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 العاملين بقطاع التعليم الخاص  أداءالمال الفكري على    رأسأثر  
 فى ظل المتطلبات البيئية

               [14] 
 (2)حمد محمود أمين محمود أ -(2) نادر البير فانوس -(1)ثروت جميل سعيد 

جامعة ، كلية التجارة( 2 لبنات القبطيةا كليةارة والسكرتارية ونظم المعلومات، معهد اإلد (1
 عين شمس 

 
 المستخلص

داء العاملين بقطاع أعلى تناول موضوع تأثير رأس المال الفكري على  ركز البحث
التعليم الخاص فى ظل المتطلبات البيئية وتطبيقية على مجموعة من المعاهد الخاصة التابعة 

المال للتعليم الخاص حيث تمثلت مشكلة البحث فى ضعف االهتمام بتنمية وتطوير رأس 
 .تالفكري ونقص الخطط واالستراتيجيا

إلىىى بنىىاء إطىىار نظىىري عملىىي لموضىىوع رأس المىىال الفكىىري وجوانبىى   وكااان فاادب البحااث
دراسىة  كما تم القياام بارجرا  .العالقة ب  وموضوع أداء العاملينوأبعاده المختلفة والمفاهيم ذات 

 204  اسىتمارة اسىتبانة لعىدد معاهىد( باالعتمىاد علىى10ميدانية علىى بعىا المعاهىد الخاصىة  
واعتمااد البحااث ع اا  اسىىتمارة( متطىىورة بهىىدف جمىىع البيانىىات مىىن العىىاملين  فىىي هىىذه المعاهىىد 

وصىىف وتشىىخيص الظىىاهرة  ىطريقىىة المىىنهو الوصىىفي التحليلىىي مىىن خىىالل التركيىىز علىى اسااتادام
 وقد توص ت نتائج فذا البحث:محل البحث، 

الفرا األول القائل يوجد تأثير جوهري لرأس المال توجد داللة إحصائية كافية توكد صحة  (1
رأس لمىال العمىالء( علىى أداء العىاملين  –رأس المىال الهيكلىي – رأس المىال البشىر  الفكىري

 المتمثل فى كمية العمل بقطاع التعليم الخاص فى ظل المتطلبات البيئية. 

أثير جىىوهري لىىرأس توجىىد داللىىة إحصىىائية كافيىىة توكىىد صىىحة الفىىرا الثىىاني القائىىل يوجىىد تىى (2
علىىى أداء  رأس المىىال العمىىالء( –رأس المىىال الهيكلىىي –المىىال الفكىىري  رأس المىىال البشىىر 

 العاملين المتمثل فى جودة العمل بقطاع التعليم الخاص فى ظل المتطلبات البيئية.

توجىىد داللىىة إحصىىائية كافيىىة توكىىد صىىحة الفىىرا الثالىىث القائىىل يوجىىد تىىأثير جىىوهري لىىرأس  (3
رأس المىىىال العمالء(علىىىى أداء  –رأس المىىىال الهيكلىىىي –رأس المىىىال البشىىىر    ريالمىىىال الفكىىى

 العاملين المتمثل فى كمية وجود العمل بقطاع التعليم الخاص فى ظل المتطلبات البيئية. 
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 الدراسةمقدمة  
ل رؤوس أمواة وىماديل من أصو ما تمتلك على  المنظمات المعاصرة تعتمد لم تعد 

المورد ل والمعرفة غير الملموسة التي تمثل في  المنظمات باألصو تتميزنقدية في عصر 
المادية  لعن األصو -التعويض  سعت المنظمات جاهدة إلى ، حيث األثمن لهذا العصر

والذ  يتكون من ثالثة  تحقق فى رأس المال الفكر قيمة تضمن لها التفوق وتأكثر ل بأصو
فى  رأس مال العمالء(، وتتمثل –رأس المال الهيكلي –أساسية  رأس المال البشر عناصر 

المهنة  تضم أشخاص متخصصين فى مزاولة هيئات عملية وجهات متخصصة رسمية
لها، مثل المعاهد وهيئات البحوث والتدريب وبيوت الخبرة والميدانية الالزمة  واألنشطة النظرية

 (.38: ص2006 عبدالوهاب، 
دورمهم في عملية نشر األفكار ل  لمورد البشري في المنظمة إلى أن ا ا  ونظر

مختلفة من ممارسة أنشطة إدارة الموارد البشرية الل والمعلومات والمعرفة وخاصة في مجا
فقد ازداد "من هنا على ، العاملين أداءتعويضات وإدارة توظيف وتدريب وتطوير و
التي تمتلك العلم لالحتفاظ بالموارد البشرية مستمر ل وبشكل المنظمات المعاصرة أن تعم

 (2010التكنولوجي"  عبدالحمد، الفكرية ولمونتاجات مصدراالبتكارل والمعرفة والتي تمث
أمامها عائقا ل وهذا يشك، الزالت منظمات اليوم تعاني من تدني مستويات أداء أفرادها

بمعالجة نقاط  كفيلةل ليات ووسائالدؤوب إلى إيجاد آ قاعدة فكرية متميزة وحثها لبناء
-جديدة إلدارة الموارد  عتماد ممارساتالذا سعت إلى ، واألداءالضعف وتقليص فجوات 

 األداءرفع مستويات على  لالبشرية تهدف إلى المساهمة في تحقيق أهدافالمنظمة والعم
ا  منظمة أن ، وقد شاملت غوب والمتوقعرقدرات وقابليات العاملين بالمستوى الموتطوير

وتاثر بين عن البيئة المحيطة بها سؤا داخلية اوخارجية حيث يوجد عالقة تأثير  تعيش بمعزل
 (.66: ص 2014منظمة والبيئة التى تعيش فيها   قشقش، أي

حاجاتهم ورغباتهم، كما أن المنظمات الناجحة هي المنظمات التي تهتم بعمالئها و
رأس وتستغل فرص التقنيات المختلفة الموجودة بالبيئة المحيطة بها، ولقد شاع استخدام مفهوم 

