اجمللد  01العـدد 22

السنة2108/م

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

تأثير أبعاد رأس المال الفكري في تحقيق التفوق التنظيمي

1

Effect of intellectual capital dimensions in achieving organizational
excellence

أ.م .د .هاشم فوزي العبادي

الباحث :اسامة عالء حمد اهلل

جامعة الكوفة /كمية اإلدارة واالقتصاد

جامعة بغداد /كمية اإلدارة واالقتصاد/
قسم اإلدارة العامة

المستخمص
يتناوؿ البحث تأثير أبعاد رأس الماؿ الفكري في تحقيؽ التفوؽ التنظيمي  ،اذ تتركز مشكمة البحث في وجود ضعؼ
فػػي رؤيػػة شػػركة الطػػوط ا نابيػػا النفطيػػة ةىميػػة رأس المػػاؿ الفكػػري وكيفيػػة إدارتػػو بػػالطرؽ التػػي يضػػمف ليػػا التفػػوؽ فػػي
أداءى ػػا إذ يي ػػدؼ البح ػػث إل ػػي تش ػػاليص وتف ػػير طبيع ػػة ير ػػار ا رتب ػػاط والت ػػأثير ب ػػيف رأس الم ػػاؿ الفك ػػري والتف ػػوؽ

التنظيمي  ،وأيتمػد فػي البحػث اة ػتبانة كػأداس رلي ػة لمقيػاس وجمػا البيانػار والمعمومػار وتضػمنر  )49ػؤ  ،،وزيػر

يمي يينو مكونة مف  )81م تجيا مػف العػامميف والقيػادار ا

ػتراتيجية  ،فضػر ،يػف أ ػموا المقابمػة الشال ػية لػديـ

نتالج اة تبياف وتحقيؽ أكبر در مف الوا عية في جما المعمومار  ،و عي البحػث التبػار يػدد مػف الفرضػيار الرلي ػة
تفريػػر منيػػا فرضػيار فرييػػة لمعرفػػة ير ػػار ا رتبػػاط والتػػأثير بػػيف مت يػرار البحػػث ،وتو ػػؿ البحػػث إلػػي مجمويػػة مػػف
اة تنتاجار كاف أىميا وجود ير ة إرتباط ذار د لة معنوية بيف رأس الماؿ الفكري والتفػوؽ التنظيمػي  ،وكػذلؾ وجػود

ير ة تأثير ذار د لة معنوية لرأس الماؿ الفكري في التفوؽ التنظيمي ،وأ تنادا ،إلي ما تو ؿ إليو البحث مف نتالج فقد

وضا مجموية مف التو يار كاف أىميا ضرورس زيادس اىتماـ الشركة المبحوثة بػرأس ماليػا الفكػري مػف الػرؿ ديػـ رأس

ماليػػا البشػػري ماديػ ػا ،ومعنوي ػا ،وا ىتمػػاـ ب ػرأس ماليػػا الييكمػػي والعرلق ػػي منننن خنننالل تلنننوير السياكنننل واالسنننتراتيجيات وبنننناء

االتصاالت الحديثة وأنظمة دعم الق اررات من أجل تحقيق التفوق التنظيمي ،ما وضرورس أ تفادتيا مف أىتماميا بكافػة معػايير
التفوؽ التنظيمي وذلؾ مف الرؿ العمؿ يمي وضا الطط وآليار م تقبمية لتحقيؽ المزيد مف اةىتماـ بيذه المعايير

الكممات المفتاحية  :رأس الماؿ الفكري  ،التفوؽ التنظيمي

Abstract
The research deals with the influence of intellectual capital dimensions in achieving
organizational excellence. The problem of research is concentrated in the weakness of the
vision of the Petroleum Pipelines Company for the importance of intellectual capital and
how to manage it in ways that guarantee its excellence in its performance. The research
aims to diagnose and explain the nature of the relationship between the head (49) questions,
distributed to the sample of (81) responders of staff and strategic leaders, as well as the
method of personal interview to support the results of the questionnaire and achieve the
greatest amount of The research sought to test a number of basic hypotheses, from which
sub-hypotheses were derived to find out the correlation and influence relationships between
the research variables. The research reached a set of conclusions, the most important of
which was a significant correlation between intellectual capital and organizational
superiority, A significant indication of intellectual capital in organizational excellence.
Based on the findings of the research, a number of recommendations were made. The most
important of these was the need to increase the company's interest in its intellectual capital
by supporting its human capital financially and morally, Structural and relational
 - 1انبحث مستم مه رسانت ماجستير .
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development through the development of structures and strategies and the building of
modern communications and decision support systems in order to achieve organizational
excellence, with the need to benefit from its attention to all standards of organizational
excellence by working to develop future plans and mechanisms to achieve more attention to
these standards
The Keywords: Intellectual capital, organizational excellence

المقدمة
أف الت يير أ بح ظاىرس و مة متكررس في الحياس التنظيمية  ،لذلؾ فأف معظـ المنظمار تتنافس اليوـ في بيلة جديدس
مميلػػة بالتحػػديار الم ػػتمرس منيػػا العولمػػة  ،ت يي ػرار تكنولوجيػػة مت ػػارية  ،بػػروز أتجاىػػار و ضػػايا جديػػدس لقػػو العمػػؿ ،
تحو ر أجتمايية متنوية  ،تقمبار أ ت ادية و يا ية يديدس جميعيا جعمر مف إدارار المنظمار وبدوف أدني شؾ بأنيا
لػػـ تقػػؼ مكتوفػػة اةيػػدي أمػػاـ ىػػذس التحػػديار  ،لعػػؿ الاليػػار الحقيقػػي ليػػذه المواجيػػة ىػػو ػػعييا نحػػو التفػػوؽ التنظيمػػي ،

ضمانا ،لمنجاح والبقاء والنمػو والتكييػؼ  ،أف الجيػود المبذولػة فػي تحقيػؽ متطمبػار ىػذا النػوع مػف التفػوؽ ىػو لػيس بػاةمر
ال يؿ ،فقد تتوجػة المنظمػار إلػي نظػرس الم ػتقبؿ مػف الػرؿ مواكبػة التطػور والت ييػر با يتمػاد يمػي أ ػاليا إداريػة يػر

تقميديػػة واة ػػتفادس الق ػػو مػػف رأس المػػاؿ الفكػػري  ،الػػذي يقت ػػر يمػػي تكنولوجيػػا او معػػدار با مكػػاف تطبيقيػػا يمػػي
م ػػتو المنظمػػار ككػػؿ  ،ووانمػػا ىػػو حػػا ر فريػػدس مػػف نوييػػا تتفػػوؽ المنظمػػار مػػف الرليػػا يػػف يرىػػا  ،إذ أ ػػبح رأس
الماؿ الفكري ىو رأس الماؿ اة تثماري الحقيقي لممنظمار بأيتبارس الركف الذي يمعا الدور اة اس فػي يمميػار الالمػؽ
والت يير واةبداع والتطوير واةبتكار وىو القالد فػي يمميػار الت ييػر ومحػط ا فكػار والتاليػؿ والقػادر يمػي تحويػؿ المعرفػة
إلي يمة  ،ومف ىنا تبمورر فكرس البحػث الػذي يتمحػور حػوؿ تأثيرأبعػاد رأس المػاؿ الفكػري فػي تحقيػؽ التفػوؽ التنظيمػي ،
و ػد تػػـ االتيػار شػػركة الطػوط اةنابيػػا النفطيػػة التابعػة لػػو ازرس الػنفط الع ار يػػة ميػػدانا لمجانػا التطبيقػػي لمبحػث ،وفػػي ضػػوء
ذلؾ تـ تحديد مشكمة البحث وأىدافو وأىميتو وفرضياتو .اذ تضمف البحث أربعة مباحث وكا تي-:

المبحػػث اةوؿ يتضػػمف منيجيػػة البحػػث المتمثمػػة فػػي مشػػكمة البحػػث واىميتػػو وىدفػػو وفرضػػياتو ومالطػػط البحػػث واةدوار
والمقاييس واة اليا ا ح الية الم تالدمة والمبحث الثػاني يتضػمف ا ػتعراض التػأطير النظػري لمت يػرار البحػث ،حيػث
تضمف كؿ مف رأس الماؿ الفكري ،والتفوؽ التنظيمي  ،أما المبحث الثالث يتناوؿ الجانا التطبيقي  ،يتضمف فيو تحميؿ
ا ػػتجابار يينػػة البحػػث ،وتحميػػؿ ير ػػة ا رتبػػاط بػػيف رأس المػػاؿ الفكػػري والتفػػوؽ التنظيمػػي  ،واالتبػػار تحميػػؿ فرضػػيار
التأثير ،بينما جاء المبحث الرابا بمحوريف ،منيا ا

تنتاجار ،والثاني يتضمف التو يار.

المبحث االول  /منسجية البحث

اوة :مشكمة البحث
تتج ػػد مشػػكمة البحػػث الرلي ػػة فػػي محػػوريف أ ا ػػييف  ،محػػور الجانػػا النظػػري يتمثػػؿ فػػي محاولػػة اةجابػػة يػػف الت ػػاؤؿ
الرلي ػػي ال ػػذي يتعم ػػؽ بمػػد

م ػػاىمة مكون ػػار أو أبعػػاد رأس الم ػػاؿ الفك ػػري التػػي تمتمكي ػػا المنظم ػػار ف ػػي بم ػػوغ التف ػػوؽ

التنظيمي  ،أما الجانا العممي فتتمثػؿ بالمنظمػة المبحوثػة التػي تفتقػر إلػي رؤيػة شػاممة وواضػحة ىميػة مكونػار ووابعػاد

راس ماليػػا الفكػػري وكيفيػػة إدارتػػو بالشػػكؿ الػػذي يضػػمف ليػػا تحقيػػؽ التفػػوؽ التنظيمػػي  ،وفػػي ضػػوء ذلػػؾ يمكػػف تمالػػيص

مشكمة البحث بالت اؤ ر التالية:
 .1ماىي طبيعة العر ة التي تربط بيف رأس الماؿ الفكري بمكوناتو المالتمفة والتفوؽ التنظيمي بأبعادس المالتمفة ؟
 .2ىؿ تيتـ المنظمة المبحوثة بكؿ مف رأس الماؿ الفكري والتفوؽ التنظيمي ؟
 .3ىؿ تمتمؾ المنظمة المبحوثة مقومار أومعايير التفوؽ التنظيمي ؟
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 .4ما مد إ ياـ أبعاد أو مكونار رأس الماؿ الفكري في تحقيؽ التفوؽ التنظيمي في المنظمة المبحوثة ؟

ثانيا :،أىمية البحث

تنبثؽ أىمية ىذا البحث مف الرؿ:

 .1يتجم ػػي أىمي ػػة البح ػػث م ػػف ال ػػرؿ المت يػ ػرار المبحوث ػػة  ،والت ػػي تمث ػػؿ موض ػػويار إداري ػػة تش ػػكؿ التوج ػػو الع ػػاـ لك ػػؿ
المنظمار المتميزس ويمي أالترؼ م تو نشاطيا .

 .2تعد محاولة متواضعة لمم اىمة في إ ناء المكتبار العربية يموما ،والع ار ية ال و ا ،مف الرؿ زيػادس اةثػراء الفكػري
والتراكـ المعرفي في مجاؿ مت يرار البحث .

 .3حداثػػة وأىميػػة الموضػػويار التػػي يتناوليػػا البحػػث الحػػالي ،وبالتػػالي إثػػارس البػػاحثيف والدار ػػيف فػػي ىػػذس الموضػػويار
لتكممة الم يرس العممية وأثراء الجانا المعرفي المطموا .
 .4طبؽ البحث في أحد شركار القطاع النفطي الحكومي الذي يعتبر أحد القطايار اة ا ية والرلي ػة فػي القطػر ويعػد
شرياف أ ت اد القطر ،ويمكف أف يقدـ ىذا البحث حمػو  ،ومعالجػار لمشػكرر فعميػة ػد تعػاني منيػا المنظمػة مجتمػا
البحث .

 .5تتميز مت يرار البحث رأس المػاؿ الفكػري والتفػوؽ التنظيمػي) بأىميػة الا ػة حػديمـ الباحػث) كػوف ىػذس المت يػرار
متجددس في أدبيار ا دارس وأف د ار تيا ت يـ في تعريؼ المنظمار الع ار ية ب ورس يامة والمنظمة المبحوثة ب ػورس
الا ة بأىمية ىذس المت يرار ودورىا في نجاحيا .

ثالثا :،أىداؼ البحث

ي عي ىذا البحث إلي تحقيؽ اةىداؼ اآلتية:

 .1ت ػػميط الضػػوء يمػػي الجوانػػا المعرفيػػة والمنػػاىج اةكادميػػة الحديثػػة لمت ي ػرار البحػػث رأس المػػاؿ الفكػػري  ،والتفػػوؽ
التنظيمي ).

 .2تشاليص وأ ا رأس الماؿ الفكري في المنظمة المبحوثة .
 .3التعػرؼ يمػي مػد ألتػزاـ أو أدراؾ المنظمػة مجتمػا البحػث بمعػايير التفػوؽ التنظيمػي كمػا ىػي مدرجػة ضػمف أنمػػوذ
مالكولـ بالدريج
 .4لفر يناية إدارس المنظمة المبحوثة بموضوع البحث لر تفادس منيا في حاؿ تطبيقيا .
 .5توضيح وتف ػير طبيعػة ير ػار ا رتبػاط والتػأثير بػيف رأس المػاؿ الفكػري والتفػوؽ التنظيمػي لممنظمػة المبحوثػة ويمػي
م تو اةبعاد

 .6تقديـ بعض المقترحار والتو يار في ضوء ما يتو ؿ إلية البحػث مػف نتػالج  ،يمػي أمػؿ أف ت ػتفيد منيػا المنظمػة
المبحوثة .

