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 عالقة رأس املال الفكري بالتميـز املؤس�سي: 
دراسة تطبيقية على إدارة السياحة العالجية بوزارة السياحة
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 عضو هيئة تدريس إدارة عامة 
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جمهورية مصر العربية 

امللخص )))

هدفــت الدراســة إلــى بحــث العالقــة بيــن رأس املــال الفكــري والتميـــز املؤس�ســى بــوزارة الســياحة إدارة الســياحة العالجيــة، 
واستكشــاف عالقــة رأس املــال الفكــرى مــن حيــث مكــون رأس املــال التنظيمــي ومكــون االبتــكار واالبــداع بالتميـــز املؤس�ســى، 
وهدفــت الدراســة الــى اإلجابــة علــى تســاؤل يتعلــق بمــا عالقــة رأس املــال الفكــرى بالتميـــز املؤس�ســي فــي إدارة الســياحة العالجيــة 

بــوزارة الســياحة املصريــة؟ وضعــت الباحثــة ثــالث فرضيــات هــي:

-   ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن رأس املــال الفكــري مــن حيــث مكــون رأس املــال البشــرى والتميـــز املؤس�ســى 
فــي إدارة الســياحة العالجيــة بــوزارة الســياحة املصريــة.

-   ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين رأس املال الفكري من حيث مكون رأس املال التنظيمي والتميـز املؤس�سى 
فــي إدارة الســياحة العالجيــة بــوزارة الســياحة املصريــة.

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن رأس املــال الفكــري مــن حيــث مكــون االبتــكار واالبــداع والتميـــز املؤس�ســى فــي     -
إدارة الســياحة العالجيــة بــوزارة الســياحة املصريــة.  

تبيــن مــن النتائــج وجــود عالقــة ارتباطيــة وتأثيـــرية مــن جانــب رأس املــال الفكــري مــن حيــث املكــون التنظيمــي واالبتــكاري 
كمــا اتضــح مــن الدراســة أن واقــع رأس املــال بمكوناتــه املتعلقــة بالعناصــر التنظيميــة والعناصــر االبتكاريــة يســهم فــي اكتمــال 
املنظومــة املؤسســية التــي توفــر أبعــاد وبيئــة مناســبة لتحقيــق التميـــز بــإدارة الســياحة العالجيــة، واتضــح جوهريــة العالقــات 
اإلحصائيــة للفرضيــات البحثيــة الثــالث وصحــة تأثيـــر رأس املــال التنظيمــي ورأس املــال البشــرى ورأس املــال الفكــري علــى األداء 

املؤس�ســي املتميـــز فــي إدارة الســياحة العالجيــة.

أوصــت الدراســة بـــرسم خطــة للمــوارد البشــرية وممارســتها مــن منطلــق أســس رأس املــال الفكــري التنظيمــي واالبتــكاري، 
أن تقــوم إدارة الســياحة العالجيــة فــي وزارة الســياحة بتطبيــق نظــام تكريــم مــادي ومعنــوي لألفــراد الذيــن يســهمون بأدائهــم 
الوظيفــي بأفــكار تضيــف قيمــة ملموســة لألنشــطة وتعــزز مــن العائــد علــى إدارة الســياحة العالجيــة، تطويـــر الهيــكل التنظيمــي 
إلدارة الســياحة العالجيــة وفــق معاييـــر رأس املــال الفكــري مــن حيــث توفيـــر بيئــة لالبتــكار واالبــداع، مــن خــالل تعديــل تصميــم 
الهيــكل واالختصاصــات الهيكليــة، أن ُيعــاد النظــر فــي بطاقــات الوصــف الوظيفــي وتطويـــرها بحيــث تســهم فــي وضــع معاييـــر 
لــألداء واملهــام املنــوط بهــا لهــم بشــكل منســجم مــع معاييـــر رأس املــال الفكــري التنظيمــي واالبتــكاري، وضــع مقاييــس للتميـــز 

املؤس�ســي بــإدارة الســياحة العالجيــة مــن منطلــق مواصفــات رأس املــال الفكــري والتنظيمــي واالبتــكاري.

الكلمات املفتاحية: رأس املال الفكري - رأس املال التنظيمي -  رأس املال االبتكاري - التميـز املؤس�سي - إدارة املوارد البشرية 
- وزارة السياحة - إدارة السياحة العالجية.
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العالجيــة،  الســياحة  إدارة  الســياحة  بــوزارة  املؤس�ســى  والتميـــز  الفكــري  املــال  بيــن رأس  العالقــة  بحــث  الــى  الدراســة  هدفــت 
واستكشــاف عالقة راس املال الفكرى من حيث مكون راس املال التنظيمي ومكون االبتكار واالبداع بالتميـــز املؤس�ســى، .  وتبين من 
النتائــج وجــود عالقــة ارتباطيــة وتأثيـــرية مــن جانــب راس املــال الفكــرى مــن حيــث املكــون التنظيمــى واالبتــكاري كمــا اتضــح مــن الدراســة 
ان واقــع راس املــال بمكوناتــه املتعلقــة بالعناصــر التنظيميــة والعناصــر االبتكاريــة يســهم فــي اكتمــال املنظومــة املؤسســية التــي توفــر 
ابعــاد وبيئــة مناســبة لتحقيــق التميـــز بــإدارة الســياحة العالجيــة، واتضــح جوهريــة العالقــات اإلحصائيــة للفرضيــات البحثيــة الثالثــة 
وصحــة تاثيـــر راس املــال التنظيمــى وراس املــال البشــرى وراس املــال الفكــرى علــى األداء املؤس�ســى املتميـــز فــي إدارة الســياحة العالجيــة. 
اوصــت الدراســة بـــرسم خطــة للمــوارد البشــرية وممارســتها مــن منطلــق أســس راس املــال الفكــرى التنظيمــى واالبتــكاري، ان تقــوم إدارة 
الســياحة العالجيــة فــي وزارة الســياحة بتطبيــق نظــام تكريــم مــادي ومعنــوي لألفــراد الذيــن يســهمون بأدائهــم الوظيفــي بأفــكار تضيــف 
قيمــة ملموســة لألنشــطة وتعــزز مــن العائــد علــى إدارة الســياحة العالجيــة، تطويـــر الهيــكل التنظيمــى إلدارة الســياحة العالجيــة وفــق 
معاييـــر راس املــال الفكــرى مــن حيــث توفيـــر بيئــة لالبتــكار واالبــداع، مــن خــالل تعديــل تصميــم الهيــكل واالختصاصــات الهيكليــة، ان 
يعــاد النظــر فــي بطاقــات الوصــف الوظيفــى وتطويـــرها بحيــث تســهم فــي وضــع معاييـــر لــألداء واملهــام املنــوط بهــا لهــم بشــكل منســجم مــع 
معاييـــر راس املــال الفكــري التنظيمــي واالبتــكاري، وضــع مقاييــس للتميـــز املؤس�ســي بــإدارة الســياحة العالجيــة مــن منطلــق مواصفــات 

راس املــال الفكــرى والتنظيمــي واالبتــكاري.
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املقدمة

حظــي مجــال املــوارد البشــرية بالعديــد مــن التطــورات املفاهيميــة والعمليــة فــي املمارســات التــي تتعلــق بــدور العنصــر 
بــه مــن مصطلحــات أو مفاهيــم، حيــث أعطــت األدبيــات واألبحــاث  لــه وإعــادة اكتشــاف كل مــا يخــص  البشــرى أو النظــرة 
اهتمامــات جمــة بتلــك القضيــة الستكشــاف كل جديــد فــي هــذا املجــال. حيــث ظهــرت علــى الســاحة العامليــة توجهــات تــدل علــى 
اهتمامــات أكاديميــة وتطبيقيــة ســواء مــن األكاديمييــن او املمارســين والتنفيذييــن فــي مجــال املــوارد البشــرية لتبنــي مفهــوم رأس 
املــال الفكــري، كتوجــه معاصــر ُيعــاد مــن خاللــه النظــر فــي كيفيــة اســتغالل القــدرات البشــرية واملواهــب واألفــكار واالبتــكار إلــى 

غيـــره مــن عناصــر تتعلــق بهــذا املفهــوم.

هــذا وبــات ظهــور رأس املــال الفكــري كمفهــوم حديــث مــع تـــزايد املتغيـــرات والعوامــل املؤثـــرة علــى أداء املنظمــات بكافــة 
 عــن ذلــك مــا يحــدث باســتمرار مــن 

ً
فــي كافــة املجــاالت، فضــال أشــكالها وأنواعهــا وازديــاد التحديــات ودرجــة حــدة املنافســة 

تطــورات تكنولوجيــة وتأثيـــرات العوملــة وحريــة التجــارة وامللكيــة الفكريــة، ممــا اســتوجب علــى املنظمــات أن تولــي قــدًرا كبيـــًرا مــن 
االهتمــام تجــاه تفعيــل االعتمــاد علــى االبتــكار والتجديــد فــي األداء والتميـــز املؤس�ســي.

حيــث اهتمــت األدبيــات الحديثــة بقضايــا تعظيــم االســتثمار فــي املــوارد البشــرية ورأس املــال الفكــري كأحــد 
للمنافســة  الســلبية  االثــار  املؤسســات  تواجــه  أن  يمكــن  خاللهــا  مــن  والتــي  واالفــكار  لالبتــكار  املنتجــة  االصــول 
والتغلــب عليهــا )Cavicchi and Vagnoni, 2017(، خصوًصــا فــى ظــل تـــزايد توجــه االقتصــاد العالمــي الــى ممارســات 
واليــات اقتصــاد املعرفــة التــي يعــد رأس املــال الفكــرى محــوًرا أساســًيا فــى تعظيــم العائــد مــن االســتثمار فــى ضــوء 
مفاهيــم وأســس هــذا االقتصــاد )Liu, 2017(. ومــن منطلــق أن العنصــر البشــري يؤثـــر بشــكل مباشــر علــى أداء 
وتميـــز املؤسســة تطلــب األمــر أن يكــون هنــاك تفاعــل بيــن مدخــل رأس املــال الفكــري ومكوناتــه مــن جانــب، والتميـــز 
املؤس�ســى ومكوناتــه مــن جانــب آخــر وذلــك حتــى تحقــق االســتفادة املثلــى مــن هــذا املدخــل وتعزيـــزه فــي املؤسســات 
)Morch et al., 2017(، خاصــة ان هنــاك ارتبــاط بيــن التميـــز املؤس�ســي وتوجهــات ممارســات رأس املــال الفكــري 

.)Yu et al., 2017( كمدخــل معــزز لالســتفادة مــن املــوارد البشــرية وقدراتهــا املختلفــة

لذا تنطلق اهتمامات الدراسة الحالية إلى بحث العالقة بين رأس املال الفكرى التميـز املؤس�سي في وزارة السياحة »إدارة 
الســياحة العالجيــة« خاصــة فــي ظــل التنافــس العالمــي علــى الســياحة عمومــا والســياحة العالجيــة خصوصــا واالعتمــاد بشــكل 

رئي�ســي علــى ابتــكار خدمــات ســياحية تحتــاج الــى املزيــد مــن التميـــز املؤس�ســي املبتكــر واملعتمــد علــى فلســفة ورأس املــال الفكــري.

