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Abstract
The Iraqi educational institutions being educated organizations facing significant challenges as a result of scientific
progress enormous witnessed by the world in various fields, especially in the field of technology and the rapid and
Offersh of the intense competition between the various organizations and on the face of scientific particular ones
because these organizations from the role in the preparation of the necessary cadres for the advancement of the
burdens of development and projects economic advancement of the country desired direction.
The success of this type of organization does not depend on the material resources available to them and what is
owned by the tangible physical capital but on the capacity of intangible intellectual capital capable of innovation and
move the material and organizational capabilities. Based on the above can be summarized research problem in the
form of the following questions:
- Is that his presence in learning organizations imperative.
- What is the role and importance of intellectual capital in learning organizations
.Keywords: educational institutions, intellectual capital, learning organizations .
:المستخلص

تواجه المؤسسات التعليمية العراقية كونها منظمات متعلمة تحديات كبيرة نتيجة للتقدم العلمي الهائل الذي
يشهده العالم في مختلف المجاالت وخاصة في المجال التكنولوجي السريع وما أفرزه من منافسة حادة بين
مختلف المنظمات وعلى وجه الخصوص العلمية منها لما لهذه المنظمات من دور في إعداد الكوادر الالزمة
. للنهوض بأعباء التنمية والمشاريع االقتصادية للنهوض بواقع البلد باالتجاه المطلوب
وإن نجاح هذا النوع من المنظمات ال يتوقف على اإلمكانات المادية المتوفرة لديها وما تمتلكه من رأس المال
المادي الملموس بل على القدرات الغير ملموسة من رأس المال الفكري القادر على اإلبداع وتحريك تلك
اإلمكانات المادية والتنظيمية

المقدمــة
إذا كان قد صاحب الثورة الصناعية ظهور أصحاب الماليين من رجال األعمال الذين اعتمدوا في تكوين
ثرواتهم على الثروات الطبيعية والعمل الجسماني فأن عصر المعرفة يتميز بظهور رواد جدد لم تقم أعمالهم
)*(
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على مناجم المعادن وال على آبار البترول وال على تسخير عدد كبير من العمال من أجل تكوين ثروات طائلة
وإنما اعتمدوا اعتماداً كليا ً على الفكر البشري وإمكاناته في التجديد واالبتكار بحيث أصبح رأس المال الفكري
من أهم األصول لديهم إن لم يكن في بعض الحاالت كل األصول  ،وأبرز مثال على ذلك (بيل جيتس) مؤسس
شركة ميكروسوفت الذي استطاع أن يصل بقيمة الشركة إلى مليارات الدوالرات والتي ال تمثل األصول الثابتة
فيها إال نسبة ضئيلة جداً  ،أما الباقي فهو ناتج عن أعمال الفكر في التجديد واالبتكار  .جاءت الثورة التكنولوجية
لتنقل االقتصاد إلى مرحلة اقتصاد المعرفة حيث الغلبة لمن يعرف ال لمن يملك  ،فلم تعد المعرفة هي أحد عوامل
اإلنتاج فحسب بل أصبحت المادة الخام وعامالً من عوامل اإلنتاج فقد نرى ذلك في االقتصاد الخدمي الذي يعتمد
في الدرجة األولى على توافر المعلومات ومعالجتها والتعامل معها وتقديم الخدمة على أساسها .
وإذا نظرنا إلى عالم األعمال اليوم فأننا نجد أن كلل منظملة تقلدم عللى المعرفلة ملن أجلل تلوفير منلتج أو
خدمة ما فإذا لم تكن لديها المعرفة الكافية فلن تنجح أصالً إذا وجلد ملن يعلرف أكثلر منهلا فللن يطلول بقاؤهلا فلي
السوق  ،أما إذا لم تعمل على التجديد واالبتكار فقد حكم عليها بالموت .
من هنا يتضح لنا أهمية رأس المال الفكري في عالم األعمال اليوم وال يؤخذ كل عنصر بشري على أنله
رأس مال بشري يعتد بله  ،وإنملا يلراد بلرأس الملال البشلري العناصلر المفكلرة والقلادرة عللى االبتكلار المسلتمر
واإلبداع الذي يكاد يكون الميزة التنافسية الوحيدة للمنظمات في صراعها من أجل البقاء .
ولتحقيلق أهللداف البحلث فقللد تضللمن أربلع مباحللث تنللاول المبحلث األول منهجيللة البحللث فلي حللين تنللاول
المبحث الثاني اإلطار النظري وكرس المبحث الثالث للجانب الميداني وأخيراً تناول المبحث الرابع االسلتنتاجات
والتوصيات .
المبحث األول
منهجية البحث
تضمن هذا المبحث األمور التالية -:
أوالً  :مشكلة البحث :
تواجه المؤسسات التعليمية العراقية كونها منظمات متعلمة تحديات كبيرة نتيجة للتقدم العلمي الهائل الذي
يشلهده العللالم فللي مختلللف المجللاال ت وخاصللة فللي المجللال التكنوللوجي السللريع ومللا أفللرزه مللن منافسللة حللادة بللين
مختلف المنظمات وعلى وجه الخصلوص العلميلة منهلا لملا لهلذه المنظملات ملن دور فلي إعلداد الكلوادر الالزملة
للنهوض بأعباء التنمية والمشاريع االقتصادية للنهوض بواقع البلد باالتجاه المطلوب .
وإن نجاح هذا ا لنوع من المنظمات ال يتوقف على اإلمكانلات الماديلة المتلوفرة للديها وملا تمتلكله ملن رأس الملال
المللادي الململلوس بللل علللى القللدرات الغيللر ملموسللة مللن رأس المللال الفكللري القللادر علللى اإلبللداع وتحريللك تلللك
اإلمكانات المادية والتنظيمية  .وبناءاً على ما تقدم يمكن تلخيص مشكلة البحث على شكل التساؤالت التالية :
 -0هل أن وجوده في المنظمات المتعلمة ضرورة حتمية .
 -6ما هو دور وأهمية رأس المال الفكري في المنظمات المتعلمة.
ثانيا ً  :أهمية البحث
تأتي أهمية البحث الحالي من أهمية التعلرف عللى مفهلوم وأهميلة رأس الملال الفكلري باعتبلاره الملورد
غير ال ملموس الذي يساهم برفع قيمة وكفاءة المنظمات المتعلمة ومنها المنظمة المبحوثة ويحقق لها ميزة تنافسية
على مختلف األصعدة المحلية والعالمية وبالتالي ضرورة العمل على تقويم ومراجعلة أبعلاد رأس الملال الفكلري
للتعرف على واقع تنشيط واستقطاب وصناعة رأس المال الفكري والعمل على المحافظة عليه لملا لله ملن أهميلة
في بناء المنظمة واستمرار وجودها .
ثالثا ً  :أهداف البحث
يسعى البحث إلى تحقيق األهداف التالية -:
 -0التعرف على مفهوم وأهمية رأس المال الفكري .
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 -6التعرف على مدى اهتمام المنظمة المبحوثة برأس المال الفكري بصفته أحد الموارد الغير ملموسة.
 -3تقويم واقع أبعاد رأس المال الفكري في المنظمة المبحوثة.
 -4كيفية استخدام رأس المال الفكري في المنظمة المبحوثة وتشخيص المشكالت والمعوقات التلي تواجههلا
وتقديم المقترحات والتوصيات الالزمة بشأنها بهدف تطويرها واالستفادة منها .
رابعا :فرضيات البحث :
يقوم البحث على فرضيتين هما :
أ -الفرضية الرئيسية األولى :
( مستوى أبعاد رأس المال الفكري في المنظمة المبحوثة أعلى من الوسط الفرضي)
ويمكن اشتقاق الفرضيات الفرعية اآلتية:
 -0مستوى استقطاب رأس المال الفكري في المنظمة المبحوثة اعلي من الوسط الفرضي.
 -6مستوى صناعة رأس المال الفكري في المنظمة المبحوثة أعلى من الوسط الفرضي.
 -3مستوى تنشيط رأس المال الفكري في المنظمة المبحوثة أعلى من الوسط الفرضي.
 -4مستوى المحافظة على رأس المال الفكري في المنظمة المبحوثة أعلى من الوسط الفرضي.
 -5مستوى االهتمام بالزبائن في المنظمة المبحوثة أعلى من الوسط الفرضي.
ب -الفرضية الرئيسية الثانية :
( ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لرأس المال الفكري على تحسين أداء المنظمة المتعلمة)
خامسا ً  :مجتمع وعينة البحث
اختيرت جامعة بابل نظرا ألهميتهلا العلميلة فلي رفلد المجتملع بلالكوادر فلي مختللف االختصاصلات  .وقلد اعتملد
البحث على عينة تضم القيادات العليا للجامعة ممثلة برئيس الجامعة ومسلاعديه وعملداء الكليلات والمعلاونين فلي
كليات الجامعة وبمختلف األلقاب العلمية ،وبلغ حجم العينة (.)52
سادسا ً :وسائل جمع البيانات والمعلومات
عمليلة الحصلول عللى البيانلات والمعلوملات مهملة جلداً ووسليلة للوصلول إللى النتلائج بعلد إجلراء عمليلة
القيللاس والتحليلللل عللللى هللذه البيانلللات والمعلوملللات  .فقلللد اعتمللد البحلللث علللدة وسللائل للحصلللول عللللى البيانلللات
والمعلومات الالزمة وعلى النحو التالي :
أ -الجانب النظري :
تم تكوين اإلطار النظري من البحث بما توفر من المصادر العربية واألجنبية التي تناولت موضوعات
البحث والرسائل الجامعية والبحوث المنشورة والدوريات وكذلك من خالل شبكة المعلومات العالميلة (االنترنلت)
.
ب -الجانب الميداني :
تم الوصول على الجانب العملي من خالل ما يلي :
 -0المقابالت الشخصية .
 -6استمارة االستبيان .
حيث صممت االستمارة بعد اإلطالع على األدبيات المتعلقلة بالموضلوع وإعلداد اسلتمارة اسلتبانة عرضلت عللى
مجموعة من األساتذة المقيمين (الملحق رقم . )0وتم اعتمادها بعد ذلك بشكلها النهائي.
المبحث الثاني
التأطير النظري