الماضي، حيث اصبح ينظر الي  باعتباره القرن  التسعينيات منفي والمعرفي المال الفكري 
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نت المصادر الطبيعية االمنافسة وتحقيق النجاح بعد أن كالمنظمة على  ممثال حقيقيا لقدرة
 . )Brown،2012تمثل الثورة الحقيقية للمنظمات التعليمية  

 
 لبحثمشكلة ا

استمارة  وذلك عن طريق عمل قام الباحثون بدراسة استطالعية لتحديد مشكلة البحث
مفردة من العاملين بالمعاهد الخاصة  30استبان  استمارة استقصاء( على عينة مكونة من

  بمجال البحث عن طريق المقابالت الشخصية وطرح بعا األسئلة وتبين ما يلي:
  الخاصة من ناحية عدم  على المعاهدوجود نقصان في الكوادر البشرية التي تشرف

الكافي وضعف األجور والحوافز وعدم المشاركة بعا الرؤساء االهتمام من عدم التدريب 
 في اتخاذ القرارات مما ينعكس على أداء العاملين. 

  وأيضا عدم وجود عنصر الخبرة والثقافية العملية والتربوية لذلك يقع على عاتق اإلدارات
 التعليم طلبات البيئية مهمة السير قدما في مسيرةتالمفي ظل في قطاع التعليم الخاص 

المختلفة لقطاع التعليم  التطور الحاصل في المجاالتمن مواكبة  يمكنها الخاص بما
 العالمي.على المستو   الخاص

 

 أسئلة البحث
" ما في أثر وفى ضوء هذا االتجاه يحاول هذا البحث اإلجابة على هذه التساؤالت التالية:

بقطاع التع يم الااص في ظل المتط بات عالقة رأس المال الفكري ع   أدا  العام ين 
 ؟ "البيئية

 وبناء على ما سبق يطرح البحث التساؤالت التالية؟
 وأداء العاملين في ظل المتطلبات البيئية؟ما العالقة المتوقعة بين رأس المال البشر   .1
 البيئية؟وأداء العاملين في ظل المتطلبات ما العالقة المتوقعة بين رأس المال الهيكلي  .2
 ما العالقة المتوقعة بين رأس مال العمالء وأداء العاملين في ظل المتطلبات البيئية؟ .3
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 أهمية الدراسة
 يمكن تحديد أهداف البحث على وفق المستو  األكاديمي والميداني على النحو اآلتي: 

 يتضح من خاللها ما يلي: المستوى األكاديمي .1
  رأس مال  -رأس المال الهيكلي - رأس المال البشر معرفة وأهمية رأس المال الفكري

 العمالء(.
 كمية -جودة العمل-الوقوف على دور أداء العاملين في ظل المتطلبات البيئية  كمية العمل

 ة العمل(. وجود
على وفق هذا المستو  في محاوالتها  أهمية البحث يمكن القول أن المستوى الميداني: .2

يمكن أن تستند اليها المتطلبات البيئية، وذلك توضيح رأس  لتقديم األسس العلمية التي
ظل المال الفكري ومكونات ، وما يمكن أن يحدث  من عالقة وتأثير على أداء العاملين في 

البيئية وتحسين وتطوير األعمال والخدمات المقدمة من خالل الدارسين  المتطلبات
 والباحثين. 

 

 أهداف البحث
أثر رأس المال الفكرى ع   أدا  العام ين بقطاع هو دراسة " للبحث الهدف األساسي 

 :" ويتحقق هذا الهدف من خالل المستويات التالية التع يم الااص ف  ظل المتط بات البيئية
 : المستوى الكاديمي يتضح من االلها ما ي ي: أولا 
  راس  مال  -الهيكليرأس المال  -معرفة وأهمية رأس المال الفكر   رأس المال البشر

 العمالء(.
 ودة العملج -الوقوف على دور أداء العاملين فى ظل المتطلبات البيئية  كمية العمل-  

 كمية وجودة العمل(.
على وفق هذا المستو  فى محاوالتها  أهمية البحث يمكن القول أن: المستوى الميداني: ثانياا 

ها لمتطلبات البيئية، وذلك توضيح رأس المال لتقديم األسس العلمية التي يمكن أن تستند الي
الفكر  ومكونات ، وما يمكن أن يحدث  من عالقة وتأثير علي أداء العاملين فى ظل المتطلبات 

 من خالل الدراسين والباحثين. األعمال والخدمات المقدمةالبيئية وتحسين وتطوير 
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 تالية:ويتحقق هذا الهدف من خالل مجموع  من األهداف الفرعية ال
  التعرف على رأس المال الفكري كمدخل استراتيجي والكشف عن اتجاهات إدارة قطاع

 التعليم الخاص حول مد  االهتمام برأس المال الفكري لديها.
  رأس مال -كل من مكونات رأس المال الفكري  رأس مال بشر البحث عن معرفة تأثير

أداء العاملين بالتطبيق على قطاع التعليم الخاص  رأس مال العمالء( وأثرها علي-هيكلي
 في ظل المتطلبات البيئية.  

  الخروج بنتائو وتوصيات لزيادة كفاءة وفاعلية رأس المال الفكري على أداء العاملين بقطاع
 التعليم الخاص في ظل المتطلبات بيئية.

 

 فروض البحث
 يوجد تأثير البحث كالتالي: تم صياغة الفروا التالية كأسباب محتملة للمشكلة محل

جوهري لرأس المال الفكري على أداء العاملين بالتطبيق على قطاع التعليم الخاص في ظل 
 المتطلبات البيئية ويتفرع من هذا الفرا الرئيسي للبحث الفروا الفرعية التالية:

  التعليم جوهري لرأس المال البشر  على أداء العاملين بالتطبيق على قطاع يوجد تأثير
 الخاص في ظل المتطلبات البيئية.

  يوجد تأثير جوهري لرأس المال الهيكلي على أداء العاملين بالتطبيق على قطاع التعليم
 الخاص في ظل المتطلبات البيئية.