مصطلحات الدراسة

رأس املــال الفكــري Intellectual Capital: هــو محصلــة ملخــزون غيـــر ملمــوس لــدى املنظمــة ممــا تمتلكــه مــن مــوارد 
الــى عالقــات قويــة مــع العمــالء واملتعامليــن  بشــرية وهيــاكل تنظيميــة وقــدرات ابتكاريــة متنوعــة وخبـــرات بشــرية باإلضافــة 

.)Chi  and  Qian, 2016( واملســتفيدين منهــا ومــن خدماتهــا

رأس املــال الفكــري مــن حيــث مكــون رأس املــال التنظيمــي Organizational Capital: الهيــكل التنظيمــي املتميـــز 
الفكريــة  امللكيــة  الــى حقــوق  التــي تطبقهــا املنظمــة باإلضافــة  الفعالــة والقواعــد واإلجــراءات واللوائــح  التنظيميــة  والثقافــة 

.)Dong and Zhang, 2016( والتنظيمــات والوحــدات اإلداريــة املتخصصــة والتــي ال تمتلكهــا املؤسســات األخــرى 

Creativity and Innovation Capital: املــوارد البشــرية  رأس املــال الفكــري مــن حيــث مكــون االبتــكار واالبــداع 
واالفــراد الذيــن يمتلكــون املهــارات والخبـــرات والنواحــي املعرفيــة ويتميـــزون بمهــارات ذات عالقــة بإيجــاد املعرفــة وتطويـــرها 
العمــل  فــي  بالعمليــات واالنشــطة واالنتاجيــة واداء مهامهــم  التــي تتصــل  وامتالكهــا واالبتــكار واالبــداع، وتقديــم املقتـــرحات 

)Dolores, et al., 2015(بشــكل فعــال وكــفء

االبعــاد تشــمل علــى تحســين األداء  إنــه عمليــة مؤسســية متكاملــة   :Institutional Excellence التميـــز املؤس�ســي
التنظيمــى للوحــدات اإلداريــة وتطويـــر مخرجاتهــا وفــق أحــدث املعاييـــر التنافســية التــى تـــرتكز علــى تحقيــق وفــورات فــي كلفــة 
األداء وأســاليب تحقيــق مخرجــات األداء املؤس�ســي، عــالوة علــى تحقيــق التميـــز فــي دور املــوارد البشــرية وأداء االفــراد وتحســينه 

بشــكل يختلــف عــن املؤسســات األخــرى.
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أدبيات الدراسة 
رأس املال الفكرى

تناولــت العديــد مــن االدبيــات مفهــوم رأس املــال الفكــرى مــن عــدة زوايــا حيــث نجــد فــي هــذا الخصــوص ان دراســة كل 
مــن )Dong  and Zhang, 2016( نوهــت إلــى أن رأس املــال الفكــرى ُيعــد مفهوًمــا مرتكــًزا علــى تطويـــر أدوار املــوارد البشــرية 
واالهتمــام بممارســات االبتــكار واســتغالل القــدرات لــدى االفــراد، كمــا إنــه ًيعــد أحــد التوجهــات الفكريــة االداريــة التــي تـــركز فــى 
اســتغالل القــدرات واملهــارات البشــرية مــن أجــل تحقيــق االســتثمار االمثــل فــى تلــك املــوارد وتنميتهــا وفــق محــاور واســس تعــزز 

.)Chi  and  Qian, 2016( مــن االبتــكار واالداء اإلبداعــي

لقــد أصبــح رأس املــال الفكــرى ضــرورة تفرضهــا التحديــات الكثيـــرة التــي تواجــه معظــم املؤسســات وتتطلــب تسخيـــر 
كافــة الســبل واإلمكانيــات البشــرية ملواجهتهــا والتغلــب عليهــا، وعبـــر االهتمــام باالســتثمار فــي رأس املــال الفكــري وقيــاس العائــد 
عليــه باعتبــاره أحــد األصــول املنتــج )Bhattacharyya and Bin, 2014(، كمــا أنــه بــات مــن الضــروري علــى املؤسســات بكافــة 
أشــكالها وأنواعهــا وانتماءاتهــا أن تضــع هــذه املتغيـــرات فــي الحســبان واالعتبــار خاًصــة أننــا نشــهد اليــوم عصــر يقــوم فــي األســاس 
علــى املعرفــة والتطــور التقنــي واالعتمــاد علــى املعلومــات واالبتــكار واإلبــداع وظهــور اقتصــاد املعرفــة القائــم علــى الفكــر البشــري 

.)Tamer, et al., 2014(

مــن جانــب أخــر نجــد أن رأس املــال الفكــرى مــن زاويــة شــمولية يعبـــر عــن كل مــا يســهم فــي انتــاج أفــكار عديــدة فــي مجــاالت 
عمــل املؤسســة مــن حيــث الُبعــد البشــري والُبعــد التنظيمــي الهيكلــي للمؤسســة، وكذلــك رأســمالها مــن العمــالء والــذي ينتــج 
مــن العالقــات والتعامــل مــع العمــالء املهتميــن بأنشــطة ومخرجــات املؤسســة )Yaseen et al., 2016-41( األمــر الــذي يعنــي أن 
 Delgado-Verde( )Aragon et al., 2015( ممارســات رأس املــال الفكــرى تشــمل تلــك األبعــاد املتنوعــة. بينمــا ينقلنــا كل مــن
املــال الفكــرى يمثــل مجموعــة األفــكار واملعــارف االبداعيــة التــي يمتلكهــا األفــراد، وتنطلــق مــن  إلــى أن  رأس   )et al., 2016
فلســفة املؤسســة، وتنســجم مع أهدافها، وأهداف املجتمع، والتي تســهم في تطويـــر أداء املؤسســة، وتعود عليها بعوائد مالية 
ومعنويــة، وتجعلهــا منافســة لغيـــرها مــن املؤسســات، لــذا تـــزايد االهتمــام مــن جانــب الشــركات واملؤسســات نحــو االســتثمار فــي 

األصــول املعرفيــة وهــي البشــر كمصــدر للقــدرة التنافســية املبنيــة علــى رأس املــال الفكــري.

كمــا أن رأس املــال الفكــري يـــرتبط بُبعــد وثيــق الصلــة باملــوارد البشــرية ودورهــا وأداؤهــا فــي املؤسســات مــن خــالل زاويــة 
انتاج أفكار تحقق عوائد مادية ومعنوية للمؤسسة وهى تمثل املخزون االستـراتيجي من األموال املادية وما تمتلكه املؤسسة 
من أصول ملموســة يمكن تحديدها وقياســها وتقييمها )Dolores et al., 2015 :12(، بالتالي فإن رأس املال الفكرى البشــري 
يـــرتبط بجوانــب ذات صلــة باملــوارد البشــرية التــي تمتلكهــا املنظمــة فــي املســتويات التنظيميــة املختلفــة وكذلــك تخصصاتهــم 

.)Sadalia and Lubis,  2015( وخبـــراتهم وتســهم فــي تحقيــق اهــداف ماديــة ومعنويــة وابتكاريــة للمؤسســة

أمــا علــى مســتوى القــدرة التنافســية وإســهامات املــورد البشــري كــرأس مــال فكــري، أن املــورد البشــري بإمكاناتــه املتنوعــة 
 ،)Arvan et al., 2016( مــن ســمات ومهــارات وقدراتــه يمثــل مصــدًرا حقيقًيــا لدعــم النمــو فــي القــدرة التنافســية للمؤسســات
خاصــة أن رأس املــال الفكــري يعتبـــر مــن أكثـــر املوجــودات قيمــة املؤسســة، ألنــه يمثــل قــوى قــادرة علــى إدخــال التعديــالت 

.)Diaz-Fernandez et al., 2015( عــن ابتكاراتهــم املتالحقــة 
ً
الجوهريــة علــى كل �ســيء فــي أعمــال منظماتهــم، فضــال

كمــا تنطــوي ممارســات رأس املــال الفكــري علــى جهــود تتعلــق بجمــع املعلومــات واملعرفــة ذات الصلــة بالحقائــق 
مجهــودات  عــن  يعبـــر  فهــو  ــم 

َ
ث ومــن  املنظمــة  بــأداء  املتصلــة  املعرفــة  مصــادر  تحديــد  وكذلــك   ،)Gogan, 2014(

بالحقائــق  املعلومــات  عالقــة  تحديــد  عــن   
ً
فضــال املعرفــة  تلــك  مصــادر  تحديــد  مــع  املعرفــة  إلــى  بالوصــول  تتصــل 

واملهــارات  باملعرفــة  تهتــم  الفكــري   املــال  رأس  ممارســات  فــإن  ثــم  ومــن   ،)Lentjushenkova and Lapina, 2017(
والخبـــرات والحــدس والتوقــع لــدى العامليــن والدرجــة التــي يتمتــع بهــا العاملــون تجــاه هــذه العناصــر وتنظيــم املــوارد 

.)Nitkiewicz et al., 2014:44( مرتفعــة  قيمــة  ذات  فكريــة  أصــول  علــى  والحصــول  الفكريــة 

وعــن ممارســات أخــرى تتعلــق بمدخــل رأس املــال الفكــري مــن زاويــة املعرفــة اوضــح كال مــن  )Lu et al., 2014( أنــه فــي 
معرفــة العامليــن ومــا تمتلكــه املؤسســة مــن معــارف أخــرى هيكليــة وماديــة وتنظيميــة مــن املمكــن أن تســاهم فــي مجموعهــا فــي 
تحقيــق التفــرد للمؤسســة والتميـــز عــن غيـــرها مــن املؤسســات فــي مجــاالت عديــدة وامتالكهــا للمعرفــة التــي ال تتوافــر للغيـــر 

ويمكــن االســتفادة منهــا عبـــر إمكانيــات وقــدرات ومهــارات العنصــر البشــري لديهــا.
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لــدى املــوارد البشــرية باملؤسســة تتســم بالتفكيـــر  فــي وجــود قــدرات عقليــة  لــذا نجــد أن رأس املــال الفكــري يتـــركز 
والنظــر للقضايــا املختلفــة باملنظمــة مــن زوايــا واتجاهــات متنوعــة تــؤدي إلــى اقتنــاص الفــرص وتحقيــق الســبق للمؤسســة 
ــم إيجــاد معرفــة ومعلومــات وخبـــرة غيـــر متاحــة لــدى 

َ
)Lopez-Ruiz et al., 2014( )Gogan  and Draghici, 2013(، ومــن ث

مؤسســات أخــرى، وفــق مزيــج مكــون مــن مهــارات معرفيــة واســعة وقــوة فــي التفكيـــر وامتــالك معرفــة ومعلومــات متميـــزة عــن 
املؤسســات األخــرى. كمــا ان أبعــاد وممارســات أنشــطة رأس املــال الفكــرى تتمثــل فــى مجموعــة مــن األشــخاص الذيــن يمتلكــون 
 Nedjati and Izbirak,( املعــارف والخبـــرات واملنجــزات التــي تمكنهــم مــن اإلســهام فــي تحســين أداء املنظمــات التــي يعملــون بهــا
2013(، كمــا انــه جــزء مــن رأس املــال البشــري للمنظمــة يتكــون مــن مجموعــة مــن العامليــن الذيــن يمتلكــون قــدرات معرفيــة 

وتنظيميــة دون غيـــرهم ويســعى إلــى توســيع الحصــة الســوقية للمنظمــة وال يتـــركز فــي مســتوى إداري معيــن دون غيـــره.