أوالً  :مفهوم رأس المال الفكري
يعتبر هذا الموضوع حديثا ً نسبيا ً في الفكر اإلداري حيث بدأ االهتمام وبشكل خاص فلي فتلرة التسلعينات
من القرن الماضي والمتتبع للكتاب والباحثين في هذا المجلال سلوف يجلد أن نتائجله غيلر مكتمللة وغيلر متبللورة
وإنما هي في مرحلة التطور والبناء واالستكشاف  .وتناوله العديد من الكتاب والباحثين :
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 فقد رأى () Youndt,1996, p.686ان رأس المال الفكري هو "قدرات متميزة يتمتع بها عدد محدودمن األفراد العلاملين فلي المنظملة تمكلنهم ملن تقلديم إسلهامات فكريلة تمكلن المنظملة ملن زيلادة إنتاجيتهلا
وتحقيق مستويات أداء عالية مقارنة بالمنظمات المماثلة" .
أما ( )Hansent,et,1999,p.106,و ( )Castles,1999,p.1-2,فقد وصفا رأس الملال الفكلريبأنلله " الموجللودات التنافسللية التللي تقللوم بعمليللة التطللوير الخللالق واالسللتراتيجي المعتمللدة علللى االبتكللار
والتجديد اللذان يعدان المفتاح المؤدي إلـى البقاء في بيئة العمل المتغيرة بسرعة من خالل القيام باألشياء
الصحيحة وخلق موارد تولد الثروة أو منح الموارد الحالية إمكانية تعزيز خلق الثروة" .
 في حين رأى ( )Hamel,1994,p.19أنه "قدرة متفردة تتفوق بها المنظمة على منافسليها تتحقلق ملنتكامللل مهللارات مختلفللة وتسللهم فللي زيللادة القيمللة المقدمللة للمشللترين وهللي مصللدر مللن مصللادر الميللزة
التنافسية" .
 ويعبللر عنله (عبيللد  : 6111 ,ص )01بأنلله "المقللدرة العقليللة القللادرة علللى توليللد أفكللار جديللدة ومناسللبةعال من الجودة وتمتلك القلدرة عللى تحقيلق التكاملل والتنلاغم بلين
وعملية (قابلة للتنفيذ) وتتمتع بمستوى ٍ
مكونات مختلفة للوصول إلى األهداف المنشودة" .
وبنللاءا علللى ذلللك  ،يمكللن تعريللف رأس المللال الفكللري علللى أنلله عبللارة عللن مجموعللة األفللراد العللاملين فللي
المنظمة والذين يتمتعون بخبرات ومهارات ومعارف عاليلة تسلهم فلي إيجلاد قيملة مضلافة لمنتجلات المنظملة
مما يعني زيادة اإلنتاجية وتحقيق الجودة والربحيلة العاليلة وبالتلالي تحقيلق ميلزة تنافسلية تتمتلع بهلا المنظملة
وتأسيسا ً على ما تقدم من مفاهيم يمكن القلول أن رأس الملال الفكلري يتميلز ( :المفرجلي وصلالح : 6113 ،
ص)08 – 01
أ -قدرات متفردة قادرة على إنتاج األفكار الجديدة واألساليب المتطورة التي تميز المنظملة علن غيرهلا ملن
المنظمات .
ب -يصعب إلى حد كبير إيجاد بديل عنهم ألنهم نجوم المنظمة والعقول المدبرة لها .
ج -يتكون من مجموعة من العاملين الذي يمتلكون قدرات معرفية وتنظيمية دون غيرها .
د -يسعى إلى توسيع الحصة السوقية للمنظمة .
هـ -يرمي إلى تطوير األفكار القديمة .
ثانيا ً  :خصائص رأس المال الفكري :
عرفنا سابقا ً أن رأس المال الفكري يمثل مجموعة من األفراد اللذين يتمتعلون بقلدرات معرفيلة وتنظيميلة
تميزهم عن غيرهم من األفراد العاملين ويتوزعون على مختلف مستويات الهيكل التنظيمي وال يشترط توافر
شهادة أكاديمية بمن يتصف به  ،ولتأكيد ذلك بشكل أفضل يمكن التحدث عن خصائص األفراد اللذين يمثللون
رأس المل ال الفكلري  ،وبملا أنله ينطبلق عللى كلل معرفلة أو إبلداع أو ابتكلار أو تجديلد أو مهلارات متفلردة أو
قللدرات متميللزة (العنللزي  ) 008 : 6110 ،وأن مللن بللين أهللم الخصللائص التللي يتمتللع رأس المللال الفكللري
(المفرجي وصالح  : 6113 ،ص. )62 – 61
 -0يبادر رأس المال الفكري بتقديم األفكار والمقترحات البناءة .
 -6يحسم رأس المال الفكري القرارات بدون تردد إلى حد كبير .
 -3يتسم رأس المال الفكري بمستوى ذكاء متوسط فما فوق .
 -4يحبذ رأس المال الفكري التعامل مع الموضوعات التي تتسم بالتأكيد .
 -5يتميز رأس المال الفكري بمهارات عالية ومتنوعة .
 -2يتصف رأس المال الفكري بخبرات متقدمة .
 -1يميل رأس المال الفكري إلى تحمل المخاطرة في بدء العمل بدرجة كبيرة.
 -8يتميز رأس المال الفكري بمثابرة عالية من العمل .
ثالثا ُ  :أهمية رأس المال الفكري
تواجه المنظمات المعاصرة في كل يوم تغيرات سريعة تتطللب معلارف إدراكيلة عاليلة المسلتوى وزيلادة
ف ي المهارات المتقدمة لألفراد وفهم لألنظمة كي يحقق التوافق مع التغير وهذا سلوف ال يتحقلق ملا للم تعملل هلذه
المنظمات وفق قاعدة (رعاية األفراد – لماذا) أي االهتمام برأس المال الفكري (جواد  : 6112 ،ص. )008
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وأصبحت مسألة االهتمام برأس المال الفكري ضرورة ملحة قبل االهتمام باألبنية والمعدات  ،ألن القوى
العاملة اليوم تحولت إلى قوى عالمة واستطاعت أن تدخل تعديالت جوهرية على اآلالت وتبتكر آالت جديدة .
وبالمقابل أفرزت اآلالت قوة عمالة جديدة تتميز بالمعرفة  ،وهكذا كلما تعقلدت اآلالت زادت الحاجلة لهلذه القلوى
العاملة التي تست طيع تشغيلها وسوف تظهر الحاجة إلى تحديد مردود االستثمار ليس على الموجلودات الماليلة بلل
على الموجودات الفكرية (. )Finnigan 1996,p.213-214
كما تأتي أهمية رأس المال الفكري من كونه أكثر الموجودات قيمة في القرن الحادي والعشرين في ظل اقتصاد
يطلق عليه (االقتصاد المعرفي) ألنه يمثل قوى علمية قادرة على إدخال التعديالت الجوهرية على كل شيء في
أعمال منظماتهم فضالً عن ابتكاراتهم المتالحقة ()Drucker,1999,p.75كما يمكن توضيح
أهمية رأس المال الفكري بالنقاط التالية ( :الخطاوي . )66 : 6116 ،
 -0يعد رأس المال الفكري السلالح األساسلي ل لمنظملة فلي علالم اليلوم وذللك بسلبب أن الموجلودات الفكريلة
تمثل القوة الحصينة التي تضمن البقاء للمنظمة .
 -6يعللد وجللوده فللي المنظمللة بمثابللة ميللزة تنافسللية نتيجللة مللا تقدملله هللذه الللرؤوس مللن معرفللة مفيللدة وقللدرة
المنظمة تلك على استثمار تلك المعرفة لتحقيق الميزة التنافسية .
 -3إن الم عرفة المقدمة في رأس المال الفكري فريدة وغير متاحة وتقدم إسهامات فكرية تمكن المنظملة ملن
زيادة إنتاجها بالمقارنة مع مثيالتها .
 -4يعد رأس المال الفكري مصدراً جوهريا ً للميزة التنافسية فالمنظمات تتنافس على أساس المعرفة والميزة
للمعلومات وبذلك غدا رأس المال الفكري مسؤوالً عن عملية تحول مورد ومعرفة متميزة إللى مسلاهمة
ذات قيمة اقتصادية في السوق .
 -5إن مسألة االهتمام برأس المال الفكري أصبح مسألة مهمة جداً قبل االهتملام باألبنيلة والمعلدات واآلالت
وذلك بسبب أن القوى العاملة اليوم تحولت إلى قوى علمية .
وتتضح أهمية رأس المال الفكري فضالً عما تقدم من أهمية نظلم قياسله والتلي أصلبحت ملن أهلم المؤشلرات
التي تعكس التطور الفكري اإلداري .
رابعا ً  :مكونات رأس المال الفكري :
ينظر الى رأس المال الفكري على انه تلك المعرفة المتاحلة للدى الكفلاءات البشلرية والتلي يمكلن تحويلهلا
الى أرباح  ،ويمكن تشب يه عناصر رأس المال الفكري بمجموعة متراكمة ومجمعه من المعلارف  ،بحيلث ينظلر
كل طرف الى جانب المعرفة الذي تدخل في دائلرة اهتماماتله  ،ورغلم تبلاين وجهلة نظلر البلاحثين حلول مفهلوم
رأس الملال الفكللري اال ان هنلاك شللبه إجملاع علللى انله مكللون بدرجلة أساسللية ملن األصللول البشلرية واألصللول
الفكرية والهيكلية ( .العنزي ،6110 ،ص)055
يتكون رأس المال الفكري من عدد من المكونات غير المادية هي( :العارضي،6112،ص.)22
 -0األصول البشرية  :وهي المعرفة والمهارات والقدرات واإلبداع والخبرة المكتسبة من أداء العمل .
 -6األصووول الفكريووة  :وهللي مجمللل المعلومللات والمللذكرات المكتوبللة واإلرشللادات  ،فهللي تتكللون ( أي
األصول الفكرية ) بمجرد انتقال المعلومات والمعرفة واألفكار كأصول بشرية الى وضلع تصلبح فيله
مكتوبة ومحددة ومعروفة  ،وبالتالي يصبح بإمكان المؤسسة اسلتغالل تللك األصلول بلدل تعاملهلا ملع
األفراد  ،كالخطط  ،التصميمات الهندسية  ،والبرامج المعلوماتية .
 -3الملكية الفكرية  :التلي تمثلل فلي بلراءات االختلراع  ،وحقلوق الطبلع  ،والعالملات التجاريلة وكلل ملا
يمكن حمايته قانونا  ،اذ غالبا ما تعمل المؤسسات الرائدة فلي مجلال صلناعي أو خلدمي عللى املتالك
المزيد من حقلوق الملكيلة الفكريلة  ،بهلدف تحقيلق ميلزة تنافسلية  ،كملا تعملل المؤسسلات عللى تنميلة
محفظة للملكيات الفكرية الخاصة بها  ،وتسويقها.
 -4األصول الهيكلية  :وتشمل ثقافة المؤسسة  ،الهيكل التنظيمي  ،العمليات  ،اإلجراءات .
 -5رأس مووال العالتووات  :وهللو يعكللس طبيعللة العالقللات اإلسللتراتيجية التللي تللربط المؤسسللة بعمالئهللا
ومورديها ومنافسيها أو أي طرف يمكن ان يساهم في تطوير األفكار وترجمتها الى خدمات ومنتجات
مميزة.
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فلقد قدم كل من ( )Prusak,Davenport,1997,p.20نموذجا يبين فيله ان رأس الملال الفكلري
يتألف من ثالثة مكونات رئيسة هي :الموارد البشرية  ،الموجودات الفكرية  ،والملكية الفكرية حسلب
الشللكل ( ) 0الللذي يوضللح عمليللة تحويللل المللوارد البشللرية ( المعللارف  ،المهللارات  ،الخبللرات) الللى
موجودات فكريلة ( المعرفلة المدونلة فلي السلجالت والتقلارير األرشليفية أو المخزونلة )  ،والتلي تعلد
مصدر االبتكار المؤدي الى تحسين الموقع التنافسي  ،بينما تمثلل الملكيلة الفكريلة مجملل الموجلودات
الفكرية التي يمكن حمايتها قانونا .

