
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 املستخهص  
يعد التعلـ التنظيمي مف أهـ وسائؿ تطوير الموارد البشرية في المنظمات إال أف اغلب المنظمػات العامػة     

التػػدرؾ أهميػػة الػػتعلـ التنظيمػػي بشػػقؿ قػػاؼ والتلػػدر دور  بشػػقؿ دايػػؽ فػػي بنػػاو رأس المػػاؿ ال قػػري المػػورد 
يعػػاني هػػو امنػػر مػػف مػػدـ فكػػـ معنػػا  وقي يػػة إلبػػات و ػػود  التنافسػػي امهػػـ لمنظمػػات امل يػػة اللاللػػة والػػذي 

واياسه في المنظمات العامة لذا ظكرت الحا ة لكذا البحث الذي يكػدؼ إلػت تل ػي الػر الػتعلـ التنظيمػي مبػر 
مملياتػػه كاقتسػػاب المعرفػػةا نلػػؿ المعرفػػةا ت سػػير المعلومػػاتا الػػذاقرة التنظيميػػةك فػػي رأس المػػاؿ ال قػػري فػػي 

امػػة مبػػر مقوناتػػه كرأس المػػاؿ البشػػريا رأس المػػاؿ الكيقلػػيا رأس المػػاؿ الزبػػائنيا رأس المػػاؿ المنظمػػات الع
امبداميك بحث ملارف بيف  امعتي بغداد والمستن ريةا وذلؾ مف نػلؿ لػلث فراػيات رئيسػةا ت رمػت منكػا 

غيري البحث مبػر مػدد مشر فرايات فرمية للملارنة بيف المنظمتيف م اؿ البحث ومعرفة العلاة واملر بيف مت
مػػف الوسػػائؿ امح ػػائيةا واسػػتندمت امسػػتبانة التػػي أناػػعت منتبػػاري ال ػػدؽ واللبػػات قػػ داة للليػػاس و مػػ  

ك 72مػف  امعػة بغػداد وك اك تدريسػي102ك تدريسػي بوااػ  ك174البيانات مف مينة البحث والتي وزمت ملت ك
لتو ػؿ إلػت م مومػة مػف امسػتنتا ات قػاف اهمكػا مف ال امعة المستن رية. وملت اوو النتائج تـ ا اتدريسي

تبػيف مػدـ و ػود فػروؽ معنويػة داللة معنوية بيف التعلـ التنظيمػي ورأس المػاؿ ال قػري. و  وو ود ملاة والر ذ
ما بيف  امعة بغداد و ال امعة المستن رية فيمػا يتعلػؽ بػالتعلـ التنظيمػي. بينمػا نشػاهد و ػود فػروؽ معنويػة 

. وأنتػتـ البحػث بم مومػة ال ػامعتيف قلتػاال قػري وب ػورة قليػة للمتغيػريف الرئيسػيف فػي  مف ناحية رأس الماؿ
مػػف التو ػػيات أهمكػػا اػػرورة توظيػػؼ ملاػػة امرتبػػاط واملػػر بػػيف الػػتعلـ التنظيمػػي ورأس المػػاؿ ال قػػري فػػي 

 يه . ياغة نطط المنظمات العامة لتنمية مواردها البشرية وبناو رأس مالكا ال قري والمحافظة مل
 

 رأس الماؿ ال قري. -المنظمة المتعلمة  -التعلـ التنظيمي  /نهبحث تياملصطهحاث انرئيس
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 أثر التعله التنظيني يف بناء رأس املال الفكري يف املنظنات 

 العامة  حبث مقارن بني جامعيت بغداد واملستنصرية

 

 دقذيتامل 
أف التحوؿ نحو التنمية المستدامة في المنظمات العامةا والتنػافس لتنويػ  م ػادر الػدنؿا لػف يتحلػؽ إال      

العامة محدث المعارؼ اإلدارية والسلوقية والتلنيةا لتنمية مواردها البشرية وتطػوير مف طريؽ تبني المنظمات 
المكارات واللدراتا للتقيؼ مػ  التغييػرات ويعػد الػتعلـ التنظيمػي احػد الوسػائؿ الحديلػة والمكمػة لتنميػة وتطػوير 

 فاػل مػف الت قػد البيئػي. الموارد البشرية في المنظماتا إذ يسػكـ بشػقؿح حاسػـ فػي التعامػؿ مػ  التغييػر ومػدـ
بروز م طلح رأس الماؿ ال قري لتمييز امفراد الذيف يمتلقوف اللوة العلليػة اللػادرة ملػت توليػد امفقػار النلاػة 
التي يمقف تحويلكا إلت فائدة ل الح المنظمةا اذ ب اؿ هؤالو امفراد تحلػؽ المنظمػات العامػة امداو المطلػوب 

ت لػػد المنظمػػات العامػػة اللػػدرة ملػػت التقيػػؼ مػػ  التغييػػرات البيئيػػة وتع ػػز مػػف  وب غ ػػاؿ اممقانيػػات البشػػرية
يكتـ هػذا البحػث بدراسػة هػذ   استغلؿ ال رص التي تلدمكا تلؾ التغييرات البيئية وتتحوؿ ال رص الت تكديدات.

نك يػة المتغيرات الحديلة والمكمػة فػي امدب امداري مػف نػلؿ اربعػة مباحػث ن ػص المبحػث اموؿ لعػر  م
البحث. وتناوؿ المبحث اللاني اإلطار النظري للبحث. فاًل مف تاميف المبحث اللالث ال انب العملي للبحث. 

 وتناوؿ المبحث الراب  أهـ امستنتا ات والتو يات.
 املبحث األول / ينهجيت انبحث

 أوالً: يشكهت انبحث :
 تتملؿ مشقلة البحث بالتساؤالت امتية :

  التنظيمي في المنظمات المبحولة ؟ما مستوى التعلـ 
 ما مستوى رأس الماؿ ال قري في المنظمات المبحولة ؟ 
 هؿ تو د ملاة ارتباط بيف التعلـ التنظيمي ومملياته وبيف راس الماؿ ال قري في المنظمات المبحولة؟ 
 هؿ يو د ت لير للتعلـ التنظيمي ومملياته في راس الماؿ ال قري في المنظمات المبحولة ؟ 
 تحديد أي مف المنظمات المبحولة حللت مستوى أفاؿ للتعلـ التنظيمي ورأس الماؿ ال قري ؟ 
 هؿ تو د فروؽ معنوية بيف المنظمات المبحولة في التعلـ التنظيمي ورأس الماؿ ال قري؟ 

 ثانيًا: أهذاف انبحث :
 يكدؼ البحث لتحليؽ امتي:

  للػتعلـ التنظيمػي ورأس المػاؿ ال قػري ملارنػة تشنيص أي مف المنظمػات المبحولػة حللػت مسػتوى أفاػؿ
 بامنرى.

 . تحديد مستوى العلاة بيف التعلـ التنظيمي وراس الماؿ ال قري 
 . تحديد طبيعة ومستوى املر للتعلـ التنظيمي ملت راس الماؿ ال قري 
  لة .تشنيص مدى ممارسة التعلـ التنظيمي وتوظي ه لبناو رأس الماؿ ال قري في المنظمات المبحو 
 .تحديد أي مف أبعاد التعلـ التنظيمي أقلر ت ليرًا في بناو رأس الماؿ ال قري في المنظمات المبحولة 
 . التو ؿ إلت م مومة مف امستنتا ات ا وتلديـ التو يات في اوو نتائج هذا البحث 
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 ثانثًا : أهًيت انبحث :
امدب امداري المعا ػر ا ولمػا يػوفر   يقتسب هذا البحػث أهميتػه مػف امهميػة المتزايػدة  لمتغيراتػه فػي 

تلػديـ الملترحػات والمعال ػات  فاػل مػفمف الراو لل انب ال قري مف طريؽ تيسير  للمػوارد المعرفيػة المنتل ػة 
للمنظمات العامة في العراؽ وواعكا موا  التن يذ وامست ادة منكا م ؿ امرتلاو بواا  المنظمات العامػة مػف 

نعقاسػػه ملػػت تحليػػؽ المػػوارد امات ػػادية والماليػػة وتلػػديـ طريػػؽ  كػػود مواردهػػا ال بشػػرية الق ػػووة والمبدمػػةا واه
نعقػاس ذلػؾ ملػت امات ػاد  افاؿ الندمات بامست ادة مف ممليات التعلـ التنظيمػي لتحليػؽ التلػدـ العلمػي ا واه

لػارة أهتمػاـ الليػادات اإلداريػة فػي  بشػقؿ المنظمػات العامػة الوطني . قذلؾ تتملؿ أهمية البحث فػي المحاولػة الح
بمواوع البحثا وزيادة أدراقكـ لم كـو التعلـ التنظيمػي واهميتػه ودور   بشقؿ ناصوال امعات المبحولة  ماـ

 في بناو وأستدامة راس الماؿ ال قري المورد امهـ لمنظمات امل ية اللاللة.
 رابعًا : فرضياث انبحث 

  لة معنوية بيف التعلـ التنظيمي وراس الماؿ ال قري .ال راية امولت : تو د ملاة ارتباط ذات دال 
 . ال راية اللانية : يو د ت لير ذوداللة معنوية للتعلـ التنظيمي في راس الماؿ ال قري 
  ال راية اللاللة : تتبايف اهتمامات المنظمات المبحولة في تبني متغيرات البحث ا واد أنبللت منكا ال رايتاف 

 منظمات المبحولة في تبني ممليات التعلـ التنظيمي.تتبايف أهتمامات ال 1.
 تتبايف أهتمامات المنظمات المبحولة في تبني أبعاد رأس الماؿ ال قري.  2. 

 خايسًا : أداة انبحث 
امتمػػػد الباحػػػث امسػػػتبانة قػػػاداة رئيسػػػة ل مػػػ  البيانػػػات اذ امتمػػػد الملػػػاييس ال ػػػاهزة والتػػػي البتػػػت  

لأل ابػة مػف  2012ودراسة العػزاوي  2012ات سابلة ومنكا دراسة ال تلوي  لحيتكا مند تطبيلكا في دراس
امسئلة بغية تحليؽ اهدافكا في م اؿ الػتعلـ التنظيمػي ورأس المػاؿ ال قػري بعػد تقيي كػا لػتلئـ البحػث الحػالي 

واال تماميػة واد تـ استنداـ مدرج ليقرت النماسي قونه يعد مف أقلر امساليب المستعملة في العلوـ اإلداريػة 
 ك يواح فلرات االستبانة.  1وال دوؿ ك فاًل مف امتياز  بالواوح والداة.

