات  -
 اقػم البااػ ؤػ  أىػم اخل ػ ات ادلنهجيػ  الػي غلػ  بععػم ايقيػ  ا عيػار وربديػد اال عبػارات اإلاصػائي  

بنػػ ع لػػك أف صػػح  ودقػػ  النعػػائج بػػرببط بشػػ ل و:يػػ  ذ، بػػل الةيػػاـ بػػ     ػػ ة أو إجػػراء ؤنهجػػ  آ ػػرالةيػػاـ هبػػا ق
   احلص ؿ اقيها.ون ع البيانات الي  الدراس  ررهياته اال عبارات ؤ  ذؤدا ب ار  ىو 

  ال: البرامج اإلحصائية المستخدمةأو 
ه األ ًنة ذىناؾ العديد ؤ  الماؤج الي ؽل   االاعياد اقيها يف ؤعاجل  وربقيل البيانات، اي  ب رر ى

أف زبعصر اقم الباا  ال ثًن ؤ  احلسابي  الدقية  الي ؤ  ش هنا ال ثًن ؤ  اال عبارات اإلاصائي  والعيقيات 
وهبدؼ ؤعاجل  وربقيل االي  الدق  ؤ  جه  أ را، ال ق  واجلهد ؤ  جه ، وسب نو ؤ  احلص ؿ اقم نعائج 

 ه   االاعياد اقم الماؤج العالي :ذراسعنا ىبيانات د
 :EXCELبرنامج  -

ى  برناؤج و  Microsoftبنعجها شرق  واادا ؤ  أىم وأشهر الماؤج الي  EXCELيععم برناؤج 
وإاصائي  ؤعةدؤ ، وقد   بعيقيات اسابي  الةياـ والرسـ  البياني ، أو  يسعادـ إلنشاء جداوؿ البيانات

  ادلةب ل  إذل ادلسرتجع . اساب اين  الدراس  وربديد نسب  االسعبياناتاسعاداـ المناؤج يف 
 :SPSSبرنامج  -

ؤ  أقدـ وأشهر الماؤج أو ؤا يعرؼ باحلـ  اإلاصائي  لقعقـ  االجعيااي    SPSSيععم برناؤج 
جلي  يد االسعبياف ق داة البح ث الي بعع العحقيل االاصائ  لبياناتيعم اسعاداؤها يف اإلاصائي  الي 

 اليلقةياـ جبيي  اال عبارات اإلاصائي   SPSS V25يف إصداره األ ًن المناؤج وقد   اسعاداـ  البيانات،
ب قيد و الع قد ؤ  صدؽ و:بات أداة الدراس ، الع زي  ال بيع  لقبيانات، ربقيل نعائج االسعبياف، ؤ   لذلا   

 ررهيات الدراس .أو نف  
  :اختبارات اإلحصاء الوصفيثانيا: 

 أبعادؤ   بعداإلجابات وؤسع ا االىعياـ ب ل وربديد اذباه  دؼ ربقيل نعائج أس ق  االسعبيافهب
 العالي : اإلاصائي  عبارات االالع رارات والنس    اسعاداـ ، وباإلهار  إذل االسعبياف
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  :(The Mean) الحسابي الوسط -
لو يف يعرؼ ال سط احلسايب جملي ا  ؤ  الةيم ب نو رلي ع ىذه الةيم ؤةس ؤا اقم اددىا، ويرؤ  

ويعم االاعياد اقم ادلع سط احلسايب ؤ  أجل ربديد اذباه اإلجاب  س اء بالنسب  ل ل ابارة ، 1(̅ ) بالرؤ  العادة
 أو ادل زوف ادلع سط طرية  اسعاداـيعم  وحلساب ادلع سط احلسايب أو بالنسب  لقبعد أو احمل ر ق ل. اقم ادة
ادد األرراد الذي  ا عاروا ×5)] = (̅ يق : )قيا  اي  يعم اسابو يف اال  ؤةياس لي رت اخلياس  ادلرجح،

 ×2ادد األرراد الذي  ا عاروا ىذا اخليار(+) ×3ادد األرراد الذي  ا عاروا ىذا اخليار(+)×4ىذا اخليار(+)
ويعم بفسًن  ،[(ادد األرراد/)ادد األرراد الذي  ا عاروا ىذا اخليار( ×1ادد األرراد الذي  ا عاروا ىذا اخليار(+)

، مث اساب ط ؿ الف   ؤ   لؿ بةسيم ادلدا اقم ادد اخليارات (4 =1-5)قييو ؤ   لؿ اساب ادلدا 
 سبثل اخليار غًن ؤ ار  بشدة 1.80إذل  1، لع  ف بذلك الف   األوذل لةيم ادلع سط احلسايب ؤ  (0.8=  4/5)

أ  ؤسع ا اىعياـ  ؤ ار غًن سبثل اخليار  2.60إذل  1.81، الف   الثاني  ؤ  اىعياـ هعي أ  ؤسع ا 
، الف   أ  ؤسع ا اىعياـ ؤع سط سبثل اخليار ؤ ار  بدرج  ؤع س   3.40إذل  2.61، الف   الثالث  ؤ  ؤناف 

سبثل  5إذل  4.21، والف   اخلاؤس  ؤ  أ  ؤسع ا اىعياـ اس  سبثل اخليار ؤ ار  4.20إذل  3.41الرابع  ؤ  
 .2ؤسع ا اىعياـ جيد أ  اخليار ؤ ار  بشدة

  (:Standard Derivationري )االنحراف المعيا -
االسعدالرل اإلاصاء  ؤ  ةاييت اال علؼ شي اا يف قلأف أقثر ؤ إذل David j. sheskin يشًن
 ب نو اجلذر الرتبيع  دلعدؿ ؤربعات االضلرارات ا  االضلراؼ ادلعيار  يعرؼ، و 3االضلراؼ وادلعيار  ى وال صف  
أ  قييعو ال بع ينا  أفCorinne Hahn  و  Sandrine Macé وبالنسب  لعفسًنه يشًن، 4احلسايبال سط 

ؤعق ؤ  اقم االطلؽ، ول   يف الاال  ؤا يعم بفسًنه ب رية  نسبي  أو ؤةارنعو ؤ  االضلراؼ ادلعيار  لعينات 
 .5احلسايب باسععياؿ ؤعاؤل اال علؼ، أو ؤةارنعو ؤ  ال سط أ را ؤ  نفت اجملعي  وربديد أيهيا أقثر بشععا

 :(The Coefficient of Variation) فمعامل االختال -
يسعادـ دلةارن   ؤةياس ادًن ال ادة ره  بذلكأاد ؤةاييت العشع  النسيب ؽلثل ؤعاؤل اال علؼ 

 (̅ ) وس هاويعرؼ ؤعاؤل اال علؼ لقعينػ  العػ   ،العشع  النسيب أو العجانت جملي اػات البيانات ادلاعقف 

                                                           
، 2007ادلسًنة لقنشر والع زي ، ال بع  األوذل، األردف،  ، دارمبادئ اإلحصاء الوصفي واالستدالليسادل ايسم بدر و اياد غصاب ابابن ، 1
 .55ن

 . 190، نمرجع سبق ذكره قيل شرق ، 2
3
David J. SHESKIN, Op. cit. p.39. 

 . 154، نمرجع سبق ذكرهزليد اسٌن الةادر  و ؤىن ا ا اهلل الش يلت، 4
 .191، نمرجع سبق ذكره قيل شرق ، 5
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 ال سط احلسايب /(σ) = ) االضلراؼ ادلعيار  (  ) ؤعاؤل اال علؼ :العالي   بالصيا( δ) واضلرارها ادلعيار 
، اي  أنو ققيا قان  قيي  ادلعاؤل أقل ؤ  %30، ويعم بفسًن قييو باالاعياد اقم النسب  ادلرجعي  1((̅ )

راإلجابات  %30دؿ ذلك اقم هع  العشع  وذبانت اإلجابات، أؤا إف قان  قييعو أقم ؤ   30%
 .2ؤشعع  وغل  بفسًن ذلك

 ثالثا: اختبارات اإلحصاء االستداللي 
ا عبارات اإلاصاء االسعدالرل الي ؤ     االاعياد اقم رلي ا  ؤ  ا عبار ررهيات الدراس هبدؼ 

 وبعيثل ىده اال عبارات يف ؤا يق :ش هنا ب قيد أو نف  الفرهي ، 
 :(Spearman Correlation) الرتبي معامل االرتباط -

لعحديد ق ة العلق  بسعادـ واادا ؤ  اال عبارات اللؤعقيي  الي  Spearmanيععم ؤعاؤل االربباط 
      العالي :ور  العلق   قييعوويعم ربديد ، 3بياناهتيا بربيبي  وبعب  الع زي  ال بيع  بٌن ؤعاًني 

 [
 ∑   

  
   

 (    )
،  ربب  ادلعاًن:   : الفرؽ بٌن رب  ادلعاًني ،   (،    : ادد أزواج ادلشاىدات )  اي : [

إذل  0)و ؤثل   اإلشارة إذل ذلك يف ؤعاؤل االبساؽ الدا ق  قالعارل: ويعم بفسًن قيي 4. : ربب  ادلعاًن  
إذل  0.80ق  ،  0.79إذل  0.60ؤع سط،  0.59إذل  0.40هعي ،  0.39إذل  0.20هعي  جدا،  0.19

    ق   جدا(. 1
 :(Simple Linear Regression) االنحدار الخطي البسيط -

 لقعنبس صيا اقم  يف احلص ؿ الي بسعادـ اصائي اإل ال رؽأقثر ؤ   البسيط اخل   االضلدار يععم
 بٌن سببي  الق  ب جد اي  ،ادلسعةلوى  ادلعاًن  قيم ؤعاًن آ رؤ   لؿ  وى  ادلعاًن العاب  وااد ؤعاًن بةيم

 ، وي ع  ظل ذج االضلدارادلعاًن العاب اقم  ادلعاًن ادلسعةلبذلك طرية  لعحديد درج  ب :ًن ىذي  ادلعاًني ، ره  
، ادلعاًن ادلسعةل:   ، ادلعاًن العاب :   ، اي :              ور  ادلعادل  العالي :  اخل   البسيط

 العش ائ  اخل  :   ، ؤيل  ط االضلدار:   ،    اندؤا ي  ف   قيي  :ابع  بعم ا  قيي :   
 لقني ذج.
 

                                                           
، http://business.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=9&lcid=70755، اقم ادل ق : معامل االختالفاالدارة واالقعصاد،  ققي  1
  .22:42، 17/03/2020االطلع اقيو بعاريخ:   

 .191، نمرجع سبق ذكرهشرق   قيل،  2
3
Brian C. Cronk, How to Use SPSS: A Step-by-Step Guide to Analysis and Interpretation, Routledge, 10

th
 

Edit, New York, 2018, p.53. 
 .202-201، ن.نمرجع سبق ذكره، الش يلت ؤىن ا ا اهلل والةادر  زليد اسٌن 4

http://business.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=9&lcid=70755
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 :(Multiple Linear Regression) االنحدار الخطي المتعدد -
ب :ًن ؽلثل االضلدار اخل   ادلععدد ؤ  أىم أدوات العحقيل اإلاصائ  اسعاداؤا ال عبار درج  

 1االضلدار اخل   ادلععدد ور  الصيا  العالي : ظل ذج أقثر ؤ  ؤعاًن ؤسعةل اقم ؤعاًن باب ، وي ع 
                             

اندؤا   قيي  :ابع  بعم ا  قيي :   ، ادلسعةل اتادلعاًن :    ،    ،    ، ادلعاًن العاب :   اي : 
 لقني ذج. اخل   العش ائ :   ؤيل  ط االضلدار، ، :   ،              ي  ف 

 2سيعم االاعياد اقم نعائج اال عبارات العالي :ظل ذج االضلدار وال عبار ج دة وؤعن ي  
 معامل االرتباط المتعدد(Multiple Correlation Coefficient) : 

 ظل ذجبص رة ااؤ  يسعادـ ادلعاؤل لةياس االربباط بٌن ؤعاًن باب  وأقثر ؤ  ؤعاًن ؤسعةل، ويف اال  
، (Pearsonؤعاؤل االضلدار البسيط، ب  ف قيي  االربباط ادلععدد ى  نفسها قيي  االربباط اخل   البسيط )

، ويعم بفسًن قييو ؤثل   اإلشارة إليو يف ؤعاؤل االبساؽ الدا ق ، وقل ؤا قان  قييعو      أ  أف 
 لك اقم ج دة ظل ذج االضلدار.ذأقم دؿ 
  :معامل التحديد)squaredThe coefficient of determination/R (: 

وى  ؽلثل نسب  اال علؼ يف قيم  الني ذجؤعاؤل العحديد ى  ؤةياس إاصائ  يسعادـ لةياس ج دة 
ودبعىن رياه ، ى  النسب  بٌن رلي ع ادلربعات لل علؼ االضلدار،  ظل ذجادلعاًن العاب  الي يفسرىا 

وي ع  ور  الصيا  العالي : ، (̅    )ورلي ع ادلربعات لل علؼ ال ق  (̅   ̂ )ادلفسر
   

∑( ̂   ̅)

∑(    ̅)
، والةيي  الي ي  ذىا ؤعاؤل العحديد ى  نسب  ؤا يفسره ظل ذج االضلدار ؤ  العلق  السببي  

اع قيي  ؤعاؤل العحديد ى  بٌن ادلعاًن العاب  وادلعاًن ادلسعةل، وقيا ى  احلاؿ ؤ  ؤعاؤل االربباط ادلععدد رإف اربف
 .ؤسشر اقم ج دة الني ذج

                                                           
 أسلوب األىداف باستخدام المتعدد OLS برمجة الخطي وأسلوب االنحدار نموذج معالم تقديرات بين المقارنةقامم  صفاء قرًن،   1

 .202، ن2009، 77، رلق  اإلدارة واالقعصاد، العددالخطية
 باالاعياد اقم:  الباا  إاداد 2
 .172-169ن.ن، 2020ليبيا، ، ال بع  األوذل، ، دار ال ع  ال طني spssتحليل البيانات خطوة بخطوة في راؤ  صلح جميل،  -
 .193-192، ن.نمرجع سبق ذكره قيل شرق ،  -
بعاريخ: ،   االطلع اقيو http://un.uobasrah.edu.iq/lectures/1988.pdfاقم ادل ق :  ؤق  ال رتوين ربقيل االضلدار، -

 . 11-01، ن.ن21:28، 18/03/2020
- Keenan A. Pituch and James P. Stevens, Applied multivariate statistics for the social sciences, 

Routledge, 6
th

 Edit, New York, 2016, pp.75-77. 

- web site: http://www.how2stats.net/2011/09/tolerance.html, seen on: 19/03/2020, at: 18:04. 

- web site: http://www.how2stats.net/2011/09/variance-inflation-factor-vif.html, seen on: 19/03/2020, at: 

20:18. 

http://un.uobasrah.edu.iq/lectures/1988.pdf
http://www.how2stats.net/2011/09/tolerance.html
http://www.how2stats.net/2011/09/variance-inflation-factor-vif.html
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 إحصائية Fisher : 
    احملس ب  لإلاصائي ةيي  ال ؤةارن  ، ؤ   لؿادلةدر ق ل االضلدار ظل ذجعن ي  دل قا عباربسعادـ  

اند    )احلرج (  اجلدولي ؤ  قييعها وؤةارنعها  ANOVAوالي يعم احلص ؿ اقيها ؤ  جدوؿ ربقيل العباي  
αؤسع ا ؤعن ي   يعم    أقم ؤ     ي  يا ؤا قان  قإذر، (     ) و  اري  ودرجات       

: ظل ذج االضلدار ؤعن  (، H1وقب ؿ الفرهي  البديق  ): ظل ذج االضلدار غًن ؤعن  ( H0رر  الفرهي  الصفري  )
 ادلعاًنات.ا  العلق  السببي  بٌن االضلدار جيد ويعم  ظل ذجوى  ؤا يعين أف 

 اختبار T student: 
أعلي  ب :ًن ادلعاًن   أو ؤراقبؤعادل الني ذج بص رة ؤنفصق  ا  بعضها البع ، ؤعن ي  ال عبار بسعادـ 

ادلسعةل اقم ادلعاًن العاب  يف ظل ذج االضلدار )ويف اال  وج د أقثر ؤ  ؤعاًن ؤسعةل يف الني ذج، رإنو يعم 
وؤةارنعها       لؿ ؤةارن  الةيي  احملس ب  لإلاصائي  لك ؤذويعم  ادلعاًنات(،ه ذبار بعدد ىعالةياـ هبذا اال 

αؤعن ي  اند ؤسع ا     ؤ  قييعها اجلدولي  )احلرج ( اي  يعم ، (     )اري   ودرج       
   قان  ؤا  البديق  ذلا إذا  وقب ؿ الفرهيات (     : H0)، (     : H0) الصفري  رر  الفرهيات

 .0.05ل ل ؤعقي  ؤ  ؤعادل الني ذج أقل ؤ   (االاعيالي الةيي  )وؤسع ا ادلعن ي     أقم ؤ  
 ةالخطي يةاختبار التعدد (Multicollinearity): 

ظل ذج االضلدار ادلععدد، بش ل الععددي  اخل ي  أقم ادلشاقل الي ب اجو الباا  اند اسعاداـ 
 Variance Inflation) العباي  بضام عاؤلو ؤ Toleranceوال عبار ذلك يسعادـ قل ؤ  ؤعاؤل 

Factor) ويشًن ؤعاؤل ،Tolerance   إذل نسب  العاًن غًن ادلشرتؾ ؤ  ادلعاًنات ادلسعةق  بالنسب  ل ل ؤعاًن
أدىن قيي  ؤ صم هبا، رإذا قان  قيي   0.2وبععم الةيي  ، (    )ؤسعةل، ويعم انو رياهيا بادلعادل : 

إذل  Vifويشًن ؤعاؤل  عدد     بٌن ادلعاًنات ادلسعةق ،رهذا يعين أف ىناؾ ؤش ق  ب 0.2ادلعاؤل أقل ؤ  
، ويعم انو رياهيا بادلعادل : (Beta)ادلعاؤلت ادلعياري  اجم العضام يف األ  اء ادلعياري  ادلربب   ب زف 

(     ⁄ ذا يعين ادـ ره 5هبا، رإذا قان  قيي  ادلعاؤل أقل ؤ   أقصم قيي  ؤ صم 5، وبععم الةيي  (
 .وج د ؤش ق  بعدد    

 :)estt T Independent Samples( للعينات المستقلة Tاختبار  -
 Tويعم بفسًن نعائجو ورةا لةيي   بٌن رلي اعٌن،الفروؽ ادـ ال عبار ؤ  ال رؽ ادلعقيي  الي بسع

عدـ وج د الي بةض  ب ؤةارن  ؤع س   اجملي اعٌن، اي  يعم قب ؿ الفرهي  الصفري اقيها ؤ   لؿ  ادلعحصل
أقم  T، إذا قاف ؤسع ا ادلعن ي  ادلةابل لةيي  (      : H0) دالل  إاصائي  بٌن اجملي اعٌنرروؽ ذات 



 الرابعالفصل  1في رأس المال الفكري في تحسين أداء البحث العلمي لجامعة فرحات عباس سطيف دور االستثمار
 

 1مال الفكري كمدخل لتحسين أداء البحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي في الجزائر: دراسة ميدانية بجامعة سطيفال االستثمار في رأس 146
 

، ريعم رر  الفرهي  الصفري  وقب ؿ الفرهي  البديق  ذلا 0.05، أؤا إف قاف ؤسع ا ادلعن ي  أقل ؤ  0.05ؤ  
 .1(      : H1)ذات دالل  إاصائي  بٌن اجملي اعٌن أ  وج د رروؽ 

 (:Levene's testاختبار التجانس ) -
 األااد  العباي  ا عبار اسعاداـ شروط قشرط ؤ  الفروؽ، ويععم ا عبارات ؤ  اال عبار ىذا يدرج
ANOVA ال عبار  االاعيالي  الةيي  بف ؽ اندؤا بثب  الي الصفري  الفرهي ( العجانت شرط ربة  رإف

Levene ا عبار اسعاداـ( يعم 0.05ادلعن ي   ؤسع ا ANOVA شرط يعحة  دل وإف الفروؽ، لعحديد 
 ادلعن ي  ؤسع ا ا  Levene ال عبار االاعيالي  الةيي  بةل اندؤا بثب  البديق  الي الفرهي ( العباي  ذبانت
Kruskal Wallisاللؤعقي   اسعاداـ اال عبار يعم (0.05

2. 
 (:(One-Way ANOVAتحليل التباين األحادي  -

، ويععيد بفسًن نعائجو اقم 3ؤ  ال رؽ ادلعقيي  الي بسعادـ ال عبار الفروؽ بٌن رلي اعٌن أو أقثر
، اي  يعم رر  الفرهي  الصفري  الي بةض  بعدـ وج د رروؽ Fؤسع ا ادلعن ي  الةيي  االاعيالي  لإلاصائي  

وى  ؤا يعين وج د ، 0.05ؤ   أقل Fذات دالل  إاصائي  بٌن اجملي اات إذا قاف ؤسع ا ادلعن ي  لإلاصائي  
 .0.05أقم ؤ   Fا قاف ؤسع ا ادلعن ي  لإلاصائي  ذ، رييا ب  ف النعيج  الع ت إ4الق  بٌن ادلعاًنات

 :Kruskal-Wallisاختبار  -
 ANOVAاألااد  العباي  لعحقيلل البدي  اللؤعقي اال عبارى  Kruskal-Wallis ا عبار  يععم

اقم ؤسع ا ادلعن ي   ى  اآل ر بفسًن نعائجوويععيد  )العجانت(،  ادلعقياال عبار  شروط ب اررـ اد اال  يف 
 وج د رروؽ ذات دالل  إاصائي  بٌن اجملي ااتاي  يعم رر  الفرهي  الصفري  الي بةض  بعدـ  لل عبار

0.05إذا قاف ؤسع ا ادلعن ي  لل عبار أقل ؤ   وقب ؿ الفرهي  البديق  ذلا
5. 

 
 
 

 

 

                                                           
 . بعصرؼ.194، نسبق ذكرهمرجع شرق   قيل،  1
  .187ن، كرهذ مرجع سبق ، شرق   قيل2

3
Brian C. Cronk, Op. cit, p.78. 

4
Michel Plaisent et al, Introduction à L’analyse des Données de Sondage avec SPSS, Presses de 

l’Université du Québec, Canada, 2009, p.102. 
 .174-170، ن.ن2007، الةاىرة، ال بع  الثاني ، ادل عب  األقادؽلي ، SPSSالتحليل االحصائي ب استخدام برنامج أساؤ  ربي  أؤٌن، 5
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 التحليل االحصائي لمحاور االستبياننتائج المبحث الثاني:  -
ه األدوات، ذيععيد ارض نعائج العحقيل االاصائ  ألدوات الدراس  اقم ؤنهجي  بصييم وإاداد ى

، ا ادلبح  ارض النعائج ادلععقة  بالبيانات ال صفي  العاؤ ذلك وورةا لعصييم االسعبياف سيعم ؤ   لؿ ىذل
ب بعاده  الف ر لك ارض النعائج ادلععقة  دبح ر االسعثيار يف رأس ادلاؿ ذم بعد عاألولي  ؤنها والثان ي ، لي

 البح  العقي  ب بعاده الثل:  ى  اآل ر.عائج زل ر أداء الثل: ، ليعم يف األ ًن ارض ن
 العامة المطلب األول: عرض النتائج المتعلقة بالبيانات الوصفية -

اخلصائص الشاصي  ثل البيانات ال صفي  العاؤ  أو ؤا ي ص  اادة خبصائص اين  الدراس  رلي ع سب
ؤهيا يف ىي ل الدراس  بااعبارىا البيانات  ذه البيانات ج ء  لقيجعي  ادلسعهدؼ بالدراس ، وبش ل ىوال ميفي  

وبالنسب  لدراسعنا ىده رةد   بةسيم البيانات ال صفي  العاؤ  إذل الي يعم اقم أساسها ا عبار ررهي  الفروؽ، 
  بيانات وصفي  ااؤ  أولي ، وبيانات وصفي  ااؤ  :ان ي ، ويف ؤا يق  ارض وربقيل لقنعائج ادلععقة  هبا.

  :لبيانات الوصفية العامة األوليةج اعرض نتائأوال 
بضين  البيانات ال صفي  العاؤ  األولي  قل ؤ  ؤعاًن اجلنت، الربب ، اخلمة، وال قي ، واجلدوؿ 

 لعارل يعرض النعائج ادلععقة  هبا:ا
 والكلية ،الجنس، الرتبة، الخبرة توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات: (21/4)رقمالجدول 

 المتغير
 الخبرة الرتبة الجنس

 أ.زلاهر أ.ؤسااد أنثم ذقر
أ.الععقيم 
 العارل

 10أقثر ؤ   10إذل  05ؤ   05أقل ؤ  

 119 123 69 29 129 153 129 182 التكرار

311 311 311 

 %38.26 %39.55 %22.19 %09.32 %41.48 %49.20 %41.48 %58.52 النسبة

100% 100% 100% 

 المتغير
 الكلية

 ال   العقـ  الع ن ل جيا االقعصادي العقـ  
ال بيع  ع.

