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 تأثير المناخ األخالقي على تحسين كف اءة  
 إدارة رأس المال الفكري فعاليةو 

               [62] 
 فاطمة مصطفى عزوز -(6)حمد فخري هانيأ -(1)ماجدة جبريل -)1(سيد محمود الخولي

 جامعة عين شمس، معهد الدراسات والبحوث البيئية( 6 جامعة عين شمس، التجارةكلية ( 0
 

 المستخلص
الرعاية، )ت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير المناخ األخالقي بأبعادها المختلفة هدف
الرضا الوظيفي، واالندماج )على ( المهني، القواعد، الذاتية ، القانون والدستوراالستقاللية

وقد . كعناصر غير ملموسة لإلدارة رأس المال الفكري (الوظيفي، وسلوك المواطنة التنظيمي
ه الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي والدراسات النظرية المكتبية اعتمدت هذ

وتضمن البحث أيضا دراسة ميدانية على الجامعات الحكومية بكلياتها المختلفة بالقاهرة 
فقام الباحثون باختيار عينة . الكبرى، وهى جامعة عين شمس وجامعة القاهرة وجامعة بنها

تم ولتحقيق الهدف . فين بالجامعات محل الدراسةظالسادة المو  :عشوائية بسيطة ممثلة عن
ب إلىوقد تم االعتماد على االس بإعدادها ونجمع البيانات بواسطة قائمة استقصاء قام الباحث

اإلحصاء الوصفي فى وصف متغيرات الدراسة، كما تم االعتماد على معامالت االرتباط 
 .ياتضب االنحدار البسيط فى اختبار الفر إلىوأس

ال يوجد تأثير ذو داللة )تم رفض الفرض الرئيسى للدراسة وقد خلصت الدراسة أنه 
والفروض المتفرعة ( إدارة رأس المال الفكري فعاليةمعنوية بين أبعاد المناخ األخالقي وأبعاد 

يوجد تأثير ذو داللة معنوية بين أبعاد المناخ األخالقي وأبعاد )عنه وقبول الفرض البديل 
 (. إدارة رأس المال الفكري يةفعال

وجود عالقة ذات تأثير معنوي بين المقياس الكلي للمناخ : حيث أكدت النتائج على أنه
وجود عالقة إرتباط طردية ذات . األخالقي و المقياس الكلي البعاد إدارة راس المال الفكري

ى إدارة راس المال دالله إحصائية بين المقياس الكلي للمناخ األخالقي وبين المقياس الكل
 . الفكري

وأوصت الدراسة بضرورة تدعيم وتعزيز المناخ األخالقي في الجامعات الحكومية لما له 
من أثر ايجابي على الرضا الوظيفي واالندماج الوظيفي وممارسة سلوكيات المواطنة 

 .التنظيمي
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 المقدمة
تصاد العالمي، وظهور شهد العالم فى السنوات األخيرة تغيرات جوهرية على صعيد االق

عدد من القوى أثرت بشكل كبير على مفهوم ونمط االدارة، األمر الذى أدى إلى ظهور عدد 
من المداخل واألنظمة والمفاهيم الحديثة لمواكبة تلك المتغيرات وتحقيق السرعة فى التكيف 

هداف نحو واإلستجابة مع تلك القوى، والسيما تطوير وتحسين األداء واإلرتقاء بمستوى األ
من المفاهيم الحديثة حيث يعد من المتغيرات " المناخ األخالقى"لقد أصبح . تحقيق األفضل

الهامة التى تلعب دورًا كبيرًا في توفير بيئة سليمة مالئمة إلنجاز األعمال والمهام بالطريقة 
ت تتمتع ، أن األخالقيات أصبح(6106أحمد، )الصحيحة وبالدقة والجودة المطلوبة والمتوقعة 

ويرجع ذلك إلى ما ظهر في اآلونة األخيرة من أزمات  إلىبأهمية خاصة في الوقت الح
أخالقية داخل المنظمات، مما أدى إلى تزايد الوعي لدى العديد من المنظمات بأهمية وجود 
مناخ أخالقي تستطيع من خالله أن تحقق االستمرارية في النجاح على المدى الطويل ولقد 

حيث أشارا ( ,Victor& Cullen 0811)ام بالمناخ األخالقي للمنظمة على يد ظهر األهتم
عبـارة عن تصـوارت العـاملين تـجاه الممـارســات واالجراءات "إلى أن المــناخ األخــالقي هو 

، (6106دعاء، )وترى ". والمعايير والقيم السائد داخل المنظمة وذلك من خالل سياق أخالقي
جرائتها ووضع أن المناخ األخال قى هو تخطيط وتنظيم من قبل اإلدارة العليا لسياستها وا 

وأن يحترم وينفذ العاملون هذه ( بما يتفق مع األخالق)قواعدها وقوانينها بمرجعية أخالقية 
 .القواعد بشكل أخالقي تحت قيادة ورقابة أخالقية

اإلدارة  فعاليةفاءة و لتحقيق السرعة فى التكيف واألستجابة مع تلك التغيرات، وتحسين ك
رتقاء بمستوى األهداف نحو تحقيق األفضل، لقد أدركت العديد من المنظمات أن القيمة واال

نما برأس مالها الفكري أيضًا والذي  الحقيقة ألصولها ال تتجسد فى رأس مالها المادي فقط، وا 
تقان المنظمة وبــراءات االختراع و  . عالقاتها مع العمالءيتمثل بإبداع العاملين ومهاراتهم وا 

أصبح رأس المال الفكري يتمثل في القدرة العقلية لدى فئة معينة من الموارد البشرية ممثلة في 
الكفاءات القادرة على توليد األفكار المتعلقة بالتطوير الخالق واالستراتيجي لألنظمة واألنشطة 

 (.6102حامد، )فسية مستدامة زة تناوالعمليات واالستراتيجيات بما يضمن للمنظمة امتالك مي
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ة وما تتسم به من حدة إلىتأسيسًا على ما سبق فقد أصبح من متطلبات بيئة العمل الح
العاملين ألهمية وتأثير المناخ األخالقي في بيئة العمل  ادراكمنافسة هو التركيز على مدى 

ها على منافسيها التي يعملون فيها وكيفية تنمية رأس مالها الفكري لتحقيق عناصر تتفوق ب
سواء كان ذلك على مستوى جودة المنتج أو الخدمة أو على مستوى التكلفة والسعر أو غيرها 

 .من استراتيجيات التميز
 مشكلة البحث

أن أصعب ما يمكن أن تعاني منه المنظمات في الوقت الحالى هو موضوع األخالقيات 
ة، أثرت فى بيئة العمل حيث أن وذلك بسب ما ظهر فى األونة األخيرة من مشاكل أخالقي