رابعا :،المالطط الفرضي لمبحث

ل ػػرض ترجمػػة مشػػكمة البحػػث إلػػي أطػػار يممػػي ابػػؿ لزالتبػػار فأنػػة ي ػػتمزـ مػػف الباحػػث القيػػاـ ببنػػاءمالطط فرضػػي وفػػؽ
اة موا ال حيح يوضح فيو طبيعة العر ار المنطقية لمجموية المت يرار الرلي ة والمت يرار الفريية ذار العر ة
لكػػؿ منيػػا ،متج ػػدس ذلػػؾ فػػي مالطػػط البحػػث المعػػروض فػػي الشػػكؿ  ، ) 1ويتكػػوف ىػػذا المالطػػط مػػف نػػوييف مػػف
المت يرار وىما :
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 المت ير التف يري الم تقؿ) :ويتمثؿ برأس الماؿ الفكري ويتضمف ثرثة أبعاد ب ػ ػ رأس الماؿ البشري  ،رأس المػاؿ
الييكمي  ،رأس الماؿ العرلقي ) و د تـ اةيتماد يمي مقياس ). )Arvan, et. al.,:2016
 المت ير الم تجيا التابا)  :ويتمثؿ بالتفوؽ التنظيمي ويتضمف بعة أبعاد القيادس ،التالطيط اة تراتيجي  ،التركيز
يمػػي ػػو العمػػؿ ،القيػػاس والتحميػػؿ ووادارس المعرفػػة  ،التركيػػز يمػػي الزبػػالف  ،التركيػػز يمػػي العمميػػار  ،النتػػالج ) وتػػـ

اةيتماد يمي مقياس برنامج )Baldrige,2011-2012

انتفىق انتنظُمٍ

انقُبدة

أبؼبد رأش انمبل انفكرٌ

انتخطُط األضتراتجٍ
رأش انمبل انبشرٌ
انتركُس ػهً انؼمهُبث

رأش انمبل انهُكهٍ

انتركُس ػهً انسبىن

انقُبش وانتحهُم وإدارة انمؼرفت

رأش انمبل انؼالئقٍ

انتركُس ػهً قىي انؼمم
اننتبئج

ير ة إرتباط
ير ة تأثير

شكل ( )1المخلل الفرضي
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يا ة الفرضيار الرلي ة والفريية اآلتية :

 .1الفرضية الرلي ة اةولي  :توجد ير ة إرتباط ذار د لة معنوية بػيف رأس المػاؿ الفكػري والتفػوؽ التنظيمػي)  ،ومنيػا
أنبثقر الفرضيار الفريية اآلتية :

أ -الفرضية الفريية اةولي :توجد ير ة إرتباط ذار د لة معنوية بيف رأس الماؿ البشري والتفوؽ التنظيمي .

ب -الفرضية الفريية الثانية :توجد ير ة إرتباط ذار د لة معنوية بيف ٍأرس الييكمي والتفوؽ التنظيمي .

ت -الفرضية الفريية الثالثة :توجد ير ة إرتباط ذار د لة معنوية بيف رأس الماؿ العرلقي والتفوؽ التنظيمي .
 .2الفرضية الثانية الرلي ة :توجد ير ة تأثير ذار د لة معنوية لرأس الماؿ الفكري في التفوؽ التنظيمػي) ومنيػا أنبثقػر
الفرضيار الفريية اآلتية :

أ -الفرضية الفريية اةولي :توجد ير ة تأثير ذار د لة معنوية لرأس الماؿ البشري في التفوؽ التنظيمي .

ب -الفرضية الفريية الثانية :توجد ير ة تأثير ذار د لة معنوية لرأس الماؿ الييكمي التفوؽ التنظيمي .

ت -الفرضية الفريية ا لثالثة :توجد ير ة تأثير ذار د لة معنوية لرأس الماؿ العرلقي في التفوؽ التنظيمي .

اد ا :،الم طمحار اةجرالية لمبحث

 .1رأس الماؿ الفكري  :)Xىو جميا مػا تمتمكػو المنظمػة مػف موجػودار معرفيػة وكفايػار جوىريػة يػؤدي اة ػتثمار فييػا
إلي تحقيؽ ميزس تناف ية م تدامة  ،والمؽ يمة مضافة يمي منتجاتيا .

أ -رأس الماؿ البشري :مجموية مف العامميف الذيف يمثموف الكفايار الجوىرية متركيـ معػارؼ وميػارار و ابميػار ذار
يمة لممنظمة في زيادس ثروتيا المادية واة ت ادية .

ب -رأس المػػاؿ الييكمػػي :ويشػػير إلػػي مػػا تمتمكػػو المنظمػػة مػػف نظػػـ و وايػػد بيانػػار وشػػبكار معموماتيػػة وحقػػوؽ النشػػر
القانونية وبراءار ا التراع والعرمة واة ـ التجاري .

ت -رأس الماؿ العرلقي  :ويتمثؿ بشبكار اةت اؿ والعر ار الداالمية والالارجيػة التػي توظػؼ مػف أجػؿ تػدييـ المكانػة
التنظيمية .

 .2التفػػوؽ التنظيمػػي  :)Yىػػو مرحمػػة الو ػػوؿ إلػػي م ػػتو ا داء العػػاـ اةمثػػؿ مػػف الػػرؿ ين ػريف أ ا ػػييف ى ػوالتزاـ
المنظم ػػة بمع ػػايير يالي ػػة تعم ػػؿ يم ػػي تط ػػوير مواردى ػػا ويممياتي ػػا وأنش ػػطتيا المالتمف ػػة ،أض ػػافة إل ػػي مجم ػػؿ اةدوار

والممار ار المتنوية في جميا م تويار ا دارس التي تعمؿ يمي تحقيؽ النجاح والنمو واة تدامة التنظيمية.
أ -القيػػادس :

ػػدرس ا دارس العميػػا يمػػي تقػػديـ رؤيػػة ور ػػالة و ػػيـ معنويػػة واضػػحة ومحػػددس لمجميػػا فضػر ،يػػف ػػدرتيـ يمػػي

تحفيػػز ومشػػاركة العػػامميف بأفكػػارىـ مػػف الػػرؿ أيجػػاد والمػػؽ بيلػػة يمػػؿ منا ػػبة تتقبػػؿ الت ييػػروالتعمـ و ػػو  ،إلػػي تحقيػػؽ
التفوؽ التنظيمي .

ب -التالطػػيط اة ػػتراتيجي :مػػد أتبػػاع المنظمػػة لممنيجيػػة العمميػػة فػػي تحديػػد وتطػػوير إ ػػتراتيجياتيا و ػػدرتيا يمػػي وضػػا
الطط العمؿ المن جمة ما اةىداؼ اة تراتيجية وتقويميا وتوفيرالموارد البشرية والمالية الرزمة لتنفيذىا .

ت -التركيػػز يمػػي الزبػػالف :مػػد أتبػػاع المنظمػػة آليػػار لمتحقػػؽ فػػي رضػػا أو ا ػػتياء الزبػػالف وفيػػـ و يػػاس التطػػورار فػػي
حاجػػاتيـ ومتطمبػػاتيـ  ،أض ػػافة إل ػػي أتبػػاع المنظمػػة آليػػار تع ػػزز مػػف مش ػػاركة الزب ػػالف وك ػػبيـ والحف ػػاظ يمػػييـ وبن ػػاء
العر ار الجيدس معيـ .
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ث -القيػػاس والتحميػػؿ ووادارس المعرفػػة  :مػػد امػػترؾ المنظمػػة آليػػار وأدوار يػػاس وتحميػػؿ م ػػتو أداء المنظمػػة الحػػالي
والم تقبمي معو ،ووادارس المعمومار والمعرفة المنظمية والتكنولوجية وواي اليا إلي الم تفيديف بالد ة وبالو ر المنا ا .

ج -التركيز يمي و العمؿ  :مػد أمػترؾ المنظمػة آليػار لتقػدير حاجػة المنظمػة مػف المػوارد البشػرية وتوفيرىػا  ،فضػر،
يف ايداد بيلة يمؿ منا بة ليا ما وضا اةنظمة ا دارية والتعميمية والبرامج التحفيزيػة مػف شػأنيا تػديـ اةداء العػالي

وتشجا التعميـ وتعزز مشاركة العامميف وتقدر فايميتيـ وكفاءتيـ .

ح -التركيز يمػي العمميػار  :مػد أمػترؾ المنظمػة لػنظـ وآليػار وواجػراءار ت ػميـ ووادارس وتح ػيف نظػـ العمػؿ اةجماليػة
والفريية وأ تفادتيا مف اةجراءار والتكنموجيا الحديثة في تح ينيا .

خ -النتػالج  :تقػػوـ النتػالج بفحػػص أداء المنظمػة وتح ػػينو ويعبرينيػا بمعػػايير فرييػة فػػي جميػا الحقػػوؿ الرلي ػة والمرتبطػػة
بمح رر الالدمة والعمميار ومح رر التركيز يمي الزبوف ومح رر التركيز يمي و العمؿ ومح ػرر القيػادس

ومح رر المالية النتالج النيالية المطموا تحقيقيا مف بؿ المنظمة) .

ابعا :،منيج البحث

أف منيج البحث ىو الت ميـ اة ا ي لمبحث  ،أذ يمثؿ أنعكا ػا ،ةفكػار الباحػث نتيجػة د اركػو بالمشػكمة  ،والػذي يمكػف

مف الرلو وضا الالطط لجما البيانار والمعمومار التي تجعػؿ البحػث يظيػر بطريقػة ػيمة ونظاميػة ومتكاممػة  ،وب ػبا
طبيعػػة المت ي ػرار الرلي ػػة لمبحػػث  ،فقػػد تػػـ أيتمػػاد أ ػػموا المػػنيج الو ػػفي التحميمػػي الػػذي يقػػوـ فقػػط بجمػػا البيانػػار

والمعمومػػار لو ػػؼ الظػػاىرس  ،ووانمػػا يعنػػي بد ار ػػة الحقػػالؽ حػػوؿ الظ ػواىر واةحػػداث وذلػػؾ بجمػػا المعمومػػار والبيانػػار
وتحميميا وتف يرىا ة تالرص د تيا  ،والو وؿ إلي نتالج وتعميمار ت ايد في فيـ الوا ا .

ثامنا :،حػ ػػدود البحػ ػػث

تتمثؿ حدود البحث الحالية بما يأتي :

أ -الحدود المكانية :تتمثؿ الحدود المكانية ليذا البحث في شركة الطوط اةنابيا النفطية التابعة لو ازرس النفط الع ار ية

ب -الحدود الزمانية تج د الو ػر الم ػت رؽ فػي ايػداد الجانػا النظػري والعممػي)  ،والمجمػؿ فػي  )14شػي ا،ر ،بػدءا ،مػف

شػػير حزي ػراف  ) 2016وانتيػػاءا ،فػػي شػػير تمػػوز  ،)2017بمػػا فػػي ذلػػؾ أكمػػاؿ جميػػا م ػػتمزمار اةطػػار النظػػري
لمبحث وأيداد منيجيتو وثـ تطبيقو في الشركة المبحوثة ،فضر ،يف جمػا البيانػار والمعمومػار ذار العر ػة وتحميػؿ

معطياتيا وا تالرص النتالج .

تا عا: ،م ادر الح وؿ يمي البيانار والمعمومار

أيتمد البحث الحالي أدوار وأ اليا مالتمفة في جما البيانار والمعمومار مف أجؿ تحقيؽ أىدافو والو وؿ إلي النتالج

المرجوس  ،والتي يمكف توضيحيا يمي النحو اآلتي:
 .1الجانػػا النظػػري  :تػػـ ا يتمػػاد يمػػي إ ػػيامار البػػاحثيف والكتػػاا التػػي ػػاـ الباحػػث بجمعيػػا مػػف الم ػػادر المتمثمػػة
بالمراجا العممية مػف الكتػا ،بحػوث  ،ر ػالؿ ،أطػاريح  ،دوريػار  ،مقػا ر  ،مػؤتمرار  ،وبػالم تيف العربيػة واةجنبيػة

وىي ذار

مة بموضويار البحث  ،فضر ،يف اة تعانة بشكبة المعمومار الدولية اةنترنير) .

 .2الجانا العممي  :أ تعمؿ الباحث يدد مف اةدوار لجما البيانار والمعمومار وىي :
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المقابرر والزيارار الميدانية  :تعد المقابرر مف اة اليا الفايمػة فػي جمػا المعمومػار والبيانػار بشػكؿ مباشػر،
تراتيجية ؛ لتوضػيح فقػرار ا

و د جر الباحث يدد مف المقابرر ما يينة البحث مف العامميف والقيادار ا

ػتبانة

ومضمونيا وبا ضافة إلي ما في مرحمة نتالج البحث .
ب -الوثػػالؽ وال ػػجرر الر ػػمية :أطمػػا الباحػػث يمػػي الوثػػالؽ وال ػػجرر ذار ال ػػمة بموضػػوع البحػػث منيػػا  ،الطػػط
أيمػػاؿ يمػػي م ػػتو ىيلػػار وأ ػػاـ الشػػركة المبحوثػػة  ،دليػػؿ أجػراءار يمػػؿ الييلػػار وا
لممنظمػػة المبحوثػػة،

ػػاـ  ،اةنظمػػة الداالميػػة

يا ػػار تطبيػػؽ نظػػاـ إدارس الجػػودس الشػػاممة وفػػؽ الموا ػػفة القيا ػػية  ، ISO:2008معػػايير

و يا ار تتطبيؽ معايير ال رمة وال حة المينية وحماية البيلة . )H.S.E
ت -اة تبانة :يمؿ الباحث يمي أيداد أ تبانة كأداس رلي ة لمبحث ب يػة الح ػوؿ يمػي البيانػار والمعمومػار المتعمقػة
بالجانػا العممػػي ،أذ تػـ وضػػا فقػرار اة ػػتبانة باةيتمػاد يمػػي أثنػيف مػػف المقػاييس العالميػػة  ،وتػـ تعػػديؿ وتقمػػيص

بعض الفقرار بن بة ميمة لتترلـ ما متطمبار البحث في البيلة الع ار ية  ،أذ تضػمنر اة ػتبانة محػوريف أ ا ػييف
 ،أذ طي المحور ا وؿ يمي المعمومػار التعريفيػة لعينػة البحػث وىػي تضػـ  )7فقػرار  ،أمػا المحػور الثػاني فقػد
طي الفقرار المتعمقة بمت يرار البحث والبالغ يددىا  )49فقرس .
جدوؿ  )1ىيكؿ ا

البيانار العامة

المحاور الرلي ة المحور اةوؿ

الرلي ة

المت يرار

المت يرار الفريية

تبانة

يدد

أر اـ

الم ادر المعتمدس

الفق ارر

الفقرار

لممقياس

أ ـ الشركة  ،الجنس ،العمر ،التح يؿ
الد ار ي  ،مدس الالدمة  ،العنواف الوظيفي ،

7
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6
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6
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6

20-13

القيادس
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24-21
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4
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4

32-29
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36-33
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49-45

وتـ أ تالداـ مقياس  )Likertالما ي اةبعاد  ،والذي يعد مف أكثر اة اليا الم تالدمة  ،كونو يت ـ بال يولة والد ػة

فػي الو ػػر نف ػػة  ،إذ تح ػػؿ بموجبػػو أيمػي ا جابػػار يمػػي المػػس درجػػار  ،بينمػا تح ػػؿ أوطػػأ ا جابػػار يمػػي درجػػة
واحدس  ،وكما موضح في الجدوؿ ) 2
جدوؿ )2
أتفؽ تماما،
1

ياش ا،ر :ياس

أتفؽ
2

محايد

أتفؽ

أتفؽ تماما،

3

4

5

دؽ وثبار اة تبانة

يعد ال دؽ والثبار مف اةمور الرزمة لبناء المقياس واةالتبارار  ،ويمثؿ ال دؽ ابمية المقياس لقياس مػايراد حقػا،
يا ػػو ،والثبػػار ىػػو درجػػة الثقػػة واف المقيػػاس يمكػػف اةيتمػػاد يميػػو والوثػػوؽ بػػو لعمميػػة القياس .البيػػاتي والقاضػػي،

 ،)100 :2010لذا أجرير يمي اة تبانة ا التبارار لمتحقؽ مف

د يا وثباتيا وكما يمي -:

 .1ال دؽ الظاىري  :وىو ماي مي ب دؽ الالبراء والمحكميف  ،فقد تحقؽ الباحث مف

دؽ فقرار اة ػتبانة الظاىريػة

مف الرؿ يرضيا يمي مجموية مف اة اتذس والالبػراء المحكمػيف والبػالغ يػددىـ  )15و ػد ح ػمر اة ػتبانة يمػي

ن ػػبة أكثػػر مػػف  %90بػػوؿ مػػف بػػؿ المحكمػػيف حػػوؿ المقي ػاس ،وكانػػر لمرحظػػاتيـ القيمػػة دو ا،ر ميمػػا فػػي تعػػديؿ
وتقميص بعض الفقرار في أ تال ار أ تبانة بشكميا النيالي .

