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 اثر رأس المال الفكري في اإلبداع التنظيمي

جامعة القادسية/كلية اإلدارة واالقتصاد  / كاظم عبد اهللا/المدرس  

  
                                                      لملخصا

في ) البشري ، الهيكلي ،ألزبائني   ( يهدف البحث الى التعرف على اثر ابعاد راس المال الفكري           
هناك اثـر   " ع التنظيمي في الشركة العامة للصناعات الكهربائية منطلقا من فرضية مفادها            اإلبدا

استمارة استبيان  ) ٣٠(لراس المال الفكري في االبداع التنظيمي ولتحقيق اهداف البحث تم توزيع            
على المدراء والمعاونين ورؤساء األقسام والشعب اإلنتاجية والخدمية في الشركة وبعـد تحليـل              

لنتائج واختبار الفرضيات تم التوصل الى استنتاج بان لرأس المال الهيكلي اثـر فـي اإلبـداع                 ا
التنظيمي اما بقية المكونات فليس لها اثر معنوي ، لذا تم رفض الفرضية الرئيسية للبحث وقـد                 
خرج البحث بجملة من التوصيات أهمها ضرورة اعطاء اهتمام اكبر لـرأس المـال البـشري                

  .من خالل بناء قدرات بشرية وتوسيع العالقات بين الزبائن والزبائني 
  

                                                           Introduction :المقدمة 
لقد ادركت العديد من المنظمات حقيقة مهمة كون القيمة الحقيقة لها ال تتجسد فـي راس مالهـا                  

ا والذي يتمثل بابداع العاملين ومهاراتهم واتقان المنظمـة         المادي وانما براس المال الفكري ايض     
وبراءات االختراع وعالقاتها مع الزبائن هذا من جانب ومن جانب اخر ان التغيـر والتطـور                
المتسارع في البيئة المعاصرة يتطلب االبداع المستمر في كافـة جوانـب الحيـاة االقتـصادية                

 الضروري تبني االبداع وبشكل مـستمر فـي فـي           واالجتماعية والتكنولوجية وعليه اصبح من    
ممارسة الشركات العمالها وانشطتها على كافة المستويات ونتيجة للحاجة الماسـة لرفـع االداء              
واالبداع البد من االهتمام بموجوداتها المادية الملموسة وغير الملموسة المتمثلة بـراس المـال              

 المال الفكري في االبداع التنظيمي حيث تكون        الفكري لذا جاء هذا البحث للتعرف على اثر راس        
البحث من ثالث فصول تتضمن الفصل االول الجانب النظري للبحث في حين ضم الفصل الثاني               

  .تحليل نتائج الدراسة واخيرا ضم الفصل الثالث االستنتاجات والتوصيات 
  الجانب النظري : األولالفصل 

  
   المال الفكري رأس : األولالمبحث 

  مفهوم راس المال الفكري  : اوال
يعد مفهوم راس المال الفكري من المفاهيم االدارية المعاصرة حيث يمثل اهم مورد من مـوارد                

 ٢٠٠٣:٦(فقـد عـرف     ) ٣:٢٠٠٦النعمـة ،    ( المنضمات الصناعية والخدمية على حد سواء       
،starVic (         ة التقنيـة فـي     راس المال الفكري على انه امتالك المعرفة وتطبيق التجربة والخبر

رأس المـال   ) ١:١٩٩٨عاشور،  ( المنظمة والعالقات الزبائنية والمهارات الحرفية ، كما عرف         
الفكري على انه زيادة قدرات منظمات المجتمع على التكييف من خالل تطوير منتجاتها وتقنيات              

لـتعلم  إنتاجها وخفض تكاليفها وباتجاهات مستحدثة غير مسبوقة من خـالل تنميـة االبـداع وا              
ان راس المـال    ) Reid،  ١٩٩٨:٥(واالستثمار المتعاظم في البشر تعليما وتـدريبا ، ويـرى           

الفكري مجموعة المعرفة والمعلومات والمهارات والخبرات ذات القيمة االقتصادية التي يمكـن            
الى ان رأس المـال    ) Stewart،  ١٩٩٧:٦٧( تطبيقها لتحقيق النمو والتطور االقتصادي وينظر       

  .ي حزمة نافعة من المعرفة الفكر
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  مكونات راس المال الفكري : ثانيا 

لقد تعددت وجهات النظر والطروحات بشان تحديد واعطاء تصور واضح عـن مكونـات راس           
ان راس المال الفكري يتكون من كفاءة العاملين والتركيـب          ) sveiby(المال الفكري حيث يرى     

رامجيات وثقافة المنظمة التركيـب الخـارجي المتمثـل         الداخلي المتمثل باالدارة ، التنظيم والب     
( كما يرى   ) mertins،  ٢٠٠١:٦٤(بالعالمة التجارية ،  وثقافة المنظمة والعالقات مع الزبائن          

