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 الملخص:

ٗ  ٌذفت ٘  التعةش   إىل الذساطة ٗ  علة  تةثي   دسجة

املال الفكشٕ يف ذبقٓق ازبّدٖ الؼةاللٗ يف  سأغ 

ٗ  اجملتمع قٓذ الذساطةٗ  ِ  اتتٓةاس    عؼةّاٛٓٗ  عٓىة

بةةااداسٖ العالةةٗ للحالعةةٗ ا  شْةةةٗ     العةةالل   لةةي 

 ِاعتمةةةذ ًافةةةشد( 66) ِعةةةذدٌن ااطةةةةلٓٗ صلةةةٓن

 لظةةةةت ذلا الترلٓلةةةةٔ الّصةةةةفٔ املةةةةىٍخ الباذةةةة 

 زبمةةع كةةثداٖ تضٓضةةا أعةةذ  اطةةتبٓاً اطةةتماسٖ

 تّصةةلت الةةي الىتةةاٛخ أٌةةن ِلةةي ذساطةةٗال بٓاوةةا 

  :لاْلٔ الذساطٗ إلٍٓا

 داتل إداسٖ ازبّدٖ بتطبٓق تقّه ال ازبالعٗ أً (1

 الذقٓقٗ. بالضّسٖ إداساتٍا

 ِجةةةّد إىل ااذضةةةاٛٔ  الترلٓةةةل وتةةةاٛخ تؼةةة  (2

 سأغ بةة  إذضةةاٛٓٗ داللةةٗ را  طشدْةةٗ عةقةةٗ

ٗ  الفكةةةشٕ املةةال   يف الؼةةةاللٗ ازبةةةّدٖ  ِعملٓةة

 .الذساطٗ قٓذ ازبالعٗ

 :أٌمٍا تّصٓا  عذٖ إىل الذساطٗ تّصلت ِ

أً تٍةةةةةتن ازبالعةةةةةٗ بضْةةةةةادٖ تطةةةةةّْش ا فةةةةةشاد  (1

العةةالل  لةةذٍْا لكةةٔ ْظةةاٌن كةةل لةةىٍن يف    

 .تطّْش ا داٚ

عشِسٖ قٓاه ازبالعٗ بتّف  الكّادس ِاملّاسد  (2

 .الةصلٗ لترقٓق ازبّدٖ

 

Abstract :  
This study aims to identify the 

degree of influence of intellectual 
capital on the achievement of quality in 
the society under study by studying a 
random sample of the employees of the 
General Administration of Asmariyah 
Islamic University Zlitan (60). The 
researcher adopted the analytical 
descriptive method using a 
questionnaire questionnaire specially 
prepared as a data collection tool Study 
The main findings of the study are the 
following: 

1) The university does not implement 
quality management within its 
departments in the exact manner. 

2) The results of the statistical 
analysis indicate a positive 
correlation between the intellectual 
capital and the total quality process 
in the university under study. 

The study reached several 
recommendations, the most important 
of which are: 
1) The university should be interested 

in increasing the development of 
its personnel so that each of them 
contributes to the development of 
performance. 

2) The necessity of the university to 
provide the cadres and resources 
necessary to achieve quality 
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 :: مشكلة الذراسةأواًل

سأغ املال الفكشٕ أذذ املّاسد الشٛٓظٓٗ  ٕ لىعمةٗ لةي املىعمةا  بةل ٌةّ ا طةاغ يف تطةّس         ْعترب

ِالكفةاٚا  تكةًّ  ة     ّْجةذ بٍةا طبةضًِ لةي ا فةشاد       ِتقذه ٌزُ املىعما  ذٓة  أً كةل لىعمةٗ ال   

قادسٖ عل٘ لّاكبٗ التطّسا  ِقذ عملت العذْذ لي املىعما  يف العضش اسبذْ  إىل تىمٓٗ أفشادٌا لي 

تةل بشالخ تاصٗ لتطّْش قذسا  اابذاع ِاالبتكاس  لذٍْن ِلي تةل اسبقٓقٗ الةي   التطةشإ إلٍٓةا    

ٕ  االٌتمةةاهْةةضال ٌىةةاف عةةع  يف   إال أوةةَ ال ملةةا لةةَ لةةي أيةةش يف ذبقٓةةق ازبةةّدٖ يف     بةةشأغ املةةال الفكةةش

 .املىعما  اللٓبٓٗ 

املال الفكةشٕ يف   سأغ أيش لا -:اآلتٔ لاالظؤعل٘  ااجابٗفاً لؼكلٗ الذساطٗ تتمثل يف  َِعلٓ 

 ؟ذبقٓق ازبّدٖ الؼاللٗ يف املىعما  اللٓبٓٗ 

 الذساطٗ الفشعٓٗ اآلتٓٗ : تعتمذ :: فرضيات الذراسة ثاىيا

 املال الفكشٕ ِذبقٓق ازبّدٖ الؼاللٗ  . سأغأيش رِ داللٗ إذضاٛٓٗ ب   ّْجذ ال

 :: أٍذاف الذراسة  ثالجا

 .للٗالفكشٕ عل٘ ذبقٓق ازبّدٖ الؼا الامل سأغلعشفٗ دسجٗ تثي   ضباِلٗ (1

الؼاللٗ لي تةةل التعةش  علة٘ لفٍةّه      ازبّدٖاملال الفكشٕ ِكزلك  لشأغلفآٌمٔ  إطاس تقذْن (2

 الؼاللٗ. ازبّدٖاملال الفكشٕ ِلفٍّه  سأغ

يف ازبالعٗ قٓذ الذساطٗ فٓما ؽبةط   املظّٜل ْظتفٓذ لىٍا  أًبعض التّصٓا  الي ميكي  تقذْن (3

 سأغ املال الفكشٕ يف ذبقٓق ازبّدٖ الؼاللٗ داتل ازبالعٗ قٓذ الذساطٗ. ْؤدَْ الزٕالذِس 

ٌزُ الذساطٗ أٌمٓتٍا لي تةل العمل عل٘ لعشفٗ أيش سأغ املال الفكشٕ  تظتمذ : أٍنية الذراسة:رابعا

 . ِميكي تقظٓن ا ٌمٓٗ إىل: اللٓبٓٗيف ذبقٓق ازبّدٖ الؼاللٗ يف املىعما  

سأغ  أيةش : تتحل٘ أٌمٓةٗ الذساطةٗ العلمٓةٗ يف لظةاٌمتٍا يف اايةشاٚ املعةشيف لتّعةٓ         العلمٓٗ ا ٌمٓٗ (1

يبةا  العّالةل ا تةشٙ يف الّاقةع      لةع الؼةاللٗ يف املىعمةا  اللٓبٓةٗ     املال الفكشٕ يف ذبقٓق ازبةّدٖ 

 العملٔ. 

عل٘ الش ن لةي ِجةّد الذساطةا  علة٘ سأغ املةال الفكةشٕ ِازبةّدٖ الؼةاللٗ علة٘           العملٓٗ: ا ٌمٓٗ (2

ذبتةاد إىل لضْةذ لةي البرة  ِالذساطةٗ       الةي ِجَ العمّه" إال أً ٌىةاف العذْةذ لةي القغةاْا العملٓةٗ      

سأغ املةةال الفكةةشٕ يف  أيةةشللّصةةّل إىل وتةةاٛخ ِلق ذةةا  عملٓةةٗ تظةةٍن يف ذبذْةةذ    العملٓةةٗ ِرلةةك

 ذبقٓق ازبّدٖ الؼاللٗ يف املىعما  اللٓبٓٗ.
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 :تَاوعييالذراسة : دلتنع  خامسا

ِ  تظةةتٍذ  : الذساطةةٗ صبتمةةع -أ بةةااداسٖ العالةةٗ بازبالعةةٗ  العةةالل ٌةةزُ الذساطةةٗ  القٓةةادا  ااداسْةةٗ 

َ ا  شْٗ ااطةةلٓٗ ِرلةك     البٓاوةا  ِ املعلّلةا  ْةذسغ بٜٓةٗ العمةل ِلظةٍّلٗ اسبضةّل علة٘        لكّوة

 .املطلّبٗ

ااداسا  ِسؤطةةاٚ ا قظةةاه ِبعةةض    لةةذساٚ  اتتٓةةاس عٓىةةٗ عؼةةّاٛٓٗ طبقٓةةٗ  ثةةل    :  الذساطةةٗ عٓىةةٗ -ب

 ًا.( فشد66% لي اجملتمع إٔ )56بازبالعٗ قٓذ الذساطٗ  مبا وظبتَ  العالل 

املعشفةةٗ الذقٓقةةٗ  إىلالذساطةةٗ املةةىٍخ الّصةةفٔ الترلٓلةةٔ للّصةةّل   اعتمةةذ  : ميَجيااة الذراسااة : سادسااًا