من ُبعد أخر نجد أن من سمات وخصائص رأس املال الفكري ثالثة جوانب مهمة تعد هي املحور الرئي�سي في هذا املفهوم، 
قســمان منهــا متصليــن باملــوارد البشــرية مــن حيــث الجوانــب الســلوكية الشــخصية وكذلــك الجوانــب املهنيــة، أمــا الجانــب الثالــث 
 Bellora and Guenther,( الــذي تـــركز عليــه ســمات وخصائــص رأس املــال الفكــري فهــو متصــل بالنواحــي التنظيميــة للمؤسســة
2013(، فنجــد أن مــن بيــن الســمات والخصائــص التــي تالمــس الجوانــب الســلوكية والشــخصية املهنيــة والتخصــص والتحصيــل 

العلمــي لــدى املــوارد البشــرية حيــث تتـــركز هــذه الخصائــص والســمات فــي التأهيــل العلمــي وكذلــك الخبـــرة واملهــارة املهنيــة.

أمــا فيمــا يتعلــق بالســمات والخصائــص املتصلــة بالنواحــي التنظيميــة للمؤسســة نجــد أنهــا تتـــركز فــي شــمولية وتغطيــة 
 Beattie( لديهــا  والتشــغيلية  االستـــراتيجية  الجوانــب  للمؤسســة وكذلــك  التنظيميــة  املســتويات  لكافــة  الفكــري  املــال  رأس 
مــن  أن  كمــا  التنظيمــي،  الهيــكل  داخــل  وســهولتها  االتصــاالت  وكفــاءة  باملرونــة  اتصافــه  عــن   

ً
فضــال  ،)and Smith, 2013

ســمات رأس املــال الفكــري املتصلــة بالنواحــي التنظيميــة نجــد أنهــا تتـــركز فــي تفويــض الصالحيــات.  وتـــزداد اهميــة رأس املــال 
الفكــرى للمؤسســات فــى ظــل التطــورات التكنولوجيــة املتـــزايدة وخاصــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت والتــي دخلــت فــي 
كافــة األنشــطة واملجــاالت والصناعــات )Boujelbene and Affes , 2013( فضــال عــن تـــزايد االعتمــاد علــى الفكــر واملعرفــة 
واملعلومــات وارتفــاع القيمــة االقتصاديــة لهــم وظهــور االقتصــاد املعرفــي املبنــي علــى اإلنتــاج الفكــري واإلبــداع ومــن ثــم ضــرورة 

االهتمــام بالفكــر واإلنتــاج املعرفــي داخــل املنظمــات.

استنتاجات الباحثة من مراجعتها للدراسات السابقة في مجال رأس املال الفكرى
ُيعــد االبتــكار أســاس ممارســات رأس املــال الفكــرى )Dong  and Zhang, 2016(، يعتبـــر رأس املــال الفكــري أحــد األصــول 
 ،)Yaseen , et al., 2016( عالقات العمالء تمثل أحد ركائز رأس املال الفكرى ،)Bhattacharyya and Bin, 2014( املنتجة
تؤثـــر  الخبـــرة والتخصــص   ،)Delgado-Verde, et al., 2016( التنافســية للقــدرة  فــي األصــول املعرفيــة مصــدر  االســتثمار 
فــي بنــاء رأس املــال الفكــرى )Sadalia and Lubis,  2015(، رأس املــال الفكــرى يمثــل قــدرة املنظمــة علــى اقتنــاص الفــرص 
الخارجيــة مــن الكــوادر البشــرية بهــا )Lopez-Ruiz et al., 2014(، تحســين أداء املنظمــة مرتبــط بمكونــات رأس املــال الفكــرى 
وطبيعة مهارات العاملين االبتكارية  )Nedjati and Izbirak, 2013(،الســمات التنظيمية واملؤسســية عامل مهم لبناء رأس 

.)Beattie and Smith, 2013( املــال الفكــرى

التميـز املؤس�سي
والبشــرية واملؤسســية  التنظيميــة  الجوانــب  فــي  والتفــرد  التفــوق  بتحقيــق  العامــة  للمنظمــات  املؤس�ســى  التميـــز  يهتــم 
املختلفــة وتطبيــق أفضــل املمارســات اإلداريــة التــى تجعلهــا متفوقــة لتمكنهــا مــن تقديــم أفضــل الخدمــات واملنتجــات وزيــادة 

.)Dols, 2018( القيمــة املضافــة وتحقيــق االســتدامة والتحســين املســتمر واالبتــكار املؤس�ســى 

أوضحت دراســات )Bonaccorsi, et al., 2017( )Valasek, 2018( ان مفهوم التميـــز املؤس�ســي يتـــركز في االبتكار في جوانب 
ومقومات أساسية في بناء املنظمات العامة من قيادة واستـــراتيجية وعمليات وموارد بشرية، والتفوق في مجاالت عمل املؤسسة 
ــز املؤس�ســى يعنــى  عــن االخريــن. لذلــك تؤكــد دراســات كل مــن )Suarez, et al., 2017( )Kiersma, et al., 2016( علــى مفهــوم التميـ
االســتمرارية فــي التفــوق وتجديــد وتطويـــر مظاهــر التطــور واالبتــكار املؤس�ســى، واكتســاح املنافســين بــكل مختلــف وغيـــر متوقــع. ,مــن 
زاوية أخرى جاءت نتائج دراســة )Dols, 2018( لتوضح انه عملية مؤسســية متكاملة االبعاد تشــمل على تحســين األداء التنظيمى 
للوحــدات اإلداريــة وتطويـــر مخرجاتهــا وفــق أحــدث املعاييـــر التنافســية، عــالوة علــى تحقيــق التميـــز فــي دور املــوارد البشــرية وأداء 

.)Stanley and Konstantinos, 2016( االفــراد وتحســينه بشــكل يختلــف عــن املؤسســات األخــرى
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كمــا أوضــح )Edgeman, 2018( ان مفهــوم التميـــز املؤس�ســى يعنــي قــدرة املنظمــة علــى  اكتشــاف وتوظيــف رأس املــال 
الفكــري والبشــري ومــدى نجاحهــا فــي استـــراتيجية مناســبة للمــوارد البشــرية، تجــاوز تعقيــدات اإلجــراءات التنظيميــة ومواجهــة 
تعقيــدات بيئــة العمــل الخارجيــة. إذن التميـــز املؤس�ســى يجعــل املؤسســة فــي حالــة مــن األداء املوجــه باألخــذ فــي االعتبــار بنــاء 
أدوار مناســبة للمــورد البشــرى وتقديــم أداء مختلــف عــن املؤسســات املشــابهة فــي املدخــالت واملخرجــات ويؤثـــر فــي عالقــات 
املؤسســة مــع العمــالء )Mehran, 2016(، ويعبـــر التميـــز املؤس�ســى عــن التطويـــر واالبتــكار فــي األنشــطة واملجــاالت املختلفــة 

.)Novy et al., 2016( التــي تعمــل فــي اطارهــا املؤسســة، استكشــاف قــدرات العامليــن االستـــراتيجية

كما يعبـر مفهوم التميـز املؤس�سى عن انه محصلة للمجهودات الفكرية والذهنية والبدنية في إطار املهام واالختصاصات 
واملجــاالت الفنيــة لطبيعــة العمــل الــذي يقومــون بــه، كمــا انــه يعبـــر عــن مجموعــة الســلوكيات التــي يمارســها الفــرد فــي العمــل والتــي 

.)Liao and Huang, 2016( تتصل باإلنجاز واملهام واملسئوليات املؤدية الى األهداف املنشودة من وراء هذا التميـز

مــن زاوي أخــرى ملفهــوم التميـــز املؤس�ســى نجــد انــه يتعلــق ببعــد اإلنتاجيــة وزيــادة مخرجــات املؤسســات وحســن توظيــف 
مدخــالت جميــع العمليــات وانتاجيــة العنصــر البشــرى )Meles ,et al., 2016(، كمــا أن التميـــز املؤس�ســى يـــرتبط بعــدة جوانــب 
وعناصر ذات تأثيـــر على طبيعته ومخرجاته منها املوارد املادية واللوائح والقوانين التنظيمية، وكذلك العمليات واإلجراءات 

  .)Hashemy et al., 2016( )Lahiani et al., 2016( واملمارسات املتعلقة بالنشاط الرئي�سي للمنظمة

إلــى جانــب ذلــك وفــى ســياق أخــر ينــوه كل مــن )Raman et al., 2016( إلــى أن مفهــوم التميـــز املؤس�ســي يـــرتبط بمــا يتــاح 
لألفــراد مــن مهــارات وقــدرات متعلقــة باالتصــال، وتحســين مســتوى األداء الوظيفــي، وكيفيــة أداء األعمــال واملهــام املطلوبــة 

..)Ghani et al., 2016( ومواجهــة مشــكالت العمــل

ينظر كذلك إلى مفهوم التميـــز باملؤس�ســي على أنه فاعلية أكبر لألداء الكلي ودرجة تطويـــر وتنمية أداء املوارد البشــرية 
.)  Dogan and  Anil, 2016( فيما يخص املواصفات الكمية والجودة، واالرتقاء بفاعلية األداء الكلي للمنظمة

يـــرتبط التميـــز املؤس�ســى ببعــض العناصــر املهمــة مثــل اإلنجــاز والعمــل واألهــداف، الجوانــب الكميــة لــألداء، الجوانــب 
النوعية لألداء، أهداف األداء معلومات ومعرفة عن األداء، وهي كلها عناصر مهمة يتطلب االمر القيام بتطويـرها وتحسينها  

.)Saner  and Eyupoglu, 2015(

فكــر  وتحقيــق  الحريــة  ودرجــة  والــذكاء  الفكــر  اســتقاللية  فــى  املنظمــة  وتحســين  تطويـــر  فــى  املؤس�ســي  التميـــز  يســهم 
متميـــز، املخاطــرة وعــدم الخــوف والجــرأة فــى االطــالع علــى الجديــد وممارســة كل مــا هــو جديــد وتقبــل التغييـــر والتطويـــر دون 

.)Raman et al., 2016( )Dehaghi and Rouhani, 2014(خــوف

استنتاجات الباحثة من مراجعتها للدراسات السابقة في مجال التميـز املؤس�سى
يســاعد التميـــز املؤس�ســى فــي تحقيــق االســتدامة والتحســين املســتمر واالبتــكار )Dols, 2018(، يقــوم التميـــز املؤس�ســى علــى 
مقومــات أساســية فــي بنــاء املنظمــات العامــة مــن قيــادة واستـــراتيجية وعمليــات ومــوارد بشــرية )Valasek, 2018(، يســاهم 
متكاملــة  مؤسســية  عمليــة   ،)Suarez et al., 2017( والتطويـــر  والتجديــد  التفــوق  فــي  االســتمرارية  فــي  املؤس�ســى  التميـــز 
األبعاد تســاعد على تحقيق وفورات في كلفة األداء  )Stanley and Konstantinos, 2016(، اكتشــاف وتوظيف رأس املال 
الفكــرى والبشــرى )Edgeman, 2018(، استكشــاف قــدرات العامليــن االستـــراتيجية )Liao  and Huang, 2016(، وزيــادة 
مخرجــات املؤسســات وحســن توظيــف مدخــالت جميــع العمليــات )Meles et al., 2016(، املســاهمة فــي تحســين كفــاءة 
العامليــن وتحســين مســتوى األداء الوظيفــي)Ghani et al., 2016(،يحتــاج التميـــز املؤس�ســى الــى توفيـــر العنايــة مــن جميــع 
املســتويات التنظيميــة بتطويـــر وتنميــة أداء املــوارد البشــرية )Dogan and  Anil, 2016(، يقــوم التميـــز املؤس�ســي علــى بيئــة 
عمــل تتســم باســتقاللية الفكــر والــذكاء و درجــة مــن الحريــة وفــي ذات الوقــت تحقيــق فكــر متميـــز وتقبــل التغييـــر والتطويـــر 

.)Raman et al., 2016(دون خــوف

أهمية البحث:

 مــن زوايــا عديــدة، فمــن حيــث البعــد األكاديمــي واالدبيــات فــى مجــال رأس املــال 
ً
تكتســب الدراســة الحاليــة اهميتهــا انطالقــا

الفكــري فــي املؤسســات العربيــة نجــد انهــا تحتــاج إلــى املزيــد مــن الجهــود البحثيــة فــى معالجــة هــذا املوضــوع البحثــي املهــم وهــو مــا 
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يضفــي األهميــة األكاديميــة للدراســة فــي ظــل النــدرة التــي يتســم بــه هــذا املجــال فــي البيئــة العربيــة والتوجهــات العامليــة لالســتفادة 
منــه. كمــا أن الدراســة الحاليــة تهتــم ببحــث التميـــز املؤس�ســى فــي ظــل ممارســات رأس املــال الفكــري األمــر الــذي يكســب الدراســة 

ُبعــد أكاديمــي متصــل  بتلــك العالقــة التــي تحتــاج إلــى حــد علــم الباحثــة إلــى املزيــد مــن األبحــاث إلثـــراء املكتبــة العربيــة.