١٩٩٧:٢ ،Devenport and prusak (  ان راس المال الفكري يتكون من راس المال البـشري
تصنيف لراس المال ) peder Hofman Bang(والموجودات الفكرية والملكية الفردية كما قدم 

( الفكري يتمثل في راس المال البشري وراس المال الهيكلي وراس مـال العالقـات                                   
مع وجهة النظر السابقة على ان راس المال الفكـري          ) Stewart(ويتفق  ) ١٤:٢٠٠٥، لطيف  

( ني والعالقـاتي    يتكون من راس المال البشري وراس المـال الهيكلـي وراس المـال الزبـائ              
١٩٩٩:٢ ،Thomas Stewart ( ومما تقدم نالحظ وجود تقارب في وجهات النظربشان مكونات

راس المال البشري ، راس المال      (راس المال الفكريلذا فانه سيتم االعتماد على المكونات الثالثة          
  ث الهيكلي، راس المال الزبائني بوصفها متغيرات يتم االعتماد عليها في هذا البح

   
  خطوات بناء رأس المال الفكري : ثالثا 

( هناك مجموعة خطوات وإجراءات التي يمكن إتباعها في بناء رأس المال الفكري ومنها                          
  ) :٢٠:٢٠٠٠ألعبيدي ، 

تطبيق معايير أداء عالية ومتطلبات كبيرة على جميع العاملين وعدم التهاون والتـسامح               - أ
  .مع ضعف األداء 

 .وظيفية باألفراد المؤهلين تأهيال عاليا وليست مجرد ملئ الشواغر مأل الشواغر ال - ب
 .الشذوذ في مجال ترقية األفراد العاملين  - ت
 .إجراء عملية التدوير الوظيفي للعاملين ذوي المهارات العالية  - ث
 .إدخال مهارات عالية وبصورة مستمرة  - ج
 .إدخال تغييرات مناسبة في هيكل المنظمة وثقافتها وسياساتها  - ح
 .التحول للمنظمات المقلوبة والتخلي عن الهياكل الهرمية السائدة  - خ

  
  االبداع التنظيمي / المبحث الثاني 

  مفهوم االبداع التنظيمي : اوال 
يعد االبداع من المفاهيم التي ال يوجد تعريف محدد لها نظرا لتداخل المصطلحات المكونة لها ،                

انه تقديم افكـار واسـاليب او طـرق جديـدة           ب)  EXford(حيث يعرف االبداع وفقا لقاموس      
)١٩٩٣:٣٤٩  ،Hamby (   وقد عبر)١٩٨٤:١٩٤  ،Dubrin (       عن االبداع بانه القـدرة علـى

اللوزي (تشغيل المعلومات بطريقة معينة بحيث تكون النتيجة جديدة واصيلة ولها معنى ، ويرى              
ق جديد للحقيقة غيـر     االبداع بانه قفزة من فوق المالوف نحو ارض جديدة واف         ) ٢٩٢:١٩٩٩،  

بانه تطبيق فكرة طـورت مـن داخـل المنظمـة او             ) Evan،  ١٩٩٣:١٠٨(العادية ، وعرفه    
خارجها سواء كانت تتعلق  بالمنتج او النظام االنتاجي او العملية او الـسياسية او لبرنـامج او                  

انـه  لالبداع علـى  ) Robbins، ١٩٩٨:١٠٥(لخدمة وهي جديدة للمنظمة حينما طبقتها وينظر     
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العملية التي تؤدي الى خلق فكرة واخراجها من خالل منتوج او خدمة مفيـدة او طرائـق مـن                   
  .العمليات 

  تصنيفات االبداع : ثانيا 
لالبداع تصنيفات متعددة تختلف باختالف وجهـات نظـر الكتـاب والبـاحثين حيـث صـنف                    

 )١٩٩١:٥٩٥ ،Hodge and Antong  (فات هي االبداع الى ثالثة تصني:  
ويتعلق باستخدام او ابتكار اداة جديدة او تقنية او وسيلة او منتـوج او              : االبداع التكنولوجي     - أ

  .نظام انتاجي او عملية جديدة 
 .ويشير الى التغيرات في هيكل المنظمة او عملياتها : االبداع االداري  - ب

منظمة والتي تذهب الـى     ويشمل الخدمات او المنتوجات المقدمة من ال      :  االبداع المساعد    -جـ  
  .ما وراء الوظائف التقليدية 

  :االبداع الى نوعين هما ) musser، ١٩٩٨: ١٠(وقد صنف 
ويعني تقديم منتوج جديد ليحل محل منتوج معلن بهدف اشـباع حاجـة             : ابداع منتوج     - أ

