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  ملخص البحث:
ســؤلة عــن دعــم وتطبیــق إدارة رأس المــال الفكــري ونشــره فكــرًا وتطبیقــًا بــین متعــد القیــادة اإلداریــة الجهــة األولــى ال

التـــأثیر فــي اآلخـــرین والســلوك القیـــادي والقیـــادة أقســام المنظمـــة بعامــة وفـــي أنشـــطتها وعملیاتهــا المتمثلـــة بالقــدرة فـــي 
الموقفیة والقیادة التفاعلیـة بخاصـة ؛ كـون أن رأس المـال الفكـري هـو اسـتثمارا" تقـوم بـه المنظمـات بهـدف توظیفـه فـي 

  أنشطتها لتطویرها وتحقیق أهدافها اإلستراتیجیة .
كونهــا تفتقــر للفهــم الواضــح لــه ولمــدى وبــالنظر ألهمیــة الموضــوع وضــرورة بحــث میــدانیا فــي منظمــات األعمــال 

فائدتــه لهــا ، فضــال عــن الــنقص الواضــح فــي مثــل هــذه البحــوث الحیویــة ،كــأن هــذا البحــث بحثــا میــدانیا فــي قطــاع 
الصــناعة الـــذي یحظـــى بأهمیـــة بـــارزة فـــي عـــدد مـــن دول العـــالم ومنهـــا الجزائـــر  لكونـــه یســـاهم  مســـاهمة فاعلـــة فـــي 

  اقتصادیات تلك الدول .
ولكي یحقق البحث أهدافه فقد جرى تقسیمه إلى أربعة أقسام ، تناول األول منها جوانب اإلثراء النظري ذات  

العالقة بموضوع البحث ، أما الثاني فقد تناول منهجیة البحث ، في حین تناول الثالث عرض وتحلیل البیانات 
  ستنتاجات والتوصیات التي توصل إلیها البحث.واختبار الفرضیات ، وأخیرا سلط الرابع منها الضوء على أهم اال

  الكلمات الدالة: رأسمال الفكري، القیادة، القیادة اإلداریة، المؤسسات الصناعیة، الجزائر
  

Abstract 
 How could Intellectual Capital invested? And what is the relationship between the 

Intellectual Capital and actualization of the managerial leadership processes employed? 
the research is concerned with the views of 30 managers working in ANABIB company 
for establishment answers  Regarding the questions above . 
After obtaining required statements & doing the convenience statistical processes for 
research variables، the researchers has come up with a number of conclusions، the core 
of which are: 
-There is significant relation ship between the Intellectual Capital and   the managerial 
leadership processes  . 
In addition، the researchers have presented a number of suggestions، the most important 
of which are: 
- The managers should continuously know the different new technologies and invested 
them in activities practice.       

  مقدمة
، فقــــد اجتهـــد الكتــــاب  اإلداریـــة األدبیــــاتالمــــال الفكـــري فـــي  رأسبموضـــوع  األخیــــرة اآلونـــةتزایـــد االهتمـــام فــــي 

المــال الفكــري  رأسمفــاهیم واضــحة المعــالم حــول  إلــىمنــذ التســعینات فــي ســبیل التوصــل  دارةاإلوالمهتمـون فــي حقــل 
 أنمـن الكتـاب بـ إجماعـا، ویكاد یكـون  األعمالوطرق قیاسه وماهیته وطبیعة عالقته بتمیز وبقاء ودیمومة منظمات 

یمثـل احـد  إذفیها،  اإلداریةمستلزمات ومرتكزات تحقیق كفایة وفاعلیة عملیات القیادة  أهمالمال الفكري یعد من  رأس
هـذه  إدارةلها القـدرة علـى  وأصبحتالمعنویة  أصولهاه من أنتقیمه على  أناستطاعت  إذاعناصر قوتها وتفوقها  أهم

  واستثمارها كموارد مهمة ومن ثم المحافظة علیها . األصول
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المـال الفكـري ونشـره فكـرًا وتطبیقـًا بـین  رأس إدارةسؤلة عن دعـم وتطبیـق مال لىو األالجهة  اإلداریةوتعد القیادة 
وعملیاتهــا المتمثلـــة بالقــدرة فـــي التـــأثیر فــي اآلخـــرین والســلوك القیـــادي والقیـــادة  أنشـــطتهاالمنظمـــة بعامــة وفـــي  أقســام

المـال الفكـري هـو اسـتثمارا" تقـوم بـه المنظمـات بهـدف توظیفـه فـي  رأس أنالموقفیة والقیادة التفاعلیـة بخاصـة ؛ كـون 
  . اإلستراتیجیة أهدافهالتطویرها وتحقیق  أنشطتها

كونهـا تفتقـر للفهـم الواضـح لـه ولمـدى  األعمـالفـي منظمـات  میـدانیاالموضوع وضرورة بحـث  ألهمیةوبالنظر 
فــي قطــاع  میــدانیاهــذا البحــث بحثــا  أنفائدتــه لهــا ، فضــال عــن الــنقص الواضــح فــي مثــل هــذه البحــوث الحیویــة ،كــ

مســـاهمة فاعلـــة فـــي لكونـــه یســـاهم    الجزائـــربـــارزة فـــي عـــدد مـــن دول العـــالم ومنهـــا  بأهمیـــةیحظـــى  الـــذيالصــناعة 
  اقتصادیات تلك الدول .