إلى أن المصلحة الشخصية كأحد أنواع  (Mehwish,2011) تشير الدراسات السابقة كدراسة
إلى يجب ( 6106 حسن،)ودراسة  المناخ األخالقي لها تأثير سلبى على الرضا عن العمل،

زيز مناخ على اإلدارة العليا فى المستشفيات الحكومية والخاصة أن تعمل على تدعيم وتع
 .الرعاية لما له من أثر ايجابى على مدركات هيٌته التمريض للعدالة التنظمية بابعادها المختلفة

بعادها األربعة تعدل العالقة بين رأس  إلى( 6102رف، صأ)دراسة و  أن القيادة التحويلية وا 
انه كلما زادت  المال الفكري وأبعاد التكيف مع التغيير التنظيمي وتعد هذه النتيجة منطقية حيث

لذلك تتمثل مشكلة البحث  التغيير التنظيمي، إلىالدافعية التحويلية كلما زادت درجة التكيف 
وجود قصور فى ادارة رأس المال الفكري لدى المسئولين بالجامعات متمثل في الرضا "في 

لموسة الوظيفي واالندماج الوظيفي وسلوك المواطنه التنظيمي، لدى الموظفين كعناصر غير م
لقياس رأس المال الفكري ناتج عن عدم اإلهتمام بالمناخ األخالقى لدى الموظفين داخل 

 ". الجامعات
 .اليةفي ضوء ما سبق تتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤالت الت

 اسئلة البحث
 ما مدى توافر المناخ األخالقي بأبعاده المختلفة داخل الجامعات الحكومية المصرية؟ .0
إدارة رأس المال الفكري  فعاليةا مدى تأثير أبعاد المناخ األخالقي على تحسين كفاءة و م .6

 فى الجامعات الحكومية المصرية؟ 
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 أهمية البحث
يرى الباحثون أهمية بالغة فى دارسة األخالق بوجه عام، وتطبيقها فى كافة المجاالت  .0

 . نتيجة لما ظهر من فساد أخالقى فى الكثير من المجاالت
إدارة  فعاليةذلك اختار الباحثون موضوع المناخ األخالقى، وتأثير على تحسين كفاءة و ل .6

رأس المال الفكري النه الرضا الوظيفي، واالندماج الوظيفي، وسلوك المواطنة التنظيمي 
لـدى العامـلين من االصوال القيمة وغير الملموسه والمحور األساسى فى فكر االدارة 

ة ابداعية تـتواءم مع متطلبات العصر، وقادرة على تحقيق االهداف الجديدة، وتحقيق بيئ
 . وتلبية الطموحات، لدى العاملين بجامعات

لذا تأتى اهمية البحث من أهمية وجود مناخ أخالقى صحي فى ظل المتغيرات البيئية 
جى السريعة التى تعيشها الجامعات الحكومية المصرية والمنافسة الشديدة والتغير التكنولو 

السريع، لكى يعطى الفرصة لنمو الطاقات االبداعية ويشجع التجديد ويمنح العاملين مجاأل 
 . وكفاءة األداء فعاليةاوسع فى العمل واالتصاالت واتخاذ القرارات وتحسين 

 
 أهداف البحث

 :تتركز أهداف الدراسة فيما يلى
 . ريةابراز مفهوم واهمية المناخ األخالقي ودوره فى الجامعات المص .0
 . التعرف على دور المناخ األخالقي في تحسين كفاءة إدارة رأس المال الفكري بالجامعات .6
الرعاية، )دراسة تأثير عناصر المناخ األخالقي من جميع األبعاد والتي تشمل   .2

الرضا الوظيفي، واالندماج )على ( ، القانون والدستور المهني، القواعد، الذاتيةاالستقاللية
 (.لوك المواطنة التنظيميالوظيفي، وس

إدارة راس المال الفكري بالتطبيق  فعاليةاجراء دراسة ميدانية لتأثير المناخ األخالقي على  .4
 . علي الجامعات المصرية الحكوميه محل الدراسة
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 فروض البحث
 :ةلىافى ضوء مشكلة وأهداف الدراسة يمكن صياغة الفروض الت

 فعاليةلة معنوية بين أبعاد المناخ األخالقي وأبعاد ال يوجد تأثير ذو دال":الفرض الرئيسى
 ."إدارة رأس المال الفكري

 :فرعيةالالفروض 
ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية بين أبعاد المناخ األخالقي والتى تتمثل في الرعاية،  .0

 .، القانون والدستور المهنى، القواعد، الذاتية، وبين الرضا الوظيفياالستقاللية
تأثير ذو داللة معنوية بين أبعاد المناخ األخالقي والتى تتمثل في الرعاية، ال يوجد  .6

 .، القانون والدستور المهنى، القواعد، الذاتية، وبين اإلندماج الوظيفياالستقاللية
ــة معــنوية بين أبعاد المناخ األخالقي والتى تتمثل في الرعاية،  .2 اليــوجد تــأثير ذو دالل

 . ون والدستور المهنى، القواعد، الذاتية، وبين سلوك المواطنة التنظيمى، القاناالستقاللية
 

 حدود البحث
اقتصر البحث على بعض الجامعات الحكومية بالقاهرة الكبرى، وهي  :الحدود المكانية

 . جامعة عين شمس والقاهرة وبنها
رة الزمنية من بداية الحدود الزمنية للقيام بالدراسة الميدانية من خالل الفت :الحدود الزمنية

 . 6102وحتى شهر يناير  6104شهر اكتوبر
 

 منهجية البحث
البحث والتحقق من الفروض تباع المنهج الوصفي لتحقيق الهدف من اقام الباحثون ب

 :إلىكالت
من خالل االطالع على الدراسات السابقة، والكتب العلمية والدوريات  :المنهج االستقرائي -

 . محل البحث المشكلةعلى  العلمية، بهدف التعرف
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بهدف تحليل البيانات التي تثبت صحة او عدم صحة  :التحليلي لىالمنهج االستدل  -
 .الفروض البحثية التي قام عليها البحث

 

 الدراسات السابقة
هدفت الدراسة إلى دارسة العناصر الرئيسية لرأس المال  :(6002محمد، )دراسة * 

وتوصلت الدراسة إلى يجب على إدارة المنظمة أن . لتنظيميةا فعاليةالفكري وتأثيرها على ال
تتعامل مع رأس المال الفكري على أنة مورد رئيسيى واستراتيجي من بين الموارد المختلفة 

 .التي تمتلكها المنظمة
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر كل من   (Praveen,et.al,2010)دراسة* 

وتوصلت هذه الدراسة . ن على المناخ األخالقي للمنظمةاالتصاالت الفعالة وتمكين العاملي
إلى أن االتصاالت الفعالة ترتبط إيجابيًا مع ٌبعد القواعد على مستوى المنظمة كأحد أبعاد 