  :قائمة او كامنة في السوق حيث يضم ابداع المنتوج نوعين 
  .نتج لم يتم تسويقة وبيعه في السوق من قبل أي تقديم م: تقديم منتوج جديد  -١
أي تغيير بعض خصائص المنتج الحالي لزيادة بقائـه وتحـسين           :  تحسين منتوج حالي     -٢

 .ادائه 
ويعني استحداث عناصر جديدة او تقديم معالجة وتحديد افضل الطـرق           : ابداع العملية    - ب

  :للقيام او لعمل االشياء وهو على نوعين 
  .بطريقة تؤدي الى تحسين نوعية االنتاج وكميته : ة جديدة تصميم عملية انتاجي -١
تحسين عملية انتاجية حالية في احداث تغيرات تختلف في درجة شموليتها في عمليات              -٢

 .االنتاج 
ان لالبداع انواع مختلفة وسيعتمد البحث االبداع التنظيمي الذي يركز على سلوك المنظمة فـي               

  .والعمليات الجديدة في اداء االعمال اعتمادها على االفعال واالساليب 
  

  خصائص المنظمة المبدعة : ثالثا 
مجموعة من الخصائص التي تتحلى بها المنظمات المبدعة وهي         ) Sville،  ٢٠٠٢:١( لقد حدد   
  :كاالتي 
  .تتبنى اسليب التنمية االتجاهات االبداعية وتشجيعها   - أ
 صاص االخطاء تميل الى الالمركزية وتوفير الوقت واالمكانات المت - ب
  . تجرب االفكار الجديدة وتسعى الى استثمارها -جـ
  .تشجيع ذوي االفكار وتقديم جميع التسهيالت لهم لتطبيقها   - د

  . قنوات االتصال فيها مفتوحة ومتعددة بين وحداتها االدارية -هـ
  . تشجيع الراي االخر والمشاركة فيه والنقد الذاتي -و
   . متحررة من النظرة التقليدية-ي
  

  منهجية البحث : المبحث الثالث 
  مشكلة البحث : اوال 

  :تكمن مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية 
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راس المال البشري ، راس المـال الهيكلـي ،          ( هل تسهم مكونات راس المال الفكري         - أ
  .في تنمية االبداع التنظيمي للشركة المبحوثة ) راس المال الزبائني 

 مكونات راس المال الفكري واالبـداع التنظمـي للـشركة           هل هنالك عالقة وتاثير بين     - ب
 .المبحوثة 

 .هل الدارة الشركة المبحوثة تصور واضح عن راس المال الفكري وطبيعة مكوناته  - ت
  

  اهمية البحث : ثانيا 
تنبع اهمية البحث من اهمية المغيرات المبحوثة في الفكر االداري المعاصر حيـث يمثـل راس                

ن موارد المنظمات الصناعية والخدمية على حد سواء ويعبر عـن ميـزة             المال الفكري مورد م   
المنظمات وقيمتها ، وان التغير والتطور المتسارع في البيئة التي نعيش فيها تتطلب المزيد مـن                
االبداعات في جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية ولغرض تبني االبداع  البـد             

) ٤-٣(لمواردها الداخلية ومنها الموارد غير الملموسة والتي تساوي من          من استغالل المنظمات    
  .اضعاف مواردها الملموسة 

  
  
  

  اهداف البحث : ثالثا 
في ضوء مشكلة البحث واهدافه فان هدف البحث يتجسد في تشخيص وتحديد العالقة واالثر بين               

ناعات الكهربائية فضال عـن     مكونات راس المال الفكري واالبداع التنظيمي للشركة العامة للص        
  .تقديم مجموعة من التوصيات بناءا على النتائج التي يتم التوصل اليها 

  فرضيات البحث : رابعا 
هنالك عالقة وتاثير لراس المال الفكري في االبـداع         " ينطلق البحث من فرضية رئيسية مفادها         

  : ومنها تنبثق الفرضيات الفرعية التالية ) التنظيمي
  .القة واثر لراس المال البشري في االبداع التنظيمي هناك ع  - أ
 . هناك عالقة واثر لراس المال الهيكلي في االبداع التظيمي  - ب
 . هناك عالقة واثر لراس المال الزبائني في االبداع التنظيمي  - ت

  
  مجتمع البحث : خامسا 

ـ            شركات الـصناعية   تم اختيار الشركة العامة للصناعات الكهربائية مجتمعا للبحث كونها من ال
) ٣٠(المعروفة وان هناك انتشار لمنتوجاتها في انحاء القطر ومن هـذا المجتمـع تـم توزيـع                  

استمارة استبيان ، شملت المدراء والمعاونين ورؤساء االقسام والشعب االنتاجية واالدارية واتبع            
  .الكامل الباحث االسلوب المباشر في التوزيع و االسترداد وتم استعادة االستمارات ب