  يوجد تأثير جوهري لرأس مال العمالء على أداء العاملين بالتطبيق على قطاع التعليم
 البيئية.الخاص في ظل المتطلبات 

 

 البحثحدود  
ويرجع سبب اختيار . 2018إلى  2012للبحث في الفترة من  تقتصر الحدود الزمنية: .1

هذه الفترة نظرا  لتوافر مصادر البيانات والمعلومات اإلحصائية عن هذه الفترة والتي سوف 
 يعتمد عليها الباحثون.
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عشرة معاهد تابعة  تقتصر على: والقطاع المطابق ع يه الدراسة الحدود المكانية .2
 للتعليم الخاص في ظل أداء العاملين والمتطلبات البيئية.

 

 منهج البحث  
 يعتمد منهو البحث على قسمين من المنهجية على النحو التالي: 

-واألجنبية العربية والمؤتمرات  والدورياتاألنترنت على  االطالع تم المنهج الوصفي: .1

وكتابة اإلطار  األنترنت(  الدولية العنكبوتيةالمعلومات  ةالمتوفرة في المكتبات وشبك
التحضري للبحث الخاص برأس المال الفكر وأثرها على أداء العاملين بقطاع التعليم 

 الخاص في ظل المتطلبات البيئية. 
 المنهج التطبيقي: .2
  في ظل تم قياس رأس المال الفكري وأثرها على أداء العاملين بقطاع التعليم الخاص

 خماسي التدرج.( Likert لكيرت  المتطلبات البيئية بمقياس
   عينة عن طريق 204يتم اختبار عينة من العاملين من المعهد الخاصة ومقدراها )

 استمارة استقصاء.
 .يتم استخدام معادلة االنحدار المتعدد الختبار الفروا 

 

 الدراسات  السابقة
إدارة رأس المال الفكري وتنميته بالتع يم الجامعي في "  (:2000ي) المطير دراسة  (1

البحث في أبرز التحوالت  إلى تعرضت هذه الدراسةضو  التحويالت المعاصرة". 
والتحديات المجتمعية التي لها عالقة برأس المال الفكري، والبحث في رأس المال الفكري 

لمعرفة ومد  أهميت  كمفهوم حديث ظهر في ظل التحول نحو االقتصاد المبني على ا
للتعليم الجامعي الحاضر، والكشف عن أبعاد إدارة رأس المال الفكري في الجامعات والتي 
يمكن من خالل االهتمام بها تفعيل إدارة رأس المال الفكري وصوال  إلى تمكين  وتحقيق 

 التميز.
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مكونات رأس المال الفكري ومؤشرات قياسة ف  األدا  " :(2009) أبو فارةدراسة  (2
هدفت هذه الدراسة إلى التركيز على أهمية رأس المال الفكري في المنظمات المنظمي" 

الحديثة، وتستعرا بصورة مختصرة األسس النظرية ذات العالقة برأس المال الفكري 
وقد . نهو وصفي استقرائيوتحديد مفهوم رأس المال الفكري ومكونات  ومؤشرات  من خالل م

اهتمت الدراسة بتوضيح دور رأس المال الفكري في األداء المنظمين بأن رأس المال 
الفكري يلعب دورا جوهريا في المنظمات ويحقق اثأر إيجابية في الميزة التنافسية المستدامة 

د المنظمة، للمنظمة، ويركز رأس المال البشري على المعرفة والمهارات التي يتمتع بها أفرا
 وخصائصهم وسماتهم الشخصية. 

هذه  أثر بيئة العمل ع   أدا  العام ين " فدفت"  :(2010) لواحدا عبددراسة  (3
أثر بيئة العمل المادية على أداء العاملين وكأنت نتائجها تصميم مكان  لتحديدالدراسة 

العمل ل  تأثير علي أداء العامل، حيث لمس الباحث عدم رضا الباحثين علي تصميم 
عدم وجود تهوية الضوضاء والحرارة األسقف(، –الحائط –طالء  –مكاتبهم  األلوان 
 ملين. لها تأثير علي أداء العامناسبة في مكاتبهم 

تعرضت هذه التدريب واثره في تطوير رأس المال الفكري "  :(2011) دراسة حمادة (4
الدراسة إلى إثر التدريب في تطوير رأس المال الفكري ومن نتائج  أن التدريب ل  أثرا  
إيجابيا وفاعال  في تطوير المعارف لد  العاملين، أن للتدريب ل  أثرا إيجابيا وفاعال  في 

 المهارات والقدرات ويساهم في تحقيق جودة األداء.تطوير 
" أثر اإلبداع اإلداري ع   تحسين مستوى أدا  أدارة : (2012 )الغزاويدراسة  (5

تعرضت هذه الدراسة إلى معرفة أثر اإلبداع اإلداري في تحسين أداء الموارد البشرية" 
  أهمية تحسين أداء الموارد البشرية في البنوك التجارية وكذلك من خالل معرفة مستو 

الموارد البشرية وتحديد إثر اإلبداع اإلداري في تحسين أداء الموارد البشرية. وتشير أن 
 هناك عالقة إيجابية بين الحوافز المادية جهة وبين اإلبداع لدي العاملين من جهة أخر . 
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جودة أنظمة إدارة الموارد البشرية اإللكترونية ع   كفا ة " :(2013 الرواحن  دراسة (6
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر جودة أنظمة إدارة الموارد البشرية أدا  العام ين" 

اإللكترونية على كفاءة أداء العاملين وقد أظهرت الدارسة النتائو أن جودة أنظمة الموارد 
اءة العاملين، أن جودة البنية التحتية ألنظمة الموارد البشرية ليس لها تأثير واضح على كف

ضرورة التكيف يجابي على كفاءة أداء العاملين و البشرية اإللكترونية هي التي لها تأثير إ
( وكذلك أهمية إعطاء الحرية في  E-HRMبرامو التدريب لتطوير استخدام تطبيقات   

 .البيانات بين األقسام والفروعانتقال 
 

 النظري المف اهيمى للدراسةاإلطار  
أن تعريف أو مفهوم رأس المال الفكري يعد من المفاهيم مفهوم رأس المال الفكري: 

الحديثة التي أثارت الفضول العلمي لدي المختصين في حقول معرفية متعددة وهو يستند إلى 
اق واسع في مفهوم "الموجودات غير الملموسة للمنظمات" الذي اخذ االهتمام ب  يتزايد على نط