وظةة  أ ِباعتبةةاسُِأدإ للعةةّاٌش املتعلقةةٗ بٍةةا  ِالتفضةةٓلٓٗ ذةةّل لؼةةكلٗ الذساطةةٗ ِلترقٓةةق فٍةةن أفغةةل 

ْعتمةةذ علةة٘ دساطةةٗ ِاقةةع العةةاٌشٖ كمةةا ٌةةٔ علةة٘ أس   َٗ العةةاٌشٖ قٓةةذ الذساطةةٗ  وةةاملىةةاٌخ يف دساطةة

فةالتعب  الكٓفةٔ ْضة  لىةا العةاٌشٖ ِّْعة         ِكٓفةاً  الّاقع ِْضفٍا بؼكل دقٓق ِْعةرب عىٍةا كمةاً   

ِ     ٓةاً سقم  اتٍا ِتضاٛضٍا ألا التعب  الكمةٔ فٓعطةٔ ِصةفاً    ذحمٍةا   ِّْعة  لقةذاس ٌةزُ العةاٌشٖ أ

 ّف  البٓاوا  ِاسبقاٛق عي املؼكلٗ قٓذ الذساطٗ لتفظ ٌا ِالّقّ  عل٘ دالالتٍا .بااعافٗ إىل ت

 :الذراسة حذود: سابعا

 .صلٓن ااطةلٓٗ ا  شْٗ للحالعٗ العالٗ ااداسٖ يف املكاوٓٗ اسبذِد اقتضش  :املكاوٓٗ اسبذِد -أ

ٗ  يف املّعةّعٓٗ  اسبةذِد  تتمثل :املّعّعٓٗ اسبذِد -ب علة٘ ذبقٓةق    ُاملةال الفكةشٕ ِأيةش    سأغ دساطة

 ازبّدٖ الؼاللٗ يف املىعما  اللٓبٓٗ .

 :املعلومات مجع مصادر: ثاميا

 :يف  ثلت الثاوّْٗ البٓاوا  لضادس للذساطٗ الىعشٕ ااطاس لعازبٗ يف الباذ  اطت ذه :الثاوّْٗ املضادس (1

 .العلمٓٗ ِاملشاجع الكت  -أ 

 .البر  مبّعّع املتعلقٗ ِالبرّث الظابقٗ الذساطا  -ب 

 .املت ضضٗ ِاملٍىٓٗ العلمٓٗ ِاجملة  الذِسْا  -د 

ٗ  البٓاوةا   مجةع  إىل الباذة   زبث الذساطٗ ملّعّع الترلٓلٓٗ ازبّاو  ملعازبٗ :ا ِلٓٗ املضادس (2  ا ِلٓة

 فقةةذ ِازبٍةةذ  الّقةةت تةةّف  يف أٌمٓةةٗ لةةي هلةةا ملةةا للذساطةةٗ  سٛٓظةةٓٗ كةةثداٖ االطةةتباوٗ تةةةل لةةي

  .الغش  هلزا تضٓضًا صممت

 :االستبياٌ صذم: تاسعا

 لةي  بالتثكةذ  الباذة   ِقةاه  لقٓاطةَ   ِعةعت  لةا  االطتباوٗ أطٜلٗ تقٓع أً االطتبٓاً بضذإ ْقضذ

 :بطشْقت  االطتبٓاً صذإ

ٗ  لةي  تثلفةت  احملكم  لي صبمّعٗ عل٘ االطتبٓاً الباذ  عش  :احملكم  صذإ (1 ٚ  أسبعة  أعغةا

 ِقةةاه احملكمةة  الظةةادٖ آلساٚ الباذةة  اطةةتحاب ِقةةذ   ِااذضةةاٚ ااداسٖ صبةةالٔ يف لت ضضةة 
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ً  تةشد  ِبةزلك  املقذلةٗ   املق ذةا   عةّٚ  يف ِتعةذْل  ذةز   لةي  ْلةضه  لا بإجشاٚ َ  يف االطةتبٓا  صةّست

 .الىٍاٛٓٗ

  :املقٓاغ صذإ (2

 لع االطتباوٗ عباسا  لي عباسٖ كل اتظاإ لذٙ الذاتلٔ االتظاإ بضذإ ْقضذ :الذاتلٔ االتظاإ: أِال

ٔ  االتظةاإ  حبظةاب  الباذة   قاه ِقذ العباسٖ  ٌزُ إلَٓ تىتمٔ الزٕ احملّس ً  الةذاتل  لةي  ِرلةك  لةطةتبٓا

ٗ  االطةتباوٗ  ضباِس عباسا  لي عباسٖ كل ب  االستباط لعالة  ذظاب تةل ٗ  ِالذسجة  للمرةّس  الكلٓة

 .وفظَ

 للنحور الهلية والذرجة(  الفهري املال رأس)  األول احملور عبارات مً عبارة نل بني االرتباط معامل(: 1) رقه جذول

 االستباط لعالل العباسٖ الشقن
 االذتمال قٓمٗ

P-Value 

 6.666 7076. املطلّبٗ بالضّسٖ بالعمل القٓاه ٘عل القذسٖ لذٕ .1

 6.666 6.711  ازبالعٗ يف ِاطعٗ تربٖ را  كفاٚا  ّْجذ .2

 6.666 6.614  العمل يف تّاجٍين الي املؼاكل ذل عل٘ أعمل .3

 6.663 6.755 العمل يف ِقذساتٔ ِلٍاساتٔ ِظٓفي ب  تىاط  ّْجذ .4

 6.666 6.646   لظتمش بؼكل لبتكشٖ أفكاس إىل ذبتاد العمل طبٓعٗ .5

 6.666 6.895 املبتكشٖ لألفكاس ِلعىّٕ لادٕ دعن ّْجذ .6

 6.666 6.763 اابذاع لتؼحٓع ِاعرٗ طٓاطٗ ااداسٖ لذٕ .7

 6.666 6.726 ا داٚ تطّْش يف تظاٌن جذْذٖ أفكاس أقذه .8

 6.666 6.751 العالل  لٍاسا  بتطّْش تاصٗ تذسْبٓٗ دِسا  تّجذ .9

 6.666 6.758 الّظٓفٓٗ ِقذساتٔ لٍاساتٔ تطّْش يف التذسْبٓٗ الذِسا  تظاٌن .16

 املةةال سأغ)  ا ِل احملةةّس عبةةاسا  لةةي عبةةاسٖ كةةل بةة  االستبةةاط لعالةةل( 1) سقةةن جةةذِل ّْعةة 

 لظةةتّٕ عىةةذ إذضةةاٛٓٗ داللةةٗ را  االستبةةاط لعةةالة  أً ْةةب  ِالةةزٕ   الكلٓةةٗ ِالذسجةةٗ( الفكةةشٕ

 .لقٓاطَ ِعع ملا صادإ احملّس ْعترب ِبزلك 05.0 لعىّْٗ

 للنحور الهلية والذرجة( الصاملة اجلودة) الجاىي احملور عبارات مً عبارة نل بني االرتباط معامل(: 2) رقه جذول

 االستباط لعالل العباسٖ الشقن
 االذتمال قٓمٗ

P-Value 

 6.666 6.792 ازبّدٖ ذبقٓق بغشِسٖ العلٓا ااداسٖ اقتىاع .1

 6.666 6.843 ازبّدٖ تطبٓق يف اطت ذالٍا ْتن الي ِا طالٓ  ا دِا  ذبذْذ .2

 6.666 6.767 ِالىذِا  احملاعشا  تةل لي الؼاللٗ بازبّدٖ املّظف  تعشْ  .3

 6.666 6.698 ازبّدٖ ذبقٓق يف ِدِسٌن ِِاجباتٍن حبقّقٍن املظتفٓذْي تعش  .4

 6.666 6.718  ازبّدٖ لترقٓق الةصلٗ املّاسد تّف  .5

 6.666 6.865 ازبّدٖ ذبٓق علٔ القادسٖ الكّادس تّفش .6

 6.666 6.693 ازبّدٖ لترقٓق اشبربا  بتّف  تقّه لعٓىٗ إداسٖ ِجّد .7
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ٔ  احملةّس  عبةاسا   لةي  عباسٖ كل ب  االستباط لعالل( 2) سقن جذِل ّْع  ٗ  ازبةّدٖ ) الثةاو ( الؼةالل

 لعىّْةةةٗ لظةةةتّٕ عىةةةذ إذضةةةاٛٓٗ داللةةةٗ را  االستبةةةاط لعةةةالة  أً ْةةةب  ِالةةةزٕ الكلٓةةةٗ  ِالذسجةةةٗ

05.0 لقٓاطَ ِعع ملا صادإ احملّس ْعترب ِبزلك. 