  
  خصائص العينة : سادسا 

يختلف افراد العينة من حيث الجنس والعمر والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخدمة لـذا سـيقوم                
  :الباحث بوضع جدول لكل خاصية من هذه الخصائص كاآلتي 

  )١(جدول 
  توزيع أفراد العينة حسب الجنس
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  النسبة المئوية  التكرار   الجنس 
  %٦٣  ١٩  ذكر 
  %٣٤  ١١  انثى 
  %١٠٠  ٣٠  المجموع

  
  )٢(جدول 

  توزيع أفراد العينة حسب العمر
  

  النسبة المئوية  التكرار   العمر
  %١٣  ٤   سنة ٣٤ -٣٠
  %٢٧  ٨   سنة ٣٩ -٣٥
  %٣٠  ٩   سنة ٤٤ -٤٠
  %١٣  ٤   سنة ٤٩ -٤٥
  %١٧  ٥   فأكثر -٥٠

  %١٠٠  ٣٠  المجموع 
  

  )٣(جدول 
  توزيع افراد العينة حسب المؤهل العلمي

  النسبة المئوية  التكرار   ؤهل العلميالم
  -  -  دكتوراه 
  %١٧  ٥  ماجستير 

  -  -  دبلوم عالي 
  %٦٠  ١٨  بكلوريوس
  %٢٣  ٧  معهد 

  -  -  اعدادية 
  %١٠٠  ٣٠  المجموع

  
  )٤(جدول 

  توزيع افراد العينة حسب عدد سنوات الخدمة
  

  النسبة المئوية  التكرار   عدد سنوات الخدمة 
  -  -   سنوات ٣اقل من 
١٣  ٤  ٥ -٣%  
٢٧  ٨   ١٠ -٦%  
٣٧  ١١    ١٥-١١%  
  %٢٣  ٧   فاكثر -١٦

  %١٠٠  ٣٠  المجموع 
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  الفصل الثاني
  

  تحليل متغيرات البحث واختبار فرضياته 
  تحليل متغيرات البحث : اوال 
  :عرض النتائج الخاصة باجابات عينة البحث عن المتغيرات المستقلة وكاالتي   - أ
  راس المال البشري  -١
الى الفقرات الخاصة براس المال البشري المتعلقة بموظفي شركة الصناعات          ) ٥(لجدول  يشير ا 

وهـو ال   ) ٤,٤(الكهربائية ومنه يتضح ان ادنى فقرة تحققت عند السؤال االول بوسط حـسابي              
يختلف كثيرا عما ظهر من المتوسطات االخرى وهذه الفقرة تتعلق باعتماد المنظمة على عاملين              

تحقق عند السؤال  الـسادس والخـاص        ) ٤,٨( والمهارة اما اعلى متوسط كان       من ذوي الخبرة  
  .لسعي المنظمة الى اكساب العاملين مهارات من خالل التدريب 

  
  )٥(جدل 

  التوزيع ألتكراري والنسبي إلجابات عينة البحث حول رأس المال البشري
  

  العبارة   ال تفق تماما  ال اتفق  محايد  اتفق  اتفق تماما

النس  التكرار
  بة

النس  التكرار
  بة

النس  التكرار
  بة

النس  التكرار
  بة

النس  التكرار
  بة

  طالمتوس

تعتمــد 
الــشركة 
عــاملين 
من ذوي  
ــرة  الخب
  والمهارة

٤,٤  -  -  -  -  %١٣  ٤  %٣٧  ١١  %٥٠  ١٥  

ــك  تمتل
الــشركة 
ــى  علـ
عــاملين 
لـــديهم 
ــة  الثقـ
ــرة  الكبي
في أداء  
ــل  العم
ــاط  المن
ــه  بــ
ــدون  وب

  .تردد 

٤,٦  -  -  %٧  ٢  %٣  ١  %١٧  ٥  %٧٣  ٢٢  
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مستوى 
المهــارة 
ــدى  لـ
العاملين 

عاليـــة 
ومتطورة 

.  

٤,٦  -  -  -  -  %٧  ٢  %٢٣  ٧  %٧٠  ٢١  

يتم ملئ  
الشواغر 
الوظيفية 
باألفراد 

المؤهلين 
ــأهيال  ت
ــا  عاليـ
ــيس  ول
ــرد  مج
ــئ  ملـ
 الشواغر 

٤,٦  -  -  -  -  %٦  ٢  %٢٧  ٨  %٦٧  ٢٠  

تـــشدد 
الــشركة 
في مجال  
ترقيــة 
العاملين 

وال 
ــسمح  ت
ــة  بترقي
ــراد  األف

الـــذين 
يحققون 
مستوى 

ــدني  مت
مــــن 

  االداء

٤,٥  -  -  -  -  %١٠  ٣  %٣٠  ٩  %٦٠  ١٨  

ــسعى  ت
الــشركة 
إلـــى 
ــساب  إك
العاملين 

المهارات 
ــة  العملي

٤,٨  -  -  -  -  -  -  %٢٠  ٦  %٨٠  ٢٤  
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مــــن 
خــالل 
  التدريب 