 واحلياة
 البصريات اذلندس  ادلعياري 

 14 20 38 53 51 65 70 التكرار

311 

 %04.50 %06.43 %12.22 %17.04 %16.40 %20.90 %22.51 النسبة

100% 

 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر

يلاػػػػػظ أف نسػػػػػػب  ادلسػػػػػعج بٌن ؤػػػػػػ  األسػػػػػابذة الػػػػػػذق ر  أاػػػػػلهؤػػػػػ   ػػػػػلؿ النعػػػػػػائج ادلبينػػػػػ  يف اجلػػػػػػدوؿ 
(، إال أنػو واقػم الػرغم ؤػ  ىػذا %41.48( ب يد ا  نسب  ادلسػعج بٌن ؤػ  نسػب  األسػابذة االنػاث )58.52%)
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اصػ  وأف ىػذه النسػ  العفاوت ببةم النس  ؤعةارب  وى  ؤا يسقد ب ازف اين  الدراس  ؤ  ايػ  ؤعاػًن اجلػنت،  
ب اد ب  ف ؤع ابة  ؤ  نس  ب زي  ؤعاًن اجلنت يف رلعي  الدراس ، وؽل   بفسػًن ىػذا الع زيػ  ب جػ د ب ػارس يف 

 .1ررن الع مي  بٌن اجلنسٌن يف جاؤع  رراات اباس س ي 
بػٌن  ( يع زاػ ف بشػ ل ؤعةػارب%90أؤا بالنسب  دلعاػًن الرببػ  رػيلاظ أف أغقبيػ  ادلسػعج بٌن )أقػم ؤػ  

، رييػا دل بعجػاوز نسػب  ادلسػعج بٌن %41.48واألسابذة احملاهري  بنسب   %49.20األسابذة ادلساادي  بنسب  
وىػػ  نسػب  هػعيف  ؤةارنػ  بسػابةعيها، وؤةارنػػ  بنسػ  ب زيػ  ؤعاػًن الرببػػ  يف  %09.32ؤػ  أسػابذة الععقػيم العػارل 

ؤع ابةػػ  ؤػػ  ايػػ  الرتبيػػ  وؤعةاربػػ  ؤػػ  ايػػ   رلعيػػ  الدراسػػ  يلاػػظ أف النسػػ  رغػػم بفاوهتػػا إال أهنػػا جػػاءت
الةيم وى  ؤا يسقد ب ازف اين  الدراس  ؤ  اي  ؤعاػًن الرببػ ، ويفسػر ىػذا الع زيػ  سياسػ  الع ميػ  الػي بععيػدىا 

، اي  يظهر أف اجلاؤع  بعيل اقم رعح ؤناص  جديدة بش ل ؤسػعير بسػيح 1جاؤع  رراات اباس س ي 
 ؽلي  والبحثي .ذلا بعا ي  ااعياجاهتا االقاد

سػػن ات و  10و 05ؤػػ  ادلسػػعج بٌن بػػرتاوح  ػػمهتم بػػٌن  %39.55وبالنسػػب  دلعاػػًن اخلػػمة رػػيلاظ أف 
سػن ات  05سن ات، أؤا الذي  دل ؽلض  اقم بػ ميفهم أقثػر ؤػ   10ؤنهم بعجاوز  مهتم أقثر ؤ  % 38.26

ببػ  يلاػػظ وجػ د رػػ ارؽ قبػًنة بػػٌن ، وبػػالنظر إذل نسػ  ب زيػػ  العينػ  اسػػ  ؤعاػًن الر %22.19ر انػ  نسػبعهم 
ادلعاػًني ، رفػ  ال قػػ  الػذ  يشػ ل ريػػو ادلسػعج ب ف ؤػ  األسػػابذة ادلسػاادي  واحملاهػري  األغقبيػػ  يف ؤعاػًن الرببػػ  

سػن ات األغقبيػ  يف ؤعاػًن اخلػمة، وىػ  ؤػا يعػين وجػ د  10وأقثػر ؤػ   05يش ل ادلسعج ب ف الذي  ذلم  مة بٌن 
سػػن ات، وؽل ػػ  بفسػػًن  10وأقثػػر ؤػػ   05ة ادلسػػاادي  واحملاهػػري  بػػرتاوح  ػػمهتم بػػٌن نسػػب  ؤععػػمة ؤػػ  األسػػابذ

ىػػذا األؤػػر ب جػػػ د إجػػراءات بعرقػػػل االنعةػػاؿ ؤػػػ  رببػػ  إذل الرببػػػ  األاقػػم يف وقػػػ  وجيػػ  أو بالعػػػ  ر ال بػػًن الػػػذ  
بشهده ايقيات العحضًن لقيناقش  والع ىيل اجلاؤع  بسب  االلع اؤات االقادؽليػ  واإلداريػ  لألسػابذة ادلسػاادي  

 واحملاهري .  
ال قي  رةد قانػ  الع زيػ  ؤع ارةػا ؤػ  النسػ  الػي   وهػعها ال عيػار العينػ ، بااعبػار ويف ؤا يععق  دبعاًن 

 اقػػػم الرتبيػػػ ا ققيػػػ  العقػػػـ  االقعصػػػادي  واقػػػـ  العسػػػيًن ٌنأف العينػػػ  طبةيػػػ  نسػػػبي ، ايػػػ  قانػػػ  نسػػػب  ادلسػػػعج ب
ققيػ  اقػـ  (،  %16.40(، ققيػ  العقػـ  )%17.04(، ققيػ  ال ػ  )%20.90(، ققي  الع ن ل جيا )22.51%)

(، وؽل ػػػػ  %04.50(، ؤعهػػػد ادلي انيػػػك )%06.43(، ؤعهػػػد اذلندسػػػػ  ادلعياريػػػ  )%12.22ال بيعػػػ  واحليػػػاة )
ايػػػ  بععػػػم ق بػػػا اقييػػػا يسػػػعةبل طقبػػػ  العقػػػـ   1بفسػػػًن ىػػػذه النعػػػائج ب بيعػػػ  جاؤعػػػ  رراػػػات ابػػػاس   سػػػ ي 

ذي  يشػػ ق ف النسػػب  األقػػم ؤػػ  ىػػذا والع ن ل جيػػا بصػػف   اصػػ  باإلهػػار  اذل طقبػػ  االقعصػػاد واقػػـ  العسػػيًن الػػ
 الصرح العقي ، وىذا بعد ؤا   زبصيص ق   اقي  آ ر يسعةبل طقب  العقـ  اإلنساني  واالجعيااي . 

  العامة الثانوية الوصفيةثانيا: عرض نتائج البيانات 
إذل سلػػػم، االنعيػػػاء )العلقػػػ  بالبحػػػ  العقيػػػ  قػػػل ؤػػػ  ؤعاػػػًن   الثان يػػػ بضػػػين  البيانػػػات ال صػػػفي  العاؤػػػ  

 ، واجلدوؿ العارل يعرض النعائج ادلععقة  هبا.واالنعياء االدار ، (االنعياء إذل ررق  حب 
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 العالقة بالبحث العلمي واالنتماء اإلداري توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات: (22/4)رقمالجدول 

 المتغير

 العالقة بالبحث العلمي
 االنتماء اإلداري

 بحث مشروعاالنتماء إلى  االنتماء إلى مخبر
 ال نعم ال نعم ال نعم

 التكرار
236 75 204 107 31 280 

311 311 311 

 النسبة
75.88% 24.12% 56.59% 4.41%3 09.97% 90.03% 

100% 100% 100% 

 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر

 ذلم الق  بالبح  العقي ادلسعج بٌن   يأغقبؤ   لؿ النعائج ادلبين  يف اجلدوؿ أاله يلاظ أف 
ب بيع   ه النعائجذوؽل   بفسًن ى، حب  ؤشروعينعي ف إذل  %56.59ينعي ف إذل سلم حب ، و 75.88%

ص ورييا ؼل ،واادا ؤنهاالبح  العقي   يععميف ؤسسسات الععقيم العارل، والي  األسابذةال مائ  الي ؽلارسها 
 نسب اي  قان  نسب  ادلنعيٌن إذل سلم حب  أقم  حب ، ؤشروعبباي  نعائج االنعياء إذل سلم واالنعياء إذل 

بسه ل  وبساط  إجراءات االنعياء إذل سلابر البح ، رييا االنعياء إذل  ريي   بفسًنه حب ، ؤشروعادلنعيٌن إذل 
 .الععةيد وصع ب  العيل اجلياا يعسم ببع  حب ، وبش ل  ان بع  ادلشاري ،  ؤشروع

ادلسعج بٌن ؤ  % 09.97ويف ؤا يععق  دبعاًن االنعياء اإلدار ، رعشًن نعائج اجلدوؿ أاله إذل أف 
ليت لديهم ؤنص  إدار ، وؽل    (%90.03)يف اٌن قان  األغقبي  السااة  ؤنهم ، إدار  ؤنص لديهم 
نعائج ب بيع  اذلي ل العنظيي  لقجاؤعات وقق  ادلناص  اإلداري  ريها بادلةارن  ؤ  العدد ال بًن ؤ  ه الذبفسًن ى

اإلداريٌن لإلجاب  اقم االسعبياف، بالنظر بعدـ بفرغ ال ثًن ؤ  لك أيضا ذقيا ؽل   بفسًن األسابذة،  
دوف قياؤهم ببع  األاياؿ قادؽلي  شلا ػل ؿ الربباطهم الدائم وادلسعير بال ثًن ؤ  األاياؿ اإلداري  واأل

 .األ را
 يالمطلب الثاني: عرض نتائج محور االستثمار في رأس المال الفكر  -

باالسعثيار يف رأس ادلاؿ ؤعرر  ؤسع ا اىعياـ اجلاؤع  زلل الدراس   ا احمل ر إذلذيهدؼ ارض نعائج ى
، بعد االسعثيار يف رأس رأس ادلاؿ البشر  قل ؤ  بعد االسعثيار يفنعائج  لك ؤ   لؿ ارض ذو ، الف ر 
 العلقايت.س أي ق ، وبعد االسعثيار يف ر ادلاؿ اذل
  :عرض النتائج المتعلقة باالستثمار في رأس المال البشريأوال 

لدراس  اؤسع ا اىعياـ اجلاؤع  زلل  قان  هتدؼ إذل ؤعرر ا البعد رلي ا  ؤ  العبارات الي  ذبضي  ى
 بذلك. النعائج ادلععقة ي هح  العارلاجلدوؿ  و، ادلاؿ البشر باالسعثيار يف رأس 
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 : نتائج بعد االستثمار في رأس المال البشري(23/4)رقمالجدول 
اتجاه 
 االجابة

معامل 
االختالف 

(  ) 

االنحراف 
 المعياري

(𝝈) 

المتوسط 
 الحسابي

( ̅) 
 المجموع

 االجابات
غير موافق  الرقم العبارة

موافق بدرجة  موافقغير  بشدة
 موافق بشدة موافق متوسطة

 2.84 1.124 39.60 متوسط
 أسابذة اسعة اببعيل اجلاؤع  اقم  ك 24 73 73 111 30 311

 حبثي  و مات اقيي  قفاءة ؽلعق  ف
 .االي 

01 
100 09.65 35.69 23.47 23.47 07.18 % 

 2.94 1.127 38.35 متوسط
 الةيادي  ادلناص  ب لي بقعـ  اجلاؤع  يف  ك 25 77 99 74 36 311

 اخلمة ؤعايًن إذل العقي  البح  رلاؿ يف
 .وال فاءة

02 
100 11.56 23.79 31.83 24.76 08.04 % 

 2.99 1.36 38.02 متوسط
 الع  ي  ب رًنبعيل اجلاؤع  اقم  ك 25 92 79 84 31 311

 والبااثٌن لألسابذة وال ايف ادلناس 
 .اجلدد

03 
100 09.97 27.01 25.40 29.58 08.04 % 

 2.95 1.118 37.83 متوسط

 األسابذة ؤشارق ربرن اجلاؤع   ك 24 80 100 72 35 311
 وبربصات بدريبي  دورات يف والبااثٌن

لقرر  ؤ  ؤعاررهم وب  ير ؤهاراهتم 
 البحثي  والفني .

04 
100 11.25 23.15 32.16 25.72 07.72 % 

 3.13 1.139 36.44 متوسط
نظاـ ربفي  يساىم يف  اجلاؤع  سبعقك ك 29 103 90 56 33 311

 ؤ  ادلعيي ة العناصر اقم احلفاظ
 .والبااثٌن األسابذة

05 
100 10.61 18.05 28.95 33.12 09.32 % 

 3.08 1.150 37.29 متوسط
قبًنا باألر ار   ب رل اجلاؤع  اىعياؤا ك 31 93 91 63 33 311

واحلق ؿ الي يةدؤها األسابذة والبااثٌن 
 وربسٌن األداء. دلعاجل  ؤشاقل العيل

06 
100 10.61 20.26 29.26 29.90 09.97 % 

 3.17 1.125 35.46 متوسط
االسعثيار يف بعيل اجلاؤع  اقم  ك 34 99 92 59 27 311

األسابذة والبااثٌن ؤ   لؿ بشجيعها 
 االبداع واالبع ار لديهم.لروح 

07 
100 08.68 18.97 29.59 31.83 10.93 % 

 3.15 1.102 34.94 متوسط
االسعثيار يف اخلمات بعيل اجلاؤع  اقم  ك 31 100 89 68 23 311

 ان وب رل اىعياـ  العقيي  والبحثي 
 .ب صحاهبا

08 
100 07.40 21.86 28.62 32.15 09.97 % 

 االستثمار في رأس المال البشري 3.03 0.775 25.56 متوسط
 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر

االىعياـ باالسعثيار يف ؤسع ا ادلسعج بٌن ا ؿ إجابات أف ؤ   لؿ نعائج اجلدوؿ أاله يلاظ 
لك ذ، ويظهر 3.03دبع سط اسايب قدره  ضل   يار ؤ ار  بدرج  ؤع س  بعجو بش ل ااـ رأس ادلاؿ البشر  
قيا يلاظ ،  3.40و  2.61ادلع س ات احلسابي  ل ل العبارات الي بنحصر بٌن قيم ؤ   لؿ بش ل ؤفصل 
قل ؤ  االضلراؼ ادلعيار  وؤعاؤل اال علؼ ادـ بشع  اإلجابات، اي  يظهر أف قيي  قيم  ؤ   لؿ 
وى  ؤا يسقد  (%25.76) %30وقيي  ؤعاؤل اال علؼ أقل ؤ   (0.775)أقل ؤ  ال ااد ادلعيار  االضلراؼ 

 وب جهها ضل  نفت اخليار )ؤ ار  بدرج  ؤع س  ( أو ؤسع ا اىعياـ ؤع سط.ادـ ا علؼ اإلجابات 
 االسعثيار اجلاؤع  زلل الدراس  إذلبسعم ؤ   لذلا ب ج د رله دات ؤععمة وؽل   بفسًن ىذه النعائج 

ه اجمله دات ذإال أف ىالسعة اب والع مي  أو العدري  والعحفي ، س اء يف ؤا يععق  باذلا البشر ، يف رأس ؤا
اخلمات البحثي  العالي ، و ؤا يععق  باسعة اب وب مي  أصحاب ال فاءات العقيي    اص  يفببةم غًن قاري  
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سسات الععقيم العارل لك يع د بش ل أساس  إذل األطر الةان ني  والنظم العشريعي  الي رب م بسيًن ؤس ذولعل 
اجل ائري  بش ل ااـ، ورب م طرائ  وإجراءات اسعة اب وب مي  األسابذة والبااثٌن يف ىذه ادلسسسات، 

زبض  لق ثًن ؤ  الة انٌن واإلجراءات اإلداري  الي اي ؤي  ات ريسسسات الععقيم العارل وبااعبارىا ؤسسس
  ؽلن  أو ذاألؤر الليات يف االسعة اب والع مي ، األاالاعياد اقم نفت ه ادلسسسات ذبفرض اقم ؤسًن  ى

 فاءات يف رلارل أرضل الاسعة اب وب مي  يف أقثر قفاءة ورعالي  قد ب  ف ليات أ را أيعرقل اسعاداـ 
 البح  والعدريت.

 الهيكلي: عرض النتائج المتعلقة باالستثمار في رأس المال ثانيا 
لدراس  اؤسع ا اىعياـ اجلاؤع  زلل  قان  هتدؼ إذل ؤعرر بضي  ىذا البعد رلي ا  ؤ  العبارات الي  

 بذلك. النعائج ادلععقة ي هح  العارلاجلدوؿ  و، اذلي ق باالسعثيار يف رأس ادلاؿ 
 الهيكلي: نتائج بعد االستثمار في رأس المال (24/4)رقمالجدول 

اتجاه 
 االجابة

معامل 
االختالف 

(  ) 

االنحراف 
 المعياري

(𝝈) 

المتوسط 
 الحسابي

( ̅) 
 المجموع

 االجابات
غير موافق  الرقم العبارة

موافق بدرجة  غير موافق بشدة
 موافق بشدة موافق متوسطة

 2.70 1.143 42.26 متوسط
بعيل اجلاؤع  اقم ب رًن براؤج أقادؽلي   ك 21 69 56 127 38 311

ؤععددة وزبصصات اقيي  سلعقف  بع ار  
 وس ؽ العيل.

09 
100 12.22 40.83 18.01 22.19 06.75 % 

 2.97 1.089 36.62 متوسط
بعيل اجلاؤع  اقم ب رًن العدد ال ايف  ك 20 87 102 69 33 311

وادلناس  ؤ  سلعمات البح  وورشات 
 اال عبار.

10 
100 10.61 22.19 32.80 27.97 06.43 % 

 2.96 1.101 37.17 متوسط
اجلاؤع  اقم ذبهي  سلابر البح  بعيل  ك 19 92 91 76 33 311

 11 ب ادث وسائل البح  وأدوات اال عبار.
100 10.61 24.44 29.26 29.58 06.11 % 

 2.82 1.133 40.18 متوسط
بععيد اجلاؤع  اقم ىي ل بنظيي  ؤرف  ك 20 75 86 89 41 311

واألداء يساىم يف ربسٌن ج دة الع  ي  
 البحث .

12 
100 13.18 28.62 27.65 24.12 06.43 % 

 3.09 1.111 35.99 متوسط
بععيد اجلاؤع  اقم نظاـ إدار  يشج   ك 25 99 97 58 32 311

االبع ار واالبداع ويدام األر ار 
 اجلديدة.

13 
100 10.29 18.65 31.19 31.83 08.04 % 

 2.99 1.095 36.67 متوسط
بعيل اجلاؤع  اقم ب ويد األسابذة  ك 25 79 104 73 30 311

والبااثٌن ب ار  األجه ة اللزؤ  ألداء 
 أاياذلم.

14 
100 09.65 23.47 33.44 25.40 08.04 % 

 2.92 1.044 35.79 متوسط
بع رر اجلاؤع  اقم قاادة بيانات بعضي   ك 16 82 100 86 27 311

ؤعق ؤات ا  قل أنش عها االقادؽلي  
 والبحثي .

15 
100 08.68 27.65 32.15 26.37 05.15 % 

 3.05 1.069 35.07 متوسط
سبعقك اجلاؤع  نظاـ ؤعق ؤات إلدارة  ك 25 86 103 73 24 311

السابذة والبااثٌن( ؽلعاز ؤ اردىا البشري  )ا
 واحلدا:  وسرا  العنفيذ. بالدق 

16 
100 07.72 23.47 33.12 27.65 08.04 % 

 الهيكلياالستثمار في رأس المال  2.94 0.773 26.33 متوسط
 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر
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االىعياـ باالسعثيار يف ؤسع ا ادلسعج بٌن ا ؿ أف إجابات يلاظ  الساب ؤ   لؿ نعائج اجلدوؿ 
، ويظهر ذلك 2.94دبع سط اسايب قدره  بعجو بش ل ااـ ضل   يار ؤ ار  بدرج  ؤع س   اذلي ق رأس ادلاؿ 

، قيا يلاظ 3.40و  2.61بش ل ؤفصل ؤ   لؿ قيم ادلع س ات احلسابي  ل ل العبارات الي بنحصر بٌن 
ؤ   لؿ قيم قل ؤ  االضلراؼ ادلعيار  وؤعاؤل اال علؼ ادـ بشع  اإلجابات، اي  يظهر أف قيي  

( وى  ؤا %26.33) %30أقل ؤ   ( وقيي  ؤعاؤل اال علؼ0.773االضلراؼ ادلعيار  أقل ؤ  ال ااد )
 يسقد ادـ ا علؼ اإلجابات وب جهها ضل  نفت اخليار )ؤ ار  بدرج  ؤع س  ( أو ؤسع ا اىعياـ ؤع سط.

باالسعثيار يف رأس ادلاؿ اذلي ق  ؤ  طرؼ اجلاؤع  زلل ؤسع ا االىعياـ ادلع سط وؽل   بفسًن 
لو الق   يف قل ؤا لع رًن واالسعثيارب ج د إرادة لدا الةائيٌن اقم بسيًن وإدارة ؤصاحل اجلاؤع  الدراس ، 

واذلياقل  بع رًن براؤج وزبصصات أقادؽلي  بع ار  وؤع قبات س ؽ العيل،لك ذس اء بعق  برأس ادلاؿ اذلي ق ، 
الع ن ل جيا ب ش اذلا ادلاعقف  وب بيةاهتا االسعثيار يف  أو اللزؤ  وادلناسب  دليارس  أنش   البح  والعدريت،

اإلدار  ادلععيد يف النظاـ يع د إذل طبيع   لكذولعل ادل ق ب، ادلسع ا  دوفا يبةم ذإال أف قل ى، ادلععددة
رعح ات طاب  إدار ، شلا غلعل ي  ذبسيًن أنش   ؤسسسات الععقيم العارل اجل ائري  بااعبارىا ؤسسسات اي ؤ

ؤعاصرة يف اإلدارة، ؼلض  أو اقعناء ب بيةات ب ن ل جي  اديث ، أو ااعياد آليات  ،جديدة  يبراؤج أقادؽل
، شلا يرتؾ ان بااا سقبيا لدا الي بعرقل أو سبن  الةياـ دبثل ذلك الروبيني  والبًنوقراطي لق ثًن ؤ  اإلجراءات 
قيا ؽل   أف يع د را،  ه ادلسسسات ؤ  جه  ولدا أصحاب ادلصقح  ؤ  جه  أ ذادلشررٌن اقم إدارة ى

سلابر البح  وورشات  لعجهي الي سبنحها الدول  دلسسسات الععقيم العارل  زلدودي  ادل ارد ادلالي إذل لك ذ
 اللزؤ  دليارس  نشاط حبث  ؤعيي . ب ادث ال سائل والعةنيات اال عبار
 العالقاتي: عرض النتائج المتعلقة باالستثمار في رأس المال ثالثا 

لدراس  اؤسع ا اىعياـ اجلاؤع  زلل  ىذا البعد رلي ا  ؤ  العبارات الي قان  هتدؼ إذل ؤعرر بضي  
 بذلك. النعائج ادلععقة ي هح  العارلاجلدوؿ  و، العلقايتباالسعثيار يف رأس ادلاؿ 
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 العالقاتي: نتائج بعد االستثمار في رأس المال (25/4)رقمالجدول 
اتجاه 
 االجابة

معامل 
االختالف 

(  ) 

االنحراف 
 المعياري

(𝝈) 

المتوسط 
 الحسابي

( ̅) 
 المجموع

 االجابات
غير موافق  الرقم العبارة

موافق بدرجة  غير موافق بشدة
 موافق بشدة موافق متوسطة

 2.98 1.127 37.82 متوسط
سبعقك اجلاؤع  امسا وؤ ان  اقيي  يف  ك 22 96 79 82 32 311

 17 ال طني  والدولي .األوساط العقيي  
100 10.29 26.37 25.40 30.87 07.07 % 

 2.96 1.121 37.85 متوسط
 ؤع قباتربةي  اقم اجلاؤع   بعيل ك 18 98 86 72 37 311

أصحاب ادلصقح  واحلفاظ اقم القات 
 طيب  ؤعهم.

18 
100 11.90 23.15 27.65 31.51 05.79 % 

 3.12 1.102 35.34 متوسط
أصحاب هتعم اجلاؤع  بآراء وؤةرتاات  ك 28 100 89 69 25 311

و بعيل اقم ال ؤشاققهم  ادلصقح 
 ادلاعقف .