 فقزاخ االستثاوـــح (  1 جذول  )
  انمصذر ػذد انفقزاخ األتؼاد انفزػيح انمتغيزاخ انزئيسح

 

ػمهياااااااااااخ انااااااااااتؼه   -أوالً:

 انتىظيمي

 ــ اكتساب انمؼزفح1

 ــ تىسيغ انمؼهىماخ 2

 ىماخــ تفسيز انمؼه 3

 ــ انذاكزج انتىظيميح  4

5 

5 

5 

5 

 

Huber , 1991 

 

 

   20 انمجمىع

 رأص انمال انفكزي -ثاوياً :

 رأص انمال انثشزي  1-           

 رأص انمال انهيكهي -2             

 رأص انمال انشتائىي 3-             

 رأص انمال األتذاػي4-               

5 

5 

5 

5   

  

Maditions et al, 2009 

 20 انمجمىع 
   

  40 انمجمىع انكهي  
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 وناعت امستبانة لألنتبارات امتية :

بعد االنتكاو مف أمداد  ال ياغة اموليػة  ل لػرات االسػتبانة وبكػدؼ الت قػد مػف  ػلحية  ال دؽ الظاهري : -1
ؾ فػي اػوو مراػكا ملػت االستبانة في اياس متغيرات البحث فلػد ناػعت النتبػار ال ػدؽ الظػاهري  لكػا وذلػ

نبيػػرًا فػػي العلػػـو اإلداريػػة والتربويػػة وملػػـ الػػن س ك 14كم مومػػة مػػف النبػػراو المتن  ػػيف البػػال  مػػددهـ 
تـ استطلع آرائكـ بش ف مواومية وواوح فلرات امستبانة ا فاًل ملت داتكا العلمية ا واد  واإلح اوا واد

اافة تـ إ راو التعديلت الارورية التي أاترحكا النب  .راو ملت فلرات االستبانة مف حذؼ واه
ك Split –Half: تسػتندـ طريلػة الت زئػة الن ػ ية ك  Reliability of Questionnaireلبات اإلستبانة  -2

في اياس اللباتا والتي تتلنص بإي اد معامؿ االرتباط بيف در ات امسئلة ال رديػة و در ػات امسػئلة الزو يػة 
كا فػػإذا قػػاف معامػػؿ اللبػػات  Spearman –Brownعامػػؿ االرتبػػاط بمعادلػػة كفػػي اإلسػػتبانة و يػػتـ ت ػػحيح م

ك ا ومنػد 15:2007ك ملت وفؽ المعادلة فانه قاؼ للبحوث التػي تعتمػد اإلسػتبانة أداة لكػا ك الزيػدي ا0.67ك
ذات  ك ا مما يعني أنكا بملاييسكا المنتل ػة0.75تطبيؽ هذ  الطريلة و د أف معامؿ االرتباط لإلستبانة بل   ك

. و باسػتنراج معامػؿ ن سػكا لبات  يػد و يمقػف امتمادهػا فػي أواػات منتل ػة و لألفػراد ن سػكـ وتعطػي النتػائج
ك لغػػر  التحلػػؽ مػػف معامػػؿ لبػػات اإلسػػتبانة بشػػقؿ اقبػػر ا فلػػد بلغػػت ايمتػػه ل لػػرات  Alpha Cronbachك

ت اإلستبانةا ومامؿ مطمئف يؤقد در ة  يدة  دا مف لبا التك ا وهذا يشير و بواوح 0.87اإلستبانة القلية ك
  دؽ الملياس و لحيته للتطبيؽ في اواات منتل ة.

 سادسًا : انىسائم األحصائيت املستخذيت
 Spss 17 لغػر  ايػاس النتػائج وأنتبػار فراػيات البحػث فلػد اسػتندـ الباحػث البرنػامج امح ػائي ال ػاهز 

 ومف نلؿ الوسائؿ االح ائية امتية :
وذلػػؾ مػػف أ ػػؿ مػػر   :وسػػاط الحسػػابية الموزونػػة واالنحرافػػات المعياريػػة ونسػػب شػػدة اإل ابػػةالتقػػرارات وام 1.

إ ابػات أفػراد مينػة البحػث وتحليلكػاا ومعرفػة مسػتوى إ ابػاتكـ مػف متغيػرات البحػث ومػدى أهميتكػا ا ومعرفػة 
 مدى تشتت اإل ابات مف وسطكا الحسابي.

 : لتحديد نوع العلاة بيف متغيرات البحث. spearman)تحليؿ امرتباط الناص بمعامؿ ارتباط الرتب ك2. 
 ك :منتبار ملاة الت لير بيف المتغيرات Regressionتحليؿ امنحدار النطي البسيط ك3. 
منتبػار ال ػروؽ المعنويػػة بػيف العينػة المبحولػػة فػي  ػامعتي بغػػداد  Mann Whitney)اسػتنداـ انتبػار ك4.

 والمستن رية .
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 وعينتهحث سابعًا : جمتًع انب
 جمتًع انبحث:-أ

ك تدريسػػي مػػف قلتػػا 1600بلػػ  ح ػػـ الم تمػػ  القلػػي كتملػػؿ م تمػػ  البحػػث ب ػػامعتي بغػػداد والمستن ػػرية و 
 مف ال امعة المستن رية .   ياك تدريس658مف  امعة بغداد ا وك اك تدريسي942ال امعتيف توزع بواا  ك

وفؽ اوامد نا ة لقي تملػؿ الم تمػ   ملت ارهاام لي  ي ري انتي زو مف الم تم   وهيعينت انبحث: -ب
ك . ونظػػػرًا لقبػػػر ح ػػػـ الم تمػػػ  ام ػػػلي ل ػػػامعتي بغػػػداد 7: 2001تملػػػيًل  ػػػحيحًا كالنا ػػػر وال ػػػ اوي ا 

متعػددة المراحػؿ إذ تػـ  ل ػ  الباحػث إلػت انتيػار مينػة  والمستن ػرية و ػعوبة الليػاـ بالبحػث مػف  ميػ  أفػراد
 امعتي بغداد والمستن رية فلػد تػـ انتيػار ك قليػة الطػب ا وقليػة الكندسػة ا قليات مف انتيار مينة مشوائية 

ومػف القليػات المػذقورة  فػي وقلية اإلدارة وامات ػادك مػف  امعػة بغػداد ونظيراتكػا مػف ال امعػة المستن ػرية ا 
العلميػة التػي أمل  تـ انتيار مينة البحث مف أمااو الكيئة التدريسية وذلؾ لقػونكـ يمتلقػوف الرؤيػة والنبػرة 

تسكـ في تطوير أداو ال امعة ويسػاهموف فػي بنػاو رأس المػاؿ ال قػري فػي المنظمػات العامػة والم تمػ  بشػقؿ 
 ماـ. 

 املبحث انثاني / اإلطار اننظري نهبحث
 اوالً:انتعهى انتنظيًي

 : يفهىو انتعهى انتنظيًي 
اسػػ  بػػيف أوسػػاط البػػاحليف مػػف منتلػػؼ أف م كػػوـ الػػتعلـ التنظيمػػي مػػف الم ػػاهيـ المليػػرة لل ػػدؿ بشػػقؿ و     

الوسػيلة التػي مػف نللكػا تقتشػػؼ المنطللػات والمػدانؿ الن سػية وام تماميػة والمعرفيػةا فمػنكـ مػػف يػرى ب نػه 
 , Sengeالمػوارد البشػرية دانػؿ المنظمػات ب سػتمرار الوااػ  الػذي يعملػوف فيػه وقي يػة تغييػر ذلػؾ الوااػ  ك

ك ب نػه تغييػر دائػـ نسػبيًا فػي المعرفػة , George & Jones   (1996:131ك وينظرلػه326 : 1994
ك الػتعلـ التنظيمػي ب نػه ممليػة Daft , 2001 : 641والسلوؾ النا ميف مف الممارسة أو النبرة . فيما يرى ك

 (2010:363ت ػػػحيح امنطػػػاو وحػػػؿ المشػػػقلت مػػػف طريػػػؽ تغييػػػر السياسػػػات والسػػػيااات المعياريػػػة.وذهب
(Jones, لعمليػػات  التػػي يػتمقف المػػدراو مػػف طريلكػػا تحسػػيف اػػدرات واابليػػات نظيمػػي ب نػػه ابو ػ ه الػػتعلـ الت

دارة المنظمة واماف سلمة التعامؿ م  بيئتكا وبذلؾ تتمقف المنظمة مف  نامة ارارات تزيػد  اممااو ل كـ واه
لمسػتمر ب نػه التشػقؾ ا كDess, et al , 2012 :410باسػتمرار مػف مسػتوى فامليتكػا التنظيميػة.فيما و ػ ه ك

ك ب نػه العمليػة التػي مػف نللكػا تح ػظ Valaski, et al, 2012  : 1بالوا  الراهف أو بػالطرائؽ وام ػراوات. ويػرى ك
ك Lilien& Grewal  2012:101المنظمات المعرفة التي في ملوؿ افرادها وتدم كا امف البيئػة التنظيمية.وأاػاؼك

ملػػت المعلومػػات وممليػػة تنػػزيف واسػػترداد المعلومػػات ال ديػػدة. العمليػػة التػػي تعقػػس اػػدرة المنظمػػة ملػػت الح ػػوؿ  انػػه
ك إلت التعلـ التنظيمي بو  ه التحسيف المستمر في ام راوات نتي ة (Wahyuningsih, et al, 2013 :159واشار

نظمة يؤدي ال كـ امفاؿ والمعرفة. وبناو ملت ماتلدـ يمقف التعبير مف التعلـ التنظيمي ب نه مملية ت امؿ بيف أفراد الم
إلت تطوير اابلياتكـ وادراتكـ ملت إتناذ ارارات سليمة ومبدمة تدمـ المرقػز التنافسػي للمنظمػة وت علكػا اػادرة 

 ملت التقيؼ م  التغييرات البيئية .
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انتلؼ القتاب والباحليف في تنػاوؿ م كػوـ الػتعلـ التنظيمػي إال أنػه يمقػف اللػوؿ إنكػا  وملت الرغـ مف 

تلػؾ امراوا ومػف الن ػائص  الػتوأف اي تحديػد لم كػوـ الػتعلـ التنظيمػي ينبغػي أف يسػتند  تقمؿ بعاكا بعااً 
التػػي يحملكػػا م كػػوـ الػػتعلـ التنظيمػػي والػػذي يميػػز  مػػف الم ػػاهيـ امداريػػة امنػػرىا وقمػػا بينكػػا قػػؿ مػػف كدرة 

 تي:ك ن ائص التعلـ التنظيمي وقام Kiniki & Kreitner ,2008 :414ك ا ك54: 2008وال باغ ا
 انه مملية تتملؿ في الح وؿ ملت معرفة وافقار  ديدة وت ديد وتنليح لذاقرة المنظمة.1. 
 انه يقوف نتي ة لنبرات وت ارب مرت بكا المنظمة.2. 
 ي ب نلؿ المعرفة ال ديدة مبر  مي  نواحي التنظيـ . 3.

 ي ب اف يتغير السلوؾ نتي ة لدنوؿ المعرفة ال ديدة.4. 
ك التي تاـ م اهيـ ومر عيات مشترقة ومنكػا Organization Memoryقرة المنظمة كأنه ين ب ملت ذا5.