 .المناخ األخالقى
أوضحت هذه الدراسة معرفة االسباب التى تجعل  (Mehwish,2011)دراسة * 

وتوصلت هذه الدراسة إلى أن المصلحة . لعملالقطاع العام ال يتبع بالكامل اخالقيات ا
 .الشخصية كأحد أنواع المناخ األخالقي لها تأثير سلبى على الرضا عن العمل

أظهرت هذه الدراسة أن ابعاد المناخ األخالقي والتى تتمثل في  (6016 حسن،)دراسة * 
اصة اعلى من مناخ الرعاية ومناخ القوانين واللوائح ومناخ القواعد فى المستشفيات الخ

وتوصلت هذه الدراسة إلى يجب على اإلدارة العليا فى المستشفيات . المستشفيات الحكومية
ن أثر ايجابى على الحكومية والخاصة أن تعمل على تدعيم وتعزيز مناخ الرعاية لما له م

 .مية بابعادها المختلفةيالتمريض للعدالة التنظ ئةمدركات هي
س المال الفكري واعتباره الثروة أت هذه الدراسة مفهوم ر أظهرا (6012أصرف، )دراسة * 

. الحقيقة التى تضمن للمستشفيات التكيف مع التغير واالستمرار في األداء المتميز
بعادها األربعة تعدل العالقة بين رأس  إلى: وتوصلت هذه الدراسة أن القيادة التحويلية وا 



 

 وآخرونالخولي محمود سيد 
 

 575  6102 سبتمبر، الثاني، الجزء الخامس والثالثونالمجلد 

يمي وتعد هذه النتيجة منطقية حيث انه كلما المال الفكري وأبعاد التكيف مع التغيير التنظ
 .   التغيير التنظيمي إلىزادت الدافعية التحويلية كلما زادت درجة التكيف 

 
 اإلطار النظري للدراسة

بتقديم مفهوم المناخ (   ( Peterson, 2002قام: بعادهأمناخ األخالقي و مفهوم ال
قي الصحيح وكيف يجب علينا وك األخالبارة عن تصور وادراك لما هو السلع": األخالقي فهو

ى الجو العام الذى يحيط يركز تحديدا عل هولكن. "فهو يشير الى الثقافه التنظيمية هدارتإ
 . بالمنظمة
الخمس للمناخ أنه يمكن توضيح وشرح األبعاد  إلى(  Tsai & Huang,2007 )ويشير 

 :األخالقي كما يلي
لى معيار الكرم األخالقي ويعتمد على االهتمام ويركز هذا البعد ع :(  Caring)الرعاية  -0

باآلخرين ويؤكد هذا البعد على أن األفراد داخل المنظمة لديهم إخالص واهتمام متناهي 
 .رينلتحقيق السعادة لألخ

ى تفكيره وتصرفاته وسلوكه ة الفرد لىويقصد بها إستقإل: ( Independence)  االستقاللية -6
تكز هذا البعد بار من جهة العمل لتنفيذ قواعد معينه وير حسب معتقداته ومبادئه دون إج

 . على معيار المبادئ
حترام  :( Law &Code) القانون والدستور المهنى  -2 يقصد به إلتزام الموظفون بالقوانين وا 

 . ذا البعد أيضا على معيار المبادئالتعليمات ويرتكز ه
ن للقواعد المحددة من قبل المنظمة يركز هذا البعد على قبول العاملي: (  Rules)القواعد  -4

 . عد الداخلية والمعايير األخالقيةوأن القرارت التنظيمية موجهة من خالل مجموعة من القوا
ويتضمن هذا البعد معيار األنانية ويعتمد أساسًا على تعظيم : (  Instrumental)الذاتية  -5

خالقي أنواع المناخ األ المصالح الشخصية وتشير معظم الدراسات إلى أن هذا النوع أقل
 (Cullen et.al,2003).تفضيالً 
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 Intellectualيستحوذ رأس المال الفكري : ومكوناتهمفهوم رأس المال الفكري 

Capital  الذي يعبر عن األصول غير الملموسة في المنظمة على اهتمام كبير في الوقت
أن : ى عدة أسباب منهاالحاضر من حيث مفهومه وعناصره وتحـديد قيـمته، ويرجع ذلك إل

قياس األصول غير الملموسة يساعد اإلدارة على أن تركز اهتمامها على تنمية وحماية رأس 
األسهم، باإلضافة إلى  م هدف المنظمة الخاص بزيادة قيمةالمال الفكري كما أنها تدع

المرتقبين ين و إلىالمساعدة على زيادة كفاءة أسواق رأس المال من خالل تزويد المستثمرين الح
بمعلومات أفضل، ومن ثم تخفيض التقلبات إلى الحد األدنى مما يؤدى إلى تخفيض تكلفة 

( 6118سعد على، صالح أحمد، )أما  (Skyrme, 1997). رأس المال في األجل الطويل
مجموعة من العاملين الذين يمتلكون قدرات عقلية عناصرها المعرفة والمهارة " :فيعرفوه بأنه
لقيم، يمكن توظيفها واستثمارها في زيادة المساهمات الفكرية، لتحسين أداء عمليات والخبرة وا

المنظمة، وتطوير مساحة ابداعتها بشكل يحقق لها عالقات فاعلة مع جميع األطراف 
 ".ها السوقية عن الدفترية كبيراً المتعاملة معها، ويجعل فرق قيمت

رأس مال ، و رأس المال الهيكلي، و رأس المال البشري: يتكون رأس المال الفكري من
 .العمالء

حامد، )نقاًل عن ( 6118، الطنملي) المال الفكري لرأس( السلوكية)المقاييس غير النقدية 
6102) 

 ويعرف الرضا الوظيفي بأنه حالة سرور أو مشاعر إيجابية تنتج عن  :الرضا الوظيفي
الوظيفي وفقا للتفاعل بين العناصر ويتحدد الرضا . تقييم الفرد لوظيفته أو خبراته الوظيفية

 . وخصائص المنظمة، وخصائص العاملينالمكونة لبيئة العمل وهى خصائص الوظيفية، 
  ويعرف االندماج الوظيفي بأنه درجة االرتباط النفسي للفرد بوظيفته، : االندماج الوظيفي

ج الوظيفي من ويتكون مقياس االندما. ويعبر عن المعتقدات الفكرية للفرد تجاه وظيفته
 .وافق على اإلطالقعشرة عبارت على مقياس ليكرت الخماسي تتراوح بين جدًا، وغير م

  ويعرف سلوك المواطنة التنظيمية بأنه مجموعة السلوكيات التى : سلوك المواطنة التنظيمي
 فعاليةتؤدى اختياريًا باإلضافة الى الدور الرسمي المحدد للفرد، وتساعد على تحقيق ال
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ظيمية، أي أنها سلوكيات إيجابية وبناءة قد يكافأ عليها الفرد وفقًا لنظام المكافآت التن
( Pearce   &Gregerson)بالمؤسسة، ويقاس سلوك المواطنة التنظيمية بواسطة مقياس 