19 
100 08.04 22.19 28.62 32.15 09.00 % 

 2.93 1.101 37.54 متوسط
بعيل اجلاؤع  اقم ربديد أىدارها ووه   ك 21 82 96 79 33 311

أصحاب برارلها ؤ   لؿ ؤشارق  
 ادلصقح .

20 
100 10.61 25.40 30.87 26.37 06.75 % 

 3.06 1.160 37.93 متوسط
ببناء القات ؤعين  ؤ    هتعم اجلاؤع ك 31 88 97 58 37 311

اايٌن )نةابات، مجعيات، االجعي شرقائها
 اخل(. ن اد ..

21 
100 11.90 18.65 31.19 28.29 09.97 % 

 2.82 1.161 41.17 متوسط
ابفاقيات بعاوف  اةدبعيل اجلاؤع  اقم  ك 25 64 99 76 47 311

 22 ؤ  اجلاؤعات األ را )وطني  أو دولي (.
100 15.11 24.44 31.83 20.58 08.04 % 

 2.81 1.099 39.15 متوسط
ابفاقيات شراق   اةدبعيل اجلاؤع  اقم  ك 15 79 87 91 39 311

ؤ  ادلسسسات احل  ؤي  والشرقات 
 اخلاص .

23 
100 12.54 29.26 27.98 25.40 04.82 % 

 3.05 1.123 36.81 متوسط
اقم ببين قيم وبةدًن  بعيل اجلاؤع  ك 27 91 96 65 32 311

 دؤات بع ار  وقيم اجملعي  احملق  
 وؤع قبابو.

24 
100 10.29 20.90 30.87 29.26 08.68 % 

 العالقاتياالستثمار في رأس المال  2.97 0.773 26.06 متوسط
 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر

االىعياـ ؤسع ا ادلسعج بٌن ا ؿ أف إجابات يلاظ  النعائج ادلعروه  يف اجلدوؿ أالهؤ   لؿ 
دبع سط اسايب قدره  بعجو بش ل ااـ ضل   يار ؤ ار  بدرج  ؤع س   العلقايتباالسعثيار يف رأس ادلاؿ 

 2.61، ويظهر ذلك بش ل ؤفصل ؤ   لؿ قيم ادلع س ات احلسابي  ل ل العبارات الي بنحصر بٌن 2.97

، قيا يلاظ ؤ   لؿ قيم قل ؤ  االضلراؼ ادلعيار  وؤعاؤل اال علؼ ادـ بشع  اإلجابات، 3.40و 
 %30قيي  ؤعاؤل اال علؼ أقل ؤ  ( و 0.773اي  يظهر أف قيي  االضلراؼ ادلعيار  أقل ؤ  ال ااد )

( وى  ؤا يسقد ادـ ا علؼ اإلجابات وب جهها ضل  نفت اخليار )ؤ ار  بدرج  ؤع س  ( أو 26.06%)
 ؤسع ا اىعياـ ؤع سط.

ؤ  ، س اء العلقايتوؽل   بفسًن ىذه النعائج بسع  اجلاؤع  زلل الدراس  إذل االسعثيار يف رأس ؤاذلا 
اسم وؤ ان  يف األوساط العقيي  ال طني  والدولي ، أو بةدًن  دؤات بع ار  وؤع قبات  لؿ سعيها ضل  اؤعلؾ 

أاياؿ وأنش   ىدرها األوؿ واأل ًن  دؤ  اجملعي  وبشجي  ، أو ؤ   لؿ اطلراطها يف أصحاب ادلصقح 
راجلاؤع  ا يبةم غًن قاؼ، ذسسولي  االجعيااي ، إال أف قل ىببين ؤفهـ  ادلاقم ادلسسسات والشرقات احملي   

إال أهنا واقم غرار قل ؤسسسات الععقيم العارل زلل الدراس  وإف قان  سبعقك امسا وؤ ان  اقم ادلسع ا ال طين 
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اجل ائري  دل بعي   إذل اليـ  ؤ  ارع اؾ ؤ ان  ؤعةدؤ  يف العصنيفات العادلي  لقجاؤعات وؤراق  البح  العقي ،  
وى  ؤا يظهر بش ل  دوف ادلسع ا ادل ق ب ها االجعياا  واالقعصاد  الب اؿ قيا أف الق  اجلاؤع  دبحي

بح  يعيل اقيها طقب  الدراسات العقيا وررؽ الالي  األاياؿ البحثي  والدراساتيف ن ع وطبيع   حواه
 .اجلاؤع ا نظيهق  احملعشي  لقشرقات وىي ات اجملعي  ادلدين يف ادلقعةيات والندوات الي بادلاعقف ، ويف ادلشار 

 أداء البحث العلمي: عرض نتائج محور الثالثالمطلب  -
دبسشرات أداء اجلاؤع  زلل الدراس  أو الع اـ ؤعرر  ؤسع ا اىعياـ  يهدؼ ارض نعائج ىذا احمل ر إذل

العلقات ، بعد بنظيم وب  ير البح  العقي ، وذلك ؤ   لؿ ارض نعائج قل ؤ  بعد البح  العقي 
 .ثيٌن البح  العقي ب، وبعد والشراقات العقيي 

  بتنظيم وتطوير البحث العلميأوال: عرض النتائج المتعلقة 
لدراس  اؤسع ا اىعياـ اجلاؤع  زلل  بضي  ىذا البعد رلي ا  ؤ  العبارات الي قان  هتدؼ إذل ؤعرر 

 بذلك. النعائج ادلععقة ي هح  العارلاجلدوؿ  و، دبسشرات بنظيم وب  ير البح  العقي 
 تنظيم وتطوير البحث العلمي: نتائج بعد (26/4)رقمالجدول 

اتجاه 
 االجابة

معامل 
االختالف 

(  ) 

االنحراف 
 المعياري

(𝝈) 

المتوسط 
 الحسابي

( ̅) 
 المجموع

 االجابات
غير موافق  الرقم العبارة

موافق بدرجة  غير موافق بشدة
 موافق بشدة موافق متوسطة

 3.01 1.100 36.54 متوسط
سبعقك اجلاؤع  ىي   اقيي  ذات قفاءة  ك 24 91 86 84 26 311

 25 و مة لعسيًن وؤعابع  أنش   البح .
100 08.36 27.01 27.65 29.26 07.72 % 

 3.00 1.123 37.48 متوسط
ب رر اجلاؤع  ادل ارد اللزؤ  لعا ي   ك 20 100 85 71 35 311

 26 ااعياجات البح .
100 11.26 22.83 27.33 32.15 06.43 % 

 3.15 1.094 34.76 متوسط
بعيل اجلاؤع  اقم ب رًن وبسهيل ال ص ؿ  ك 29 102 89 68 23 311

 27 إذل ؤصادر الع :ي  الضروري  لقبح .
100 07.40 21.86 28.62 32.80 09.32 % 

 2.96 1.105 37.28 متوسط
رصد مجي  الع  رات بعيل اجلاؤع  اقم  ك 22 85 97 74 33 311

 28 .  وبةدؽلها لقبااثٌنالع ن ل جي  وادلنهجي
100 10.61 23.79 31.20 27.33 07.07 % 

 3.07 1.161 37.84 متوسط
 ك 32 87 99 56 37 311

 29 ب رر اجلاؤع  بي   ؤناسب  لقبح .
100 11.90 18.01 31.83 27.97 10.29 % 

 2.84 1.170 41.27 متوسط
بعيل اجلاؤع  اقم هياف ب بي  ؤعايًن  ك 26 66 97 75 47 311

اجل دة رييا يععق  دبارجات البح  
 العقي .

30 
100 15.11 24.12 31.19 21.22 08.36 % 

 2.83 1.096 38.79 متوسط
بضي  اجلاؤع  ؤشارق  ال قب  يف ادلسسبرات  ك 15 81 88 89 38 311

 31 .البح ؤشاري  و ادؤاجهم يف  وادلقعةيات
100 12.22 28.62 28.29 26.05 04.82 % 

 3.06 1.111 36.26 متوسط
بعيل اجلاؤع  اقم ربديد أول ياهتا يف  ك 26 93 98 63 31 311

 32 البح .
100 09.97 20.26 31.51 29.90 08.36 % 

 تنظيم وتطوير البحث العلمي 2.99 0.763 25.52 متوسط
 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر
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دبسشرات االىعياـ ؤسع ا ادلسعج بٌن ا ؿ أف إجابات يلاظ  الساب ؤ   لؿ نعائج اجلدوؿ 
، 2.99دبع سط اسايب قدره  بعجو بش ل ااـ ضل   يار ؤ ار  بدرج  ؤع س   بنظيم وب  ير البح  العقي 

و  2.61ويظهر ذلك بش ل ؤفصل ؤ   لؿ قيم ادلع س ات احلسابي  ل ل العبارات الي بنحصر بٌن 
، قيا يلاظ ؤ   لؿ قيم قل ؤ  االضلراؼ ادلعيار  وؤعاؤل اال علؼ ادـ بشع  اإلجابات، اي  3.40
 %30ؤ   ( وقيي  ؤعاؤل اال علؼ أقل0.763هر أف قيي  االضلراؼ ادلعيار  أقل ؤ  ال ااد )يظ
( وى  ؤا يسقد ادـ ا علؼ اإلجابات وب جهها ضل  نفت اخليار )ؤ ار  بدرج  ؤع س  ( أو 25.52%)

 ؤسع ا اىعياـ ؤع سط.
، س اء يف دبسشرات بنظيم وب  ير البح  العقي  االىعياـبسع  اجلاؤع  ضل  وؽل   بفسًن ىذه النعائج 

، ب رًن ادل ارد وؤصادر الع :ي أو ، لةيادة وؤعابع  البح بعحديد وبربي  أول يات البح ، اؤعلؾ ىي   ؤا يععق  
ذلا ذ سلعق  العصنيفات العادلي  ببةم قل اجله د الي بب ان  جد ادلع  رة الي ربعقها اجلاؤع  يفإال أنو وبالنظر لقي
، ي دبسشرات بنظيم وب  ير البح  العقي  غًن قار االىعياـؤ   لؿ أدائها البحث  ربسٌن اجلاؤع  يف سبيل 

لعسيًن أنش   اجلاؤع  بش ل  الي برصدىا الدول وطبيع  ادل ارد ادلالي    ؤ  ادلي   أف يع د إذل زلدودي  ذوال
وق ااات ، والي بععم ققيق  جدا ؤةارن  بعقك ادل جه  ألنش   بش ل  ان نش   البح  العقي أااـ و 

اقم احلص ؿ اقم ؤصادر سب يل أ را غًن بقك الي ربصل ادـ قدرة سلابر البح  باجلاؤع  إذل أو أ را، 
أقثر ؤنها  بعقيم ؤسسسات بااعبارىاؤسسسات الععقيم العارل اجل ائري  طبيع  أف يع د ذلك إذل اقيها ؤ  الدول ، 
ت إداري  أقثر ؤنها الي أصبح  ىي ا باجلاؤع  ىي ات قيادة وب  ير البح  العقي ، قيا ؽل   ؤسسسات حب 
 ىي ات اقيي .

 بالعالقات والشراكات العلمية: عرض النتائج المتعلقة ثانيا 
لدراس  اؤسع ا اىعياـ اجلاؤع  زلل  بضي  ىذا البعد رلي ا  ؤ  العبارات الي قان  هتدؼ إذل ؤعرر 

 بذلك. النعائج ادلععقة ي هح اجلدوؿ أدناه  و، العلقات والشراقات العقيي دبسشرات 
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 العالقات والشراكات العلمية: نتائج بعد (27/4)رقمالجدول 
اتجاه 
 االجابة

معامل 
االختالف 

(  ) 

االنحراف 
 المعياري

(𝝈) 

المتوسط 
 الحسابي

( ̅) 
 المجموع

 االجابات
غير موافق  الرقم العبارة

موافق بدرجة  غير موافق بشدة
 موافق بشدة موافق متوسطة

 3.09 1.105 35.80 متوسط
بعاجل ررؽ البح  إش اليات اقيي  ذات  ك 24 106 80 75 26 311

اربباط دبشاقل ادلسسسات ادلععاقدة ؤ  
 اجلاؤع .

33 
100 08.36 24.12 25.72 34.08 07.72 % 

 3.01 1.116 37.12 متوسط
بسعهدؼ سلابر البح  يف اجلاؤع  البح   ك 18 105 84 69 35 311

 34 ادلشاقل احلةيةي  لقيجعي  وؤسسسابو.يف 
100 11.25 22.19 27.01 33.76 05.79 % 

 2.99 1.072 35.80 متوسط
بضي  اجلاؤع  ارقي  البااثٌن اقم  ك 23 83 99 81 25 311

ادلسع ا ال طين ؤ   لؿ ؤشارقعهم يف 
 .األصقي أنش   حب   ارج ؤسسسعهم 

35 
100 08.04 26.04 31.83 26.69 07.40 % 

 2.91 1.067 36.61 متوسط
سبعقك اجلاؤع  ابفاقيات وؤشاري  حب   ك 16 81 109 70 35 311

 36 بالععاوف ؤ  ؤسسسات وجاؤعات اادلي .
100 11.25 22.51 35.05 26.05 05.14 % 

 3.20 1.047 32.72 متوسط
بضي  اجلاؤع  ارقي  البااثٌن اقم  ك 23 113 103 47 25 311

ادلسع ا العادل  ؤ   لؿ ؤشارقعهم يف 
 أنش   حب  دلسسسات وجاؤعات اادلي .

37 
100 08.04 15.11 33.12 36.33 07.40 % 

 2.93 1.162 39.66 متوسط
بضي  اجلاؤع  الع طًن ادلشرتؾ  ك 29 69 107 63 43 311

البحثي  ؤ  نظرائهم لألطرواات واألاياؿ 
 األجان .

38 
100 13.83 20.26 34.40 22.19 09.32 % 

 2.80 1.065 38.03 متوسط
بنظم اجلاؤع  بظاىرات اقيي  بالععاوف ؤ   ك 16 68 100 92 35 311

 39 احملق . ت اجملعي ؤسسسا
100 11.25 29.60 32.15 21.86 05.14 % 

 2.87 1.090 37.91 متوسط
ربرن اجلاؤع  اقم نشر ؤنع جها العقي   ك 17 81 94 84 35 311

 40 ؤ   لؿ ؤ قعها اقم شب   األنرتني .
100 11.25 27.01 30.23 26.04 05.47 % 

 العالقات والشراكات العلمية 2.98 0.720 24.20 متوسط
 Spssإاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات  المصدر:

دبسشرات االىعياـ ؤسع ا ادلسعج بٌن ا ؿ أف إجابات يلاظ  أالهؤ   لؿ نعائج اجلدوؿ 
، 2.98دبع سط اسايب قدره  بعجو بش ل ااـ ضل   يار ؤ ار  بدرج  ؤع س   العلقات والشراقات العقيي 

و  2.61ويظهر ذلك بش ل ؤفصل ؤ   لؿ قيم ادلع س ات احلسابي  ل ل العبارات الي بنحصر بٌن 
ؤ   لؿ قيم قل ؤ  االضلراؼ ادلعيار  وؤعاؤل اال علؼ ادـ بشع  اإلجابات، اي  ، قيا يلاظ 3.40

 %30( وقيي  ؤعاؤل اال علؼ أقل ؤ  0.720يظهر أف قيي  االضلراؼ ادلعيار  أقل ؤ  ال ااد )
وى  ؤا يسقد ادـ ا علؼ اإلجابات وب جهها ضل  نفت اخليار )ؤ ار  بدرج  ؤع س  ( أو  (24.20%)

 عياـ ؤع سط.ؤسع ا اى
اقم  اجلاؤع  زلل الدراس  ارن دبسشرات العلقات والشراقاتؤسع ا االىعياـ ادلع سط  ويع ت

 ت زلاول  سلابر قيا يعسلعق  ادلسسسات العقيي  واالقعصادي ،  اةد شراقات اقيي  وابراـ ابفاقيات بعاوف ؤ  
إال أنو الةياـ بدراسات وحب ث بسعهدؼ ادلشاقل احلةيةي  لقيجعي  احملق  واحمليط االقعصاد ، البح  وررؽ 
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وبالعارل ؤرق  اجلاؤع  ؤسع ا األداء البحث  وانع اسها ادلباشر اقم وبالنظر ألعلي  العلقات والشراقات العقيي  
اىعياـ اجلاؤع  دبسشرات العلقات دباعق  العصنيفات العادلي  دلسسسات الععقيم العارل، يظهر أف وبربيبها 

  ذىاؤش احلري  الض يل البش ل أساس  إذل ذلك يع د  وقدببةم دوف ادلسع ا ادل ق ب،  والشراقات العقيي 
أ را،  اص  بقك الي ربعل ؤةارن  دبثيلهتا يف دوؿ  بو ؤسسسات الععقيم العارل اجل ائري  بش ل ااـ بعيع 

 ن ع ؤ  الة يع  بٌن اجلاؤع  وزلي ها االقعصاد وج د يع د إذل  قدقيا ؤراق  ؤعةدؤ  يف العصنيفات العادلي ،  
البااثٌن وج دة أاياذلم البحثي  ؤ  جه ، وإذل اءة واالجعياا  وادـ :ة  ؤسسسات وىي ات ىذا احمليط يف قف

ؤ  بادلشاقل احلةيةي  لقيجعي  وؤسسسابو ات الق  ذإش اليات غًن دب اهي  و ًن ؤ  البااثٌن ال ث اىعياـ
 .جه  أ را

 البحث العلمي بتثمين: عرض النتائج المتعلقة ثالثا 
لدراس  اؤسع ا اىعياـ اجلاؤع  زلل  بضي  ىذا البعد رلي ا  ؤ  العبارات الي قان  هتدؼ إذل ؤعرر 

 بذلك. النعائج ادلععقة ي هح  العارلاجلدوؿ  و، البح  العقي دبسشرات بثيٌن 
 البحث العلميتثمين : نتائج بعد (28/4)رقمالجدول 

اتجاه 
 االجابة

معامل 
االختالف 

(  ) 

االنحراف 
 المعياري

(𝝈) 

المتوسط 
 الحسابي

( ̅) 
 المجموع

 االجابات
غير موافق  الرقم العبارة

بدرجة موافق  غير موافق بشدة
 موافق بشدة موافق متوسطة

 3.05 1.126 36.91 متوسط
بعيل اجلاؤع  اقم دؤج نعائج البح   ك 25 100 82 74 30 311

 41 العقي  يف براؤج وؤةررات الع  ي  األورل.
100 09.65 23.79 26.37 32.15 08.04 % 

 2.97 1.133 38.09 متوسط
بةـ  اجلاؤع  بعنظيم دورات ؤعاصص   ك 19 100 84 70 38 311

لنةل نعائج البح  لفائدة زلي ها 
 االجعياا  واالقعصاد .

42 
100 12.22 22.51 27.01 32.15 06.11 % 

 3.19 1.086 34.06 متوسط
بشج  اجلاؤع  األاياؿ البحثي  الي بع ج  ك 29 108 90 61 23 311

 43 بماءات ا رتاع.
100 07.40 19.61 28.94 34.73 09.32 % 

 2.92 1.109 37.97 متوسط
بعيل اجلاؤع  اقم ؤرارة  البااثٌن يف  ك 21 80 99 75 36 311

 44 بسجيل براءات ا رتااهم.
100 11.58 24.12 31.83 25.72 06.75 % 

 3.04 1.184 39.01 متوسط
بعيل اجلاؤع  اقم هياف ب  ي  قااد   ك 32 87 92 60 40 311

وااعضاف يسيح لق قب  والبااثٌن بإنشاء 
 .ؤشاري  ذات الق  بالبح 

45 
100 12.86 19.29 29.58 27.97 10.30 % 

 2.85 1.184 41.61 متوسط
ب رر اجلاؤع  ادل ارد وال سائل اللزؤ   ك 27 68 94 74 48 311

ألصحاب ادلشاري  وبضعها رب  
 بصررهم.

46 
100 15.43 23.79 30.23 21.86 08.69 % 

 2.91 1.099 37.74 متوسط
سبعقك اجلاؤع  ادد ؤععم ؤ  اجمللت  ك 15 94 87 79 36 311

يسيح بنشر ووص ؿ نعائج البح  
 لقجيه ر.

47 
100 11.58 25.40 27.97 30.23 04.82 % 

 3.05 1.139 37.28 متوسط
ربرن اجلاؤع  اقم ادلشارق  يف سلعق   ك 28 93 91 66 33 311

العظاىرات وادلعارض الي ؤ  ش هنا نشر 
 :ةار  البح  يف وسط اجليه ر.

48 
100 10.62 21.22 29.26 29.90 09.00 % 

 تثمين البحث العلمي 3.00 0.754 25.17 متوسط
 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر
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دبسشرات االىعياـ ؤسع ا ادلسعج بٌن ا ؿ أف إجابات يلاظ  الساب ؤ   لؿ نعائج اجلدوؿ 
 3.00دبع سط اسايب قدره  بعجو بش ل ااـ ضل   يار ؤ ار  بدرج  ؤع س   العلقات والشراقات العقيي 

و  2.61ويظهر ذلك بش ل ؤفصل ؤ   لؿ قيم ادلع س ات احلسابي  ل ل العبارات الي بنحصر بٌن 
، قيا يلاظ ؤ   لؿ قيم قل ؤ  االضلراؼ ادلعيار  وؤعاؤل اال علؼ ادـ بشع  اإلجابات، اي  3.40

 %30( وقيي  ؤعاؤل اال علؼ أقل ؤ  0.754يظهر أف قيي  االضلراؼ ادلعيار  أقل ؤ  ال ااد )
رج  ؤع س  ( أو وى  ؤا يسقد ادـ ا علؼ اإلجابات وب جهها ضل  نفت اخليار )ؤ ار  بد (25.17%)

 ؤسع ا اىعياـ ؤع سط.
بثيٌن وؽل   بفسًن ىذه النعائج ب ج د رله دات ؤععمة بسعم ؤ   لذلا اجلاؤع  زلل الدراس  إذل 

ادلشارق  يف العظاىرات ادلاعقف  الي ؤ  ش هنا نشر أو  ،بنشر وبس ي  نعائجو، س اء يف ؤا يععق  البح  العقي 
 باسعاداـإال أف ىذه اجمله دات ببةم غًن قاري   اص  رييا يععق   احملق ،ر  البح  يف وسط اجليه ر :ةا

 راؤج وؤةررات الع  ي  األورل أو دام أصحاب األر ار وادلشاري  ادلاعقف ،يف ب  ير وربيٌن بنعائج البح ث 
قيا أف ال ثًن ؤ  ات صق  بنعائج البح ث وب صياهتا،  ذي  أف ال ثًن ؤ  الماؤج الي بععيدىا اجلاؤع  غًن ا

ليات واهح  ألك يع د إذل ادـ وج د ذولعل ودراسات، ؤا ينشر ؤ  حب ث ادلةررات ببةم بعيدة جدا ا  
يف براؤج وؤةررات الع  ي  األورل، أو إذل النةص ال بًن يف ج دة البح ث شلا غلعل لدؤج نعائج البح  العقي  

لقع  ي  األورل، أؤا رييا ؼلص ادـ بةدًن اجلاؤع  وؤةررات نعائجها برقم ألف بععيد يف إاداد أو ب  ير براؤج 
 زلدودي  ادل ارد ادلالي أف يع د بش ل أساس  لةق  أو لقدام ال ايف ألصحاب األر ار وادلشاري ، ري  ادلي   

عم  اص  وأف ال ثًن ؤ  األر ار أو ادلشاري  ربعاج لدام ؤارل وؤاد  ؤعذا الش ف، ادل جه  ذل وال سائل ادلادي 
 وادلادي .قد يعجاوز إؤ انيات اجلاؤع  ادلالي  
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 اختبار فرضيات الدراسةالمبحث الثالث:  -
،الفرهي  بعم ا  زبيٌن ؤش  ؾ ريو ول نو  :إذل أف Lalande M. Guigue-Durningيشًن 

نةل ررهيات الدراس  ؤ  وهبدؼ ، 1اخليالي  ا  ادلعرر  وببىن ؤ  أجل اال عبار، ةزلعيل، وى  بع ت النظر 
عم ا عبار قل ؤ  ااصائيا بش ل دقي  وؤفصل، اي  سي ىاا عبار سيعم اليةٌن و  اال:بات والشك إذلالعايٌن 

لك ا عبار الفرهي  الرابع  أو ررهي  ذ، ليعم بعد الفرهي  األوذل، الثاني  والثالث  أو ؤا يعرؼ بفرهيات الدور
يعين بالضرورة ي  الرئيسي  والع قد ؤ  أف نف  أو ا:بات الفرهيات الفراي  الفروؽ، ليعم يف األ ًن ا عبار الفره