 ذاقرات امفراد اوالولائؽ الرسمية اوالس لت اوهيقؿ المنظمةا وحاارة المنظمة ن سكا.
 : أهًيت انتعهى انتنظيًي 

ة لتلػدـ المنظمػات تزايد امهتماـ في السنوات امنيرة بػالتعلـ التنظيمػي بو ػ ه اػرورة اسػتراتي ية ملحػ  
وبلائكػػاا إذ يسػػكـ بشػػقؿ حاسػػـ فػػي التعامػػؿ مػػ  التغييػػر ومػػدـ الت قػػد البيئػػي وينلػػؽ فر ػػًا للميػػزة التنافسػػية 

 Battonالمستدامة وي عؿ المنظمة تبدو قوحدة تعلـ تملؾ رؤية مشترقة في ت ليرات فروع المعرفة المنتل ة ك
& Gold, 2003: 341ييػر المسػتمر أ ػبح الػتعلـ الشػرط امسػاس اف لػـ نلػؿ ك. ف ػي بيئػة الػل ت قػد والتغ

الوحيد لمواقبة التغيير وموا كة التحديات واستقشػاؼ المسػتلبؿ ا ويعػد الػتعلـ امداة ال عالػة مدارة التغييػر فػي 
ملػػػػت المقافػػػػ ة أو المقانػػػػة أو المنظمػػػػة ا قمػػػػا يعػػػػد وسػػػػيلة فعالػػػػة لتحليػػػػؽ أهػػػػداؼ امفػػػػراد فػػػػي الح ػػػػوؿ 

ك اهميػة الػتعلـ التنظيمػي Jones,2010:363وبػيف ك  (McGill in Ivancevich,2002:477)السػلطة
 يريفبو  ه مملية حيوية إلدارة المنظمة بسبب سرمة التغيرات التي توا ككا المنظمات ممػا ي ػر  ملػت المػد

 تطوير وتحسيف ادراتكـ امساسية والتي تعطي ميزة تنافسية وملئمة م  التحديات التنافسية للمنظمة .
 ك فكي :162: 2007كلطائي وداودا ملت وفؽاما اسباب امهتماـ بالتعلـ التنظيمي 

 . التغيير ملت اادرة المنظمة لتقوف .أ
 .امنرى ال كود ت شؿ مندما اإلستراتي ي التنطيط م اؿ في  كودها تعزيز ملت اادرة المنظمة لتقوف .ب
 مة .المنظ ت يب اد التي القوارث لموا كة .ج
  نتعهى انتنظيًي أهذاف ا 

ك إلػػػت غػػػرس امت اهػػػات واللػػػيـ 102: 2005تكػػػدؼ ممليػػػة الػػػتعلـ التنظيمػػػي وبت ػػػرؼ مػػػف كالقبيسػػػي ا   
امي ابية وتدميمكا وتوظي كا وتر متكا إلت سلوقيات رائدة واػرارات مبدمػة ونشػر المعرفػة وتبادلكػا بػيف امفػراد 

ت الزبائف والعملو الذيف يسكموف بدورهـ في تغذيتكا وال مامات العاملة في المنظمات والسعي إلت إي الكا إل
لرائكاا ولغر  تحليؽ تلؾ امهداؼ ينبغي توفر مدد مف المرتقزات مف اهمكا امتي :  واه

 
 و ود بيئة تنظيمية مش عة للتعلـ.1. 
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 تطوير التلنية التنظيمية .  2.
 الت قيد ملت أهمية المعرفة المت ددة . 3.
 علموف وامهتماـ بكـ .تح يز امفراد المت 4.

 توفير ن ائص المنظمة المتعلمة . 5. 
 كيف تتحىل املنظًاث انعايت إىل ينظًاث يتعهًت ؟ 

ك اوؿ مػف أرسػت Peter Sengeالباحث ك دللد ا بح م كـو المنظمة المتعلمة شائعًا في التسعينات ويع     
والػذي بػيف فيػه مػاهي  1990ك سػنة The Fifth Disciplineمبػادئ المنظمػة المتعلمػة مػف نػلؿ قتابػه ك

المنظمة المتعلمة مف نلؿ نمس مرتقزات هي كالت قير النظمي ا الت وؽ الشن ي ا النمػاذج العلليػة ا بنػاو 
ك المنظمػة المتعلمػػة ب نكػػا Denisi & Griffin ,2001:286رؤيػة مشػػترقة ا الػتعلـ ال مػػامي ك ومػرؼ ك
تعلـ امشياو ال ديدة واستنداـ ما تعلمػو  لتحسػيف نوميػة المنػتج  المنظمة التي يحاوؿ العاملوف فيكا باستمرار

المنظمػػة التػػي يلػػوـ أفرادهػػا بتوسػػي  مسػػتمر للابليػػاتكـ  الػػت انكػػاك 128:  2011كطػػاهر ا وأشػػار  والندمػػة .
لتحليؽ النتائج المرغوبة باإلسػتناد الػت ن ػائص محػددة فيكػا تػنعقس ملػت أنمػاط  ديػدة مػف الت قيػر والػروح 

   مية والتي تعتبر امفراد الذيف يعملوف فيكا في حالة تعلـ مستمر لتحليؽ تلؾ النتائج بتميز وااتدار.ال ما
ويرى المكتموف بالمنظمة السامية للتعلـ ب نكا ارورة للمنظمات المعا رة وذلؾ نتي ة التغيير السػري  

طبيعػة العمػؿا وتنػوع الوظػائؼا ممػا في البيئة والذي يحتـ ملت المنظمة اف تت ؼ بالمرونة والتقيؼا وتغيير 
الػػتعلـ بالشػػقؿ الػػذي يت ػػاوز التػػدريب التلليػػديا واالت ػػا  الػػت الػػتعلـ ال معػػي. فلقػػي  طرائػػؽادى الػػت تطػػوير 

التػي تتغيػر بكػا بالسػرمة ن سػكا تستطي  المنظمة مواقبة التغييرات واف تبلت فعالة ي ػب اف تتغيػر ملػت اماػؿ 
عػػة اويػة مػػف ا ػؿ تغييػر للافػػة المنظمػة لتحويلكػػا الػت منظمػػة سػامية للػػتعلـ البيئػةا وي ػب اف تقػػوف هنػاؾ دف

 ك.201:  2012كالطراونة وانروف ا
ولبياف قي ية تحوؿ المنظمات العامة الت منظمات متعلمة تـ تحديد مدد مف المعػايير التػي مػف نللكػا 

ك ا كمعػايير  ػائزة اممػػارات 2008تتحػوؿ المنظمػات العامػة الػػت منظمػات متعلمػة وباممتمػاد ملػػت كالطػائي ا 
 Raemdonck et ك ا ك2012ك ا كالطراونػة وانػروف ا (Maden, 2012 ك ا 2013للتميػز الحقػومي ا

al, 2012 ك ا كDess et al, 2012 ك. 
اف الليادة هي العن ر امهـ في مملية التعلـ لذا ف ف مملية التحػوؿ تتطلػب اائػد و ػؿ الػت مرحلػة ماليػة  1.

 شن ي والتطور والومي الذاتي والتعاطؼ.مف النمو ال
 اف يتمت  اللائد بالمرونه واف يطور رؤية ورسالة وايـ المنظمة وانلايات العمؿ .2.
 اف يشارؾ اللائد في تطوير انظمة العمؿ واتناذ اللرارات امتمادا ملت المعلومات المؤقدة .3.
ة والللافيػػة وتكيئػػة منػػاخ للػػتعلـ ملػػت المسػػتوييف يتعػػيف ملػػت اللائػػد الترقيػػز ملػػت تحسػػيف اللػػدرات الكيقليػػ 4.

لاػػماف المزيػػد مػػف المشػػارقة بػػيف منتلػػؼ  اللمرقزيػػةال ػػردي والتنظيمػػي وامسػػت ادة مػػف معطيػػات الكياقػػؿ 
 مستويات التنظيـ ودف  الكرمية نحو امس ؿ للتن يؼ مف موائؽ البيرواراطية. 

 رية وتمويلكا  يدًا وتطوير مكارات العامليف.امهتماـ بالدوائر المن  ة ب دارة الموارد البش5.
 تش ي  السلوؾ والت قير االي ابي لألفرادا وتش   التنوع وتقافؤ ال رص . 6. 
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ارورة نلؿ الموظؼ بيف ااساـ المنظمة ليقوف ملـ بقافة ت ا يؿ العمؿ في المنظمة وازدياد افاؽ المعرفػة  7.

 لديه .
وبنػاو فػرؽ العمػؿ لتشػ ي  السػلوؾ التعػاونيا وامت ػاالت الرسػمية تش ي  سياسػة المشػارقة فػي المعرفػة 8. 

وغيػر الرسػػمية بػػيف اماػػاو التنظػػيـ ومػػنح العػػامليف فػرص مشػػارقة اقبػػر فػػي  ػػن  اللػػرارا وتشػػ ي  المنػػاطرة 
 الذقية والمسامحة مند النط ا وتوسي  مساحة الحوار.

تغيير تنظيمي منطط لكا تستكدؼ اسػتراتي يات  أف تتبنت المنظمات العامة استراتي يات تعبر منكا قعملية9. 
 المنظمة التنظيمية ا والتقنلو ية ا والسلوقية .

ارورة التغلب ملت العلبات التي توا ه مملية التحوؿ والتي بينكا مدد مػف القتػاب والبػاحليف وابػرز تلػؾ  10.
 العلبات هي :

ت العامػػػة وايػػػادة السػػػوؽ والمنػػػاورات  ػػعوبة التوفيػػػؽ بػػػيف امهػػػداؼ السياسػػػية التػػػي تسػػػعت لكػػػا المنظمػػػا - أ
 السياسية.

 مدـ مشارقة العامليف في  ن  السياسات. - ب
 الكياقؿ والتنظيمات الحقومية المرتقزة ملت الكرمية. - ت
 المحاسبة مند امنطاو. - ث
 امبتعاد مف اللت قد. - ج
 الليود ملت امهداؼ ال ردية. - ح
 غياب المقاف ت المرتبطة بالمظاهر والم ازفة. - خ
 طبيؽ الزائد للبيرواراطية مما يزيد مف الارها السلبية.التعلؽ بالت - د

 ثانيًا: رأس املال انفكري
  :يفهىو رأس املال انفكري 

بػيف البػاحليف فمػنكـ مػف مرفػه  و ػدال ايعد مواوع رأس الماؿ ال قػري مػف المواػومات التػي تشػكد نلاشػ    
فة ملػؿ العلمػات والمارقػات الت اريػة والنظػاـ ب نه ملدار المعرفة ممااو المنظمة والتطبيؽ العملي لكذ  المعر 

إلػت رأس  المػاؿ  ( Braaton &  , Gold 2003 : 348)ك . واشػارا Roos , et al , 1997 : 27ك
ال قػػري ب نػػه م ػػدر لتحليػػؽ الميػػزة التنافسػػية فػػي اات ػػاد المعرفػػة وأف نػػزف المعرفػػة يملػػؿ رأس مػػاؿ فقػػري 

م مومػة مػف العػامليف يمتلقػوف اػدرات  ملليػة ا ك ب نػه 171:  2009العنػزي و  ػالح ا  للمنظمة. ويراى  ك
يمقػػف توظي كػػا و اسػػتلمارها فػػي زيػػادة المسػػاهمات ال قريػػة ا  –ك معرفػػة ا مكػػارة ا نبػػرة ا اػػيـ ك  –منا ػػرها 

لتحسػػيف أداو ممليػػات المنظمػػة ا وتطػػوير مسػػاحة إبػػداماتكا ا بشػػقؿ يحلػػؽ لكػػا ملاػػات فاملػػة مػػ   ميػػ  
 ملة معكا ا وي عؿ فرؽ ايمتكا السواية مف ايمتكا الدفترية قبيرًا. امطراؼ المتعا
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ب نػه م مومػه مػف المو ػودات المعرفيػة التػي تعػزى الػت  كChang & Hsien, 2011: 4 ومرفػه ك