النظـــري ذات  اإلثــراء جوانــبمنهــا  لو األ تنــاول،  أقســـام أربعــة إلــىفقـــد جــرى تقســیمه  أهدافــهولكــي یحقــق البحــث  
 البیانــاتالثالــث عــرض وتحلیــل  تنــاولمنهجیــة البحــث ، فــي حــین  تنــاولفقــد  الثــاني أمــاالعالقــة بموضــوع البحــث ، 

                                                                                                                             البحث . إلیهااالستنتاجات والتوصیات التي توصل  أهمسلط الرابع منها الضوء على  أخیراو واختبار الفرضیات ، 
  ال الجانب النظري أو 
  Intellectual Capitalالمال الفكري  رأس:  -١

  المال الفكري    رأسأ ـ مفهوم 
والمتتبـع  ،اإلداري حیث بدأ االهتمام به منذ التسعینات  األدبالمال الفكري من الموضوعات الحدیثة جدا في  رأس

ولهــذا فهــو فــي مرحلــة التطــور والبنــاء  ،ه ال یــزال غیــر مكتمــل ولــم یتبلــور بعــدأنــلنتــائج الكتــاب فــي هــذا المجــال یجــد 
نســتعرض  أنعــدم وجـود اتفــاق واضـح حــول مفهومـه، ونــود هنـا  إلـىوهـذا مــا دعـي بالنتیجــة  ،واالستكشـاف الــذاتي  

وعلیـه فهــي  2004ولغایـة عـام  1994المـال الفكـري كمـا ورد فــي األدبیـات المتخصصـة للمـدة مـن عــام  رأسمفهـوم 
  المفهوم كآالتي :  لتتناو مجموعة من التعاریف التي 

مــن تكامــل مهـارات مختلفــة وتســهم فــي زیــادة القیمــة  تتحقــق ،" قـدرة متفــردة تتفــوق بهــا المنظمــة علـى منافســیها1.
  .   (Hamel  1994 :  19)المقدمة للمشترین وهي مصدر من المصادر المیزة التنافسیة "

التصـنیع بنجـاح عـال یسـاهم فـي  إلىتمثل قدرتهم على تحویل التقنیة من البحث  ،"صفة للقیادیین التحویلیین  2.
  .   ( Webster  1995 : 136)بقاء المنظمة في علم المنافسة لمدة طویلة "

العاملین في المنظمة تمكنهم من تقدیم إسهامات فكریة تمكن  األفراد. "قدرات متمیزة یتمتع بها عدد محدود من 3
    (Youndt et.al1996 :839)تاجها وتحقیق مستویات عالیة مقارنة بالمنظمات المماثلة"أندة المنظمة من زیا

التصـنیع بنجـاح متمیـز والـذي یعـد  إلـىالموجودات المعرفیة التي تمتلك قـدرة علـى تحویـل التقنیـة مـن البحـث  ”.4
  . (Enders  1997 : 96)  المؤشر الرئیس لنجاح المنظمة المحلیة والدولیة"

لیـة و تمثل تشكیلة من المعرفة والمعلومات والخواص الفكریة والخبرة التي تمثل المواد األ ،. "قوة ذهنیة مجتمعة 5
  . (Yogesh  1998 :8)الرئیسیة  القتصاد الیوم"
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مجموعة المهارات المتوافرة في المنظمة التي تتمتع بمعرفة واسعة تجعلها قادرة على جعـل المنظمـة عالمیـة 6 . “
  . (Ulrich  1998 : 126 )من خالل   االستجابة  لمتطلبات الزبائن والفرص التي تتیحها التقنیة "  

المعتمــدة علـى االبتكــار والتجـدد والــذي الموجـودات المنافسـة التــي تقـوم بعملیــة التطـویر الخــالق واالسـتراتیجي 7.“
  . (Hansen “ at el  1999 : 106 )المتغیرة  بسرعة  البقاء في بیئة العمل   إلىیعد المفتاح المؤدي 

" المقدرة العقلیة القادرة على تولید أفكار جدیدة ومناسبة وعملیة قابلة للتنفیـذ وتتمتـع بمسـتوى عـال مـن الجـودة  8.
 ،األهــداف المنشــودة للمعرفــة  إلــىتحقیــق التكامــل والتنــاغم بــین مكونــات مختلفــة للوصــول وتمتلــك القــدرة علــى 