 نف  أو ب قيد الفرهي  الرئيسي .
 الفرضية األولىاختبار المطلب األول:  -

، واالضلدار البسيط Spearmanؤعاؤل االربباط قل ؤ  يف إطار ا عبار الفرهي  األوذل   اسعاداـ  
 والفرهي  البديق  ذلا اقم ؤا يق :اي  بنص قل ؤ  الفرهي  الصفري  

 يف رأس ادلاؿ البشر  يف ربسٌن أداء البح  العقي . ال ي جد دور للسعثيار: H0الفرهي  الصفري   -
 يف ربسٌن أداء البح  العقي .إغلايب دور : للسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر  H1الفرهي  البديق   -

  اي   أج اء، ه الفرهي  إذل :ل: ذبةسيم ىه الفرهي  بش ل بفصيق ، رةد   ذوهبدؼ ا عبار ى
دور االسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر  يف بنظيم وب  ير البح  العقي ، دور االسعثيار يف رأس ادلاؿ  ا عبار

البح  العقي ، اؿ البشر  يف بثيٌن س ادلأاالسعثيار يف ر دور و العلقات والشراقات العقيي ، البشر  يف 
 وذلك قيا يق :

 مصفوفة االرتباط بين االستثمار في رأس المال البشري وأداء البحث العلمي: (29/4)رقمالجدول 

 Spearmanمعامل االرتباط 
 أداء البحث العلمي

العالقات والشراكات  تنظيم وتطوير البحث العلمي
 العلمية

 تثمين البحث العلمي

س المال أاالستثمار في ر 
 البشري

0.459 رتباط االمعامل 
**

 0.538
**

 0.431
**

 

مستوى 
 0.000 0.000 0.000 المعنوية

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر

ؤع س   بٌن االسعثيار و إغلابي  ؤعن ي  يعضح وج د الق  ؤ   لؿ النعائج ادلعروه  يف اجلدوؿ أاله 
العلقات ، وبينو وبٌن 0.459قدره يف رأس ادلاؿ البشر  وبنظيم وب  ير البح  العقي  دبعاؤل اربباط 

لك دبعاؤل اربباط قدره ذيٌن البح  العقي  قبث، وبينو وبٌن 0.538دبعاؤل اربباط قدره  العقيي والشراقات 
                                                           

 .249، نمرجع سبق ذكره قيل شرق ، 1
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أف ىناؾ دور للسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر  يف قل ؤ  بنظيم وب  ير البح  العقي ، يعين وى  ؤا ، 0.431
س ادلاؿ البشر  يف أوبالعارل ىناؾ دور للسعثيار يف ر العلقات والشراقات العقيي ، وبثيٌن البح  العقي ، 

نعائج ؤ   لؿ بدق  وبفصيل أقم  لكذ ويظهر، 1أداء البح  العقي  جلاؤع  رراات اباس س ي ربسٌن 
  :العالي اجلداوؿ 

 وتنظيم وتطوير البحث العلمي رأس المال البشرياالستثمار في بين  البسيطاالنحدار : (30/4)رقمالجدول 
 ملخص النموذج

 النموذج
 الخطأ المعياري للتقدير معامل التحديد المصحح معامل التحديد معامل االرتباط 

0.460 0.211 0.209 0.678 

 ANOVAجدول 
 المعنوية مستوى Fisher اختبار متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات النموذج

 0.000 82.805 38.117 1 38.117 االنحدار

   0.460 309 142.237 البواقي

    310 180.354 المجموع

 المعامالت

 النموذج
المعامالت  المعامالت األصلية

 المعنوية مستوى T studentاختبار  المعيارية
 الخطأ المعياري قيمة المعلمة

 0.000 10.392  0.156 1.617 الثابت

 0.000 9.100 0.460 0.050 0.453 االستثمار في رأس المال البشري

 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر

 بنظيم وب  يرقيا يق :   البسيط ع  ظل ذج االضلدار ي أاله ؤ   لؿ النعائج ادلعروه  يف اجلدوؿ
قل   الني ذج، ويعم ا  ج دة وؤعن ي  االسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر  0.453+  1.617العقي  = البح  

 0.05اند ؤسع ا ؤعن ي  أقل ؤ   82.805يظهر أف قييعها احملس ب  الي  Fisher ا عبار إاصائي قيي  ؤ  
3.87 ذلا الةيي  احلرج أقم ؤ  

  ااصائي  قيي و ، يعم ا  العلق  السببي  بٌن ادلعاًناتالني ذج والي بسقد أف 
احلرج   اأقم ؤ  قييعه 0.05اند ؤسع ا ؤعن ي  أقل ؤ   9.100احملس ب   ايلاظ أف قييعهالي  T عبار ا

1.968
  ادلعاًن العاب ؤعن ي  ؤعقي  الني ذج وبالعارل وج د ب :ًن ؤعن   لقيعاًن ادلسعةل اقم شلا يسقد. 

ؤ   لؿ قل  دور االسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر  يف بنظيم وب  ير البح  العقي  الني ذج ويسقد
اقم وج د الق  إغلابي  ق ي  بٌن االسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر   0.460  بسقد قييعو ذالؤ  ؤعاؤل االربباط 

                                                           
 04انظر ادلقح  رقم. 
   06رقمانظر ادلقح. 
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ؤ  العاًنات الي ربدث  %21.1  بسقد قييعو اقم أف ذبنظيم وب  ير البح  العقي ، وؤعاؤل العحديد الو 
 يرج  إذلأو  بفسرهوالباق   ،االسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر العاب  بنظيم وب  ير البح  العقي  سببها يف ادلعاًن 

ويظهر ب :ًن االسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر  اقم بنظيم وب  ير البح  العقي  ؤ   لؿ  األ  اء العش ائي ،
اقم أف العاًن بةيي  واادة يف االسعثيار يف رأس ادلاؿ  األوذل ، اي  بدؿوادلعياري  قيم ادلعاؤلت األصقي 
أف العاًن باضلراؼ ، رييا بدؿ الثاني  اقم 0.453 ب  ير وبنظيم البح  العقي  بةيي  البشر  يةابقو باًن يف

 .يف ب  ير وبنظيم البح  العقي  0.460ؤعيار  وااد يف االسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر  يةابقو باًن بةيي  
 العلميةاالنحدار البسيط بين االستثمار في رأس المال البشري والعالقات والشراكات : (31/4)رقمالجدول 

 ملخص النموذج

 النموذج
 الخطأ المعياري للتقدير التحديد المصححمعامل  معامل التحديد معامل االرتباط

0.547 0.300 0.297 0.604 

 ANOVAجدول 
 المعنوية مستوى Fisher اختبار متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات النموذج

 0.000 132.154 48.160 1 48.160 االنحدار

   0.346 309 112.606 البواقي

    310 160.766 المجموع

 المعامالت

 النموذج
المعامالت  المعامالت األصلية

 المعنوية مستوى T studentاختبار  المعيارية
 الخطأ المعياري قيمة المعلمة

 0.000 10.351  0.138 1.433 الثابت

 0.000 11.496 0.547 0.044 0.509 االستثمار في رأس المال البشري

 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر

  العقيي اقات العلقات والشر   يربط بٌن ذاخل   البسيط ال الني ذجج دة بفسر نعائج اجلدوؿ أاله 
سقد وج د الق  إغلابي  ي 0.547دبعاؤل اربباط  واالسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر  قيعاًن ؤسعةلقيعاًن باب  
العلقات ؤ  العاًنات الي ربدث يف  %30.0بسقد قييعو اقم أف  ربديدعاؤل دب، و ادلعاًني ق ي  بٌن 
، سببها االسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر ، والباق  بفسره أو يرج  إذل األ  اء العش ائي  العقيي والشراقات 

االسعثيار يف رأس ادلاؿ  0.509+  1.433=  العقيي  والشراقات العلقات)  ي ع  ذال الني ذجويظهر 
يف العلقات  0.509أف العاًن بةيي  واادة يف االسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر  يةابقو باًن بةيي   البشر (

 .والشراقات البحثي 
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، Fisherا عبار و  Tوؤعن يعو قل ؤ  الةيي  االاعيالي  ادلةابق  ال عبار  الني ذجويعم ا  ج دة 
يعم ا  العلق  وى  ؤا يسقد أف الني ذج  0.05يظهر أف الةيي  االاعيالي  ل ل اال عباري  أقل ؤ  اي  

العلقات والشراقات اقم  للسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر ب :ًن ؤعن   ، وأف ىناؾ السببي  بٌن ادلعاًنات
، (3.87) قييعها احلرج أقم ؤ   (132.54) احملس ب  Fisherإاصائي  ا عبار   قيي،  اص  وأف العقيي 
 .(1.968) أقم ؤ  قييعها اجلدولي  (11.496)ى  األ را احملس ب   Tا عبار  إاصائي  وقيي 

 االستثمار في رأس المال البشري وتثمين البحث العلميبين  البسيط: االنحدار (32/4)رقمالجدول 
 ملخص النموذج

 النموذج
 الخطأ المعياري للتقدير معامل التحديد المصحح معامل التحديد معامل االرتباط 

0.421 0.177 0.175 0.685 

 ANOVAجدول 
 المعنوية مستوى Fisherقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات النموذج

 0.000 66.635 31.301 1 31.301 االنحدار

   0.470 309 145.150 البواقي

    310 176.452 المجموع

 المعامالت

 النموذج
 المعامالت األصلية

 Tاختبار  المعامالت المعيارية

student 
 المعنوية مستوى

 الخطأ المعياري قيمة المعلمة

 0.000 11.162  0.157 1.755 الثابت

 0.000 8.163 0.421 0.050 0.410 االستثمار في رأس المال البشري

 Spssإاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات : المصدر

 1.755بثيٌن البح  العقي  = )ورةا لنعائج اجلدوؿ أاله قيا يق :  البسيطي ع  ظل ذج االضلدار 
االسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر (، ويعم ا  ج دة وؤعن ي  الني ذج قل ؤ  إاصائي  ا عبار  0.410+ 

Fisher   أقم ؤ  الةيي  احلرج   0.05اند ؤسع ا ؤعن ي  أقل ؤ   (66.635)الي يظهر أف قييعها احملس ب
الي يلاظ أف  Tا عبار ااصائي  و ، يعم ا  العلق  السببي  بٌن ادلعاًناتوالي بسقد أف الني ذج ( 3.87)ذلا 

شلا يسقد ( 1.968)أقم ؤ  قييعها احلرج   0.05اند ؤسع ا ؤعن ي  أقل ؤ   (8.163)قييعها احملس ب  
 .بثيٌن البح  العقي اقم  للسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر وبالعارل وج د ب :ًن ؤعن    ادلعن ي  اجل ئي  لقني ذج

البح  العقي  ؤ   لؿ قيم ادلعاؤلت  بثيٌنويظهر ب :ًن االسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر  اقم 
اقم أف العاًن بةيي  واادة يف االسعثيار يف رأس  ادلعاؤلت األصقي ، اي  بدؿ لقني ذج األصقي  وادلعياري 

اقم أف العاًن  ادلعاؤلت ادلعياري ، رييا بدؿ يف بثيٌن البح  العقي  0.410بةيي   ادلاؿ البشر  يةابقو باًن
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، البح  العقي  بثيٌنيف  0.421باضلراؼ ؤعيار  وااد يف االسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر  يةابقو باًن بةيي  
البح  العقي  ؤ   لؿ قل ؤ  ؤعاؤل االربباط بثيٌن الني ذج دور االسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر  يف ويسقد 
البح   وبثيٌناقم وج د الق  إغلابي  ق ي  بٌن االسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر   0.421قييعو  بشًنالذ  

البح  العقي   بثيٌنؤ  العاًنات الي ربدث يف  %17.7العقي ، وؤعاؤل العحديد الذ  بسقد قييعو اقم أف 
 األ  اء العش ائي . سببها االسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر ، والباق  بفسره أو يرج  إذل

تنفى الفرضية  ذج االنحدار البسيطاوقيم نم من خالل تحليل مصفوفة االرتباطفي األخير، و 
دور  البشريلالستثمار في رأس المال ة البديلة لها والتي تنص على أن وتتأكد الفرضي األولى الصفرية

𝜶عند مستوى داللة  1لجامعة فرحات عباس سطيففي تحسين أداء البحث العلمي إيجابي        
 المطلب الثاني: اختبار الفرضية الثانية -

الي   اسعاداؤها ال عبار الفرهي  األوذل  ال رؽنفت   اسعاداـ  الثاني ا عبار الفرهي   هبدؼ
بنص قل ؤ  الفرهي  الصفري  والفرهي  البديق  ذلا الي و ، (واالضلدار البسيط Spearmanؤعاؤل االربباط )

 اقم ؤا يق :
 يف ربسٌن أداء البح  العقي . اذلي ق : ال ي جد دور للسعثيار يف رأس ادلاؿ H0الفرهي  الصفري   -
 يف ربسٌن أداء البح  العقي .إغلايب دور  اذلي ق : للسعثيار يف رأس ادلاؿ H1الفرهي  البديق   -

أج اء، اي     ه الفرهي  إذل :ل: ذه الفرهي  بش ل بفصيق ، رةد   بةسيم ىذا عبار ى واىت يعم
االسعثيار يف رأس ادلاؿ يف بنظيم وب  ير البح  العقي ، دور  اذلي ق ا عبار دور االسعثيار يف رأس ادلاؿ 

يف بثيٌن البح  العقي ،  اذلي ق يف العلقات والشراقات العقيي ، ودور االسعثيار يف رأس ادلاؿ  اذلي ق 
 وذلك قيا يق :

 وأداء البحث العلمي الهيكلياالستثمار في رأس المال بين  مصفوفة االرتباط: (33/4)رقمالجدول 

 Spearmanمعامل االرتباط 
 البحث العلميأداء 

العالقات والشراكات  تنظيم وتطوير البحث العلمي
 العلمية

 تثمين البحث العلمي

 الهيكلياالستثمار في رأس المال 
0.494 معامل االرتباط 

**
 0.562

**
 0.481

**
 

مستوى 
 0.000 0.000 0.000 المعنوية

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر

وج د الق  ؤعن ي  إغلابي  وؤع س   بٌن االسعثيار  ب ه ح الساب النعائج ادلعروه  يف اجلدوؿ  بظهر
دبسع ا ؤعن ي  أقل ؤ   0.494وبنظيم وب  ير البح  العقي  دبعاؤل اربباط قدره  اذلي ق يف رأس ادلاؿ 

، 0.05دبسع ا ؤعن ي  أقل ؤ   0.538دبعاؤل اربباط قدره  العقيي ، وبينو وبٌن العلقات والشراقات 0.05
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، وى  ؤا 0.05دبسع ا ؤعن ي  أقل ؤ   0.431وبينو وبٌن بثيٌن البح  العقي  قذلك دبعاؤل اربباط قدره 
يف قل ؤ  بنظيم وب  ير البح  العقي ، العلقات  اذلي ق يعين أف ىناؾ دور للسعثيار يف رأس ادلاؿ 

يف ربسٌن أداء دور  اذلي ق والشراقات العقيي ، وبثيٌن البح  العقي ، وبالعارل للسعثيار يف رأس ادلاؿ 
وادلعاؤلت ةيم ال، ويظهر ذلك بدق  وبفصيل أقم ؤ   لؿ 1البح  العقي  جلاؤع  رراات اباس س ي 

 :عالي اجلداوؿ الالي بظهرىا 
 وتنظيم وتطوير البحث العلمي الهيكلياالنحدار البسيط بين االستثمار في رأس المال : (34/4)رقمالجدول 

 ملخص النموذج

 النموذج
 الخطأ المعياري للتقدير معامل التحديد المصحح معامل التحديد معامل االرتباط 

0.509 0.259 0.257 0.658 

 ANOVAجدول 
 المعنوية مستوى Fisher اختبار متوسط المربعات درجة الحرية المربعاتمجموع  النموذج

 0.000 108.078 46.735 1 46.735 االنحدار

   0.432 309 133.619 البواقي

    310 180.354 المجموع

 المعامالت

 النموذج
 المعامالت األصلية

 T studentاختبار  المعامالت المعيارية
 مستوى
 الخطأ المعياري المعلمةقيمة  المعنوية

 0.000 10.325  0.147 1.514 الثابت

 0.000 10.396 0.509 0.048 0.502 الهيكلياالستثمار في رأس المال 

 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر

بنظيم وب  ير ) :ظل ذج االضلدار البسيط قيا يق  ؤ   لؿ النعائج ادلعروه  يف اجلدوؿ أاله ي ع 
، وى  ؤا يعين أف العاًن يف االسعثيار (اذلي ق االسعثيار يف رأس ادلاؿ  0.502+  1.514البح  العقي  = 

لك ذ ويع قد، يف بنظيم وب  ير البح  العقي  0.502ًن بةيي  يعبعو بايف رأس ادلاؿ اذلي ق  بةيي  واادة 
قيي   ادلعاًني ، و بسقد وج د الق  إغلابي  وق ي  بٌن يال (0.509) ؤعاؤل االربباط  ؤ   لؿ قييأقثر 

 يفسرىاؤ  العاًنات الي ربصل يف بنظيم وب  ير البح  العقي   %25.9 بشًن إذل أف يؤعاؤل العحديد ال
    اء العش ائي .األىا أو برج  إذل ، والنسب  ادلعبةي  بفسر االسعثيار يف رأس ادلاؿ اذلي ق 

ا   ادلةابق  ل ل اال عباري والةيي  االاعيالي   Tا عبار و  Fisher ا عبارإاصائي  عم قل ؤ  بو 
أقم ؤ  الةيي   (108.078)احملس ب   Fisherقيي  إاصائي   أف بظهر النعائجاي  ني ذج، الج دة وؤعن ي  
أقم ؤ  قييعها اجلدولي  ( 10.396)احملس ب  ى  األ را  T، وقيي  إاصائي  ا عبار (3.87)اجلدولي  ذلا 
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ب :ًن ؤعن   للسعثيار يف رأس ، وأف ىناؾ ي يعم ا  العلق  السببي  بٌن ادلعاًن أف الني ذج  شلا يعين، (1.968)
 اص  وأف الةيي  االاعيالي  ادلةابق  ل ل اال عباري  أقل ؤ   ،بنظيم وب  ير البح  العقي اقم  اذلي ق ادلاؿ 

0.05. 
 العلميةوالعالقات والشراكات  الهيكلياالنحدار البسيط بين االستثمار في رأس المال : (35/4)رقمالجدول 

 ملخص النموذج

 النموذج
 الخطأ المعياري للتقدير معامل التحديد المصحح معامل التحديد معامل االرتباط 

0.595 0.354 0.352 0.580 

 ANOVAجدول 
 المعنوية مستوى Fisher اختبار المربعات متوسط درجة الحرية مجموع المربعات النموذج

 0.000 169.033 56.847 1 56.847 االنحدار

   0.336 309 103.919 البواقي

    310 160.766 المجموع

 المعامالت

 النموذج
المعامالت  المعامالت األصلية

 المعنوية مستوى T studentاختبار  المعيارية
 الخطأ المعياري قيمة المعلمة

 0.000 10.429  0.129 1.349 الثابت

 0.000 13.001 0.595 0.043 0.554 الهيكلياالستثمار في رأس المال 

 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر

  العقيي بفسر نعائج اجلدوؿ أاله ج دة الني ذج اخل   البسيط الذ  يربط بٌن العلقات والشراقات 
يسقد وج د الق  إغلابي   0.547قيعاًن ؤسعةل دبعاؤل اربباط   اذلي ق قيعاًن باب  واالسعثيار يف رأس ادلاؿ 

ؤ  العاًنات الي ربدث يف العلقات  %30.0ق ي  بٌن ادلعاًني ، ودبعاؤل ربديد بسقد قييعو اقم أف و 
  بفسره أو يرج  إذل األ  اء العش ائي ، والشراقات العقيي  سببها االسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر ، والباق

االسعثيار يف رأس ادلاؿ  0.554+  1.349=  العقيي  والشراقات العلقات)ويظهر الني ذج الذ  ي ع  
يف العلقات  0.554يةابقو باًن بةيي   اذلي ق االسعثيار يف رأس ادلاؿ العاًن بةيي  واادة يف  أف (اذلي ق 

 العقيي .والشراقات 
والةيي  االاعيالي   Tويعم ا  ج دة الني ذج وؤعن يعو قل ؤ  الةيي  االاعيالي  ادلةابق  ال عبار 

وى  ؤا يسقد أف  0.05، اي  يظهر أف الةيي  االاعيالي  ل ل اال عباري  أقل ؤ  Fisherإلاصائي  ا عبار 
ؤعن   للسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر  اقم ب :ًن ، وأف ىناؾ يعم ا  العلق  السببي  بٌن ادلعاًناتالني ذج 

أقم ؤ  الةيي   (169.033)احملس ب   Fisher اص  وأف قيي  إاصائي  ، العلقات والشراقات العقيي 
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أقم ؤ  قييعها اجلدولي   (13.001)احملس ب  ى  األ را  T، وقيي  إاصائي  ا عبار (3.87)اجلدولي  ذلا 
(1.968). 

 وتثمين البحث العلمي الهيكلياالستثمار في رأس المال بين  البسيط: االنحدار (36/4)رقمالجدول 
 ملخص النموذج

 النموذج
 معامل التحديد معامل االرتباط

معامل التحديد 
 المصحح

الخطأ المعياري 
 للتقدير

0.492 0.242 0.240 0.658 

 ANOVAجدول 

 اختبار متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات النموذج
Fisher 

 المعنوية مستوى

 0.000 98.741 42.731 1 42.731 االنحدار

   0.433 309 133.721 البواقي

    310 176.452 المجموع

 المعامالت

 النموذج
 المعامالت األصلية

 Tاختبار  المعامالت المعيارية

student 
 المعنوية مستوى

 الخطأ المعياري قيمة المعلمة

 0.000 10.822  0.147 1.588 الثابت

 0.000 9.937 0.492 0.048 0.480 الهيكلياالستثمار في رأس المال 

 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر

إذل وج د الق   0.421يشًن ؤعاؤل االربباط بةيي  ؤ   لؿ النعائج ادلعروه  يف اجلدوؿ أاله 
إغلابي  ق ي  بٌن االسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر  وبثيٌن البح  العقي ، قيا يشًن ؤعاؤل العحديد إذل أف 

، والباق  اذلي ق ؤ  العاًنات الي ربدث يف بثيٌن البح  العقي  سببها االسعثيار يف رأس ادلاؿ  24.2%
ًن االسعثيار يف رأس ادلاؿ اذلي ق  اقم بثيٌن البح  العقي  بفسره أو يرج  إذل األ  اء العش ائي ، ويظهر ب :

ؤ   لؿ قيم ادلعاؤلت األصقي  وادلعياري  لقني ذج، اي  بدؿ األوذل اقم أف العاًن بةيي  واادة يف 
، رييا بدؿ الثاني  0.480االسعثيار يف رأس ادلاؿ اذلي ق  يةابقو باًن بةيي  يف بثيٌن البح  العقي  بةيي  

يف بثيٌن  0.492أف العاًن باضلراؼ ؤعيار  وااد يف االسعثيار يف رأس ادلاؿ اذلي ق  يةابقو باًن بةيي  اقم 
 البح  العقي . 