المنظمة وتسكـ في تحسيف الوا  التنافسي لكذ  المنظمة وذلؾ مف نلؿ ااافة الليمة ال حاب الم الح . 
ك ب نه هو ادرة المنظمة ملػت نلػؽ ايمػة فػي السػوؽ العالميػة فػي ظػؿ ظػروؼ Ling, 2012 : 129و  ه ك

بػر ك ك مػف رأس ال قػري بو ػ ه مبػارة مػف م مػوع المػوارد غيػر Vargas , 2014 : 2التغييػر المسػتمر. ومر
ك ب نػه م مومػة مػف ام ػوؿ المعرفيػػة Shakina , 2014 : 272الملموسػة فػي المنظمػة. فيمػا و ػ هك

ي يساهـ في تحسػيف واػعكا التنافسػي مػف نػلؿ إاػافة ايمػة . وبنػاو ملػت ماتلػدـ ومػف نػلؿ للمنظمة والذ
ال قريا يمقف تعريػؼ رأس المػاؿ ال قػري ب نػه مػورد  إسكامات القتاب والباحليف في توايح م كوـ رأس الماؿ 

كػا مػف  كػة وت املكػا يعزز اللوة التنافسية للمنظمة ينش  مف نلؿ ت امؿ مقونات رأس الماؿ ال قػري فيمػا بين
ف المقوف امبرز لرأس الماؿ ال قري هو رأس الماؿ البشري.  م  الموارد منرى للمنظمة مف  كة إنرى واه

 ك ن ائص رأس الماؿ ال قري  بامتي:45:  2012ك ا كالطاهر ا 72: 2001وحدد قؿ مف ك الح ا 
القبيػػر فػػي زيػػادة المو ػػودات الماديػػة  يملػػؿ رأس المػػاؿ ال قػػري مو ػػودات فقريػػة غيػػر ملموسػػة لكػػا املػػر1. 

 امنرى للمنظمة وتعظيمكا.
 يملؿ ال رؽ بيف الليمة الدفترية للمنظمة والليمة السواية لكا.2. 

ال ينش  رأس الماؿ ال قري مف فراغ بؿ يحتاج إلت بناو دانؿ المنظمة يتامف هذا البناو استلطاب  ػنامة  3. 
 ما  لـ تطويرها والمحافظة مليكا .

يملػػؿ رأس ال قػػري  اػػدرة ملليػػة ذات مسػػتوى معرفػػي مػػاؿ ح تميػػز مػػف يمتلقكػػا مػػف غيػػر  مػػف العػػامليف فػػي 4. 
 المنظمة ويمقف أف يقوف في أي مستوى مف مستويات الكيقؿ التنظيمي .

 : أهًيت رأس املال انفكري 
أات اديات العالـ ا  % مف80تشير بع  الدراسات إلت أف المعرفة العلمية والتقنلو ية أ بحت تشقؿ        

: 2013% المتبليػػة ح ػػة رأس المػػاؿ والعمالػػة والمػػوارد الطبيعيػػة كالحبيػػب وال يلنػػي ا 20بينمػػا تملػػؿ الػػػ 
امساس شددت ل نة امادة بناو الياباف بعد الحرب العالمية اللانية ملػت أف الكػدؼ القبيػرا  وملت هذا ك.138

وهذا يتـ مف طريؽ امتمادها ملت ملمائكا وم قريكا ومكندسػيكا  هو استعادة الياباف مواعكا الت اري العالميا
ك. وتػزداد اهميػة رأس المػاؿ 172: 2009 منتراعا وأنتاج سل   ديدة وتوليد أفقار مبدمػة كالعنػزي و ػالح ا

ال قػػػري فػػػي المنظمػػػات العامػػػة قػػػوف أغلػػػب منر اتكػػػا هػػػي منر ػػػات غيػػػر ملموسػػػة كنػػػدماتك وهػػػذا مػػػادف  
ك إلت أسػتنداـ م ػطلح أرأس المػاؿ ال قػريأ لتغطيػة قػؿ المو ػودات والمػوارد Bontis, et al, 1999: 62ك

غيػػر الملموسػػة او غيػػر الماديػػة فػػي المنظمػػةا باػػمنكا مملياتكػػاا اػػدراتكا االبداميػػة ابػػراوة االنتػػراع االمعرفػػة 
 الامنية مماائكاا شعب العلاات م  الزبائف والتوا ؿ معكـ.

 
 
 
 نفكري يف املنظًاث انعايت :آنياث بناء رأس املال ا 
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ف أهػـ تلػؾ المػوارد هػو  الت الح وؿتسعت منظمات امل ية اللاللة وبشقؿ دؤب   ملت الموارد النػادرة واه

رأس المػػاؿ ال قػػري ا وتػػزداد أهميػػة رأس المػػاؿ ال قػػري للمنظمػػات العامػػة متسػػاع امدوار التػػي تلػػـو بكػػا تلػػؾ 
حتداـ المنافسة الدولية بيف  المنظمات العامة مما دف  الحقومػات فػي أغلػب دوؿ العػالـ إلػت واػ  المنظمات واه

إسػػتراتي ية م ػػلح امدارة العامػػة ويػػرتبط تن يػػذ امسػػتراتي ية ون احكػػا بشػػقؿ أسػػاس بمػػا تمتلقػػه مػػف مػػوارد 
معرفية ا وال يمقػف أف تحلػؽ المنظمػات العامػة النتػائج المرغوبػة مػالـ تمتلػؾ أسػاليب تنميػة وبنػاو رأس مالكػا 
ال قري وبالشقؿ الذي يسكـ في إاافة ايمة للمنظمة وميزة تنافسية مستدامة . يواح البحػث الحػالي امليػات 
التػػػي تمقػػػف مػػػف بنػػػاو وتطػػػوير رأس المػػػاؿ فقػػػري فػػػي المنظمػػػات العامػػػة والمحافظػػػة مليػػػه وبت ػػػرؼ مػػػف 

ك ا ك ن ػػػـ ا 2009ك ا كالعنػػػزي و ػػػالح ا Johansen, 2004 &Bukh كا كShermen, 2001ك
 ك .2013ك ا كالحبيب وال يلني ا 2012ك ا كالليسي والطائي ا 2010

إسػػتلطاب رأس المػػاؿ ال قػػري : إف أدراؾ المنظمػػات حليلػػة تغييػػر مكمػػة إدارة المػػوارد البشػػرية مػػف مامػػؿ  1.
أدى إلت إهتماـ قبير لمواوع إسػتلطاب  Success Factor)ك إلت مامؿ الن اح كCoast Factorالقل ة ك
 لق ووة ا ولتحليؽ ذلؾ البد مف و ود ستراتي يات ملئمة الر لية امستلطاب وقامتي :الموارد ا

ستراتي ية شراو العلوؿ : وتتملؿ في اياـ إدارة المػوارد البشػرية أول ػاف متن  ػة فػي هػذ  اإلدارة بمتابعػة  - أ
سػػتلطابكا قمكػػارات ونبػػرات متلدمػػة تسػػت يد منكػػ ا المنظمػػة فػػي زيػػادة العلػػوؿ البرااػػة والنػػادرة لغػػر   ػػذبكا واه

 ر يدها المعرفي.
سػػتراتي ية شػػ رة الق ايػػات : الق ايػػة كالملػػدرةك تتاػػمف مقػػونيف رئيسػػيف همػػا المقػػوف المعرفػػي والمقػػوف  - ب

السلوقي ا يتاػمف المقػوف المعرفػي الم ػاهيـ النظريػة والمعلومػات والنبػرات المت ػلة بالق ايػة ا امػا المتقػوف 
ال رد في الناو ت ديته العمؿ والذي يمقف ملحظتػه وتلويمػه . وتعػد شػ رة الق ايػات  السلوقي فيتامف م موع مايلـو به 

يواػح المكػارات والنبػرات والمعػارؼ المطلوبػة  ااحد تلنيات إدارة الموارد البشرية املقترونية وتملؿ هذ  الشػ رة منططػ
 المطلوبيف.للمنظمة فاًل مف سيرتكـ الذاتية مف أ ؿ تحديد المزيج ال حيح مف امفراد 

كمػدارس ا ستراتي ية زيارة المنظمات التعليمية : ترقز رؤية هذ  الستراتي ية ملت إف المنظمػات التعليميػة  - ت
ستلطابكـ . وتعاد ك امكم امعاهد ا قليات ا  امعاتك تعد م در  ك هذا الرأي H . B . R , 2004مقتشاؼ المواهب واه

أف يلوموا بزيارة المنظمات التعليمية وتحديدًا المراحؿ المنتكية فيكا بلولكا ي ب ملت امشناص المسؤوليف مف التعييف 
 ك.2009مستلطاب الذيف يتمتعوف بنبرات وملدرات نا ةكالعنزي و الح ا 

& (Johansen, 2004وا  برامج التدريب والػتعلـ لاػماف تحسػيف المكػارات ونللكػا إلػت موااػ  العمػؿ 2. 
(Bukh  البػػرامج فػػي المنظمػػات العامػػة التػػي تر بػػر أحيانػػًا ملػػت تعيػػيف أفػػراد : يؤقػػد الباحػػث اػػرورة و ػػود هػػذ

اليمتلقوف مػؤهلت ماليػة وبػامنص فػي الػدوؿ الناميػة نتي ػة التزاماتكػا ام تماميػة ت ػا  مواطنيكػا حيػث يعػد 
ـ ملػت الػرغالبع  الوظي ة العامة وسيلة ممػادة توزيػ  الػدنؿ ملػت أفػراد الم تمػ  إف هػذا التعيػيف العشػوائي 

ق ػووة ولت هيػؿ هػذ  المػوارد ال وانبه امنسانية إال أنه  عؿ المنظمات العامة تغػص بػالموارد البشػرية غيػر  مف
البشرية وتحويلكا إلت موارد منت ة ملت إدارات الموارد البشرية في المنظمات العامة وا  برامج تدريب وتعلػـ 

 عرفة بيف أمااو التنظيـ .أشراؾ العامليف في فرؽ العمؿ وتش ي  تنااؿ الم فال مف
إسػػتلمار المكػػارات والطااػػات المو ػػودة ب ػػورة مناسػػبة وتشػػ يعكا للحيلولػػة دوف إنػػدلارها مػػف  كػػة ومفػػادة 3.
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منكا في توسي  المعرفة دانؿ المنظمػات العامػة مػف نػلؿ مشػارقة تلػؾ المكػارات والطااػات بػيف العػامليف مػف 

المكارات والمواهب التػي التػي يحملكػا افػراد المنظمػة هػي سػر  فال ك ا 2013 كة أنرى كالحبيب وال يلني ا 
ن احكػػا فػػي ظػػؿ التنػػافس القبيػػر الػػذي تشػػكد  المنظمػػات ا واف امسػػلمار امملػػؿ لتلػػؾ المكػػارات والعمػػؿ ملػػت 
تطويرها يعني امستلمار في مستلبؿ تلؾ المنظمات وهو امساس المطلؽ لألداو التنظيمي ا وبه تلابؿ تحػديات 

. لذا ي ب اف تقوف رسالة إدارة الموارد البشرية في المنظمات العامة هي بنػاو 2012)الليسي والطائي ا الغدك
 رأس الماؿ فقري والمحافظة مليه وامهتماـ بمواردها البشرية .   