 .2الثبػػار  :وىػػو ا ت ػػاؽ فػػي نتػػالج المقيػػاس إذ يعطػػي النتػػالج ذاتيػػا بعػػد تطبيقػػو م ػرس أالػػر فػػي زمنػػيف مالتمفػػيف يمػػي
اةفراد أنف يـ  ،وجر ح اا الثبار بطريقتيف -:

أ -ت ػتالدـ طريقػػة التجزلػػة الن ػفية  ) Split – Halfفػػي يػاس الثبػػار  ،والتػػي تػػتمالص بميجػاد معامػػؿ ا رتبػػاط بػػيف
درج ػ ػػار اة ػ ػػلمة الفرديػ ػ ػػة ودرج ػ ػػار اة ػ ػ ػػلمة الزوجي ػ ػػة فػ ػ ػػي ا
ا

ػ ػػتبانة ويػ ػ ػػتـ ت ػػ ػػحيح معامػ ػ ػػؿ ا رتبػػ ػػاط بمعادلػ ػ ػػة

 ، (Spearman–Brownفػػمذا كػػاف معامػػؿ الثبػػار  )0.67يم ػي وفػػؽ المعادلػػة فانػػو كافيػا ،لمبحػػوث التػػي تعتمػػد
ػػتبانة أداس ،ليػػا  ،وينػػد تطبيػػؽ ىػػذه الطريقػػة وجػػد أف معامػػؿ ا رتبػػاط ل

ػػتبانة بمػػغ  ، )0.74ممػػا يعنػػي أنيػػا

بمقايي يا المالتمفة ذار ثبار جيد ويمكف أيتمادىا في أو ار مالتمفة ولزفراد نف يـ وتعطي نفس النتالج .
ب -معامػػؿ ألفػػا) لزت ػػاؽ الػػداالمي  :بأ ػػتال ار معامػػؿ
ا

تبانة بشكؿ أكبر ،فقد بم ػر يمتػو لفقػرار ا

مف ثبار ا

تبانة  ،ومعامؿ مطملف يؤكد

 )Alpha Cronbachل ػػرض التحقػػؽ مػػف معامػػؿ ثبػػار

ػتبانة الكميػة ، )0.96وىػذا يشػير وبوضػوح يمػي درجػة جيػد جػدا

دؽ المقياس و رحيتو لمتطبيؽ في او ار مالتمفة.
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جدوؿ ) 3

انمتغير

أبعاد رأس انمال
انفكرٌ

انتفىق انتىظيمٍ

دؽ ا

تبانة

أبعاد أداي انقياس

انرمز

عذد
انفقراث

قيمت معامم انفا كرووباخ

أبعاد رأس انمال انفكرٌ

X

20

0.928

رأس انمال انبشرٌ

X1

5

0.933

رأس انمال انهيكهٍ

X2

5

0.932

رأس انمال انعالئقٍ

X3

5

0.933

انتفىق انتىظيمٍ

Y

29

0.924

انقيادة

Y1

4

0.931

انتخطيط االستراتيجٍ

Y2

4

0.929

انتركيز عهً انزبىن

Y3

4

0.932

انقياس وانتحهيم وإدارة انمعرفت

Y4

4

0.928

انتركيز عهً قىي انعمم

Y5

4

0.928

انتركيز عهً انعمهياث

Y6

4

0.932

انىتائج

Y7

5

0.928

49

0.96

االستباوت بشكم عاو

أحد يشر :ا

السنة2108/م

اليا اةح الية الم تعممة

ل ػػرض تحميػػؿ البيانػػار ا ح ػػالية الالا ػػة بمت ي ػرار البحػػث وأالتبػػار فرضػػياتو والتعػػرؼ يمػػي الفرو ػػار المعنويػػة ،تػػـ
أ ػػتالداـ ي ػػدد م ػػف اة ػػاليا ا ح ػػالية المنا ػػبة تمثم ػػر ب ػػاآلتي :البي ػػاتي واب ػػو الش ػػعير ،)43-38 :2012 ،ك ػػاظـ
واالروف )151-91 :2013،

 .1التوزيػػا التك ػراري ،والن ػػا الملويػػة :وىػػي الا ػػة بعػػرض البيانػػار مػػف أجػػؿ و ػػؼ إجابػػار أف ػراد يينػػة الد ار ػػة  ،و ػػد
أ تالدمر مف الرؿ الجداوؿ التك اررية .

 .2الو ػ ػػط الح ػ ػػابي  :)Xوي ػ ػػتالدـ لتحديػ ػػد م ػ ػػتو ا جابػ ػػة يػ ػػف الفق ػ ػرار ومعرفػ ػػة م ػ ػػتو المت ي ػ ػرار أو متو ػ ػػط تمػ ػػؾ
المجموية.

 .3ا نحراؼ المعياري  :) SDي ػتالدـ لقيػاس درجػة التشػتر لقيمػة ا جابػار يػف الو ػط الح ػابي ليػا ،إذ كممػا مػر يمتػو
زادر درجة تركيز ا جابار حوؿ الو ط الح ابي .

 .4معامػػؿ ا الػػترؼ :وي ػػتالدـ لمعرفػػة م ػػتو تشػػتر ا جابػػار الن ػػبي يػػف الو ػػط الح ػػابي وي ػػتالر مػػف الػػرؿ
اةنحراؼ المعياري يمي يمة الو ط الح ابي لتحديد أىمية مت يرار البحث .

911
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 .5معامؿ ا رتباط بير وف  :)Pearsonوي تالدـ لقياس وس العر ة ا رتباطية بيف مت يريف .
 .6معامؿ ا نحدار الب يط  :)Bي تالدـ لقياس تأثير المت ير الم تقؿ في المت ير التابا .

 .7معامػػؿ التحديػػد  :)R2اُ ػػتعمؿ لتوضػػيح مقػػدار الت ي ػرار الحا ػػمة فػػي المت يػػر المعتمػػد التػػي مػػف الممكػػف تف ػػيرىا مػػف
الرؿ المت ير الم تقؿ .

 .8االتبار  :)Fاُ تعمؿ في االتبار معنوية التأثير و يا يا بيف مت يرار البحث .

تـ ا تعماؿ الو الؿ ا ح الية المذكورس أيرس بوا طة الحا وا وبا تالداـ برنامج )Spss

أثني يشر :و ؼ مجتما ويينة البحث
مجمتا البحث  :طبؽ البحث في شركة الطوط اةنابيا النفطية التابعة إلي و ازرس النفط الع ار ية .
يينة البحث  :العينة ىي نموذ يشمؿ جزء مف وحدار المجتما المعني بالبحث  ،وتكوف مماثمة لػة وتحمػؿ

ػفاتو

المشػتركة  ،وىػذا النمػػوذ ي نػي يػف د ار ػػة كػؿ مفػردار المجتمػػا اة ػمي .نديمجي  ، )79 :2010،أذ تػـ أيتمػػاد
أ موا المعاينة الق دية أو العمدية أذ يمثؿ مف أ اليا المعاينة ال ير يشػوالية فػي أالتيػار مجتمػا البحػث جميػا

اةفراد واةشالاص أو ا شياء التي تكوف مشكمة البحث ) ويكوف ا التيار يمي ا اس حر مػف بػؿ الباحػث وح ػا
طبيعة بحثو ،بحيث تكوف نية بالمعمومار مف اجؿ الد ار ة المعمقة لممو ؼ او الظاىرس دونما الحاجػة لمتعمػيـ بمػا
يحقؽ ىذا ا التيار ىدؼ البحث المطموا  ،إذ تـ تحديد العامميف في شركة الطوط اةنابيا النفطيػة الػذيف يمثمػوف
رأس الم ػاؿ الفكػػري والقيػػادار العميػػا كػػونيـ القيػػادار اة ػػتراتيجية والم ػػؤوليف يػػف ر ػػـ ووضػػا ال يا ػػار والالطػػط
التنظيمية  ،فضر ،يف امترؾ الالبػرس الوظيفيػة ،والم ػتو العممػي والثقػافي واةكثػر أطريػا ،بمت يػرار البحػث والبػالغ

يددىـ  )81م تجيا .

ثرثة يشر  :ال الص العينة
جدوؿ )4
ث

انمتغُراث

انجنص
.9

تىزَغ انفئت

انتكرار

اننطبت انمئىَت

ركر

11

%11

أنثً

15

%51

89

%911

أػذادَت

91

%91

دبهىو

1

%99

بكبنىرَىش

51

%11

مبجطتُر

1

%1

دكتىراه

1

%1

89

%911

9

%9

انمجمىع

انتحصُم انؼهمٍ

.1
انمجمىع

 -11فأقم
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انؼمر

11-19

95

%98.5

51-19

11

%58

11- 59

95

%98.5

 -19فأكثر

1

%1

89

%911

5--9

1

%1

91-1

1

%1

95-99

91

%95

11-91

91

%95

15-19

18

%11

 -11فأكثر

91

%91

89

%911

انمجمىع

مذة انخذمت

.1
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انمجمىع

المبحث الثاني  :أبعاد رأس المال الفكري
او  :،رأس الماؿ الفكري
 .1النشأه والتطور

يعد رأس الماؿ الفكري أحد الحقوؿ الحديثة التي بدار البحوث والد ار ار تيتـ بو في بداية الثمانيػار مػف القػرف الماضػي
 ،حيث يمثؿ أحد الموارد ا

تراتيجية الميمة في أ ت اد المعرفة  ،أف الفتػرس المممتػدس مػف  )1990-1980مػف القػرف

العشػ ػريف تمث ػػؿ و دس رأس الم ػػاؿ الفك ػػري والبداي ػػة الحقيقي ػػة ل ػػو ف ػػي مطم ػػا الت ػػعينار  .البال ػػاتي  ، )25 :2017،أذ ػػاـ
 )Stewartفػػي يػػاـ  1991بتطػػويرس ب ػػورس شػػمولية حيػػث أر بػػأف مجمويػػة الميػزار المكت ػػبة فػػي ػػوؽ معػػروؼ مػػف

بؿ المناف يف اةبراىيمي  ، )22 :2013،أف مفيوـ رأس الماؿ الفكري ظير فػي ظػؿ أيتبػار الم ػادر الطبيعيػة ىػي
الثروس الحقيقية والوحيدس لممنظمة بؿ الت عينار ،أذ ينظر إلية ممثر ،حقيقيا ،لمقدرس يمي المناف ة والمعيػار الرلي ػي لقيػاس

نجاح المنظمار في تحقيؽ أىدافيا  .يمر ومعمر  ، )4 :2011،وبالر ـ أف مفيوـ رأس المػاؿ الفكػري وضػا وؿ مػرس
كمطار لتحميػؿ أ ػيامار المػوارد الفكريػة فػي المنظمػار اليادفػة لمػربح  ،ا أنػة تػـ تبنيػة مػف بػؿ المنظمػار العامػة و يػر

الربحيػة ىميتػو الكبيػرس  )Ramirez & Gordillo, 2014: 173 .و ػد ظيػر م ػطمح رأس المػاؿ الفكػري وؿ مػرس
مف بؿ  )Seniorفي ياـ  1836كم طمح مرادؼ لرأس الماؿ البشػري  ،حيػث يمثػؿ رأس المػاؿ الفكػري ىػو مجمػوع
ما يممكة الشالص مف معرفة وميارار  .البالاتي )8 :2017 ،
 .2المفيوـ

أف مفيػػوـ رأس المػػاؿ الفكػػري ظيػػر فػػي نيايػػة القػػرف العشػريف حيػػث يرمػػز لػػو  ، )ICأذ يمثػػؿ رأس المػػاؿ الحقيقػػي الػػذي

تممكة المنظمار  ،حيث اف القيمة ال ػو ية لممنظمػار ترتكػز يمػي يمػي مػا تممكػة مػف رأس مػاؿ فكػري  ،فقػد أ ػتالدمر
م ميار يديدس لزشارس إلي جوىر رأس الماؿ الفكػري منيػا رأس المػاؿ يػر مػادي  ،رأس المػاؿ المعرفػي  ،رأس المػاؿ
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المعنوي  ، (Ghorbani et al.,2012:208 .أذ يعد رأس المػاؿ الفكػري واحػدا ،مػف أىػـ المواضػيا الحديثػة التػي نالػر
أىتماـ الباحثيف كونو يمثؿ موجودا ،ا تراتيجيا ،لممنظمة وثروتيا الحقيقية  ،وىػو م ػدر التجديػد واةبػداع فضػر ،يػف كونػو

مؤش ػ ا،ر داليػػا اة ت ػػادي ويرمػػة بػػارزس يمػػي تفو يػػا ونجاحيػػا وأ ػػتمرارىا)  ،إ أنػػو يوجػػد أتفػػاؽ بػػيف البػػاحثيف يمػػي

تعريؼ موحد لو رشيد والزيادي )12 :2014،
جدوؿ
ر

 ) 5مفيوـ رأس الماؿ الفكري وفقا ،لمنظور يدد مف الباحثيف لممدس )1997-2017

الباحث أو الكاتا

Stewart,1997:67 .1

المفيوـ
أف رأس المػاؿ الفكػري يتضػمف يمميػار المنظمػة ،بػراءار اةالتػراع ،ميػارار العػامميف ،
التكنولوجيا  ،المعمومار التي تمتمكيا المنظمة حوؿ مالتمؼ أ حاا الم محة

Daft,2001: 257 .2

مجمويػػة الم ػوارد المعموماتيػػة التػػي تتكػػوف مػػف نػػوييف مػػف المعرفػػة الظػػاىر منيػػا والتػػي
ي ػػيؿ التعبيػػر ينيػػا او كتابتيػػا بالتػػالي يمكػػف نقميػػا إل ػػي اةال ػريف يمػػي شػػكؿ وثػػالؽ ،
والضمني ي تند إلي الالبرس الشال ية والقوايد البدييية التي ت تالدـ لتطوير المنظمة .