عالم اإلدارة، وهوما يعبر عن  بمصطلح رأس المال الفكري. وبطبيعة الحال فأن مصطلح رأس 
 ( من المصطلحاتIC( أومأ يعرف اختصارا  (Intellectual Capitalالمال الفكري

   .(Edvinsson, LK,1997) المستخدمة حديثا في األدب اإلداري.
صول المعنوية غير الملموسة التي تشكل الجزء كما إن رأس المال الفكري يتمثل باأل

األكبر من القيمة السوقية الكلية للمنظمة وهى تمثل الجزء غير الظاهر مقارنة باألصول 
المادية  للمعاهد وان كانت هناك أراء عديدة تناولت مفهوم وتعريف رأس المال الفكري من 

 لما يلي: وجهة نظر ومداخل متنوعة حيث يمكن اإلشارة إليها طبقا 
يركز هذا المدخل في تفسير  مفهوم رأس المال الفكري من منظور المدال الف سفي: (1

وتوضيح مفهوم رأس المال الفكري على جميع المعلومات والمعرفة حول الحقائق 
االجتماعية والمنظمات ويركز على أهداف وأنواع المعرفة ومصادرها ومن ثم فأن مفهوم 

(.  sandy،2006جمع المعرفة والمعلومات وتحديد مصادرها رأس المال الفكري يعبرعن 
 :ز على النقاط الرئيسية التاليةويشير هذا التعريف ويرك
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  .تحديد المعلومات المطلوبة 
  .تحديد المعلومات ذات العالقة بالحقائق االجتماعية 
  .تحديد مصادر المعلومات 
 .الجهود المبذولة للوصول إلى المعلومات و المعرفة 
يعرف رأس المال الفكري  مفهوم رأس المال الفكري من منظور المعرفة واألدا  البشرى: (2

على ان  مجموعة من األشخاص الذين يمتلكون المعارف والخبرات واإلنجازات التي تمكنهم 
التي يعملون بها، وبالتالي اإلسهام في تطوير مجتمعاتهم ي أداء المنظمات و من اإلسهام ف

، وتبعا لذلك يمكن القول بأن رأس المال الفكري هو جزء من رأس المال بل العالم بأسرة 
تنظمي  ين الذين يمتلكون قدرات معرفية و البشر  للمعاهد يتكون من مجموعة من العامل

دون غيرهم ويسعى إلى توسيع الحصة السوقية للمنظمة، كما ان  ال يتركز في مستو  
هذه المدخل لتفسير رأس المال الفكري والذي  أدار  معين دون غيره. ويمكن إن نشير إلى

 يركز في مضمون  على العناصر الرئيسية التالية: 
  الموارد البشرية. العاملون و 
  .نجازات  خبرات ومهارات وا 
 .أداء المنظمة وتوسيع الحصة المعرفية 
  .العالقة مع المجتمع 
في ظل  ن البشرى:مفهوم رأس المال الفكري من منظور معارب ومهارات وابرات المكو (3

 هذا المدخل لتفسير رأس المال الفكري نجد إن مفهوم رأس المال الفكري يتحدد كما يلي: 
 مجموعة من المهارات المتوافرة لد  المعاهد والتي تتمتع بمعرفة واسعة تمكنها من جعل 

 هذه المعاهد عالمية.
  العقول التي تتمتع بمهارات منفردة تجعلها قادرة على النظر من عدة جوانب والتفكير في

عدة اتجاهات للوصول إلى أسلوب عمل يحقق اقتناص الفرص ومن ثم فهو قوة ذهنية 
مجتمعة تمثل تشكيلة من المعرفة والمعلومات والخواص الفكرية والخبرة التي تمثل المواد 

 صاد اليوم.األولية الرئيسية القت
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  المعرفة والمهارات والخبرات والحدث التي يتمتع بها العاملون وبالتالي فاهي المواد الفكرية
التي يتم تجمعيها وحيازتها وتنظيمها للحصول على أصول عالية القيمة. وفى هذا السياق 

 نجد إن المدخل يركز في تفسير لرأس المال الفكري على الجوانب التالية: 
  المعرفة الواسعة.المهارات و 
  .العقول والتفكير والقوة الذهنية 
 .المعلومات والمعرفة الضرورية لد  العاملين 

ينظر إلي رأس المال الفكري على  مفهوم  رأس المال الفكري من منظور القدرة التنافسية: (4
ن  ال يمثل فقط في براءات وحقوق االختراع والتأليف ولكنة أيضا هو مجموع كل نشئ أ

 لكل فرد في المنظمة يساهم في جعل المعهد أكثر قدرة تنافسية فى العناصر التالية: 
  االختراع. قدرات اإلفراد وحقوق التأليف و 
  .القدرة التنافسية للمعهد والقيمة االقتصادية للمعهد 
 المجتمع.  التأثير في 

األداء هو عبارة عن الناتو الفعلي للجهد المبذول ويتأثر هذا األداء مفهوم أدا  العام ين: 
مكانيات  وفى الوقت نفس  بمقدار الرغبة لد  الفرد في األداء.  بمقدار استغالل الفرد لطاقت  وا 

األنظمة ويمكن تعريف األداء بأنها عبارة عن عملية أو مجموعة من العلميات لمساعدة 
على تحقيق أهدافها، وتهتم بوجود فهم مشترك بين المديرين وفريق عملهم عما يجب تحقيق ، 
ثم إدارة وتطوير العاملين بطريقة تزيد من احتمال أنجازها على المد  القصير والطويل 

 (.101ص 2010 ارمسترونو،
يجابيا بأنظمة األجور والحوافز وكذ لك يتأثر بفاعلية نظام إن أداء العاملين يتأثر سلبا وا 

وجود إدارة موارد بشرية فاعلة في تنمية بط بالتنظيم والتوجي  والتدريب و تعميم األداء المرت
 وتطوير األداء للعاملين.