 نامة رأس الماؿ ال قري :إف مملية  نامة رأس الماؿ ال قػري تتطلػب أسػتنداـ طرائػؽ فاملػة للػربط بػيف  4.
فػي  يقونػوفت العمؿ ال ديد وامنظمة المبتقرة والت اميـ التنظيمية الملئمة ا وللو وؿ إلت  نامة أفػراد ادوا

 مداد رأس الماؿ ال قري البد مف و ود أساليب تستندمكا المنظمات لتحليؽ ذلؾ ومف هذ  امساليب امتي :
ة المؤدية إلت تحليؽ أهداؼ : وهي مر  ملدـ مرئي للمعرفة الحيويKnowledge Map نارطة المعرفة  - أ

اممماؿ الستراتي ية ا ومف لـ ترقز ملت نوع المعرفة التي ت مؿ بمشارقتكا ا وم  مف ؟ وأيف يمقػف أف ن ػدها 
؟ وملت هذا امساس ف ف المنظمة ترسـ نريطة المعرفة للتعرؼ ملت مح ظػة المعرفػة فيكػا ا ومسػتوى ال  ػوة 

 بدانلكا .
: تملػؿ امنسػ ة ال قريػة تشػقيؿ فراػي يشػبه Intellecual Webs Buildingبنػاو امنسػ ة ال قريػة  - ب

ك يشارؾ فيه م مومة إبتقارية تت امؿ وتتعلـ مف بع  لـ تنحؿ منػد إنتكػاو Spider Webنسيج العنقبوت ك
المشروع المحددا ليشقؿ مشروع أنر بم مومة إبتقارية  ديػدة ونسػنة أنػرى وتعلػـ  ديػد انػر . وتؤقػد رؤيػة 

ة امنسػػػ ة ال قريػػػة اف تػػػوفير امسػػػتلللية والمرونػػػة والت ػػػاملت القلي ػػػة والمتنومػػػة بػػػيف منتلػػػؼ اسػػػتراتي ي
المكنيػػػيف وامبتقػػػارييف ا تػػػؤدي إلػػػت الػػػتعلـ السػػػري  ا وزيػػػادة الرافعػػػة  المعرفيػػػة مػػػف نػػػلؿ تلليػػػؿ العلبػػػات 

 ك. 2009التن  ية كالعنزي و الح ا 
إلت ايادة  –رأس الماؿ ال قري  –عرفة والتعامؿ م  امفراد امذقياو الليادة وامستراتي ية : يتطلب  ن  الم -ت

للػتعلـ  مبسػطاك امف المدير الذقي يرقز إهتمامه ملػت الػتعلـ التنظيمػي ويقػوف Smart Leadershipذقية ك
أقلر مما يقػوف مشػرفًا ويلػدر موظ يػه ويلنػي ملػيكـ ب سػتمرارا مػ  تواػيحه الػدائـ مسػتراتي ية المنظمػة مػف 

لؿ إمػػداد ولػػائؽ تواػػح رسػػالة المنظمػػة وغراػػكا امسػػتراتي ي لاػػماف تو يػػه رأس المػػاؿ ال قػػري للمنظمػػة نػػ
 بالطريلة التي تحلؽ أهدافكا.

تػػوفير منػػاخ ملئػػـ لػػرأس المػػاؿ ال قػػري : إف اػػدرة المنظمػػات العامػػة ملػػت بنػػاو وتنميػػة رأس مالكػػا ال قػػري 5.
تلؾ المنظمات ملت تػوفير منػاخ ملئػـ لػرأس المػاؿ ال قػري مػف  والمحافظة مليه يرتبط وبشقؿ قبير بمدى ادرة

نلؿ تش ي  العامليف لديكا مف ذوي الق ػاوات واللػدرات الذهنيػة بػإطلؽ طااػاتكـ واػدراتكـ و ػلؿ مػواهبكـ ا 
متباريًاا وتش ي  امبداع وامبتقارا ومنح حرية المشػارقة وطػرح امراوا وتحليػؽ التقامػؿ فػ  يزهـحتو  ي ماديًا واه

   . العلاات للعمؿ بروح ال ريؽ الواحد
 

تطوير ملاييس دايلة للياس رأس الماؿ ال قري في المنظمات العامة: ارورة و ػود ملػاييس دايلػة لليػاس 6. 
وتحديد ايمة رأس الماؿ ال قري في المنظمات العامة. حيث اليو د إلت امف إطار دولي مشترؾ لتحديػد وايػاس 
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المحددات غير الملموسة لليمة المنظمةا ولقف هناؾ فلط  كود مبعلرة مبر العػالـ.  وامف اح للمعلومات حوؿ

ولذلؾ يبدو مف الملئـ بذؿ بع  ال كػود لتطػوير ملػاييس وتلنيػات إداريػة  ديػدة لمسػامدة المنظمػات العامػة 
سػػامد ملػػت ملػت تعريػػؼ وايػػاس وراابػػة م ػػادر الليمػػة غيػػر الملموسػػة لزيػػادة فكمػػا لمواردهػػا امساسػػية بمػػا ي

 تطوير السياسات والحوافز واإلستعدادات اللزمة للمحافظة مليكا.  
 ثانثًا: عالقت انتعهى انتنظيًي برأس املال انفكري:

ك إلػػت اف رأس المػػاؿ ال قػػري يملػػؿ حالػػة نا ػػة لػػرأس 159:  2009أشػػار القاتبػػافكالعنزي و ػػالح ا       
لػيـ الرسػميا أو معلومػات مسػتلاة مػف التػدريبا وهػذا مػا أقػد  الماؿ البشريا بدليؿ أنػه يتقػوف إمػا نتي ػة للتع

ك فػي إشػارة إلػت دور التػدريب فػي  ػلؿ مكػارات ومعػارؼ رأس المػاؿ ال قػري فػي Quinn , et al , 1996ك
نعقاسػه ملػت اللػدرات امبداميػة امبتقاريػة منتػاج  المنظمات ل عله مواقب منر التطورات العالميػة المعا ػرة واه

 ةديد ل الح المنظمة فبػدوف التػدريب والػذي يعػد أحػد وسػائؿ الػتعلـ ي ػبح رأس المػاؿ ال قػري ميػقؿ ما هو  
بداع لعدـ ادرته ملت مواقبة المعارؼ والتطورات المتسارمة.     منظمة إداة تعويؽ ال تغيير واه

مػاؿ البشػري ك إف المعرفة الاػمنية هػي أسػاس رأس ال716: 2012ويرى القاتباف كالليسي والطائي ا        
ف نلػؿ المعرفػة  اربعةلل رد وهي مبارة مف  م   موامؿ هي كالكيئة النللية لل ردا التعلـ ا النبػرة ا امت ػا ك واه

ة مػ  امنػػريف وحينكػا يػتـ امنتلػاؿ مػف الػتعلـ ال ػردي إلػت الػػتعلـ الاػمنية يػتـ مػف نػلؿ ت امػؿ حامػؿ المعرفػ
ذا ماتـ ذلؾ الت امؿ والتقامؿ بيف  احب المعرفة وامنريف فإف التعلـ ملت مستوى المنظمة اد بدأ  التنظيمي واه

ف تعلـ امفراد وال مامات تحوؿ إلت اوامد نظمية ليقوف رأس الماؿ ال قري للمنظمة.  واه
ك أف النبػرة ال رديػة النات ػة مػف الػتعلـ الت ريبػي لكػا دور فػي Pearse, 2009 :371احػث كو ػد الب      

اف يقػوف لكػا الاراػارة اذا لػـ تػتـ إدارتكػا بشػقؿ  ػحيح  بالوات ن سه يمقفتطوير رأس الماؿ البشري ا ولقف 
 , Moghadam,et alوفعػاؿ مػف نػلؿ إسػتنداـ منػزوف النبػرة كالػذاقرة التنظيميػةك . قمػا البتػت دراسػة ك

ك و ود ملاة بيف رأس الماؿ ال قري واللدرة ملػت الػتعلـ وبينػت النتػائج إف قػؿ مػف رأس المػاؿ البشػري 2013
والكيقلي له ملاة قبيرة في اللدرة ملت التعلـ ام إف النتػائج امح ػائية أواػحت مػدـ و ػود ملاػة بػيف رأس 

 لمبحولة .الماؿ العلااتي واللدرة ملت التعلـ في المنظمات ا
ك  اف تػػربط  رأس المػػاؿ ال قػػري بػػامدو التنظيمػػي مػػف نػػلؿ متغيػػرات وسػػيطة Vargas,2014:2حاولػة دراسػػة ك       

أهمكا التمقيف والػتعلـ التنظيمػيا وألبتػت النتػائج و ػود ملاػة وليلػة بػيف رأس المػاؿ ال قػري وتحسػيف امداو مػف نػلؿ 
 التعلـ والتمقيف.

ا واسػػتنادًا إلػػت آراو القتػػاب والبػاحليف حػػوؿ العلاػػة بػػيف الػػتعلـ التنظيمػػي ورأس المػػاؿ وبنػاًو ملػػت ماتلػػدـ     
ال قػػري والتػػي تػػـ التو ػػؿ إليكػػا مػػف نػػلؿ التحليػػؿ أو االسػػتنتاجا يتاػػح لنػػا أف هنػػاؾ ملاػػة مػػا بػػيف هػػذيف 

نػب مديػدة لػرأس المواوميفا فاًل مف و ود ت لير بشقؿ متزامف أو ب ورة من  لة للتعلـ التنظيمي فػي  وا
لماؿ ال قريا ولقف هذا الت لير يت اوت مػف منظمػة إلػت أنػرى بحسػب طبيعػة هػذ  المنظمػات وأنشػطتكا والبيئػة 

 التي تنتمي إليكا.
 املبحث انثانث/ اإلطار انعًهي نهبحث
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 اوالً: تشخيص يتغرياث انبحث:
 ك. 2للتعرؼ ملت أهمية متغيرات البحث يمقف ملحظة ال دوؿ راـ ك

 ك2ؿ راـ كال دو
 

 خ

  

 انفقزج

 انجامؼح انمستىصزيح جامؼح تغذاد

انىساااااااااا  

 انحساتي

االوحاازا  

 انمؼياري

مؼامااااااااام 

 االختال 

انىسااااااااااااا   انتزتية

 انحساتي

االوحاازا  

 انمؼياري

 مؼامم     

 االختال   

 انتزتية

أهمياااح متغيااازاخ  اوالً 

 انتؼه  انتىظيمي

   

 انثاوي % 0.24 0.9 3.79 انثاوي 0.20 % 0.79 3.87 اكتساب انمؼزفح 1

 انزاتغ % 0.32 1.04 3.24 انزاتغ % 0.26 0.85 303 تىسيغ انمؼهىماخ 2

 األول % 0.23 0.84 3.64 األول % 0.16 0.63 3.84 تفسيز انمؼهىماخ 3

  انثانث   0.25 % 0.9 3.61 انثانث % 0.23 0.83 3.59 انذاكزج انتىظيميح 4

أهمياااح متغيااازاخ  ثاوياً 

رأص انمااااااااااااااااال 

 انفكزي

   

رأص انمااااااااااااااااال  1

 انثشزي

 انثانث % 0.29 0.99 3.38 انزاتغ 0.25 % 0.86 3.47

رأص انمااااااااااااااااال  2

 انهيكهي

 األول % 0.23 0.83 3.63 األول 0.19 % 0.71 3.74

رأص انمااااااااااااااااال  3

 انشتائىي

 انثاوي % 0.24 0.86 3.61 انثاوي % 0.20 0.76 3.7

رأص انمااااااااااااااااال  4

 اإلتذاػي

 انثانث مكزر % 0.29 0.96 3.31 نثانثا % 0.21 0.77 3.7

أهميػة الػتعلـ التنظيمػي فػػي  ػامعتي بغػداد والمستن ػػرية : لغػر  ترتيػب االهميػػة مبعػاد المتغيػر المسػػتلؿ -1
الػػتعلـ التنظيمػػي فػػي  امعػػة بغػػداد وال امعػػة المستن ػػرية ا  ػػرى اسػػتعماؿ معامػػؿ االنػػتلؼ باالمتمػػاد ملػػت 

ك يواػح اف بعػػد ت سػير المعلومػات قػػاف اماػؿ تشػتتا مػػف 2وال ػدوؿ ك  الوسػط الحسػابي و االنحػراؼ المعيػػاري
ال ػػامعتيفا إذ  ػػاو بػػالمرقز اموؿ بػػيف إبعػػاد رأس المػػاؿ ال قػػري ا إمػػا توزيػػ   لتػػاحيػػث إ ابػػات العينػػة فػػي ق

عينػة. المعلومات فلد  او متشابه في ترتيبه اياًا في قػػػل ال امعتيف اذ قاف االقلر تشتتا مف نػلؿ ا ابػات ال
 واالقلر انتلفا في ا ابات العينة ملارنة م  االبعاد االنرى مف التعلـ التنظيمي.