 . عبارات على مقياس ليكرت الخماسي والذى يتكون من عشر
 

 مجتمع وعينة الدراسة
لدراسة في بعض الجامعات الحكومية بكلياتها المختلفة يتمثل مجتمع ا :مجتمع الدراسة

وتم اختيار هذا النوع . بالقاهرة الكبرى، وهى جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة بنها
 .من المنظمات، نظرًا ألهمية هذا القطاع الحيوي

بالجامعات السادة العاملين : قام الباحثون باختيار عينة عشوائية وممثلة عن :عينة الدراسة
يد حجم العينة من نسبة ة لتحداليالمصرية الحكومية محل الدراسة، وذلك باستخدام المعادلة الت

 .المجتمع

 ×الدرجة المعيارية = الخطأ المسموح به 
 (ق -0)ق 
 ن

 

1015   =0082 × 
105  (0- 105 ) 
 ن 

 
 . حجم العينة= ن  :حيث
 %( . 51)العينة، وقد اعتبرتها الباحثة  نسبة وجود الظواهر محل الدراسة في= ق 

 %(. 5= ) نسبة الخطأ المسموح به
، وبذلك تكون %(85)وهي المقابلة لمعامل الثقة الذي تعمم به النتائج =  الدرجة المعيارية
 (. 0082)الدرجة المعيارية 

ع العينة الممثلة لمجتم وبتطبيق هذه المعادلة في ضوء االفتراضات السابقة يكون حجم
 .مفردة 214= ن  الدراسة
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 :توزيع عينة الدراسة يلادول التويوضح الج
 توزيع عينة الدراسة  :(1)جدول

 عدد االستمارات المجمعة الجامعة
 018 جامعة القاهرة

 041 جامعة عين شمس
 55 جامعة بنها

 214 إلىإجم
 % . 18معدل استجابة استمارة ب (201)حيث بلغت عدد االستمارات المستردة والقابلة للتحليل 

تم تصميم قائمة استقصاء تضمنت مجموعة من العبارات تقيس  :تصميم قائمة االستقصاء
اتجاهات أفراد العينة تجاه متغيرات الدراسة، ولتصمم هذه القائمة، فقد قام الباحثون باإلطالع 

بإجراء  على عديد من الدراسات السابقة في مجال موضوع الدراسة، باإلضافة إلى قيامها
لقاءات ميدانية مع السادة الموظفين بالجامعات محل الدراسة، وطرح عليهم بعض األسئلة 

عداد استمارة استقصاء تكونت من عدة مقاييس إالمفتوحة حول موضوع الدراسة، وانتهت إلى 
 :عينة تجاه متغيرات الدراسة، هيلقياس آراء واتجاهات ال

المعدل المكون ( Victor& Cullen, 1988)م مقياس وتم قياسه باستخدا :المناخ األخالقي
، (04-0)نود من ويتكون من الب. عبارة والذي يقيس األبعاد الخمسة للمناخ األخالقي 04من 

بعد من أبعاد المناخ األخالقي الخمسة وهو بعد الرعاية، وتقيس ( 2-0) وتقيس العبارات
، وتقيس العبارات االستقالليةسة وهو بعد بعد من أبعاد المناخ األخالقي الخم( 2-4)العبارات 

بعد من أبعاد المناخ األخالقي الخمسة وهو بعد القانون والدستور المهني، وتقيس ( 7-8)
بعد من أبعاد المناخ األخالقي الخمسة وهو بعد القواعد، وتقيس العبارات ( 06-01)العبارتين 

 .د الذاتيةبعد من أبعاد المناخ األخالقي الخمسة وهو بع( 02-04)
 :لرأس المال الفكري( السلوكية)ية المتغير التابع، والمقاييس غير النقد

 (08 -05)خمس عبارات م قياسه باستخدام مقياس مكون من وت: الرضا الوظيفي 
 ( 64 -61)ياس مكون من خمس عبارات وتم قياسه باستخدام مق: االندماج الوظيفي 
 ( 26 -65) تخدام مقياس مكون من ثمانية عباراتوتم قياسه باس: سلوك المواطنة التنظيمي 
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حيث يمثل المناخ األخالقي المتغير المستقل لدراسة، والرضا الوظيفي واالندماج 
لرأس ( السلوكية)الوظيفي وسلوك المواطنة التنظيمي، المتغير التابع والمقاييس غير النقدية 

مقياس خماسي االتجاه، حيث كان على " ليكرت"وقد صممت االستمارة بطريقة . ريالمال الفك
 :وذلك كما يلي، كل إجابة وزن مرجحل

 غير موافق إطالقاً  غير موافق محايد موافق موافق جدا -:الموافقة درجة
 0 6 2 4 5 -:الوزن المرجح

 

أوضح الباحثون فيما يلى نتائج اختبارات الثبات لكل من مقاييس  :اختبار الصدق والثبات
لرأس المال الفكري، واعتمد الباحثون على ( السلوكية)المقاييس غير النقدية المناخ األخالقي، و 

نتائج اختبارات الصدق ( 6)ويوضح جدول . فردات االستقصاء دون حذف أي منهاجميع م
 .والثبات الستمارة االستقصاء ككل

  لمتغيرات الدراسة( كرونباخ الفا)معامالت الصدق والثبات  :(6)جدول
 الثبات (كرونباخ الفا)الصدق  العباراتعدد  المتغيرات

 %12 %75 04 المناخ األخالقي
 %84 %18 01 رأس المال الفكري

 % 84 %18 26 إلىاإلجم
بمعامل % 75ويتضح من الجدول السابق أن متغير المناخ األخالقي بلغ قيمة الصدق 

قيمة الصدق ، و %84ثبات بمعامل % 18ومتغير رأس المال الفكري بلغ الصدق % 12ثبات 
ويتبن من %. 84وبمعامل ثبات % 18لجميع أسئلة االستمارة قد بلغت ( معامل كرونباخ ألفا)

ة تصلح ألغراض إلىالجدول السابق أن معامالت الثبات لمتغيرات الدراسة تعبر عن نسب ع
التحليل اإلحصائي والبحث العلمي حيث تشير إلى ثبات استمارة االستقصاء المستخدمة 

مكاني  . ها من خاللهاإلىة الوثوق في النتائج التي يمكن التوصل وا 
 :اختبار صحة الفروض

 .نتائج تحليل االنحدار المتعدد -0
 .نتائج تحليل االنحدار البسيط -6
 .تحليل االرتباط -2
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المتعدد  فيما يلي نتائج تحليل االنحدار ونوضح الباحثأ :نتائج تحليل االنحدار المتعدد (1
إدارة رأس المال الفكري والتي تتمثل في  فعاليةالقي في أبعاد لتأثير أبعاد المناخ األخ