إن بقاء العاملين في وظائفهم بصورة مستمرة وهم يعملون على وتيرة واحده ال يضمن 
تحقيق الفعالية المنشودة لذا يجب أن تسعي المنظمة إلى إكسابهم المعارف وصقلهم 
بالمعلومات وتنميتهم بالمهارات المتعددة التي ترتبط بعملهم ولن يتحقق ذلك األمن خالل 

 (.    185ص:2007،المغربي،2012ظمة  بن احمد،النشاط التدريبي في المن
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 إجراءات البحث
لتكوين  المنهج الوصفي التح ي يمن أجل تحقيق أهداف البحث قام الباحثون باستخدام 

اإلطار النظري للبحث في جمع البيانات والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية 
ير، والدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث ذات التأثير والدوريات والمقاالت والتقار 

والمطالعة في مواقع األنترنت المختلفة وتم الحصول على هذه المعلومات من وزارة التعليم 
 العالي والمعاهد الخاصة. 

وهو قياس رأس المال لفكري وأثرها علي أداء العاملين لقطاع المنهج التطبيقي وأيضا 
خماسي التدرج. وذلك عن طريق  (Likert)طلبات البيئية بمقياس التعليم الخاص في ظل المت

 جمع البيانات بعمل استمارة استقصاء.
اعتمده البحث على أسلوب قائمة االستقصاء في جمع البيانات الالزمة الختبار فروا 

 ئمة االستقصاء على ثالثة أقسام: الدراسة، حيث احتوت قا
 القسم. ––الوظيفة  –وتتمثل في اسم المعهد  البيانات العامة: .1
 مجموعة من العبارات حول رأس المال البشري وتحتوي ع  :  .2
 مجموعة من العبارات تقيس رأس المال البشري 
 مجموعة من العبارات تقيس رأس المال الهيكلي 
 مجموعة من العبارات تقيس رأس مال العمالء 
بقطاع التع يم الااص في ظل المتط بات مجموعة من العبارات حول أدا  العام ين  .3

 البيئية
 .مجموعة من العبارات تقيس كمية العمل 
 مجموعة من العبارات تقيس كمية وجودة العمل في الوقت المناسب 
 مجموعة من العبارات تقيس متطلبات بيئية العمل 
 تراوح وتتم اإلجابة على هذه الفقرات وفق مقياس ليكرت التدريجي المكون من خمس نقاط ت

 ( موافق تماما . والجدول التالي يوضح ذلك5( غير موافق ابدأ، حتى  1بين  
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 مقياس ليكرت الخماسي :(1جدول )
 التجاه الفئة

 تميل اإلجابات إلى  غبر موافق تماما ( 1.00-1.79
 تميل اإلجابات إلى  غير موافق( 1.80-2.59
 تميل اإلجابات إلى  محايد( 2.60-3.39
 تميل اإلجابات إلى  موافق( 3.40-4.19
 تميل اإلجابات إلى  موافق تماما ( 4.20-5.00

 

يقصد ب  اختبار أداة جمع البيانات والمعلومات للتأكد من درجة االتساق، بما  الصدق والثبات:
يتيح قياس ما تقيس  من ظاهرات ومتغيرات بدرجة عالية من الدقة والحصول على نتائو 
متطابقة ومتشابهة إذا تكرر استخدامها أكثر من مرة في جمع نفس المعلومات أو قياس نفس 

في مختلف أوقات وظروف متباينة. أعتمد الباحث علي طريقة  المتغيرات سواء من الباحثين
لقياس معامل الثقة / الثبات بالنسبة للمقاييس  Internal Consistencyاالتساق الداخلي 

المجمعة بهدف تقليل أخطاء القياس العشوائية وبحيث يمكن االعتماد على مقاييس الدراسة 
 ( 2010 نخلة، 

باعتباره أكثر أساليب  Cronbach's Alphaولقد تم استخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ 
تحليل االعتمادية داللة في تقييم درجة التناسق الداخلي بين محتويات أو بنود المقياس الخاضع 
لالختبار، وفي تحديد مد  تمثيل مجتمعات أو بنود المقياس للخاصية محل الدراسة، وتتراوح 

( فكلما اقتربت من الواحد الصحيح دلت علي وجود ثبات مرتفع 1(،  0.5معامل ألفا بين قيمة 
دلت علي ثبات منخفا،( وقد أظهرت نتائو تحليل االعتمادية أن  0.5وكلما اقتربت من 

للمقياس ككل يقع في الحدود الجيدة، ولقد بلغت  Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ 
( وهى درجات مرتفعة وأنعكس ذلك على المصداقية اتي بلغت 0.844قيمة معامل الثبات  

هذه النتائو اتضح أن القائمة تتسم بالصدق والثبات، وبالتالي فأنها ( ومن خالل 0.919  قيمها
تعتبر صالحة لجمع البيانات بما يحقق دقة البيانات األولية المطلوبة. والجدول التالي يوضح 

 لكل مجموعة.قيم معامالت الثبات والصدق 
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 قيم معامل الثبات والصدق : (2جدول )
 معامل الصدق معامل الثبات األقسام

 0.946 0.894 رأس المال الفكري  
 0.921 0.849 رأس المال البشري 
 0.879 0.772 رأس المال الهيكلي 
 0.840 0.705 رأس مال العمالء 

أدا  العام ين بقطاع التع يم الااص في ظل 
 0.919 0.844 البيئيةالمتط بات 

 0.848 0.719 كمية وجوده العمل في الوقت المناسب 
 0.877 0.769 متطلبات بيئية العمل 
 0.956 0.914 كمية العمل 
 0.961 0.924 اإلجمالي

 

لقياس ثبات  Cronbach's alphaاختبار ألفا كرونباخ  اإلحصائية المستادمة:اتبارات ال
وصدق محتو  استبيان الدراسة. حيث يوضح مد  إمكانية االعتمادية على نتائو قائمة 
االستقصاء، ومد  إمكانية تعميم نتائجها على مجتمع الدراسة، حيث أن معامل الفا يقع بين 

 ( 0.8و  0.7( وأن قيمة الفا تكون مقبولة بين  1، 0 
 Cronbach's alphaدرجات مقياس ألفا كرونباخ  :(3جدول )