أهميػػة رأس المػػاؿ ال قػػري فػػي  ػػامعتي بغػػداد والمستن ػػرية : لغػػر  ترتيػػب االهميػػة مبعػػاد المتغيػػر التػػاب  -2
باالمتمػاد ملػت الوسػط رأس ال قري في  امعة بغداد و ال امعة المستن رية ا  رى استعماؿ معامؿ االنػتلؼ 

ك يواػح اف بعػػد رأس المػاؿ الكيقلػػي قػاف اماػػؿ تشػتتا مػػف حيػػث 2الحسػابي و االنحػػراؼ المعيػاري  وال ػػدوؿ ك
ال ػامعتيف إذ  ػاو بػالمرقز اموؿ بػيف إبعػاد رأس المػاؿ ال قػري ا إمػا مػف ناحيػة االقلػر  لتاإ ابات العينة في ق

لػػػرأس المػػػاؿ البشػػري فػػػي  امعػػة بغػػػدادا بينمػػا   فػػػي ال امعػػػة تشػػتتا وانتلفػػػا فػػي ا ابػػػات العينػػة فلػػػد قػػاف 
المستن ػػرية  ػػاو رأس المػػاؿ البشػػري و رأس المػػاؿ االبػػدامي اذ قانػػا االقلػػر تشػػتتا مػػف نػػلؿ ا ابػػات العينػػة. 

 حيث قانا االقلر انتلفا في ا ابات العينة ملارنة م  االبعاد االنرى مف رأس الماؿ ال قري.
 ياث:ثانيًا:اختبار انفرض
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 ملاة التعلـ التنظيمي برأس الماؿ ال قري في  امعة بغداد:  1.
 

 ك.81ومند در ة حرية ك 0.01ك**ك ارتباط ذا داللة معنوية مند مستوى داللة 
 .0.05ك*ك ارتباط ذا داللة معنوية مند مستوى داللة 

ك منػد 0,343بل  معامؿ االرتباط كسبيرمافك للعلاة بيف م مؿ التعلـ التنظيمي بػرأس المػاؿ ال قػري ك 
كا وهذا ارتباط اوي و داؿ معنويا واي ابياا مما يدؿ ملت اف للػتعلـ التنظيمػي دور رئػيس 0,01اللة كمستوى د

وبارز في مملية نلؽ رأس ماؿ فقري في دانؿ  امعة بغداد. و بلغػت ايمػة معامػؿ االرتبػاط بػيف متغيػر الػتعلـ 
رتبػاط اػوي واي ػابي ممػا يشػير ك وهو ا0,01ك مند مستوى داللة ك0,335التنظيمي وبعد رأس الماؿ البشري ك

الت ملاة مملية التعلـ التنظيمي مػ  تقػويف رأس المػاؿ البشػري مسػاتذة  امعػة بغػداد . بينمػا حللػت العلاػة 
ك منػد مسػتوى 0,255بيف التعلـ التنظيمي وبعد رأس المػاؿ الكيقلػي مػف إبعػاد رأس المػاؿ ال قػري مػا ملػدار  ك

الػػتعلـ التنظيمػػي ببعػػد رأس المػػاؿ الزبػػائني فلػػد بلػػ    ػػابي ا إمػػا ملاػػةارتبػػاط اػػوي و ايكا وهػػو 0,05داللػػة ك
 ك 0,140ك مند مستوى داللة ك0,163معامؿ لكذ  العلاة ما ملدار  ك

وهػو معامػؿ ارتبػػاط غيػر اي ػػابي ويػدؿ ملػػت اػعؼ ملاػة االرتبػػاط بػيف الػػتعلـ التنظيمػي و راس المػػاؿ 
ك منػػد 0,084يف الػػتعلـ التنظيمػػي  و بعػػد رأس المػػاؿ االبػػدامي كالزبػػائني ا و بلػػ  معامػػؿ االرتبػػاط للعلاػػة بػػ

 ك وهو ارتباط اعيؼ وغير داؿ معنويا. 0,449مستوى داللة ك
 
 

 

 

 

 

 

 انمتغيزاخ

 

رأص انماااااااااال 

 انفكزي

 

رأص انمااااااال 

 انثشزي

 

رأص انماااااااااال 

 انهيكهي

 

رأص انمااااااااااااااال 

 انشتائىي

 

رأص انمااااااااااااااال 

 االتذاػي

 انؼالقاخ انمؼىىيح

ذد
نؼ
ا

 

 األهميح

% 

 **0.343 انتؼه  انتىظيمي 1

P(0.00) 

0.335** 

P(0.00) 

0.255* 

P(0.02) 

0.163 

P(0.140) 

0.084 

P(0.44) 

5 60 % 

2  

 اكتساب انمؼزفح

0.162 

P(0.144) 

0.189 

P(0.086) 

0.170 

P(0.125) 

0.104 

P(0.348) 

0.-039- 

P(0.723) 

5 0 % 

 

3  

 تىسيغ انمؼهىماخ

0.240* 

P(0.02) 

0.246* 

P(0.02) 

0.133 

P(0.230) 

0.008 

P(0.940) 

0.043 

P(0.698) 

5 % 40 

4  

 تفسيز انمؼهىماخ

0.300** 

P(0.00) 

0.415** 

P(0.00) 

0.294** 

P(0.00) 

0.170 

P(0.125) 

0.068 

P(0.540) 

5 % 60 

5  

 انذاكزج انتىظيميح

0.183 

P(0.099) 

0.220* 

P(0.045) 

0.150 

P(0.175) 

 

0.038 

P(0.733) 

0.-054- 

P(0.00) 

5 % 20 

خ 
قا
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نؼ
ا

يح
ى
ؼى
نم
ا

 

  5 5 5 5 5 انؼذد

 %0 %0 %20 %80 %60 األهميح 

 ( تيه انتؼه  انتىظيمي و رأص انمال انفكزي في جامؼح تغذادSpearmanامالخ االرتثاط )( قي  مؼ3انجذول )
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 ملاة التعلـ التنظيمي برأس الماؿ ال قري في ال امعة المستن رية:2.
 
 

ك منػد 0,664بل  معامؿ االرتباط كسبيرمافك للعلاة بيف م مؿ التعلـ التنظيمي بػرأس المػاؿ ال قػري ك 
كا وهػػذا ارتبػػاط اػػوي و داؿ معنويػػا و اي ابيػػاا ممػػا يػػدؿ ملػػت اف للػػتعلـ التنظيمػػي دور 0,01مسػػتوى داللػػة ك

فقػػري لألسػػاتذة فػػي دانػػؿ ال امعػػة المستن ػػرية ا و تملػػؿ أملػػت ايمػػة لمعػػاملت  رئيسػػي فػػي ت عيػػؿ رأس مػػاؿ
متغيػػر الػػتعلـ التنظيمػػي و بعػػد رأس المػػاؿ االرتبػػاط ل امعػػة المستن ػػرية . و بلغػػت ايمػػة معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف 

ك وهػػو ارتبػػاط اػػوي و اي ػػابي ممػػا يشػػير الػػت اػػوة العلاػػة بػػيف 0,01ك منػػد مسػػتوى داللػػة ك0,469البشػػري ك
التعلـ التنظيمي م  تقويف رأس الماؿ البشري مساتذة ال امعة المستن ػرية . بينمػا حللػت العلاػة بػيف الػتعلـ 

ك منػػد مسػػتوى داللػػة 0,583لكيقلػػي مػػف إبعػػاد رأس المػػاؿ ال قػػري مػػا ملػػدار  كالتنظيمػػي و بعػػد رأس المػػاؿ ا
كا وهو ارتباط اوي و اي ابي ا إما ملاة التعلـ التنظيمي ببعد رأس الماؿ الزبائني فلد بل  معامؿ هػذ  0,01ك

لاػػة ك وهػػو معامػػؿ ارتبػػاط اي ػػابي ويػػدؿ ملػػت اػػوة م0,01ك منػػد مسػػتوى داللػػة ك0,370العلاػػة مػػا ملػػدار  ك
االرتباط بيف التعلـ التنظيمي و راس الماؿ الزبائني ا و بل  معامؿ االرتباط للعلاة بيف التعلـ التنظيمي  و بعد 

 ك وهو ارتباط اوي و داؿ معنويا.0,01ك مند مستوى داللة ك0,490رأس الماؿ االبدامي ك
 
 
 
 

 تي بغداد والمستن رية.ك ت لير التعلـ التنظيمي في راس الماؿ ال قري في  امع(5ال دوؿ 
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 انفكزي
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 االتذاػي

 انؼالقاخ انمؼىىيح

ذد
نؼ
ا

 

 األهميح

% 

 **0.664 انتؼه  انتىظيمي 1

P(0.00) 

0.469** 

P(0.00) 

0.583** 

P(0.00) 

0.370** 

P(0.00) 

0.490** 

P(0.00) 

5 100 % 

2  

 اكتساب انمؼزفح

0.434** 

P(0.00) 

0.245* 

P(0.04) 

0.464** 

P(0.00) 

0.276* 

P(0.02) 

0325** 

P(0.00) 

5 100 % 

 

3  

 تىسيغ انمؼهىماخ

0.324** 

P(0.00) 

0.269* 

P(0.02) 

0.302* 

P(0.01) 

0.177 

P(0.146) 

0.181 

P(0.136) 

5 % 60  

4  

 تفسيز انمؼهىماخ

0.626** 

P(0.00) 

0.320** 

P(0.00) 

0.513** 

P (0.00) 

0.499** 

P(0.00) 

0.547** 

P(0.00) 

5 % 100 

5  

 ج انتىظيميحانذاكز

0.565** 

P(0.00) 

0.528** 

P(0.00) 

0.421** 

P(0.00) 

 

0.251* 

P(0.03) 

0429** 

P(0.00) 

5 % 100 
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 %80 %80 %100 %100 %100 األهميح 

 ( تيه انتؼه  انتىظيمي و رأص انمال انفكزي في انجامؼح  انمستىصزيحSpearman( قي  مؼامالخ االرتثاط )4انجذول )
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 راص انمال انفكزي                                    

 انتؼه  انتىظيمي  

 انجامؼح انمستىصزيح جامؼح تغذاد

 .39 .15 .76 .53 

 مؼىىي 75.99 مؼىىي  10,71

B R 
F  

 ت لير التعلـ التنظيمي في رأس الماؿ ال قري في  امعة بغداد :   3. 
ك وهػي 10.71المحسوبة للتعلـ التنظيمي في رأس الماؿ ال قري ب امعة بغداد اد بلغػت ك Fقانت ايمة 

كا و بناو مليه تلبؿ ال راية وهذا يعنػي 3.96ك والبالغة ك0.05اقبر مف ايمتكا ال دولية مند مستوى داللة ك
بغػػداد منػػد المسػػتوى  و ػػود تػػ لير ذو داللػػة إح ػػائية لبلعػػد الػػتعلـ التنظيمػػي فػػي رأس المػػاؿ ال قػػري فػػي  امعػػة

 %ك.99%ك أي بدر ة للة ك1داللة ك
 ت لير التعلـ التنظيمي في رأس الماؿ ال قري في ال امعة المستن رية 4.