Jean, 2002: 3 .3

يبػػارس يػػف الموجػػودار يػػر المممو ػػة التػػي يمكػػف ا ػػتعماليا ك ػػرح تناف ػػي مػػف بػػؿ
المنظمار في يممية التطوير ا بدايي وا

تراتيجي التي ترتكز يمي ا بتكػار وا بػداع

والذي يعد و يمة لبقاء وا تمرار المنظمار في بيلة اةيماؿ .
Marr,2005:11 .4

المػوارد الفكريػػة التػػي تمتمكيػػا المنظمػػة ب ػػورس ر ػػمية وت ػػتالدميا لزيػػادس اةنتػػا وتحقيػػؽ
القيمة المضافة .

 .5الجنابي 156 :2012،

نالبػػة موىوبػػة أو متمي ػزس مػػف العػػامميف الػػذيف يتمتعػػوف بقػػدرار إبداييػػة معػػززس بالمعػػارؼ
والالبرار ال ار ية التي تمكنيـ مف العطاء المتجدد وتحويؿ إمكانيار وموارد المنظمػة إلػي
م تويار تطبيقية ويممية متقدمة .

Inkinen,2016: 21 .6

كػػؿ المعرفػػة التػػي يمكػػف لممنظمػػة ا

ػػتفادس منيػػا كت ػػاا مي ػزس تناف ػػية ،بمػػا فػػي ذلػػؾ

البشػ ػرية  ،العرلقي ػػة الداالمي ػػة  ،العرلقي ػػة الالارجي ػػة  ،الييكمي ػػة  ،الثق ػػة والتجدي ػػد ورأس
الماؿ التجاري

 .7البالاتي 32 :2017،

جميا ما تمتمكو المنظمػة مػف موجػودار معرفيػة ومقػدرار جوىريػة يػؤدي ا
إلي تحقيؽ ميزس تناف ية م تدامة ،والمؽ يمة مضافة يمي منتجاتيا

111
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 .3اةىمية
أ -يعد رأس الماؿ الفكري الثروس الحقيقية لممنظمار ،المتمثمة بالذكاء الالاـ الذي يتمتا بو العامميف في المنظمة ويمكػنيـ
مػػف تقػػديـ إ ػػيامار فكريػػة تجعػػؿ المنظمػػة ػػادر يمػػي زيػػادس إنتاجيػػا وتحقيػػؽ م ػػتويار أداء ياليػػة ،ويعػػد ال ػػرح
اة ا ي لممنظمة في يالـ اليوـ والقوس الح ينة التي تضمف البقاء لممنظمة .)Koenig, 2000: 1

ا -إف البعد الكمي في يدد العامميف و نوار الالدمة

تكوف أبعادا ،حا مة في تمييز يمؿ المنظمة وتفو يا يمي يرىا

مػػف المنظمػػار المناف ػػة ،ووانمػػا البحػػث يػػف اةشػػالاص الموىػػوبيف وربمػػا ىػػذا ػػبا د ػػة إج ػراءار االتيػػار العػػامميف

يمر ومعمر ،)6 :2011 ،وىذ ىو اة اس لالمؽ منظمار ناجحة ،ومف أمثمة أوللؾ الذيف يمتمكػوف يقػوؿ وأفكػار

تمكنػوا مػف الرليػا تأ ػيس شػركار يمر ػة مثػؿ  )Marvin Bowerالػذي أ ػس شػركة

Mckinsey & Alber

 ،)Companyو  )Einstenالػػذي أ ػػس معيػػد  )Princetلمد ار ػػار المتقدمػػة فػػي مجػػاؿ ر ػػـ الال ػرالط الج رافيػػة،
و  )Gates & Ailenالمذيف أ

ا يمرؽ البرامجيار (Quinn, et. al., 2000: 73

ر -يعػد وجػوده فػي المنظمػة بمثابػة م ػدر لمميػزس التناف ػية ،إذ أف ا ػتراتيجية التميػز

تتحقػؽ إ مػف الػرؿ التناف ػػيار

الفكرية المتمثمػة با بػداع يو ػؼ ،)38 :2005 ،ونتيجػة مػا تقدمػو ىػذه الػرؤوس مػف معرفػة مفيػدس و ػدرس المنظمػار

يمي ا تثمار تمؾ المعرفة لتحقيؽ الميزس التناف ية جواد ووا ماييؿ.)134 ،2009 ،

ث -المنظمار ال ار بة في النجاح ،ولكوف المنظمار تواجو ت يرار ػريعة ،يجػا يمييػا أف تمتمػؾ أفػراد يتمتعػوف بقػدرار
وميارار تفوؽ مناف ييا جبار ،)19 :2013 ،وذلؾ مف الرؿ التوافػؽ بػيف القػدرار التقنيػة مػف جانػا والفكريػة مػف
جانا آالر لمتكيؼ ما ىذه الت يرار الطالباني.)20 :2005 ،
 .4أبعاد ومكونار رأس الماؿ الفكري
بح ا آراء مجموية مف الباحثيف فػمف مكونػار رأس المػاؿ الفكػري يشػمؿ رأس المػاؿ البشػري ورأس المػاؿ الييكمػي ورأس

الماؿ العرلقي ،إذ ىنالؾ شبو إجماع يمي ىذه المكونار ، ،و د أالتار الباحث أنمػوذ
مرلمة لبيلة الشركة المبحوثة  ،ويتكوف رأس الماؿ الفكري ح ا ىذا ا نموذ

 )Arvan,2016لكونػو ا كثػر

مف ثرثة مكونار رلي ة وىي كا تي :

أ -رأس المػاؿ البشػري  :Human Capitalوىػو يبػارس يػف مجمويػة اةفػراد العػامميف فػي المنظمػة مػف ذوي القابميػار
والقدرار المتفو ة والمميزس ،والتي ت تطيا المنظمة بجيودىـ الو وؿ إلي أىدافيا بكؿ فايميػة وكفػاءس ب ػبا امػترؾ

ىؤ ء اةفراد لمالبرس والميارس والكفاءس الرزمة نجاز المياـ المناطػة بيػـ  ، )Arvan, et. al., 2016: 23إذ يعػد
مف أىـ مكونار رأس الماؿ الفكري والعن ر اة ا ي لو .

الح  )13 :2009،ويتمثؿ بالقو العاممة التي تمتمؾ

المقدرس يمي التفكير واةبػداع ويحتػؿ أىميػة كبيػرس لكونػو مػف م ػادر اةبػداع والتجديػد اة ػتراتيجي جبػار :2013،

 ، )21وو ؼ أيضا ،بأنو ذلؾ الجزء مف رأس الماؿ الفكري يحتوي يمي المعرفة والفيـ والميارار والالبرار ال ػابقة
التي يمتمكيا العامموف التي تمثؿ القيمة الحقيقية لممنظمار )Royal&Donnell,2008:669 .

ا -رأس الماؿ الييكمي  : Structural Capitalيمثؿ رأس الماؿ الييكمي كؿ شيء في المنظمة يديـ الموظفوف رأس
الم ػػاؿ البش ػػري) ف ػػي يممي ػػـ في ػػو مجموي ػػة م ػػف ا جػ ػ ارءار واةنظم ػػة الموج ػػودس ض ػػمف الييك ػػؿ التنظيم ػػي لممنظم ػػة
الجبوري، )29 :2009 ،ويتمثؿ بالمعرفة الواضحة وال ريحة المرتبطة بالعمميار الداالميػة المتعمقػة بنشػر وواي ػاؿ
و دارس المعرفة العممية والفنيػة فػي المنظمػة الطالبػاني  ، (35 :2005،ويتكػوف رأس المػاؿ الييكمػي فػي أي منظمػة
مف العنا ر التالية:)Hubert, 1996: 14 :
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 الػػنظـ :أي الطريقػػة التػػي تػػتـ مػػف الرليػػا القيػػاـ بعمميػػار المنظمػػة كالمعمومػػار وا ت ػػا ر ويمميػػة

ػػنا القػػرار

والمالرجار).
 الييكؿ :أي ترتيا ال رحيار والم ؤوليار التي تمكف أفراد المنظمة مف القياـ بعمميـ.
ا

تراتيجية :وىي ايار المنظمة والو الؿ التي يمكف أف ت ايد في تنفيذ ىذه ال ايار.

 الثقافة :وتتضمف مجموع أفكار وآراء و يـ ومبادرار أفراد المنظمة.

ر -رأس المػاؿ العرلقػي  : Relational Capitalويطمػؽ يميػو أيضػا ب ػ رأس المػاؿ الزبػالني) كونػو يمثػؿ العر ػة بػيف
المنظمة والزبوف ،و رأس الماؿ الالارجي) ةنو يكوف الار المنظمة وتكوف يطرس المنظمة يميو بشػكؿ يػر مباشػر
الجبوري .)31 :2009 ،بينما يحدده يبدا مير )48 :2015 ،بمجموية العر ار التبادلية مابيف أ ػاـ المنظمػة

وبيف المنظمة واةطراؼ الالارجية والتي تؤثر بشكؿ مباشر في نجاح لمنظمة يف طريؽ بناء الثقة المتبادلة ما ىػذه
ا طػراؼ مثػػؿ الزبػػالف  ،ويػػتمالص رأس المػػاؿ العرلقػػي بعػػدد مػػف اةج ػزاء التػػي تتعمػػؽ برضػػا الزبػػوف بتمبيػػة حاجاتػػو
ور باتو) ،وو لو مف الرؿ تم كو وايت اززه بالتعامػؿ مػا المنظمػة) ،وا حتفػاظ بػو با ػتم اررية التعامػؿ مػا المنظمػة
و ػػدرتيا يمػػي ا ػػتبقالو لػػدييا) ،وتمكينػػو با ىتمػػاـ بو ارلػػو ومقترحاتػػو واةالػػذ بيػػا ينػػد التالطػػيط لممنتجػػار الجديػػدس
والقالم ػػة ،وح ػػذؼ بعض ػػيا نالف ػػاض ح ػػتيا ال ػػو ية ،وواشػ ػراكو ف ػػي أيم ػػاؿ المنظم ػػة و ػػفقاتيا التجاري ػػة وتب ػػادؿ
المعمومار واةفكار العنزي و الح. )231 :2009 ،

ثانيا : ،التفوؽ التنظيمي
 .1النشاه

أ ف عي المنظمار وراء تحقيؽ ىدؼ التفوؽ التنظيمي لـ يكف وليد ىذه المحظػة ،بػؿ ػبقيا بمػدد ،لكػف القميػؿ منيػا ػادر
يمػػي تحقيػػؽ ذلػػؾ اليػػدؼ ،يعػػز ذلػػؾ إف إدارار تمػػؾ المنظمػػار تعػػي بشػػكؿ كامػػؿ متطمبػػار التفػػوؽ  ،وبمػػا أف التفػػوؽ
يبػػارس يػػف إطػػار منيجػػي متكامػػؿ لمتطػػوير والتح ػػيف مػػف الػػرؿ مجمويػػة مػػف المعػػايير ،فقػػد تطػػورر ىػػذه المعػػايير مػػا
أنعكػػاس فكػػريمـ ا دارس وظيػػور المػػدارس والمػػداالؿ الفكريػػة المالتمفػػة الرويشػػدي ،)37 :2009 ،وأنطػػرؽ مجمويػػة مػػف

النظريار والمفاىيـ ا دارية المتطورس التي شكمر في مجمعيا موضوع التفوؽ التنظيمي.
 .2اةىمية
وتتجم ػ ػػي أىمي ػ ػػة التف ػ ػػوؽ التنظيم ػ ػػي ايض ػ ػػا ف ػ ػػي تحقي ػ ػػؽ العدي ػ ػػد م ػ ػػف الم ازي ػ ػػا والفوال ػ ػػد لممنظم ػ ػػة :فق ػ ػػد أش ػ ػػار ك ػ ػػؿ م ػ ػػف
)Eygelaar&Uys,2004:34 ، )Bement,2004: 4
يعد يامر ،لتعزيز يمؿ المنظمة وفايميتيا ويجعميا منظمة مبتكرس تحقؽ ر التيا مف الرؿ فايمية القيادس \.
ُ 
 تح يف اةداء ،وتحديد ينا ر القوس وأ تثمارىا  ،وتشاليص ينا ر الضعؼ ومعالجتيا .
 ي مح لممنظمة ياس مد التح ف والتقدـ يف طريؽ التقييـ الذاتي لممنظمة .
 ت ييؿ أجراء المقارنار ما المنظمار اةالر المماثمة .
 التركيز يمي رأس الماؿ البشري كعن ر أ ا ي لتطوير المنظمة وتفو يا .
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 يركز يمي النتالج  ،وي ايد يمي تحقيؽ التنمية الم تدامة لممنظمة .
 .3المفيوـ
في اموس الم ػة ا نكميزيػة  )Webster, 1974: 398ف ػرر كممػة التفػوؽ) بػأكثر مػف معنػي فيػو التميػز أو الجػودس

المتاحة أو المطموبة  ،وىي التفرد وكذلؾ أف تكوف فالقا ،في يممؾ  ،ايضا ،تـ تف يرىا بأنيا تعني جيد جدا ،في نوع العمؿ
الذي تؤديو  ،وأف يكوف مف ال نؼ ا وؿ ،وىكذا فأنيا جودس أي تكوف متميػزس الن ػراوي)49 :2014،أضػؼ الػي ذلػؾ

أالػػترؼ المتػػرجميف العػػرا فػػي تحديػػد معنػػي موحػػد لكممػػة  )Excellenceمػػنيـ يربيػػا تميػػز) مثػػؿ د اركػػر:1995 ،
 )521ومنيـ يربيا تفػوؽ) مثػؿ كرمػالي ، )148 :2005،نقػر ،يف الرويشػدي  ، )37 :2009،أمػا م ػطمح التفػوؽ
التنظيم ػ ػػي) فق ػ ػػد ارت ػ ػػبط بم ػ ػػطمحار يدي ػ ػػدس و ػ ػػيما ف ػ ػػي اةون ػ ػػو اةاليػ ػ ػرس مني ػ ػػا :أدارس التف ػ ػػوؽ

Excellenc

،Managementالتفػوؽ التنظيمػي ، Organizational Excellenceا داء المتفػوؽ )Excellenc Performance
التي وردر في الكتا والر الؿ العممية وا بحاث وبالتمعف في كؿ م طمح وجدر أنيا تالتمؼ في م مياتيا وتقتػرا فػي
مض ػػامينيا ةني ػػا تعتم ػػد النم ػػاذ وا فك ػػار والمفي ػػوـ نف و .الش ػػيباوي ، )47 :2016،وبع ػػد مراجع ػػة الد ار ػػار واةدبي ػػار
ال ابقة  ،نجد تبايف لعدد مف اآلراء واةفكػار حػوؿ تحديػد مفيومػو تبعػا ،الػترؼ التوجيػار البحثيػة وكمػا فػي جػدوؿ )6

في أدناه :
ر

جدوؿ  )6مفيوـ التفوؽ التنظيمي وفقا ،لمنظور يدد مف الباحثيف لممدس )2002-2016
المفيوـ

الباحث أو الكاتا

القػػدرس يمػػي توفيػػؽ وتن ػػيؽ ينا ػػر المنظمػػة وتشػػ يميا فػػي تكامػػؿ وتػ ػرابط

.1

ال ممي 4 :2002،

.2

Wheelen&Hunger,2004:16

ىونػػاتج النشػػاطار التنظيميػػة المالتمفػػة التػػي تقػػوـ بيػػا إدارس المنظمػػة  ،فضػر،

.3

Brown&Harvey,2006:4

مجم ػػؿ الممار ػػار الت ػػي تتبعي ػػا إدارس المنظم ػػة لتح ػػاوؿ م ػػف الرلي ػػا تحقي ػػؽ

.4

Hertz,2011:61

.5

Rumane,2013: 2

.6

العنزي 425 :2016،

لتحقؽ أيمي معػد ر الفايميػة والو ػوؿ بػذلؾ إلػي م ػتو المالرجػار الػذي
يحقؽ حاجار وتو عار جميا اةطراؼ المرتبطة بالمنظمة .
يف أنيا ناتج موارد المنظمة .