االسعثيار يف رأس  0.480+  1.588ثيٌن البح  العقي  = ب) الني ذجويعم ا  ج دة وؤعن ي  
أقم ؤ  الةيي   (66.635)الي جاءت قييعها احملس ب   Fisherقل ؤ  إاصائي  ا عبار  ادلاؿ اذلي ق (
الي  Tا عبار ، وإاصائي  ي يعم ا  العلق  السببي  بٌن ادلعاًن والي بسقد أف الني ذج  (3.87)احلرج  ذلا 
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شلا ( 1.968)أقم ؤ  قييعها احلرج   0.05سع ا ؤعن ي  أقل ؤ  دب (8.163)يلاظ أف قييعها احملس ب  
اقم بثيٌن البح   اذلي ق يسقد ادلعن ي  اجل ئي  لقني ذج وبالعارل وج د ب :ًن ؤعن   للسعثيار يف رأس ادلاؿ 

 العقي .
دار البسيط تنفى الفرضية ذج االنحامن خالل تحليل مصفوفة االرتباط وقيم نمفي األخير، و 

 دور الهيكليلالستثمار في رأس المال ة البديلة لها والتي تنص على أن وتتأكد الفرضيالصفرية الثانية 
𝜶عند مستوى داللة  1في تحسين أداء البحث العلمي لجامعة فرحات عباس سطيف إيجابي       

 الثالثةالفرضية  المطلب الثالث: اختبار -
، واالضلدار البسيط Spearman  اسعاداـ قل ؤ  ؤعاؤل االربباط  الثالث يف إطار ا عبار الفرهي  

 اي  بنص قل ؤ  الفرهي  الصفري  والفرهي  البديق  ذلا اقم ؤا يق :
 يف ربسٌن أداء البح  العقي . العلقايت: ال ي جد دور للسعثيار يف رأس ادلاؿ H0الفرهي  الصفري   -
 أداء البح  العقي .يف ربسٌن إغلايب دور  العلقايت: للسعثيار يف رأس ادلاؿ H1الفرهي  البديق   -

أج اء، اي     ه الفرهي  إذل :ل: ذه الفرهي  بش ل بفصيق ، رةد   بةسيم ىذوهبدؼ ا عبار ى
يف بنظيم وب  ير البح  العقي ، دور االسعثيار يف رأس ادلاؿ  العلقايتا عبار دور االسعثيار يف رأس ادلاؿ 

يف بثيٌن البح  العقي ،  العلقايتسعثيار يف رأس ادلاؿ يف العلقات والشراقات العقيي ، ودور اال العلقايت
 وذلك قيا يق :

 االستثمار في رأس المال العالقاتي وأداء البحث العلميبين  مصفوفة االرتباط: (37/4)رقمالجدول 

 Spearmanمعامل االرتباط 
 أداء البحث العلمي

 تنظيم وتطوير البحث العلمي
العالقات والشراكات 

 العلمية
 تثمين البحث العلمي

االستثمار في رأس المال 
 العالقاتي

0.895 معامل االرتباط 
**

 0.704
**

 0.919
**

 

مستوى 
 0.000 0.000 0.000 المعنوية

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر

بٌن  وق ي  جداؤ   لؿ النعائج ادلعروه  يف اجلدوؿ أاله يظهر ب ه ح وج د الق  ؤعن ي  إغلابي  
بثيٌن ، وبينو وبٌن 0.895وبنظيم وب  ير البح  العقي  دبعاؤل اربباط قدره  العلقايتاالسعثيار يف رأس ادلاؿ 

ؤعن ي  إغلابي  ق ي  بٌن االسعثيار يف  قيا يظهر أف ىناؾ الق ،  0.919دبعاؤل اربباط قدره  البح  العقي 
بارز ، وى  ؤا يعين أف ىناؾ دور 0.704دبعاؤل اربباط قدره العلقات والشراقات العقيي   رأس ادلاؿ العلقايت

يف قل ؤ  بنظيم وب  ير البح  العقي ، العلقات والشراقات العقيي ،  العلقايتللسعثيار يف رأس ادلاؿ 
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يف ربسٌن أداء البح  العقي   العلقايتوبثيٌن البح  العقي ، وبالعارل ىناؾ دور للسعثيار يف رأس ادلاؿ 
 ، ويظهر ذلك بدق  وبفصيل أقم ؤ   لؿ نعائج اجلداوؿ العالي : 1جلاؤع  رراات اباس س ي 

 العلمي : االنحدار البسيط بين االستثمار في رأس المال العالقاتي وتنظيم وتطوير البحث(38/4رقم)الجدول 
 ملخص النموذج

 النموذج
 الخطأ المعياري للتقدير معامل التحديد المصحح معامل التحديد معامل االرتباط 

0.898 0.806 0.805 0.337 

 ANOVAجدول 

 المعنوية مستوى Fisherقيمة  متوسط المربعات الحريةدرجة  مجموع المربعات النموذج

 0.000 1283.266 145.354 1 145.354 االنحدار

   0.113 309 35.000 البواقي

    310 180.354 المجموع

 المعامالت

 النموذج
 المعامالت األصلية

 Tاختبار  المعامالت المعيارية

student 
 المعنوية مستوى

 المعياريالخطأ  قيمة المعلمة

 0.000 4.771  0.076 0.362 الثابت

 0.000 35.823 0.898 0.025 0.886 العالقاتياالستثمار في رأس المال 

 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر

بنظيم وب  ير ؤ   لؿ النعائج ادلعروه  يف اجلدوؿ أاله ي ع  ظل ذج االضلدار البسيط قيا يق : 
ويظهر ؤ   لؿ الني ذج االربباط ، العلقايتاالسعثيار يف رأس ادلاؿ  0.886+  0.362البح  العقي  = 

بشًن الة   جدا والع :ًن ال بًن للسعثيار يف رأس ادلاؿ العلقايت اقم بنظيم وب  ير البح  العقي ، اي  
إذل وج د الق  ق ي  جدا بٌن االسعثيار يف رأس ادلاؿ العلقايت قيعاًن ؤسعةل  0.898قيي  ؤعاؤل االربباط 

ؤ  العاًنات الي ربدث  %80.6وبنظيم وب  ير البح  العقي  قيعاًن باب ، قيا يشًن ؤعاؤل العحديد إذل أف 
أو يرج  إذل األ  اء بنظيم وب  ير البح  العقي  سببها االسعثيار يف رأس ادلاؿ العلقايت، والباق  بفسره يف 

   العش ائي .
ويظهر ب :ًن االسعثيار يف رأس ادلاؿ العلقايت اقم بنظيم وب  ير البح  العقي  ؤ   لؿ قيم 

، اي  بدؿ اقم أف العاًن بةيي  واادة يف االسعثيار يف رأس ادلاؿ العلقايت يةابقو لقني ذج ادلعاؤلت األصقي 
الي  Tإاصائي  ا عبار ا الع :ًن ذىويعم ا  ؤعن ي  ، البح  العقي  وب  ير بنظيميف  0.886باًن بةيي  

 لل عبار اص  وأف الةيي  االاعيالي   ،(1.968) قم ؤ  قييعها احلرج أ (35.823)قييعها احملس ب  جاءت 
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قييعها احملس ب  جاءت اي  لقني ذج ا  الة ة العفسًني   Fisherإاصائي  ا عبار بعم قيا   ،0.000 بساو 
 .0.000الةيي  االاعيالي  لل عبار بساو  ،  اص  وأف (3.87)أقم ؤ  الةيي  احلرج  ذلا  (1283.266)

 العلميةوالعالقات والشراكات  العالقاتي: االنحدار البسيط بين االستثمار في رأس المال (39/4رقم)الجدول 
 ملخص النموذج

 النموذج
 الخطأ المعياري للتقدير معامل التحديد المصحح التحديدمعامل  معامل االرتباط 

0.719 0.517 0.516 0.501 

 ANOVAجدول 
 المعنوية مستوى Fisher اختبار متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات النموذج

 0.000 330.971 83.143 1 83.143 االنحدار

   0.251 309 77.623 البواقي

    310 160.766 المجموع

 المعامالت

 النموذج
 المعامالت األصلية

 Tاختبار  المعامالت المعيارية

student 
 المعنوية مستوى

 الخطأ المعياري قيمة المعلمة

 0.000 8.755  0.113 0.988 الثابت

 0.000 18.193 0.719 0.037 0.670 العالقاتياالستثمار في رأس المال 

 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر

  العقيي بفسر نعائج اجلدوؿ أاله ج دة الني ذج اخل   البسيط الذ  يربط بٌن العلقات والشراقات 
يسقد وج د الق  إغلابي   0.719قيعاًن ؤسعةل دبعاؤل اربباط   العلقايتقيعاًن باب  واالسعثيار يف رأس ادلاؿ 

ؤ  العاًنات الي ربدث يف العلقات  %51.7بٌن ادلعاًني ، ودبعاؤل ربديد بسقد قييعو اقم أف  جدا ق ي 
، والباق  بفسره أو يرج  إذل األ  اء العش ائي ، العلقايتاالسعثيار يف رأس ادلاؿ  يفسرىاوالشراقات العقيي  

االسعثيار يف رأس ادلاؿ  0.670+  0.988=  العقيي  والشراقات العلقات)ويظهر الني ذج الذ  ي ع  
يف العلقات  0.670يةابقو باًن بةيي   العلقايتأف العاًن بةيي  واادة يف االسعثيار يف رأس ادلاؿ  (علقايتال

 والشراقات البحثي .
، اي  يظهر أف Fisher عبار وا Tا عبار ل ل ؤ  ويعم ا  ج دة الني ذج وؤعن يعو الةيي  االاعيالي  

ا   يعمأف الني ذج  الة ة العفسًني  لقني ذج، أو وى  ؤا يسقد 0.05الةيي  االاعيالي  ل ل اال عباري  أقل ؤ  
اقم العلقات  العلقاتب :ًن ؤعن   للسعثيار يف رأس ادلاؿ ، وأف ىناؾ العلق  السببي  بٌن ادلعاًني 

( أقم ؤ  قييعها احلرج  330.971احملس ب  ) Fisherا عبار  والشراقات العقيي ،  اص  وأف قيي  إاصائي 
 (.1.968أقم ؤ  قييعها اجلدولي  )( 18.193)احملس ب  ى  األ را  T(، وقيي  إاصائي  ا عبار 3.87)
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 وتثمين البحث العلمي العالقاتياالستثمار في رأس المال بين  البسيط: االنحدار (40/4)رقمالجدول 
 ملخص النموذج

 النموذج
 الخطأ المعياري للتقدير معامل التحديد المصحح معامل التحديد معامل االرتباط

0.931 0.867 0.867 0.275 

 ANOVAجدول 
 المعنوية مستوى Fisher اختبار متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات النموذج
 0.000 2016.682 153.008 1 153.008 االنحدار

   0.076 309 23.444 البواقي

    310 176.452 المجموع

 المعامالت

 النموذج
 المعامالت األصلية

 Tاختبار  المعامالت المعيارية

student 
 المعنوية مستوى

 الخطأ المعياري قيمة المعلمة
 0.000 4.871  0.062 0.302 الثابت

 0.000 44.907 0.931 0.020 0.909 العالقاتياالستثمار في رأس المال 

 Spssإاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر: 

البح   بثيٌنؤ   لؿ النعائج ادلعروه  يف اجلدوؿ أاله ي ع  ظل ذج االضلدار البسيط قيا يق : )
(، وى  ؤا يعين أف العاًن يف االسعثيار يف رأس العلقايتاالسعثيار يف رأس ادلاؿ  0.909+  0.302العقي  = 

أ  ؤا يةارب وادة قاؤق ،  البح  العقي ، بثيٌنيف  0.909بةيي  واادة يعبعو باًن بةيي   العلقايتادلاؿ 
بٌن جدا الي بسقد وج د الق  إغلابي  وق ي   (0.931ويع قد ذلك أقثر ؤ   لؿ قيي  ؤعاؤل االربباط )

، وقيي  ؤعاؤل العحديد الي يعاًن باب قاالسعثيار يف رأس ادلاؿ العلقايت قيعاًن ؤسعةل وبثيٌن البح  العقي   
، العلقايتؤ  العاًنات الي ربصل يف البح  العقي  يفسرىا االسعثيار يف رأس ادلاؿ  %86.7بشًن إذل أف 

 والنسب  ادلعبةي  بفسرىا أو برج  إذل األ  اء العش ائي . 
والةيي  االاعيالي  ادلةابق  ل ل  Tا عبار وااصائي   Fisherوبعم قل ؤ  إاصائي  ا عبار 

( 2016.682احملس ب  ) Fisherاال عباري  ا  ج دة وؤعن ي  الني ذج، اي  بظهر النعائج أف قيي  إاصائي  
( أقم ؤ  44.907احملس ب  ى  األ را ) T(، وقيي  إاصائي  ا عبار 3.87أقم ؤ  الةيي  اجلدولي  ذلا )

ب :ًن ؤعن   ي ، وأف ىناؾ يعم ا  العلق  السببي  بٌن ادلعاًن (، شلا يعين أف الني ذج 1.968قييعها اجلدولي  )
،  اص  وأف الةيي  االاعيالي  ادلةابق  ل ل بثيٌن البح  العقي اقم  العلقايتللسعثيار يف رأس ادلاؿ 

 .0.000 بساو اال عباري  
ذج االنحدار البسيط تنفى الفرضية امن خالل تحليل مصفوفة االرتباط وقيم نمفي األخير، و 

دور  العالقاتيلالستثمار في رأس المال ة البديلة لها والتي تنص على أن وتتأكد الفرضيالثالثة الصفرية 
𝜶عند مستوى داللة  1في تحسين أداء البحث العلمي لجامعة فرحات عباس سطيفإيجابي        
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 الفرضية الرابعة اختبارالمطلب الرابع:  -
ا قان  إجابات ادلسعج بٌن ا ؿ ذبعرؼ ىده الفرهي  ؤنهجيا بفرهي  الفروؽ، وهتدؼ إذل ؤعرر  ؤا إ

   لذلكال، وااد أـ  اذباهؤسع ا االىعياـ باالسعثيار يف رأس ادلاؿ الف ر  وؤسشرات أداء البح  العقي  يف 
 يا يق :ققل ؤ  الفرهي  الصفري  والفرهي  البديق  ذلا  صياغ   
لعحديد ؤسع ا االىعياـ ات دالل  إاصائي  بٌن أرراد العين  ذرروؽ  جد ب: H0الفرهي  الصفري   -

بع ا  1وؤسشرات أداء البح  العقي  جلاؤع  رراات اباس س ي  الف ر السعثيار يف رأس ادلاؿ با
 دلعاًنات: اجلنت، الربب ، اخلمة، ال قي ، العلق  بالبح  العقي  واالنعياء اإلدار .

العين  لعحديد ؤسع ا االىعياـ ات دالل  إاصائي  بٌن أرراد ذرروؽ  جد بال : H1الفرهي  البديق   -
بع ا  1وؤسشرات أداء البح  العقي  جلاؤع  رراات اباس س ي  الف ر السعثيار يف رأس ادلاؿ با

 دلعاًنات: اجلنت، الربب ، اخلمة، ال قي ، العلق  بالبح  العقي  واالنعياء اإلدار .
  الفروؽ اإلاصائي  جملي اعٌن ،   االاعياد اقم قل ؤ  ا عبار داللوهبدؼ ا عبار ىذه الفرهي 

ليعم الع صل إذل ، Kruskal Wallis، ا عبار ANOVA، ا عبار العباي  األااد  Studentؤسعةقعٌن 
 ب هحها اجلداوؿ العالي :رلي ا  ؤ  النعائج 

 اختبار الفروق بين أفراد العينة حسب متغير الجنس: (41/4)رقمالجدول 

 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر

 أقم Fisherالةيم االاعيالي  ال عبار أف مجي   أالهيلاظ ؤ   لؿ النعائج ادلعروه  يف اجلدوؿ 
إذل االاعياد اقم ؤسع ا  نا، وى  ؤا ية دوبالعارل ربة  شرط ذبانت العباي  أو ذبانت اجملي اعٌن 0.05 ؤ 

 اي ، أـ ال ا قان  ىناؾ رروؽ بٌن أرراد العين ذإ   ؤادلعرر Tادلعن ي  ادلةابل لفرهي  الفروؽ ادلعساوي  ال عبار 

 األبعاد

للفروق  Levenاختبار 
 للمتوسطات المتساوية Tاختبار  المتساوية

 الفروق
اختبار 
Fisher 

مستوى 
 المعنوية

 درجة الحرية Tقيمة 
مستوى 
 المعنوية

 فرق المتوسط
فرق الخطأ 

 المعياري
 مجال الثقة للفرق55%

 األدنى األدنى
االستثمار في رأس 

 المال البشري
 0.282 0.069- 0.089 0.106 0.234 309 1.192 0.469 0.526 ؤعساوي 

 غًن ؤعساوي 
  

1.209 288.226 0.228 0.106 0.088 -0.067 0.279 

االستثمار في رأس 
 المال الهيكلي

 0.296 0.054- 0.089 0.121 0.173 309 1.365 0.705 0.144 ؤعساوي 

 غًن ؤعساوي 
  

1.393 293.570 0.165 0.121 0.087 -0.050 0.293 

رأس االستثمار في 
 المال العالقاتي

 0.187 0.163- 0.089 0.012 0.894 309 0.133 0.514 0.427 ؤعساوي 

 غًن ؤعساوي 
  

0.131 262.269 0.896 0.012 0.090 -0.166 0.190 

وتطوير تنظيم 
 البحث العلمي

 0.211 0.135- 0.088 0.038 0.668 309 0.429 0.624 0.241 ؤعساوي 

 غًن ؤعساوي 
  

0.425 264.685 0.671 0.038 0.089 -0.137 0.213 

 العالقات
 العلمية والشراكات

 0.212 0.114- 0.083 0.049 0.554 309 0.593 0.579 0.309 ؤعساوي 

 غًن ؤعساوي 
  

0.600 287.209 0.549 0.049 0.082 -0.112 0.210 

تثمين البحث 
 العلمي

 0.166 0.176- 0.087 0.005- 0.953 309 0.059- 0.705 0.143 ؤعساوي 

 غًن ؤعساوي 
  

-0.058 265.317 0.954 -0.005 0.088 -0.178 0.168 
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وى  ؤا يسقد ادـ وج د رروؽ ذات دالل   0.05أقم ؤ   Tالةيم االاعيالي  ادلةابق  لةيي  يلاظ أف مجي  
أداء ؤسشرات  وؤعاًن اجلنت لعحديد ؤسع ا االىعياـ باالسعثيار يف رأس ادلاؿ الف ر   إاصائي  اس 
 البح  العقي .

 اختبار الفروق بين أفراد العينة حسب متغير الرتبة: (42/4)رقمالجدول 
 االختبارات اإلحصائية األبعاد

رأس االستثمار في 
 المال البشري

 Levenاختبار نتيجة  مستوى المعنوية 2درجة الحرية 1درجة الحرية Levenإحصائية 
 تجانس التباين 0.098 308 2 2.243

اختبار  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات ANOVA اختبار
Fisher 

مستوى 
 المعنوية

 0.679 0.388 0.234 2 0.468 بين المجموعات

   0.603 308 185.679 داخل المجموعات

    310 186.147 المجموع

االستثمار في رأس 
 المال الهيكلي

 Levenاختبار نتيجة  مستوى المعنوية 2درجة الحرية 1درجة الحرية Levenإحصائية 
 تجانس التباين 0.222 308 2 1.513

اختبار  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات ANOVA اختبار
Fisher 

مستوى 
 المعنوية

 0.264 1.336 0.798 2 1.595 بين المجموعات

   0.597 308 183.807 داخل المجموعات

    310 185.405 المجموع

االستثمار في رأس 
 المال العالقاتي

 Levenاختبار نتيجة  مستوى المعنوية 2درجة الحرية 1درجة الحرية Levenإحصائية 
 تجانس التباين 0.112 308 2 2.205

اختبار  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات ANOVA اختبار
Fisher 

مستوى 
 المعنوية

 0.151 1.902 1.130 2 2.260 بين المجموعات

   0.594 308 182.979 داخل المجموعات

    310 185.239 المجموع

تنظيم وتطوير البحث 
 العلمي

 Levenاختبار نتيجة  مستوى المعنوية 2درجة الحرية 1الحريةدرجة  Levenإحصائية 
 تجانس التباين 0.399 308 2 0.921

اختبار  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات ANOVA اختبار
Fisher 

مستوى 
 المعنوية

 0.375 0.984 0.572 2 1.145 بين المجموعات

   0.582 308 179.209 داخل المجموعات

    310 180.354 المجموع

 العالقات والشراكات
 العلمية

 Levenاختبار نتيجة  مستوى المعنوية 2درجة الحرية 1درجة الحرية Levenإحصائية 
 تجانس التباين 0.068 308 2 2.708

اختبار  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات ANOVA اختبار
Fisher 

مستوى 
 المعنوية

 0.342 1.077 0.558 2 1.116 المجموعاتبين 

   0.518 308 159.650 داخل المجموعات

    310 16.766 المجموع

 تثمين البحث العلمي

 Levenاختبار نتيجة  مستوى المعنوية 2درجة الحرية 1درجة الحرية Levenإحصائية 
 تجانس التباين 0.244 308 2 1.416

اختبار  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات ANOVA اختبار
Fisher 

مستوى 
 المعنوية

 0.096 2.358 1.330 2 2.661 بين المجموعات

   0.564 308 173.791 داخل المجموعات

    310 176.452 المجموع

 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر

ربة  شرط ذبانت العباي  بالنسب  جليي  األبعاد، يلاظ  أالهؤ   لؿ النعائج ادلعروه  يف اجلدوؿ 
ا ية دنا إذل ، شل0.05أقم ؤ  بالنسب  ل ل األبعاد  Levenال عبار يظهر أف الةيي  االاعيالي  اي  
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الةيي  االاعيالي  ادلةابق    يظهر ؤ   للو أف ذوال، ANOVA األااد  العباي  ا عباراالاعياد اقم نعائج 
ل ل ؤ  أبعاد االسعثيار يف رأس ادلاؿ الف ر  وأبعاد أداء البح  العقي ،  0.05قم ؤ  أ Fisherال عبار 

رروؽ ذات دالل  إاصائي  لعحديد ؤسع ا االىعياـ باالسعثيار يف رأس ادلاؿ الف ر  وج د وى  ؤا يعين ادـ 
 1اباس س ي أسابذة جاؤع  رراات وؤسشرات أداء البح  العقي  بع ا دلعاًن الربب ، أ  أف إجابات 

 دباعق  رببهم قان  يف اذباه وااد.
 العينة حسب متغير الخبرة : اختبار الفروق بين أفراد(43/4)رقمالجدول 

 االختبارات اإلحصائية  األبعاد

االستثمار في رأس 
 المال البشري

 Levenاختبار نتيجة  مستوى المعنوية 2درجة الحرية 1درجة الحرية Levenإحصائية 
 تجانس التباينعدم  0.006 308 2 5.273

 Kruskal-Wallisاختبار 

Kruskal-Wallis H  ؤسع ا ادلعن ي  درج  احلري 
1.355 2 0.508 

االستثمار في رأس 
 المال الهيكلي

 Levenاختبار نتيجة  مستوى المعنوية 2درجة الحرية 1درجة الحرية Levenإحصائية 
 تجانس التباين 0.237 308 2 1.448

مستوى  Fisherاختبار  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات ANOVA اختبار
 المعنوية

 0.494 0.707 0.424 2 0.847 بين المجموعات

   0.599 308 184.555 داخل المجموعات

    310 185.402 المجموع

االستثمار في رأس 
 المال العالقاتي

 Levenاختبار نتيجة  مستوى المعنوية 2الحريةدرجة  1درجة الحرية Levenإحصائية 
 تجانس التباين 0.187 308 2 1.688

مستوى  Fisherاختبار  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات ANOVA اختبار
 المعنوية

 0.937 0.065 0.039 2 0.078 بين المجموعات

   0.601 308 185.161 داخل المجموعات

    310 185.239 المجموع

تنظيم وتطوير البحث 
 العلمي

 Levenاختبار نتيجة  مستوى المعنوية 2درجة الحرية 1درجة الحرية Levenإحصائية 
 تجانس التباين 0.637 308 2 0.451

مستوى  Fisherاختبار  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات ANOVA اختبار
 المعنوية

 0.725 0.322 0.188 2 0.377 بين المجموعات

   0.584 308 179.977 داخل المجموعات

    310 180.354 المجموع

العالقات والشراكات 
 العلمية

 Levenاختبار نتيجة  مستوى المعنوية 2درجة الحرية 1درجة الحرية Levenإحصائية 
 تجانس التباين 0.112 308 2 2.205

مستوى  Fisherاختبار  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات ANOVA اختبار
 المعنوية

 0.476 0.744 0.387 2 0.773 بين المجموعات

   0.519 308 159.993 داخل المجموعات

    310 1603.766 المجموع

 تثمين البحث العلمي

 Levenاختبار نتيجة  مستوى المعنوية 2درجة الحرية 1درجة الحرية Levenإحصائية 
 تجانس التباين 0.385 308 2 0.958

مستوى  Fisherاختبار  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات ANOVA اختبار
 المعنوية

 0.689 0.373 0.213 2 0.426 بين المجموعات

   0.572 308 176.026 داخل المجموعات

    310 176.452 المجموع

 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر
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بالنسب   Levenال عبار الةيي  االاعيالي  أف يلاظ  يف اجلدوؿ الساب ؤ   لؿ النعائج ادلعروه  
، ؤا ية دنا إذل االاعياد دـ ربة  شرط ذبانت العباي اشلا يعين  0.05للسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر  أقل ؤ  

وبالعارل ادـ وج د ، 0.05أقم ؤ  لاظ أهنا يوالي  Kruskal Wallisاالاعيالي  ال عبار اقم الةيي  
اي  يلاظ أف الةيي  االاعيالي  ، اهتا بالنسب  لباق  األبعادذ النعيج أرراد العين ، وى  اجابات رروؽ بٌن 

ات دالل  ذشلا يعين ربة  شرط العجانت وادـ وج د رروؽ  0.05أقم ؤ   Fisherوا عبار  Leven عبار ال
لعحديد ؤسع ا االىعياـ باالسعثيار يف رأس ادلاؿ الف ر  وؤسشرات أداء البح  العقي  بع ا دلعاًن إاصائي  

  .اخلمة
 اختبار الفروق بين أفراد العينة حسب متغير الكلية: (44/4)رقمالجدول 

 االختبارات اإلحصائية األبعاد

االستثمار في رأس 
 المال البشري

 Levenاختبار نتيجة  مستوى المعنوية 2درجة الحرية 1درجة الحرية Levenإحصائية 
 تجانس التباين 0.217 304 6 1.393