ك 75.99المحسػوبة للػتعلـ التنظيمػي فػي رأس المػاؿ ال قػري فػي ال امعػة المستن ػرية ك Fبلغت ايمة 
كا و بنػاو مليػه تلبػؿ ال راػية و 3.96البالغػة كك و 0.05وهي اقبر مف ايمتكػا ال دوليػة منػد مسػتوى داللػة ك

هذا يعني و ود ت لير ذو داللة إح ائية لبلعد التعلـ التنظيمي في رأس الماؿ ال قري فػي ال امعػة المستن ػرية 
 %ك.99%ك أي بدر ة للة ك1مند المستوى داللة ك

  انتبار ال روؽ المتغيرات البحث: 5.
 ك لمتغيرات البحث.Mann Whitneyك ايـ معاملت ك6ال دوؿ  ك

 انمتغيز انزئيسي االول 

 )انتؼه  انتىظيمي(

 Mannقيمااااح ) حج  انؼيىح

Whitney) 

(p .value) مستىي انمؼىىيح 

 غيز مؼىىيح 0,125 2449,500 83 جامؼح تغذاد 1

 69 انجامؼح انمستىصزيح 2

 انمتغيز انزئيسي انثاوي 

 )رأص انمال انفكزي(

 Mannقيمااااح ) حج  انؼيىح

Whitney) 

(p .value) مستىي انمؼىىيح 

 مؼىىيح 0,004  2080,000 83 جامؼح تغذاد 1

 69 انجامؼح انمستىصزيح 2

اناااتؼه  انتىظيماااي و رأص انماااال  

 انفكزي

 Mannقيمااااح ) حج  انؼيىح

Whitney) 

(p .value) مستىي انمؼىىيح 

 مؼىىيح 0,017 2218,000 83 جامؼح تغذاد 1

 69 صزيحانجامؼح انمستى 2
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اظكػػر انتبػػار ال ػػروؽ المعنويػػة بػػيف  امعػػة بغػػداد و ال امعػػة المستن ػػرية بن ػػوص المتغيػػر الػػرئيس  -1

ك منػػد 2449,500ك كMann Whitneyك ايمػػة ك6التػػ ليري كالػػتعلـ التنظيمػػيك وقمػػا مبػػيف فػػي ال ػػدوؿ ك
مػدـ و ػود فػروؽ معنويػة بػيف  تك. ما يشير الػ0,05ك وهي اقبر مف مستوى الداللة ك0,125مستوى داللة ك

ال ػامعتيف هػو فػي  لتػاال امعتيف مف ناحية التعلـ التنظيمي وهو مما يػدؿ ملػت اف مسػتوى الػتعلـ التنظيمػي لق
مستوى واحد وال تو د فروؽ معنوية قبيرة بيف  امعة بغداد و ال امعة المستن رية في التعلـ التنظيمي. ومف 

ة االولت مف ال راية الرئيسة اللاللة وم ادها كهنػاؾ فػروؽ معنويػة بػيف هنا نستدؿ ملت رف  ال راية ال رمي
  امعة بغداد و ال امعة المستن رية في مستوى التعلـ التنظيميك 

اظكػر انتبػار ال ػػروؽ المعنويػة بػػيف  امعػة بغػداد و ال امعػػة المستن ػرية بن ػػوص المتغيػر المسػػت يب  -2
ك منػد مسػتوى 2080,000ك كMann Whitneyك ايمػة ك 6ك  كرأس الماؿ ال قريك وقما مبػيف فػي ال ػدوؿ 

و ود فػروؽ معنويػة بػيف ال ػامعتيف  ك. مما يشير الت0,05مف مستوى الداللة ك  غرك وهي ا0,004داللة ك
مف ناحية رأس الماؿ ال قري ا وهو ما يدؿ ملت اف مستوى رأس الماؿ ال قري في ال امعتيف ليس في مسػتوى 

ا في المبحث االوؿ  مػف ناحيػة و ػود افاػلية وااػحة ل امعػة بغػداد بامتلقكػا لػرأس واحد وهذا ما قاف وااح
المػاؿ ال قػػري ملػػت حسػػاب ال امعػػة المستن ػػرية . ومػػف هنػا نسػػتدؿ ملػػت ابػػوؿ ال راػػية ال رميػػة اللانيػػة مػػف 

مسػتوى  ال راية الرئيسة اللاللة وم ادها كهناؾ فػروؽ معنويػة بػيف  امعػة بغػداد و ال امعػة المستن ػرية فػي
 رأس الماؿ ال قريك.

اظكر انتبػار ال ػروؽ المعنويػة بػيف  امعػة بغػداد و ال امعػة المستن ػرية بن ػوص الػتعلـ التنظيمػي و  -3 
ك منػػد مسػػتوى 2218,000ك كMann Whitneyك ايمػػة ك 6رأس المػػاؿ ال قػػري وقمػػا مبػػيف فػػي ال ػػدوؿ ك 

و ػود فػروؽ معنويػة بػيف ال ػامعتيف  ير الػتك. مػا يشػ0,05ك وهي ا غر مف مستوى الداللة ك0,017داللة ك
مف ناحية التعلـ التنظيمي و رأس الماؿ ال قري ا وهو ممػا يػدؿ ملػت و ػود فػروؽ معنويػة فػي قػػػل المتغيػريف 
مف ناحية القليػة للػتعلـ التنظيمػي و راس المػاؿ ال قػري فػي ال ػامعتيف. ومػف هنػا نسػتدؿ ملػت ابػوؿ ال راػية 

كهنػػاؾ فػػروؽ معنويػػة بػػيف  امعػػة بغػػداد و ال امعػػة المستن ػػرية فػػي مسػػتوى الػػتعلـ الرئيسػػة اللاللػػة وم ادهػػا 
 التنظيمي ورأس الماؿ ال قريك.
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 وانتىصياث االستنتاجاثاملبحث انرابع / 
 اوالً: األستنتاجاث:

ميزة أظكرت الدراسات أف قًل مف التعلـ التنظيمي ورأس الماؿ ال قري يعداف مف الم ادر المكمة للمعرفة ال 1.
 التنافسية امبرز لمنظمات امل ية اللاللة .

ال ػػامعتيف فػػي اقتسػػاب المعرفػػة ممػػا يػػدؿ ملػػت سػػعي  امعػػة بغػػداد و ال امعػػة  لتػػاو ػػود اهتمػػاـ وااػػح لق 2.
المستن رية ملت اقتساب اغلبية المعرفة المتوفرة لديكا سواو قاف دانؿ ال امعة او نار كا مف ا ؿ اقتسػاب 

 . اح اي  امعة التي تسعت الت تحليؽ التميز المعرفيالمعرفة تعتبر سر ن
و ػػود اهتمػػاـ ل امعػػة بغػػداد و ال امعػػة المسستن ػػرية فػػي ممليػػة توزيػػ  المعلومػػات مػػ  و ػػود افاػػلية  3.

ل امعة بغداد ملت حساب ال امعة المستن ػرية ولقنكػا ب ػورة قليػة ليسػت بمسػتوى الطمػوح اذ نشػاهد و ػود 
ملت اال كزة االلقترونية الحديلػة فػي توزيػ  المعلومػات الػت  انػب الاػعؼ فػي  الاعؼ في امتماد ال امعتيف

توزي  ادلة ارشادية حوؿ النشػاطات العلميػة فػي ال امعػة وهػذا االمػر اػد ينلػؽ ف ػوة مػا بػيف االدارة والعػامليف 
 ومدـ ال واب في بع  اللرارات التي تتنذ مستلبل.

في  امعة بغداد وال امعة المستن رية في ت سير المعلومات اذ  ايومال اوااح ااظكرت النتائج ملت اهتمام 4.
ن د حرص لقل ال امعتيف ملت ت سير المعلومات المتػوفرة لػديكا و تحليلكػا واالسػت ادة منكػا فػي ممليػة  ػن  

 اللرار وحؿ المشقلت و ازالة سوو ال كـ و االلتباس في دانؿ ال امعتيف.
يف برأس ماؿ بشري م  و ػود افاػلية ل امعػة بغػداد ملػت حسػاب ال امعػة تو ؿ الباحث الت تمت  ال امعت5. 

ال ػػامعتيف بنبػػرات و اػػدرات ماليػػة مػػف المػػلؾ التدريسػػي  بكػػا قلتػػاالمستن ػػرية وقمػػا تؤقػػد النتػػائج الػػت تمتػػ  
 العامؿ لديكـ.

رة ملػػت تن يػػذ و ػػود اهتمػػاـ  يػػد فػػي ال ػػامعتيف بػػرأس المػػاؿ الكيقلػػي ممػػا يشػػير الػػت امػػتلؾ ال امعػػة اللػػد 6.
 االفقار ال ديدة و ب فاؿ وات ممقف وقما انكا غالبا ما تسعت الت المشارقة بالمعرفة واستلمار نتائ كا.

اظكرت النتائج اهتماـ ال امعتيف برأس الماؿ الزبائني م  و ود افالية ل امعة بغداد ملت حساب ال امعػة  7.
يف ملت حؿ اغلبية المشقلت التػي يستعراػكا الزبػائفا المستن رية . وقما اشارت النتائج الت حرص ال امعت

اال اف ما يعيب رأس الماؿ الزبائني في ال امعتيف هو  عوبة تحليؽ رغبات الزبائف واػد يعػود السػبب فػي ذلػؾ 
 مدـ و ود انوات ات اؿ م  الزبائف تقوف ملت اطلع متوا ؿ م  ما يرغبه الزبائف وم  ما يطلبه. الت
لت و ود اهتماـ مف ابؿ ال امعتيف برأس الماؿ االبػدامي مػ  و ػود افاػلية وااػحة ل امعػة بينت النتائج ا 8.

بغداد ملت حساب ال امعة المستن ريةا ف امعة بغداد غالبا ما تتميز ب ستلطاب مالي للمواهب ال ديػدة وقمػا 
ة نشػػاهد و ػػود تحػػرص ملػػت تبنػػي االبػػداع فػػي ظػػؿ بيئػػة مح ػػزة ملػػت االبػػداع. بينمػػا فػػي ال امعػػة المستن ػػري

 .اهتماـ لرأس الماؿ االبدامي لقنه ليس في مستوى الطموح ونا ة في ظؿ تبني االبداع و البيئة المح زة
 
ال ػػامعتيف مػػف ناحيػػة الػػتعلـ التنظيمػػي مػػ  و ػػود افاػػلية ل امعػػة بغػػداد ملػػت حسػػاب  تػػاو ػػود اهتمػػاـ لق 9.