تظهــر أهميــة  الدراســة الحاليــة مــن زاويــة أخــرى تتصــل  ببنــاء قــدرات تنافســية عبـــر املــوارد البشــرية واســتغالل رأس 
املــال الفكــرى خاصــة فــي ظــل التوجــه املعاصــر القتصــاد املعرفــة املبنــى فــي األصــل علــى الفكــر البشــرى، واالعتمــاد بشــكل كبيـــر 

علــى اقتصــاد املعرفــة.

أمــا عــن الُبعــد التطبيقــي الــذي تكتســب الدراســة الحاليــة اهميتهــا منــه فهــو يتعلــق بإبـــرازها ألبعــاد وجوانــب رأس املــال 
الفكــري وتقديمهــا إلطــار يمكــن ان يســهم فــي تفعيــل التميـــز املؤس�ســي لــوزارة الســياحة »إدارة الســياحة العالجيــة« خاصــة فــى 
ظــل تـــزايد املنافســة فــى قطــاع الســياحة العالمــي ومواجــه الســياحة املصريــة منافســة شــديدة، ممــا يعطــى مســئولي تلــك اإلدارة  
خلفيــة عــن العالقــة بيــن رأس املــال الفكــري وتطبيقاتهــا التــي تعــزز مــن تفعيــل التميـــز املؤس�ســي وفــق رأس املــال الفكــري وبمــا 

يســهم فــى التميـــز املؤس�ســي تجــاه تطويـــر خدمــات الســياحة العالجيــة.

مشكلة الدراسة

أكدت األدبيات أن رأس املال الفكري يلعب درًوا مهًما في تعزيـز مخزون املنظمة من االبتكار واألفكار اإلبداعية واستغالل 
 Dong  &  Zhang, 2016( )Chi & Qian, 2016(  مهارات وقدرات املوارد البشرية وكل ما لدى املنظمة من معرفة في جميع املجاالت
Bhattacharyya & Bin, 2014( )Tamer et al., 2014: 41( )Yaseen et al., 2016(( ناهيك عن أن رأس املال الفكرى ُيعد أداة مهمة 
تسهل من مواجهة التحديات وانماط املنافسة املختلفة في بيئة العمل ويتيح بناء قدرات وكفاءات مختلفة لدى املورد البشرى.

وباتــت علــى ســاحة املؤسســات املختلفــة والفكــر العالمــي املعاصــر واألدبيــات العديــدة اهتمامــات مختلفــة ألجــل تـــرسيخ 
ممارســات رأس املال الفكرى واالخذ بتطبيقاته املختلفة في شــتى املجاالت خصوًصا  رأس املال البشــرى والتنظيمي واالبتكار 
ورأس املــال العمــالء فــي ظــل اعتمــاد العالــم واملؤسســات املعاصــرة علــى املعرفــة املهــارات االبتكاريــة للمــوارد البشــرية ملواجهــة 

.)Liu, 2017( )Sadalia & Lubis,  2015( )Arvan et al., 2016( )Diaz-Fernandez et al., 2015( املنافســة والتحديــات

وفى نفس الوقت ُيعد التميـز املؤس�سي أحد املتغيـرات الحاكمة لنجاح املؤسسات في مواجهة تحديات البيئة الخارجية ومواجهة 
منافسة تتـزايد من وقت ألخر فى جوانب عدة )Lahiani et al. , 2016: 39( )Aryanto et al., 2015( )Novy et al., 2016( األمر الذي 
.)Aragon et al., 2015( ُيبـرز أهمية التميـز املؤس�سي كونه أحد املحاور املهمة في مواجهة املنافسة وتعزيـز ممارسات رأس املال الفكرى

وُيعــد مجــال الســياحة عموًمــا فــي مصــر مــن املجــاالت املهمــة واملؤثـــرة فــي الدخــل القومــي واقتصــاد مصــر حيــث يمثــل 
قطــاع الســياحة نســبة مهمــة مــن الدخــل القومــي، وكغيـــره مــن القطاعــات يواجــه العديــد مــن املنافســة الدوليــة فــي هــذا املجــال 
وجــذب قطاعــات جديــدة مــن الســياحة وخصوصــا فــي ظــل توجــه الدولــة ووزارة الســياحة الــى الســياحة العالجيــة كنمــط جديــد 
مــن أنمــاط الســياحة التــي يتــم مــن خاللهــا تنشــيط مجــال الســياحة بمصــر حيــث تــم انشــاء إدارة الســياحة العالجيــة التــي تهتــم 

بهــذا املوضــوع املهــم بالنســبة لقطــاع الســياحة فــي مصــر.

ونظــًرا ألن تطويـــر خدمــات الســياحة العالجيــة وجــذب شــرائح مختلفــة لتنشــيط الســياحة يتطلــب أن يكــون هنــاك 
تطويـر ومعرفة ومعلومات مختلفة تـرتبط بهذا املجال وتوفر رأس مال فكرى يشمل الجوانب البشرية والهيكلية واالبتكارية 
وتعتمــد فــي اداؤهــا علــى التميـــز املؤس�ســي فــي إدارة الســياحة العالجيــة، بــات األمــر الــذي يتطلــب دراســة واقــع هــذا املوضــوع 

واستشــراف األبعــاد املختلفــة لــه فــي مصــر خصوًصــا فــي ظــل املنافســة الدوليــة فــي مجــال الســياحة.

في ضوء ما ســبق من األدبيات التي تم تناولها وما اســتخلصته الباحثة من وضع مجال الســياحة في مصر والستشــراف 
أبعاد املشكلة )1( نقف أمام سؤال تسعى الدراسة لإلجابة عليه، ويتمثل في املشكلة البحثية وهو:

)1( قامــت الباحثــة بإجــراء دراســة اســتطالعية عبـــر مقابــالت علــى عينــة ميســرة مــن مســئولي إدارة األفــراد واملــوارد البشــرية بــإدارة الســياحة العالجيــة 
يبــن لهــا أن هنــاك بعــض أوجــه القصــور مثــل ضعــف باالهتمــام بـــرأس املــال الفكــرى وضعــف االهتمــام بتطبيــق التميـــز املؤس�ســي اوجــد فجــوة بيــن 

أســس رأس املــال الفكــري وواقــع األداء بــاإلدارة لتحقــق التميـــز املؤس�ســي.
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مــا عالقــة رأس املــال الفكــري بالتميـــز املؤس�ســي فــي إدارة الســياحة العالجيــة بــوزارة الســياحة املصريــة؟  وينبثــق مــن - 
هــذا الســؤال األســئلة الفرعيــة التاليــة:

ــز املؤس�ســى فــي إدارة الســياحة العالجيــة -  مــا عالقــة رأس املــال الفكــرى مــن حيــث مكــون رأس املــال التنظيمــي بالتميـ
بــوزارة الســياحة املصريــة؟

ما عالقة رأس املال الفكري من حيث مكون االبتكار واالبداع بالتميـــز املؤس�ســي في إدارة الســياحة العالجية بوزارة - 
السياحة املصرية؟

أهداف الدراسة

في ضوء مشكلة الدراسة فإن أهداف البحث تتمثل في النقاط اآلتية:

تحديد مدى وجود عالقة بين رأس املال الفكري والتميـز املؤس�سي في إدارة السياحة العالجية بوزارة السياحة املصرية.1- 

استكشــاف عالقــة رأس املــال الفكــري مــن حيــث مكــون رأس املــال التنظيمــي بالتميـــز املؤس�ســي فــي إدارة الســياحة 2- 
العالجيــة بــوزارة الســياحة املصريــة.

تحديــد مــدى وجــود عالقــة بيــن رأس املــال الفكــري مــن حيــث مكــون االبتــكار واالبــداع بالتميـــز املؤس�ســي فــي إدارة 3- 
الســياحة العالجيــة بــوزارة الســياحة املصريــة.

تقديــم مجموعــة مــن املقتـــرحات التــي تســهم فــي تفعيــل دور رأس املــال الفكــرى بالتميـــز املؤس�ســي فــي إدارة الســياحة 4- 
العالجيــة بــوزارة الســياحة املصريــة.

فروض الدراسة

     لبناء فرضيات الدراسة تم الرجوع إلى الدراسات السابقة، حيث نوضح ذلك وفق كل فرض من الفروض البحثية

الفرض األول 

 )Dehaghi and Rouhani, 2014(  )Aragon et al., 2015( )Chi  and  Qian, 2016( تــم الرجــوع الــى دراســات كل مــن
)Belias et al., 2015(  )Liao and Huang, 2016( )Raman et al., 2016( حيــث تــم وضــع الفرضيــة االتيــة:

»ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن رأس املــال الفكــري مــن حيــث مكــون رأس املــال البشــري والتميـــز املؤس�ســي فــي 
إدارة الســياحة العالجية بوزارة الســياحة املصرية«.

الفرض الثاني 

 )Dehaghi and Rouhani, 2014( )Dolores et al., 2015( )Diaz-Fernandez et al., 2015( تم الرجوع إلى دراسات
)Belias et al. 2015(  )Liao  and Huang, 2016( )Raman et al., 2016( حيــث تــم وضــع الفرضيــة االتيــة:

»ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن رأس املــال الفكــرى مــن حيــث مكــون رأس املــال التنظيمــي والتميـــز املؤس�ســى 
فــي إدارة الســياحة العالجيــة بــوزارة الســياحة املصريــة«

الفرض الثالث

 )Tamer et al., 2014( )Dong and Zhang, 2016( )Sadalia and Lubis, 2015( تــم الرجــوع الــى دراســات كل مــن
)Belias, et al., 2015(  )Liao  and Huang, 2016( )Raman et al., 2016( )Dehaghi and Rouhani, 2014( حيــث تــم 

وضــع الفرضيــة االتيــة:

»ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن رأس املــال الفكــرى مــن حيــث مكــون االبتــكار واالبــداع والتميـــز املؤس�ســى فــي 
إدارة الســياحة العالجيــة بــوزارة الســياحة املصريــة«.
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انموذج الدراسة

ويوضح الشكل التالي انموذج الدراسة لعالقات البحث:

 

الفكري املال  رأس  

التنظيمياملال  رأس  

بداعاملال االبتكار وال  رأس  

املؤسس يالتميز   

حدود الدراسة 
الحــدود املوضوعيــة: فتـــركز الدراســة علــى رأس املــال الفكــرى مــن حيــث البعــد التنظيمــي والبعــد االبتــكاري باإلضافــة - 

الى التميـــز املؤس�سى.