رأس المال البشري
البرامج

األصول الفكرية
االختراعات
المنهجية

الوثائق

الخبرة
العمليات الرسامات

تاعدة البيانات

التصميمات

المهارات
اإلبداع
الملكية الفكرية

معرفة فنية

البراءات حقوق النشر العالمات التجارية االسرار

شكل ( )6مكونات رأس المال الفكري ( وفق نظرة ))Prusak,Davenport
المصدر Prusak,Davenport, 1997,p.20 :
خامسا  :عناصر رأس المال الفكري :
اختلفللت وجهللات نظللر الكتللاب والبللاحثين حللول عناصللر وأبعللاد رأس الملال الفكللري فقللد يللرى (الخفللاجي
والغالبي  ) 630 ، 6118 ،أن أبعاد رأس المال الفكري تتمثل فلي (المعرفلة  ،واللذكاء  ،واللتعلم  ،والتفكيلر
اإلداري والتنظيمي)
و يرى (العنزي  )063 ، 6110 ،أن عناصر رأس المال الفكري هي (آلية االستقطاب وآلية الصناعة)
 .وقدم ) )Sveiby ,1998,p.67عناصر رأس المال الفكري بالمنظمة على النحو التالي :
 كفاءة العاملين ( التعليم والخبرة ) . الهيكل الداخلي (الشكل القانوني للمنظمة  ،اإلدارة  ،النظم وثقافة المنظمة والبرامج الجاهزة) .أما ( )Broking ،1997.p.34.فقد قسم رأس المال الفكري إلى أربعة عناصر هي( :الدوري  ،وصالح ،
 ،6112ص.)18
 أصول السوق  :وتشمل جميع الجوانب غير الملموسة المرتبطلة بالسلوق مثلل الماركلات  ،العملالء  ،منافلذالتوزيع  ،الطلبات المتراكمة .
 األصللول البشللرية  :وهللي الخبللرات المتراكمللة  ،وقللدرات االبتكللار وحللل المشللاكل ومؤشللرات علللى قللدرةاألفراد على األداء في مواقف معينة مثل فرق العمل أو العمل تحت ضغط .
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 أصلول الملكيللة الفكريللة  :وتشللمل العالقللات التجاريللة  ،األسللرار التجاريللة  ،وبللراءات االختللراع  ،وحقللوقالتعليم والمعرفة .
 أصللول البنيللة التحتيللة  :وتتضللمن جميللع العناصللر التللي تحللدد طريقللة عمللل المنظمللة مثللل ثقافللة المنظمللة ،وطرق تقييم الخطر  ،أساليب إدارة قوة البيع  ،والهيكل المالي  ،وقواعد بيانات العمالء ونظم االتصال .
وقد تبنى البحث األبعاد التالية التفاق غالبية آراء الباحثين عليها وهي ( :كاظم ،6118 ،ص ( .)45الدوري
 ،6115 ،ص.)21
 -0استقطاب رأس المال الفكري :أي تك ون المنظمة ذات نظام فعال في عملية االختيلار واسلتخدام العلاملين
الجدد وتوفير أسس التعلم ونقل الخبرة بين األجيال المتعاقبة من العاملين .
 -6صناعة رأس المال الفكري  :من خلالل بلرامج تحفيلز التلدريب واللتعلم ملن جهلة واللتعلم وتقاسلم نشلر
المعرفللة وتوزيعهللا مللن جهللة أخللرى  .وربلط الحللوافز الماديللة والمعنويللة بللالتقييم الللدوري لللرأس المللال
الفكري.
 -3تنشلليط رأي المللال الفكللري  :ويللتم ذلللك مللن خللالل تشللجيع العللاملين وتحفيللزهم علللى االنضللمام لبللرامج
التدريب وتشارك المعرفة واكتسابها وتوزيعها داخل المنظمة .
 -4المحافظللة علللى رأس المللال الفكللري  :ويللتم بتللوفير نظللم وأسللاليب اإلدارة القائمللة علللى الثقللة و تشللجيع
اإلبداع واألفكار الجديدة.
 -5االهتمام بالزبائن  :ويتمثل بالقيمة المشتقة من الزبائن ذوي الوالء الموردين المعلول علليهم  ،والمصلادر
الخارجية األخرى  ،التي تمثل قيمة مضافة للمنظمة جراء عالقتها المتميزة بهم .
سادسا :مفهوم المنظمة المتعلمة :
يمكن تعريف المنظمة المتعلمة بأنها المنظمة التي طورت القدرة عللى التكيلف والتغييلر المسلتمر ،الن
جميع أعضائها يقومون بلدور فاعلل فلي تحديلد وحلل القضلايا المختلفلة المرتبطلة بالعملل  .وتبحلث منظملات
اللتعلم وتشللارك بشللكل مسللتمر مــللـن خلالل تعلللم األفلراد والجماعللات فيهللا وتسلهل ثقافللة الللتعلم التللي تتضللمن
المعتقلللدات والسللللوكيات واالفتراضلللات واالتجاهلللات علميلللة اللللتعلم المسلللتمر  ( .نجلللم  ،6118 ،ص. )66
(الخطيب،6112 ،ص.)50
وتعد منظمات التعلم نموذجا تنظيميا مبنيا على وعود تحريرية مؤكدة مثل تمكين العلاملين والتحلول فلي دور
المديرين من الدور الرقابي الى دور المسهل  ،وخلق رؤية مشتركة وشاملة للمنظمة  ،ويؤيد هذا النموذج مبادئ
الشمولية  ،وصنع القرارات التعاونية  ،وفلرق العملل المتنوعلة  ،والهيكلل التنظيملي المسلطح  ،والفلرص األكثلر
للتعلم  ،وتوصف المنظمة المتعلمة بأنها المنظمة التي تتجلاوز األهلداف المتعلقلة بتعظليم الربحيلة قصليرة الملدى
وتمتاز المنظمات المتعلمة بخصائص منها  ( :العلي وقنديلجي ،6112 ،ص. )30
 -0شعور العاملين فيها بأنهم يقدمون عمال لصالح المجتمع .
 -6شعور كل فلرد فيهلا بأنله معنلى بطريقلة النملو والتقلدم وتحسلين قدراتله اإلبداعيلة  ،والتركيلز عللى فلرق
العمل  ،الن عمل األفراد بمجموعهم أكثر فاعلية من عملهم منفصلين .
 -3تعتمد المنظمة على قاعدة المعرفة من خالل تخزينها للمعارف.
 -4يعامل كل فرد اآلخرين معاملة الزمالء في أطار من االحترام والثقة.
 -5يمتلك الفرد الحرية إلجراء التجربة واتخاذ المخاطرة .
المبحث الثالث
الجانب التطبيقي
عرض نتائج البحث واختبار الفرضيات وتحليلها
أوال:وصف وتشخيص متغيرات البحث:
يسلط هذا البحث الضوء عللى وصلف وتشلخيص متغيلرات البحلث التلي تتمثلل بعمليلات رأس الملال الفكلري فلي
المنظمة المتعلمة والتحليل األولي للبيانات المتعلقة بإبعاد البحث التي وردت ملن خلالل االسلتبانة باسلتخدام علدة
أساليب إحصائية لتحقيق ذلك منها األوساط الحسلابية واالنحلراف المعيلاري والنسلب المئويلة  .وقلد تلم اسلتخدام
البرنامج الحاسوبي  SPSS-V16لغرض إجراء المعالجات اإلحصائية  ،وسيتم ذلك من خالل األتي:
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وقبل التطرق الى عملية وصف وتشخيص متغيرات البحث  ،فان األمر يستلزم إجراء عملية قياس صدق وثبلات
فقرات االستبانة باإلضافة الى قياس البحث وهذا ما سيتم تناوله في الفقرة القادمة .
قياس صدق وثبات فقرات االستبانة ومقياس البحث :
من اجلل التحقلق ملن صلدق وثبلات فقلرات االسلتبانة ومقيلاس البحلث  ،اسلتخدمت الباحثلة لهلذا الغلرض
معاملل ارتبللاط آلفلا ( معامللل الفلا كروبنللا ) (  )mathotra& Briks,2000,p.307وقللد تلم قيللاس مسللتوى
الثبات والتناسق الداخلي لألبعاد المكونة لمتغيرات البحث والمتمثلة برأس المال الفكري فلي المنظملة المتعلملة ،
باستخدام مقياس كرونا –آلفا حسب عناصر متغيرات البحث  ،وكاالتي :
 ( -0عمليات رأس المال الفكري  :س)  ،تتكون من خمسة متغيرات بواقع ( )65فقرة وكاالتي:
أ -استقطاب رأس المال الفكري  ،وتتكون من أربعة عناصر = 16225
ب -صناعة رأس المال الفكري  ،وتتكون من خمس عناصر 16250 = ،