أج ػواء فايمػػة تػػؤدي إلػػي شػػعور أيضػػاليا باةنتمػػاء والم ػػؤولية والبمػػوغ إلػػي
الم تو اةفضؿ .
ىػػو المػػنيج المتكامػػؿ دارس ا داء التنظيمػػي الػػذي ينػػتج ينػػو أض ػػافة يمػػو

لجميا اةطراؼ المتعاممة ما المنظمة  ،والم اىمة في اة ػتدامة التنظيميػة
 ،وتح يف فايمية القدرار التنظيمية الشاممة  ،والتعمـ التنظيمي والشال ي
و يمة لمتالطيط والتنظيـ  ،ويممية لمفيـ واة تيعاا لكافة اةنشطة التػي تػتـ
يػػادس فػػي المنظمػػة  ،مػػا التركيػػز يمػػي التح ػػيف الم ػػتمر لمعمميػػار و ػػو ،

إلي تحقيؽ الريادس ورضا الزبوف .

ىو معيا ا،ر لنجاح المنظمة وتميزىا يف يرىا يبر المؽ نماذ إداريػة جديػدس

فايمة ومتفردس ي عا تقميدىا مف بؿ المناف يف  ،وأيجػاد ثقافػة التوجػو نحػو

الزبوف الداالمي العامميف) والزبوف الالارجي جميور الم تيمكيف) مف الرؿ
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أرضاليـ وتمبية احتياجاتيـ حاض ا،ر وم تقبر. ،
Al-Dhaafri et al,2016:48

كممار ة وا تراتيجية  ،تمكف المنظمار يمي تح يف وضعيا بالطريقػة التػي

تؤدي إلي تحقيؽ المزايا التناف ية ورفا م تو إداليا التنظيمي

 .4ابعاد التفوؽ التنظيمي
نظ أر ىمية أنموذ جالزس مالكوـ بالدريج لمجودس والتفوؽ الػذي يعػد مػف أبػرز نمػاذ التفػوؽ التنظيمػي الشػالعة اة ػتالداـ
في منظمار الو يار المتحػدس وبقيػة دوؿ العػالـ  ،فقػد أيتمػد الباحػث فػي بحثػو يمػي أبعػاد معػايير جػالزس بالػدريج  ،كونيػا
تمثؿ مؤشرار ميمة وشػالعة اة ػتالداـ لقيػاس التفػوؽ فػي مالتمػؼ المنظمػار ػواء منظمػار أيمػاؿ أـ منظمػار يامػة ،

حيػث أ ػػبحر الجػػالزس يرمػػة ت ترشػػد بيػػا المنظمػػار  ،ووفقػا ،لػػذلؾ ػػيتـ تنػػاوؿ المعايير ا بعػػاد) الرلي ػػة ليػػذا اةنمػػوذ

ويمي النحو اآلتي :

أ -القيػػادس  :تعػػد القيػػادس مػػف اىػػـ المعػػايير الميمػػة لمػػالكوـ بالػػدريج كونيػػا المح ػػرؾ اة ا ػػي لكػػؿ العمميػػار واةنشػػطة
وأ اليا العمؿ ونظمو التي تدفا بأتجاه تح يف اةداء وتفو و  ،فالمنظمػار التػي تنشػد التفػوؽ فػي اةداء  ،يجػا أف

يمتمػؾ ادتيػا الرؤيػة والقػيـ ويمتزمػوا بيػا فػي أفعػاليـ ينػد تعػامميـ مػا جميػا اةطػراؼ ذار العر ػة بالمنظمػة ويعممػوا
يمػي نشػرىا فػي أنحػاء المنظمة .يبػدا وأالػروف  ، )18 :2013 ،وجػود القيػادس القويػة والممتزمػة ىػو أمػر ضػػروري
لنجػػاح ب ػرامج الجػػودس والتفػػوؽ بمعنػػي أالػػر ىػػو ألت ػزاـ اةدارس العميػػا بالػػديـ والتأييػػد والم ػؤازرس لمفيػػوـ تحقيػػؽ التفػػوؽ
وتح ػػيف اةداء مػػف الػػرؿ القػػدرس يمػػي تحفيػػز وتوجيػػة ومشػػاركة المرؤو ػػييف لمتح ػػيف الم ػػتمر وا بتكػػار واةبػػداع .
.)D'souza&Sequeira,2011:122

ا -التالطيط اة تراتيجي :أف معيار التالطيط اة تراتيجي يالتبر درس المنظمة يمػي أيتمػاد اة ػموا العممػي فػي وضػا
الالطط ا

تراتيجية وتعديميا لكي تتوافؽ مػا متطمبػار الزبػالف  ،ويػتـ تطػوير ا

وتحميػػؿ العنا ػػر ا

والتيديدار ،ا

ػتراتيجية مػف الػرؿ جمػا البيانػار

ا ػػية الرزمػػة لنج ػػاح المنظمػػة والتػػي مػػف أىمي ػػا :تحدي ػػد ينا ػػر الق ػػوس والضػػعؼ والف ػػرص

تشراؼ المبكر لممالاطر والتحو ر الرلي ية في التكنموجيػا ،ا

المنظمة مف الموارد والقو العاممة المؤىمو كما يتضمف المعيار أيضا ،تنفيذ ا

ػتدامو التنظيميػة  ،تحديػد أحتياجػار
تراتيجية شحاذس .)121 :2015،

ر -التركيز يمي الزبالف  :أف ىذا المعيار يركز يمي إدارس العر ة ما الزبالف ولتحقيؽ ذلؾ ينب ي اة

اء أو اة ػتماع

ل ور الزبالف والتحاور معيـ لمعرفة الال الص الميمػة المػؤثرس يمػي حاجػاتيـ ور بػاتيـ وتو عػاتيـ يػف الالػدمار

أو المنتجار الحالية المقدمة ليـ والم تقبمية والتعرؼ يمي درجػو رضػاىـ أو إ ػتياىـ وىنالػؾ طػرؽ متعػددس لمتعػرؼ
يمي

ور الزبوف منيا تتمثػؿ فػي اة ػتبيانار أو المقػابرر الشال ػية مػا الزبػالف وىػذه تعتبرمعمومػار م تح ػمة

يجػػا معرفػػة كيفيػػة أ ػػتثمارىا ووادارتيػػا بكفػػاءس وفايميػػة بعػػد ذلػػؾ يػػتـ نشػػرىا يبػػر اة ػػاـ والوحػػدار التنظيميػػة لتػػوفير
فرص التح يف وا بتكار في يروض الالدمار أو المنتوجار لجذا زبالف جدد وتو يا العر ة ما الزبػالف الحػالييف

وتعزيز رضاىـ ووارتباطيـ .ىاشـ . )69 :2014،

ث -القياس والتحميؿ ووادارس المعرفة  :يعد ىذا المعيار ركيزس أ ا ػية مػف ركػالز المعػايير ال ػبعة حيػث يعمػؿ يمػي تحديػد
الكيفيػػة التػػي تقػػوـ بيػػا المنظمػػة بقيػػاس أداليػػا وتحميمػػو ومراجعتػػو وتح ػػينو  ،فػػأف يمميػػة يػػاس اةداء فػػي أداس تمكػػف
المنظمة مف التعػرؼ يمػي م ػتو إنجػاز الالطػط واةىػداؼ اة ػتراتيجية ،يػف طريػؽ أ ػتالداـ البيانػار والمعمومػار
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المجمعة يوميا، ،وفؽ تعقا العمميػار اليوميػة وتو ػيؿ المعرفػة إلػي الم ػتويار كافػة فػي أجػزاء المنظمػة لػديـ

ػنا

الق ػ اررار والتح ػػيف وا بتكػػارار والتوجيػػار الم ػػتقبمية  ،كمػػا يركػػز ىػػذا المعيػػار فػػي ػػدرس المنظمػػة يمػػي أدارس تقانػػة

المعموم ػػار ودرج ػػة الكف ػػاءس الت ػػي تتمت ػػا بي ػػا لكوني ػػا تمع ػػا دو ا،ر حيويػ ػا ،ف ػػي تفعي ػػؿ ك ػػؿ يممي ػػار وأنش ػػطة المنظمػػػة

. )Hertz,2011:16-17 .

 التركي ػػز يم ػػي ػػو العم ػػؿ ، :إذ يرك ػػز ى ػػذا المعي ػػار ف ػػي كيفي ػػة ي ػػاـ المنظم ػػة ب ػػمدارس وتط ػػوير أرتب ػػاط الق ػػو العامم ػػةووانػ ػػدماجيـ لتحقيػ ػػؽ أداء يػ ػػاؿ يضػ ػػمف الت ػ ػزاميـ برؤيػ ػػة المنظمػ ػػة ور ػ ػػالتيا وتنفيػ ػػذ الطػ ػػط العمػ ػػؿ لتحقيػ ػػؽ أىػ ػػدافيا
اة ػػتراتيجية  ، )Akdere, 2009: 354ولتحقيػػؽ إنػػدما القػػو العاممػػة والت ػزاميـ العػػاطفي والفكػػري ةنجػػاز
اةيماؿ يتطما المؽ بيلة يمؿ فعالة ومتميزس يتـ مف الرليا إدارس طا ػار و ػدرار وميػارار العػامميف لضػماف تػوفير
كادرمؤىػػؿ لتنفيػػذ اةيمػػاؿ وتحقيػػؽ النجػػاح واة ػػتدامة التنظيميػػة  ،يػػروس يمػػي ذلػػؾ ديػػـ ومشػػاركة العػػامميف يػػف

طريػؽ تأ ػػيس ثقافػػة تنظيميػة تت ػػؼ با ت ػػا ر المفتوحػػة تتػرجـ فييػػا تنػػوع اةفكػار والمعتقػػدار والثقافػػار وال ػػماح
ليـ لمتعبير يف أراليـ بدءا ،مف ال ؤاؿ والنقاش والحوار وحتي المشاركة في أتالاذ القرار ىػذا ي ػايد يمػي المػؽ بيلػة
يمؿ فعالة مرلمة لمعامميف وىذا بدروه ينعكس يمي اةداء التنظيمي بالتأثير ا يجابي.)Hertz,2011:18-19 .

ح -التركيػز يمػي العمميػػار  :يركػز ىػػذا المعيػار يمػي فحػػص النػواحي المتعمقػػة بعمميػار نظػـ اةنتػػا او الالػدمار وكيفيػػة
ت ميميا ووادارتيا وتح ينيا  )Mattin,2012:34مف الرؿ ت ميـ ووابتكار أنظمة يمؿ فعالة ورشيقة بمعني أالػر

ىو القدرس يمي التكييؼ والمرونة بال رية الممكنة نحواةحتياجػار المت يػرس إيتمػادا ،يمػي طبيعػة أ ػتراتيجية المنظمػة

وال ػوؽ ،فضػر ،يػػف إدالػاؿ تقنيػػار جديػػدس ةنجػػاز اةيمػاؿ وتحقيػػؽ النجػػاح وا

ػتدامة التنظيميػػة .مجيػػد والزيػػادار

.)52 :2008،

خ -النتػػالج  :إف معيػػار النتػػالج يعػػد مػػف أىػػـ المعػػايير التػػي ركػػز يمييػػا بالػػدريج ) ،(Lewis,2011:35حيػػث ييػػتـ ىػػذا
المعيػػار بقيػػاس نتػػألج أداء المنظمػػة وتح ػػينو فػػي كػػؿ اةنشػػطة الرلي ػػية ال ػػابقة والمرتبطػػة بمح ػػرر المنتػػو أو
الالدمػ ػػة والعمميػ ػػار ومح ػ ػػرر تركيػ ػػز الزبػ ػػوف ومح ػ ػػرر تركيػ ػػز القػ ػػو العاممػ ػػة ومح ػ ػػرر القيػ ػػادس والحوكمػ ػػة
ومح رر المالية وال و ية  ،ويتـ ياس م تويار اةداء يا ا ،الي المنظمار المناف ة ليا بنفس النشاط Martin
.( et al .,2013:113

المبحث الثالث

األلار العممي

او  / ،يرض النتالج وتحميميا في ضوء إجابار العينة

لقدأيتمد البحػث يمػي مقيػاس  )Likertالالما ػي فػي إجابػار العينػة لز ػتبانة  ،ف ػيكوف م ػتو كػؿ مت يػر مػا بػيف
 )1-5بأربعة م تويار والجدوؿ  ) 7يوضح ذلؾ ،ويشتمؿ م توييف في حالة الزيادس يف الو ط الفرضي البػالغ
 )3فيكػػوف جيػػد إذا مػػا ت ػراوح بػػيف  )4-3وجيػػد جػػدا إذا زاد يػػف  )4كػػذلؾ يتضػػمف م ػػتوييف إذا انالفػػض يػػف
الو ط الفرضي  )3فيكوف ضعيؼ إذا تراوح بيف  )3-2و ضعيؼ جدا إذا ما انالفض يف .)2
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جدوؿ )7
جيد جدا،

درجة المقياس

5

يمة المتو طار

جيد

متو ط

ضعيؼ

4

3

2

ضعيؼ جدا،
1

* الو ط الفرضي = مجموع اةوزاف ÷ يدد البدالؿ) 3= 5 ÷ 1+2+3+4+5

 .1رأس الماؿ الفكري  :إذ يتكوف مقياس رأس الماؿ الفكػري مػف  )18فقػرس مق ػمة بػيف ثرثػة أبعػاد رأس المػاؿ البشػري
،رأس الماؿ الييكمي  ،رأس العرلقي ) وال ص لكؿ بعػد مػنيـ  )6فقػرار وفيمػا يمػي توضػيح النتػالج يمػي وفػؽ اةبعػاد
الفريية وكما في الجدوؿ )8
أ -رأس الماؿ البشري  :جر ا

تفياـ يف ىػذا البعػد ب ػتة ا ػلمة  ،وأجمػا  ،حقػؽ ىػذا البعػد و ػطا ،ح ػابيا ،كميػا ،بمػغ

 )3.23وبم ػػتو متو ػػط ا ىميػػة وبػػأنح ارؼ معيػػاري  )0.92ممػػا يػػدؿ يمػػي مػػة تشػػتر أجابػػار العينػػة وتأكيػػدىـ

يم ػػي أف اةىتم ػػاـ المن ػػا م ػػف ب ػػؿ المنظم ػػة المبحوث ػػة ف ػػي تعم ػػيـ وتط ػػوير الع ػػامميف وتحفي ػػزىـ
م تويار يالية  ،ب با بعدـ اةرتياح والرضا الضعيؼ ن بيا ،التي تعود
التدر الوظيفي).