  ). : 2000 : 17 المفیدة التي یمكن توظیفها واستثمارها بشكل صحیح لصالح المنظمة" ( عبید 

ة معــارف ظــاهر  ،"مجموعــة مــن المــوارد المعلوماتیــة (لألشــخاص ) المتكونــة علــى هیئــة نــوعین مــن المعــارف  9.
(Explicit  knowledge )   اآلخـرین بشـكل وثـائق ومعـارف  إلىكتابتها وبالتالي نقلها  أویسهل التعبیر عنها

 Daft )الخبرات الشخصیة  والقواعد البدیهیة التي تستخدم في تطویر المنظمة"  مبنیة على tacit )  (ضمنیة
2001  : 258 )   .  

وهــذا    (Knowledge Management)المعرفــة  إدارةالمــال الفكــري یلعــب دورًا متكــامًال مــع  رأس أن وأخیــرا 
وفــي   (Organizational Development )الـدور  یجســد فــي المشــاركة الفاعلـة فــي تحقیــق التطــویر المنظمــي 

الفاعلـة للمـوارد  دارةوهـذا یتحقـق مـن خـالل  عملیـات اإل (Competitive Advantage)  تحقیـق المیـزة التنافسـیة
  .   (Eppler،2003  : 191)في المنظمة (Intellectual Recourses )الفكریة 

  

  المال الفكري  رأس أهمیةب ــ 
 حیـث  ،الكـریم  القـرآنمواقـع أصـحاب العقـول واأللبـاب فـي  أهمیـةالمـال الفكـري ابتـداءً مـن  رأس أهمیـةتنطلـق 1 . 

) مـن مجمـوع سـور  % 38) سـورة كریمـة أي بنسـبة ( 43) آیـة موزعـة علـى ( ( 61فـي  الكلمتـان هاتـانذكرت 
الـدور الـذي یؤدیـه وحجـم  أهمیة إلىوهي نسبة لیست بالقلیلة وتشیر  ،) سورة  114الكریم البالغ عددها (  القرآن

 .  ) 2003 : 20،الدین والدنیا (المفرجي وصالح  إزاءمسؤولیة الملقاة علیهم 

 Drucker )الموجـودات قیمـة فـي القـرن الحـادي والعشـرین أكثـرالمـال الفكـري مـن كونـه  أسر  أهمیـةتـأتي  2 . 
 Scientific Forces ) ه یمثـل قـوى علمیـة نـفـي ظـل اقتصـاد یطلـق علیـه االقتصـاد المعرفـي أل (1999:75

    تالحقـة قادرة على إدخال التعدیالت الجوهریة على كل شيء في أعمال منظماتهم فضـًال عـن ابتكـاراتهم الم(
Finnigan 1996:213-214)  (  : عبید ) 12-18و . (  

تنظـیم قیاسـه والتـي أصـبحت مـن أهـم المؤشـرات  أهمیـةمـن  ،المال الفكري فضَال عمـا تقـدم  رأس أهمیةتتضح  3 . 
 –فـي عـددها ( سـبتمبر  (Harvard Business Review )وهذا ما أكدتـه  ،التي تعكس تطور الفكر اإلداري 

شارات) عامًا على صدورها (75) والذي یأتي بمناسبة مرور  1997أكتوبر  رأسنظـم قیـاس  أن إلىمن خالله  وإ
 تعــد مــن أتهــم ممارســات المحاســبة اإلداریــة ( Knowledge Based Measures )المــال المعرفــي 

Managerial Accunting) 1998 : 3) في ظل العولمة والمعلوماتیة واالتصاالت ( الشربیني.(  
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  المال الفكري  رأسطرق قیاس  -ج 
واهـم  ،المـال الفكـري  رأسوالمحاسبة مجموعـة مـن النمـاذج التـي تسـتخدم فـي قیـاس وتقـویم  دارةورد في أدبیات اإل 

  هذه النماذج ما یأتي : 
  )Skandiaنموذج شركة(  Botis ) – (1999موذج أن 1.
وقـد وضـعه أثنـاء عملـه فـي شـركة  ،المال الفكري  رأسنموذجًا لقیاس  ( 1999 )في عام  Botisوضع الباحث     

Skandia  ظمة هي : أنویعتمد هذا النموذج على أربعة    ،للتأمین  

 Sackmann Flamholz and )یشـیر  ( Human Resource )ًال ) : نظـام محاسـبة المـوارد البشـریة أو ( 
Ballen  1989 : 241   بــدایات اســتخدم محاســبة المــوارد البشــریة أن إلــى Human Resource) 