  
  :راس المال الهيكلي  -٢

لكالهمـا  حيث بلغ المتوسـط     ) ٥ ، ٦(يتضح ان اعلى متوسط تحقق عند الفقرة        ) ٦(من الجدول   
وهذه النتيجة تدلل على ان االجراءات التنظيمية تدعم االبداع وانه يتم توضيف الجـزاء              ) ٤,٨(

االكبر لنا من االفكار في الشركة اما ادنى متوسط تحقق عند الفقرة االولى والخاصة بدعم ادارة                
  ) .٣,٣(الشركة براءات االختراع حيث كان المتوسط 

  
  

  )٦(جدول 
  التوزيع التكراري والنسبي إلجابات عينة البحث عن رأس المال الهيكلي

  العبارة   ال تفق تماما  ال اتفق  محايد  اتفق  اتفق تماما

النس  التكرار
النس  التكرار  بة

  بة
النس  التكرار

  بة
النس  التكرار

  بة
النس  التكرار

  بة

  المتوسط

ــدعم  تــ
ــشركة  الـ
ــراءات  بـ
ــراع  االخت
وتــضعها 
ــع  موضـ

  التنفيذ 

-  -  ٣,٣  -  -  %١٠  ٣  %٥٠  ١٥  %٤٠  ١٢  

تقــــوم 
ــشركة  الـ
بـــشراء 
حقــــوق 
النشر مـن   

  .عاملها 

٣,٩  -  -  %٦  ٢  %٢٠  ٦  %٤٧  ١٤  %٢٧  ٨  

تتم عمليـة   
تقييم جودة  
ــات  منتوج
ــشركة  الـ
ــصورة  بـ

  جيدة 

٤,١  -  -  -  -  %١٦  ٥  %٥٧  ١٧  %٢٧  ٨  

تهتم الشركة  
بالعالمـــة 
التجاريــة 
وتعطيهــا 

٤,١  -  -  -  -  %٢١  ١٦  %٤٣  ١٣  %٣  ١  
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االهتمـــام 
الخاص لما  
ــن  ــا م له
ــة  اهميــ

ــ شركة للـ
  .والزبون 

ــام  نظــ
المعلومات 

في الشركة  
جيد بالشكل  
الذي يسهل  
من إيصال  
المعلومات 
  .المطلوبة 

٤,٨  -  -  -  -  -  -  %٢٣  ٧  %٧٧  ٢٣  

األنظمـــة 
واإلجراءات 
ــة  التنظيمي
في دائرتنا  
ــدعم  تــ

  .االبداع 

٤,٨  -  -  -  -  %١٤  ٤  %٧٣  ٢٢  %١٣  ٤  

  
  ئني راس المال الزبا -٣

الخاص باجابات عينة البحث حول راس المال الزبائني ومنه يتـضح ان ادنـى       ) ٧(من الجدول   
متوسط اجابة تحقق عند السؤال االول الخاص بالجهود المبذولة من قبل الشركة فـي ارضـاء                

اما اعلى متوسط اجابة تحقق عند السؤال الرابـع الخـاص باهتمـام             ) ٣,٥(الزبائن حيث كان    
  .وهو متوسط جيد ) ٤,٨(ليل وقت حل المشكلة من الزبون حيث كان االدارة بتق

  )٧(جدول 
  التوزيع التكراري والنسبي الجابات عينة البحث حول راس المال الزبائني

  العبارة   ال تفق تماما  ال اتفق  محايد  اتفق  اتفق تماما
التكرا
  ر

التكرا  النسبة
  ر

التكرا  النسبة
  ر

التكرا  النسبة
  ر

التكرا  النسبة
  ر

النس
  بة

المتوس
  ط

ــل  تعمــ
ــشركة  الـ
بكل طاقتها  
من اجـل   
ــاء  إرضـ

  .زبائنها 

٣,٥  -  -  %١٧  ٥  %٣٣  ١٠  %٣٠  ٩  %٢٠  ٦  

ــي  تلتقــ
ــشركة    ٤,٣  -  -  -  -  %٧  ٢  %٦٠  ١٨  %٣٣  ١٠الـ
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بزبائنهـــا 
ــرض  لغـ
التعـــرف 
ــى  علــ
ــاتهم  حاج
  ورغباتهم