ٗ  وفةع  االطةتباوٗ  ٌزُ تعطٔ أً االطتباوٗ بثبا  ْقضذ :االطتباوٗ يبا : ياوًٓا ّ  الىتٓحة  تّصْةع  إعةادٖ    لة

 ْعةةين االطةةتباوٗ يبةةا  أً أتةةشٙ بعبةةاسٖ أِ ِالؼةةشِط  العةةشِ  وفةةع ذبةةت لةةشٖ لةةي أكثةةش االطةةتباوٗ

ّ  فٓمةا  كب  بؼكل تغٓ ٌا ِعذه االطتباوٗ وتاٛخ يف االطتقشاس ٘  تّصْعٍةا  إعةادٖ    لة ٗ  أفةشاد  علة  العٓىة

 .لعٓىٗ صلىٓٗ ف ا  تةل لشا  عذٖ

 : ْلٔ كما ِرلك كشِوباخ ألفا لعالل طشْقٗ تةل لي الذساطٗ  اطتباوٗ يبا  لي الباذ  ذبقق ِقذ

 :Cronbach's Alpha Coefficient نروىباخ ألفا معامل

ٗ  الباذ  اطت ذه ٔ  كمةا  الىتةاٛخ  ِكاوةت  االطةتباوٗ   يبةا   لقٓةاغ  كشِوبةاخ  ألفةا  طشْقة ٗ  ٌة  لبٓىة

 :التالٔ بازبذِل

 اإلستباىة ثبات لكياس نروىباخ ألفا اختبار ىتائج يوضح( : 3) رقه جذول

 ألفاكشِوباخ لعالل احملّس  

 6.864 الفكشٕ املال سأغ .1

 6.717 الؼاللٗ ازبّدٖ .2

 6.855 االطتباوٗ عباسا  مجٓع .3

 ضباِس لي ضبّس لكل لشتفعٗ كشِوباخ ألفا لعالل قٓمٗ أً( 3) جذِل يف املبٓىٗ الىتاٛخ لي غ ْت

ً  عبةاسا   زبمٓع ألفا لعالل قٓمٗ فإً كزلك. االطتباوٗ ٘  ٌِةزا ( 6.855) لةي  كاوةت  االطةتبٓا  أً ْعىة

ٗ  صةّستٍا  يف االطتباوٗ ِتكًّ لشتفع  الثبا  لعالل ٗ  الىٍاٛٓة ً  ِبةزلك . للتّصْةع  قابلة  قةذ  الباذة   ْكةّ

 لترلٓةل  ِصةةذٓتٍا  االطتباوٗ بضرٗ تالٗ يقٗ عل٘ ػبعلٍا مما الذساطٗ اطتباوٗ ِيبا  صذإ لي تثكذ

 .فشعٓاتٍا ِاتتباس الذساطٗ أطٜلٗ عل٘ ِااجابٗ الىتاٛخ

 :السابكة الذراسات: عاشرًا

 .الؼاللٗ ازبّدٖ ذبقٓق يف ُِأيش الفكشٕ املال سأغ اطتثماس( . 2212) لطٓفٗ دساطٗ  (1

 : إىل الذساطٗ ٌِذفت

 . الفكشٕ املال سأغ يف االطتثماس أٌمٓٗ بٓاً -أ 

 . الؼاللٗ ازبّدٖ ذبقٓق يف الفكشٕ املال سأغ يف االطتثماس دِس لعشفٗ -ب 

 . الفكشٕ املال سأغ يف االطتثماس لفٍّه اطت ذاه لي ِالظلبٓا  ااػبابٓا  ذبذْذ -د 

 : إىل ِتّصلت

 . القٓادا  ِتثٌٓل إعذاد علٔ العمل -أ 

 . املٍين ِاملظاس ااذةل خبطط ِسبطٗ العالل   داٚ املظتمش التقّْن -ب 
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 . اشبذلا  تقلٓط أجل لي ِالتطّْش البر  أوؼطٗ دعن إىل التّجَ -د 

 .الؼاللٗ ازبّدٖ إداسٖ ٘عل الفكشٕ املال بشأغ االطتثماس أيش( 2214. ) عبٓذ طلماً دساطٗ (2

 : إىل ٌِذفت

 . بٓىٍما العةقٗ ِتّعٓ  الفكشٕ املال لشأغ ا طاطٓٗ املكّوا  علٔ التعش  -أ 

 . املىعمٗ يف الؼاللٗ ازبّدٖ ذبقٓق يف ِدِسُ الفكشٕ املال سأغ لكاوٗ عل٘ الغّٚ تظلٓط -ب 

 : إلٔ ِتّصلت

 العالل  لذٙ الفكشٕ املال سأغ اطتثماس عملٓٗ يف اشبربٖ رِٕ القٓادا  لي القضّٙ االطتفادٖ -أ 

 . العمل ِِسش التذسْبٓٗ الذِسا  إقالٗ تةل لي ازبذد

 لقٓمٗ إدساكٍن صْادٖ يف بالغٗ أٌمٓٗ لي َل ملا التعلٓمٔ باملظتّٙ املشتبطٗ العالل  لذتة  ذبظ  -ب 

 .  الّظٓفٔ أداٍٛن عل٘ ِتثي ٌا ِالتذسْبٓٗ املعشفٓٗ ا لّس

 الؼاللٗ ازبّدٖ إداسٖ لىحاح ا طاطٓٗ العىاصش(: 2212) ضبمذ علٔ ضبمّد القمٔ  دساطٗ (3

 :الىفطٓٗ باملؤطظا 
 

 ِفٍةةن إدساف لةةي العلٓةةا ااداسٖ لةةتمك  الؼةةاللٗ  ازبةةّدٖ إداسٖ يف الشٛٓظةةٓٗ العىاصةةش لعشفةٗة :إىل ٌِةةذفت

ٗ  املماسطا  َ  ِذبذْةذ  ازبةّدٖ   إداسٖ يف امل تلفة ٘  العمةل  ِذبظة   بٍةا    القضةّس  أِ الةىقط  أِجة  تعضْضٌةا  علة

 .تطبٓقٍا ِتطّْش لترظ  عبٌّا ِاالٌتماه ال كٓض ِتّجَٓ

 ضبل املؤطظٗ يف الذساطٗ مشلتٍا الي الؼاللٗ ازبّدٖ إداسٖ لىحاح ا طاطٓٗ العىاصش أً :إىل ِتّصلت

 ِالتعلٓن التذسْ  ة بازبّدٖ العلٓا ااداسٖ التضاه ة القٓادٖ ة ِالعملٓا  املىتحا  تضمٓن) يف  ثلت الذساطٗ

 را  فشِإ ِجّد عذه لع( املّسدْي لع العةقٗ ة املشجعٓٗ ة املقاسوٗ ة ِالقٓاغ املشاقبٗ ة املىعمٗ سؤْٗ ة

 فشِإ ِِجّد العمل ِطىّا  املّظف  ِأعماس ِالّظٓفٗ املؤطظٗ وّعٓٗ التتة  تبعًا إذضاٛٓٗ داللٗ

 وظبٗ ذبذْذ عل٘ رلك ِأيش الذساطٗ ضبل باملؤطظٗ للعالل  العلمٔ للمؤٌل تبعًا إذضاٛٓٗ داللٗ را 

 . العىاصش هلزُ ا ٌمٓٗ

 جّدٖ عل٘ ِتثي ٌا الؼاللٗ ازبّدٖ إداسٖ لبادئ تطبٓق(: 2222) اهلادٕ عضْضٖ املضِ ٔ  دساطٗ (4

 :املضشفٓٗ اشبذلا 

 :إلةةة٘ ٌذفت

 الضراسٕ لضش  بإداسٖ الؼاللٗ ازبّدٖ إداسٖ لبادئ تطبٓق يف القضّس جّاو  عل٘ التعش  -أ 

 . باملضشف  املقذلٗ اشبذلا  جّدٖ لظتّٙ عل٘ ِالتعش  ِا لٗ 

 جّدٖ لظتّٙ عل٘ الؼاللٗ ازبّدٖ إداسٖ لبادئ تطبٓق يف القضّس تثي  لذٙ إىل تٍذ  ِكزلك -ب 

 .املضشفٓٗ اشبذلا 

 :إىل ِتّصلت
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 التّجَ ازبماعٔ  العمل املظتمش  الترظ ) الؼاللٗ ازبّدٖ إداسٖ لبادئ تطبٓق يف قضّس ٌىاف -أ 

 .املضشف  بإداستٔ( بالعمٓل

 .أبعادٌا جبمٓع اشبذلٗ زبّدٖ ِتقّميٍن العمةٚ ْتّقعَ لا ب  إذضاٛٓٗ داللٗ را  فشِإ ِجّد -ب 

 جّدٖ أبعاد مجٓع عل٘ الؼاللٗ ازبّدٖ إداسٖ ملبادئ إذضاٛٓٗ داللٗ را  إػبابٓٗ تثي  عةقٗ ِجّد -د 

 .املضشفٓٗ اشبذلا 

 للذراسة النظري اإلطار

 : الفهري املال رأس مفَوو: أواًل

 -: اآلتٔ لىٍا وزكش الفكشٕ املال سأغ لفٍّه تىاِلت ا تعشْف عذٖ تّجذ

 ِاملمكي دبظذٌا الي املاكٓىا  ِكزلك ِالعةقا  التقىٓٗ ِاملعشفٗ ِاملٍاسٖ املٌّبٗ ٌّ (1

 (.36   2664   تّلاغ)  ِٖالثش شبلق اطت ذالٍا

   2665  ذظي )الظّإ يف تىافظٓٗ لٓضٖ ِؼبقق املىعمٗ يف ا فشاد كل ْعشفَ لا صبمّع ٌّ (2

183.) 