(Accounting System  الباحـــــث إلىیعود (Hermanson)   تقـدیر  إلـىویهدف هـذا النظـام  ، 1964بالعام
وهــذا یســاعد فــي اســتخدام هــذه القیمــة كأســاس التخــاذ القــرارات اإلداریــة والمالیــة  ،داخــل المنظمــة  األفــرادقیمــة  
في صـورة  (Human Capital)المال البشري  رأسنظام محاسبة الموارد البشریة على قیاس وتقویم قیمة ویعمل 
  .(Service Organization) ویجري استخدام هذا النظام بصورة كبیرة في المنظمات الخدمیة       ،مالیة 

  )Economic Value Added System): نظام القیمة االقتصادیة المضافة(  ثانیا( 
مالیة وتحدیـــد رأســالقیمــة االقتصــادیة المضـــافة هــي مقیــاس شـــامل لــألداء یــربط بـــین التخطــیط المــالي والموازنـــة ال   

نقـود  أنوكیف یمكن  ،ونظم التعویضات والتحضیر  ،أهداف والعالقة واالتصال مع حملة األسهم وقیاس األداء 
 رأسالخسـائر ) . وهـذا النظـام ال یتعلـق مباشـرة بقیـاس  إلـى أوزیادة قیمة المنظمة (  إلىهذه المتغیرات مجتمعة 

  زیادة القیمة االقتصادیة المضافة . إلىه یؤكد على ضرورة مراعاته إذ ذلك سیؤدي أنغیر  ،المال الفكري 

 & Keplan )حیـث اقتـرح هـذا النظـام  (Balanced Scorecard BSC )( ثالثـًا ) : نظـام البطاقـات المتوازنـة 
Nortan  1996)    اعتماد نظام قیاس ذي أبعـاد متعـددة یكـون  إلىالمنظمة  إدارةیؤكد وهذا النظام على حاجة

قــادرا علــى قیــاس األداء مــن خــالل التركیــز علــى قیــاس المتغیــرات والعناصــر المالیــة وغیــر المالیــة . وهنــا تجــدر 
نظــام البطاقـــات  أن. غیـــر  المــال الفكــري بصـــورة واضــحة رأسمفهـــوم  إلــىالبـــاحثین لــم یتطرقـــا  أن إلــىاإلشــارة 

المتوازیــة یراعــي تقــدیر العناصــر غیــر الملموســة داخــل المنظمــة مثــل عملیــات الــتعلم والمعرفــة ورضــا المســتهلك 
  وغیرها .

 )  Navigator Model System of ICالمال الفكري (  رأسموذج المستكشف لأن( رابعًا ): نظام 
 skandiaوهـو مـدیر شــركة  (Leif Advinssion )هـذا النمـوذج جـرى تطـویره فـي التسـعینات علـى یـد الباحـث   

المــال الهیكلــي . والشــكل  رأس إلــىالمــال الفكــري  رأسالســویدیة للتــأمین   ووفقــًا لهــذا النمــوذج فقــد جــرى تقســیم 
  یوضح ذلك : األتي
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  ) یوضح شجرة تصنیف القیمة١-١الشكل (
Source : chen Jin Zhaohui Zhu 2004  

هنـاك  أنغیـر  ،المـال الفكـري  رأسمن مائة مؤشر في قیاس وتقـویم  أكثرموذج المستكشف على أنویعتمد نظام 
 رأسكثیـر مـن هـذه المؤشـرات إذ یجـري التشـكیك فـي قـدرة بعـض المؤشـرات علـى القیـاس الـدقیق لـ إلـىتوجه  انتقادات

رة أجـراء تعـدیالت علـى هـذا النظـام على ضـرو  (Chen Jin Zhaohui Zhu 2004 201 )المال الفكري . ویؤكد 
المــال الفكــري بصــورة دقیقــة ( علــى ســبیل المثــال یجــري اعتمــاد مؤشــر عــدد أجهــزة  رأسبمــا یكفــل قدرتــه علــى قیــاس 
هذا المؤشر ال یعكـس بالضـرورة  أنغیر  (Structural Capital )المال الهیكلي  رأسالحاسوب بالمنظمة كمؤشر ل
  یعكس بالضرورة استخدام العاملین بها بصورة تعزز المیزة التنافسیة للمنظمة .مستوى المعرفة بالمنظمة وال 

  : 2004ـــ  وآخرون Chenنموذج 2.
یتالفـى نقـاط  أن وآخـرون Chen )   (نمـوذج ویحـاول  ( Botis )یعتمد هذا النموذج بصورة أساسیة على أ نمـوذج 
وهــذا النمــوذج یختلــف عــن النمــاذج الســابقة فــي  ،المــال الفكــري رأسالقصــور والضــعف فــي النمــاذج الســابقة لقیــاس الــ

یركـز هـذا النمـوذج علـى تحدیـد  ،المـال الفكـري  رأسكونه ال یركز بصورة كبیرة على وضع مؤشرات ومقاییس مالیة ل