ــل  تعمــ
ــشركة  الـ
على تبادل  
المعلومات 

التي تسهم  
فــي فــتح 
افاق جديدة  
للتعاون مع  

  الزبون 

٤,٥  -  -  -  -  %٧  ٢  %٥٠  ١٥  %٤٣  ١٣  

تـــسعى 
الشركة الى  
تقليل حـل   
المشكلة مع  

  الزبون 

٤,٨  -  -  -  -  -  -  %٢٠  ٦  %٨٠  ٢٤  

تـــسعى 
الشركة الى  
ــراك  اشـ
زبائنها في  
ــا  اعمالهـ

  وصفقاتها 

٤,٧  -  -  -  -  -  -  %٣٠  ٩  %٧٠  ٢١  

تـــسعى 
الشركة الى  
كــــسب 
زبـــائن 
ــين  محتمل

  .جدد

٤  -  -  %١٣  ٤  %٧  ٢  %٤٧  ١٤  %٣٣  ١٠  

  
  

  :اإلبداع التنظيمي  -٤
يتضح ان اعلى متوسط اجابة تحقق عند السؤال التاسـع الخـاص باسـتخدام              ) ٨(من الجدول   

وهذه النتيجـة   ) ٤,٩(االساليب العلمية لتصميم وتحسين العمليات باستخدام الحاسوب حيث كان          
ية ، اما ادنى متوسط تحقق      تدلل على اتباع الشركة االساليب العلمية في تصميم العمليات االنتاج         
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الخاص بقيام الشركة باجراء تعـديالت علـى اداء         ) ٤,١(عند السؤال الثاني والعاشر حيث كان       
  .العمليات وقيام الشركة بتهياة مخرجات تناسب حاجة الزبائن الخاص بالسؤال العاشر 

  )٨(جدول 
  يميالتوزيع التكراري والنسبي الجابات عينة البحث على االبداع التنظ

  العبارة   ال تفق تماما  ال اتفق  محايد  اتفق  اتفق تماما
التكر
  ار

النس
  بة

التكر
التكر  النسبة  ار

  ار
التكرا  النسبة

  ر
النس
  بة

التكرا
  ر

النس
  بة

المتوس
  ط

ــسين  ــتم تح ي
وتطـــــوير 
منتجات الشركة  
باالعتماد علـى   
ــارات  المهــ
والخبــــرات 
الموجودة فـي   

  .الشركة 

١٣  
  
  
  

٤,٣  -  -  -  -  %١٧  ٥  %٤٠  ١٢  %٤٣  

اجرت الـشركة   
تعــديالت فــي 
ــات  اداء العملي

  االنتاجية 

٤,١  -  -  -  -  %٢٠  ٦  %٤٧  ١٤  %٣٣  ١٠  

اجرت الـشركة   
ــي  عــديالت ف
تركيبة المـواد   
ــي  ــة الت االولي
 تدخل في العمل 

٤,٢  -  -  -  -  %١٣  ٤  %٥٠  ١٥  %٣٧  ١١  

تقــوم الــشركة 
بتصميم عمليات  

  انتاجية جديدة 
٤,٣  -  -  -  -  %٧  ٢  %٥٣  ١٦  %٤٠  ١٢  

ــسين  ــتم تح ي
العمليــــات 
االنتاجيــــة 
باالعتماد علـى   
ــات  االمكانــ
والخبــــرات 

  .المتاحة

٤,٥  -  -  ٧  ٢  %٢٠  ٦  %٤٣  ١٣  %٣٠  ٩  

ادخلت الشركة  
ــة  االنظمـــ
الحاسوبية فـي   
فــي العمليــات 

  االدارية 

٤,٧  -  -  -  -  -  -  %٢٧  ٨  %٧٣  ٢٢  
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ادخلت الشركة  
انظمة معلومات  
حديثة تـساعد   
ــاز  ــى انج عل

  االعمال 

٤,٨  -  -  -  -  -  -  %٢٠  ٦  %٨٠  ٢٤  

تهدف الـشركة   
ــالل   ــن خ م
تحسين العمليات  
ــادة   ــى زي ال
االنتاجيــــة 

  . والكفاءة 

٤,٨  -  -  -  -  -  -  %١٧  ٥  %٨٣  ٢٥  

تتبــع الــشركة 
االساليب العلمية  
ــصميم  لتـــ
وتحـــــسين 
العمليــــات 
بمــــساعدة 

  الحاسوب 

٤,٩  -  -  -  -  -  -  %١٧  ٢  %٩٣  ٢٨  

تقــوم الــشركة 
بتهياة مخرجات  

ة تتناسب وحاج 
  .الزبائن 

٤,١  -  -  -  -  ٢٧  ٨  %٣٣  ١٠  %٤٠  ١٢  

  
  :المبحث الثالث 

  اختبار الفرضيات 
بغية التحقق من معنوية التحليل وصحة الفرضيات التي قام عليها البحث جاء هذا المبحث ليناقش               

  .نتائج اختيار الفرضيات 
فـي االبـداع    ) بـائني   البشري ، الهيكلي ، الز    ( تحليل اثر راس المال الفكري بمكوناته       : اوال  