 املال سأغ ٌِٔ العقلٓٗ  القابلٓا  الؼ ضٓٗ   اسبكمٗ املعشفٗ املٍاسا  املتحمعٗ اشبربا  ٌّ (3

 التحاسْٗ ِالعةلا  االت اع ِبشاٚا  بٓاواتٍا ِقّاعذ لكاتبٍا يف ّْجذ ِالزٕ للمىعمٗ اسبقٓقٔ

 .(15 2669  عبذ)

 :الفهري املال رأس أٍنية :ثاىيًا

 : تٓٗاآل الىقاط يف الفكشٕ املال سأغ أٌمٓٗ ذبذْذ ميكي

  ثل الفكشْٗ املّجّدا   ً الّٓه عامل يف للمىعمٗ ا طاطٔ الظةح الفكشٕ املال سأغ ْعذ (1

  . للمىعمٗ البقاٚ تغمي الي اشبفٓٗ القّٖ

 . هلا التىافظٓٗ املٓضٖ املؤطظٗ يف الفكشٕ املال سأغ ْعكع (2

 . ِتطّْشٌا ِا فشاد املىعمٗ يشِٖ لتّلٓذ لضذسا الفكشٕ املال سأغ ْكًّ (3

 بالقذسا  كب  بؼكل لشتبط ِأعماهلا أوؼطتٍا مماسطٗ يف املؤطظا  ِاطتمشاس بقاٚ إً (4

 املال لشأغ ا طاطٔ املكًّ ْعذ الزٕ البؼشٕ العىضش ْؤدٍْا الي امل تلفٗ ِا دِاس ِاملٍاسا 

 ( .76 2614عبٓذ ) الفكشٕ

 الفهري املال رأس مهوىات ًا: ثالج

 ِتاصةةٗ االطةةتثماسا  فؼةةل أِ ظبةةاح علةةٔ كةةب  تةةثي  را لةةتغ ًا أصةةب  الفكةةشٕ املةةال سأغ إً

 الفكةةشٕ املةةال سأغ بةةثً القةةّل ميكةةي َِعلٓةة لىعمةةٗ إٔ قٓمةةٗ علةة٘ رلةةك ْةةىعكع إر لىٍةةا املعشفٓةةٗ

 -: لكّوا  أسبعٗ لي ْتكًّ
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 العمةل  ِطش املعشفٗ لي فٍٓا مبا الؼشكٗ أِ للمىعمٗ البؼشْٗ املّاسد إىل ِْؼ : البؼشٕ املال سأغ (1

 التىعٓمٓةةٗ ِااجةةشاٚا  ِالقّاعةذ  ِالةةىعن ا فةشاد  ٙلةةذ ّْجةةذ ٌِةزا  قٓمةةٗ إىل ذبّْلةٍا  ميكةةي الةي 

 (56 2614  تشًِآِ الغشْش)

 الطةةشإ ِاملتغةةمىٗ البؼةةشٕ املةةال لةةشأغ الظةةاٛذٖ الترتٓةةٗ الةةبين بثوةةَ ّْصةة  :اهلٓكلةةٔ املةةال سأغ (2

ٗ  امللكٓٗ  ذقّإ املعلّلا   لضادس  التقىٓٗ ااجشاٚا    التىعٓمٓٗ ّ  الفكشْة  ِْة ف  ميتلةك   ٌِة

ٗ  اسبقٓقٓٗ املمتلكا  لي فٍّ لزا العمل لكاً يف ٕ  املةال  سأغ عكةع  للمىعمة  يف املّجةّد  البؼةش

 (.ROSE 2666 4) ا فشاد عقّل

ٗ  ميثل  وَ املىعمٗ قبل لي التةكَ ميكي ال البؼشٕ املال كشأغ فٍّ:  الضباٛين املال سأغ (3  قٓمة

َ  تععةٓن  فٍّ لزا اشبذلٗ املىعمٗ هلن تقذه الي ِا فشاد املىعما  لع ِاملظتمشٖ املتمٓضٖ عةقتٍا  فٓة

 ( . JOHANSEN 2661 2) هلا ِالٍٛن ِتعمٓق الضباٛي سعا كظ  تةل لي املىعمٗ

 الثقٗ عل٘ املبىٓٗ املىعمٗ داتل للعالل  االجتماعٓٗ العةقا  ميثل الزٕ ٌّ:  االجتماعٔ املال سأغ (4

ٔ  العمةل  تظةٍٓل  يف الكةب   ا يةش  هلةا  ِالةي  ِالتعاًِ ّ  الكفةؤ  ازبمةاع ٗ  فٍة ٕ  لّجةّد  مبثابة  ال لعىةّ

 ( 6 2663 اشبطإِ ) عىَ مبعضل تعمل أً للمىعمٗ ميكي

 :الصاملة اجلودة إدارة مفَوو: رابعًا

 لفةةآٌن أٌةةن ِلةةي الؼةةاللٗ ازبةةّدٖ إداسٖ لّعةّع  تىاِلةةت الةةي ااداسٖ أدبٓةةا  اطةةتعشا  تةةةل لةي 

  :ْلٔ لا الؼاللٗ ازبّدٖ إداسٖ

 اذتٓاجا  تليب تذلا  أِ طلع تقذْن بٍذ  ِالعالل  املىعما  أداٚ لتطّْش علمٔ لىٍخ ٌٔ (1

 ِفشْق العالل   ِتذسْ  املظتمش الترظ  عل٘ اسبشظ تةل لي ِرلك العمةٚ  ِسعا ِتّقعا 

 (.123 2667الىضش  أبّ)  العمل لشاذل مجٓع يف العمةٚ ِإػشاف العمل 

 أِ إدساف أجل لي تعلٓمٓٗ يقافٗ عي عباسٖ ٌٔ :العالٔ التعلٓن يف الؼاللٗ ازبّدٖ إداسٖ لفٍّه (2

 الترظ  عملٓا  يف ِالطةب ِالعالل  الكلٓا  لؼاسكٗ تةل لي العمٓل سعا ذبقٓق

 (.dahigard 1992 179) املظتمش

 . الؼاللٗ ازبّدٖ إداسٖ أٌذا   ٌن عشعًا ْلٔ فٓما :الصاملة اجلودة إدارة أٍذاف: خامسًا

 .ْشْذُ لا لترقٓق العمٓل ِس با  ذاجا  فٍن (1

 الّقت التكلفٗ  ازبّدٖ  ذٓ  لي ِرلك العمٓل لتطلبا  ِفق اشبذلٗ أِ الظلعٗ تّف  (2

 .ِاالطتمشاسْٗ

 .املطلّبٗ ازبّدٖ ذبقٓق ؽبذه ِمبا ِااوتاجٓٗ  ِاالقتضادْٗ  التقىٓٗ  املتغ ا  لع التكٓ  (3

 .لظتمشًا عمًة رلك ِجعل املظتقبل يف العمٓل ِس با  اذتٓاجا  تّقع (4

 (.47 2666عبّٕ ) اسبالٓ  العمةٚ عل٘ ِاحملافعٗ العمةٚ لي املضْذ جزب (5
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 :الصاملة اجلودة إدارة تطبيل متطلبات: سادسا

 عةي  ربشد ال الي املتطلبا  بعض ذبقٓق تةل لي إال بىحاح الؼاللٗ ازبّدٖ إداسٖ تطبٓق ميكي ال

 لتطلبةا   أٌةن  ِعةع    قةذ  بثوَ القّل ميكىىا عاه ِبؼكل. ِلفآٌمٍا ِلبادٍٛا TQM فلظفٗ أطع

 :ْلٔ كما املىطقٔ تظلظلٍا ذظ  بىحاح الؼاللٗ ازبّدٖ إداسٖ تطبٓق

 .ِتثْٓذٌا العلٓا ااداسٖ دعن (1

 .ِاعرٗ ضبذدٖ أٌذا  ِجّد (2

  .للتغٓ  املىعمٗ ِيقافٗ العمل لىاخ تٍٜٓٗ (3

 .ا فشاد قٓادٖ عبّ االدباُ (4

  .التذسْةة  (5

 (.56 2662  العبٓذٕ)  املظتمش الترظ  (6

 : الصاملة اجلودة إدارة تطبيل مراحل : سابعًا

ٗ  ازبةّدٖ  إداسٖ لتطبٓةق  وةاج   لتىفٓةز   لشاذل مخظٗ ٌىاف  تعةذ  ذٓة   املؤطظةا   طبتلة   يف الؼةالل