الحــدود الزمنيــة: امــا الحــدود الزمانيــة فتتمثــل فــى ان البحــث يخضــع لــه كل بيانــات إدارة الســياحة العالجيــة لفتـــرة - 
ســنتين 2017 & 2019. 

الحدود املكانية: يقتصر تطبيق الدراسة فى حدود مكانية على إدارة السياحة العالجية بوزارة السياحة املصرية.- 

منهج البحث 

نــوع البحــث اعتمــد البحــث علــى املــزج بيــن مجموعــة مــن املناهــج البحثيــة بهــدف تعميــق االطــالع علــى املشــكلة وبنــاء 
خلفيــة معرفيــة مناســبة خاصــة ان هــذا املوضــوع يعــد مــن املوضوعــات حديثــة التطبيــق بمجتمــع البحــث واملتمثــل فــى وزارة 
املشــكلة،املنهج  ابعــاد  علــى  للوقــوف   Explorative االستكشــافي  املنهــج  وهــو  العالجيــة   الســياحة  إدارة  املصريــة  الســياحة 
الوصفــي Descriptive بمراجعــة االدبيــات واملصــادر الثانويــة ووصــف الدراســة وبمــا يخــدم االجابــة علــى التســاؤالت،املنهج 
التحليلــي Analytical بغــرض تحليــل البيانــات مــن مصادرهــا االوليــة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن املقابــالت واالســتقصاء املوزع، 

ثــم تفسيـــر وتوضيــح العالقــات بيــن متغيـــرات البحــث.

مجتمع وعينة البحث

يتمثل مجتمع البحث في العاملين بإدارة السياحة العالجية.

نوع وحجم عينة البحث

اعتمدت الباحثة على أسلوب الحصر الشامل، حيث ان حجم العينة وفق هذا االسلوب بلغت 110 مفردة.

وحدة املعاينة: املدراء املسئولين العاملين بإدارة السياحة العالجية.

اجراءات سحب العينة )توزيع االستبيان( قامت الباحثة باتخاذ االجراءات التالية لسحب العينة:

االتصــال لتحديــد موعــد مــع املســئولين فــي إدارة الســياحة العالجيــة قبــل توزيــع االســتبيان حتــى يكــون املوعــد مناســًبا - 
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لهم.

الذهــاب الــى فــي إدارة الســياحة العالجيــة فــى اوقــات ال يكونــون خاضعيــن فيهــا لضغــط العمــل لضمــان الجديــة فــى - 
االســتبيان. تعبئــة 

تم التواصل معهم من خالل البـريد اإللكتـروني أو رسائل الواتس آب لشرح أي استفسارات لديهم عن االستبيان، - 
مع اعطاؤهم وقت كاف مللىء االستبيان.

تــم توزيــع عــدد )110( اســتبانة تــم تلقــي عــدد )100( اســتبانة مــن املســئولين بــإدارة الســياحة العالجيــة، وبعــد حــذف 
االســتبانات غيـــر مكتملــة االجابــات وصــل العــدد إلــى )98( اســتبانة مكتملــة بنســبة اســتجابة )%89(.

االساليب االحصائية املستخدمة بالبحث

اعتمــد الجانــب التطبيقــي االحصائــي للدراســة علــى اســتخدام تحليــل البيانــات بواســطة بـــرنامج SPSS v.20، معامــل 
الفــا كرونبــاخ والتحليــل العاملــي لحســاب معامــالت لحســاب الثبــات والصــدق، معامــالت االرتبــاط واالنحــدار بيــن متغيـــرات 
تــم اســتخدام عــدد مــن  فــي إدارة الســياحة العالجيــة.  الدراســة لقيــاس العالقــة بيــن رأس املــال الفكــرى والتميـــز املؤس�ســي 

األســاليب اإلحصائيــة التــي تتوافــق مــع تحقيــق أهــداف واختبــار فــروض الدراســة وتتضمــن مــا يلــي:

معامل الفا كرو نباخ )Cronbach Alpha(  وذلك لحساب معدل ثبات أداة الدراسة.- 

معامل ارتباط »بيـرسون« لقياس العالقة بين رأس املال الفكري والتميـز املؤس�سي في إدارة السياحة العالجية.- 

تحليل االنحدار لقياس ابعاد العالقة بين رأس املال الفكري والتميـز املؤس�سي في إدارة السياحة العالجية.- 

تصميم أداة الدراسة.. أداة الدراسة والقياس 

تــم تطويـــر اداة الدراســة متضمنــة عــدًدا مــن املقاييــس التــي تــم التوصــل إليهــا مــن خــالل مراجعــة األدبيــات 
والدراســات الســابقة بمجال رأس املال الفكري والتميـــز املؤس�ســي. وتم تصميم هيكل األداة وفقا ملا يلي:

محاور القياس بأداة الدراسة :- وتحتوي على أربعة محاور رئيسة موضحين كما يلي: 1-

محاور قياس أبعاد رأس املال الفكري مكون من ثالثة محاور:

محــور رأس املــال الفكــرى: ويحتــوى هــذا املحــور عــدد )10( فقــرات علــى مقيــاس Likert  الخما�ســي مــن درجــة غيـــر موافــق أ- 
  )Chi  and  Qian, 2016( وقــد تــم الرجــوع إلــى مقيــاس، حيــث تــم الرجــوع إلــى مقيــاس )تمامــا )1( إلــى درجــة موافــق تمامــا )5
)Meles et al., 2016(  )Dolores et al., 2015( )Diaz-Fernandez et al., 2015( )Sadalia and Lubis, 2015(

)Dong and Zhang, 2016( )Tamer et al., 2014( لصياغة وتطويـــر فقرات هذا املحور، وتم إجراء اختبار ثبات 
فقــرات هــذا املحــور وكانــت قيمــة ألفــا كرونبــاخ )0.88(، كذلــك تــم إجــراء االختبــار وإعــادة االختبــار للتأكــد مــن ثبــات 
فقــرات املقيــاس وكانــت قيمــة املعامــل )0.92(، وقــد تــم إجــراء التحليــل اإلحصائــي املتعلــق بقيــاس االرتبــاط بيــن 

فقــرات هــذا املحــور وكانــت قيمــة معامــل االرتبــاط )0.79( وهــي قيــم تــدل علــى ثبــات أداة الدراســة.

باســتخدام ب-  فقــرات   )8( عــدد  املحــور  هــذا  شــمل  التنظيمــي:   املــال  رأس  حيــث  مــن  الفكــرى  املــال  رأس  محــور 
 )Chi  and  Qian, 2016( )Aragon et al., 2015( مقيــاس  إلــى  الرجــوع  تــم  حيــث  الخما�ســي،    Likert مقيــاس 
 )Dolores, et al., 2015( )Diaz-Fernandez, et al., 2015( )Sadalia and Lubis, 2015( )Dong  and Zhang, 2016(
)Tamer et al., 2014( لتطويـــر وصياغــة فقــرات هــذا املحــور، كمــا تــم إجــراء اختبــار الثبــات علــى فقــرات هــذا املحــور 
وكانــت قيمــة ألفــا )0.86( وفــق اختبــار Cronbach Alpha، كمــا تــم إجــراء االختبــار وإعــادة االختبــار للتأكــد مــن ثبــات 
فقــرات املقيــاس وجــد انــه يســاوي )0.82(. أمــا فيمــا يتعلــق بقيــاس االرتبــاط بيــن فقــرات هــذا املحــور، فقــد تبيــن أن 

معامــل االرتبــاط يســاوي )0.76( وهــي قيــم تــدل علــى ثبــات أداة الدراســة.

محــور رأس املــال الفكــرى مــن حيــث رأس املــال االبتــكار واالبــداع: شــمل هــذا املحــور عــدد )11( فقــرة باســتخدام ج- 
    )Chi  and  Qian, 2016( الخما�ســي، حيــث تــم الرجــوع إلــى مقيــاس، حيــث تــم الرجــوع إلــى مقيــاس  Likert مقيــاس
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 )Dolores et al., 2015( )Diaz-Fernandez et al., 2015( )Sadalia and Lubis,  2015( )Meles et al., 2016(
)Dong and Zhang, 2016( )Tamer et al., 2014( لصياغــة وتطويـــر فقــرات هــذا املحــور، كمــا تــم إجــراء اختبــار 
الثبــات علــى فقــرات هــذا املحــور وكانــت قيمــة ألفــا )0.86( وفــق اختبــار Cronbach Alpha، كمــا تــم إجــراء االختبــار 
وإعــادة االختبــار للتأكــد مــن ثبــات فقــرات املقيــاس وجــد انــه يســاوي )0.88(. أمــا فيمــا يتعلــق بقيــاس االرتبــاط بيــن 

فقــرات هــذا املحــور، فقــد تبيــن أن معامــل االرتبــاط يســاوي )0.79( وهــي قيــم تــدل علــى ثبــات أداة الدراســة.

محــور التميـــز املؤس�ســى:- شــمل هــذا املحــور عــدد )11( فقــرات باســتخدام مقيــاس Likert  الخما�ســي، حيــث تــم الرجــوع 
 )Dehaghi and Rouhani , 2014( )Raman et al., 2016( )Liao  and Huang, 2016( )Belias et al. 2015(  إلــى مقيــاس
لصياغــة وتطويـــر فقــرات هــذا املحــور، كمــا تــم إجــراء اختبــار الثبــات علــى فقــرات هــذا املحــور وكانــت قيمــة ألفــا )0.80( وفــق 
انــه يســاوي  ثبــات فقــرات املقيــاس وجــد  تــم إجــراء االختبــار وإعــادة االختبــار للتأكــد مــن  Cronbach Alpha، كمــا  اختبــار 
)0.79(. أمــا فيمــا يتعلــق بقيــاس االرتبــاط بيــن فقــرات هــذا املحــور، فقــد تبيــن أن معامــل االرتبــاط يســاوي )0.75( وهــي قيــم 

تــدل علــى ثبــات أداة الدراســة.

نتائج الدراسة امليدانية 

تظهــر نتائــج اختبــار العالقــة بيــن رأس املــال الفكــرى والتميـــز املؤس�ســى فــي إدارة الســياحة العالجيــة وجــود عالقــة معنويــة 
ايجابيــة حيــث بلغــت قيمــة معامــل ارتبــاط بيـــرسون )0.775( بمســتوى داللــة يعــادل )0.008( وهــو موضــح بجــدول )1(.