 درجة القبول كرونباخ
α ≥0.09 ممتاز 

0.7 ≥ α<0.9 جيد 
0.6 ≥ α<0.7 مقبول 
0.5 ≥ α<0.6 ضعيف 
α<0.5 غير مقبول 

 (DeVellis, 2012, pp. 109-110) المصدر:
 لمعرفة اتجاه أراء عينة الدراسة المتوسط واالنحراف المعياري ومعامل االختالف 
  الختبار الفرق بين المتغيرات من حيث األهمية النسبية أن اختبار فريدFriedman Test 
   معامل االرتباط البسيط لبيرسونSimple Correlation coefficient  
  تحليل االنحدار المتعددMulti regression analysis 
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 ااتبار صحة فروض الدراسة :
أداء العاملين بقطاع التعليم  يوجد تأثير جوهري لرأس المال الفكري علىالفرض الرئيسي: 

الخاص فى ظل المتطلبات البيئية ويتفرع من هذا الفرا الرئيسي للبحث. الفروا الفرعية 
 التالية. 

  رأس -رأس مال هيكلي-يوجد تأثير جوهري لرأس المال الفكري بمكونات   رأس مال بشر
تعليم الخاص فى ظل مال العمالء( على أداء العاملين المتمثل في كمية العمل بقطاع ال

 المتطلبات البيئية.
 رأس -رأس مال هيكلي-ر جوهري لرأس المال الفكري بمكونات   رأس مال بشر ييوجد تأث

مال العمالء( على أداء العاملين المتمثل في جودة العمل بقطاع التعليم الخاص في ظل 
 المتطلبات البيئية.

   رأس -رأس مال هيكلي- رأس مال بشر يوجد تأثير جوهري لرأس المال الفكري بمكونات
مال العمالء( على أداء العاملين المتمثل في كمية وجودة العمل بقطاع التعليم الخاص في 

 .ظل المتطلبات البيئية
 للتحقق من صحة الفرا تم استخدام

     معامل االرتباط البسيط لبيرسونSimple Correlation coefficient  
 تحليل االنحدار المتعدد   Multi regression analysis 

 متغيرات الدراسة:
 متغيرات الدراسة :(4جدول )

 المتغير المستقل المتغير التابع
 1xرأس المال البشري   1Yكمية العمل
 2Xرأس المال الهيكلي   2Yجودة العمل

 3Xرأس مال العمالء  3Yكمية وجودة العمل 
تأثير جوهري لرأس المال الفكري يوجد ااتبار صحة فرض الدراسة الفرعي األول:  .1

رأس مال العمالء( على أداء العاملين المتمثل -رأس مال هيكلي-بمكونات   رأس مال بشر 
 في كمية العمل بقطاع التعليم الخاص فى ظل المتطلبات البيئية.
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بين رأس المال الفكري  قيمة معامل االرتباط ومستو  الداللة لتوضيح العالقة :(5جدول )
 العاملين في كمية العمل وأداء

 Y1كمية العمل  
 مستوى الدللة قيمة معامل الرتباط

 1X 0.653 رأس المال البشري
 X2 0.665رأس المال الهيكلي  0.01

 X3 0.675رأس مال العمالء 
 يتضح من بيانات الجدول السابق:

  قيمة معامل االرتباط وجود عالقة جوهرية بين رأس المال البشري وكمية العمل حيث بلغت
 .0.01( عند مستو  داللة 0.653 
  وجود عالقة جوهرية بين رأس المال الهيكلي وكمية العمل حيث بلغت قيمة معامل

 .0.01( عند مستو  داللة 0.665االرتباط  
  وجود عالقة جوهرية بين رأس مال العمالء وكمية العمل حيث بلغت قيمة معامل االرتباط

 .0.01  داللة ( عند مستو 0.675 
  ومن نتائو الجدول السابقة يستطيع الباحث اجراء تحليل االنحدار المتعدد فى الجدول

 التالي:
 نتائو االنحدار المتعدد :(6جدول )
المتغير 
القيمة   التابع

 قيمة ب قيمة ت المقدرة
معامل 
الرتباط 
 الك ي

معامل 
 التحديد

كمية 
 العمل

 **3.892 0.843 الثابت

75.05** 0.730 0.533 

 رأس مال العمالء
X3 

0.299 3.811** 

رأس المال 
  1Xالبشري

0.298 3.681** 

رأس المال 
 2Xالهيكلي

0.200 2.391* 

 0.01**: دالة عند 
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 اتضح من بيانات الجدول السابق: 
  :جودة ، مما يدل على 0.01أن قيمة "ف" دالة عند مستو  داللة المعنوية الك ية ل نموذج

توفيق المتغيرات لنموذج االنحدار وأن المتغيرات المستقلة الداخلة في النموذج ذات تأثير 
 معنوي.

 :يرجع  %53.3أن التغير الحادث في كمية العمل  المتغير التابع( بنسبة  معامل التحديد
  .رأس مال العمالء(-رأس مال هيكلي-إلى المتغيرات المستقلة  رأس مال بشر 

 من خالل اختبار ت وهو خارج قسمة قيمة زئية )معنوية المتغيرات المستق ة(: معنوية الج
المعلمة على الخطأ المعياري لها، ويقيس تأثير المتغير المستقل على حده في النموذج، 

رأس  فذلك يدل على تأثير المتغيرات المستقلة  0.05اقل من  وحيث أن مستو  الداللة
 مال العمالء (  على المتغير التابع  كمية العمل(رأس  -رأس مال هيكلي -مال بشر 

 معادلة نموذج النحدار المتعدد:
 0.200رأس المال البشري +  0.298رأس مال العمال  +  0.299+ 0.843كمية العمل = 

 2x 0.200+ 1x 0.298+ 3x 0.299+  0.843=  1Y  رأس المال الهيك ي
 في كمية العمل بمقدار الوحدة يرجع إلى  ومن المعادلة السابقة يتضح أن التغير الحادث

لرأس مال  0.299.، وبمقدار  0.298التغير الحادث في رأس المال البشري بمقدار 
 لرأس المال الهيكلي. 0.200العمالء ، وبمقدار 