 .وظيفي وسلوك المواطنة التنظيميالرضا الوظيفي واالندماج ال
في الرضا الوظيفي للعينة  نتائج تحليل االنحدار المتعدد لتأثير أبعاد المناخ األخالقي

نحدار المتعدد لتأثير أبعاد نتائج تحليل اال( 6)في الجدول رقم  ونوضح الباحثأوقد . الكلية
ال يوجد : "لكلية وذلك للتحقق من صحة الفرضالمناخ األخالقي في الرضا الوظيفي للعينة ا

، القانون االستقالليةالرعاية،  تتمثل في تأثير ذو داللة معنوية بين أبعاد المناخ األخالقي والتي
 ."والدستور المهني، القواعد، الذاتية، وبين الرضا الوظيفي

نتائج تحليل االنحدار المتعدد لتأثير أبعاد المناخ األخالقي في الرضا الوظيفي : (2)جدول
 للعينة الكلية

المتغير 
 التابع

المتغيرات 
 المستقلة

معامل 
 االنحدار

B 
الخطى 
 المعياري

المعامل 
 المعياري
Beta 

 "ت " اختبارات 
 المعنوية القيمة

الرضا 
 الوظيفي

 10112 60712- 10052- 10122 10012- الرعاية
 10116 20157 10051 10126 10011 االستقاللية
القانون 
والدستور 
 المهني

10602 10181 10040 60251 10108 
 10111 10721 10470 10121 10562 القواعد
 10101 60210 10002 10145 10017 الذاتية

 :بعض مؤشرات النموذج
 **10111= المعنوية             220258" = ف"قيمة اختبار 

 10274= معامل التحديد                10206= معامل االرتباط 
 1075201= الخطأ المعياري للنموذج         10224= معامل التحديد المعدل 

 0.01تشير إلى أن القيمة المحسوبة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ** 
بأبعاد المناخ  معنوياً  طردياً  لرضا الوظيفي يتأثر تأثيراً يتضح لنا من الجدول السابق أن ا

وذلك يعنى أن أبعاد  10274األخالقي حيث يشير النموذج إلى أن معامل التحديد يساوى 
من تباين متغير الرضا % 2204المناخ األخالقي في معادلة االنحدار لها القدرة على تفسير 

 . الوظيفي
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 220258المحسوبة تساوى ( ف)ذج حيث إن قيمة معنوية النمو  إلىتشير النتائج 
 (. 1010عند مستوى معنوية ) 10111بمستوى داللة يساوى 

إلى وجود عالقة طردية ذات  10470يشير معامل االنحدار لُبعد القواعد الذي تبلغ قيمته 
 10721المحسوبة تساوى ( ت)ة تأثير معنوي بين بعد القواعد و الرضا الوظيفي حيث أن قيم

  1010وهى معنوية عند مستوى داللة 
إلى وجود عالقة طردية  10051الذي تبلغ قيمته  االستقالليةيشير معامل االنحدار لُبعد 

المحسوبة تساوى ( ت)و الرضا الوظيفي حيث أن قيمة  االستقالليةذات تأثير معنوي بين بعد 
،يشير معامل االنحدار لُبعد الرعاية الذي تبلغ  1010 وهى معنوية عند مستوى داللة 20157
إلى وجود عالقة عكسية ذات تأثير معنوي بين بعد الرعاية و الرضا الوظيفي  10052-قيمته 

تشير  ،1010وهى معنوية عند مستوى داللة  60712-المحسوبة تساوى ( ت)حيث أن قيمة 
 –الدستور المهنيُبعد القانون و )كال من عدم وجود عالقة ذات تأثير معنوي بين  إلىالنتائج 

مما سبق نستنتج رفض الفرض الفرعي جزئيا حيث أنه توجد والرضا الوظيفي، (وُبعد الذاتية
والرضا الوظيفي في حين أنه ( الرعاية – االستقاللية –القواعد )عالقة ذات تأثير معنوي بين 

 . والرضا الوظيفي( الذاتية –ر المهني القانون والدستو )ليس هناك عالقة ذات تأثير معنوي بين 
 :تحليل االنحدار لتأثير المناخ األخالقي في االندماج الوظيفي (6

 المتعدد لتأثير أبعاد المناخ األخالقي في أوضح الباحثون فيما يلي نتائج تحليل االنحدار
 . المقياس الكلى االندماج الوظيفي
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ير أبعاد المناخ األخالقي في االندماج الوظيفي نتائج تحليل االنحدار المتعدد لتأث: (4)جدول
 للعينة الكلية

المتغير 
 التابع

المتغيرات 
 المستقلة

معامل 
 B االنحدار

الخطى 
 المعياري

المعامل 
 المعياري
Beta 

 "ت " اختبارات 
 المعنوية القيمة

الرضا 
 الوظيفي

 10111 20580 10088 10151 10010 الرعاية
 10115 60154 10041 10147 10025 االستقاللية
القانون 
والدستور 
 المهني

10281 10128 10245 50722 10111 
 10115 00768 10184 10142 10111 القواعد
 10055 00465- 10121- 10125 10148- الذاتية
 :بعض مؤشرات النموذج

 **10111= المعنوية             250664" = ف"قيمة اختبار 
 10227= معامل التحديد                10212 = مل االرتباطمعا

 1051112= الخطأ المعياري للنموذج         10252= معامل التحديد المعدل 
 0.01تشير إلى أن القيمة المحسوبة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ** 

بأبعاد يتضح لنا من الجدول السابق أن االندماج الوظيفي يتأثر تأثيرا طرديا معنويا 
وذلك يعنى أن  10227المناخ األخالقي حيث يشير النموذج إلى أن معامل التحديد يساوى 
من تباين متغير % 2502أبعاد المناخ األخالقي في معادلة االنحدار لها القدرة على تفسير 

 . االندماج الوظيفي
 250664المحسوبة تساوى ( ف)معنوية النموذج حيث إن قيمة  إلىتشير النتائج 
 (. 1010عند مستوى معنوية ) 10111بمستوى داللة يساوى 

إلى وجود عالقة طردية ذات  10088يشير معامل االنحدار لُبعد الرعاية الذي تبلغ قيمته 
المحسوبة تساوى ( ت)تأثير معنوي بين بعد الرعاية و االندماج الوظيفي حيث أن قيمة 

  1010وهى معنوية عند مستوى داللة  20580
إلى وجود  10245معامل االنحدار لُبعد القانون والدستور المهني الذي تبلغ قيمته يشير 