املــال  رأس  ملتغيـــري  االنحــدار  تحليــل  نتائــج  وبدراســة 
الفكــرى والتميـــز املؤس�ســى فــي إدارة الســياحة العالجيــة كمــا 
موضــح فــى الجــدول )2(، يتضــح أن قيمــة اختبــار )ت( تســاوي 
)0.288( وهي قيمة ذات داللة معنوية وبالتالي فإن رأس املال 
الفكــرى لــه عالقــة قويــة بالتميـــز املؤس�ســى فــي إدارة الســياحة 
العالجيــة  وال يمكــن ان تـــرجع هــذه العالقــة للصدفــة حيــث لــم 

تصــل قيمــة »ت« إلــى الصفــر.

يســاوي   r االرتبــاط  معامــل  أن   )3( جــدول  ويشيـــر 
 R2 التحديــد  ومعامــل   0.008 معنويــة  وبدرجــة   )0.775(
بقيمــة )0.601( وهــذا يعنــي أن مــا قيمتــه 60% مــن التغيـــرات 
فــي التميـــز املؤس�ســى فــي إدارة الســياحة العالجيــة ناجمــة عــن 
درجــة  قيمــة  بلغــت  حيــث  الفكــرى،  املــال  رأس  فــي  التغيـــرات 
التأثيـــر b = )0.495( وتؤكــد معنويــة هــذه العالقــة قيمــة )ف( 
التــي بلغــت )42.655(، االمــر الــذي يؤكــد صحــة وجــود عالقــة 
بيــن رأس املــال الفكــرى والتميـــز املؤس�ســى فــي إدارة الســياحة 
العالجيــة. وبالتالــي رفــض فــرض العــدم وقبــول الفــرض البديل.

تناولــت  التــي  األدبيــات  بعــض  نتائــج  يعــزز  مــا  وهــو 
خاصــة  املؤس�ســي  والتميـــز  الفكــرى  املــال  رأس  بيــن  العالقــة 
لــدى  ملمــوس  غيـــر  مخــزون  ببنــاء  تتصــل  التــي  النواحــي  فــي 
تنظيميــة  وهيــاكل  بشــرية  مــوارد  مــن  تمتلكــه  ممــا  املنظمــة 
إلــى  باإلضافــة  بشــرية  وخبـــرات  متنوعــة  ابتكاريــة  وقــدرات 
عالقــات قويــة مــع العمــالء واملتعامليــن واملســتفيدين منهــا ومــن 
خدماتهــا Chi  and  Qian, 2016(، هــذا بجانــب تعزيـــز التميـــز 

جدول رقم ))) 
نتائج اختبار معامل ارتباط »بيـرسون« للعالقة بين رأس 
املال الفكرى والتميـز املؤس�سى في إدارة السياحة العالجية

املتغيـر 
(X(( املستقل

معامل ارتباط 
          (r( بيـرسون

مستوى 
املعنوية  

(Y( املتغيـر التابع

رأس املال 
الفكري

التميـز املؤس�سي في إدارة 0.008**0.775**
السياحة العالجية

  **دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(.   

جدول رقم )3) 
العالقة بين رأس املال الفكرى والتميـز املؤس�سى 

في إدارة السياحة العالجية

التميـز املؤس�سياملتغيـرات

رأس املال 
الفكري

rR2B املعنويةتف
0.7750.6010.49542.65511.6200.008

   **دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(.

جدول رقم )2)
نتائج تحليل االنحدار بين متغيـري رأس املال الفكرى

 والتميـز املؤس�سى في إدارة السياحة العالجية

الخطأ       Bاملتغيـر
قيمة بيتااملعياري

املعنوية)ت(

3.6550.3780008.6550.000الثابت
رأس املال الفكري 

)X1(0.4870.0880.0420.2880.000

**دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(.
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املؤس�ســى نتيجــة أنشــطة رأس املــال الفكــرى مــن حيــث أوجــه تطويـــر التميـــز املؤس�ســى وتحســين مخرجــات العنصــر البشــرى 
.)Raman et al., 2016( )Liao and Huang, 2016( )Belias et al., 2015(

أمــا عــن العالقــة بيــن رأس املــال الفكــرى التنظيمــي والتميـــز املؤس�ســى فــي إدارة الســياحة العالجيــة، فمــن خــالل جــدول 
)4( والــذي يظهــر نتائــج دراســة هــذه العالقــة حيــث نجــد ان قيمــة معامــل ارتبــاط بيـــرسون )0.781( بمســتوى داللــة يعــادل 

)0.006( وهــو موضــح بجــدول )4(

ويشيـــر الجــدول رقــم )6( أن معامــل االرتبــاط r يســاوي )0.781( وبدرجــة معنويــة 0.003 ومعامــل التحديــد R2 بقيمــة 
)0.610( وهــذا يعنــي أن مــا قيمتــه 61% مــن التغيـــرات فــي التميـــز املؤس�ســى فــي إدارة الســياحة العالجيــة ناجمــة عــن التغيـــرات 
فــى رأس املــال الفكــرى التنظيمــي، حيــث بلغــت قيمــة درجــة التأثيـــر )0.492( = b وتؤكــد معنويــة هــذه العالقــة قيمــة )ف( التــي 

بلغــت )41.875( وبذلــك تثبــت صحــة الفــرض الثانــي رفــض فــرض العــدم وقبــول الفــرض البديــل.

بهيــكل  املتعلقــة  البنــود  مــن  خاصــة  التنظيمــي  املــال  رأس  مــن  إســهامات  هنــاك  أن  النتيجــة  تلــك  لنــا  توضــح  حيــث 
تنظيمــي مــرن يســتوعب املتغيـــرات املفاجئــة، إجــراءات عمــل تنظيميــة فعالــة تســهم فــي التطويـــر املســتمر، قواعــد بيانــات 
مــن  الــذي تؤكــد عليــه دراســات كل  بيــن املســتويات املختلفــة، وهــو األمــر  الهيــكل املؤس�ســي واإلجــراءات ويتــم تداولهــا  عــن 

.  )Chi  and  Qian, 2016( )Aragon et al., 2015( )Dolores, et al., 2015(

بجوانــب  تتعلــق  املؤس�ســي  التميـــز  علــى  املؤثـــرة  التنظيمــى  املــال  رأس  محــاور  أن  النتيجــة  هــذه  مــن  نســتنتج  كمــا 
والتخصصيــة،  النــادرة  املعرفــة  علــى  قائــم  تنظيمــي  بهيــكل 
اإلنجــاز   وســهولة  العمــل  إجــراءات  تدفــق  ســرعة 
 )Sadalia and Lubis, 2015( )Dong and Zhang, 2016(
)Tamer et al., 2014( حيــث يــؤدى ذلــك إلــى تطويـــر التميـــز 

النــادرة. واملعــارف  الســرعة  حيــث  مــن  املؤس�ســي 

املــال  رأس  بيــن  العالقــة  التاليــة   الجــداول  وتظهــر 
الســياحة  إدارة  فــي  املؤس�ســى  والتميـــز  االبتــكاري  الفكــرى 
العالجيــة، فمــن خــالل جــدول )7( والــذي يظهــر نتائــج دراســة 
بيـــرسون  ارتبــاط  هــذه العالقــة حيــث نجــد ان قيمــة معامــل 
موضــح  وهــو   )0.008( يعــادل  داللــة  بمســتوى   )0.780(

إليــه. املشــار  بالجــدول 

يســاوي   r االرتبــاط  معامــل  أن   )9( جــدول  ويشيـــر 
 R2 التحديــد  0.008ومعامــل  معنويــة  وبدرجــة   )0.780(
بقيمــة )0.608( وهــذا يعنــي أن مــا قيمتــه 60% مــن التغيـــرات 
فــي التميـــز املؤس�ســى فــي إدارة الســياحة العالجيــة ناجمــة عــن 
التغيـــرات فــي رأس املــال الفكــرى االبتــكاري، حيــث بلغــت قيمــة 
درجــة التأثيـــر b = )0.495( وتؤكــد معنويــة هــذه العالقــة قيمــة 
الفــرض  صحــة  تثبــت  وبذلــك   )42.456( بلغــت  التــي  )ف( 

البديــل. الفــرض  وقبــول  العــدم  فــرض  رفــض  الثالــث 

مــن  كل  دراســات  مــع  النتائــج  تلــك  تتوافــق  حيــث 
 )Meles et al., 2016(  )Chi  and  Qian, 2016(
 )Diaz-Fernandez, et al., 2015(  )Dolores et al., 2015(
 )Dong and Zhang, 2016(  )Sadalia and Lubis, 2015(
بـــرأس  املرتبطــة  العناصــر  فــي  خاصــة   )Tamer et al., 2014(

جدول رقم )4) 
نتائج اختبار معامل ارتباط »بيـرسون« للعالقة بين رأس املال 
الفكرى التنظيمي والتميـز املؤس�سى في إدارة السياحة العالجية

املتغيـر املستقل 
(X2(

معامل ارتباط 
(r( بيـرسون

مستوى 
املتغيـر التابع )Y)املعنوية

رأس املال 
والتميـز املؤس�سي0.7810.006الفكري التنظيمي

**دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(.

جدول رقم )5) 
نتائج تحليل االنحدار بين متغيـري رأس املال الفكرى 

التنظيمي والتميـز املؤس�سى في إدارة السياحة العالجية

الخطأ       Bاملتغيـر
قيمة بيتااملعياري

املعنوية)ت(

3.8580.3560008.6220.000الثابت
رأس املال الفكري 

)X2( 0.4750.0810.0350.2890.000التنظيمي

**دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(.

جدول رقم )6)
العالقة بين متغيـري رأس املال الفكرى التنظيمي

والتميـز املؤس�سى في إدارة السياحة العالجية

التميـز املؤس�سياملتغيـرات

رأس املال الفكري 
)X2( التنظيمي

rR2B املعنويةتف

0.7810.6100.49241.87511.4550.006

**دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(.
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املــال الفكــرى القائــم علــى االبتــكار والتــي تؤثـــر علــى زيــادة التميـــز 
املؤس�ســى اإليجابــي ومخرجاتــه فــي بنــاء قيمــة ملموســة، االبتــكار 
عاليــة  وقــدرات  مهــارات   اكتســاب  وتطويـــرها،  الخدمــات    فــى 

العمــل. مهــام  ألداء 

هــذا وتؤكــد تلــك النتيجــة علــى تـــرابطها مــع دراســات كل 
 )Raman et al., 2016(  )Dehaghi and Rouhani, 2014( من
)Belias et al., 2015( )Liao  and Huang , 2016( من حيث 
باالبتــكار  تتعلــق  عناصــر  الــى  يحتــاج  املؤس�ســى  التميـــز  ان 
إنجــاز  الخبـــرات،  تبــادل  علــى  تســاعد  تنظيميــة  بيئــة  وتوافــر 
تحســين  املتميـــزة،  الجهــود  بــذل  وســرعة،  بدقــة  االعمــال 

الوظيفيــة. واملســئوليات  املهــام  وراء  مــن  اإلنتاجيــة 

مناقشة نتائج الدراسة امليدانية

اهتمــت الدراســة الحاليــة بمعالجــة ودراســة العالقــة 
بين رأس املال الفكري والتميـز املؤس�سي في إدارة السياحة 
نتائــج  جــاءت  حيــث  املصريــة  الســياحة  بــوزارة  العالجيــة 
اختبــار صالحيــة الفرضيــات التــي بنيــت عليهــا الدراســة فيمــا 
يخــص تلــك العالقــة وهــو مــا يعنــي ال يوجــد مــا ينفــي صحــة 
 مع دراسات كل من 