 -: اآلتٔ ِلىٍا ا طلّب ٌزا لتطبٓق لتعذدٖ طشإ لي ِجّد ش نالب اوتؼاسا ا كثش املىٍحٓٗ ٌزُ

 (. ااعذاد لشذلٗ)  الضفشْٗ املشذلٗ (1

 ( . الت طٓط لشذلٗ) ا ِلٔ املشذلٗ (2

 ( . التقٓٓن لشذلٗ)  الثاوٓٗ املشذلٗ (3

 ( .التىفٓز لشذلٗ)  الثالثٗ املشذلٗ (4

 (146-138 2613  عٓؼإِ بي( .) اشبربا  ِوؼش تبادل لشذلٗ) الشابعٗ املشذلٗ (5

 :الصاملة اجلودة إدارة تطبيل معوقات : ثاميًا

 -: أٌمٍا املفٍّه هلزا الضرٓ  التطبٓق تع   الي املعّقا  لي صبمّعٗ تّجذ

  . الترظ  أٌذا   مّ  (1

 . التطبٓق ٌزا ادباُ املؤطظٗ ِإلكاوٓٗ ِععٓٗ لشاعاٖ عذه (2

 . فقط القض  جلا  يف ا سباح ٘عل ال كٓض (3

 . ازبّدٖ إجشاٚا  بتضىٓ  ْتعلق فٓما ِالعالل  ِاملذساٚ ا قظاه طبتل  ب  التىظٓق عذه (4

 . ااداسٖ يف الكث ٖ التغ ا  (5

 . التطبٓق ٌزا إظباح أجل لي لظتقبلٍن ٘عل بالتثي  العالل  ربّْ  (6

 عٓؼإِ بي.)ازبّدٖ لؼشِع ببىاٚ املتعلقٗ الغشِسْٗ ِ   فٍٓا املبالغ التكالٓ  (7

 2613 141-142) 

 

 



195 

 

 195 
 

  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
م2018مارس -يناير( 16المجلذ ) ( 17العذد )  

 الليبيااة املنظمااات يف الشاااملة الجااودة تحقيااق يف هوأثاار الفكااري املااال رأس
 أسامة حسين فرج شكشك .د|                                  (اإلسالمية األمسرية اجلامعة على ميذاىية دراسة)

ISSN : 2410-1818 

 : للذراسة العملي اإلطار

 تىفٓةةز يف علٍٓةةا االعتمةةاد   الةةي ِااجةةشاٚا  للمىٍحٓةةٗ لفضةةًة عشعةةًا الفضةةل ٌةةزا ْتىةةاِلاملكذمااة : 

 ِتؼةةمل الؼةةاللٗ  ازبةةّد ذبقٓةةق يف الفكةةشٕ املةةال سأغ أيةةش علةة٘ التعةةش  بٍةةذ  املٓذاوٓةةٗ  الذساطةةٗ

ٗ  الشٛٓظةٓٗ  ِا دِا  العٓىةٗ   ٌةزُ  ِتضاٛط الذساطٗ  ِعٓىٗ جملتمع ِِص  الذساطٗ  لىٍحٓٗ  للذساطة

ٗ  يف املظةت ذلٗ  ااذضةاٛٓٗ  ا طةالٓ   بٓاً إىل إعافٗ ِيباتٍا  لضذاقٓتٍا ِفرط  (االطتباوٗ)  لعازبة

 .الذساطٗ وتاٛخ

 :العيية وصف

 باجلامعة الذراسة عيية جليس واليسيب التهراري التوزيع(: 4) اجلذول

 املّْٜٗ الىظبٗ العذد ازبىع

 15.6 9 إواث

 85.6 51 ركّس

 100.0 02 اجملمّع

 لةةي كةةاوّا%( 85.6) العٓىةةٗ أفةةشاد لةةي الغالبٓةةٗ أً( 4) بازبةةذِل الةةّاسدٖ البٓاوةةا  أظٍةةش  فلقةةذ

 .  ازبالعٗ عمل بٜٓٗ لطبٓعٗ ْشجع  ٌِذا%(15.6) بىظبٗ لإلواث كاوت الباقٓٗ ِالىظبٗ الزكّس

 باجلامعة الذراسة عيية جليس اليسيب التوزيع(: 1) الصهل

 
 باجلامعة الذراسة لعيية الوظيفي للنستوى واليسيب التهراري التوزيع(: 5) اجلذول

 املّْٜٗ الىظبٗ التكشاس الّظٓفٔ املظتّٙ

 6.7 4 إداسٖ لذْش

 16.7 10 قظن سٛٓع

 5.0 3 ِذذٖ سٛٓع

 71.7 43 لّظ 

 100.0 66 اجملمّع

ٗ  أً( 5) بازبةذِل  الةّاسدٖ  البٓاوةا   أظٍش  لقذ ٗ  أفةشاد  لةي  الغالبٓة ً %( 71.7) العٓىة  لظةتّاٌن  كةا

 لظةةتّاٌن%( 6.7)ِ(. قظةةن سٛةةٓع) الةةّظٓفٔ لظةةتّاٌن كةةاً%(  16.7) بٓىمةةا  ( لّظةة ) الةةّظٓفٔ

ٗ  ِ لتّافةق  ٌِةزا (. ِذذٖ سٛٓع) الّظٓفٔ لظتّاٌن%( 5.6)ِ(. إداسٖ لذْش) الّظٓفٔ  ااداسٖ عمةل  طبٓعة

 . الذساطٗ قٓذ بازبالعٗ العالٗ
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 باجلامعة الذراسة لعيية الوظيفي للنستوى اليسيب  التوزيع( : 2) الصهل

 
 باجلامعة الذراسة لعيية اخلربة لسيوات واليسيب التهراري التوزيع(: 6) اجلذول

 املّْٜٗ الىظبٗ التكشاس اشبربٖ لذٖ

 28.3 17 طىّا  مخع لي اقل

 21.7 13 طىّا  16 لي اقل إلٔ طىّا  5 لي

 35.0 21 طىّا  15 لي اقل إلٔ طىّا  16 لي

 15.0 9 طىٗ 15 لي أكثش

 100.0 60 اجملمّع

ٗ  أفشاد لي الغالبٓٗ أً( 6) بازبذِل الّاسدٖ البٓاوا  أظٍش  لقذ  يف تةربتٍن  كاوةت %( 35.6) العٓىة

%( 28.3)   ٗطةةى 15 لةةي قةةلأ إىل طةةىّا  16 لةةي كاوةةت( بازبالعةةٗ لةةّظف ) اسبةةالٔ عملةةٍن صبةةال

   طةةىّا  16 لةةي اقةةل إلةةٔ طةةىّا  5 لةةي تةةربتٍن لةةىٍن%( 21.7)   طةةىّا  مخةةع لةةي قةةلأ كاوةةت

 وظةةبًٓا اسبذْثةةٗ ازبالعةةا  لةةي ازبالعةةٗ كةةًّ إىل ساجةةع ازٌِةة. طةةىٗ 15 لةةي أكثةةش تةةربتٍن%( 15.6)

 . ا تشٙ ازبالعا  باقٔ لع لقاسوٗ

 الذراسة لعيية اخلربة لسيوات اليسيب  التوزيع( : 3) الصهل

 
 الذراسة لعيية العلني للنؤٍل واليسيب التهراري التوزيع(: 7) اجلذول

 املّْٜٗالىظبٗ  التكشاس الفٜٗ

 8.3 5 لتّطط

 18.3 11 دبلّه عالٔ

 51.7 31 جالعٔ

 21.7 13 لاجظت  أِ دكتّساُ

 100.0 60 اجملمّع
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 ذاصةل   الذساطٗ عٓىٗ أفشاد لي الغالبٓٗ أً بالذساطٗ الّاسدٖ البٓاوا  أظٍش ( 7) سقن ازبذِل لي

 وظةةبٗ أقةةل ألةةا%( . 21.7) بىظةةبٗ ُدكتةةّسا أِ لاجظةةت  لؤٌةةل ْلٍٓةةا  %( 51.7) جةةالعٔ لؤٌةةل علةة٘

٘  ْةذل  ممةا %(. 8.3) بىظبٗ لتّطط العلمٔ املؤٌل عل٘ للراصل  فكاوت ٔ  أً علة ٗ  لةّظف  قٓةذ  ازبالعة