نتائج عالقات االرتباط واالنحدار بين راس المـال الفكـري          ) ١٠(التنظيمي  ، يوضح الجدول      
بين راس المال الفكري واالبداع التنظيمي      ) موجبة(واالبداع التنظيمي ومنه يظهر وجود عالقة       

االرتباط الموجبة  وهذه النتيجة تدلل على عدم معنوية عالقة        ) ٠,٤٩(حيث كان معامل االرتباط     
هي اقل مـن الجدوليـة      ) ٠,٦٥(المحسوبة  ) t(بين المتغيرين كما يوضح الجدول ايضا ان قيمة         

وهذه النتيجة تدلل على ان ليس لمتغير راس المال الفكري اثر في            %) ٩٥(وبدرجة ثقة   ) ١,٨٦(
حيـث  ) f(تبـار   االبداع التنظيمي لعينة البحث ، وتم االستدالل على هذا االستنتاج من خالل اخ            

) ١,٨(وبدرجة حريـة  %)  ٩٥(وبدرجة ثقة ) ٥,٣٢(اقل من الجدولية   ) ٢,٥٤(كانت المحسوبة   
) ٠,٢٤= (R2مما يدلل على عدم قبولها احصائيا كما يوضح الجدول ان قيمة معامـل التحديـد                

  .وهي قدرة تفسيرية ضعيفة جدا 
  )١٠(جدول رقم 

   المال الفكري واالبداع التنظيمينتائج عالقات االرتباط واالنحدار بين راس
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F t R2 R 
درجات الحرية 

D.F 
  المحسوبة  الجدولية  المحسوبة  الجدولية
٠,٦٥  ١,٨٦  ٢,٥٤  ٥,٣٢  

١,٨  ٠,٤٩  ٠,٢٤  

  
  تحليل اثر راس المال البشري في االبداع التنظيمي : ثانيا 

ل البـشري واالبـداع   نتائج عالقات االرتباط واالنحدار بين راس الما) ١١(يوضح الجدول رقم   
وضعيفة بـين راس المـال البـشري واالبـداع          ) موجبة(التنظيمي ومنه يظهر وجود عالقات      
وهذه النتيجة تدلل على عدم معنوية عالقة االرتباط        ) ٠,٤٥(التنظيمي حيث كان معامل االرتباط      

اقل مـن   وهي  ) ٠,٢٩(المحسوبة  ) t(الموجبة بين المتغيرين كما يوضح الجدول ايضا ان قيمة          
وهذه النتيجة تدلل على ان لـيس لمتغيـر راس المـال            %) ٩٥(وبدرجة ثقة   ) ٢,١٣(الجدولية  

حيـث  ) f(البشري اثر في االبداع التنظيمي وتم االستدالل على هذا االستنتاج من خالل اختيار              
) ١,٤(وبدرجة حرية   %) ٩٥(وبدرجة ثقة   ) ٤,٠٦(اقل من الجدولية    ) ١,٠٢٢(كانت المحسوبة   

) ٠,٢٠ = (R2يدلل على عدم قبولها احصائيا كما يوضح الجدول ان قيمة معامل التحديـد              مما  
  .وهي قدرة تفسيرية ضعيفة جدا 

  )١١(جدول 
  نتائج عالقات االرتباط واالنحدار بين راس المال البشري واالبداع التنظيمي

F t R2 R 
درجات الحرية 

D.F 
  المحسوبة  الجدولية  المحسوبة  الجدولية
٠,٢٩  ٢,١٣  ١,٠٢٢  ٤,٠٦  

١,٤  ٠,٤٥  ٠,٢٠  

  
  تحليل اثر رأس المال الهيكلي في اإلبداع التنظيمي : ثالثا 

نتائج عالقات االرتباط واالنحدار بين رأس المال الهيكلـي واإلبـداع           ) ١٢(يوضح الجدول رقم    
ي حيـث   بين رأس المال الهيكلي واإلبداع التنظيم     ) ايجابية( التنظيمي ومنه يظهر وجود عالقة      

وهذه النتيجة تدلل على معنوية عالقـة االرتبـاط الموجبـة بـين     ) ٠,٧١(كان معامل االرتباط   
وهي اكبـر مـن الجدوليـة    ) ٥,٧٦(المحسوبة ) t(المتغيرين كما يوضح الجدول أيضا ان قيمة       

وهذه النتيجة تدلل على ان لمتغير رأس المال الهيكلي اثـر فـي             %) ٩٥(وبدرجة ثقة   ) ٢,١٣(
حيث كانت المحـسوبة    ) f( التنظيمي وتم االستدالل على هذا االستنتاج من خالل اختبار           اإلبداع

مما يـدل علـى     ) ١,٤(وبدرجة حرية   %) ٩٥(وبدرجة ثقة   ) ٤,٠٦(اكبر من الجدولية    ) ٤,٠٧(
وهي قـدرة تفـسيرية     ) ٠,٥٠= (R2قبولها إحصائيا كما يوضح الجدول ان قيمة معامل التمديد          