يوجد تأثير جوهري لرأس المال الفكري بمكونات   رأس مال  القرار قبول فرض الدراسة القائل:
رأس مال العمالء( على أداء العاملين المتمثل في كمية العمل بقطاع -ليرأس مال هيك-بشر 

 التعليم الخاص فى ظل المتطلبات البيئية.
جوهري لرأس المال الفكري  يىوجد تأثيرااتبار صحة الفرض الفرعي الثاني القائل:  .2

ن رأس مال العمالء( على أداء العاملي-رأس المال هيكلي -بمكونات   رأس المال بشر  
 .المتمثل في جودة العمل بقطاع التعليم الخاص في ظل المتطلبات البيئية
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بين رأس المال الفكري  قيمة معامل االرتباط  ومستو  الداللة لتوضيح العالقة  :(7جدول )
 وأداء العاملين المتمثل في جودة العمل

  2yجودة العمل 
 مستوى الدللة قيمة معامل الرتباط

 1X  0.645 البشريرأس المال 
 2X 0.622رأس المال الهيكلي  0.01

 3X 0.608رأس مال العمالء 
 اتضح من بيانات الجدول السابق:

  وجود عالقة جوهرية بين رأس المال البشري وجودة العمل حيث بلغت قيمة معامل االرتباط
 .0.01( عند مستو  داللة 0.645 
  الهيكلي وجودة العمل حيث بلغت قيمة معامل وجود عالقة جوهرية بين رأس المال

 .0.01( عند مستو  داللة 0.622االرتباط  
  وجود عالقة جوهرية بين رأس مال العمالء وجودة العمل حيث بلغت قيمة معامل االرتباط

 . 0.01( عند مستو  داللة 0.608 
 والجدول التالي  ومن نتائو الجدول السابقة يستطيع الباحث اجراء تحليل االنحدار المتعدد

                          يوضح ذلك:
 المتعدد نتائو االنحدار :(8جدول )
المتغير 
القيمة   التابع

 قيمة ب قيمة ت المقدرة
 معامل
الرتباط 
 الك ي

معامل 
 التحديد

جودة 
 العمل

2Y 

 **8.231 1.637 الثابت

59.65** 0.690 0.0.476 

 رأس المال البشري
X1 

0.333 4.483** 

 رأس مال العمالء
X3 

0.167 2.320* 

رأس المال 
 X2الهيكلي

0.161 2.104* 

 0.01عند  **: دالة
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 اتضح من بيانات الجدول السابق: 
  :مما يدل على جودة 0.01أن قيمة "ف" دالة عند مستو  داللة المعنوية الك ية ل نموذج ،

المتغيرات المستقلة الداخلة في النموذج ذات تأثير توفيق المتغيرات لنموذج االنحدار وأن 
 معنوي.

 :يرجع  %47.6أن التغير الحادث في جودة العمل  المتغير التابع( بنسبة  معامل التحديد
  رأس مال العمالء(.-رأس المال الهيكلي -رأس المال بشر  إلى المتغيرات المستقلة  

 :)من خالل اختبار ت وهو خارج قسمة قيمة  معنوية الجزئية )معنوية المتغيرات المستق ة
المعلمة على الخطأ المعياري لها، ويقيس تأثير المتغير المستقل على حده في النموذج، 

 رأس مال  فذلك يدل على تأثير المتغيرات المستقلة 0.05وحيث أن مستو  الداللة اقل من
 ودة العمل(على المتغير التابع  جرأس مال العمالء( -رأس مال هيكلي -بشر  

 معادلة نموذج النحدار المتعدد:
رأس مال العمال  +  0.167رأس المال البشري +  0.333+ 1.637جودة العمل = 

 Y2 = 1.637 + 0.333 x1 +0.167 x3+ 0.161 x2  ال الهيك ي   رأس الم  0.161
  يرجع إلى ومن المعادلة السابقة يتضح أن التغير الحادث في جودة العمل بمقدار الوحدة

لرأس مال  0.167.، وبمقدار  0.333التغير الحادث في رأس المال البشري بمقدار 
 لرأس المال الهيكلي 0.161العمالء ، وبمقدار 

يوجد تأثير جوهري لرأس المال الفكري بمكونات   رأس  القرار قبول فرض الدراسة القائل:
لعاملين المتمثل في جودة رأس مال العمالء( على أداء ا-رأس مال هيكلي-مال بشر 

 العمل بقطاع التعليم الخاص في ظل المتطلبات البيئية.
يوجد تأثير جوهري لرأس المال الفكري  ااتبار صحة الفرض الفرعي الثالث القائل: .3

رأس مال العمالء( على أداء العاملين -رأس مال هيكلي-بمكونات   رأس مال بشر 
 لتعليم الخاص في ظل المتطلبات البيئية.المتمثل في كمية وجودة العمل بقطاع ا

  



 العلوم البيئيةمجلة 
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 367 2019سبتمبر ، الثانيربعون، الجزء ألوا السابع المجلد

قيمة معامل االرتباط ومستو  الداللة لتوضيح العالقة بين رأس المال الفكري  :(9جدول )
 وأداء العاملين المتمثل في جودة العمل

 y3كمية وجودة العمل  
 الداللة مستو  قيمة معامل االرتباط

 X1 0.716 رأس المال البشري 
 X2 0.711رأس المال الهيكلي  0.01

 X3 0710رأس مال العمالء 
 اتضح من بيانات الجدول السابق:

  وجود عالقة جوهرية بين رأس المال البشري وكمية وجودة العمل حيث بلغت قيمة معامل
 .0.01( عند مستو  داللة 0.716االرتباط  

  العمل حيث بلغت قيمة معامل وجود عالقة جوهرية بين رأس المال الهيكلي وكمية وجودة
 .0.01( عند مستو  داللة 0.711االرتباط  

  وجود عالقة جوهرية بين رأس مال العمالء وكمية وجودة العمل حيث بلغت قيمة معامل
 .0.01( عند مستو  داللة 0.710االرتباط  