ج-


تنشيط رأس المال الفكري  ،وتتكون من أربعة عناصر = 16221

د -االهتمام بالزبائن  ،وتتكون من سبعة عناصر = 16251
 ( -6عمليات المنظمة المتعلمة  :ص)  ،تتكون من متغير واحد بواقع ( )2فقرات = 162436
ويالحظ من ان النتيجة الخاصة بالتناسق الداخلي بين األبعاد والمكونة لمتغيرات الدراسة( رأس المال الفكلري
في المنظمة المتعلمة ) مقبولة  ،وذلك الن قيمة معاملل ارتبلاط آلفلا  Alphaتعلد مقبوللة إحصلائيا عنلدما تكلون
مساوية أو اكبر من (  )1.15في البحوث اإلدارية والسلوكية ( . ) Anastai ,1982:117
والجــــــــــــدول رقم ( ، )0يوضح نتائج اختبار صدق وثبات مقياس البحث ( االتساق الداخلي لفقرات االستبانة
) ودقة إجابات أفراد عينة البحث حسب المتغيرات المتعلقة بالبحث .
جدول ()0
اختبار صدق وثبات مقياس االبحث ودقة إجابات أفراد العينة
ت

متغيرات الدراسة

معدل الفقرات

1

رأس المال الفكري

52

نسبة الصدق معامل ارتباط
التجزئه
والثبات ()%
النصفيه

معامل
آلفاكروبناخ
(معامل
الصدق
والثبات
59,9,2

%,99,2

59,9,2

59,9,5

%,99,5

59,9,5

6
المنظمة المتعلمة
5
المصدر  :إعداد الباحثين وفقا لنتائج الحاسوب
يتضح من خالل نتائج االختبار الواردة في الجدول رقم ( )0ما يأتي :
-0ان جميع معامالت الفا كرونبا (معامالت الصدق والثبات ) ال بعاد عمليات إدارة المعرفلة وعناصلر اإلبلداع
المنظمللي  ،وكللذلك كافللة متغيللرات البحللث البالغللة (  )162248 ،162823 ،162825علــــــللـى الترتيللب تعـللـد
مقبولة بشكل كبير من الناحيتين اإلداريـــــــة واإلحصائية  ،كما تشير نسبة الصدق والثبات البالغة ( %28625
 ) %22648 ،%28623 ،الى دقة مقياس البحث.
 -3ان جميع معامالت ارتباط التجزئلة النصلفية والبالغلة (  ( 162225 ،162822 ، 162825للمتغيلرات
المدروسة  ،تعد عالية جدا وتشير هذه النتائج الى دقة إجابات أفراد عينة البحث.
وصف وتشخيص متغيرات رأس المال الفكري (س) :
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يشمل هذا الجزء وصف لعناصر المتغيرات للبحث ( رأس المال الفكري ) وتم تحديد التكرارات الخاصة بفقرات
االستبانة والنسب المئوية لكل منها فضال عن استخراج الوسط الحسابي لكل فقرة وكذلك االنحلراف المعيلاري .
وقد تم استخدام الوسط الفرضي البالغ ( )3وفلق مقيلاس لبكلرت الخماسلي بوصلفه معيلارا لقيلاس درجلة اسلتجابة
العينة وذلك ضمن التقدير اللفظي ألوزان االستبانة  ،علما بان الوسط الفرضي (. )3
وفيما يلي وصف لعناصر المتغيرات للبحث :
أوال :تحليل أبعاد رأس المال الفكري :
 -1استقطاب رأس المال الفكري :
جدول ()5
التكرارات والوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية ( استقطاب رأس المال الفكري)
الاتفق
تماما

الاتفق

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

اتفق اتفق الى
تسلسل
حد
تماما
العبارة
ما
%95995
59,2
9959
5
5
6
59
19
1
%199,,
1919
9952
5
6
9
11
5,
5
%1,921
19,1
,969
2
9
6
19
1,
,
%1691,
1951
,999
,
1
1
19
51
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المصدر  :إعداد الباحثين باالعتماد على استمارة االستبانة  ،وقد استخرجت النتائج باستخدام برنامج Spss16
.
ويتبين من الجدول ( )6ما يلي :
أ -العنصللر (س : )0حقللق هللذا العنصللر وسللطا حسللابيا مرجحللا بلللغ ( )4614بللوزن مئللوي ()%81686
وانحراف معياري ( ) 1625وهذا يعني ان الوسط الحسابي للعنصر أعللى ملن الوسلط المعيلاري البلالغ
( ) 3وهللذا يعنللي ان إدارة الجامعللة تعمللل علللى البحللث الللدائم عللن أصللحاب الشللهادات العليللا والخبللرات
المتميزة لجذبهم للعمل في الجامعة .
ب -العنصلللر (س : ) 6حقلللق هلللذا العنصلللر وسلللطا حسلللابيا مرجحلللا بللللغ ( )4625بلللوزن مئلللوي يبللللغ

( )%18624وانحراف معياري ( )0604وهو وسط أعلى من الوسلط المعيلاري وهلو إشلارة اللى ان
إدارة الجامعة تعتمد سياسة واضحة في استقطاب المتميزين من الكوادر المتميزة للعمل في الجامعة .