مستوى  Fisherاختبار  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات ANOVA اختبار
 المعنوية

 0.075 1.932 1.140 6 6.839 بين المجموعات

   0.590 304 179.308 داخل المجموعات

    310 186.147 المجموع

االستثمار في رأس 
 المال الهيكلي

 Levenاختبار نتيجة  مستوى المعنوية 2درجة الحرية 1درجة الحرية Levenإحصائية 
 تجانس التباينعدم  0.011 304 6 2.809

 Kruskal-Wallisاختبار 

Kruskal-Wallis H  ؤسع ا ادلعن ي  درج  احلري 
20.037 6 0.003 

االستثمار في رأس 
 المال العالقاتي

 Levenاختبار نتيجة  مستوى المعنوية 2درجة الحرية 1درجة الحرية Levenإحصائية 
 تجانس التباينعدم  0.017 304 6 2.621

 Kruskal-Wallisاختبار 

Kruskal-Wallis H   ؤسع ا ادلعن ي  احلري درج 
16.522 6 0.011 

تنظيم وتطوير البحث 
 العلمي

 Levenاختبار نتيجة  مستوى المعنوية 2درجة الحرية 1درجة الحرية Levenإحصائية 
 تجانس التباين 0.561 304 6 0.812

مستوى  Fisherاختبار  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات ANOVA اختبار
 المعنوية

 0.38 2.260 1.283 6 7.701 بين المجموعات

   0.568 304 172.653 داخل المجموعات

    310 180.354 المجموع

العالقات والشراكات 
 العلمية

 Levenاختبار نتيجة  مستوى المعنوية 2درجة الحرية 1درجة الحرية Levenإحصائية 
 تجانس التباينعدم  0.034 304 6 2.309

 Kruskal-Wallisاختبار 

Kruskal-Wallis H  ؤسع ا ادلعن ي  درج  احلري 
7.250 6 0.298 

 تثمين البحث العلمي

 Levenاختبار نتيجة  مستوى المعنوية 2درجة الحرية 1درجة الحرية Levenإحصائية 
 تجانس التباين 0.148 304 6 1.596

مستوى  Fisherاختبار  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات ANOVA اختبار
 المعنوية

 0.007 2.999 1.644 6 9.862 بين المجموعات

   0.548 304 166.590 داخل المجموعات

    310 176.452 المجموع

 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر
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ؤ   ل لبالنسب  ذبانت العباي  ربة  شرط يلاظ  الساب ؤ   لؿ النعائج ادلعروه  يف اجلدوؿ 
الةيي  أف  لكذ، البح  العقي ، وبثيٌن نظيم وب  ير البح  العقي بشر ، بال ادلاؿ االسعثيار يف رأس

 ا عباراالاعياد اقم نعائج ية دنا إذل  اشل 0.05أقم ؤ  األبعاد  هذبالنسب  ذل Leven  عباراالاعيالي  ال
أقم ؤ   Fisher  يظهر ؤ   للو أف الةيي  االاعيالي  ادلةابق  ال عبار ذوال، ANOVA األااد  العباي 
ؤا يدؿ اقم ادـ وج د  بالنسب  ل ل ؤ  االسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر  وبنظيم وب  ير البح  العقي  0.05

لعحديد ؤسع ا االىعياـ باالسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر  وؤسشرات بٌن أرراد العين  ات دالل  إاصائي  ذوؽ رر 
ات دالل  إاصائي  لعحديد ؤسع ا االىعياـ ذرييا يلاظ وج د رروؽ بنظيم وب  ير البح  العقي ، 
ؤ   أقللعثيٌن البح  العقي   Fisherال عبار لك أف الةيي  االاعيالي  ذدبسشرات بثيٌن البح  العقي  

ؤسع ا شلا ية دنا إذل االاعياد اقم ط ذبانت العباي    لباق  األبعاد ريلاظ ادـ ربة  شر بالنسبأؤا ، 0.05
للسعثيار يف رأس ادلاؿ اذلي ق   بالنسب  0.05ؤ   أقللاظ أهنا يوالي  Kruskal Wallisال عبار  ادلعن ي 

، شلا قعلقات والشراقات العقيي بالنسب  ل 0.05رييا يلاظ أهنا أقم ؤ  االسعثيار يف رأس ادلاؿ العلقايت، و 
دبسشرات العلقات لعحديد ؤسع ا االىعياـ  ات دالل  إاصائي  بٌن أرراد العين ذادـ وج د رروؽ يدؿ اقم 

باالسعثيار يف رأس ادلاؿ اذلي ق  االىعياـ لعحديد ؤسع ا رييا يدؿ اقم الع ت والشراقات العقيي ، 
  .والعلقايت
 : اختبار الفروق بين أفراد العينة حسب متغير العالقة بالبحث العلمي )االنتماء إلى مخبر((45/4رقم)الجدول 

 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر

 األبعاد

للفروق  Levenاختبار 
 للمتوسطات المتساوية Tاختبار  المتساوية

 الفروق
اختبار 
Fisher 

مستوى 
 المعنوية

 درجة الحرية Tقيمة 
مستوى 
 المعنوية

فرق 
 المتوسط

فرق الخطأ 
 المعياري

 مجال الثقة للفرق55%

 األدنى األدنى

االستثمار في رأس 
 المال البشري

 0.199 0.206- 0.103 0.004- 0.971 309 0.36- 0.252 1.318 ؤعساوي 

   غًن ؤعساوي 
-0.37 129.129 0.970 -0.004 0.101 -0.203 0.195 

االستثمار في رأس 
 المال الهيكلي

 0.150 0.254- 0.103 0.052- 0.614 309 0.505- 0.607 0.265 ؤعساوي 

   غًن ؤعساوي 
-0.510 126.542 0.611 -0.052 0.102 -0.253 0.149 

االستثمار في رأس 
 المال العالقاتي

 0.104 0.299- 0.102 0.097- 0.344 309 0.948- 0.784 0.075 ؤعساوي 

   غًن ؤعساوي 
-0.942 123.084 0.348 -0.097 0.103 -0.302 0.107 

وتطوير تنظيم 
 البحث العلمي

 0.041 0.356- 0.101 0.157- 0.120 309 1.557- 0.765 0.089 ؤعساوي 

   غًن ؤعساوي 
-1.599 130.202 0.112 -0.157 0.098 -0.351 0.037 

 العالقات
 العلمية والشراكات

 0.112 0.264- 0.096 0.076- 0.425 309 0.798- 0.247 1.348 ؤعساوي 

   غًن ؤعساوي 
-0.769 117.653 0.443 -0.76 0.099 -0.272 0.120 

تثمين البحث 
 العلمي

 0.018- 0.409- 0.099 0.213- 0.033 309 2.147- 0.526 0.403 ؤعساوي 

   غًن ؤعساوي 
-2.252 135.012 0.026 -0.213 0.095 -0.401 -0.026 
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أف مجي  الةيم االاعيالي  ادلةابق  ال عبار  الساب يلاظ ؤ   لؿ النعائج ادلعروه  يف اجلدوؿ 
Fisher  وى  ؤا ية د إذل االاعياد اقم وبالعارل ربة  شرط ذبانت العباي  أو ذبانت اجملي اعٌن 0.05أقم ،

دلعرر  ؤا إذا قان  ىناؾ رروؽ بٌن أرراد العين  أـ ال،  Tؤسع ا ادلعن ي  ادلةابل لفرهي  الفروؽ ادلعساوي  ال عبار 
لك الةيي  االاعيالي  ذيسعثىن ؤ   0.05أقم ؤ   Tاي  يلاظ أف مجي  الةيم االاعيالي  ادلةابق  لةيي  

وى  ؤا يسقد ادـ وج د رروؽ ذات دالل  إاصائي  لعحديد ؤسع ا االىعياـ باالسعثيار عثيٌن البح  العقي  ل
 حب . سلمدلاؿ الف ر  وؤسشرات أداء البح  العقي  بع ا دلعاًن االنعياء إذل يف رأس ا

 (حثب مشروع: اختبار الفروق بين أفراد العينة حسب متغير العالقة بالبحث العلمي )(46/4رقم)الجدول 

 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر

يلاظ ؤ   لؿ النعائج ادلعروه  يف اجلدوؿ أاله أف مجي  الةيم االاعيالي  ادلةابق  ال عبار 
Fisher وى  ؤا ية د إذل االاعياد وبالعارل ربة  شرط ذبانت العباي  أو ذبانت اجملي اعٌن 0.05 ؤ  أقم ،

دلعرر  ؤا إذا قان  ىناؾ رروؽ بٌن أرراد العين   Tاقم ؤسع ا ادلعن ي  ادلةابل لفرهي  الفروؽ ادلعساوي  ال عبار 
وى  ؤا يسقد ادـ وج د رروؽ  0.05أقم ؤ   Tأـ ال، اي  يلاظ أف مجي  الةيم االاعيالي  ادلةابق  لةيي  

ذات دالل  إاصائي  لعحديد ؤسع ا االىعياـ باالسعثيار يف رأس ادلاؿ الف ر  وؤسشرات أداء البح  العقي  
 حب . عؤشرو بع ا دلعاًن االنعياء إذل 

 األبعاد

للفروق  Levenاختبار 
 للمتوسطات المتساوية Tاختبار  المتساوية

 الفروق
اختبار 
Fisher 

مستوى 
 المعنوية

 درجة الحرية Tقيمة 
مستوى 
 المعنوية

 فرق المتوسط
فرق الخطأ 

 المعياري

 مجال الثقة للفرق55%

 األدنى األدنى

االستثمار في رأس 
 المال البشري

 0.337 0.026- 0.092 0.156 0.092 309 1.690 0.666 0.186 ؤعساوي 

   غًن ؤعساوي 
1.657 203.689 0.099 0.156 0.094 -0.030 0.341 

االستثمار في رأس 
 المال الهيكلي

 0.206 0.158- 0.092 0.024 0.798 309 0.257 0.875 0.025 ؤعساوي 

   غًن ؤعساوي 
0.257 215.080 0.798 0.024 0.093 -0.159 0.206 

االستثمار في رأس 
 المال العالقاتي

 0.148 0.215- 0.092 0.034- 0.716 309 0.364- 0.827 0.048 ؤعساوي 

   غًن ؤعساوي 
-0.364 214.923 0.716 -0.034 0.092 -0.216 0.149 

وتطوير تنظيم 
 البحث العلمي

 0.154 0.205- 0.091 0.025- 0.781 309 0.279- 0.656 0.199 ؤعساوي 

   غًن ؤعساوي 
-0.278 213.541 0.781 -0.025 0.091 -0.206 0.155 

 العالقات
 العلمية والشراكات

 0.191 0.148- 0.086 0.021 0.804 309 0.249 0.363 0.829 ؤعساوي 

   غًن ؤعساوي 
0.247 212.448 0.805 0.021 0.087 -0.149 0.192 

تثمين البحث 
 العلمي

 0.110 0.245- 0.090 0.067- 0.457 309 0.754- 0.513 0.429 ؤعساوي 

   غًن ؤعساوي 
-0.762 229.448 0.447 -0.067 0.088 -0.241 0.106 
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 اإلداري منصب()ال اختبار الفروق بين أفراد العينة حسب متغير االنتماء: (47/4)رقمالجدول 

 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر

يلاظ ؤ   لؿ النعائج ادلعروه  يف اجلدوؿ أاله أف مجي  الةيم االاعيالي  ادلةابق  ال عبار 
Fisher  وى  ؤا ية د إذل االاعياد اقم وبالعارل ربة  شرط ذبانت العباي  أو ذبانت اجملي اعٌن 0.05أقم ،

دلعرر  ؤا إذا قان  ىناؾ رروؽ بٌن أرراد العين  أـ ال،  Tؤسع ا ادلعن ي  ادلةابل لفرهي  الفروؽ ادلعساوي  ال عبار 
وى  ؤا يسقد ادـ وج د رروؽ ذات  0.05أقم ؤ   Tاي  يلاظ أف مجي  الةيم االاعيالي  ادلةابق  لةيي  

لعحديد ؤسع ا االىعياـ باالسعثيار يف رأس ادلاؿ الف ر  اس  ؤعاًن االنعياء اإلدار  دالل  إاصائي  
 وؤسشرات أداء البح  العقي .

وتتأكد  الرابعة تنفى الفرضية الصفريةاختبار الفروق  نتائج وتحليل في األخير، ومن خالل
ىتمام لتحديد مستوى اال بين أفراد العينة ات داللة إحصائيةذأنو ال توجد فروق  الفرضية البديلة لها أو

تعزى  1لجامعة فرحات عباس سطيفباالستثمار في رأس المال الفكري ومؤشرات أداء البحث العلمي 
عند مستوى داللة  االنتماء اإلداريالعالقة بالبحث العلمي، و الكلية،  الرتبة، الخبرة،الجنس،  ات:لمتغير 

𝜶       

 األبعاد

للفروق  Levenاختبار 
 للمتوسطات المتساوية Tاختبار  المتساوية

 الفروق
اختبار 
Fisher 

مستوى 
 المعنوية

 Tقيمة 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

 فرق المتوسط
فرق الخطأ 

 المعياري
 مجال الثقة للفرق55%

 األدنى األدنى

االستثمار في رأس 
 المال البشري

 0.289 0.289- 0.147 0.000 0.999 309 0.001 0.684 0.166 ؤعساوي 

 0.280 0.280- 0.138 0.000 0.999 38.158 0.001   غًن ؤعساوي 

االستثمار في رأس 
 المال الهيكلي

 0.219 0.358- 0.147 0.069- 0.637 309 0.472- 0.589 0.293 ؤعساوي 

 0.233 0.372- 0.149 0.069- 0.646 36.648 0.464-   غًن ؤعساوي 

االستثمار في رأس 
 المال العالقاتي

 0.160 0.416- 0.146 0.128- 0.382 309 0.876- 0.251 1.320 ؤعساوي 

 0.122 0.379- 0.124 0.128- 0.308 40.767 1.033-   غًن ؤعساوي 

وتطوير تنظيم 
 البحث العلمي

 0.229 0.340- 0.145 0.055- 0.703 309 0.381- 0.156 2.026 ؤعساوي 

 0.177 0.287- 0.115 0.055- 0.643 42.800 0.479-   ؤعساوي غًن 

 العالقات
 العلمية والشراكات

 0.265 0.273- 0.137 0.004- 0.976 309 0.030- 0.698 0.150 ؤعساوي 

 0.266 0.274- 0.133 0.004- 0.976 37.383 0.031-   غًن ؤعساوي 

تثمين البحث 
 العلمي

 0.171 0.391- 0.143 0.110- 0.443 309 0.768- 0.581 0.306 ؤعساوي 

 0.150 0.369- 0.128 0.110- 0.443 39.222 0.855-   غًن ؤعساوي 
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 بفرتض الي بقك أو مجي  ررهيات الدور إ:باتقييا إذل  الع صل   ل ل ؤا سب  رةد وقيقاص
للسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر ، رأس ادلاؿ اذلي ق  ورأس ادلاؿ العلقايت يف ربسٌن أداء  إغلايب ورد وج د

 وج د ادـ قيا   إ:بات ررهي  الفروؽ أو بقك الي بفرتض ،1البح  العقي  جلاؤع  رراات اباس س ي 
 وؤسشرات ادلاؿ الف ر باالسعثيار يف رأس  ؤسع ا االىعياـ لعحديد العين  أرراد بٌن إاصائي  دالل  ذات رروؽ
 العلق  ،ال قي  اخلمة، الربب ، اجلنت، دلعاًنات بع ا 1البح  العقي  جلاؤع  رراات اباس س ي  أداء

 االدار . واالنعياء العقي  بالبح 
ولع قيد ؤا   الع صل إليو ؤ  ا:بات ل ل الفرهيات الفراي  وهبدؼ الع قد ؤ  أف ذلك ى  ا:بات 

 االربباط واالضلدار ادلععددي ، وذلك قيا يق :، البسيط االربباط ؤصف ر لقفرهي  الرئيسي ، سيعم االاعياد اقم 
 الفكري وأداء البحث العلمياالستثمار في رأس المال بين  مصفوفة االرتباط: (48/4)رقمالجدول 

 االستثمار في رأس المال الفكري
 أداء البحث العلمي

 مستوى المعنوية Spearmanمعامل االرتباط 
0.504 االسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر 

**
 0.000 

0.541 االسعثيار يف رأس ادلاؿ اذلي ق 
**

 0.000 

0.903 االسعثيار يف رأس ادلاؿ العلقايت
**

 0.000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 Spssإاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر: 

ؤ   لؿ النعائج ادلعروه  يف اجلدوؿ أاله يظهر ب ه ح وج د الق  ؤعن ي  إغلابي  ؤع س   بٌن أداء 
، وبينو وبٌن االسعثيار يف رأس 0.504البح  العقي  واالسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر  دبعاؤل اربباط قدره 

عن ي  إغلابي  ق ي  جدا بٌن أداء البح  ، قيا يظهر أف ىناؾ الق  ؤ0.541ادلاؿ اذلي ق  دبعاؤل اربباط قدره 
، وى  ؤا يسقد ؤا   الع صل إليو سابةا 0.903العقي  واالسعثيار يف رأس ادلاؿ العلقايت دبعاؤل اربباط قدره 

يف الفرهيات الفراي  أو أف للسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر ، رأس ادلاؿ اذلي ق  و رأس ادلاؿ العلقايت دور يف 
، ويظهر ذلك بدق  وبفصيل أقم ؤ   لؿ نعائج 1البح  العقي  جباؤع  رراات اباس س ي ربسٌن أداء 

 اجلداوؿ العالي : 
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 العالقاتي وأداء البحثر في رأس المال البشري، الهيكلي، االنحدار المتعدد بين االستثما: (49/4)رقمالجدول 
 العلمي

 ملخص النموذج

 النموذج
 الخطأ المعياري للتقدير معامل التحديد المصحح معامل التحديد معامل االرتباط المتعدد

0.927 0.859 0.857 0.263 

 ANOVAجدول 
 المعنوية مستوى Fisher اختبار متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات النموذج

 0.000 622.648 43.056 3 129.169 االنحدار

   0.069 307 21.229 البواقي

    310 150.398 المجموع

 المعامالت

 النموذج
المعامالت  المعامالت األصلية

 مستوى  Tاختبار  المعيارية
 المعنوية

 اختبار التعدد الخطي

 Tolerance VIF الخطأ المعياري قيمة المعلمة

   0.002 3.156  0.072 0.229 الثابت

 1.530 0.654 0.000 5.507 0.146 0.024 0.131 االستثمار في رأس المال البشري

 1.750 0.572 0.029 2.191 0.062 0.026 0.056 االستثمار في رأس المال الهيكلي

 1.387 0.721 0.000 32.538 0.822 0.023 0.740 االستثمار في رأس المال العالقاتي

 Spss: إاداد الباا  باالاعياد اقم سلرجات المصدر

أداء البح  ؤ   لؿ النعائج ادلعروه  يف اجلدوؿ أاله ي ع  ظل ذج االضلدار ادلععدد قيا يق : 
االسعثيار يف رأس ادلاؿ اذلي ق  +  0.056االسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر  +  0.131+  0.229العقي  = 

 Fisherيي  إاصائي  ا عبارالسعثيار يف رأس ادلاؿ العلقايت، ويعم ا  ج دة ىذا الني ذج قل ؤ  قا 0.740
 0.05ودبسع ا ؤعن ي  أقل ؤ   (2.63( أقم ؤ  قييعها اجلدولي  )622.648الي جاءت قييعها احملس ب  ) 

وى  ؤا يسقد رعالي  الني ذج يف سبثيل العلق  اخل ي  ادلفرته  بٌن ادلعاًن العاب  )أداء البح  العقي ( وادلعاًنات 
الي يلاظ أف  Tا عبار وقيي  ااصائي  ادلسعةق  )االسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر ، اذلي ق  والعلقايت(، 

شلا يسقد ؤعن ي   1.968أقم ؤ  قييعها احلرج   0.05اند ؤسع ا ؤعن ي  أقل ؤ   9.100قييعها احملس ب  
 ؤعقيات الني ذج وبالعارل وج د ب :ًن ؤعن   ل ل ؤعاًن ؤسعةل ل اده اقم ادلعاًن العاب .

ويعم ا  ج دة الني ذج قذلك ا عبار الععدد اخل   الذ  بثب  ؤعاؤلبو ادـ وج د ؤش ق  الععدد 
يف قل ادلعاًنات يسقد أف العاًنات  0.2   بف ؽ قييعوذوال Toleranceيعاؤل اخل   بٌن ادلعاًنات ادلسعةق ، ر

                                                           
 05انظر ادلقح  رقم. 
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  يف أ  ؤعاًن ؤنها، أو أف قاحلاصق  يف قل ؤعاًن ؤ  ادلعاًنات ادلسعةق  الثل:  ى  ؤسعةق  ا  العاًنات احلاص
  يف قل ؤ    يف االسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر  ؤسعةق  ا  العاًنات احلاصققؤ  العاًنات احلاص% 65.4

ؤ  العاًنات احلاصق  يف رأس ادلاؿ اذلي ق  ؤسعةق  ا   %57.2االسعثيار يف رأس ادلاؿ اذلي ق  والعلقايت، 
ؤ  العاًنات احلاصق  يف  %72.1 العاًنات احلاصق  يف قل ؤ  االسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر  والعلقايت، وأف

رعشًن قييعو  Vif ق  يف رأس ادلاؿ البشر  واذلي ق ، أؤا ؤعاؤلرأس ادلاؿ العلقايت ؤسعةق  ا  العاًنات احلاص
يف قل ادلعاًنات إذل أف العضام يف األ  اء ادلعياري  ادلربب   ب زف ادلعاؤلت ادلعياري  ه يل  5 الي بةل ا 

 جدا، وبالعارل ادـ وج د ؤش ق  الععدد اخل  .
ويسقد الني ذج دور االسعثيار يف رأس ادلاؿ الف ر  يف ربسٌن أداء البح  العقي  ؤ   لؿ قل ؤ  

اقم وج د الق  إغلابي  ق ي  جدا بٌن االسعثيار يف رأس  0.927ؤعاؤل االربباط ادلععدد الذ  بسقد قييعو 
ؤ  العاًنات الي % 85.9ف ادلاؿ الف ر  وأداء البح  العقي ، وؤعاؤل العحديد الذ  بسقد قييعو اقم أ

ربدث يف أداء البح  العقي  سببها االسعثيار يف رأس ادلاؿ الف ر ، والباق  بفسره أو يرج  إذل األ  اء 
العش ائي ، ويظهر ب :ًن االسعثيار يف رأس ادلاؿ الف ر  اقم أداء البح  العقي  ؤ   لؿ قيم ادلعاؤلت 

واادة يف االسعثيار يف رأس ادلاؿ البشر  يةابقو باًن يف أداء البح  األصقي ، اي  بدؿ اقم أف العاًن بةيي  
، العاًن بةيي  واادة يف االسعثيار يف رأس ادلاؿ اذلي ق  يةابقو باًن يف أداء البح  0.131العقي  بةيي  
 أداء البح  ، وأف العاًن بةيي  واادة يف االسعثيار يف رأس ادلاؿ العلقايت يةابقو باًن يف0.056العقي  بةيي  
 . 0.740العقي  بةيي  

ج وذ حليل مصفوفة االرتباط وقيم نموت الفرعيةاختبار الفرضيات من خالل في األخير، و 
ة البديلة لها والتي تنص على أن وتتأكد الفرضي الصفرية الرئيسية تنفى الفرضية المتعدداالنحدار 

العلمي لجامعة فرحات عباس  في تحسين أداء البحث إيجابي دور الفكريلالستثمار في رأس المال 
 .1سطيف
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 خالصة:

وباالاعياد اقم رلي ا  ؤ   Spssباسعاداـ برناؤج ؤ   لؿ العحقيل ال ي  لنعائج االسعبياف 
 اال عبارات اإلاصائي  وال صفي ،   الع صل إذل النعائج العالي :

قبػل جاؤعػ  رراػات ابػاس ؤػ  حملاور االسعبياف وج د اىعياـ ؤع سػط أمهرت نعائج العحقيل االاصائ   -
 اباالسعثيار يف رأس ادلاؿ الف ر  وؤسشرات أداء البح  العقي  1س ي 

يف  البشػػػر للسػػػعثيار يف رأس ادلػػػاؿ إغلػػػايب وؤعنػػػ   وجػػػ د دور  األوذل ا عبػػػار الفرهػػػي أمهػػػرت نعػػػائج  -
 .1ربسٌن أداء البح  العقي  جلاؤع  رراات اباس س ي 