 .جٓذٖ بضّسٖ بّظاٛفٍن للقٓاه تؤٌلٍن ِلىاطبٗ جٓذٖ علمٓٗ مبؤٌة  ْتمتعًّ الذساطٗ

 الذراسة لعيية العلني للنؤٍل التهراري التوزيع(: 4) الصهل

 
 باجلامعة الذراسة لعيية للعنر واليسيب التهراري التوزيع(:  8) اجلذول

 املّْٜٗ الىظبٗ التكشاس العمش

 5.0 3 طىٗ 25 لي أقل

 23.3 14 طىٗ 36 لي أقل إلٔ طىٗ 25 لي

 26.7 16 طىٗ 35 لي أقل إلٔ طىٗ 36 لي

 33.3 20 طىٗ 46 لي أقل إلٔ طىٗ 35 لي

 8.3 5 طىٗ 45 لي أقل إلٔ طىٗ 46 لي

 3.3 2 طىٗ 45 لي أكثش

 100.0 02 اجملمّع

ً %( 33.3) العٓىٗ أفشاد لي الغالبٓٗ أً( 8) بازبذِل الّاسدٖ البٓاوا  أظٍش  لقذ   لةي  عمةشٌن  كةا

 . طةةىٗ 35 لةةي أقةةل إىل طةةىٗ 36 لةةي عمةةشٌن كةةاً%(  26.7) بٓىمةةا   طةةىٗ 46 لةةي أقةةل إىل طةةىٗ 35

ٗ  46 لةي %( 8.3)ِ. طىٗ 36 لي أقل إىل طىٗ 25 لي%( 23.3)ِ ٗ  45 لةي  أقةل  إىل طةى  أقةل %( 5.6)ِ.طةى

٘  ْةذل  مما   طىٗ 45 لي أكثش%( 5.6)ِ.  طىٗ 25 لي ً  أوٍةن  علة ٘  قةادسْي  دبعلةٍن  بثعمةاس  ْتمتعةّ  علة

 .الذساطٗ قٓذ بازبالعٗ ااداسٕ العمل لؼقٗ ذبمل

 باجلامعة الذراسة لعيية للعنر اليسيب  التوزيع( : 5) الصهل
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 : الذراسة لاسؤ

 ٌىاف أيش لشأغ املال الفكشٕ يف ذبقٓق ازبّدٖ الؼاللٗ يف املىعما  اللٓبٓٗ ؟ ٌل (1

 ِالةةّصً املعٓةةاسٕ ِاالعبةةشا  اسبظةةابٔ  الّطةةط حبظةةاب الباذةة  قةةاه الظةةؤال ٌةةزا يعةة لإلجابةةٗ

ٕ  املةال  بةشأغ  املتعلقٗ العباسا  لترلٓل( 3) االف اعٔ املتّطط ذّل( t) ِاتتباس الىظيب  الفكةش

 :اآلتٔ بازبذِل لّع  ٌّ لا كما الىتاٛخ فكاوت

 (t) اختبار اليسيب والوزٌ املعياري واالحنراف احلسابي، الوسط حساب(: 9) رقه جذول

 الفهري املال برأس املتعلكة العبارات لتحليل

ّس
حمل
ا

 

   العباسٖ
 الّصً

 الىظيب
مٗ الفشعٓٗ

قٓ
 (

 )
 

بٗ
ظّ
حمل
ا

 t-
ca

lc
u

la
te

d
 

ٙ
تّ
ظ
ل

 
ْٗ
ىّ
ملع
ا

 

ٌذ
ؼا
امل

 

P
-V

al
u

e
 

 
تٓ
 
ال

 

بٗ
جا
ا
ا

 

غ
سأ

 
ال
امل

 
ٕ
كش

لف
ا

 

 علٔ القذسٖ لذٕ

 بالعمل القٓاه

 املطلّبٗ بالضّسٖ

4.32 0.770 86.4 

3:0 H        

VS 

3:1 H 

13.245 0.000 1 
 عالٔ

 جذًا

 كفاٚا  ّْجذ

 ِاطعٗ تربٖ را 

 ازبالعٗ يف

3.78 0.940 75.6 

3:0 H        

VS 

3:1 H 

 عالٔ 5 0.000 6.452

 ذل عل٘ أعمل

 الي املؼاكل

 العمل يف تّاجٍين

3.98 0.892 79.6 

3:0 H        

VS 

3:1 H 

 عالٔ 2 0.000 8.536

 ب  تىاط  ٌىاف

 ِلٍاساتٔ ِظٓفي

 العمل يف ِقذساتٔ

3.83 1.011 76.6 

3:0 H        

VS 

3:1 H 

 عالٔ 4 0.000 6.383

 ذبتاد العمل طبٓعٗ

 أفكاس إلٔ

 بؼكل لبتكشٖ

 لظتمش

3.97 0.843 79.4 

3:0 H        

VS 

3:1 H 

 عالٔ 3 0.000 8.882

 لادٕ دعن ٌىاف

 لألفكاس ِلعىّٕ

 املبتكشٖ

3.40 1.093 68 

3:0 H        

VS 

3:1 H 

 عالٔ 9 0.038 2.124

 طٓاطٗ ااداسٖ ٙلذ

 لتؼحٓع ِاعرٗ

 اابذاع

3.52 0.929 70.4 

3:0 H        

VS 

3:1 H 

 عالٔ 7 0.000 4.305

 أفكاس أقذه

 يف تظاٌن جذْذٖ

 ا داٚ تطّْش

3.10 0.951 62 

3:0 H        

VS 

3:1 H 

 لتّطط 11 0.419 814.
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 دِسا  ٌىاف

 تاصٗ تذسْبٓٗ

 لٍاسا  بتطّْش

 العالل 

3.50 1.142 70 

3:0 H        

VS 

3:1 H 

 عالٔ 8 0.001 3.390

 الذِسا  تظٍن

 تطّْش يف التذسْبٓٗ

 ِقذساتٔ لٍاساتٔ

 الّظٓفٓٗ

3.57 0.997 71.4 

3:0 H        

VS 

3:1 H 

 عالٔ 6 0.000 4.399

 

 

 الكلٓٗ الذسجٗ

 

3.58 0.421 71.6 

3:0 H        

VS 

3:1 H 

 عالٔ  0.001 4.735

ٙ  أً( 9) سقةن  جةذِل  وتاٛخ لي ْتغ  ٗ  لظةتّ  عةذا  لةا  العبةاسا   زبمٓةع  (P-Value) املؼةاٌذ  املعىّْة

 املبرةةّي  العٓىةةٗ أفةةشاد أً علةة٘ ْةةذل ممةةا( 05.0) احملةةذد املعىّْةةٗ لظةةتّٙ لةةي أصةةغش كةةاً( 8)

 أِ باالستفةةاع كةةاً إرا لةةا االتةةتة  وةةّع ِملعشفةةٗ   لتّطةةط عةةي ربتلةة  العبةةاسا  هلةةزُ  إجابةةٗ أعطةةّا

 قبةةل لةةي املعةةذ احملةةك ِفةةق املّافقةةٗ دسجةةٗ ِ العبةةاسا  هلةةزُ الىظةةيب الةةّصً بةة  املقاسوةةٗ   باالغبفةةا 

 : ْلٔ كما ِتشتٓبٍا العباسا  وتاٛخ فكاوت الباذ 

ٗ  بالضةّسٖ  بالعمةل  القٓةاه  ٘علة  القةذسٖ  لذٕ"  العباسٖ ٘  ذضةلت "   املطلّبة ٗ  علة  ذٓة   لةي  ا ِىل املشتبة

( 86.4) وظةيب  ِِصً( 4.32) ذظابٔ لتّطط عل٘ ذضلت  وٍا ِرلك ا داٚ تقٓٓن حملّس  املّافقٗ دسجٗ

٘  املعةرب %( 166 -% 84) بة   ْىرضش ٌِّ ٗ  علة ٔ  دسجة ٗ  يف تلٍٓةا  يةن    جةذاً  عةال ٗ  املشتبة "  العبةاسٖ  الثاوٓة

٘  ذضةلت  ذٓة  "  العمةل  يف تةّاجٍين  الةي  املؼةاكل  ذل عل٘ أعمل ٔ  لتّطةط  علة  ِِصً( 3.98) ذظةاب

٘  املعةرب %( 84 -% 68) بة   ْىرضةش  ٌِّ( 79.6) وظيب ٗ  علة ٔ  دسجة ٗ  يف جةاٚ   يةن    عةال ٗ  املشتبة  الثالثة

 ذظابٔ لتّطط عل٘ ذضلت ذٓ "   لظتمش بؼكل لبتكشٖ أفكاس إلٔ ذبتاد العمل طبٓعٗ"  العباسٖ

  العباسٖ جاٚ  ين عالٔ  دسجٗ عل٘ املعرب%( 84 -% 68) ب  ْىرضش ٌِّ( 79.4) وظيب ِِصً( 3.97)

ٔ  ِظةٓفي  بة   تىاط  ٌىاف" ٔ  ِلٍةاسات ٗ  يف" العمةل  يف ِقةذسات ٗ  املشتبة ٔ  مبتّطةط  الشابعة ( 3.83) ذظةاب