  .مقبولة  
  )١٢ (جدول رقم

  نتائج عالقات االرتباط واالنحدار بين رأس المال الهيكلي واإلبداع التنظيمي

F t R2 R 
درجات الحرية 

D.F 
  المحسوبة  الجدولية  المحسوبة  الجدولية
٥,٧٦  ٢,١٣  ٤,٠٧  ٤,٠٦  

١,٤  ٠,٧١  ٠,٥٠  

  اثر راس المال الزبائني في االبداع التنظيمي : رابعا
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باتباع عالقات االرتباط واالنحدار بـين راس المـال الزبـائني           الخاص  ) ١٣(من الجدول رقم    
وهذه النتيجة تدلل علـى عـدم معنويـة         ) ٠,١١(واالبداع التنظيمي حيث كامل معامل االرتباط       

عالقة االرتباط الموجب بين راس المال الزبائني في االبداع التنظيمي كما يوضح الجدول ايضا              
وهـذة  %) ٩٥(وبدرجـة ثقـة     ) ٢,١٣(اقل من الجدولية    وهي  ) ٠,٤٧(المحسوبة  ) t(ان قيمة   

النتيجة تدلل على ان ليس لمتغير راس المال الزبائني اثر في االبداع التنظيمي وتـم االسـتدالل       
وهي اقل من الجدولية    ) ٠,٠٥٣(حيث كانت المحسوبة    ) f(على هذا االستنتاج من خالل اختبار       

مما يدل على عدم قبولهـا احـصائيا كمـا          ) ١,٤(وبدرجة حرية   %) ٩٥(وبدرجة ثقة   ) ٤,٠٦(
  .وهي قدرة تفسيرية ضعيفة جدا ) ٠,٠١٣=(R2يوضح الجدول ان قيمة معامل التحديد 

  
F t R2 R  درجات الحرية

D.F 
  المحسوبة  الجدولية   المحسوبة   الجدولية
٠,٤٧  ٢,١٣  ٠,٠٥٣  ٤,٠٦  

١,٤  ٠,١١  ٠,٠١٣  

  
  

  الفصل الثالث
  

  االستنتاجات والتوصيات
   االستنتاجات: اوال 
عدم وجود تاثير معنوي لمكونات راس المال الفكري مجتمعة في االبـداع التنظيمـي               -١

  .للشركة المبحوثة 
 .وجود عالقة ارتباط ايجابية بين راس المال الهيكلي واالبداع التنظيمي  -٢
تكمن جذور راس المال الفكري في راس المال الهيكلي وعليه فان الخلفيـة االساسـية                -٣

 .اس المال الفكري هو راس المال الهيكلي في العينة المبحوثة لر
تبين ان راس المال البشري في الشركة المبحوثة ضعيف من خالل عدم قدرته علـى                -٤

 .التاثير في االبداع التنظيمي 
اتضح من خالل التحليل االحصائي ضعف عالقة التاثير لراس المـال الزبـائني فـي                -٥

 . المتغيرات الحاكمة في االبداع التنظيمي االبداع التنظيمي أي ليس من
  

   التوصيات: ثانيا 
  .ضرورة االهتمام براس المال الفكري كونه معبرا عن كل القيم غير الملموسة  -١
ضرورة ان يكون الدارة الشركة المبحوثة معرفة وافية حول كيفية ادارة راس المـال               -٢

 .الفكري وتنميتة المحافظة عليه واستثمارة 
اد راس المال الفكري في الشركة العامة للصناعات الكهربائية بشكل اكثـر    توضيف ابع  -٣

 .فاعلية لتعزيز تاثيرها في االبداع التنظيمي 
ضرورة اعطاء اهتمام اكبر لراس المال البشري والزبائني من خـالل بنـاء قـدرات                -٤

 . بشرية عالية وتوسيع العالقات الزبائني 
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  .منشورة ، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد 

حديثة ، دار وائل للنشر ،      التطور التنظيمي ، اساسيات ومفاهيم      ) ١٩٩٩( اللوزي ، موسى     -٢
 .عمان 

دور مكونات راس المال الفكري في إقامـة مرتكـزات          ) ٢٠٠٦(النعمة ، معتصم هود ،       -٣
التصنيع الرشيق  ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كليـة االدارة واالقتـصاد ، جامعـة                 

 . الموصل 
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اثر راس المال الفكري في امكانية تطبيـق ادارة الجـودة           ) ٢٠٠٥(لطيف ، باسم محمد ،     -٥

الشاملة ، دراسة تطبيقية في شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية ، رسالة ماجستير ،              
 . االدارة واالقتصاد ، الجامعة المستنصرية كلية
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