للسػػػعثيار يف رأس ادلػػػاؿ اذلي قػػػ  يف إغلػػػايب وؤعنػػػ   وجػػػ د دور  الثانيػػػ  ا عبػػػار الفرهػػػي أمهػػػرت نعػػػائج  -
 .1ربسٌن أداء البح  العقي  جلاؤع  رراات اباس س ي 

للسػػػعثيار يف رأس ادلػػػاؿ العلقػػػايت يف  إغلػػػايب وؤعنػػػ  وجػػػ د دور  الثالثػػػ  ا عبػػػار الفرهػػػي أمهػػػرت نعػػػائج  -
 .1ربسٌن أداء البح  العقي  جلاؤع  رراات اباس س ي 

لعحديػػد  بػػٌن أرػػراد العينػػ  رػػروؽ ذات داللػػ  إاصػػائي الرابعػػ  اػػدـ وجػػ د  ا عبػػار الفرهػػي أمهػػرت نعػػائج  -
ؤسع ا االىعياـ باالسعثيار يف رأس ادلاؿ الف ر  وؤسشرات أداء البح  العقي  جلاؤع  رراات ابػاس 

 بع ا دلعاًنات: اجلنت، الربب ، اخلمة، ال قي ، العلق  بالبح  العقي ، واالنعياء اإلدار . 1س ي 
س ادلػػاؿ الف ػػر  أسػػعثيار يف ر أو للوؤػػ   ػػلؿ قػػل النعػػائج السػػابة    ب قيػػد صػػح  الفرهػػي  الرئيسػػي  

  ؤػػا يسػػيح بػػالة ؿ أف الدراسػػ  وىػػ، 1جلاؤعػػ  رراػػات ابػػاس سػػ ي يف ربسػػٌن أداء البحػػ  العقيػػ   إغلػػايب دور
اسػػع عنا ؤػػ   لذلػػا اإلجابػػ  اقػػم قر والػػي ذ  اصػػ  يف ؤػػا يععقػػ  بالع صػػل إذل النعػػائج سػػالف  الػػ اةةػػ  أىػػدارها

 اإلش الي  ادل روا .
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 خاتمة:
وأداء البحث العلمي يف مؤسسات  س ادلال الفكريأادلتعلقة بر  النظريةعرض أىم ادلفاىيم  من انطالقا

ضرورة ملحة بالنسبة يشكل ليوم أصبح الفكري ايف رأس ادلال أن التوجو حنو االستثمار  التعليم العايل، ميكن القول
ميثل  مبختلف مكوناتو لك أن االستثمار يف رأس ادلال الفكريذلكل ادلنظمات، اذلادفة منها للربح وغري اذلادفة، 

واحدا من أىم ادلداخل اليت ميكن اعتمادىا يف حتسني أداء ادلنظمات بشكل عام، وأداء البحث العلمي يف 
يسمح دلؤسسات التعليم العايل أن االستثمار يف رأس ادلال البشري يث مؤسسات التعليم العايل بشكل خاص، ح

بتلبية احتياجات الباحثني ادلعرفية والسلوكية، وتزويدىم بادلهارات والكفاءات الالزمة للقيام بالبحوث احلالية 
لدراسات اليت ينعكس بشكل إجيايب على جودة البحوث وااالستثمار يف رأس ادلال اذليكلي  أن، كما وادلستقبلية

تصدرىا وتنشرىا فرق وخمابر حبثها، واليت تنعكس بدورىا على مؤشرات تصنيف ىذه ادلؤسسات، أما االستثمار 
العمل على دراسة فيسمح دلؤسسات التعليم العايل باالخنراط يف خدمة اجملتمع وبالتايل يف رأس ادلال العالقايت 

 مكانة وأداء ىذه ادلؤسسات.وحل مشاكلو احلقيقية دما ينعكس باإلجياب على 
ىناك عالقة قوية بني االستثمار وانطالقا من التحليل االحصائي لنتائج الدراسة ادليدانية، ميكن القول أن 

 اىتمام ىذه ادلؤسساتيف رأس ادلال الفكري وأداء البحث العلمي يف مؤسسات التعليم العايل، غري أن مستوى 
لك بشكل أساسي ذويعود يبقى جد متواضع، باالستثمار يف رأس ادلال الفكري ومؤشرات أداء البحث العلمي 

ىامش احلرية الضئيل الذي تتمتع بو مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية بشكل عام مقارنة مبثيالهتا يف دول إىل 
ىذه إىل وجود نوع من القطيعة بني و ، أخرى، خاصة تلك اليت حتتل مراكز متقدمة يف التصنيفات العادلية

وحميطها االقتصادي واالجتماعي وعدم ثقة مؤسسات وىيئات ىذا احمليط يف كفاءة الباحثني وجودة  ادلؤسسات
أعماذلم البحثية من جهة، وإىل اىتمام الكثري من الباحثني مبواضيع وإشكاليات غري ذات عالقة بادلشاكل احلقيقية 

لالستثمار يف رأس ادلال إىل عدم وجود أليات واضحة لك ذ، كما يعود جهة أخرىللمجتمع ومؤسساتو من 
ي يؤثر سلبا على ذ، األمر اليف مؤسسات التعليم العايلومؤشرات دقيقة لتقييم أداء البحث العلمي الفكري 
 أخرى.باالستثمار يف رأس ادلال الفكري من جهة ومبؤشرات أداء البحث العلمي من جهة  اىتمامهامستوى 
 أوال: نتائج الجزء النظري للدراسة 

 دلفاىيم الدراسة، ميكن استخالص النتائج التالية: النظري التحليلو العرض  على اعتمادا
 ؛القدرات التنافسية الثروة وتنمية خلقأمثن أصول ادلنظمة وأكثرىا قدرة على رأس ادلال الفكري  ميثل -
ودعم ادلركز التنافسي للمنظمة و  يف تعزيزاإلدارة اجليدة والفعالة للموارد البشرية، التنظيمية والعالقات تساىم  -

 ؛قدرهتا على التطور واالزدىار
اختيار النموذج ا األخري على ذتعتمد اإلدارة الفعالة لرأس ادلال الفكري على القياس الفعال لو، كما يعتمد ى -

 واسرتاتيجية ادلنظمة؛الذي يتناسب مع رؤية 
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 عنصر أي إىل تعود قد واليت الفعلي األداء يف االحنراف أو القصور عالج أساس على األداء حتسني فكرة تقوم -
 ؛األداء عناصر من

يرتبط أداء البحث العلمي مبخرجات أنشطة البحث العلمي، فأداء البحث العلمي ىو الناتج الذي ينتج عن  -
وىو نتيجة استخدام ادلوارد البحثية على ادلستوى الفردي )الباحثني( أو ادلستوى األنشطة البحثية،  تنفيذ

 ؛التنظيمي )الكلية أو ادلؤسسة(
تأخذ مؤشرات أداء البحث العلمي صورة كمية أو كيفية، وتأخذ ىذه ادلؤشرات يف صورهتا الكمية شكال  -

رهتا الوصفية أو النوعية وصفا أو حكما أو ، فيما تأخذ يف صو كاإلحصاءات والبيانات الرقمية ادلختلفةرقميا  
 تصورا حلالة الشيء ادلراد قياسو.

ترتبط مؤشرات أداء البحث العلمي بعمليات تنظيم وىيكلة أنشطة البحث العلمي، إقامة وتنظيم عالقات  -
 علمية، تثمني نتائج البحث العلمي؛ وشراكات

التعليم العايل أمر طبيعي باعتبارىا مؤسسات تعمل يف تطبيق مفهوم رأس ادلال الفكري يف مؤسسات يعترب  -
 ؛ةتوليد األفكار ذات القيمة العالي، والذي يساىم بدوره يف بناء وتنمية العقول البشرية و كثيفة  بيئة معرفية

يف إنتاج ادلعرفة ونقلها،  ىذه األخرية دوررأس ادلال الفكري يف مؤسسات التعليم العايل  دراسة تعكس مداخل -
 ؛ث العلمي وتنمية اجملتمعالبح

يف حتسني أداء البحث العلمي يف مؤسسات التعليم العايل من  البشرييربز دور االستثمار يف رأس ادلال  -
يف رأس ماذلا البشري يف خمتلف خالل ادلكانة ادلتقدمة اليت حتتلها ادلؤسسات اليت تعمل على االستثمار 

 التصنيفات العادلية للجامعات؛
ينعكس باإلجياب بشكل إجيايب على جودة البحوث وتأثريىا، دما عكس االستثمار يف رأس ادلال اذليكلي ني -

 على مؤشرات أداء البحث العلمي األخرى؛
 فهم حتقيقحتسني أداء البحث العلمي من خالل مسامهتو يف يساىم االستثمار يف رأس ادلال العالقايت يف  -

ادلصلحة من جهة، ومساعدة مؤسسات التعليم العايل على  ومتطلبات كل أصحاب الحتياجات أفضل
 خدمة اجملتمع من جهة أخرى؛يف  الفعال االخنراط

 نتائج الجزء التطبيقي للدراسةثانيا : 
 إىل النتائج التالية:صت الدراسة خلاعتمادا على التحليل االحصائي لنتائج الدراسة واختبار فرضياهتا 

باالسثمار يف رأس ادلال الفكري ومؤشرات  1جامعة فرحات عباس سطيفىناك اىتمام متوسط من طرف  -
 أداء البحث العلمي؛

معنتتتوي يف حتستتتني أداء البحتتتث العلمتتتي جلامعتتتة فرحتتتات عبتتتاس إجيتتتايب و  لالستتتتثمار يف رأس ادلتتتال البشتتتري دور -
 .1سطيف
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جلامعتتة فرحتتات عبتتاس  يف حتستتني أداء البحتتث العلمتتيدوري إجيتتايب ومعنتتوي لالستتتثمار يف رأس ادلتتال اذليكلتتي  -
 .1سطيف

يف حتستتتني أداء البحتتث العلمتتي جلامعتتة فرحتتات عبتتتاس دور إجيتتايب ومعنتتوي لالستتتثمار يف رأس ادلتتال العالقتتايت  -
 .1سطيف

 يف حتستني أبرز وأقوى من دور االستثمار يف رأس ادلال البشتري واذليكلتي االستثمار يف رأس ادلال العالقايتدور  -
 .1أداء البحث العلمي جلامعة فرحات عباس سطيف

لتحديتتتتد مستتتتتوى االىتمتتتتام باالستتتتتثمار يف رأس ادلتتتتال  بتتتتني أفتتتتراد العينتتتتة فتتتتروق ذات داللتتتتة إحصتتتتائية توجتتتتد ال -
تعتزى دلتريتريات: اجلتنس، الرتبتة، اخلتربة،  1الفكري ومؤشرات أداء البحث العلمي جلامعة فرحات عباس سطيف

 الكلية، العالقة بالبحث العلمي، واالنتماء اإلداري.
 ثالثا: اقتراحات الدراسة 

 مت التوصل إليو من نتائج نظرية وميدانية ميكن تقدمي االقرتاحات التالية: ابناء على م
ومنو صياغة وإنشاء العلمي تشكيل مرصد وطين وعلى مستوى كل جامعة لصياغة مؤشرات أداء البحث  -

 تصنيف خاص مبؤسسات التعليم العايل اجلزائرية؛
اليت حتول دون ذلك، الباحني من خالل التخفيف من اإلجراءات اإلدارية  وتوظيفتسهيل عملية استقطاب  -

 الباحث سيكون كفيال بتحقيق ذلك؛ ذباجلامعة واألستاصياغة قانون خاص ولعل 
البحث  بتسيري أنشطةعلى الوزارة الوصية منح حرية أكرب دلؤسسات التعليم العايل، خاصة يف ما يتعلق  -

 العادلي؛الوطين و وحركية الباحثني على ادلستوى 
ن تنافسية فتح اجملال أمام القطاع اخلاص لالستثمار يف التعليم العايل والبحث العلمي دما يساىم يف الرفع م -

 عايل.مؤسسات التعليم ال
  آفاق الدراسةرابعا 

منطلقا ديد من ادلواضيع اليت ميكن أن تشكل الباحث الشكالية الدراسة تصادف والعمن خالل معاجلة 
 ما يلي: الدراسات أخرى، ولعل أمهه

 س ادلال البشري يف حتسني أداء البحث العلمي يف مؤسسات التعليم العايل؛أدور االستثمار يف ر  -
 ج لتقييم أداء البحث العلمي يف مؤسسات التعليم العايل؛ذ كنمو   بطاقة األداء ادلتوازن -
 إدارة وقياس رأس ادلال الفكري يف مؤسسات التعليم العايل؛ -
 سني أداء مؤسسات التعليم العايل.مسامهة إدارة الكفاءات يف حت -
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 جدُت طُبت وبعد:

لفكري "الاشتثمار في رأشمال ابعىىان  ألطسوخت الدهخىزاه الخدضير إطاز في الاطخبُان اهر ادإعد جم

فرحاث جامعت ميداهيت بدراشت  – في الجزائر سؤشصاث التعليم العاييلتحصين أداء البحث العلمي ملكمدخل 

 ."0عباس شطيف

على أطئلت الاطخبُان بدكت، خُث أن  باإلحابتوهغس ا ألهمُت زأًىم في هرا املجاٌ، فئهىا هؤمل مىىم الخىسم 

هرا صحت هخائج الاطخبُان حعخمد بدزحت هبيرة على دكت إحاباجىم ومىضىعُت زأًىم، لرلً نهُب بىم أن جىلىا 

ت وعامل أطاس ي مً عىامل  هجاخه، علما أن املعلىماث الىازدة في هرا الاطخبُان اهخمامىم، فمشازهخىم ضسوٍز

ت جامت   ألغساض البدث العلمي فلط. وطدظخخدمالاطخبُان طخعامل بظٍس

خلدم  بشىسهم طلفا على خظً حعاوهىم وجفضلىم بالىكذ الالشم لإلحابت على كائمت  الباخثهرا ٍو

 .ألاطئلت بدكت ومىضىعُت

  : معطىب الظعُدالباخث

  :امتاملحور ألاول:  املعلوماث الوصفيت الع
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ــــــــــــــــت:                            الخبــــــــــــــرة:             ـــــــــت:                               الجىــــــــــــض:                   الرجبـــــــــــ  الكليــــــــــــــــــــ

 الخىىىلىحُا

 العلىم 

 الطب 

 علىم الطبُعت والحُاة

 وعم ال ال وعم

 العلـــىم الاكخصـــادًت

 حكيمقبل الت انـــــــــــشتييالا 

ت  الهىدطت املعماٍز

اث  معهد البصٍس
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 سؤشصاث التعليم العاييجحصين أداء البحث العلمي ملاملحور الثاوي: 
عت وفلا مظخىي أداء البدث العلمي في الجام تٌشخمل هرا املدىز على مجمىعت عبازاث تهدف إلى معسف

لدزحت الالتزام بمؤشساجه، وللد جمذ صُاغت عبازاث هرا املدىز باالعخماد على املسحع الىطجي لضمان الجىدة في 
 مؤطظاث الخعلُم العالي.

 جىظيم، هيكلت وجطوير البحث العلمي .0.1
التزام الجامعت مظخىي أداء البدث العلمي في الجامعت وفلا لدزحت حظتهدف عبازاث هرا الجصء معسفت 

س البدث.  بئوشاء هُئاث ميلفت بدىغُم وجطٍى

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محاًد
موافق 
 الرقم العبارة بشدة

(10) (11) (12) (13) (14) 

     
العلمي جخىافم وأهدافها  جمخلً الجامعت خطت واضحت للبدث

 الاطتراجُجُت.
10 

ت.جلىم الجامعت بترجِب مداوز البدث        10 بدظب ألاولٍى

     
حعمل الجامعت على جىفير املىازد الالشمت لخغطُت اخخُاحاث البدث 
)جؤهُل املىعفين، الهُاول اللاعدًت املالئمت، الخجهيزاث املىاطبت، 

 الاعخماداث املالُت(.
10 

     
جمخلً الجامعت هُئت علمُت للُادة ومخابعت أوشطت البدث وجضمً 

 الظير الحظً لرلً.
10 

     
حعمل الجامعت على ضمان جطبُم معاًير الجىدة فُما ًخعلم 

 بمخسحاث البدث العلمي.
10 

     
جضمً الجامعت مشازهت الطلبت في املؤجمساث والخغاهساث العلمُت و 

ع   البدثُت.ادماحهم في املشاَز
10 

     
حعمل الجامعت على حشجُع البدىر التي جخالءم ومدُطها 

 الظىطُىاكخصادي وحظاهم في الخىمُت املدلُت والىطىُت
10 

     
حعمل الجامعت على جىفير بِئت مىاطبت للبدث ومدفصة لالبخياز 

 )ميافؤة الباخثين، املسافلت في حسجُل بساءاث الاختراع(. والابداع
10 

     
حعمل الجامعت على جىفير وحظهُل الىصٌى إلى مصادز الخىزُم 

ت للبدث )مىخبت وكىاعد بُاهاث بدثُت مخطىزة ومخاخت(.  الضسوٍز
10 

     
حعمل الجامعت على زصد حمُع الخطىزاث الخىىىلىحُت واملىهجُت 

 (.la mise à jourوجلدًمها للباخثين بشيل مظخمس )
01 

 

 العلميت:العالقاث والشراكاث  .1.1
حظتهدف عبازاث هرا الجصء معسفت مظخىي أداء البدث العلمي في الجامعت وفلا لدزحت التزام الجامعت 

 شساهت بُنها وبين مخخلف الشسواء بدىغُم وإوشاء عالكاث

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محاًد
موافق 
 الرقم العبارة بشدة

(10) (11) (12) (13) (14) 

 10 الجامعت على فسق بدث في مخخلف الخخصصاث واملُادًً.جدخىي      

     
حعمل الجامعت على جددًد الئدت املشاول املدلُت والىطىُت والتي 

 ًمىً أن حشيل مىضىع شساواث بدث.
10 
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مً خالٌ  املصتوى الوطنيجضمً الجامعت خسهُت الباخثين على 

 مشازهتهم في أوشطت بدث خازج مؤطظتهم ألاصلُت.
10 

     
ع بدث بالخعاون مع مؤطظاث  جمخلً الجامعت اجفاكُاث ومشاَز

 عاملُت 
10 

     
مً خالٌ  املصتوى العامليجضمً الجامعت خسهُت الباخثين على 

 مشازهتهم في أوشطت بدث خازج مؤطظتهم ألاصلُت.
10 

     
جضمً الجامعت الخؤطير املشترن لألطسوخاث وألاعماٌ البدثُت مع 

 ألاحاهب. هغسائهم
10 

 10 جلىم الجامعت باطخلباٌ الباخثين ألاحاهب.     

 10 حعمل الجامعت على وشس هخائج ألاعماٌ البدثُت.     

     
حعمل الجامعاث على جىغُم الخغاهساث العلمُت واملشازهت في 

 الخغاهساث التي جلام على مظخىي مؤطظاث أخسي.
10 

     
ألاهترهِذ جضمً مً خالله وشس جمخلً الجامعت مىكع على شبىت 

 الاهخاج العلمي وهخائج ألاعماٌ البدثُت.
01 

 جثمين البحث العلمي: .2.1
حظتهدف عبازاث هرا الجصء معسفت مظخىي أداء البدث العلمي في الجامعت وفلا لدزحت التزام الجامعت 

 البدث العلمي ووشس زلافت في وطط الجمهىز.بدثمين هخائج 

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محاًد
موافق 
 الرقم العبارة بشدة

(10) (11) (12) (13) (14) 

     
حعمل الجامعت على دمج هخائج البدث العلمي في بسامج وملسزاث 

ً ألاولي.  الخيٍى
10 

     
جلىم الجامعت بدىغُم دوزاث مخخصصت لىلل هخائج البدث لفائدة 

 مدُطها الظىطُىاكخصادي.
10 

 10 الجامعت على اللُام بؤعماٌ بدثُت جخىج ببراءاث اختراع.جدسص      

     
ً كاعدي ٌظمذ للطلبت والباخثين  حعمل الجامعت على ضمان جيٍى

ع ذاث عالكت بالبدث.    بئوشاء واخخضان مشاَز
10 

     
ع وجضعها  جىفس الجامعت املىازد والىطائل الالشمت ألصحاب املشاَز

 جدذ جصسفهم.
10 

     
الجامعت على املشازهت في مخخلف الخغاهساث واملعازض التي جدسص 

 مً شؤنها وشس زلافت البدث في وطط الجمهىز.
10 

 
 0فرحاث عباس شطيفبجامعت : الاشتثمار في رأس املال الفكري الثالثاملحور 

زأض مالها في ميىهاث التزام الجامعت باالطدثماز ٌشخمل هرا املدىز على مجمىعت عبازاث تهدف إلى معسفت 
 الفىسي.
 بجامعت عباس لغرور خيشلت الاشتثمار في رأس املال اليشري  .0.2

خبراء، أطاجرة  في زأض مالها البشسي )أطاجرة طدثمازباال  التزام الجامعت حظتهدف عبازاث هرا الجصء معسفت مدي
ينأطاجرة باخثين ومظاعدًً، ،   (.، طلبت دهخىزاهإداٍز

 

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محاًد
موافق 
 بشدة

 الرقم العبارة
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(10) (11) (12) (13) (14) 

     
حعمل الجامعت على اطخلطاب وجىعُف أطاجرة ًمخليىن هفاءة 

 .علمُت وخبراث وافُت لشغل املىاصب ألاوادًمُت الهامت
10 

     
هبيرا بالبدث العلمي والاهخاج الفىسي لألطاجرة  اهخماماجىلي الجامعت 

 (.وطلبت الدهخىزاه )هخب، أطسوخاث، ملاالث مدىمت، أوزاق بدثُت
10 

     
تهخم الجامعت بئكامت امللخلُاث الدولُت والىطىُت وألاًام الدزاطُت 
التي مً شؤنها املظاهمت في زفع املظخىي العلمي والفىسي لألطاجرة 

 .وطلبت الدهخىزاه
10 

     
ً املىاطب واليافي لألطاجرة الجدد  حعمل الجامعت على جىفير الخيٍى
وطلبت الدهخىزاه )جسبصاث خازج الىطً، جسبصاث مُداهُت، دوزاث 

يُت  ...(.جيٍى
10 

     
ت ًمخليىن  حعمل الجامعت على اطخلطاب وجىعُف عىاصس بشٍس

ت الهامت  .مهازاث وخبراث وافُت لشغل املىاصب الاداٍز
10 

     
املىعفين هبيرا باألفياز والحلٌى التي ًلدمها  اهخماماجىلي الجامعت 

ين  اث الاداٍز  ألاداء.ملعالجت مشاول العمل وجدظين مظخٍى
10 

     
ينجدسص الجامعت على مشازهت  بُت  مىعفيها الاداٍز في دوزاث جدٍز

س مهازاتهم  وجسبصاث مُداهُت للسفع مً مظخىي معازفهم وجطٍى
ت والفىُت  .الاداٍز

10 

     
ت   ألفسادها العاملينحعمل الجامعت على الاطدثماز في الطاكاث الفىٍس

ين( مً خالٌ حشجُعها لسوح الابداع والابخياز لديهمو  )أطاجرة  إداٍز
10 

     
ت والفىُت  جسهص الجامعت على الاطدثماز في الخبراث العلمُت والاداٍز

 .بؤصحابها اهخماما خاصاوجىلي  ألفسادها العاملين
10 

     
بِئت عمل مىاطبت للحفاظ على أفسادها العاملين  جىفس الجامعت

  .أولئً الرًً ًمخليىن معازف ومهازاث هادزة
01 

 

 رأس املال الهيكلي: .1.1
طدثماز في زأض مالها الهُىلياالخىغُمي التزام الجامعت باال حظتهدف عبازاث هرا الجصء معسفت مدي 

 )البرامج ألاوادًمُت، الهُاول والخجهيزاث الخعلُمُت، الهُيل الخىغُمي، الظُاطاث والاحساءاث، أهغمت املعلىماث(.
 