 املشتبةةٗ يف جةةاٚ  يةةن   عةةالٔ دسجةةٗ علةة٘ املعةةرب%( 84 -% 68) بةة  ْىرضةةش ٌِةةّ( 76.6) وظةةيب ِِصً

ٔ  مبتّطةط "  ازبالعٗ يف ِاطعٗ تربٖ را  كفاٚا  ّْجذ"  الفقشٖ اشبالظٗ  وظةيب  ِِصً( 3.78) ذظةاب

 العباسٖ الظادطٗ املشتبٗ يف جاٚ  ين   عالٔ دسجٗ عل٘ املعرب%( 84 -% 68) ب  ْىرضش ٌِّ( 75.6)

 ِِصً( 3.57) ذظةةابٔ مبتّطةةط"  الّظٓفٓةةٗ ِقةةذساتٔ لٍةةاساتٔ تطةةّْش يف التذسْبٓةةٗ الةةذِسا  تظةةاٌن" 

ٗ  عل٘ املعرب%( 84 -% 68) ب  ْىرضش ٌِّ( 71.4) وظيب ٔ  دسجة ٗ  يف جةاٚ   يةن    عةال  الظةابعٗ  املشتبة

ٗ  ااداسٖ لذٕ"  الفقشٖ ٔ  مبتّطةط "  اابةذاع  لتؼةحٓع  ِاعةرٗ  طٓاطة ( 76.4) وظةيب  ِِصً( 3.52) ذظةاب

٘  املعةرب %( 84 -% 68) ب  ْىرضش ٌِّ ٗ  علة ٗ املش يف جةاٚ   يةن  عةالٔ   دسجة ٗ  تبة  ٌىةاف "  الفقةشٖ  الثالىة

 ٌِةةّ( 76) وظةةيب ِِصً( 3.56) ذظةةابٔ مبتّطةةط"  العةةالل  لٍةةاسا  بتطةةّْش تاصةةٗ تذسْبٓةةٗ دِسا 

ٗ  يف جةاٚ   ين عالٔ  دسجٗ عل٘ املعرب%( 84 -% 68) ب  ْىرضش  دعةن  ٌىةاف "  الفقةةشٖ  التاطةعٗ  املشتبة
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ٔ  مبتّطةط "  التقٓةٓن  املبتكةشٖ  لألفكاس ِلعىّٕ لادٕ ّ ( 68) وظةيب  ِِصً( 3.46) ذظةاب  ْىرضةش  ٌِة

 . عالٔ دسجٗ عل٘ املعرب%( 84 -% 68) ب 

 املعىّْةةٗ لظةةتّٙ كةةاً فقةةذ"  ا داٚ تطةةّْش يف تظةةاٌن جذْةةذٖ أفكةةاس أقةةذه"  للعبةةاسٖ بالىظةةبٗ ألةةا

ٙ  لةي  أكةرب  (P-Value) املؼاٌذ ٗ  لظةتّ ٘  ْةذل  ممةا ( 05.0) احملةذد  املعىّْة ٗ  أفةشاد  أً علة  العٓىة

 .العباسا  هلزُ لتّطط  إجابٗ أعطّا املبرّي 

ٗ  أجابّا املبرّي  ا فشاد أً لىا ْتب  طبق مما ٗ  بذسجة ٘  لشتفعة  املةال  سأغ ضبةّس  عبةاسا   أ لة   علة

   .الفكشٕ

 لتحليل( t) اختبار اليسيب والوزٌ املعياري واالحنراف احلسابي، الوسط  حساب(: 16) رقه جذول

 الصاملة باجلودة املتعلكة العبارات

ّس
حمل
ا

 

   العباسٖ
 الّصً

 الىظيب
مٗ الفشعٓٗ

قٓ
 (

 )
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ا

 t-
ca

lc
u

la
te

d
 

ٙ
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ا
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زبّ

ا
 

لٗ
ال
ؼ
ال

 

 ااداسٖ اقتىاع

 بغشِسٖ العلٓا

 ازبّدٖ ذبقٓق

3.85 0.798 77 

3:0 H        

VS 

3:1 H 

 عالٔ 2 0.000 8.242

 ا دِا  ذبذْذ

 الي ِا طالٓ 

 يف اطت ذالٍا ْتن

 ازبّدٖ تطبٓق

4.20 0.879 84 

3:0 H        

VS 

3:1 H 

10.573 0.000 1 
 عالٔ

 جذًا

 املّظف  تعشْ 

 الؼاللٗ بازبّدٖ

 تةل لي

 احملاعشا 

 ِالىذِا 

3.52 0.892 70.4 

3:0 H        

VS 

3:1 H 

 عالٔ 4 0.000 4.485

 املظتفٓذْي تعش 

 حبقّقٍن

 ِِاجباتٍن

 ذبقٓق يف ِدِسٌن

 ازبّدٖ

3.65 0.879 73 

3:0 H        

VS 

3:1 H 

 عالٔ 3 0.000 5.724

 املّاسد تّف 

 لترقٓق الةصلٗ

 ازبّدٖ

2.92 1.029 58.4 

3:0 H        

VS 

3:1 H 

 لتّطط 7 0.533 0.627-

 الكّادس تّفش

 ذبٓق علٔ القادسٖ

 ازبّدٖ

3.02 1.049 60.4 

3:0 H        

VS 

3:1 H 

 لتّطط 6 0.903 0.123

3:0 60.6 1.007 3.03 لعٓىٗ إداسٖ ِجّد H        0.256 0.799 5 لتّطط 
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 بتّف  تقّه

 لترقٓق اشبربا 

 ازبّدٖ

VS 

3:1 H 

 

 

 الكلٓٗ الذسجٗ

 

3.46 0.484 69.2 

3:0 H        

VS 

3:1 H 

 عالٔ  0.047 2.488

 اعةذ  لةا  العبةاسا   زبمٓةع  (P-Value) املؼةاٌذ  املعىّْٗ لظتّٙ أً( 16) سقن جذِل وتاٛخ لي ْتغ 

ٙ  لةةي  أصةةغش  كةةاً( 7 6 5) ٗ  لظةةتّ ٘  ْةةذل  ممةةا ( 05.0) احملةةذد املعىّْةة ٗ  أفةةشاد  أً علةة  العٓىةة

ً  إرا لا االتتة  وّع ِملعشفٗ   لتّطط عي ربتل  العباسا  هلزُ الضعّبٗ دسجٗ أعطّا املبرّي   كةا

 لي املعذ احملك ِفق الضعّبٗ ِدسجٗ العباسا  هلزُ الىظيب الّصً ب  املقاسوٗ   باالغبفا  أِ باالستفاع

 : ْلٔ كما ِتشتٓبٍا العباسا  وتاٛخ فكاوت الباذ  قبل

 املشتبةةٗ علةة٘ ذضةةلت"  ازبةةّدٖ تطبٓةةق يف اطةةت ذالٍا ْةةتن الةةي ِا طةةالٓ  ا دِا  ذبذْةةذ"  العبةاسٖ 

٘  ذضلت  وٍا ِرلك اسبّافض حملّس  الضعّبٗ دسجٗ ذٓ  لي ا ِىل ٔ  لتّطةط  علة  ِِصً( 4.26) ذظةاب

ٔ  دسجٗ يع املعرب%( 166 -% 84) ب  ْىرضش ٌِّ( 84) وظيب ٗ  يف تلٍٓةا  يةن  جةذًا   عةال ٗ  املشتبة  الثاوٓة

ٔ  لتّطط عل٘ ذضلت ذٓ "  ازبّدٖ ذبقٓق بغشِسٖ العلٓا ااداسٖ اقتىاع"  العباسٖ  ِِصً( 3.85) ذظةاب

 الثالثةةٗ املشتبةةٗ يف جةةاٚ  يةةن   عةةالٔ دسجةةٗ علةة٘ املعةةرب%( 84 -% 68) بةة  ْىرضةةش ٌِةةّ( 77) وظةةيب

٘  ذضلت ذٓ "  ازبّدٖ ذبقٓق يف ِدِسٌن ِِاجباتٍن حبقّقٍن املظتفٓذْي تعش "  العباسٖ  لتّطةط  علة

ٗ  يعة  املعرب%( 84 -% 68) ب  ْىرضش ٌِّ( 73) وظيب ِِصً( 3.65) ذظابٔ  جةاٚ   يةن  عةالٔ   دسجة

ٗ  يف"  ِالىذِا  احملاعشا  تةل لي الؼاللٗ بازبّدٖ املّظف  تعشْ "  العباسٖ ٗ  املشتبة  مبتّطةط  الشابعة