ج-العنصللللر (س : ) 3حقللللق هللللذا العنصللللر وسللللطا حسللللابيا مرجحللللا بلللللغ ( )3628بللللوزن مئللللوي يبلللللغ
()%13651وانحراف معياري ( (0630وهذا الوسط أعلى من الوسط الفرضي البالغ ( )3وهذا يعني ان هناك
مستوى من االهتمام في الجامعة بتعيين الطلبة األوائل بعد التخرج للعمل في الجامعة .
د -العنصلللللر (س : ) 4حقلللللق هلللللذا العنصلللللر وسلللللطا حسلللللابيا مرجحلللللا بللللللغ ( )3684بلللللوزن مئلللللوي يبللللللغ
()%12612وانحراف معياري ()0660وهذا الوسط أعلى من الوسط الفرضي البالغ ( )3األمر الذي يشير الى
اعتماد إدارة الجامعة على تحسين رواتب أصحاب الشهادات والخبرات مقارنة مع المنظمات األخرى .
مما سبق يتضح  ،ان العنصر (س )0قلد حصلل عللى أعللى وسلط حسلابي بللغ ()4614وانحلراف معيلاري قلدره
( ، )1625بينمللا حصللل العنصللر (س )3علللى اقللل وسللط حسللابي اذ بلللغ ( )3628وانحللراف معيللاري مقللداره
(.)0630وبمجموعها حصلت هذه الفقرات على وسط حسابي أعلى من الوسط الحسابي الفرضي البالغ( )3وهذا
يعني قبول الفرضية الفرعية األولى التي مفادها ( مسلتوى اسلتقطاب رأس الملال الفكلري فلي المنظملة المبحوثلة
أعلى من الوسط الحسابي الفرضي) .
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 -5صناعة رأس المال الفكري:
جدول (),
التكرارات والوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية ( صناعة رأس المال الفكري)
تسلسل
العبارة

اتفق
تماما

اتفق

الى حد
ما

ال اتفق

الاتفق
تماما

5
2
1
8
2

02
08
08
61
61

63
66
33
64
63

1
2
3
8
2

2
1
0
3
3

0
3
0
0
0

الوسط االنحراف
الحسابي المعياري
3612
3680
4608
4612
4614

0612
0601
1612
1624
1625

النسبة
المئوية
15610
12611
83651
80611
81610

المصدر  :إعداد الباحثين باالعتماد على استمارة االستبانة  ،وقد استخرجت النتائج باستخدام برنامج Spss16
ويتبين من الجدول ( )3ما يلي :
أ -العنصلللللر (س : ) 5حقلللللق هلللللذا العنصلللللر وسلللللطا حسلللللابيا مرجحلللللا بللللللغ ( )3612بلللللوزن مئلللللوي يبللللللغ
()%15610وانحللراف معيللاري ( ( 0612وهللذا يعنللي ان الوسللط الحسللابي للعنصللر أعلللى مللن الوسللط
المعياري البلالغ (  ) 3وبالتلالي فلان النتلائج الملذكورة تشلير اللى ان مسلتوى هلذا العنصلر فلي الجامعلة عينلة
البحللث (أعلللى مللن الوسللط) وهللو مؤشللر علللى ان الجامعللة تللوفر فللرص كافيللة للعللاملين فيهللا لمناقشللة المشللاكل
الخاصة بامور العمل.
ب-العنصللر (س : )2حقللق هللذا العنصللر وسللطا حسللابيا مرجحللا بلللغ ( )3680بللوزن مئللوي يبلللغ ()%12611
وانحلراف معيلاري ) (0601وهلو وسلط اقلل ملن الوسلط المعيلاري ،ويشلير اللى ان مسلتوى هلذا العنصلر فلي
الجامعللة عينللة البحللث (اقللل مللن المتوسللط) وهللو مؤشللر مشللجع ويللدل علللى اهتمللام الجامعللة بإيفللاد منتسللبيها الللى
الخارج لالطالع على المستجدات العلمية.
ج -العنصللللر (س : : )1حقللللق هللللذا العنصللللر وسللللطا حسللللابيا مرجحللللا بلللللغ ( )4608بللللوزن مئللللوي يبلللللغ
()%83651وانحراف معياري ( (1612وهو وسط أعلى من الوسط الفرضي  ،مما يعنلي ان مسلتوى االهتملام
بهذا العنصر في الجامعة عينة البحث (أعلى من الوسط) وهي نتيجة جيدة وتدل عللى قيلام الجامعلة بالعملل عللى
تشجيع العالقات اإلنسانية بين منتسبيها.
د -العنصلللللر (س : ) 8حقلللللق هلللللذا العنصلللللر وسلللللطا حسلللللابيا مرجحلللللا بللللللغ ( )4612بلللللوزن مئلللللوي يبللللللغ
()%80611وانحراف معياري ( )1625وهذا الوسط أعلى من الوسط الفرضي مما يعني ان مستوى االهتملام
بهذا العنصر في الجامعة عينة البحث (أعلى من المتوسط) وهي نتيجة جيدة ومشجعة .
مما سبق يتضح  ،ان العنصر (س )1قد حصل على أعلى وسط حسلابي بللغ ( )4608وانحلراف معيلاري قلدره
( ، )1612بينمللا حصللل العنصللر (س )5علللى اقللل وسللط حسللابي  ،اذ بلللغ ( )3612وانحللراف معيللاري قللدره
(. )0612
وعليه يمكن القول ان الجامعة عينلة البحلث كلملا اسلتطاعت ملن صلناعة رأس الملال الفكلري باسلتخدام أجهلزة
الحاسوب أو بأرشيف خلاص بهلا  ،كلملا تمكلن الملدراء ملن االرتقلاء اللى مسلتوى المنظملة المتعلملة فلي الوقلت
المناسب وبالتالي تحقق األهداف المطلوبة .
وعليه تقبل الفرضية الفرعية الثانية التي تنص :
( مستوى صناعة رأس المال الفكري في المنظمة المبحوثة أعلى من الوسط الفرضي) .
 -,تنشيط رأس المال الفكري :
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جدول ()9
التكرارات والوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية ( لتنشيط رأس المال الفكري)
الاتفق