عالقة طردية ذات تأثير معنوي بين بعد القانون والدستور المهني و االندماج الوظيفي حيث 
  1010وهى معنوية عند مستوى داللة  50722المحسوبة تساوى ( ت)أن قيمة 
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إلى وجود عالقة طردية  10041الذي تبلغ قيمته  قالليةاالستيشير معامل االنحدار لُبعد 
المحسوبة تساوى ( ت)واالندماج الوظيفي حيث أن قيمة  االستقالليةذات تأثير معنوي بين بعد 

  1010وهى معنوية عند مستوى داللة  60154
عد وبُ  –ُبعد القواعد )عدم وجود عالقة ذات تأثير معنوي بين كال من  إلىتشير النتائج 

 . واالندماج الوظيفي( لذاتيةا
جد عالقة ذات تأثير معنوي مما سبق نستنتج رفض الفرض الفرعي جزئيا حيث أنه تو 

واالندماج الوظيفي في حين أنه ليس ( القانون والدستور المهني – االستقاللية –الرعاية )بين 
 . واالندماج الوظيفي( الذاتية –القواعد )هناك عالقة ذات تأثير معنوي بين 

 :خالقي في سلوك المواطنة التنظيميتحليل االنحدار لتأثير المناخ األ (2
المتعدد لتأثير أبعاد المناخ األخالقي في  أوضح الباحثون فيما يلي نتائج تحليل االنحدار

 . المقياس الكلى في سلوك المواطنة التنظيمي
القي في سلوك المواطنة نتائج تحليل االنحدار المتعدد لتأثير أبعاد المناخ األخ: (2)جدول

 التنظيمي للعينة الكلية
المتغير 
 التابع

المتغيرات 
 المستقلة

معامل 
 B االنحدار

الخطى 
 المعياري

المعامل 
 المعياري
Beta 

 "ت " اختبارات 
المعنوي القيمة

 ة

الرضا 
 الوظيفي

 10116 20054 10022 10128 10066 الرعاية
 10110 20211 10027 10122 10062 االستقاللية
القانون 
والدستور 
 المهني

10651 10152 10628 40715 10111 
 10111 50512 10617 10125 10087 القواعد
 10072 00257- 1020- 10162 10122- الذاتية
 -:بعض مؤشرات النموذج

 **10111= المعنوية             450110 " =ف"قيمة اختبار 
 10421= معامل التحديد                10252=  معامل االرتباط

 1044422=  الخطأ المعياري للنموذج         10460= معامل التحديد المعدل 
 0.01تشير إلى أن القيمة المحسوبة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ** 
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 584 6102 سبتمبر، الثاني، الجزء الخامس والثالثونالمجلد 

 معنوياً  طردياً  يتضح لنا من الجدول السابق أن سلوك المواطنة التنظيمي يتأثر تأثيراً 
وذلك يعنى  10421عاد المناخ األخالقي حيث يشير النموذج إلى أن معامل التحديد يساوى بأب

ين متغير تبا من% 4600ر لها القدرة على تفسير أن أبعاد المناخ األخالقي في معادلة االنحدا
 . سلوك المواطنة التنظيمي

 450110المحسوبة تساوى ( ف)معنوية النموذج حيث إن قيمة  إلىتشير النتائج 
 (. 1010عند مستوى معنوية ) 10111بمستوى داللة يساوى 

إلى وجود 10628يشير معامل االنحدار لُبعد القانون والدستور المهني الذي تبلغ قيمته 
عالقة طردية ذات تأثير  معنوي بين بعد القانون والدستور المهني و سلوك المواطنة التنظيمي 

  1010وهى معنوية عند مستوى داللة  40715المحسوبة تساوى ( ت)حيث أن قيمة 
إلى وجود عالقة طردية ذات 10617يشير معامل االنحدار لُبعد القواعد الذي تبلغ قيمته 

المحسوبة تساوى ( ت)المواطنة التنظيمي حيث أن قيمة تأثير معنوي بين بعد القواعد و سلوك 
  1010وهى معنوية عند مستوى داللة  50512

إلى وجود عالقة طردية  10027الذي تبلغ قيمته  االستقالليةار لُبعد يشير معامل االنحد
المحسوبة ( ت)وسلوك المواطنة التنظيمي حيث أن قيمة  االستقالليةذات تأثير معنوي بين بعد 

عدم وجود عالقة  إلى، تشير النتائج 1010وهى معنوية عند مستوى داللة  20211تساوى 
مما سبق نستنتج رفض الفرض  تية  سلوك المواطنة التنظيمي،ذات تأثير معنوي بين وُبعد الذا

القانون والدستور  – االستقاللية –الرعاية )عالقة ذات تأثير معنوي بين  الفرعي حيث أنه توجد
سلوك المواطنة التنظيمي في حين أنه ليس هناك عالقة ذات تأثير معنوي ( القواعد -المهني
 . نظيميوسلوك المواطنة الت( الذاتية)بين 

 :لي على إدارة رأس المال الفكريتحليل االنحدار البسيط لتأثير مقياس المناخ األخالقي الك
ة إدارة راس المال الفكري يلالمعرفة هل أبعاد المناخ األخالقي لها تأثير معنوي على فع

ع قام الباحثون بعمل تحليل انحدار بسيط والذي يهدف لتوضيح العالقة بين المتغيرين التاب
إدارة  فعالية)أثر على المتغير التابع ( المناخ األخالقي)والمستقل ومعرفة هل للمتغير المستقل 

يوضح نتائج تحليل االنحدار البسيط بين المناخ ( 2)، والجدول رقم (رأس المال الفكري
 : األخالقي ككل إدارة رأس المال الفكري



 

 وآخرونالخولي محمود سيد 
 

 585  6102 سبتمبر، الثاني، الجزء الخامس والثالثونالمجلد 

اس المناخ األخالقي الكلي على إدارة رأس نتائج تحليل االنحدار البسيط لتأثير مقي: (2)جدول
 المال الفكري

المتغير 
 المستقل

المتغيرات 
 التابع

معامل 
 B االنحدار

الخطى 
 المعياري

المعامل 
 المعياري
Beta 

 "ت " اختبارات 
 المعنوية القيمة

مقياس 
المناخ 
 األخالقي

إدارة رأس 
المال 
 الفكري

10751 .151 10254 050052 10111 
 10111 50224 - 10018 00106 - قدارالم

 -:بعض مؤشرات النموذج
 **10111= المعنوية            6680704" =  ف"قيمة اختبار 

 10467= معامل التحديد                  10254= معامل االرتباط 
 1044665=  الخطأ المعياري للنموذج           10465= معامل التحديد المعدل 

  0.01أن القيمة المحسوبة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  تشير إلى** 
مما سبق يتضح لنا وجود عالقة ذات تأثير معنوي بين المقياس الكلي للمناخ األخالقي 