 القیمة التسویقیة للمنظمة    

المال الفكريرأس   رأس المال 

 رأس المال البشري رأس المال الھیكلى

 رأس المال الزبائني رأس المال التنظیمي

 رأس المال االبتكاري رأس مال العملیات
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جیات وقـت المناسـب وتوفیرهـا للمـدیر بصـورة تمكـنهم مـن صـیاغة وتعـدیل االسـتراتیالوالمعلومات الالزمة في  البیانات
المنظمة قـادرة علـى اسـتخدام المعرفـة وتحقیـق المیـزة التنافسـیة  إدارةوبصورة تجعل  ،المال الفكري  رأسذات العالقة ب

  المستدامة .
هـذا النمـوذج یركـز بصـورة أساسـیة علـى تقـویم المؤشـرات  أنعلـى  (Chen Zhu and Xie 2004:201 )ویؤكـد 

 إلــىوقــد جــرى تقســیم النمــوذج  ،مــن التركیــز علــى القیمــة االقتصــادیة  أكثــرالمــال الفكــري  رأسواالتجاهــات العامــة لــ
وهــذه  ،تعكــس القیمـة الحقیقیــة للمنظمــة  أنتعزیــز مســتمر مـن اجــل  إلـىأربعـة عناصــر ( نظــم ) تعمـل معــًا وتحتــاج 

  العناصر هي :

  ) Human Capitalالمال البشري (  رأسًال ) : أو ( 

  المال الفكري ویشمل على  أسر المال البشري األساسي ل رأسحیث یعد 

   Employees Competencies            ( أ ) قدرات العاملین  
                     Employees Creativity ( ب ) إبداع العاملین 

  Employees Attitudes                  ( ج ) اتجاهات العاملین 

 Customer Capital ( Market Capital )المال الزبائني ( السوقي )  رأس :) ثانیا( 

المــال  رأسه یبــرز أنــالمــال الفكــري إذ  رأسالمــال الزبــائني ( الســوقي ) أحــد المكونــات األساســیة لــ رأسویشــكل  
 (Organizational Performance)منظمـي  وأداء  (Market Value)الفكـري ویحولـه فـي صـورة قیمـة سـوقیة

  المال الزبائني ( التسویقي ) : رأسوهناك عدة مؤشرات ل

  Basic Marketing Capital( أ ) القدرات التسویقیة                  
                 Market Intensityب ) كثافة السوق               (
  Customers Loyalty Indices     ج ) مؤشرات والء الزبائن        (

  Innovation Capitalالمال االبتكاري   رأس( ثالثا ) : 

األساسیة والعناصر ذات العالقة  اإلنتاجالمال االبتكاري عن تقدیم تشكیلة جدیدة من عناصر  رأسیعبر مفهوم  
مزیج من  أوتكنولوجیا جدیدة  أوسوق جدید  أوالمنظمي واالبتكار قد یكون في صورة منتوج جدید  اإلنتاجبنظام 

  المال االبتكاري منها  رأسعدة مؤشرات ل االبتكارات وهناك
     Innovation Achievementsاالبتكار        انجازات( أ )  
           Innovation Mechanism( ب ) إلیة االبتكار        
               Innovation Culture( ج ) ثقافة االبتكار        
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  : (      ( Structural Capital )المال الهیكلي  رأس( رابعًا

المال الهیكلي وقوى ومتماسك  رأسوالمنظمة التي تمتلك  ،المال الهیكلي عن نظام وهیكل المنظمة  رأسویعبر 
 المال البشري واستنهاضه واستفادة من أقصى طاقاته   رأستتمكن من توفیر بیئة أعمال مالئمة قادرة على استخدام 

المال  رأسالمال الزبائني ( السوقي ) وهناك مجموعة مؤشرات ل رأسالمال االبتكاري و  رأستعزیز  إلىوهذا یقود 
  الهیكلي أهمها :

                        Corporate Culture( أ )  الثقافة العامة   
             Organizational Structureب ) الهیكل التنظیمي    (

               Organizational Learning ( ج ) الهیكل التعلیمي  
                    Operation Process( د ) العملیات التشغیلیة  

                     Information Systemهـ ) نظام المعلومات    (

 Three Way IC ) (المال الفكري رأسنموذج اتجاهات الثالثة ل  3.
موذج الطرق أنالمال الفكري یمكن فهمه وتحلیله من خالل  رأس أن  ( Mouritsen and Larsen)یرى 

المال  رأسموذج االتجاهات الثالث لأن أن إلى  ( Stewart )المال الفكري ویشیر  رأس(االتجاهات ) الثالثة ل
  الفكري یتكون من ثالثة عناصر أساس هي:

المال البشري:                                                                                                                 رأسالً ) : أو ( 
  العنصر هو المسؤول عن التفكیر وعملیات اإلبداع واالبتكار بالمنظمة . وهذا