ا -رأس الماؿ الييكمي  :جر ا

ترتق ػػي إل ػػي

باا منيا أنظمة الحوافز  ،الرواتا ،

تفياـ يف ىذا البعد ب ػتة ا ػلمة  ،وأجمػا  ،حقػؽ ىػذا البعػد و ػطا ،ح ػابيا ،كميػا ،بمػغ

 )3.47وبم ػ ػػتو جيػ ػػد وبػ ػػأنحراؼ معيػ ػػاري  )0.85ممػ ػػا يػ ػػدؿ يمػ ػػي أىتمػ ػػاـ إدارس المنظمػ ػػة المبحوثػ ػػة بتكنموجيػ ػػا

المعمومار والثقافة التنظيمية والالبرار المتوفرس لدييا .
ر -رأس الماؿ العرلقي  :جر ا

تفياـ يف ىذا البعػد ب ػتة ا ػلمة  ،وأجمػا  ،حقػؽ ىػذا البعػد و ػطا ،ح ػابيا ،كميػا ،بمػغ

 )3.50وبم ػتو جيػد وبػػأنحراؼ معيػاري  )0.91ممػا يػػدؿ يمػي مػػة تشػتر أجابػار العينػػة واتفػا يـ يمػػي أف إدارس

المنظمة المبحوثة تيتـ ببناء العر ار الجيدس ما زبالنيا وتعمؿ يمي تمبية طمباتيـ بجودس يالية والتعػاوف المثمػر مػا
بقية المنظمار ا الر

واء داالؿ القطاع النفطي أو الارجة وضمف الو ر المحدد لمحفاظ يمي ػمعتيا مػف الػرؿ

نظاـ الت ذية الراجعة مف مالتمؼ ا تجاىار .
جدوؿ
البعد الرلي ي

)8

رأس الماؿ الفكري

ر

البعد الفريي

الو ط الح ابي

اةنحراؼ المعياري

.1

رأس الماؿ البشري

3.23

0.92

.2

رأس الماؿ الييكمي

3.47

0.85

.3

رأس الماؿ العرلقي

3.50

0.91

وب ورس يامة ومف الرؿ م تو إجابار يينة البحث حوؿ رأس الماؿ الفكري) حقؽ ىذا المت ير لد يينة البحث فػي
المنظمػػة المبحوثػػة و ػػطا ح ػػابيا بمػػغ  )3.32وىػػو فػػوؽ الو ػػط الفرضػػي  )3وبم ػػتو

متو ػػط ا ىميػػة) وبػػأنحراؼ

معياري  ) 0.90مما يدؿ يمي مة تشتر أجابار العينة وأتفا يـ يمي اف المنظمة المبحوثة تعمؿ برأس الماؿ الفكػري ،
لكف ىذس النتيجة ترتقي إلي م تويار الطموح .
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.2التفػػوؽ التنظيمػػي :إذ يتكػػوف مقيػػاس التفػػوؽ التنظيمػػي مػػف  )29فق ػرس مق ػػمة بػػيف ػػبعة أبعػػاد القيػػادس  ،التالطػػيط
اة تراتيجي  ،التركيز يمي الزبالف  ،القياس والتحميؿ ووادارس المعرفة  ،التركيز يمي ػو العمػؿ  ،التركيػز يمػي العمميػار

 ،النتالج )  ،وال ص لكؿ بعد منيـ  )4فقرار ما يدا بعد النتالج ال ص لو  )5فقػرار  ،وفيمػا يمػي توضػيح النتػالج
يمي وفؽ اةبعاد الفريية وكما في الجدوؿ : )9

أ-

القيادس  :جػر ا

ػتفياـ يػف ىػذا البعػد بأربعػة ا ػلمة  ،وأجمػا  ،حقػؽ ىػذا البعػد و ػطا ،ح ػابيا ،كميػا ،بمػغ )3.79

وبم ػػتو جيػػد وبػػأنحراؼ معيػػاري  )0.80وىػػذا ممػػا يػػدؿ يمػػي وجػػود أىتمػػاـ جيػػد مػػف بػػؿ القيػػادار ا داريػػة لػػد

المنظمػػة المبحوثػػة فػػي وضػػا رؤيػػة ور ػػالة وأىػػداؼ واضػػحة ومفيومػػة لمعػػامميف فض ػر ،يػػف ألتزاميػػا بمبػػدء الن ازىػػة

والشفافية في يمميار و يا ار المنظمة المبحوثة .

ا -التالطيط اة تراتيجي  :جر ا

تفياـ يف ىذا البعػد بأربعػة ا ػلمة  ،وأجمػا  ،حقػؽ ىػذا البعػد و ػطا ،ح ػابيا ،كميػا،

بمػػغ  )3.61وبم ػػتو جيػػد وبػػأنحراؼ معيػػاري  )0.80وىػػذا ممػػا يػػدؿ يمػػي وجػػود أىتمػػاـ مػػف بػػؿ إدارس المنظمػػة
المبحوثة بعممية التالطيط اة تراتيجي مف الرؿ تييلة الم ػتمزمار الضػرورية مػف المػوارد البشػرية والماديػة  ،وتنفيػذ

اةيماؿ اة تراتيجية ضمف اةطر الزمنية المحددس ليا .
ر -التركيز يمي الزبالف  :جر ا

تفياـ يف ىذا البعد بأربعة ا لمة  ،وأجما  ،حقؽ ىذا البعد و ػطا ،ح ػابيا ،كميػا ،بمػغ

 )3.50وبم ػػتو جي ػػد وب ػػأنحراؼ معي ػػاري  )0.90وى ػػذا مم ػػا ي ػػدؿ يم ػػي وج ػػود ا ىتم ػػاـ م ػػف ب ػػؿ إدارس المنظم ػػة

المبحوثػػة بثقافػػة التركيػػز يمػػي الزبػػالف مػػف الػػرؿ ا

ػػتماع لمزبػػالف ود ار ػػة الشػػكاو المقدمػػة مػػف ػػبميـ بال ػػوص

الالدمار أوالمنتجار انطر ا مف أحد جواىر أىدافيا ىي الدمة المواطنيف) .
ث -القيػػاس والتحميػػؿ ووادارس المعرفػػة  :جػػر ا

ػػتفياـ يػػف ىػػذا البعػػد بأربعػػة ا ػػلمة  ،وأجمػػا  ،حقػػؽ ىػػذا البعػػد و ػػطا،

ح ابيا ،كميا ،بمغ  )3.66وبم تو جيد وبأنحراؼ معياري  )0.88وىذا مما يشير الي مة تشتر ا جابار وأتفػا يـ
يمي أف اىتماـ المنظمػة المبحوثػة بمعيػار القيػاس والتحميػؿ ووادارس المعرفػة وأ ػتثماره مػف الػرؿ أمػترؾ أنظمػة فايمػة

وكفػػؤه لجمػػا المعمومػػار وتحميميػػا لكػػي تػػتـ ا

ػػتقادس منيػػا فػػي ديػػـ كافػػة اةنشػػطة والعمميػػار اة ا ػػية فػػي المنظمػػة

المبحوثة .

 -التركيز يمي و العمؿ  :جر ا

تفياـ يف ىذا البعد بأربعة ا لمة  ،وأجما  ،حقؽ ىذا البعػد و ػطا ،ح ػابيا ،كميػا،

بمغ  )3.33وبم تو متو ط ا ىمية وبأنحراؼ معياري  )0.92وىذا يوضح لمباحث أنة بالر ـ مػف وجػود أىتمػاـ
وتركيػػز موجػػة نحػػو القػػو العاممػػة لػػد المنظمػػة المبحوثػػة ا انػػو لػػيس بالم ػػتو العػػالي والا ػػة فػػي تػػوفير الطػػرؽ

واة اليا الفايمة

تقطاا وتعييف العامميف في ضوء معايير الكفاءس والجدارس .

ح -التركيز يمي العمميار  :جر ا

ػتفياـ يػف ىػذا البعػد بأربعػة ا ػلمة  ،وأجمػا  ،حقػؽ ىػذا البعػد و ػطا ،ح ػابيا ،كميػا،

بمغ  )3.51وبم تو جيد وبأنحراؼ معياري  )0.82مما يدؿ يمي أىتماـ المنظمة المبحوثة بمعيار التركيز يمػي
العمميار مف الرؿ ت ػميـ وتح ػيف وتطػوير أنظمػة يمػؿ فايمػة وكفػؤس ورشػيقة  ،فضػر ،يػف أدالػاؿ تقانػار جديػدس
نجاز اةيماؿ وتحقيؽ النجاح واة تدامة التنظيمية .

خ -النتػػالج :جػػر ا

ػػتفياـ يػػف ىػػذا البعػػد بالم ػػة ا ػػلمة  ،وأجمػػا  ،حقػػؽ ىػػذا البعػػد و ػػطا ،ح ػػابيا ،كمي ػا ،بمػػغ )3.41

وبم تو جيد وبأنحراؼ معياري  )0.87وىذا يػدؿ وجػود ا ىتمػاـ مػف بػؿ إدارس المنظمػة المبحوثػة بد ار ػة وتحميػؿ
النتالج لم تويار اداليا أيماليا وأنشطتيا .
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جدوؿ ) 9

المتغير

التفوؽ التنظيمي

ت

البعد الفرعي

الوسل الحسابي

االنحراف المعياري

.1

القيادس

3.79

0.80

.2

التالطيط اة تراتيجي

3.61

0.80

.3

التركيز يمي الزبالف

3.50

0.90

.4

القياس والتحميؿ ووادارس المعرفة

3.66

0.88

.5

التركيز يمي و العمؿ

3.33

0.92

.6

التركيز يمي العمميار

3.51

0.82

.7

النتالج

3.41

0.87

وب ورس يامة ومف الرؿ م تو إجابار يينة البحث يػف التفػوؽ التنظيمػي) حقػؽ ىػذا المت يػر لػد يينػة البحػث
و ػػطا ح ػػابيا بمػػغ  )3.54وبم ػػتو جيػػد وبػػأنحراؼ معيػػاري  )0.86ممػػا يػػدؿ يمػػي وجػػود ن ػػبة جيػػدس مػػف تػػوفر
معايير التفوؽ التنظيمي في المنظمة النفطية العامة المبحوثة .
ثانيا :،اةرتباط والتاثير

ييدؼ ىذا المبحث لمتعرؼ يمي طبيعة العر ة والتاثير لممت ير الم تقؿ رأس الماؿ الفكري ) في المت يػر المعتمػد
التف ػػوؽ التنظيم ػػي )  ،ل ػػذا ػػوؼ ي ػػتـ التحق ػػؽ م ػػف م ػػد

وا

اليا اةح الية وكما يأتي :

ػػحة اةنم ػػوذ الفرض ػػي لمبح ػػث وفقػ ػا ،ل ػػبعض اةدوار

 .1تحميؿ ير ار اةرتباط بيف رأس الماؿ الفكري والتفوؽ التنظيمي

أف ىذس الفقرس تالتص بأالتبار فرضيار اةرتباط التي حددىا البحث ول رض إمكانية تحديد الحكـ يمييػا بػالرفض أو
القب ػػوؿ  ،إذ كان ػػر الفرض ػػية الرلي ػػة اةول ػػي ت ػػنص يم ػػي يوج ػػد إرتب ػػاط ذو د ل ػػة معنوي ػػة ب ػػيف رأس الم ػػاؿ الفك ػػري

والتفوؽ التنظيمي ) ،إذ يتـ التحري ينيا وفؽ معامؿ ا رتباط بير وف) وكمايمي :
إذ بمػػغ معامػػؿ ا رتبػػاط بػػيف رأس المػػاؿ الفكػػري إجمػػا  ،والتفػػوؽ التنظيمػػي إجمػػا  ،بقيمػػة ** )0.497ينػػد م ػػتو

د لة  )00000وىو أ

ر مف م تو الد لة  )0.01وىذا يعني بوجود ير ة إرتباط ذار د لة معنويػة وطرديػة

بيف رأس الماؿ الفكػري والتفػوؽ التنظيمػي  ،وىػذا يعنػي أف رأس المػاؿ الفكػري تشػكؿ الػركف ا

ا ػي التػي ت ػتند

يمييا المنظمة المبحوثة في نجاحيا وو وليا إلي التفوؽ التنظيمي .
ونتيجة الي ما بؽ تتحقؽ الفرضية الرلي ة ا ولي والتي مفادىا يوجد ير ة إرتباط ذار د لة معنويػة بػيف رأس
الماؿ الفكري والتفوؽ التنظيمي)
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أ -أالتبػػار فرضػػية البحػػث الفرييػػة اةولػػي والتػػي تػػنص يمػػي يوجػػد إرتبػػاط ذو د لػػة معنويػػة بػػيف رأس المػػاؿ البشػػري
والتفوؽ التنظيمي )

إذ بمػػغ معامػػؿ ا رتبػػاط بػػيف رأس المػػاؿ البشػػري والتفػػوؽ التنظيمػػي إجمػػا  ،بقيمػػة ** )0.408ينػػد م ػػتو د لػػة
 )00000وىػو أ ػ ر مػف م ػػتو الد لػة  )0.01وىػذا يعنػػي بوجػود ير ػة إرتبػاط ذار د لػة معنويػة وطرديػة مػػا

بيف رأس الماؿ البشري والتفوؽ التنظيمي ،ونتيجة أيره أف دور رأس الماؿ البشري يشكؿ أحد الركالز الرلي ػة
في تحقيؽ النجاح والو وؿ إلي التفوؽ التنظيمي  .نتيجة الي ما بؽ تتحقؽ الفرضية الفريية ا ولي .
ا -أالتبػػار فرضػػية البحػػث الثانيػػة والتػػي تػػنص يمػػي يوجػػد إرتبػػاط ذو د لػػة معنويػػة بػػيف رأس المػػاؿ الييكمػػي والتفػػوؽ
التنظيمي )

إذ بمػػغ معامػػؿ ا رتبػػاط بػػيف رأس المػػاؿ الييكمػػي والتفػػوؽ التنظيمػػي إجمػػا  ،بقيمػػة ** )0.401ينػػد م ػػتو د لػػة
 )00000وىوأ ػ ر مػػف م ػػتو الد لػػة  )0.01وىػػذا يعنػػي بوجػػود ير ػػة إرتبػػاط ذار د لػػة معنويػػة وطرديػػة بػػيف

رأس الماؿ الييكمي والتفوؽ التنظيمي  ،ونتيجة الي ما بؽ تتحقؽ الفرضية الفريية الثانية .