ل اإلحصائي نستنتج ومن خالل العرض السابق لنتائج التحلي. وأبعاد إدارة رأس المال الفكري
 .عدم صحة الفرض

 .ضح الباحثون فيما يلي مصفوفة االرتباط بين متغيرات الدراسةأو  :تحليل االرتباط (1
 مصفوفة االرتباط بين أبعاد المناخ األخالقي والرضا الوظيفي: (7)جدول

الرضا  
 االستقاللية الرعاية الوظيفي

القانون 
والدستور 

 المهني
 الذاتية القواعد

     10182 00111 الرضا الوظيفي
     00111 10182 الرعاية

    00111 **10257 **10627 االستقاللية
القانون والدستور 

   00111 **10275 **10512 **10222 المهني
  00111 **10507 **10646 **10621 **10547 القواعد
-10047- **10087 الذاتية

** 10068* 10101 10060* 00111 

  0.01عنوية تشير إلى أن القيمة المحسوبة ذات داللة إحصائية عند مستوى م** 
هناك عالقة ارتباط طردية ذات دالله إحصائية بين كل بعد : "يتضح من الجدول السابق

 . "من أبعاد المناخ األخالقي وبين المقياس الكلى لرضا الوظيفي
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 مصفوفة االرتباط بين أبعاد المناخ األخالقي واالندماج الوظيفي: (8)جدول

االندماج  
 االستقاللية الرعاية الوظيفي

القانون 
والدستور 

 المهني
 الذاتية القواعد

     **10481 00111 االندماج الوظيفي
     00111 **10481 الرعاية

    00111 **10257 **10276 االستقاللية
الدستور و القانون 

   00111 **10275 **10512 **10510 المهني

 10276 القواعد
** 10621** 10646** 10507** 00111  

 00111 *10060 10101 *10068 **10047 ** 1051 الذاتية
  0.01تشير إلى أن القيمة المحسوبة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ** 

هناك عالقة ارتباط طردية ذات دالله إحصائية بين  :يتضح من الجدول السابق ما يلي
 .  فيكل بعد من أبعاد المناخ األخالقي وبين المقياس الكلى لالندماج الوظي

 مصفوفة االرتباط بين أبعاد المناخ األخالقي وسلوك المواطنة التنظيمي: (9)جدول

 
سلوك 

المواطنة 
 التنظيمي

 االستقاللية الرعاية
القانون 
والدستور 

 المهني
 الذاتية القواعد

سلوك المواطنة 
     **10470 00111 التنظيمي
     00111 **10470 الرعاية

    00111 **10257 **10212 االستقاللية
القانون والدستور 

   00111 **10275 **10512 **10571 المهني
  00111 **10507 **10646 **10621 **10484 القواعد
 00111 *10060 10101 *10068 **-10047- **10127 الذاتية

  0.01تشير إلى أن القيمة المحسوبة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ** 
هناك عالقة ارتباط طردية ذات دالله إحصائية بين كل  :لجدول السابق ما يلييتضح من ا

 .لكلى سلوك المواطنة التنظيميبعد من أبعاد المناخ األخالقي وبين المقياس ا



 

 وآخرونالخولي محمود سيد 
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 مصفوفة االرتباط بين متغيرات الدراسة : (10)جدول
المقياس الكلي المناخ  

 األخالقي
المقياس الكلى إدارة رأس 

 يالمال الفكر 
 **10258 00111 المقياس الكلي المناخ األخالقي

 00111 **10258 المقياس الكلى إدارة رأس المال الفكري
   0.01تشير إلى أن القيمة المحسوبة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ** 
  105تشير إلى أن القيمة المحسوبة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ** 

هناك عالقة ارتباط طردية ذات دالله إحصائية بين  :ول السابق ما يلييتضح من الجد
 .المقياس الكلي للمناخ األخالقي وبين المقياس الكلى إدارة رأس المال الفكري

 

 نتائج وتوصيات الدراسة
يتناول هذا الجزء من المبحث أهم نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بمتغيرات الدراسة، 

تبار الفروض، باإلضافة للتوصيات التي يقترحها الباحثون، وذلك على النحو وكذلك نتائج اخ
 :لىاالت
 النتائج  –:أوالً 
 التوصيات    -:ثانياً 
 بحوث مستقبلية  -:ثالثاً 

 :النتائج
نها درجة مصداقية النتائج المحققة على جميع مفردات االستقصاء دون حذف أي م

 . باستخدام معامل ألفا كرونباخ
فإن  لىا، وبالت108امل ألفا كرونباخ لجميع مفردات استمارة االستقصاء أكبر من قيمة مع

 . المقاييس المستخدمة تتسم بالثبات
ًا، وهو مرتفع جد% 12كذلك قد بلغ معامل ألفا كرونباخ لمقياس المناخ األخالقي ككل 

 .بما يعكس ثبات المقياس الكلي
وهو مرتفع جدًا % 84رة رأس المال الفكري كذلك قد بلغ معامل ألفا كرونباخ لمقياس إدا

  .بما يعكس ثبات المقياس الكلي
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يتضح من ذلك أن قيمة معامل الثبات للمقاييس المستخدمة في الدراسة كلها بلغت 
 . فإن المقاييس المستخدمة تتسم بالثبات إلى، وبالت84%
 :لفروضنتائج اختبارات صحة ا( 1

لرضا الوظيفي، والمناخ األخالقي فيما يتعلق بكل وجود عالقة ذات تأثير معنوي بين ا
، بينما ليس هناك عالقة ذات تأثير معنوي بين (الرعاية – االستقاللية –القواعد )من مناخ 

 . والرضا الوظيفي( الذاتية –القانون والدستور المهني )مناخ 
ما يتعلق بكل وجود عالقة ذات تأثير معنوي بين االندماج الوظيفي، والمناخ األخالقي في

، بينما ليس هناك عالقة ذات تأثير (الدستور المهني – االستقاللية –الرعاية )من مناخ 
 . واالندماج الوظيفي( الذاتية –القواعد)معنوي بين مناخ 

وجود عالقة ذات تأثير معنوي بين سلوك المواطنة التنظيمي، والمناخ األخالقي فيما 
، بينما ليس (القانون والدستور المهني –الرعاية  – ستقالليةاال –القواعد )يتعلق بكل من مناخ 

 . وسلوك المواطنة التنظيمي( الذاتية)هناك عالقة ذات تأثير معنوي بين مناخ 
 :نتائج اختبار صحة الفرض الرئيسي( 6

ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية بين أبعاد المناخ )تم رفض الفرض الرئيسي للدراسة 
والفروض المتفرعة عنه وقبول الفرض البديل ( إدارة رأس المال الفكري فعاليةد األخالقي وأبعا

إدارة رأس المال  فعاليةيوجد تأثير ذو داللة معنوية بين أبعاد المناخ األخالقي وأبعاد )
 (. الفكري