  التالي ومن نتائو الجدول السابقة يستطيع الباحث أجراء تحليل االنحدار المتعدد والجدول
 يوضح ذلك

 يوضح نتائو االنحدار المتعدد :(10جدول )
المتغير 
القيمة   التابع

 قيمة ب قيمة ت المقدرة
 معامل
الرتباط 
 الك ي

معامل 
 التحديد

كمية وجودة 
 Y3العمل

 **7.442 1.240 الثابت

104.57** 0.784 0.0.614 
  رأس المال البشري

X1 
0.315 5.068** 

 **X3 0.233 3.862رأس مال العمالء
 **X2 0.180 2.810رأس المال الهيكلي

 0.01**: دالةعند 
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 اتضح من بيانات الجدول السابق: 
  :مما يدل على جودة 0.01أن قيمة "ف" دالة عند مستو  داللة المعنوية الك ية ل نموذج ،

النموذج ذات تأثير  توفيق المتغيرات لنموذج االنحدار وأن المتغيرات المستقلة الداخلة في
 معنوي.

 :61.4أن التغير الحادث في كمية وجودة العمل  المتغير التابع( بنسبة  معامل التحديد% 
 رأس مال العمالء(.-رأس مال هيكلي-يرجع إلى المتغيرات المستقلة  رأس مال بشر 

  :)قيمة من خالل اختبار ت وهو خارج قسمة معنوية الجزئية )معنوية المتغيرات المستق ة
المعلمة على الخطأ المعياري لها، ويقيس تأثير المتغير المستقل على حده في النموذج، 

 رأس فذلك يدل على تأثير المتغيرات المستقلة   0.05وحيث أن مستو  الداللة اقل من  
 على المتغير التابع  جودة العمل(رأس مال العمالء (  -رأس مال هيكلي  -مال بشر  

 نحدار المتعدد: نموذج ال معادلة 
رأس مال العمال  +  0.233رأس المال البشري +  0.315+ 1.240كمية وجودة العمل = 

 2x 0.180+ 3x 0.233+ 1x 0.315+  240.1=  3Y      رأس المال الهيك ي .1800
  ومن المعادلة السابقة يتضح أن التغير الحادث في جودة العمل بمقدار الوحدة يرجع إلى

لرأس مال  0.233.، وبمقدار  0.315في رأس المال البشري بمقدار  التغير الحادث
 لرأس المال الهيكلي 0.180العمالء ، وبمقدار 

يوجد تأثير جوهري لرأس المال الفكري بمكونات   رأس مال  القرار قبول فرض الدراسة القائل:
ة وجودة العمل رأس مال العمالء( على أداء العاملين المتمثل في كمي-رأس مال هيكلي-بشر 

 بقطاع التعليم الخاص في ظل المتطلبات البيئية.
 

 التوصيات
  المواهب البارزين في المجاالت الهامة التي تحتاجها المؤسسة استقطاب المواهب و

 التعليمية وذلك بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة.
  والمناهو وتطويرها بما يتالءم االهتمام بالجودة النوعية من خالل تحسين مدخالت التعليم

 ومستجدات التكنولوجيا.
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  يوصي الباحث بأهمية العمل على زيادة موازن  التعليم العالي والبحث العلمي حتى يتسنى
 لنا مواكبة التطور التكنولوجي.

 .االستفادة من رأس المال الفكري في التأثير على أداء العمال في قطاع التعليم الخاص 
 تطاع على تعزيز توج  المؤسسات والمنظمات التعليمية نحو التنمية العمل قدر المس

 المستدامة لتصبح مؤسسات مستدامة من خالل أدخال المناهو التي تدعم الفكر التنموي.
  ضرورة تبنى المؤسسة للفكر اإلداري "الالمركزي" للتقليل من هدر الوقت والجهد في

 البيروقراطية اإلدارية. 
  وضع رؤية تنموية محددة األهداف والمعالم لنشر األفكار وتنمية المهارات فى قطاع

 التعليم الخاص. 
 بحوث مستقب ية:

 .إجراء بحوث مستقبلية في مجال تطوير أداء العاملين بالقطاع الخاص بالتعليم العالي 
 .االعتناء ببحث تنمية الموارد البشرية في المؤسسات التعليمية 
  دراسة المهارات التدريبية فى الجهاز اإلداري لدي القطاع ورفع من روح للعاملين.االهتمام 
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ABSTRACT 
 

The importance of human capital and its management greatly 

demonstrates the view of it as a strategic dimension and as an important 

tool that has an important strategic role in the organization. 

Accordingly, the subject of intellectual capital is worthy of study and 

research for its importance in the performance of Employees in the light 

of environmental requirements and in the development of our 

organizations and increase their ability to survive, This requires 

knowledge of the relationship between capital expenditure and the 

performance of Employees in the private education sector under 

environmental requirements. 

In light of the competitive environment and competitive 

environmental requirements, contemporary organizations seek to gain a 

competitive advantage from other organizations working in the same 

activity by adding value to the customer and achieving excellence by 

exploiting the intellectual and intellectual energy of individuals. The 
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management of intellectual capital plays an important role To make the 

non-material assets of the organization by strengthening the potential 

and human potential, and help them to discover and flow the possibility 

of supporting the «excellence» requires them to prepare the various 

programs in the framework of the strategy of the Organization on the 

one hand and in accordance with the requirements of the work of the 

Organization on the other hand. 
 

Private education occupies one of the important areas of the 

development process, which has led to the emergence of many 

organizations in private education. This prompted the senior 

management of each sector of education to pay attention to the 

intellectual capital in it, in view of the great importance of intellectual 

capital, and the Arab and international studies of the Internet, the multi-

web network that dealt with intellectual capital in various fields, 

Research and research in different fields of research to help 

organizations to discover the great wealth they possess, and consider 

the resource «human« in the organization that leads to the 

dissemination of ideas and information and knowledge, especially in 

the field of human resource management activities The development of 

the organization and the increase in its ability to survive, grow and 

compete. This requires knowledge of the relationship between 

intellectual capital and performance of Employees in the private 

education sector and environmental requirements. Therefore, it is 

important to study the effects of intellectual capital. 
 