الاتفق
تماما

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

اتفق اتفق الى
تسلسل
حد
تماما
العبارة
ما
%6691,
1959
,995
,
15
1, 52
2
15
%91951
59,1
9956
1
9
1
5,
51
11
%91915
59,9
995,
1
1
1
56
51
15
%65925
599,
,912
5
15
55 51
1
1,
%9699,
5969
99,5
5
1
9
51
59
19
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يتضح من الجدول( )4ما يلي :
أ -العنصر (س : )01حقق هذا العنصر وسطا حسابيا مرجحا بلغ ( )3641بوزن مئوي يبلغ ()%22612
وانحراف معياري ( ،)0614ولما كان الوسط الفرضي مساويا الى ( )3على مساحة المقياس  ،لذلك فان
النتائج تشير الى ان مستوى هذا العنصر في الجامعة عينة البحث من وجهة نظر أفراد العينة هو (أعلى
من المتوسط) وهذا يشير الى اسلتخدام إدارة المنظملة لطريقلة عصلف األفكلار إلثلارة القلدرات اإلبداعيلة
وتوليد اكبر عدد من األفكار.
ج-العنصر (س : )00حقق هذا العنصر وسطا حسابيا مرجحا بلغ ( )4612بوزن مئوي يبلغ ()%80611
وانحراف معياري ( ( 1621وهو وسط أعلى من الوسط الفرضي  ،مما يعني ان مستوى االهتمام بهذا العنصر
في الكلية عينة البحث (أعلى من المتوسط) وهي نتيجة جيدة ومشجعة.وهذا يشير الى ان الجامعة تسعى الى
تشجيع العاملين على المشاركة في المؤتمرات العلمية لغرض تطوير إمكاناتهم العلمية بما يخدم الجامعة
ومسيرتها العلمية.
د-العنصر (س : )06حقق هذا العنصر وسطا حسابيا مرجحا بلغ ( )4613بوزن مئوي يبلغ ()%80616
وانحراف معياري ( ( 1624وهو وسط أعلى من الوسط الفرضي  ،مما يعني ان مستوى االهتمام بهذا العنصر
في الجامعة عينة البحث (أعلى من المتوسط) وهي نتيجة جيدة ومشجعة.وهذا يدلل ان الجامعة تعمل على البحث
عن كل ما هو جديد من العلوم .
هـ-العنصر (س : )03حقق هذا العنصلر وسلطا حسلابيا مرجحلا بللغ ( )3605بلوزن مئلوي يبللغ ()%26651
وانحراف معياري ( ( 1682وهذا يعنلي ان الوسلط الحسلابي للعنصلر أعللى ملن الوسلط المعيلاري البلالغ ()3
وبالتالي فان النتائج المذكورة تشير الى ان مستوى هذا العنصر فلي الجامعلة المبحوثلة (أعللى ملن المتوسلط)
وهلي نتيجللة جيللدة ومشلجعة.وهذا يوضللح ان الجامعللة تسللعى اللى تحفيللز العللاملين مللن اجلل تطللويرهم مللن خللالل
تكليفهم بمهام صعبة تتطلب بذل الجهد الفكري الالزم لمعالجتها .
و -العنصللللر (س : ) 04حقللللق هللللذا العنصللللر وسللللطا حسللللابيا مرجحللللا بلللللغ ( )4636بللللوزن مئللللوي يبلللللغ
()%82643وانحراف معياري ( ) 1628وهذا يعنلي ان الوسلط الحسلابي للعنصلر أعللى ملن الوسلط المعيلاري
البالغ ( )3وبالتالي فان النتائج المذكورة تشير الى ان مسلتوى هلذا العنصلر فلي الجامعلة المبحوثلة (أعللى ملن
المتوسط) وهي نتيجة جيدة ومشجعة.وهذا يبرهن ان الجامعة تعمل على إدخال التقنيلات الحديثلة لغلرض تطلوير
عملها واالرتقاء الى المستوى المنشود.
مما سبق يتضح ان العنصر (س )04قد حصل عللى أعللى وسلط حسلابي بللغ ( )4636وانحلراف معيلاري قلدره
( ( 1628بينمللا حصلل العنصللر (س )03علللى اقللل وسللط حسلابي  ،اذ بلللغ ( )3604وانحللراف معيللاري قللدره
(. )1682
وعليه  ،يمكن القول ان الجامعة المبحوثة كلما استطاعت من تنشليط رأس الملال الفكلري كلملا اقتربلت
من أهداف المنظمة المتعلمة.
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وبهذا يمكن قبول الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص :
( مستوى تنشيط رأس المال الفكري في المنظمة المبحوثة أعلى من الوسط الفرضي)
 -4المحافظة على رأس المال الفكري :
جدول ()2
التكرارات والوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية ( المحافظة رأس المال الفكري)
الوسط االنحراف النسبة
الاتفق الاتفق
الى
اتفق
اتفق
تسلسل
تماما الحسابي المعياري المئوية
حد ما
تماما
العبارة
96951
5962
99,5
5
1
,
,5
55
12
199,,
5992
,9,2
1
1
1,
56
12
16
95996
599,
9912
1
1
1
51
55
11
1,95,
59,9
,9,6
5
5
15
59
19
19
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يتضح من الجدول( )5ما يلي :
أ -العنصللللر (س : ) 05حقللللق هللللذا العنصللللر وسللللطا حسللللابيا مرجحللللا بلللللغ ( )4631بللللوزن مئللللوي يبلللللغ
()%82611وانحراف معياري ( ، ( 1625ولملا كلان الوسلط الفرضلي مسلاويا اللى ( )3عللى مسلاحة
المقياس  ،لذلك ف ان النتائج تشير الى ان مستوى هذا العنصر في الجامعة عينة البحلث ملن وجهلة نظلر
أفراد العينة هو (أعلى من المتوسط) .ومن هذا نستنتج ان الجامعة تقوم بتكوين عالقات طيبة وايجابيلة
مع العاملين لغرض زرع الثقة والوالء .
ب-العنصلللر (س : )02حقلللق هلللذا العنصلللر وسلللطا حسلللابيا مرجحلللا بللللغ ( )3625بلللوزن مئلللوي يبللللغ
( )%86682وانحراف معياري ( )1685وهو وسط أعلى من الوسط الفرضي  ،مما يعني ان مستوى
االهتمام بهذا العنصر في الجامعة عينلة البحلث (أعللى ملن المتوسلط) وهلي نتيجلة جيلدة ومشلجعة.وهذا
يثبت ان الجامعة تعمل جاهلده ملن اجلل تمييلز الكفلاءات علن غيلرهم فلي مجلال الحلوافز والرواتلب بملا
يمكنهم من التواصل المبدع والتطور.
ج-العنصللللر (س : ) 01حقللللق هللللذا العنصللللر وسللللطا حسللللابيا مرجحللللا بلللللغ ( )4605بللللوزن مئللللوي يبلللللغ
()%83611وانحللراف معيللاري ( ( 1683وهللو وسللط أعلللى مللن الوسللط الفرضللي  ،ممللا يعنللي ان
مسللتوى االهتمللام بهللذا العنصللر فللي الجامعللة عينللة البحللث (أعلللى مللن المتوسللط) وهللي نتيجللة جيللدة
ومشجعة.وهذا يوضح ان الجامعة تسعى الى المحافظة على الكوادر العلميلة المتميلزة والمبدعلة لغلرض
استمرارها بالبقاء في الجامعة.
د-العنصلللر (س : ) 08حقلللق هلللذا العنصلللر وسلللطا حسلللابيا مرجحلللا بللللغ ( )3622بلللوزن مئلللوي يبللللغ
()%12662وانحراف معياري ( ( 1628وهذا يعني ان الوسلط الحسلابي للعنصلر أعللى ملن الوسلط
المعيلاري البلالغ ( ) 3وبالتللالي فلان النتللائج الملذكورة تشللير اللى ان مسللتوى هلذا العنصللر فلي الجامعللة
المبحوثللة (أعلللى مللن المتوسللط) وهللي نتيجللة جيللدة ومشللجعة.وهذا يللدلل علللى ان الجامعللة تبللذل جهللودا
للمحافظة على أصحاب الكفاءات والمتميزين .
مما سبق يتضح ان العنصر (س )05قد حصل على أعلى وسط حسابي بلغ ( )4631وانحراف معياري
قلدره ( ( 1625بينمللا حصللل العنصللر (س )02علللى اقللل وسللط حسللابي  ،اذ بلللغ ( )3625وانحللراف
معياري قدره (. )1685
وعليه  ،يمكن القول ان الجامعة المبحوثة كلما استطاعت من المحافظة على رأس المال الفكلري كلملا
اقتربت من أهداف المنظمة المتعلمة.
ومن هذا يمكن قبول الفرضية الفرعية الرابعة التي تنص على :
(مستوى المحافظة على رأس المال الفكري في المنظمة المبحوثة أعلى من الوسط الفرضي) .
 -2االهتمام بالزبائن :
جدول ()6
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التكرارات والوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية ( االهتمام بالزبائن)
الوسط االنحراف النسبة
الاتفق الاتفق
الى
اتفق
اتفق
تسلسل
تماما الحسابي المعياري المئوية
حد ما
تماما
العبارة
95911
5999
995,
1
5
1
,5
16
1,
9,951
5999
9916
1
1
6
56
51
55
19951
59,9
,9,1
5
5
15
5,
11
51
16951
191,
,991
2
,
1
59
11
55
11951
59,6
,922
5
15
19
5,
,
5,
95925
599,
991,
1
5
15
52
55
59
92955
599,
9952
5
,
2
5,
52
52
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يتضح من الجدول( )2ما يلي :
أ-العنصر (س : )02حقق هذا العنصر وسطا حسابيا مرجحا بلغ ( )4613بوزن مئوي يبلغ
()%83660وانحراف معياري ( ، ( 1614ولما كان الوسط الفرضي مساويا الى ( )3على مساحة المقياس ،
لذلك فان النتائج تشير الى ان مستوى هذا العنصر في الجامعة عينة البحث من وجهة نظر أفراد العينة هو
(أعلى من المتوسط) .وهذا يوضح اهتمام الجامعة بتعزيز وتطوير العالقات مع المنظمات المختلفة وفق رؤيتها
بان الجامعة تتواصل مع المجتمع.
ب-العنصر (س : )61حقق هذا العنصر وسطا حسابيا مرجحا بلغ ( )4602بوزن مئوي يبلغ ()%83616
وانحراف معياري ( )1684وهو وسط أعلى من الوسط الفرضي  ،مما يعني ان مستوى االهتمام بهذا العنصر
في الجامعة عينة البحث (أعلى من المتوسط) وهي نتيجة جيدة ومشجعة.وهذا دليل اهتمام الجامعة بالجانب
العلمي من خالل تامين الورش والمختبرات الالزمة للعملية التعليمية .
ج-العنصر (س : )60حقق هذا العنصر وسطا حسابيا مرجحا بلغ ( )3620بوزن مئوي يبلغ
()%18660وانحراف معياري ( ( 1628وهو وسط أعلى من الوسط الفرضي  ،مما يعني ان مستوى االهتمام
بهذا العنصر في الجامعة عينة البحث (أعلى من المتوسط) وهي نتيجة جيدة ومشجعة.وهذا يؤكد ان الجامعة
لديها رؤية واضحة عن البيئة التي تعمل فيها .
د-العنصر (س : )66حقق هذا العنصر وسطا حسابيا مرجحا بلغ ( )3680بوزن مئوي يبلغ
()%12611وانحراف معياري ( ( 0602وهذا يعني ان الوسط الحسابي للعنصر أعلى من الوسط المعياري
البالغ ( )3وبالتالي فان النتائج المذكورة تشير الى ان مستوى هذا العنصر في الجامعة المبحوثة (أعلى من
المتوسط) وهي نتيجة جيدة ومشجعة.ومن هذا نستنتج ان الجامعة تساهم في تقديم خبراتها العلمية لباقي
المنظمات من خالل المكاتب االستشارية .
 :حقق هذا العنصر وسطا حسابيا مرجحا بلغ ( )3655بوزن مئوي يبلغ
هـ -العنصر (س)63
()%10611وانحراف معياري ( ( 1622وهذا يعني ان الوسط الحسابي للعنصر أعلى من الوسط المعياري
البالغ ( ) 3وبالتالي فان النتائج المذكورة تشير الى ان مستوى هذا العنصر في الجامعة المبحوثة (أعلى من
المتوسط) وهي نتيجة جيدة ومشجعة.وهذا يوضح ان الجامعة لديها رؤية دقيقه وشاملة عن محيطها .
 :حقق هذا العنصر وسطا حسابيا مرجحا بلغ ( )4603بوزن مئوي يبلغ
و -العنصر (س)64
()%86651وانحراف معياري ( ( 1683وهذا يعني ان الوسط الحسابي للعنصر أعلى من الوسط المعياري
البالغ ( )3وبالتالي فان النتائج المذكورة تشير الى ان مستوى هذا العنصر في الجامعة المبحوثة (أعلى من
المتوسط) وهي نتيجة جيدة ومشجعة.وهذا يبرهن دقة دراسة الجامعة لحاجات المجتمع من التخصصات العلمية
وحاجة سوق العمل .
 :حقق هذا العنصر وسطا حسابيا مرجحا بلغ ( )4665بوزن مئوي يبلغ
ز -العنصر (س)65
()%85611وانحراف معياري ( ( 1683وهذا يعني ان الوسط الحسابي للعنصر أعلى من الوسط المعياري
البالغ ( ) 3وبالتالي فان النتائج المذكورة تشير الى ان مستوى هذا العنصر في الجامعة المبحوثة (أعلى من
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المتوسط) وهي نتيجة جيدة ومشجعة.وهو دليل واضح على اهتمام الجامعة بالجانب العلمي والتربوي كونها ترفد
المجتمع بالمخرجات التي تلعب دورا مستقبليا في بناء وتطوير المجتمع .
مما سبق يتضح ان العنصر (س )65قد حصل على أعلى وسط حسابي بلغ ( )4665وانحراف معياري قدره
( ( 1683بينما حصل العنصر (س )63على اقل وسط حسابي  ،اذ بلغ ( )3655وانحراف معياري قدره
(. )1622
وعليه  ،يمكن القول ان الجامعة المبحوثة كلما استطاعت من االهتمام بالزبائن كلما حققت أهدافها في جانب
العالقة مع المجتمع واالندماج مع بيئتها.
وعلى وفق ذلك تقبل الفرضية الفرعية الخامسة التي تنص على :
( مستوى االهتمام بالزبائن في رأس المال الفكري في المنظمة المبحوثة أعلى من الوسط الفرضي) .
وإجماال فانه يمكن قبول الفرضية الرئيسية األولى التي تقول :
( مستوى أبعاد رأس المال الفكري أعلى من الوسط الفرضي ) .
ثانيا  :تحليل أبعاد المنظمة المتعلمة :
جدول ()1
التكرارات والوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية ( ألبعاد المنظمة المتعلمة)
العبارات
ص1
ص5
ص,