ً
تلك العالقة، االمر الذي جاء متوافقا

 )Diaz-Fernandez et al., 2015( )Tamer et al., 2014(
 ،)Sadalia and Lubis,  2015( )Liao and Huang, 2016(
حيــث تعــزز تلــك االدبيــات التوجهــات للعالقــة بيــن رأس املــال 
الفكــرى  املــال  رأس  ان  خاصــة  املؤس�ســى   والتميـــز  الفكــرى 
وتوليــد  البشــرى  العنصــر  ممارســات  علــى  األصــل  فــي  يقــوم 
املنظمــة  إنتاجيــة  علــى  تؤثـــر  ملموســة  غيـــر  فكريــة  أصــول 

.)Lahiani et al., 2016( )Riza et al., 2015( ووضعهــا التناف�ســي واداؤهــا املؤس�ســي الجيــد

وفــى إطــار مناقشــة الدراســة الحاليــة  لطبيعــة العالقــة بيــن رأس املــال الفكــرى التنظيمــي  والتميـــز املؤس�ســي فــي إدارة 
الســياحة العالجيــة بــوزارة الســياحة املصريــة تبيــن مــن النتائــج صحــة تلــك العالقــة األمــر الــذى نســتوضح مــن خاللــه أن رأس 
املــال الفكــرى التنظيمــي مكــون مهــم فــي إيجــاد العالقــة اإليجابيــة التــي تؤثـــر بشــكل ســليم علــى التميـــز املؤس�ســى، حيــث أكــد علــى 
هــذا االتجــاه كل مــن )Dong and Zhang, 2016( )Chi  and  Qian, 2016(  وهــو مــا يعنــي ال يوجــد مــا ينفــي  صحــة تلــك 
العالقــة  وتوافقهــا مــع تلــك االدبيــات، خاصــة فــى ظــل تأكيــد )Raman et al., 2016( )Dehaghi and Rouhani, 2014( أن 
ــر  رأس املــال الفكــرى مــن الناحيــة التنظيميــة يعــزز مــن تــوارث الخبـــرات وتناقلهــا بيــن العنصــر البشــرى وهــو مــا يكــون لــه األثـ

اإليجابــي علــى التميـــز املؤس�ســي وتحســينه.

العالجيــة  الســياحة  إدارة  فــي  املؤس�ســي  والتميـــز  االبتــكاري  الفكــرى  املــال  بيــن رأس  العالقــة  مــن فحــص  تبيــن  كذلــك 
ال  يعنــي  مــا  وهــو  للعامليــن  الوظيفــي  األداء  علــى  ســليم  بشــكل  تؤثـــر  إيجابيــة  عالقــة  وجــود  املصريــة  الســياحة  بــوزارة 
 )Diaz-Fernandez et al., 2015( مــن  كل  أدبيــات  مــع  املســار  هــذا  ينطبــق  حيــث  العالقــة  تلــك  صحــة  ينفــي  مــا  يوجــد 
)Belias et al. 2015( )Aragon et al., 2015( )Lentjushenkova and Lapina, 2017( )Lopez-Ruiz et al., 2014( االمــر 
الــذي يعنــي أن التوجــه ملمارســات رأس املــال الفكــرى االبتــكاري بــات مــن العوامــل املهمــة التــي تبنــى التميـــز املؤس�ســي وهــذه 

البشــري. واملســتوى  بــل  املؤس�ســي  املســتوى  علــى  فقــط  ليــس  االبتــكار  نحــو  املؤسســات  توجــه  تعــزز  النتيجــة 

جدول رقم )7) 
نتائج اختبار معامل ارتباط »بيـرسون« للعالقة بين متغيـري 

رأس املال الفكرى االبتكاري والتميـز املؤس�سي في
إدارة السياحة العالجية

املتغيـر املستقل 
(X3(

معامل ارتباط 
(r( بيـرسون

مستوى 
املتغيـر التابع )Y)املعنوية

رأس املال الفكري 
التميـز املؤس�سي في إدارة 0.7800.008االبتكاري

السياحة العالجية

**دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(.

جدول رقم )8) 
نتائج تحليل االنحدار بين متغيـري رأس املال الفكرى 
االبتكاري والتميـز املؤس�سي في إدارة السياحة العالجية

الخطأ       Bاملتغيـر
قيمة بيتااملعياري

املعنوية)ت(

3.6950.3550008.5250.000الثابت
رأس املال الفكري 

)X3( 0.4950.0890.0390.2750.000االبتكاري

**دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(.

جدول رقم )9) 
العالقة بين متغيـري رأس املال الفكرى االبتكاري والتميـز 

املؤس�سي في إدارة السياحة العالجية

التميـز املؤس�سياملتغيـرات
رأس املال 
الفكري 
االبتكاري

rR2Bاملعنويةتف

0.7800.6080.49542.45611.6520.008

**دالة عند مستوى معنوية أقل من )0.01(.
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النتائــج التــي توصلــت اليهــا الدراســة الحاليــة باملقارنــة مــع األدبيــات نســتنتج منهــا أيًضــا أن واقــع رأس املــال بمكوناتــه 
املتعلقــة بالعناصــر التنظيميــة والعناصــر االبتكاريــة يســهم فــي اكتمــال املنظومــة املؤسســية التــي توفيـــر أبعــاد وبيئــة مناســبة 
للتميـــز املؤس�ســى، حيــث تؤيــد نتائــج دراســات كل مــن )Dong and Zhang, 2016( )Chi  and  Qian, 2016( أن مســارات 
رأس املــال الفكــرى تـــرسخ مــن اســتحواذ املؤسســة علــى وضعيــة تنظيميــة مهمــة تســهم فــي أحــداث التطويـــر املنشــود والــذى 
  )Raman et al., 2016( بــدوره يســهم فــي تطويـــر التميـــز املؤس�ســي تحــت مظلــة ذلــك التنظيــم املعتمــد علــى رأس املــال الفكــرى

)Dehaghi and Rouhani, 2014(

ُبعد أخر مهم نستشــفه من نتائج الدراســة الحالية واســتنتاجات من األدبيات التي تم عرضها في متن الدراســة الحالية  
يتعلــق بإســهامات رأس املــال الفكــرى تجــاه تحســين مخرجــات التميـــز املؤس�ســي وعبـــر التـركيـــز علــى ممارســات تتيــح أجــواء 
اســتقاللية الفكــر والــذكاء )Raman et al., 2016( )Dehaghi and Rouhani, 2014( حيــث يوفــر هــذا العنصــر  درجــة مــن 
الحرية وفي ذات الوقت تحقيق فكر متميـز يسهم في  تطويـر في جوانب التميـز املؤس�سي، وتـرسيخ صفة الجرأة اإليجابية فى 
األداء وعــدم الخــوف مــن االطــالع علــى الجديــد وممارســة كل مــا هــو جديــد وتقبــل التغييـــر والتطويـــر دون خــوف علــى الجوانــب 
التــي تتعلــق بالخصائــص الشــخصية والســلوكية ومــن ثــم  التحــول إلــى االبتــكار واإلبــداع فــي إيجــاد الحلــول املناســبة للتميـــز 

.)Dong and Zhang, 2016(  )Liao  and Huang, 2016( املؤس�ســي

توصيات الدراسة الحالية فى ضوء النتائج التي تم التوصل إليها

تبيــن مــن فحــص ودراســات العالقــات القائمــة عليهــا الدراســة الحاليــة فيمــا يخــص رأس املــال الفكــري والتميـــز املؤس�ســي 
صحــة تلــك العالقــات وهــو مــا يعنــي ال يوجــد مــا ينفــي صحــة تلــك العالقــة، لــذا فــي ضــوء تلــك العالقــات ننطلــق بمجموعــة مــن 
ــز املؤس�ســي بــإدارة الســياحة العالجيــة بــوزارة الســياحة  ــز دور رأس املــال الفكــري تجــاه التميـ التوصيــات املقتـــرحة ألجــل تعزيـ

املصريــة:

أن تقــوم إدارة الســياحة العالجيــة فــي وزارة الســياحة بتطبيــق نظــام لــرأس املــال الفكــري مــن خــالل آليــة تنفيذيــة 1- 
ملموســة  قيمــة  تضيــف  بأفــكار  الوظيفــي  بأدائهــم  يســهمون  الذيــن  لألفــراد  ومعنــوي  مــادي  تكريــم  علــى  تعتمــد 

العالجيــة. الســياحة  إدارة  علــى  العائــد  مــن  وتعــزز  لألنشــطة 

تطويـــر الهيــكل التنظيمــي إلدارة الســياحة العالجيــة وفــق معاييـــر رأس املــال الفكــري مــن حيــث توفيـــر بيئــة لالبتــكار 2- 
واالبــداع، مــن خــالل آليــة تنفيذيــة تقــوم علــى تعديــل تصميــم الهيــكل واالختصاصــات التنظيميــة مــن خــالل إضافــة 

او تعديــل او حــذف االختصاصــات لتتناســب مــع الهيــكل التنظيمــي والهيــكل الوظيفــي واملســميات الوظيفيــة.

أن ُيعــاد النظــر فــي بطاقــات الوصــف الوظيفــى وتطويـــرها مــن خــالل آليــة تنفيذيــة تقــوم علــى تعديلهــا ووضــع معاييـــر 3- 
لــألداء واملهــام املنــوط بهــا لهــم بشــكل منســجم مــع معاييـــر رأس املــال الفكــري التنظيمــي واالبتــكاري.

وضــع مقاييــس للتميـــز املؤس�ســى بــإدارة الســياحة العالجيــة مــن منطلــق مواصفــات رأس املــال الفكــري والتنظيمــي 4- 
واالبتــكاري لقيــاس إســهامات االفــراد فــي بنــاء املعرفــة التنظيميــة واالبتــكار واملقتـــرحات العمليــة القابلــة للتنفيــذ مــن 
.EFQM خــالل آليــة تنفيذيــة تعتمــد علــى الدليــل التطبيقــي املنشــور عبـــر املنظمــة األوربيــة للجــودة والتميـــز املؤس�ســي

أن تقــوم إدارة الســياحة العالجيــة بتوفيـــر مصــادر معرفيــة رقميــة او مكتبيــة مــن خــالل آليــة تنفيذيــة تســتخدم 5- 
قاعــات مكتبيــة تخصــص لهــذا الغــرض لبنــاء قــدرات العامليــن فــي مجــال االبتــكار واملقتـــرحات التــي تخــدم مجــال 

اإلدارة.

 تنفيــذ مجموعــة مــن البـــرامج التدريبيــة التــي تعــزز مــن مفاهيــم وممارســات رأس املــال الفكــري التنظيمــي واالبتــكاري 6- 
لــدى املســتويات املختلفــة مــن العامليــن فــي إدارة الســياحة العالجيــة، مــن خــالل آليــة تنفيذيــة تقــوم علــى دراســة 
االحتياجــات التدريبيــة واملســتويات الوظيفيــة املطلــوب تدريبهــا ثــم وضــع البـــرنامج الزمنــى للتنفيــذ وتحديــد جهــة 

التدريــب إلــى غيـــره مــن باقــي العمليــة التنفيذيــة للتدريــب.

