
 

 
 

 رأض املال الفكزٍ علِ حتكًل املًزَ التيافشًُ املشتذامُ أثز
 دراسُ تطبًكًُ علِ اجلامعات األردىًُ اخلاصُ

 
The Impact of Intellectual Capital on Achieving Sustainable 

Competitive Advantage: Applied study in the Jordanian Private 

Universities  

 

 

داد ـإع
   لــؤٍ مــظـــَىر حـشـــً

 
راف  ــإش

 مزاد سلًه عطًاىٌالذكتىر 
 

 
قذمت ٍذه الزسالُ إستكنااًل ملتطلبات احلضىل علِ درجُ املاجشتري يف إدارَ األعنال  

 قشه إدارَ األعنال
 كلًـُ األعنال
 جامعُ االسزاء

 
 2018/2019العاو اجلامعٌ 

 



  - ة- 

 
 تـفـىيــض

  
أفىض جبهعة االسراء بتسويذ نسخ هن  "لؤٍ مظَىر ىايف حشً " أنب الوىقع أدنبه

دراسُ  – اثز رأض املال الفكزٍ علِ حتكًل املًزَ التيافشًُ املشتذامُ" رسبلتي  الوعنىنة بــ 

للونظوبت الجبهعية أو الوؤسسبت أو الهيئبت أو "  تطبًكًُ علِ اجلامعات األردىًُ اخلاصُ

 .األشخبص الوعنيين ببألبحبث والذراسبت العلوية عنذ طلبهب
 

 لؤٍ مظَىر ىايف حشً: االسه

  :التىقًع

 و   2019/ 10/1:  التاريخ

 

 

 



  - ج- 

 

 قزار جليُ املياقظُ 
 

 :نوقشت ىذه الرسالة وعنوانيا
 

 ثز رأض املال الفكزٍ علِ حتكًل املًزَ التيافشًُ املشتذامُأ

 دراسُ تطبًكًُ علِ اجلامعات األردىًُ اخلاصُ 
 

 م   2019/ 10/1   وُأجيزت بتاريخ

 

 

 التىقًع اجلامعُ أعضاء جليُ املياقظُ

............ ...................... االســـــــــــزاء مظزفًا ورئًشًا الذكتىر مزاد سلًه العطًاىٌ 

 
............ ...................... االســـــــــــزاء عضىًا داخلًًا الذكتىر بالل خلف الشكارىُ

 
............ ...................... البلكاء التطبًكًُ  خارجًًا عضىًا الذكتىر  عطا علًاٌ الظزعُ

 

 

 
 

 

 



  - د- 
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 والصالة والسالم عمى سيد األنبياء  حمدًا كثيرًا مباركًا فيو،الحمد هلل رب العالمين،

 . لو وصحبو أجمعينآ وعمى  سيد الخمق ومعمم البشرية،والمرسمين
 

 المشرف عمى رسالتي؛ الدكتور  إلىبجزيل الشكر والثناء، وجميل الوفاء، يسرني أن أتقدم

مراد سميم عيطاني، الذي وجدتو نعم المعمم والناصح والمعين، والذي منحني الكثير من وقتو 

  .وصبره وأحاطني بمالحظاتو القيمة، وكان لو عظيم األثر في اتمام رسالتي ىذه
 

 األفاضل أعضاء لجنة المناقشة، عمى ما لألساتذة واالمتنان بخالص الشكر أتقدمكما 

وكذلك إلى السادة محكمي االستبانات لما قدموه . بذلوه من جيد أثناء قراءة ىذه الرسالة ومناقشتيا

. من جيد ووقت في تحكيم االستبانة

وأخيرًا أقدم الشكر والتقدير إلى من تظافرت جيودىم معي قمبًا وقالبًا إلتمام ىذه الدراسة 

 

 واهلل ولي التوفيق ،،،
 

الباحث 
 لؤي مشيور حسن
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 اإلٍــــذاء

 

 