الح ػر  دستوى  يد مف التعلـ التنظيمػي الػذي يعػال امعة المستن رية . وهذا ما يشير الت تمت  ال امعتيف بم
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 االساس الذي تنطلؽ منه اغلبية المنظمات في تحليؽ ن احاتكا.

سػػ لت نتػػائج التحليػػؿ اإلح ػػائي و ػػود ملاػػة االرتبػػاط بػػيف الػػتعلـ التنظيمػػي مػػ  رأس المػػاؿ ال قػػري فػػي  10.
وية ا مما يشير دور الػتعلـ التنظيمػي فػي  امعة بغداد و ال امعة المستن رية أذ قانت اوية و ذات داللة معن

بناو رأس المػاؿ ال قػري لل ػامعتيف معػاا واف  الترا ػ  الػذي ي ػيب الػتعلـ التنظيمػي يلابلػه ترا ػ  فػي مسػتوى 
 رأس الماؿ ال قري والعقس  حيح.

معػػػة رأس المػػاؿ ال قػػري فػػي  امعػػة بغػػداد و ال او بينػػت النتػػائج و ػػود تػػ لير مػػا بػػيف الػػتعلـ التنظيمػػي 11. 
المستن رية اذ قانت اوية و ذات داللة معنوية مما يدؿ ملت الدور المميز الذي يمارسػه الػتعلـ التنظيمػي فػي 

 ال امعة نحو بناو رأس الماؿ ال قري.
تبيف مدـ و ود فروؽ معنوية ما بيف  امعة بغداد و ال امعة المستن رية فيما يتعلؽ بػالتعلـ التنظيمػي.  12.

 لتػػاوؽ معنويػػة مػػف ناحيػػة رأس المػػاؿ ال قػػري وب ػػورة قليػػة للمتغيػػريف الرئيسػػيف فػػي قبينمػػا نشػػاهد و ػػود فػػر 
 ال امعتيف.

 ثانيًا : انتىصياث :
ملت المنظمات العامػة كم ػاؿ البحػثك توظيػؼ ملاػة امرتبػاط والتػ لير مػابيف الػتعلـ التنظيمػي ورأس المػاؿ 1.

 المطلوبة.ال قري في  ياغة النطط امستراتي ية واحداث التغييرات 
ي ػػاد انػػوات 2. ملػت المنظمػػات العامػػة ومنكػػا المنظمػات ك م ػػاؿ البحػػث ك إمػػادة النظػػر بالعلاػة مػػ  الزبػػائف واه

 إت اؿ بينكما قونكـ يمللوف أحد دمائـ الميزة التنافسية لمنظمات .
امت ػػاؿ الت قيػػد ملػػت اػػرورة التحػػوؿ مػػف الكياقػػؿ العموديػػة إلػػت الكيقػػؿ امفليػػة المرنػػة لتسػػكيؿ ممليػػة 3.

 والتنسيؽ بيف منتلؼ اماساـ .
توظيػػؼ الوسػػائؿ التقنلو يػػة ومنكػػا شػػبقة امت ػػاؿ الدانليػػة امنترانيػػت فػػي ممليػػة نلػػؿ المعلومػػات دانػػؿ 4. 

انن ػػا  تقالي ػػه ملارنػػة فاػػل مػػف المنظمػػة لمػػا يتميػػز بػػه مػػف سػػرمة فػػي نلػػؿ المعلومػػات دانػػؿ المنظمػػة 
 بالوسائؿ االنرى.

ة المستن ػػرية زيػػادة امهتمػػاـ بػػرأس المػػاؿ ال قػػري والمحافظػػة مليػػه إاػػافًة إلػػت واػػ  ملػػت رئاسػػة ال امعػػ5.
ذات المػػؤهلت العلميػػة العاليػػة لألسػػت ادة مػػف اػػدراتكـ فػػي تحليػػؽ أهػػداؼ وتطلعػػات  للملقػػاتبػػرامج إسػػتلطاب 

 ال امعة. 
 اي اد برامج تدريب مستمرة في المنظمات العامة لمواقبة التغييرات البيئية .6.
 مف امهداؼ الحيوية للمنظمات العامة . ااملتزاـ بالتعلـ التنظيمي و عله هدف7.
اػػرورة التغلػػب ملػػت معواػػات الػػتعلـ التنظيمػػي فػػي المنظمػػات العامػػة مػػف نػػلؿ اي ػػاد منػػاخ مػػؤاتي للػػتعلـ  8.

 وتش ي  فرؽ العمؿ وتمقينكـ وتطبيؽ سياسة المقافآت.
 

 يصادر انبحث 
 اوالً :املصادر انعربيت:
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ك اأ تطػػوير الق ػػاوات وتنميػػة المػػوارد البشػػرية ا دمػػائـ  2013الحبيػػب ا لػػابتي وال يلنػػي ا بػػف مبػػوا ك 1.

 الن اح امساسية لمؤسسات امل ية اللاللة أا الطبعة امولت ا مؤسسة الللافة ال امعية للنشر ا امسقندرية .
التنظيمية والليادة التحويلية وألرهػا فػي ت ػوؽ  ك اأالعلاة بيف سلوؾ المواطنة2007الزيدي ا ناظـ  واد ا ك2.

 المنظمات أ اطروحة دقتورا فلس ة ادارة امماؿ ا قلية امدارة وامات اد ا  امعة بغداد .
ك اأ إدارة المعرفة أا الطبعة امولػت ا دار وائػؿ للنشػر والتوزيػ  ا ممػاف 2012الطاهر ا أسمكاف ما د ا ك 3.
. 

ك أ دور الػػػػتعلـ المنظمػػػي فػػػػي المنظمػػػػات  2007ود ا فاػػػيلة سػػػػلماف ا ك الطػػػائي ا ملػػػػي حسػػػػوف  ودا 4.
 ك.6ك العدد ك29الحقوميةأا م لة اإلدارة واالات اد ا م لد ك 

دارة الريػػػادة أا م لػػػة اللادسػػػية للعلػػػـو 2008الطػػػائياملي حسػػػوف ا ك5. ك أن ػػػائص المنظمػػػة المتعلمػػػة واه
 ك .1ك العدد ك10اإلدارية ومات ادية ا الم لد ك

الطراونػة ا حسػػيف أحمػػد ا مريلػػات ا أحمػد يوسػػؼ ا مبػػد الكػػادي ا توفيػؽ  ػػالح ا العرمػػوطي ا شػػحادة ا 6.
 ك اأنظرية المنظمةأاالطبعة امولت ا دار ومقتبة الحامد للنشر والتوزي  ا مماف .2012ك

مػاؿ أ ا دار ك ا أ إدارة رأس المػاؿ ال قػري فػي منظمػات امم 2009العنزي ا سعد و  الح ا احمد ملي ا ك7.
 اليازوري العلمية للنشر و التوزي  ا مماف.

كاأ اإلدارة امستراتي ية نظريات امدانؿ اأمللػة وااػايا  2012الليسي ا فااؿ حمد والطائياملي حسوفاك 8.
 معا رةأا الطبعة امولت ا دار   او للنشر والتوزي  ا مماف .

لمنظمػػات أاالمقتػػب ال ػػامعي الحػػديث للطبػػ  والنشػػر كاأ إدارة المعرفػػة وتطػػوير ا2005القبيسػػي ا مػػامراك9.
 والتوزي  ا امسقندرية.

ك اأ العينػػات ا نظػػري وتطبيػػؽ أا دار 2001الم يػػد حمػػزة وال ػػ اوي ا  ػػ او يػػونس ا ك النا ػػر ا مبػػد10.
 . القتب للطبامة والنشر ا  امعة المو ؿ

إدارة المػػوارد البشػػرية فػػي اللػػرف الحػػادي ك اأ 2008البػػاري إبػػراهيـ اال ػػباغا زهيػػر نعػػيـ ا ك  درة ا مبػػد11.
 والعشريف أا الطبعة امولت ا دار وائؿ للنشرا مماف .

كاأأنمػاط الت قيػر اإلسػتراتي ي وملاتكػا بعوامػؿ المحافظػة ملػت رأس المػاؿ 2001 ػالح ا أحمػد ملػي اك 12.
 ت اد ا  امعة بغداد.غير منشورة ا قلية االدارة وما –ال قري أا رسالة ما ستير في إدارة اممماؿ 

كاأتػػالير ابعػػادالتعلـ المنظمػػي فػػي تػػوافر ابعػػاد المنظمػػة المتعلمػػة ا دراسػػة 2011طػػاهرا فااػػؿ  ميػػؿ اك13. 
و ػػ ية تحليليػػة الراو مينػػة مػػف العػػامليف فػػي وزارة التنطػػيط العراايػػة ا قليػػة االدارة واالات ػػاد ا امعػػة بغػػدادا 

 ك.64كالعددك17دكم لة العلوـ االات ادية واالدارية االم ل
ك اأ إدارة اللملموسػػات إدارة مػػا ال يلػػاس أا الطبعػػة العربيػػة ا دار اليػػازوري 2010ن ػػـ ا مبػػود ن ػػـ ا ك14. 

 للنشر والتوزي  ا مماف .
  http://www.skgep.gov.aeك  2013 ائزة اإلمارات للتميز الحقومي ك15. 
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The impact of organizational learning in building intellectual capital 

in public organizations: comparative research between the 

universities of Baghdad and al-Mustansiriya 

 

Abstract 
   Organizational learning is one of the most important means of human 

resource development in organizations, but most of the organizations, especially 

public ones do not realize the importance of organizational learning enough, and 

estimated his role accurately in building intellectual capital, the resource 

competitive importantly for organizations of the third millennium and who 

suffers is other end of lack of understanding of its meaning and how to prove its 

presence and measured in public organizations, so there is the need for this 

research, which aims to investigate the effect of organizational learning its 

processes (knowledge acquisition, Information transfer, Interpreting the 

information, Organizational memory) in building intellectual capital in public 

organizations through its componets (The human capital, The structural capital 

,Capital of customers ,the creative Capital) comparative research between the 

universities of Baghdad and al-Mustansiriya , through three main Hypotheses 

branched from them ten Sub-hypotheses to compare between the two 

organizations and to know the relationship between and the impact of the two 

variables of the research through many of the Statistical methods , has been 

using the questionnaire as a tool for data collection, with a number of (174) 

teaching staff by (102 ) teaching staff from the University of Baghdad and (72) of 

the university teaching staff al-Mustansiriya. In the light of the achieved results, 

there were a set of conclusions the most important one was the relationship and 

the significance impact between organizational learning and the Intellectual 

capital .it appeared there were no meaning full difference between the two 

universities about organizational learning. But there were significant differences 

in terms of Intellectual capital and the two variables at each university. I ended 

the research with series of recommendations including the necessity to employ a 

relationship between organizational learning and intellectual capital in the 

formulation of plans for public organizations in development of human resources 

to build its intellectual capital and maintain it.                                                            

                                       

Key terms: organizational learning, learning organization, intellectual capital. 

 
 

 