  المال التنظیمي ( الهیكلي )  رأس) :  ثانیا( 
آخر خارج المنظمة مع العاملین  مكانآي  إلى أوالبیت  إلىیمكن نقله من المنظمة  المال الذي ال رأسو وه

عادةویمكن إعادة هیكلته  ،بیوتهم في نهایة الیوم  إلىوالمدیرین عندما یغادرون المنظمة عائدین  تاجه و أن وإ
ستراتیجیتهاوالمعلومات والنشرات وثقافة المنظمة  البیاناتو واهم عناصر التكنولوجیا واالبتكارات  ،هندسته   وإ

ه تلك المعرفة التي ال أنالمال التنظیمي ( الهیكلي ) على  رأس إلى ( Swart 1997  : 108 )وهیاكلها .وینظر  
المال  رأس أنبالمنظمة بعائدیة كاملة. أذن  أساسیةوهي تتعلق بصورة  تذهب مع العاملین بل تبقى بالمنظمة

المال الهیكلي  رأسواهم مكونات  اآلخرینالهیكلي (المنظمي) هو معرفة یمكن تنقیتها  وتطویرها ویكن تقاسمها مع 
       ي:لی ما

  ( و ) المنشورات    ( أ ) الهیكل التنظیمي  
  ( ز ) اإلستراتیجیة    ( ب ) الثقافة المنظمیة 

  ( ح ) النظم    ( ج ) االختراعات 
  ( ط ) اإلجراءات    نولوجیات ( د ) التك

      ( ي ) الروتین المنظمي      البیانات( هـ ) 
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  المال الزبائني ( السوقي )  رأس( ثالثَا ) :  
مــال زبــائني ( ســوقي ) مــن خــالل  رأستمتلــك الزبــائن ولكنهــا تحقــق قیمــة تضــاف ألیهــا كــ أنالمنظمـة ال تســتطیع  أن

والقــدرة علـى االحتفــاظ بالزبـائن الحــالیین وحجـم الحصــة  ،الء الزبــائن والقـدرة علــى كسـب زبــائن جـدد  ؤ عالقتهـا مــع هـ
  السوقیة قیاسَا بالمنافسین ومعدالت النمو السوقي قیاسَا بالمنافسة ومعدالت الصناعة . 

  مفهوم القیادة: -٢
عــدم الفهــم الكــافي لطبیعتهــا ( داغــر  إلــى( القیــادة ظــاهرة هالمیـــة یرجــع معظــم الفشــل فیهــا  أن Selznickیــرى 

العناصـر اشـتراكا" فـي تلـك التعـاریف  أكثـر أن إال) ، ونظـرا" لسـعة وحیویـة القیـادة تعـددت تعاریفهـا  ،2000 ، 417
  )  ٢٠٠٢، 418تنظیمي (داغر أوجماعي  أولبلوغ هدف فردي  إتباعهالقیادة تتضمن عملیة تأثیر القائد في  أنهو (

الجماعـة  أوشـطة الفـرد أنها ( عملیة التأثیر في أنالقیادة ب ١٩٩٦عام  ( Heresy & Blanchard )ولقد عرف 
     .)،2000 ، 418لغرض تحقیق هدف معین في ظرف محدد ) ( داغر 

  الناجحة تستند على تنفیذ العملیات اآلتیة: اإلداریةالقیادة  أنمن خالل ما تقدم یمكن القول  
  :   اآلخرینالقیادة كقدرة في التأثیر في -أ

وضمن هذا التصور عرفها  اآلخرینباعتبارها القدرة في التأثیر في  اإلداریةحدد مجموعة من الباحثین عملیة القیادة 
)Naylorالجماعة وتنسیق جهودهم وعالقاتهم  أوها العملیة التي تستهدف التأثیر التوجیهي في سلوك الفرد أن) ب

  ) .  Naylor ، 1980:230المنشودة( األهدافوالتصرفات بما یكفل تحقیق  األفعالوضرب المثل لهم في 
لتحقیـق  یتعـاونونوجعلهـم  اآلخـرینها النشاط الذي یمارسه الشـخص للتـأثیر فـي أنلها على او ) فقد تنTead(  أما    

هنـاك  أن) ومـن خـالل هـذه التعـاریف یتضـح لنـا بـ Tead ، 1985:20  التـي یرغبـون فـي تحقیقهـا  ( األهـداف
  : أهمهاشروطا" یجب توافرها لممارسة القیادة من 

  . األفرادوجود مجموعة من  -١
  .األعضاءالمجموعة لدیه القدرة على التأثیر االیجابي في سلوك بقیة  أعضاءوجود شخص من بین  -٢
  . لتحقیق الهدف المشترك الذي تسعى لتحقیقه وتعاونهایكون الهدف من وراء التأثیر توجیه نشاط المجموعة  أن -٣

فعالیـة القیـادة بوصـفها عملیـة تـأثیر تتحـدد فـي المـدى الـذي یكـون فیــه  أنومـن مالحظـة هـذه المفـاهیم یتبـین لنـا      
ثیر المنشـودة وقـدرة القائـد بالتـأ األهـدافجـاز أن أوتحقیـق  إلـىالقائد قـادرا" علـى التـأثیر فـي تابعیـه بالطریقـة التـي تقـود 

  في اآلخرین تكون في ضوء ما یتمتع به من سمات شخصیة تمكنه من هذا التأثیر. 