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محاًد
موافق 
 الرقم العبارة بشدة

(10) (11) (12) (13) (14) 

     
حعمل الجامعت على جىفير بسامج أوادًمُت مخعددة )لِظاوع، ماطتر 

 .ودهخىزاه( وجخصصاث علمُت مخخلفت ومخىىعت
10 

     
حعمل الجامعت على جىفير العدد اليافي واملىاطب مً مخخبراث البدث 

 .وأدواث الاخخبازووزشاث الاخخباز وججهيزها بؤخدر وطائل البدث 
10 

     
حعمل الجامعت على جىفير الهُاول الخعلُمُت )مدزحاث، كاعاث 

بالعدد اليافي واملىاطب وججهيزها بؤخدر وطائل  ...(دزاطت، مىخبت
 .الاًضاح وأدواث الخعلُم

10 

     
حعخمد الجامعت على هُيل جىغُمي مسن ٌظاهم في جدظين حىدة 

ظاعد على السفع مً مظخىي   .اء ألافسادأدالعملُاث َو
10 

     
حعخمد الجامعت على هغام إدازي ومعلىماحي ٌشجع الابخياز والابداع 

دعم ألافياز الجدًدة  .ٍو
10 
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حعمل الجامعت على جبجي ول الظُاطاث، الاحساءاث وألاطالُب التي 

 .العملُاث وجىفُرها بىفاءة عالُت أداءجضمً حظهُل 
10 

     
ين( بيافت ألاحهصة حعمل الجامعت على  جصوٍد أفسادها العاملين )إداٍز

 .ألاعماٌ املىولت إليهم لألداء الالشمتالخاصت بؤهغمت املعلىماث 
10 

     
ملدعمت للعملُاث بؤهغمت املعلىماث اهبيرا  اهخماماجىلي الجامعت 
ت  عمىما   .ولعملُت اجخاذ اللساز خصىصاالاداٍز

10 

     
جخىفس الجامعت على كاعدة بُاهاث جخضمً معلىماث عً ول أوشطتها 

ت.   الاوادًمُت والاداٍز
10 

     
ت ًمخاش بالدكت  إلدازةجمخلً الجامعت هغام معلىماث  مىازدها البشٍس

 .والحدازت وطسعت الخىفُر
01 

 

 العالقاث مالس أر  .2.2
اطم وطمعت )العالكاحي طدثماز في زأض مالها التزام الجامعت باال  حظتهدف عبازاث هرا الجصء معسفت مدي

 اكخصادًين(الهُئاث الحيىمُت، املؤطظاث، شسواء احخماعُين، شسواء ، الجامعت، طلبت اللِظاوع واملاطتر

 
غير 

 موافق
 موافق محاًد

موافق 
 الرقم العبارة بشدة

(10) (11) (12) (13) (14) 

     
جمخلً الجامعت اطما ومياهت علمُت في وطط مؤطظاث الخعلُم 

 .العالي والبدث العلمي )الىطىُت والدولُت(
10 

     
تهخم الجامعت بخدلُم زضا ووالء عمالئها )طلبت، مؤطظاث، هُئاث 

  .خيىمُت، مجخمع ..، الخ( والحفاظ على عالكاث طُبت معهم
10 

     
ت بالجامعت  اث الاداٍز ٌظاهم ول ألافساد العاملين وعبر ول املظخٍى

 .على جلبُت مخطلباث وزغباث عمالئها
10 

     
تهخم الجامعت بآزاء وملترخاث عمالئها و حعمل على خل مشاولهم 

 .املخخلفت
10 

     
الجامعت على جددًد أهدافها ووضع بسامجها مً خالٌ مشازهت حعمل 

 .عمالئها وول شسوائها )احخماعُين واكخصادًين( في ذلً
10 

     
تهخم الجامعت باملدافغت على عالكاتها مع شسوائها الاكخصادًين 

   ..، الخ(مالُت.)مىزدًً، مؤطظاث خدماث، مؤطظاث 
10 

     
تهخم الجامعاث ببىاء عالكاث مخِىت مع شسوائها الاحخماعُين )هلاباث، 

  ..، الخ(هىادي.حمعُاث، 
10 

     
حعمل الجامعت على خلم كُمُت مضافت لها مً خالٌ علدها 

 .اجفاكُاث حعاون مع الجامعاث ألاخسي )وطىُت أو دولُت(
10 

     
علدها حعمل الجامعت على خلم كُمت مضافت لها مً خالٌ 
 .اجفاكُاث شساهت مع املؤطظاث الحيىمُت والشسواث الخاصت

10 

     
تهخم الجامعت بدزاطت مخغيراث مدُطها الخازجي مً أحل أن جبلى 

 .مىاهبت لها واللُام بالخغُيراث الالشمت في الىكذ املىاطب
01 

م)ث(أطخاذ أشىسن ال على وكخً وحعاوهً )ة(ي الىٍس  حٍص

د الالىترووي:   m.saidtrainer@gmail.comًمىىً مساطلتي على البًر

 1000.00.00.10أو الاجصاٌ بي على السكم: 

mailto:m.saidtrainer@gmail.com


20الملحق رقم  المالحق  
 

 1لتحسين أداء البحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي في الجزائر: دراسة ميدانية بجامعة سطيفمال الفكري كمدخل ال االستثمار في رأس 222
 

 

 10فرحاث عباس شطيفجامعت 

 كليت العلوم الاقتصادًت والعلوم التجاريت وعلوم التصيير

 قصم علوم التصيير

 

 

 

 

 جدُت طُبت وبعد:

لتحصين أداء "الاشتثمار في رأس املال الفكري كمدخل بعىىان  ألطسوخت الدهخىزاه الخدضير إطاز في الاطخبُان اهر ادإعد جم

 ."10فرحاث عباس شطيفجامعت ب ميداهيتدراشت  – في الجزائر سؤشصاث التعليم العاييالبحث العلمي مل

على أطئلت الاطخبُان بدكت، خُث أن صحت هخائج  باإلحابتوهظس ا ألهمُت زأًىم في هرا املجاٌ، فئهىا هؤمل مىىم الخىسم 

هرا الاطخبُان اهخمامىم، فمشازهخىم الاطخبُان حعخمد بدزحت هبيرة على دكت إحاباجىم ومىضىعُت زأًىم، لرلً نهُب بىم أن جىلىا 

ت وعامل أطاس ي مً عىامل  ت جامت ضسوٍز ألغساض  وطدظخخدمهجاخه، علما أن املعلىماث الىازدة في هرا الاطخبُان طخعامل بظٍس

 البدث العلمي فلط.

خلدم  بشىسهم طلفا على خظً حعاوهىم وجفضلىم بالىكذ الالشم لإلحابت على كائمت ألاطئلت بدكت  الباخثهرا ٍو

 .ومىضىعُت

 : معطوب الصعيدالباحث
 :  املعلوماث الوصفيت العامت:ألاول املحور  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

بعد التحكيم انـــــــــــشتييالا   

 

 

 

 

 

 

 

 الاهتماء )املىصب( الاداري:                       العالقت بالبحث العلمي )الاهتماء إيى مخبر(:                            

 

 

 إذا كاهت الاجابت بىعم حدد طبيعت املىصب:              (:                بحث روعشمالعالقت بالبحث العلمي )الاهتماء إيى 

                                                                                        ............................................ 

  

ــــــــذه ـــ ـــ ـــ ســــ  

ــثى ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  أهـ

ـــــدأطخاذ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــاعـــ ـــ مظــــ  

ــــــــس  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ أطخاذ مدــــــــاضـ  

 أطخاذ الخعلُم العالي

طىــــــــىاث 10إلى  5مً   

ــــــىاث 5أكل مً  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ طىـــ  

ــــــىاث 10مً أهثر  ـــ ـــ طىـــــ  

ــــــــــــــــت:                            الخبــــــــــــــرة:             ـــــــــت:                               الجىــــــــــــض:                   الرجبـــــــــــ  الكليــــــــــــــــــــ

 الخىىىلىحُا

 العلىم 

 الطب 

 علىم الطبُعت والحُاة

 وعم ال ال وعم

 العلـــىم الاكخصـــادًت

ت  الهىدطت املعماٍز

اث  معهد البصٍس

 وعم ال
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 10: الاشتثمار في رأس املال الفكري بجامعت فرحاث عباس شطيف الثاوياملحور  -
 .زأض املاٌ الفىسي الجامعت باالطدثماز في  ى مجمىعت عبازاث تهدف إلى معسفت مظخىي اهخمامهرا املدىز علٌشخمل 
 الاشتثمار في رأس املال اليشري: -

الجامعت باالطدثماز في زأض مالها البشسي )أطاجرة خبراء، أطاجرة باخثين  مظخىي اهخمامحظتهدف عبازاث هرا الجصء معسفت 
 ومظاعدًً، طلبت دهخىزاه(.

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق 
بدرجت 
 متوشطت

 موافق
موافق 
 الرقم العبارة بشدة

(10) (10) (10) (10) (10) 

     
ًمخليىن هفاءة علمُت وخبراث  أطاجرةحعمل الجامعت على اطخلطاب 

 بدثُت عالُت.
01 

 
 

    
جلتزم الجامعت في جىلُت املىاصب اللُادًت في مجاٌ البدث العلمي إلى 

 معاًير الخبرة والىفاءة.
02 

     
ً املىاطب واليافي لألطاجرة والباخثين  حعمل الجامعت على جىفير الخيٍى

  الجدد.
03 

     
بُت  ألاطاجرة والباخثينجدسص الجامعت على مشازهت  في دوزاث جدٍز

س مهازاتهم  البدثُت وجسبصاث مُداهُت للسفع مً مظخىي معازفهم وجطٍى
 .والفىُت

04 

     
على العىاصس املخميزة مً  بالحفاظ هظام جدفيز ٌظمذالجامعت  جمخلً

 ألاطاجرة والباخثين.
05 

     
ألاطاجرة هبيرا باألفياز والحلٌى التي ًلدمها  اهخماماجىلي الجامعت 
اث والباخثين   ألاداء.ملعالجت مشاول العمل وجدظين مظخٍى

06 

     
مً خالٌ حشجُعها  ألاطاجرة والباخثينحعمل الجامعت على الاطدثماز في 

 .لسوح الابداع والابخياز لديهم
07 

     
وجىلي والفىُت  والبدثُتجسهص الجامعت على الاطدثماز في الخبراث العلمُت 

 بؤصحابها. اهخماما خاصا
08 

 

 رأس املال الهيكلي: -
الجامعت باالطدثماز في زأض مالها الهُىلي/الخىظُمي )البرامج ألاوادًمُت،  مظخىي اهخمامحظتهدف عبازاث هرا الجصء معسفت 

 الهُاول والخجهيزاث الخعلُمُت، الهُيل الخىظُمي، الظُاطاث والاحساءاث، أهظمت املعلىماث(.
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق 
بدرجت 
 متوشطت

 موافق
موافق 
 الرقم العبارة بشدة

(10) (10) (10) (10) (10) 

     
على جىفير بسامج أوادًمُت مخعددة وجخصصاث علمُت حعمل الجامعت 

 مخخلفت جخىافم وطىق العمل.
01 

     
حعمل الجامعت على جىفير العدد اليافي واملىاطب مً مخخبراث البدث 

 ووزشاث الاخخباز.
02 

     
حعمل الجامعت على ججهيز مخابس البدث بؤخدر وطائل البدث وأدواث 

 الاخخباز.
03 

     
 ً حعخمد الجامعت على هُيل جىظُمي مسن ٌظاهم في جدظين حىدة الخيٍى

ظاعد على السفع مً مظخىي أداء الباخثين.  والبدث َو
04 

     
دعم  حعخمد الجامعت على هظام إدازي ومعلىماحي ٌشجع الابخياز والابداع ٍو

 ألافياز الجدًدة.
05 

     
ألاطاجرة والباخثين بيافت ألاحهصة الالشمت ألداء جصوٍد حعمل الجامعت على 

 ألاعماٌ املىولت إليهم.
06 

     
جخىفس الجامعت على كاعدة بُاهاث جخضمً معلىماث عً ول أوشطتها 

 الاوادًمُت والبدثُت.
07 

     
ت )الاطاجرة جمخلً الجامعت هظام معلىماث إلدازة مىازدها  البشٍس

 ًمخاش بالدكت والحدازت وطسعت الخىفُر. والباخثين(
08 
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 رأس مال العالقاث: -
الجامعت باالطدثماز في زأض مالها العالكاحي )اطم وطمعت الجامعت، طلبت تهدف عبازاث هرا الجصء مظخىي اهخمام حظ

 اللِظاوع واملاطتر، الهُئاث الحيىمُت، املؤطظاث، شسواء احخماعُين، شسواء اكخصادًين(
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق 
بدرجت 
 متوشطت

 موافق
موافق 
 الرقم العبارة بشدة

(10) (10) (10) (10) (10) 

     
جمخلً الجامعت اطما ومياهت علمُت في وطط مؤطظاث الخعلُم العالي 

 والبدث العلمي )الىطىُت والدولُت(.
01 

     
)طلبت، مؤطظاث، هُئاث  أصحاب املصلحتتهخم الجامعت بخدلُم زضا 

 خيىمُت، مجخمع ..، الخ( والحفاظ على عالكاث طُبت معهم.
02 

     
و حعمل على خل مشاولهم أصحاب املصلحت تهخم الجامعت بآزاء وملترخاث 

 املخخلفت.
03 

     
حعمل الجامعت على جددًد أهدافها ووضع بسامجها مً خالٌ مشازهت 

 ذلً.وول شسوائها في أصحاب املصلحت 
04 

     
تهخم الجامعاث ببىاء عالكاث مخِىت مع شسوائها الاحخماعُين )هلاباث، 

 حمعُاث، هىادي..، الخ(.
05 

     
حعمل الجامعت على خلم كُمُت مضافت لها مً خالٌ علدها اجفاكُاث 

 حعاون مع الجامعاث ألاخسي )وطىُت أو دولُت(.
06 

     
لها مً خالٌ علدها اجفاكُاث حعمل الجامعت على خلم كُمت مضافت 

 شساهت مع املؤطظاث الحيىمُت والشسواث الخاصت.
07 

     
تهخم الجامعت بدزاطت مخغيراث مدُطها الخازجي مً أحل أن جبلى مىاهبت 

 لها واللُام بالخغُيراث الالشمت في الىكذ املىاطب.
08 

 
 :10شطيف: أداء البحث العلمي في جامعت فرحاث عباس الثالثاملحور  -

 بمؤشساث أداء البدث العلمي.اهخمام الجامعت ٌشخمل هرا املدىز على مجمىعت عبازاث تهدف إلى معسفت مظخىي 
 التىظيم والتطوير: -

س البدث العلمي. اهخمام الجامعت حظتهدف عبازاث هرا الجصء معسفت مظخىي   بمؤشساث جىظُم وجطٍى
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق 
بدرجت 
 متوشطت

 موافق
موافق 
 الرقم العبارة بشدة

(10) (10) (10) (10) (10) 

     
لدظُير ومخابعت أوشطت  ذاث هفاءة وخبرة جمخلً الجامعت هُئت علمُت

 البدث.
01 

 02 جىفس الجامعت املىازد الالشمت لخغطُت اخخُاحاث البدث.     

     
ت حعمل الجامعت على جىفير وحظهُل الىصٌى إلى مصادز  الخىزُم الضسوٍز

 للبدث.
03 

     
حعمل الجامعت على زصد حمُع الخطىزاث الخىىىلىحُت واملىهجُت 

 (.la mise à jourوجلدًمها للباخثين بشيل مظخمس )
04 

 05 جىفس الجامعت بِئت مىاطبت للبدث.     

     
حعمل الجامعت على ضمان جطبُم معاًير الجىدة فُما ًخعلم بمخسحاث 

 العلمي.البدث 
06 

     
جضمً الجامعت مشازهت الطلبت في املؤجمساث والخظاهساث العلمُت و 

ع البدثُت.  ادماحهم في املشاَز
07 

اتها في البدث.       08 حعمل الجامعت على جددًد أولٍى
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 العالقاث والشراكاث العلميت: -
 العالكاث والشساواث والعلمُت. اهخمام الجامعت بمؤشساث حظتهدف عبازاث هرا الجصء معسفت مظخىي 

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق 
بدرجت 
 متوشطت

 موافق
موافق 
 الرقم العبارة بشدة

(10) (10) (10) (10) (10) 

     
حعالج فسق البدث إشيالُاث علمُت ذاث ازجباط بمشاول املؤطظاث 

 املخعاكدة مع الجامعت.
01 

     
البدث في املشاول الحلُلُت للمجخمع  حظتهدف مخابس البدث في الجامعت

 ومؤطظاجه.
02 

     
مً خالٌ  املصتوى الوطنيجضمً الجامعت خسهُت الباخثين على 

 مشازهتهم في أوشطت بدث خازج مؤطظتهم ألاصلُت.
03 

     
ع بدث بالخعاون مع مؤطظاث وحامعاث  جمخلً الجامعت اجفاكُاث ومشاَز

 عاملُت.
04 

     
مً خالٌ  املصتوى العامليجضمً الجامعت خسهُت الباخثين على 

 مشازهتهم في أوشطت بدث ملؤطظاث وحامعاث عاملُت.
05 

     
جضمً الجامعت الخؤطير املشترن لألطسوخاث وألاعماٌ البدثُت مع هظسائهم 

 ألاحاهب.
06 

 07 جىظم الجامعت جظاهساث علمُت بالخعاون مع مؤطظاث املجخمع.     

     
على وشس مىخىحها العلمي وهخائج البدىر العلمُت مً  الجامعتجدسص 

 خالٌ مىكعها على شبىت ألاهترهِذ.
08 

 
 جثمين البحث العلمي: -

 اهخمام الجامعت بمؤشساث زمين البدث العلمي.حظتهدف عبازاث هرا الجصء معسفت مظخىي 
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محاًد
موافق 
 الرقم العبارة بشدة

(10) (10) (10) (10) (10) 

     
 ً حعمل الجامعت على دمج هخائج البدث العلمي في بسامج وملسزاث الخيٍى

 ألاولي.
01 

     
جلىم الجامعت بدىظُم دوزاث مخخصصت لىلل هخائج البدث لفائدة 

 الاحخماعي والاكخصادي.مدُطها 
02 

 03 ببراءاث اختراع.حشجع الجامعت ألاعماٌ البدثُت التي جخىج      

 04 حعمل الجامعت على مسافلت الباخثين في حسجُل بساءاث اختراعهم.     

     
ً كاعدي ٌظمذ للطلبت والباخثين بئوشاء  حعمل الجامعت على ضمان جيٍى

ع ذاث عالكت بالبدث )  .(start-upواخخضان مشاَز
05 

     
ع وجضعها جدذ جىفس الجامعت املىازد والىطائل الالشمت ألصحاب  املشاَز

 جصسفهم.
06 

     
جمخلً الجامعت عدد معخبر مً املجالث ٌظمذ بيشس ووصٌى هخائج البدث 

 للجمهىز.
07 

     
جدسص الجامعت على املشازهت في مخخلف الخظاهساث واملعازض التي مً 

 شؤنها وشس زلافت البدث في وطط الجمهىز.
08 

 
ال  م)ة( حٍص  على وكخً وحعاوهًأشىسن أطخاذ)ث(ي الىٍس
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ينقائمة األساتذة المحكم  

 مؤسسة االنتساب الرتبة االسم واللقب الرقم
 0جامعة فرحات عباس سطيف أستاذ حماضر "أ" بن سديرة عمر 10
 0جامعة فرحات عباس سطيف أستاذ التعليم العايل بروش زين الدين 10
 جامعة حممد بوضياف املسيلة أستاذ حماضر "أ" هبال عبد النور 10
 جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي أستاذ حماضر "أ" خليل شرقي 10
 جامعة عباس لغرور خنشلة أستاذ حماضر "أ" مانع سربينة 10
 جامعة عباس لغرور خنشلة أستاذ حماضر "أ" بولويز عبد الوايف 10
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  v2=300و  v1=1و 0.0.عند مستوى معنوية  Fisherالقيمة الجدولية الختبار  
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 ..0ومستوى حرية  0.0.عند مستوى معنوية  Tالقيمة الجدولية الختبار 
 

 
  DF   A 

P 

0.80 

0.20 

0.90 

0.10 

0.95 

0.05 

0.98 

0.02 

0.99 

0.01 

0.995 

0.005 

0.998 

0.002 

0.999 

0.001 

1   3.078 6.314 12.706 31.820 63.657 127.321 318.309 636.619 

2   1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 14.089 22.327 31.599 

3   1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 7.453 10.215 12.924 

4   1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 5.598 7.173   8.610 

5   1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 4.773 5.893 6.869 

6   1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 4.317 5.208 5.959 

7   1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.029 4.785 5.408 

8   1.397 1.860 2.306 2.897 3.355 3.833 4.501 5.041 

9   1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 3.690 4.297 4.781 

10   1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 3.581 4.144 4.587 

11   1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 3.497 4.025 4.437 

12   1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.428 3.930 4.318 

13   1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.372 3.852 4.221 

14   1.345 1.761 2.145 2.625 2.977 3.326 3.787 4.140 

15   1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 3.286 3.733 4.073 

16   1.337 1.746 2.120 2.584 2.921 3.252 3.686 4.015 

17   1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.222 3.646 3.965 

18   1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.197 3.610 3.922 

19   1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.174 3.579 3.883 

20   1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.153 3.552 3.850 

21   1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.135 3.527 3.819 

22   1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.119 3.505 3.792 

23   1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.104 3.485 3.768 

24   1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.090 3.467 3.745 

25   1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.078 3.450 3.725 

26   1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.067 3.435 3.707 

27   1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.057 3.421 3.690 

28   1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.047 3.408 3.674 

29   1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.038 3.396 3.659 

30   1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.030 3.385 3.646 

50   1.299 1.676 2.009 2.403 2.678 2.937 3.261 3.496 

60   1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 2.915 3.232 3.460 

70   1.294 1.667 1.994 2.381 2.648 2.899 3.211 3.435 

80   1.292 1.664 1.990 2.374 2.639 2.887 3.195 3.416 

90   1.291 1.662 1.987 2.369 2.632 2.878 3.183 3.402 

100   1.290 1.660 1.984 2.364 2.626 2.871 3.174 3.391 

120   1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 2.860 3.160 3.373 

150   1.287 1.655 1.976 2.351 2.609 2.849 3.145 3.357 

200   1.286 1.652 1.972 2.345 2.601 2.839 3.131 3.340 

300   1.284 1.650 1.968 2.339 2.592 2.828 3.118 3.323 

500   1.283 1.648 1.965 2.334 2.586 2.820 3.107 3.310 

   1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 2.807 3.090 3.291 
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 1في الجزائر: دراسة ميدانية بجامعة سطيف مال الفكري كمدخل لتحسين أداء البحث العلمي لمؤسسات التعليم العاليال االستثمار في رأس 
 

 ملخص:ال -
إىل التعرف على دور االستثمار يف رأس املال الفكري يف حتسني أداء البحث العلمي هدفت الدراسة 
على  ، ولإلجابة1من خالل دراسة ميدانية جبامعة فرحات عباس سطيفاجلزائرية  ملؤسسات التعليم العايل

ومن أجل بياناهتا، واملنهج التحليلي لتحليل  هاض مفاهيموصفي لعر إشكالية الدراسة مت االعتماد على املنهج ال
أساتذة جامعة فرحات  مت توزيعه على عينة مناستبيان  111حتليل واختبار فرضيات الدراسة مت حتليل بيانات 

أمهمها وجود دور إجيايب  املتعلقة بإشكالية الدراسةىل مجلة من النتائج وقد خلصت الدراسة إ .1عباس سطيف
فرحات  ومعنوي لالستثمار يف رأس املال البشري، اهليكلي والعالقايت يف حتسني أداء البحث العلمي جلامعة

باالستثمار يف رأس  اهتمام اجلامعةوعدم وجود فروق معنوية بني أفراد العينة لتحديد مستوى ، 1عباس سطيف
يعزى ملتغريات اجلنس، الرتبة، اخلربة، الكلية، العالقة بالبحث ومؤشرات أداء البحث العلمي املال الفكري 

وفتح  منح حرية أكرب ملؤسسات التعليم العايلالعلمي واالنتماء اإلداري، كما خلصت الدراسة إىل اقرتاح ضرورة 
القطاع اخلاص لالستثمار يف التعليم والبحث العلمي مما يساهم يف زيادة تنافسية مؤسسات التعليم  اماجملال أم

 العايل اجلزائرية على املستوى احمللي والدويل.
: رأس املال الفكري، أداء البحث العلمي، مؤسسات التعليم العايل، جامعة الكلمات المفتاحية -

 .1فرحات عباس سطيف
 

- Abstract: 

The study aimed to identify the role of investment in intellectual capital in 

improving the performance of scientific research for algerian higher education 

institutions, through a field study at Farhat Abbas Sétif1 University. To answer 

the problem of the study, a descriptive approach was used to present its concepts 

and the analytical approach to analyze its data. To analyze and test the study 

hypotheses, 311 questionnaires were analyzed and it distributed to a sample of 

professors of Farhat Abbas Setif1 University, The study reached a set of results 

related to the problem of the study, the most important of which is the existence 

of a positive and significance role for investment in human capital, structural and 

relationships in improving the performance of scientific research of Farhat Abbas 

University Setif1 and There are no significant differences betwen individuals of 

the sample to determine the level of interest of the university in investing in 

intellectual capital and indicators of scientific research performance due to 

gender, position, experience, faculty, relationship to scientific research and 

administrative affiliation. The study also concluded to suggest the necessity of 

grant more freedom to higher education institutions and to open the way for the 

private sector to invest in education and scientific research, which would 

contribute to increasing the competitiveness of Algerian higher education 

institutions at the national and international levels. 

- Key words: Intellectual capital, Performance of scientific research, Higher 

education institutions, Farhat Abbas University Sétif1. 