ر -إالتبػػار فرضػػية البحػػث الفرييػػة الثالثػػة والتػػي تػػنص يمػػي يوجػػد إرتبػػاط ذو د لػػة معنويػػة بػػيف رأس المػػاؿ العرلقػػي
والتفوؽ التنظيمي )

إذ بمػػغ معامػػؿ ا رتبػػاط بػػيف رأس المػػاؿ العرلقػػي والتفػػوؽ التنظيمػػي إجمػػا  ،بقيمػػة ** )0.517ينػػد م ػػتو د لػػة
 )00000وىو أ

ر مف م تو الد لة  ، )0.01وىذا يعني بوجود ير ة ارتباط ذار د لة معنوية وطردية بيف

رأس الماؿ العرلقي والتفوؽ التنظيمي  .ونتيجة الي ما بؽ تتحقؽ الفرضية الفريية الثالثة.
جدوؿ

 ) 10ا رتباطار البينية بيف أبعاد رأس الماؿ الفكري والتفوؽ التنظيمي أجما ،

المتغير المستقل

رأس المال البشري

رأس المال السيكمي

رأس المال العالئقي

أجمالي رأس المال

اجمالي التفوق

**0.408

**0.401

**0.517

**0.497

المتغير التابع

الفكري

التنظيمي
Sig

.2

0.000

0.000

0.000

0.000

أالتبار وتحميؿ التأثير بيف أبعاد رأس الماؿ الفكري والتفوؽ التنظيمي

تالص ىذس الفقرس بأالتبار فرضيار التأثير التي حددىا البحث ولتحديد إمكانية الحكـ يمييا بالقبوؿ أو الرفض  ،إذ كانػر
فرضية التأثير الرلي ة الثانية والتي تنص يمي يوجد تأثير ذو د لة معنوية لرأس المػاؿ الفكػري فػي التفػوؽ التنظيمػي )

 ،إذ يتـ التحري ينيا وفقا ،لمعادلة اةنحدار الالطي الب يط :
Y =a+β1X1

)Y= 1.951 + 0.47 (X
وتمثؿ  Constant )aمقدار الثابر و ىذه العر ة تعني إف التفوؽ التنظيمػي  )Yىػو دالػة لمقيمػة الحقيقيػة ةبعػاد رأس
الماؿ الفكري  (X1,X2, X3إما تقديرار ىذه القيـ و مؤشػراتيا ا ح ػالية فقػد ح ػبر يمػي م ػتو يينػة البحػث البال ػة
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 )81في المنظمة المبحوثة و يتـ تحميؿ م تويار التأثير بيف المت يرار  ،ولقد اُ تالدمر المؤشػرار ا ح ػالية المبينػة

ظيػػار النتػػالج إذ يتض ػح مػػف الجػػدوؿ  )11أف يمػػة  )Fالمح ػػوبة نمػػوذ رأس المػػاؿ الفكػػري فػػي التفػػوؽ التنظيمػػي

بم ػػر  . )26.56وىػػي اكبػػر مػػف القيمػػة  )Fالجدوليػػة البال ػػة  )6.95ينػػد م ػػتو د لػػة  )0.01وبننناءا عميننب نقبننل
الفرضية وهذا يعني وجود تأثير ذو داللة إحصائية لرأس المال الفكري فني التفنوق التنظيمني ينػد م ػتو د لػة )%1
أي بدرجػػة ثقػػة  ،.)%99ومػػف الػػرؿ يمػػة معامػػؿ التحديػػد  )R²البال ػػة  )0.25يتضػػح بػػاف أبعػػاد رأس المػػاؿ الفكػػري

تف ػػر بن ػػبة  )%25مػػف النتػػالج والن ػػبة البا يػػة  )%75تابعػػة الػػي مت ي ػرار االػػر

يػػر داالمػػة فػػي انمػػوذ البحػػث.

ويتضح مف الرؿ يمة معامؿ الميؿ الحدي  )βالبالغ  )0.47باف زيادس أبعاد رأس المػاؿ الفكػري بمقػدار وحػدس واحػدس
يؤدي إلي زيادس التفوؽ التنظيمي بن بة  . )%47بم ر يمة الثابر  )aفي المعادلػة  ،)1.951بمعنػي ينػدما يكػوف
رأس الماؿ الفكري م اويا ،لم فر فالتفوؽ التنظيمي لف تقؿ يف ىذه القيمة ،وتتفرع الفرضيار الفريية اةتية :
.1

أالتبار الفرضية الفريية اةولي

التبار الفرضية الفريية اةولي والتي تنص يمي يوجد تاثير ذو د لة معنوية لرأس الماؿ البشري في التفوؽ
التظيمي  ،أذ يتـ التحميؿ وفؽ نموذ ا نحدار الالطي الب يط وكما يمي:
)Y= a + β1 (X1
)Y= 2.487 + 0.33 (X1
حيث يتضح مف الجدوؿ

) 11

أف يمة  )Fالمح وبة لرأس الماؿ البشري في التفوؽ التنظيمي بم ر  . )16.16وىي اكبر مػف القيمػة  )Fالجدوليػة
البال ة  )6.95يند م تو د لة  )0.01وبناءا يميو نقبؿ الفرضػية وىػذا يعنػي وجػود تػأثير ذو د لػة إح ػالية لػرأس
المػػاؿ البشػػري فػػي التفػػوؽ التنظيمػػي ينػػد م ػػتو د لػػة  )%1أي بدرجػػة ثقػػة  .)%99مػػف الػػرؿ يمػػة معامػػؿ التحديػػد
 )R²البال ػػة  )0.17يتضػػح بػػاف رأس المػػاؿ البشػػري تف ػػر بن ػػبة  )%17مػػف النتػػالج و الن ػػبة البا يػػة  )%83تابعػػة

الي مت يرار االر

ير داالمة فػي انمػوذ البحػث .يتضػح مػف الػرؿ يمػة معامػؿ الميػؿ الحػدي  )βالبػالغ  )0.33بػاف

زيادس رأس الماؿ البشري بمقدار وحدس واحدس يؤدي إلي زيادس التفوؽ التنظيمي بن بة  . )%33وبم ر يمة الثابر )a
في المعادلة  ،)2.487بمعني يندما يكوف رأس الماؿ البشري م اويا ،لم فر فالتفوؽ التنظيمي لف تقؿ يف ىذه القيمة.

 .2أالتبػار الفرضػػية الفرييػة الثانيػػة والتػػي ن ػر يمػػي مايػػأتي يوجػد تػػأثير ذو د لػة معنويػػة لػرأس المػاؿ الييكمػػي فػػي
التفوؽ التنظيمي)  ،أذ يتـ التحميؿ وفؽ نموذ ا نحدار الالطي الب يط وكما يمي:
)Y= a + β2 (X2

)Y= 2.442 + 0.32 (X2
يتضح أف يمة  )Fالمح وبة لرأس المػاؿ الييكمػي فػي التفػوؽ التنظيمػي بم ػر  . )15.55وىػي اكبػر مػف القيمػة )F
الجدولية البال ة  )6.95يند م تو د لة  )0.01وبناءا يميو نقبؿ الفرضية وىذا يعني وجود تأثير ذو د لة إح الية
ل ػرأس المػػاؿ الييكمػػي فػػي التفػػوؽ التنظيمػػي ينػػد م ػػتو د لػػة  )%1أي بدرج ػة ثقػػة  .)%99مػػف الػػرؿ يمػػة معامػػؿ
التحديد  )R²البال ة  )0.16يتضح باف أر س الماؿ الييكمػي تف ػر بن ػبة  )%16مػف النتػالج والن ػبة البا يػة )%84
تابعة الي مت يرار االر

ير داالمة في انموذ البحػث .يتضػحس المػاؿ الييكمػي مػف الػرؿ يمػة معامػؿ الميػؿ الحػدي

 )βالبالغ  )0.32باف زيادس رأس الماؿ الييكمي بمقدار وحدس واحدس يؤدي إلي زيادس التفوؽ التنظيمي بن ػبة )%32

191

اجمللد  01العـدد 22

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة2108/م

.بم ػػر يم ػػة الثاب ػػر  )aف ػػي المعادل ػػة  ،)2.442بمعن ػػي ين ػػدما يك ػػوف رأس الم ػػاؿ الييكم ػػي م ػػاويا ،لم ػػفر ف ػػالتفوؽ
التنظيمي لف تقؿ يف ىذه القيمة.

االتبار الفرضية الفريية الثالثة والتي ن ر يمي مايأتي يوجد تأثير ذو د لة معنوية لرأس الماؿ العرلقي

.3

في التفوؽ التنظيمي) أذ يتـ التحميؿ وفؽ نموذ ا نحدار الالطي الب يط وكما يمي:
)Y= a + β2 (X3
)Y= 1.876 + 0.48 (X3

ويتضح أف يمة  )Fالمح وبة لرأس الماؿ العرلقي في التفوؽ التنظيمػي بم ػر  . )29.60وىػي اكبػر مػف القيمػة )F
الجدولية البال ة  )6.95يند م تو د لة  )0.01وبناءا يميو نقبؿ الفرضية وىذا يعني وجود تأثير ذو د لة إح الية
ل ػرأس المػػاؿ العرلقػػي فػػي التفػػوؽ التنظيمػػي ينػػد م ػػتو د لػػة  )%1أي بدرجػػة ثقػػة .)%99مػػف الػػرؿ يمػػة معامػػؿ
التحدي ػػد  )R²البال ػػة  )0.27يتض ػػح ب ػػاف رأس الم ػػاؿ العرلق ػػي تف ػػر بن ػػبة  )%27م ػػف النت ػػالج و الن ػػبة البا ي ػػة
 )%73تابعػػة الػػي مت ي ػرار االػػر

يػػر داالمػػة فػػي انمػػوذ البحػػث .يتضػػح مػػف الػػرؿ يمػػة معامػػؿ الميػػؿ الحػػدي )β

البالغ  )0.48باف زيادس رأس الماؿ العرلقي بمقػدار وحػدس واحػدس ػيؤدي إلػي زيػادس التفػوؽ التنظيمػي بن ػبة . )%48
بم ر يمة الثابر  )aفي المعادلة  ،)1.876بمعني يندما يكوف رأس الماؿ العرلقي م اويا ،لم فر فالتفوؽ التنظيمي
لف تقؿ يف ىذه القيمة.

جدوؿ

ابعاد رأس المال
الفكري

R2

معامل
التحد
يد

قيمة

)11
قيمة

معامل

معامل

الحدي

الحدي

((A

((B

الميل

الميل

قيمة ()F

المحسوبة

Sig

الداللة

المت يرار

رأس الماؿ البشري

0.17

2.487

0.33

16.16

0.000

معنوي

الفريية

رأس الماؿ الييكمي

0.16

2.442

0.32

15.55

0.000

معنوي

رأس الماؿ العرلقي

0.27

1.876

0.48

29.60

0.000

معنوي

0.25

1.951

0.47

26.56

0.000

معنوي

الم تقمة
X

أبعاد رأس المال
الفكري
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المت يرار
التابعة

اجمللد  01العـدد 22

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة2108/م

المبحث الرابع  /االستنتاجات والتوصيات
اوال :األستنتاجات

 .1لقد أ بح معظـ المنظمػار تػولي أىتمامػا ،كبيػ ا،ر بػمدارس رأس المػاؿ الفكػري لكونػو يشػكؿ يمػاد الت ييػر والتطػوير والتحػوؿ
نحو التنافس والنمو والبقاء والتكيؼ وبدونو تبقي المنظمػار ضػمف حػدود التأكػؿ والتػدىور لػذلؾ ت ازيػد الطمػا يمػي رأس
الماؿ البشري والييكمي والعرلقي بشكؿ مضطرد .
 .2تبػػيف وجػػود حػػرص بم ػػتو متو ػػط مػػف بػػؿ إدارس المنظمػػة المبحوثػػة يمػػي تبنػػي ال ػػالص وممار ػػار رأس المػػاؿ
الفكري مف الرؿ أبعادس رأس الماؿ البشري  ،رأس الماؿ الييكمي  ،رأس الماؿ العرلقي ) .
.3

يوجػد أىتمػػاـ يػػالي مػف بػػؿ إدارس المنظمػػة المبحوثػة فػػي رأس ماليػػا البشػري ا مػػر الػػذي أد نقػؿ العديػػد مػػف كوادرىػػا
الفنية واليند ية وا دارية والتي تعد ميزتيا التناف ية .