  : القیادة كسلوك-ب
والـذین  اآلخـرینهـا عملیـة سـلوكیة تنجـز مـن القـادة الـذین یرشـدون أنب ( Sikula )ضـمن هـذا االتجـاه عرفهـا        

 Davis )وبمعنـى مقـارب أشـار كـال مـن  ( Sikula ، 1977:8 )بدورهم یصفون صفة الشرعیة على هذا السـلوك 
& Newston ) القیادة هي عملیة تفاعلیـة بـین القائـد ومرؤوسـیه وبمقتضـاها یقـوم القائـد بتشـجیع المرؤوسـین  أن إلى

  . ( Davis ، 1985:158 ) األهدافومساعدتهم على العمل بحماس من أجل تحقیق 
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واحــد  زمــانعیــة للتفاعــل االجتمــاعي بــین البشــر فــالوجود المشــترك فــي فالقیــادة بوصــفها ســلوكا" هــي النتیجــة الطبی          
  ) .٧٢: ١٩٩٥وتنظیم شؤونهم ( نبیل ، األفرادیبرز للوجود من یتولى توجیه  أنواحد ینتج عنه بالضرورة  ومكان
ة فـي اتخـاذ مـن خـالل المشـارك أعضـائهاالجماعة وتماسكها وترابط  أهدافتحقیق  إلىالقیادة كسلوك تسعى  أن         

المجموعة لذلك فهي ال تقتصـر علـى فـرد واحـد  أوالقرارات المختلفة عند مواجهة المواقف المتعددة لمصلحة المنظمة 
) .  ١٩٨٩:٤٢٥مشـتركة ( الشـماع ،  أهـدافهـم یسـعون لتحقیـق أنالجماعـة طالمـا  ألعضـاءها فعالیة مشتركة أنبل 

یعـالج هـذا المـدخل القصـور فـي المـدخل السـابق حیـث التركیـز  أو واإلتبـاعفالعالقة هنا هي عالقة تفاعلیة بین القائـد 
  في ضوء ما یمتلكه من سمات شخصیة تحقق له هذا التأثیر . اإلتباعمنصبا" على قدرة القائد في التأثیر في  أنك

  :   القیادة كعملیة موقفیة-ج

بمدخل السمات والمـدخل السـمات والمـدخل السـلوكي التي وجهت للمفاهیم السابقة الذكر المتمثلة  االنتقاداتعلى أثر 
ظهـــر اتجــاه جدیـــد یعــالج القصـــور فـــي االتجــاهین الســـابقین مــن خـــالل التســلیم بأهمیـــة العوامـــل  اإلداریــةفــي القیـــادة 

 & Hersey )المتصلة بالموقف الذي تمارس فیه القیادة وأثر هذه العوامل في فعالیة القیادة ووفق هذا التصور یرى 
Blanchard ) فـي موقـف  األهـدافالجماعـة نحـو تحقیـق  أفـرادها عملیة تأثیر فـي نشـاطات أنالقیادة بنفس المفهوم ب

لـىفـالموقف فیـه مـن العناصـر المختلفـة التـي تتطلـب قیـادة معینـة و  ( Hersey ، 1982:110 )محدد بذاتـه  القائـد  إ
  .  ( Halloran ، 1987:297 )المواقف یكـون قائـدا" فـي كـل  أنالناجح فـي موقـف معین لیس بالضـرورة 

تكـون قـادرة علـى فهـم الموقـف مـن اتجاهـات مختلفـة  أنالكفوءة وفقـا" للمـدخل المـوقفي یجـب  اإلداریةفالقیادة         
تكـون  أنتكون قادرة على تحدید العوامل وثیقـة الصـلة بـالموقف ممـا یسـاعدها فـي تحدیـد الموقـف بدقـة مـن أجـل  أنو 

  . ( Costly ، 1998:15 )قراراتها المتخـذة لمعالجـة ذلك الموقف قرارات صائبة 
العملیـة القیادیـة هنـا تتـألف مـن ثالثـة  أنومن مالحظتنا للمفاهیم التـي وردت للقیـادة بوصـفها عملیـة موقفیـة نـرى بـ   

  عناصر هي :
  ممیزات القائد . -١
  اإلتباعممیزات  -٢
القائـد یكـون ناجحـا" عنـدما تكـون ممیزاتـه  أنات الموقف لهـا أهمیـة كبیـرة و ممیز  أنممیزات الموقف ، حیث  -٣