اتفق
تماما
52
55
5,

اتفق
19
9
12

الى
حد ما
1
15
,

الاتفق
15
12
9

الاتفق
تماما
5
1
1

الوسط
الحسابي
,9,6
,922
,996

االنحراف
المعياري
191,
1951
191,

النسبة
المئوية
%1,9,5
%11951
%1191,

%69921
19,1
,99,
2
11
15
12
12
ص9
%61996
19,1
,9,,
6
15
9
19
16
ص2
%669,1
19,9
,9,2
1
15
6
11
19
ص6
المصدر  :إعداد الباحثين باالعتماد على استمارة االستبانة  ،وقد استخرجت النتائج باستخدام برنامج Spss16
يتضح من الجدول( )1ما يلي :
أ-العنصر (ص : )0حقق هذا العنصر وسطا حسابيا مرجحا بلغ ( )3622بوزن مئوي يبلغ
()%12631وانحراف معياري ( ، ( 0603ولما كان الوسط الفرضي مساويا الى ( )3على مساحة المقياس ،
لذلك فان النتائج تشير الى ان مستوى هذا العنصر في الجامعة عينة البحث من وجهة نظر أفراد العينة هو
(أعلى من المتوسط) .وهذا يوضح اهتمام الجامعة بتغيير الخطط اإلستراتيجية بهدف استيعاب الوسائل الرقمية
الحديثة.
ب-العنصر (ص : )6حقق هذا العنصر وسطا حسابيا مرجحا بلغ ( )3655بوزن مئوي يبلغ ()%10611
وانحراف معياري ( )0661وهو وسط أعلى من الوسط الفرضي  ،مما يعني ان مستوى االهتمام بهذا العنصر
في الجامعة عينة البحث (أعلى من المتوسط) وهي نتيجة جيدة ومشجعة.وهذا دليل اهتمام الجامعة بفرق العمل
وبمرونة وتكيف عالي .
ج-العنصر (ص : )3حقق هذا العنصر وسطا حسابيا مرجحا بلغ ( )3682بوزن مئوي يبلغ ()%11602
وانحراف معياري ( ( 0602وهو وسط أعلى من الوسط الفرضي  ،مما يعني ان مستوى االهتمام بهذا العنصر
في الجامعة عينة البحث (أعلى من المتوسط) وهي نتيجة جيدة ومشجعة.وهذا يؤكد ان الجامعة لديها ذاكرة
تنظيمية تعتمدها في التعلم من التجارب الماضية .
 :حقق هذا العنصر وسطا حسابيا مرجحا بلغ ( )3643بوزن مئوي يبلغ
د-العنصر (ص)4
()%28651وانحراف معياري ( ( 0630وهذا يعني ان الوسط الحسابي للعنصر أعلى من الوسط المعياري
البالغ ( ) 3وبالتالي فان النتائج المذكورة تشير الى ان مستوى هذا العنصر في الجامعة المبحوثة (أعلى من
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المتوسط) وهي نتيجة جيدة ومشجعة.ومن هذا نستنتج ان الجامعة تركز على المشاركة بالمعلومات والمعرفة
أكثر من تركيزها على النظم الرسمية.
 :حقق هذا العنصر وسطا حسابيا مرجحا بلغ ( )3632بوزن مئوي يبلغ
هـ -العنصر (ص)5
()%21682وانحراف معياري ( )0631وهذا يعني ان الوسط الحسابي للعنصر أعلى من الوسط المعياري
البالغ ( ) 3وبالتالي فان النتائج المذكورة تشير الى ان مستوى هذا العنصر في الجامعة المبحوثة (أعلى من
المتوسط) وهي نتيجة جيدة ومشجعة.وهذا يوضح ان الكادر البشري في الجامعة بدء بالتكيف مع الوسائل
الرقمية الحديثة .
و -العنصر (ص: )2حقق هذا العنصر وسطا حسابيا مرجحا بلغ ( )3635بوزن مئوي يبلغ ()%22620
وانحراف معياري ( )0634وهذا يعني ان الوسط الحسابي للعنصر أعلى من الوسط المعياري البالغ ()3
وبالتالي فان النتائج المذكورة تشير الى ان مستوى هذا العنصر في الجامعة المبحوثة (أعلى من المتوسط)
وهي نتيجة جيدة ومشجعة.وهذا يبرهن على ان العاملون في الجامعة أكثر قدرة على إدراك مشاكل العمل وحلها
بطرق منهجية .
مما سبق يتضح ان العنصر (ص )3قد حصل على أعلى وسط حسابي بلغ ( )3682وانحراف معياري قدره
( ( 0602بينما حصل العنصر (ص )2على اقل وسط حسابي  ،اذ بلغ ( )3635وانحراف معياري قدره
(. )0634
وعليه  ،يمكن القول ان الجامعة المبحوثة تمتلك ذاكرة تنظيمية تساعدها على التعلم من التجارب الماضية.
ثالثا :تحليل عالتة االرتباط بين رأس المال الفكري والمنظمة المتعلمة :
جدول ()9
تحليل معامل االرتباط ومعامل التحديد لمتغيري البحث
المقياس