... إلى من آثروني عمى نفسيم ومن شققت طريقي في ظميم بنجاح واطمئنان 

والدّي األعزاء 

 

 

... إلى من كانوا معي في كل ساعاتي، وأدخموا الفرحة إلى نفسي 

 أخوتي وأصدقائي 
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 الممخص بالعربية
 رأس المال الفكري عمى تحقيق الميزة التنافسية المستدامة أثر

 دراسة تطبيقية عمى الجامعات األردنية الخاصة
  مشيور نايف حسن لؤي: إعـــداد

مراد سميم عطياني : إشراف الدكتور
  

بعاد رأس المال الفكري عمى تحقيق الميزة التنافسية أدفت ىذه الدراسة إلى قياس وتحميل أثر ه

ة في الجامعات األردنية الخاصة، حيث تكّون مجتمع الدراسة من كافة العاممين في الجامعات المستدام

ولتحقيق اىداف ىذه الدراسة وغاياتيا فقد تم تصميم وتوزيع األردنية الخاصة والواقعة في مدينة عمان، 

شخص من العاممين في الجامعات الخاصة من  (160)عينة عشوائية بسيطة تكونت من استبانة عمى 

( 135) كل جامعة، استعاد الباحث منيا  استبانة في(20)مختمف المستويات والتخصصات بواقع 

تم و. ، كانت جميعيا صالحة لعمميات التحميل االحصائي( %84.3)استبانة بنسبة استرداد بمغت 

األساليب اإلحصائية التي كان من أبرزىا العديد من استخدام المنيج الوصفي التحميمي، وجرى استخدام 

 لعينة مستقمة، وتحميل االنحدار المتعدد tالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واختبار 

 .  والبسيط

وبعد إجراء عممية تحميل بيانات ىذه الدراسة واختبار فرضياتيا توصمت الدراسة إلى عدد من 

رأس )المتمثمة في رأس المال الفكري بعاد أوجود تأثير دال احصائيا لكافة  :النتائج التي كان من أبرزىا

الميزة التنافسية المستدامة بكافة ي تحقيق ف (يالمال البشري، ورأس المال الييكمي، ورأس المال االجتماع

 الجامعات األردنية الخاصة، وبناءً ي ف (التميز، واالبداع، وتحسين جودة الخدمات)االبعاد المتمثمة في 

.  الميزة التنافسيةن ترتقي بمستوى أنيا أعمى ذلك فقد قدم الباحث مجموعة من التوصيات التي من ش

 

 . رأس المال الفكري، الميزة التنافسية المستدامة، الجامعات األردنية الخاصة: الكممات الدالة
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Abstract 
The Impact of Intellectual Capital on Achieving Sustainable Competitive 

Advantage: Applied study in the Jordanian private universities  
Prepared by: 

 Loay Mashhour Hassan 

Supervisor: Dr.  

Murad Salim Attiany 

This study aim to measure and analyze the impact of intellectual capital on 

achieving sustainable competitive advantage in the Jordanian private 

universities. The study population consists of all employees working in the 

Jordanian private universities located in Amman City.    To achieve the 

study objectives and goal a special questionnaire was designed and 

distributed to a random sample that consist of (160) worker at the range of 

(20) questionnaire for each university, only (135) valid questionnaire was 

retrieved at a responses rate of (84.3%). Analytical and descriptive 

approach used in this studye. Numerous statistical methods were used, 

such as arithmetical averages, standard deviations, independent one 

sample t-test, and multiple and simple regression. 

According to data analysis and hypothesis test the most important results 

reached in this study is there is a positive statistical significant impact of  

intellectual capital which consist of (human capital, structural capital, and 

social capita) in achieving sustainable competitive advantage that consist 

(differentiation, creativity, and Improving quality services) in Jordanian 

private universities. At the end of this study, the researcher provided a 

number of recommendations that necessary to achieve a highest level of 

competitive advantage to Jordanian private universities. 
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