فــي مجــاالت التميـــز املؤس�ســى القائمــة علــى دور املوظفيــن وأداؤهــم بمواصفــات تتســم 7-  عقــد ورش عمــل تثقيفيــة 
بــإدارة الورشــة واملــواد العلميــة التــي  باالبتــكار ومرونــة األداء، مــن خــالل آليــة تنفيذيــة تقــوم علــى تحديــد القائــم 
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ســتطرح فــي الورشــة والفئــات املشــاركة ودورهــا فــي تنفيــذ الورشــة وتحديــد املخرجــات املتوقعــة مــن الورشــة وكيفيــة 
وتطبيقهــا. تنفيذهــا 

صياغــة خطــة استـــراتيجية وخطــة تنفيذيــة تقــوم علــى تحديــد اهــداف ومؤشــرات أداء لألهــداف فــي مجــاالت رأس 8- 
املــال الفكــرى والتميـــز املؤس�ســي املرتبــط بــه مــن خــالل آليــة تنفيذيــة تقــوم علــى دراســة االختصاصــات التنظيميــة 
والهيــكل الوظيفــي واالختصاصــات الوظيفيــة للعامليــن وتحديــد مســتويات اإلنجــاز واألداء للوحــدات والوظائــف 

وتـــرجمتها فــي الخطــة ومــن ثــم تحويلهــا الــى بـــرامج عمــل وانشــطة ملتابعــة تنفيذهــا.

آفاق مستقبلية مقتـرحة للدراسات واألدبيات العربية

بــكل تأكيــد ال تســتطيع الدراســة الحاليــة أن تلبــي كافــة جوانــب األبحــاث فــى مجــال رأس املــال الفكــري والتميـــز املؤس�ســي، 
لــذا تقتـــرح الدراســة آفــاق مســتقبلية تســهم فــى إرشــاد الباحثيــن لتوجيــه اهتماماتهــم البحثيــة نحوهــا مــن أهمهــا مــا يلــي:

أثـر القيادة التحويلية على تطبيق مدخل رأس املال الفكري املعزز لالبتكار الوظيفى.- 

دراسة استكشافية ألبعاد ومعاييـر رأس املال الفكري االبتكاري في املؤسسات العامة.- 

دراسة استكشافية ألبعاد ومعاييـر رأس املال الفكري التنظيمي في املؤسسات العامة.- 

أثـــر رأس املــال الفكــري للعمــالء علــى جــودة الخدمــات الســياحية دراســة تطبيقيــة علــى إدارة الســياحة العالجيــة فــي - 
مصــر.
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استمارة استقصاء

: فيمــا يلــي مجموعــة عبــارات تتعلــق بــرأس املــال الفكــري بــإدارة الســياحة العالجيــة، يـــرجى إبــداء آرائكــم فــي الخانــة التــي 
ً
اوال

تتناســب معكــم

الفقراتم
غيـر 

افق  مو
تماما )))

غيـر 
افق  مو

(2(

محايد 
(3(

افق  مو
(4(

افق  مو
 
ً
تماما
(5(

يوجد اهتمام من جانب املسئولين في االدارة بمفهوم رأس املال الفكري وابعاده )
يدرك املسئولين باإلدارة أهمية ممارسات رأس املال الفكري 2
تهتم االدارة ببناء موارد بشرية وخبـرات متنوعة في مجال السياحة العالجية3
يعبـر رأس املال الفكري عن األصول غيـر امللموسة التي تحسن من القدرة التنافسية لإلدارة4
أرى أن رأس املال الفكري من املداخل الحديثة التي يجب تطبيقها باإلدارة5
لدى اإلدارة مجموعة من حقوق امللكية الفكرية في مجاالت عملها 6
هناك اهتمام بأنشطة البحوث واالبتكار لدعم خبـرات االدارة7
توجه االدارة اهتماماتها ببناء عالقات قوية مع العمالء في مجال عملها8
تمتلك االدارة هياكل تنظيمية ووحدات مؤسسية توفر مزايا مؤسسية لإلدارة 9

تتفرد اإلدارة  بإجراءات تنظيمية فعالة تسهم في تحسين األداء املؤس�سي وتطويـره0)

: فيمــا يلــي مجموعــة عبــارات تتعلــق بــرأس املــال الفكــرى مــن حيــث مكــون رأس املــال التنظيمــى بــإدارة الســياحة العالجيــة، 
ً
ثانيــا

يـــرجى إبــداء آرائكــم فــي الخانــة التــي تتناســب معكــم

الفقراتم
غيـر 

افق  مو
تماما )))

غيـر 
افق  مو

(2(

محايد 
افق )3) مو

(4(

افق  مو
 
ً
تماما
(5(

يتوافر لدى االدارة هيكل تنظيمي مرن يستوعب املتغيـرات املفاجئة1
يوجد إجراءات عمل تنظيمية فعالة تسهم في التطويـر املستمر ألداء أنشطة االدارة2
تتوافر قواعد بيانات عن الهيكل املؤس�سي واإلجراءات ويتم تداولها بين املستويات املختلفة3
تهتم االدارة بتطويـر بطاقات وصف وظيفي بما يسمح باستمرارية األداء املؤس�سي الفعال4
يتوافر لدى االدارة وحدات إدارية متميـزة ومتفردة في خدمة العمالء وتقديم 5

خدمات سياحية تنافسية
تتسم االدارة بهيكل تنظيمي قائم على املعرفة النادرة والتخصصية التنافسية6
يشجع تصميم الهيكل التنظيمي لإلدارة على سرعة تدفق إجراءات العمل وسهولة 7

اإلنجاز بشكل تناف�سي عن املؤسسات االخرى
يشجع الهيكل التنظيمي إلدارة السياحة العالجية على انتاج املعرفة النادرة 8 

االستـراتيجية في مجال التخصص والتفرد بها قبل الغيـر

ــا:- فيمــا يلــي مجموعــة عبــارات تتعلــق بــرأس املــال الفكــرى مــن حيــث مكــون االبتــكار واالبــداع بــإدارة الســياحة العالجيــة، 
ً
ثالث

يـــرجى إبــداء آرائكــم فــي الخانــة التــي تتناســب معكــم

الفقراتم
غيـر 

افق  مو
تماما )))

غيـر 
افق  مو

(2(

محايد 
(3(

افق  مو
(4(

افق  مو
 
ً
تماما
(5(

يتم االستثمار في تطويـر كفاءات املوارد البشرية لديها1
يوجد اهتمام ببناء بيئة ابداعية وابتكارية لتعزيـز اسهامات املوارد البشرية2
يدرك املسئولين اهمية بناء قيمة ملموسة من اداء املوارد البشرية لدية3
تمثل املوارد البشرية مصدر هام من مصادر االبتكار في خدماتها وتطويـرها4
تهتم اإلدارة بالحفاظ على الكفاءات البشرية لديه وتطويـرها5
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الفقراتم
غيـر 

افق  مو
تماما )))

غيـر 
افق  مو

(2(

محايد 
(3(

افق  مو
(4(

افق  مو
 
ً
تماما
(5(

لدى االدارة خطة تدريبية واضحة لرفع كفاءة االبتكار لدى املوارد البشرية لديه6
يهتم املسئولين باإلدارة بقياس املردود والعائد من اداء املوارد البشرية7
يهتم املسئولين باإلدارة باكتشاف وتوظيف كفاءات املوارد البشرية لديه في 8

خدمة نشاطاته 
تمتلك االدارة موارد بشرية تسهم في زيادة القيمة املضافة من انشطة 9

تقوم االدارة بالحفاظ على ما لديها من كفاءات وخبـرات لتحسين التعلم والنمو 10
للموارد البشرية

تتمتع املوارد البشرية في االدارة بمهارات وقدرات عالية ألداء مهام العمل11

: فيمــا يلــي مجموعــة عبــارات تتعلــق بالتميـــز املؤس�ســى فــي إدارة الســياحة العالجيــة، يـــرجى إبــداء آرائكــم فــي الخانــة التــي 
ً
رابعــا

تتناســب معكــم

الفقراتم
غيـر 

افق  مو
تماما )))

غيـر 
افق  مو

(2(

محايد 
(3(

افق  مو
(4(

افق  مو
 
ً
تماما
(5(

تهتم اإلدارة بنشر ثقافة التميـز املؤس�سي لدى كافة املستويات1
تهتم اإلدارة بتطويـر خدماتها بشكل مختلف عن االخرين 2
يهتم العاملون في االدارة بتطويـر اداؤهم وفقا ألخر مستجدات مجال العمل3
تساعد اإلدارة العاملين لديها على التفوق والتميـز في األداء الوظيفي.4
يؤدى العاملون في االدارة مهامهم الوظيفية في أجواء تعاونية مع الزمالء5
يعرف العاملون في االدارة مهامهم الوظيفية ويقومون باالبتكار واالبداع في اداؤها6
هناك اهتمام بتبادل الخبـرات النادرة واملتميـزة بين العاملين في اإلدارة 7
يهتم العاملون في اإلدارة بإنجاز االعمال بدقة وسرعة.8
تشجع اإلدارة العاملون على بذل الجهود املبتكرة املتميـزة.9

تهتم اإلدارة باستمرارية واستدامة التطويـر املؤس�سي وفق أحدث األساليب االدارية. 10
اهتم بتحسين إنتاجيتي وفق بذل الجهود املطلوبة لتحقيق اهداف االدارة11

فــي إدارة الســياحة  بـــرأس املــال الفكــرى والتميـــز املؤس�ســى  خامًســا: مــن وجهــة نظركــم مــا هــي أهــم املعوقــات املتعلقــة 
العالجيــة؟

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

سادًسا: من وجهة نظركم ما هي أهم املقتـرحات التي يمكن من خاللها التغلب على تلك املعوقات؟
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.....................................................................................................................................................................................................
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ABSTRACT

The study aimed to examine the relationship between intellectual capital and institutional excellence 
in the Ministry of Tourism, Department of Therapeutic Tourism, and explore the relationship of intellectual 
capital in terms of organizational capital component and innovation and creativity component of institu-
tional excellence. Medical tourism in the Egyptian Ministry of Tourism? The researcher developed three 
hypotheses: There is no statistically significant relationship between the intellectual capital in terms of hu-
man capital component and institutional excellence in the Department of Medical Tourism in the Egyptian 
Ministry of Tourism, There is no statistically significant relationship between intellectual capital in terms 
of organizational capital component and institutional excellence in the Department of Medical Tourism in 
the Egyptian Ministry of Tourism, There is no statistically significant relationship between the intellectual 
capital in terms of the component of innovation, creativity and institutional excellence in the management 
of medical tourism in the Egyptian Ministry of Tourism.

The results show that there is a correlation and influence on the part of the intellectual capital in terms 
of the organizational and innovative component. The study also revealed that the reality of capital with its 
components related to the organizational and innovative elements contributes to the completion of the 
institutional system that provides appropriate dimensions and environment to achieve excellence in the 
management of medical tourism. 

The statistical relations of the three research hypotheses and the impact of organizational capital, hu-
man capital and intellectual capital on the distinguished institutional performance in the management of 
medical tourism were demonstrated. The study recommended drawing up a plan for human resources and 
practicing it from the basis of organizational and innovative intellectual capital, The Medical Tourism Ad-
ministration in the Ministry of Tourism should implement a system of material and moral recognition for 
individuals who contribute their performance to ideas that add tangible value to activities and enhance the 
return on medical tourism management, Develop the organizational structure of the management of med-
ical tourism in accordance with the standards of intellectual capital in terms of providing an environment 
for innovation and creativity.

Key Words: Intellectual Capital - Organizational Capital - Innovative Capital - Institutional Excellence - 
Human Resources Management - Ministry of Tourism - Medical Tourism Management.