وجود عالقة ذات تأثير معنوي بين المقياس الكلي للمناخ  :حيث أكدت النتائج على أنه
 . لمقياس الكلي ألبعاد إدارة رأس المال الفكرياألخالقي وا

ياس الكلي للمناخ األخالقي وبين وجود عالقة ارتباط طردية ذات دالله إحصائية بين المق
 . المقياس الكلى إدارة رأس المال الفكري



 

 وآخرونالخولي محمود سيد 
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بناء على نتائج الدراسة الميدانية، يرى الباحثون أن نواحي معينه يجب االهتمام  :التوصيات
توصيات موجهه لمجتمع : جامعات الحكومية وتشمل التوصيات شقين أساسيين وهمافي لل

 : يلاالدراسة، وتوصيات ببحوث مستقبلية وذلك على النحو الت
 :توصيات خاصة بمجتمع الدراسة

  أظهرت النتائج أن مستوى المناخ األخالقي كان يزيد عن الدرجة المتوسطة، لذا يوصى
القي في الجامعات الحكومية لما له من أثر ايجابي على الرضا بتدعيم وتعزيز المناخ األخ

الوظيفي واالندماج الوظيفي وممارسة سلوكيات المواطنة التنظيمي، وذلك عن طريق ما 
 : يلي

عمل ندوات وورش عمل لتوضيح أهمية المناخ األخالقي، وضع برنامج تدريبي لتدعيم 
القانون  –القواعد  -االستقاللية –الرعاية ) ممارسة أبعاد المناخ األخالقي التي تتمثل في

 (.والدستور المهني
  يجب على اإلدارة العليا في الجامعات الحكومية أن تعمل على الحد من مناخ الذاتية بقدر

المستطاع لما له من أثر سلبي على الرضا الوظيفي واالندماج الوظيفي وممارسة سلوكيات 
 : ما يليالمواطنة التنظيمي ، وذلك عن طريق 

تطبيق نظام فرق العمل للحد من ظهور األنانية وتحقيق المصالح الشخصية على 
 . حساب اآلخرين

ات عملية االختيار والتعيين أن تقوم إدارة الموارد البشرية في الجامعات بتطوير استراتيجي
 . تتضمن اختبارات عن التقييم األخالقي والشخصية األخالقية بحيث

  العليا في الجامعات الحكومية أن تعمل على استثمار األصول الفكرية يجب على اإلدارة
 :الغير ملموسة وتنميتها وتطويرها، وذلك عن طريق ما يلي

القيام بتعزيز الرضا عن الوظيفة في الجامعة، من خالل تحديد الحقوق والواجبات لكل 
شغالهم لوظائفهم وعدم العاملين والشروط الخاصة بكل وظيفة مما يزيد من متعة العاملين بإ

 . الشعور بالضيق والملل
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تمهيد الطريق لالندماج وذلك من خالل التركيز بدرجة أكبر على غرس روح االندماج 
وااللتزام لدى القادة والمديرين بالجامعات، إذ ال يعقل أن يلتزم المرؤوسون باالندماج في العمل 

االندماج يتم نقلها بشكل أفضل عن وهم يعتقدون أن رؤساءهم غير مندمجين، بل إن روح 
 . طريق االقتداء بالرؤساء والقادة

تدعيم ممارسة سلوك المواطنة التنظيمي وذلك من خالل إيجاد برامج تدريبية له، وجعل 
 .الحصول عليها من متطلبات الترقية للمراتب األعلى للعاملين بالجامعات

 -:توصيات ببحوث مستقبلية
 .لمناخ األخالقي للمنظمات مثل القيادة الملهمةدراسة محددات تؤثر في ا -
 .دراسة عن كيفية تقييم إدارة رأس المال الفكري في المؤسسات الحكومية -
دراسة العالقة بين المناخ األخالقي ورأس المال الفكري في قطاعات أخرى مثل قطاع  -

 .السياحة
 

 المراجع
وسيط في العالقة بين المناخ األخالقي العدالة التنظيمية كمتغير " :(6106)محمد حسن حمد علىأ

رسالة ماجستير ، كلية تجارة ، جامعة عين  ،"للمنظمة وسلوكيات المواطنة التنظيمية 
  .شمس

موذج مقترح للعالقة بين رأس المال الفكري وانماط القيادة ": (6102)صرفأجودت حامد  حامد
ه ، كلية زة ، رسالة دكتورابالتطبيق على المستشفيات فى قطاع غ" والتكيف مع التغيير

  .تجارة ، جامعة عين شمس
العالقة بين المناخ األخالقي والتفكير االبتكارى فى ظل ": (6106)شلبى دعاء ممدوح محمد

ة عين شمس واحدى دراسة مقارنة بين جامع" مدركات الرضا عن األجر
 . رسالة ماجستير، كلية تجارة ، جامعة عين شمس .الجامعات الخاصة

الجدارات الداعمة لخبرة العميل وعالقتها بمكونات رأس المال الفكري " :( 6104)كامل ت وليمفأر 
، لمجلة العلمية لالقتصاد والتجارةنموذج مقترح، ا": فى البنوك التجارية المصرية

 .0العدد 



 

 وآخرونالخولي محمود سيد 
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إدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمال، (: 6118)سعد علي العنزي، وصالح أحمد على
 .  ازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردنيإلدار 

، المجلة "أثر االختالفات الثقافية على سلوكيات القيادة األخالقية" :(6102)ى فريجشيماء عل
 .العلمية لالقتصاد والتجارة، المجلد االول، العدد االول

درات التنافسية دارة رأس المال الفكري كمدخل لتنمية القإ" :(6112)بدهع هاني محمد السعيد
، دراسة ميدانية على منظمات صناعة االلكترونيات بمدينة "لمنظمات اإلعمال

العاشر من رمضان، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التجارة، جامعة قناة 
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ABSTRACT 
The present study attempts to identify the shortness exists in 

management of the intellectual capital among employees of 

governmental universities being represented in job satisfaction, job 

adaptation an integration, in addition to organizational citizenship 

behavior as non-concrete elements for intellectual capital management 

resulted in the unconcern of ethical climate among universities 

employees. 
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The study concludes the following: The main hypothesis of study is 

rejected (there is no significant impact between dimensions of the 

ethical climate and dimensions of the intellectual capital management's 

effectiveness) and so the branch-hypotheses; while the alternative 

hypothesis is approved (there is a significant impact between 

dimensions of the ethical climate and dimensions of the intellectual 

capital management's effectiveness). 

The study results indicate the following: There is no significant 

impact between the total measurement of ethical climate and the total 

measurement of dimensions of the intellectual capital management. 

There is a direct statistical significant relationship between the total 

measurement of ethical climate and the total measurement of the 

intellectual capital management. 