 .4تحضي المنظمة المبحوثة ب معة جيدس بفعؿ جودس الالدمة المقدمة .
 .5ظيػػرر الثقافػػة التنظيميػػة لػػد المنظمػػة المبحوثػػة بنػػوع مػػف الر ػػانو والق ػػوس  ،إذ تت ػػـ بالحفػػاظ يم ػػي يميػػا وتقاليػػدىا
وأيرافيا التنظيمية ال الدس فييا .
 .6تبػػيف أف العػػامميف لػػد المنظمػػة المبحوثػػة يحتػػاجوف إلػػي المزيػػد مػػف مواكبػػة التطػػور العممػػي والتكنول ػوجي والحاجػػة إلػػي
أكت اا مف الالبرار ونقؿ المعارؼ والعموـ مف الجامعار والمنظمار المحمية والدولية ذار ا الت اص المشترؾ.
 .7تبػػيف تػػوفر م ػػتو جيػػد لمتفػػوؽ التنظيمػػي لػػد المنظمػػة المبحوثػػة  ،وىػػذا يعطػػي مؤشػ ا،ر يمػػي أنيػػا أظيػػرر اةىتمػػاـ ا
القيادس  ،التالطيط اة تراتيجي  ،التركيز يمي الزبالف  ،القيػاس والتحميػؿ ووادارس المعرفػة  ،التركيػز يمػي ػو العمػؿ
 ،التركيز يمي العمميار  ،النتألج ) .
 .8لقد أظيرر النتالج لترتيا اةىمية بعاد التفوؽ التنظيمي فقد جاء بعد القيادس كأكثر اةبعاد أتفا ا ،وبتشتر ميػؿ مقارنػة
ببعد التركيز يمي و العمؿ الذي جاء أكثر اةبعاد تشتتا ،وأالترفا ،يند أجابار العينة المبحوثة .
 .9يوجد م تو جيد لبعد القيادس في المنظمة المبحوثػة والتػي تحققػر نتيجػة اةىتمػاـ التػي أظيرتػو القيػادار ا داريػة العميػا
في وضا رؤية ور الة وأىداؼ واضحة ومحددس لمعامميف  ،والتزاميػا بمبػدء الن ازىػة والشػفافية فػي يمميػار و يا ػار
المنظمة .
 .10حقؽ بعد التالطيط اة تراتيجي م تو جيد مما يدؿ أىتماـ إدارس المنظمة المبحوثة بعمميػة التالطػيط اة ػتراتيجي مػف
الرؿ تييلة الم تمزمار الضرورية مف الموارد البشرية والمادية  ،وتنفيػذ اةيمػاؿ اة ػتراتيجية ضػمف اةطػر الزمنيػة
المحددس ليا .
 .11جػػاء بعػػد التركيػػز يمػػي الزبػػالف بم ػػتو جيػػد ممػػا يػػدؿ أىتمػػاـ المنظمػػة المبحوثػػة بثقافػػة التركيػػز يمػػي الزبػػالف وذلػػؾ مػػف
الػػرؿ ا

ػػتماع لمزب ػػالف  ،وفي ػػـ حاجػػاتيـ  ،ود ار ػػة الشػػكاو المقدم ػػة مػػف ػػبميـ بال ػػوص الال ػػدمار والمنتج ػػار

أنطر ا ،مف أحد جواىر أىدافيا ىي الدمة المواطف ) .
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 .12وجود أىتماـ جيد لد المنظمة المبحوثة ببعد القيػاس والتحميػؿ ووادارس المعرفػة  ،وذلػؾ مػف الػرؿ أمػترؾ أنظمػة فايمػة
وكفػػؤس لجمػػا المعمومػػار وتحميميػػا لت ػػتفيد منيػػا فػػي ديػػـ كافػػة اةنشػػطة والعمميػػار اة ا ػػية  ،فضػر ،يػػف أيتمادىػػا
يمي معايير موضويية ووا عية لتقويـ كفاءس أداليا.
 .13تيتـ المنظمة المبحوثة ببعد التركيز يمي و العمؿ  ،ولكف ليس بالم تو العالي ،أذ حقؽ م ػتو متو ػط اةىميػة ،
وىػػذا يػػدؿ يمػػي ت ارجػػا يمػػؿ المنظمػػة المبحوثػػة وال و ػا ،فػػي جانػػا تػػوفير الطػػرؽ واة ػػاليا الفايمػػة ة ػػتقطاا
وتعييف العامميف في ضؤء معايير الكفاءس والجدارس .
وجػػود اىتمػػاـ جيػػد لػػد المنظمػػة المبحوثػػة ببعػػد التركيػػز يمػػي العمميػػار ممػػا يػػدؿ أىتماميػػا بت ػػميـ وتح ػػيف أنظمػػة

.14

يمؿ فايمة ورشيقة  ،فضر ،يف أدالاؿ تقانار جديدس نجاز اةيماؿ وتحقيؽ النجاح واة تدامة التنظيمية .
 .15حقؽ بعد النتالج م تو جيد فػي المنظمػة المبحوثػة ممػا يػدؿ اىتمػاـ إدارس المنظمػة بد ار ػة وتحميػؿ النتػألج لم ػتويار
أداء أيماليا وأنشطتيا .
 .16توجد ير ة إرتباط ذار د لو معنوية بيف أبعاد رأس الماؿ الفكري بأبعاده رأس المػاؿ البشػري  ،رأس المػاؿ الييكمػي
 ،رأس الم ػػاؿ العرلق ػػي ) والتف ػػوؽ التنظيم ػػي بأبع ػػاده القي ػػادس  ،التالط ػػيط اة ػػتراتيجي  ،التركي ػػز يم ػػي الزب ػػالف ،
التركيػػز يمػػي العمميػػار  ،التركيػػز يمػػي ػػو العمػػؿ  ،القيػػاس والتحميػػؿ ووادارس المعرفػػة  ،النتػػالج ) ممػػا يشػػير أف إدارس
مكونار رأس الماؿ الفكري بشكؿ إيجابي في المنظمة المبحوثة ت اىـ وتزيد مف تحقيؽ التفوؽ التنظيمي .
 .17توجػػد ير ػػة تػػأثير ذار د لػػة معنويػػة ل ػرأس المػػاؿ الفكػػري بأبعػػاده رأس المػػاؿ البشػػري  ،رأس المػػاؿ الييكمػػي  ،رأس
المػػاؿ العرلقػػي ) فػػي التفػػوؽ التنظيمػػي بأبعػػاده القيػػادس  ،التالطػػيط اة ػػتراتيجي  ،التركيػػز يمػػي الزبػػالف  ،التركيػػز
يمي العمميار  ،التركيز يمي و العمؿ  ،القياس والتحميؿ ووادارس المعرفة  ،النتػالج ) ممػا يػدؿ يمػي مكونػار رأس
الماؿ الفكري تؤثر في تحقيؽ التفوؽ التنظيمي .

ثانياً :التوصيات
ضرورس زيادس اىتماـ الشركة المبحوثة برأس ماليا الفكري مف الرؿ :

.1

ديـ رأس ماليا البشري ماديا ،ومعنويا. ،

أ.

ا .ا ىتماـ برأس ماليا الييكمي والعرلقي مف الرؿ تطوير اليياكؿ وا

تراتيجيار .

ر .بناء ات ا ر متطورس وأنظمة ديـ الق اررار والبرمجيار التي تالص جوىر يمؿ الشركة المبحوثة .
.2

ا ػتثمار العر ػػة بػػيف رأس المػػاؿ الفكػػري والتفػػوؽ التنظيمػػي وتػػوفير ا ليػػار الدايمػػة ليػػذه العر ػػة فػػي ػػبيؿ بنػػاء
الشركة مف جديد وجعميا تحاكي التطور في البيلة المحيطة مف الرؿ العمؿ الجاد في محور ىذيف البعديف .

.3

ا

تثمار اةفضؿ لرأس الماؿ البشري لمشركة المبحوثة مف الرؿ :

أ .تعزيز حا ر الرضا الوظيفي ليـ وضماف ا تمرارىـ في العمؿ وبوتيرس مت ايدس .
ا .توفير ظروؼ يمؿ تنا ا التزاميـ بالواجبار والميمار الممقاس يمي ياتقيـ .
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زيادس ا ىتماـ با تقطاا رأس الماؿ البشري والمحافظة يمييـ وا تدامتيـ لر تفادس مف البراتيـ وميارتيـ
و دراتيـ الفكرية المتميزس في تطبيؽ ا

اليا العممية الحديثة بأفضؿ أداء ممكف .

 .5يو ػػي البحػػث بضػػرورس يػػاـ الشػػركة المبحوثػػة فػػي اة ػػتفادس م ػف أىتماميػػا الجيػػد بكافػػة معػػايير التفػػوؽ التنظيمػػي
وت ػػدييـ ذل ػػؾ اةىتمػػاـ م ػػف الػػرؿ العم ػػؿ يمػػي وض ػػا الط ػػط وآلي ػػار م ػػتقبمية لتحقي ػػؽ المزي ػػد مػػف اةىتم ػػاـ بي ػػذه
المعايير.
 .6ضرورس اةىتماـ المتزايد نحو القو العاممة في الشركة المبحوثة مف الرؿ اآلتي :
أ -العمؿ يمي تنظيـ طرؽ اة تقطاا واةالتيػار لممػوارد البشػرية وفقػا ،لمعػايير الكفػاءس والجػدارس وذلػؾ مػف الػرؿ وضػا

الالطػػط المنا ػػبة وا ج ػراءار الموضػػويية تحػػدد مػػف الرليػػا تقػػدير أحتياجاتيػػا مػػف الم ػوارد البش ػرية فػػي ضػػوء تػػوفر

الش ػػا ر وأحتي ػػا اةالت ػػاص والم ػػؤىرر العممي ػػة  ،وى ػػذس ألي ػػة ت ػػايد إداره الش ػػركة المبحوث ػػة ف ػػي تحدي ػػد ن ػػبة
اة ػػتقطاا م ػػف الريج ػػي المعاى ػػد النفطي ػػة وبقي ػػة الالػ ػريجيف م ػػف الكمي ػػار اةال ػػر  ،وألزامي ػػا بع ػػدـ تنفي ػػذ توجيي ػػار

و يا ار الو ازرس إ إذا توفرر الشروط أيره .

ب -ال ػػعي الػػي تقميػػؿ حػػا ر تػػولي بعػػض ا ف ػراد العػػامميف لوظػػالؼ ومنا ػػا وظيفيػػة دوف تػػد يؽ مػػد تػػوفر شػػروط
الو ػػؼ الػػوظيفي فػػييـ وبمػػا يحقػػؽ العدالػػة الوظيفيػػة ويعػػزز العمػػؿ بمقولػػة وضػػا الشػػالص المنا ػػا فػػي المكػػاف
المنا ا) .

ت -ضرورس وضا منيج ا تراتيجي لتطوير العامميف فيمػا يتعمػؽ بميػاراتيـ ومعػارفيـ وير ػاتيـ ا ن ػانية وبشػكؿ م ػتمر
ضػػمف اطػػار التعمػػيـ الم ػػتمر ليػػـ ل ػػرض تح ػػيف اداليػػـ والمحافظػػة يمػػي م ػػتو متفػػوؽ مػػف المعرفػػة فيمػػا يجعميػػـ
أكثر أ تجابة لممت يرار البيلية .
ث -الزاميػػة تطبيػػؽ برنػػامج تأىيػػؿ القيػػادار ا داريػػة بمالتمػػؼ الم ػػتويار فػػي الشػػركة المبحوثػػة يػػف طريػػؽ ز الم ػوارد
البشرية المنا بة والمؤىمة في دورار تدريبية وتطويرية لتنمية الميػارار القياديػة وتعميػؽ المفػاىيـ ا داريػة وال ػموكية،
وتبادؿ الالبرار العممية لرفا القدرس يمي تحمؿ الم ؤوليار ا دارية وا ضطرع بمياميـ الم تقبمية .
 .7لضماف اة تجابة ال ريعة لمزبالف ورفا معد ر رضاىـ وبناء ير ار جيدس معيـ مف الضرورس أ تحداث شػعبة أو
وحدس م تقمة في الشركة المبحوثة ة تقباؿ الشكاوي ومعالجتيا  ،ما زيادس أىتماميا بتقديـ أنظمة معمومار فايمػة
ومال

ة لتحميؿ المعمومار الواردس مف الزبالف .

 .8ضرورس ياـ الشركة المبحوثة با

تفادس مف بعػد القيػاس والتحميػؿ ووادارس المعرفػة ) فػي تحقيػؽ التفػوؽ التنظيمػي مػف

الرؿ معالجة البيانار وتحويميا إلي معمومار يمة ت تالدـ في يممية أتالاذ الق اررار اة تراتيجية .
 .9اةىتماـ المتزايد مف بؿ إدارس المنظمة المبحوثة بأ امة الدورار والندوار التال

ية اليادفػة لتعريػؼ المػوظفيف فػي

جميا الم تويار بأىمية التفوؽ التنظيمي ورأس الماؿ الفكري في المنظمة .
 .10ضرورس يا ـ الشركة المبحوثػة با

ػتفادس مػف بعػد النتػالج) فػي تحقيػؽ التفػوؽ التنظيمػي مػف الػرؿ أيتمػاد المعػايير

الموض ػػويية والوا عي ػػة لتق ػػديـ أفض ػػؿ الال ػػدمار أو المنتج ػػار م ػػا ت ػػوفير متطمب ػػار المش ػػاركة الفايم ػػة ف ػػي التح ػػيف
الم تمر لتقديـ الالدمار أو المنتجار النفطية .
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ػميا بطػرس ،ط،1القػاىرس  ،الػدار الدوليػة
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 .11رشػػيد،

ػػالح يبػػد الرضػػا  .الزيػػادي ،
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لمتنمية ا دارية ،معيد ا دارس العامة ،ال عودية.
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ياس رأس الماؿ الفكري ،الممتقي الدولي الالامس حوؿ

رأس الماؿ الفكري في منظمار ا يماؿ العربية في ظؿ ا ت اديار الحديثة ،جامعة ح يبة بف بو يمي – الشمؼ
 الجزالر. .21العنػػزي  ،ػػعد يمػػي " )2015ينا ػػر القػػوس فػػي القيػػادس  :ا دارس  ،المنظمػػة  ،الم ػوارد البش ػرية  ،اة ػػتراتيجية " ،
الطبعة اةولي  ،ب داد -شارع المتنبي  ،دار ومكتبة يدناف .

 .22العنزي  ،عد يمي  )2016نظرية المنظمة  :مفاىيـ – مداالؿ – يمميار  ،ط ، 2بيرور  ،لبناف
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العممية لمنشر والتوزيا  ،يماف – اةردف.
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تحميمي بأ تالداـ " ، Spssط ،1ب داد ،الذاكرس لمنشر والتوزيا
 .26كرمػػالي ،ػػمطاف  )2005إداره المعرفػػة ،مػػدالؿ تطبيقػػي ،ترجمػػة ىيػػثـ يمػػي حجػػازي ،ط ،1يمػػاف  ،اةىميػػة لمنشػػر
والتوزيا .
 .27مجيد  ،و ف شاكر.الزيادار  ،محمد يواد  )2008الجودس واةيتماد اةكاديمي  ،ط، 1يمػاف  ،دار ػفاء لمنشػر
والتوزيا .

 .28الن ػراوي ،حيػػدر ػػازي  )2014أدارس اةلتػزاـ العػالي ودورىػػا فػػي تحقيػػؽ ألتفػػوؽ المنظمػي ،ر ػػالة مقدمػػة الػػي كميػػة
اةدارس وا ت اد  /جامعة ب داد لمح وؿ يمي درجة "ماج تير يموـ في إدارس أيماؿ" .
 .29ىاشـ ،ولداف يبد ال تار  )2014توظيؼ ابعاد

ناع المعرفة وتأثيرىا في تحقيؽ التفوؽ المنظمي  ،ر الة مقدمػة

الي كمية اةدارس وا ت اد  /جامعة ب داد لمح وؿ يمي "درجة ماج تير يموـ في ا دارس ال نايية "

 .30يو ػػؼ ،د .يبػػد ال ػػتار ح ػػيف ،2005 ،د ار ػػة وتقيػػيـ رأس المػػاؿ الفكػػري فػػي شػػركار اةيمػػاؿ ،المػػؤتمر العممػػي
الالامس ،جامعة الزيتونة اةردنية ،يماف.
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