 .  عالٔ دسجٗ يع املعرب%( 84 -% 68) ب  ْىرضش ٌِّ( 76.4) وظيب ِِصً( 3.52) ذظابٔ

ٔ  القةادسٖ  الكةّادس  تةّفش "  ِ"  ازبّدٖ لترقٓق الةصلٗ املّاسد تّف "  للعباسا  بالىظبٗ ألا  ذبٓةق  علة

ً  فقذ الباقٓٗ"  ازبّدٖ لترقٓق اشبربا  بتّف  تقّه لعٓىٗ إداسٖ ِجّد"  ِ"  ازبّدٖ ٙ  كةا ٗ  لظةتّ  املعىّْة

 العٓىةةٗ أفةةشاد أً علةة٘ ْةةذل ممةةا( 05.0) احملةةذد املعىّْةةٗ لظةةتّٙ لةةي أكةةرب (P-Value)املؼةةاٌذ

  العباسا  هلذُ لتّطط  إجابٗ أعطّا املبرّي 

ٗ  أجةةابّا املبرةّي   ا فةشاد  أً لىةةا ْتةب   طةبق  ممةا  ٗ  بذسجة ٘  لشتفعة  ازبةةّدٖ ضبةّس  عبةاسا   أ لةة  علة

  .الؼاللٗ

 : الرئيسية الفرضية

 .ل الفكشٕ ِذبقٓق ازبّدٖ الؼاللٗ ب  سأغ املا إذضاٛٓٗأيش رِ داللٗ  ّْجذ ال (1

 لا ِفق الىتاٛخ فكاوت  الشت  لفشِإ طب لاً اتتباس باطت ذاه الباذ  قاه الفشعٓٗ ٌذُ التتباس

 :تٓٗاآل بازبذِل لّع  ٌّ

 



202 

 

 202 
 

  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
م2018مارس -يناير( 16المجلذ ) ( 17العذد )  

 الليبيااة املنظمااات يف الشاااملة الجااودة تحقيااق يف هوأثاار الفكااري املااال رأس
 أسامة حسين فرج شكشك .د|                                  (اإلسالمية األمسرية اجلامعة على ميذاىية دراسة)

ISSN : 2410-1818 

 الرتب لفروم سبريماٌ اختبار حساب(: 11) رقه جذول

  العّالةةل الفكشٕ املال سأغ الؼاللٗ ازبّدٖ

 االستباط لعالل قٓمٗ 1.666 6.658
 الفكشٕ املال سأغ

 املؼاٌذ املعىّْٗ لظتّٙ - 6.666

 االستباط لعالل قٓمٗ 6.658 -
 الؼاللٗ ازبّدٖ

 املؼاٌذ املعىّْٗ لظتّٙ 6.666 1.666

ٗ  أً أوَ وةذغ( 11) ازبذِل لي ٙ  قٓمة ٗ  لظةتّ ً  (P-Value=0.000) املؼةاٌذ  املعىّْة  أصةغش  كةا

   ٗالبذْلة  ٓٗالفشعة  ِقبّل العذه ٓٗفشع سفض عل٘ ْذل مما(  05.0) احملذد املعىّْٗ لظتّٙ لي

ٕ  املةال  سأغ بة   إذضةاٛٓٗ  داللٗ را ( طشدْٗ) عةقٗ ٌىاف إوَ إٔ ٗ  الفكةش ٗ  ازبةّدٖ   ِعملٓة  يف الؼةالل

 .الذساطٗ قٓذ ازبالعٗ

 :النتائج والتوصيات 

 أوال اليتائاج:

 املطلّبٗ.تب  لي تةل البر  أً أفشاد العٓىٗ لذٍْن القذسٖ عل٘ القٓاه بالعمل بالضّسٖ  (1

 اتغ  لي إجابا  أفشاد العٓىٗ أوٍن ْعملًّ يف ِظاٛ  تتىاط  ِقذساتٍن ِلٍاساتٍن يف العمل. (2

 إً ااداسٖ العلٓا يف ازبالعٗ قٓذ الذساطٗ لذٍْا طٓاطٗ ِاعرٗ لتؼحٓع اابذاع ِاالبتكاس. (3

 العمل.إً ااداسٖ العلٓا بازبالعٗ قٓذ الذساطٗ لذٍْا القىاعٗ بغشِسٖ ذبقٓق ازبّدٖ يف  (4

 ّْجذ وقط يف املّاسد ِالكّادس القادسٖ عل٘ ذبقٓق ازبّدٖ. (5

 يف الؼةةاللٗ ازبةةّدٖ  ِعملٓةةٗ الفكةةشٕ املةةال سأغ بةة  إذضةةاٛٓٗ داللةةٗ را ( طشدْةةٗ) عةقةةٗ ِجةةّد (6

 .الذساطٗ قٓذ ازبالعٗ

 ثاىيا التوصياات:

 تطّْش ا داٚ.أً تٍتن ازبالعٗ بضْادٖ تطّْش ا فشاد العالل  لذٍْا لكٔ ْظٍن كل لىٍن يف  (1

 عشِسٖ قٓاه ازبالعٗ بتؼحٓع عملٓٗ االبتكاس ِاابذاع لذٕ العالل . (2

 أً تقّه ازبالعٗ باسبفاظ عل٘ لّاسدٌا البؼشْٗ ِتىمٓتٍا ِتعتربٌا لّسد إط اتٓحٔ هلا. (3

 عشِسٖ قٓاه ازبالعٗ بتّف  الكّادس ِاملّاسد الةصلٗ لترقٓق ازبّدٖ. (4

 ّه بتّف  اشبربا  الةصلٗ لترقٓق ازبّدٖ.العمل عل٘ إػباد إداسٖ طبتضٗ تق (5
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 : قائمة المراجع

  ّاسد البؼشْٗ االدباٌا  املعاصشٖ(   إداسٖ ِتىمٓٗ امل2667لذذت ضبمذ ) أبّ الىضش  (1

 القاٌشٖ  صبمّعٗ الىٓل.

(   إداسٖ ازبّدٖ الؼاللٗ   ا طع الىعشْٗ ِالتطبٓقٓٗ ِالتىعٓمٓٗ يف 2613  أمحذ )بي عٓؼإ  (2

 داس اسبالذ  . عماً  املؤطظا  الظلعٓٗ ِاشبذلٓٗ   

(   لذتل إط اتٓحٔ لت طٓط ِتىمٓٗ املّاسد البؼشْٗ   القاٌشٖ   الذاس 2665ذظي  ساِْٗ ) (3

 ازبالعٓٗ .

غ املال االجتماعٔ يف دعن العمل املىعمٔ لترقٓق (   تثي  سأ2663علٔ أمحذ )  اشبطإِ (4

 املٓضٖ التىافظٓٗ   سطالٗ لاجظت     لىؼّسٖ   جالعٗ بغذاد .

(  سأغ املال الفكشٕ ِلؤطظٗ القشً اسبادٕ ِالعؼشْي  تشمجٗ : 2664طتّٓاس   تّلاغ ) (5

   القاٌشٖ  الذاس الذِلٓٗ لةطتثماسا  الثقافٓٗ.ذعة أمح

اوٓٗ تطبٓق إداسٖ ازبّدٖ (   أيش سأغ املال الفكشٕ يف إلك2669عبذ   ظاً فٓضل ) (6

 ( .15(  عذد )5  صبلٗ تكشْت للعلّه ااداسْٗ ِاالقتضادْٗ   ه)الؼاللٗ

 (  إداسٖ ازبّدٖ الؼاللٗ  عماً   كىّص املعشفٗ .2666  صْذ لى )عبّٕ (7

ازبّدٖ الؼاللٗ   سطالٗ (  أيش االطتثماس بشأغ املال الفكشٕ علٔ إداسٖ 2614  طلٓماً )عبٓذ  (8

 لاجظت     لىؼّسٖ   جالعٗ العلّه التطبٓقٓٗ )البرشْي ( .

(   لذٙ إملاه لةذْشٕ ااداسٖ العلٓةا مبفٍةّه إداسٖ ازبةّدٖ الؼةاللٗ       2662  ذلٓمٗ طعذ)العبٓذٕ  (9

 لٓبٓا . -سطالٗ لاجظت     لىؼّسٖ  أكادميٓٗ الذساطا  العلٓا   بىغاصٕ

(   دِس سأغ املال الفكشٕ يف ذبقٓق املٓضٖ التىافظٓٗ لؼشكا  2614) الغشْش  لّطٔ ِآتشًِ (16

 ( .3(   عذد)36االتضاال  يف طّسْٗ   صبلٗ جالعٗ تؼشْي للبرّث ِالذساطا  العلمٓٗ   ه)

11) Johansen,mr,mouritsen.h.t,burn(2001),reading an intellectual capital statement 

journal of intellectual ,vole ,p.2 . 

12) Rose, 1. ,(2000) ,valuing intellectual . ,http:// www.trg-inc.com             

13) Dahigard, Jens,(1992) "Total Qualiting highe Education", st. Lucie Press, P. 

179. 
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