القيمة

التفسير

معامل االرتباط

5912

عالتة طردية تويوة بوين رأس
المووووووال الفكووووووري والمنظمووووووة
المتعلمة

معامل التحديد R2

5962

ان رأس المووال الفكووري يوو ثر
بنسبة  %62في المنظمة

المصدر :مخرجات الحاسبة
نستنتج من الجدول ( )8ان هناك رأس المال الفكلري يلؤثر بنسلبة  % 25عللى المنظملة المتعلملة وهنلاك عالقلة
ارتباط قوية وطردية .
وبهذا ترفض الفرضية الرئيسية الثانية والتي تنص على :
( ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لرأس المال الفكري على تحسين أداء المنظمة المتعلمة ) .
وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على :
(يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لرأس المال الفكري على تحسين أداء المنظمة المتعلمة ) .
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المبحث الرابع
االستنتاجات والتوصيات
أوال :االستنتاجات :
 -0حققللللت فقللللرات اسللللتقطاب رأس المللللال الفكللللري( س-0س )4أوسللللاطا حسللللابية (:3628 :4615 : 4614
)3684على التوالي  .وان الفقرة (س )0قد حصلت على أعلى وسط حسابي بلغ ()4614وانحراف معياري
قدره ( ) 1625وهذا يعني ان إدارة الجامعة تعمل على البحث الدائم عن أصلحاب الشلهادات العليلا والخبلرات
المتميلزة لجللذبهم للعمللل فللي الجامعللة  ،بينمللا حصلللت الفقللرة (س )3علللى اقللل وسللط حسللابي اذ بلللغ ()3628
وانحراف معياري مقداره (.)0630وبمجموعها حصللت هلذه الفقلرات عللى وسلط حسلابي أعللى ملن الوسلط
الحسابي الفرضي البالغ( ، .) 3وهذا مؤشر سللبي فلي االهتملام الجامعلة بتعيلين الطلبلة األوائلل بعلد التخلرج
للعمل في الجامعة.
 -6حققت فقرات صناعة رأس المال الفكري ( س -5س )2أوسلاطا حسلابية (: 4612 :4608 :3680 :3612
 ) 4614على التوالي و ان الفقرة (س )1قلد حصللت عللى أعللى وسلط حسلابي بللغ ( )4608وانحلراف
معياري قدره ( ) 1612وتدل على قيام الجامعة بالعمل على تشجيع العالقلات اإلنسلانية بلين منتسلبيها  ،بينملا
حصلللت الفقللرة (س )5علللى اقللل وسللط حسللابي  ،اذ بلللغ ( )3612وانحللراف معيللاري قللدره ( . )0612وهللو
مؤشر سلبي على ان الجامعة ال توفر فرص كافية للعاملين فيها لمناقشة المشاكل الخاصة بأمور العمل.
 -3تراوحلت األوسللاط الحسللابية لفقللرات( تنشلليط رأس المللال الفكللري ) ( س -01س )04بللين ()3604- 4636
وقد حققت الفقرة (س )04أعلى وسط حسابي اذ بلغ ( ،)4636وهلذا يبلرهن ان الجامعلة تعملل عللى إدخلال
التقنيات الحديثة لغرض تطوير عملها في حين حققت الفقرة (س )03أوطأ متوسط حسابي اذ بللغ ( .)3604
وهذا يوضح ان سعي الجامعة على تحفيز العاملين من اجلل تطلويرهم ملن خلالل تكلليفهم بمهلام صلعبة كلان
ضعيفا .
 -4تأرجحت قيم األوساط الحسابية لفقرات محور ( المحافظة عللى رأس الملال الفكلري ) بلين ()3625- 4631
وقد حققت (س )05أعلى متوسط حسابي اذ بلغ ( )4631ومن هذا نستنتج ان الجامعة تقلوم بتكلوين عالقلات
طيبة وايجابية مع العاملين لغرض زرع الثقة والوالء .ومن جانلب أخلر حققلت الفقلرة (س )02أوطلأ وسلط
حسابي اذ بلغ ( )3625وهذا يعني ان ا لجامعة تعمل جاهده ملن اجلل تمييلز الكفلاءات علن غيلرهم فلي مجلال
الحوافز والرواتب .
حققت الفقلرة ( س ) 65ملن محلور االهتملام بالزبلائن أعللى متوسلط حسلابي اذ بللغ (  )4665وهلو دليلل
واضح على اهتملام الجامعلة بالجانلب العلملي والتربلوي كونهلا ترفلد المجتملع بالمخرجلات التلي تلعلب دورا
مستقبليا في بناء وتطوير المجتمع .
في حين حققت الفقرة ( )63أوطأ متوسط حسابي اذ بلغت ( )3655وهذا يوضح ان الجامعة لديها رؤية عن
محيطها تحتاج الى التطوير.
 -5حققت فقرات المنظمة المتعلملة ( ص-0ص )2أوسلاطا حسلابية تراوحلت بلين ( )3635-3682وان الفقلرة
(ص )3قد حصلت على أعلى وسط حسابي بلغ ( )3682وهذا يؤكد ان الجامعة لديها ذاكرة تنظيمية تعتمدها
في التعلم من التجارب الماضية  ،بينما حصلت الفقرة (ص )2على اقلل وسلط حسلابي اذ بللغ ( )3635وهلذا
يبرهن على ان العاملون في الجامعة لديهم قدرة ضعيفة على إدراك مشاكل العمل وحلها بطرق منهجية.
 -2يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لرأس المال الفكري على تحسين أداء المنظمة المتعلمة.
ثانيا :التوصيات :
 -0ضرورة زيادة االهتمام برأس المال الفكري كونه معبرا عن كل القيم الملموسة في المنظمة .
 -6ضرورة ان يكون للمنظمة المبحوثة معرفة وافية حول كيفية إدارة رأس المال الفكري وتنميلة المحافظلة
عليه واستثماره.
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 -3العمل على توظيف أبعاد رأس المال الفكري بشكل أكثر فاعلية لتعزيز تأثيره في المنظمة المبحوثة .
 -4ضرورة إعطاء اهتمام اكبر لرأس المال الفكلري ملن خلالل بنلاء قلدرات بشلرية عاليلة وتوسليع عالقلات
الزبائن .

المصادر
 القران الكريمأوال  :المصادر العربية
أ-الكتب
 -0الخطيب،احمد ومعايعه  ،عادل سالم  ،اإلدارة الحديثة نظريات واسلتراتيجيات ونملاذج حديثلة  ،ط ،0علالم الكتلب للنشلر ،
اربد  ،األردن 6112 ،
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 -6الخفاجي والغالبي  ،نعمه عباس  ،و طاهر محسن  ،قراءات في الفكر اإلداري ،دار المسيرة للنشر  ،عمان  ،األردن ،
.6118
 -3الدوري وصالح  ،زكريا مطلك  ،و احمد علي  ،الفكر االسلتراتيجي وانعكاسلاته عللى نجلاح المنظملة  ،دار وائلل للنشلر ،
عمان  ،األردن .6112 ،
 -4الدوري ،زكريا مطلك  ،اإلدارة اإلستراتيجية  ،دار وائل للنشر  ،عمان  ،األردن .6115 ،
 -5العلي و قنديلجي  ،عبد الستار  ،و عامر  ،المدخل إلى إدارة المعرفة  ،دار الميسرة  ،عمان  ،األردن . 6112 ،
 -2العنزي و صالح  ،سعد علي  ،و احمد علي  ،إدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمال  ،دار وائل للنشلر  ،عملان ،
األردن . 6112 ،
 -1المفرجي  ،عادل حرحوش،و صالح  ،احمد علي  ،رأس المال الفكري  ،طرقه وقياسه وأساليب المحافظة عليه  ،المنظمة
العربية للتنمية اإلدارية  ،القاهرة .6113 ،
 -8نجم  ،عبود نجم  ،إدارة المعرفة  ،المفاهيم واالستنتاجات والعمليات  ،دار الوراق للنشر  ،عمان . 6118 ،
ب -الدوريات
 -0العنزي  ،سعد  ،اث ر رأس المال الفكري في أداء المنظمة  ،مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية ،جامعة بغداد ،المجللد 8
العدد.6110 ،65
 -6جواد  ،عباس حسين  ،اثر رأس المال الفكري في اإلبداع المنظمي  ،دراسة تحليلية في جامعة بابل  ،بحث منشلور فلي
مجلة أهل البيت (ع)  ،جامعة أهل البيت  ،العدد.6112 /4/
 -3العارضي ،جليل كاظم مدلول  ،رأس المال الفكري وعالقته بلإدارة الجلودة الشلاملة وانعكلاس ذللك فلي تحقيلق القلدرات
التنافسية للمنظمات  ،بحث منشور في مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية  ،جامعة الكوفة  ،العدد.6112 ،3
 -4كللاظم  ،عبللد ا  ،اثللر رأس المللال الفك ل ري فللي اإلبللداع المنظمللي ،بحللث منشللور فللي مجلللة القادسللية للعلللوم اإلداريللة
واالقتصادية،جامعة القادسية  ،المجلد  01العدد. 6118 ،3
ج -الرسائل الجامعية
 -0الخطاوي  ،زمان  ،تأثير رأس المال االجتماعي في دعم العمل للمنظمة لتحقيق الميزة التنافسية  ،رسلالة ماجسلتير  ،كليلة
اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة بغداد (.6110 ،غير منشورة)
 -6عبيد ،نغم حسين نعمة  ،اثر استثمار رأس المال الفكري في األداء المنظمي ،دراسة ميدانية في عينة من شركات القطلاع
المختلط  ،رسالة ماجستير في إدارة األعمال  ،كلية اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة بغداد  (.6111 ،غير منشورة).
ثانيا  :المصادر األجنبية

1- Brooking,A.press international Thomson Business ,London ,intellectual capital ,1997.
2- Castles.W.M.Lindsay ,"The Management control Quality ,3rd ,ed,west pub ,1999.
3- Drucker,P.F.Konow ledge –worker productivity, The Biggest challenge,California
Management Review,vol11,no.2,1999.
& Hamel,Grary & Hecne ,Airne ,competence-Based competition,John wiley
sons,inc,U.S.A.1994.
Hansent ,M.T.Hogria .N.& Tierney ,T, What's your strategy for Managing knowledge ,
Business Review ,Vol,77,No.2.1999.
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ثالثا :شبكة المعلومات االنترنت .
 -0الروسان و العجلوني ،محمود علي ،ومحمود محمد  ،اثر رأس المال الفكري في اإلبداع ( دراسة في المصارف األردنية
) منشللور فللي مجلللة جامعللة دمشللق للعلللوم اإلداريللة والقانونيللة  ،المجلللد  ،62العللدد ، 6101 ،6متللاح علللى الموقللع :
http://wwwkyrme. com
 -6سماللي بحضيه  ،التسيير االستراتيجي لرأس المال الفكري  ،مجلة العللوم اإلنسلانية  ،جامعلة محملد خضلير  ،الجزائلر ،
العدد ،6112 ،2متاح على الموقع http://www.crop-gov-russia.com :
 -3شللياع  ،عبللد المجيللد حسللن  ،تنميللة وتطللوير رأس المللال االجتمللاعي فللي عصللر العولمللة  .بحللث متللاح علللى الموقللع :
http://wwwjnergendaum. com
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