 ممیزات الموقف . أوصفاته مالئمة لمتطلبات  أو
  
  :  القیادة كعملیة تفاعلیة-د

ظهــور المــدخل التفــاعلي حیــث یعــرف  إلــى أدىتصــور المفــاهیم الســابقة وتطرقهــا فــي تفســیر عملیــة القیــادة  أن 
قـادرة علـى  إنسـانیة(القریوني) القیادة وفقـا" لهـذا المـدخل محصـلة تفاعـل بـین مواقـف تسـتدعي االبتكـار وبـین مهـارات 

  ) .١٩٨٩:١٠٦التفاعل مع هذه المواقف وعلیه فالقیادة هي حصیلة كل هذه المتغیرات (القریوني ، 
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ها عالقة مركبة بین متغیرات عدیدة حددها بسـمات القائد أنهذا المدخل بفقد عرفها وفقا" ل (Mcgregor) أما
المطلوب  األعمال، طبیعة  أهدافهاوخصائص المنظمة ( هیكلها ،  اإلبداعوالمـوقف واتجاهات وحاجات وسـمات 

  . (  Mcgregor ، 1996:73-75 )) والمتغیرات االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة أدائها

التفاعــل بــین  أنباعتبارهــا عملیــة تفاعلیــة بمعنــى  اإلداریــةالمفهــوم الــذي یتــرجم القیــادة  أنیتضــح لنــا وممــا تقــدم 
بهـذه  األخـذ أنوخصائص المنظمة وطبیعة الموقـف هـو الـذي یبـرز لنـا القائـد ، وعلیـه فـ اإلتباعسمات القائد وسمات 

  یوظف في هذا البحث. أنتوجه یمكن  أفضلیعطینا  أنهو الذي یمكن  اإلداریةالصورة الشاملة لعملیات القیادة 

   ثانیا منهجیة البحث:
  : مشكلة البحث :  -١

هنـاك عــدم وجـود اتفــاق بـین الكتــاب  أنمـن خــالل االطـالع علــى المصـادر ذات العالقــة بموضـوع البحــث تبـین بــ
  عنه. المیدانیة األبحاثاالختالف في مقاییسه ،فضال عن قلة  إلىالمال الفكري ،وهذا ما قاد  رأسحول مفهوم 

  بلورة المشكلة موضوع البحث كاالتى :ـ إلىفي ضوء ذلك سعى البحث 
  ؟ األعمالالمال الفكري في منظمات  رأسهل هناك حاجة الستثمار  .١
  " ؟  اإلداریةالمال الفكري و "عملیات القیادة  رأسهل توجد عالقة بین  .٢

   -: األتيتحقیق  إلىیهدف البحث : : أهداف البحث -٢
  النظري بالجانبأ ــ جعل هذا البحث مساهمة جادة في تقلیص النقص الواجد في المكتبة العربیة فیما یتعلق 

  . اإلداریةالمال الفكري بواقع عملیات القیادة  رأســ رفد المكتبة العربیة بأحد البحوث التطبیقیة التي تربط بین  ب
المـال الفكـري ودوره فـي تحقیـق كفایـة وفاعلیـة عملیـات  رأســ تقلیص فجوة عـدم اطـالع الجهـة المبحوثـة بأهمیـة  ج

  اطالعها على االستنتاجات والتوصیات  إلى إضافة، اإلداریةالقیادة 

ي بـذلك ونعنـ یتناولـههـذا البحـث مـن واقـع أهمیـة الموضـوع الـذي  أهمیـةتنبـع  أن: من الطبیعـي : أهمیة البحث  -٣
المال الفكري) باعتباره یلعب دورًا إسـتراتیجیا مهمـا فـي تعظـیم قیمـة المنظمـة وبالتـالي یسـهم فـي تحقیـق وتعزیـز  رأس(

المتخصصــة فــي وضــع مقــاییس ومؤشــرات  الدراســات إلــىهــذا وال تــزال المكتبــة العربیــة تفتقــر  ،المیــزة التنافســیة لهــا 
هنــاك نقــص واضــح فــي البحــوث التطبیقیــة التــي  أنكمــا  ،المــال الفكــري فــي المنظمــات  رأسواضــحة لقیــاس وتقــویم 

والمیــزة التنافســـیة  اإلداریــةالمــال الفكــري بمتغیراتــه ومكوناتــه المختلفــة وعالقتـــه بنجــاح عملیــات القیــادة  رأس یتناولهــا
 المستدامة .
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  موذج البحث االفتراضي: ن .٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  فرضیات البحث:.٥

  : اآلتیةصیاغة الفرضیات تمت موذج البحث االفتراضي نتأسیسًا على 
  الفرضیة الرئیسة: 

".                                                                                                      اإلداریــــــــــــــــــةعملیـــــــــــــــــات القیــــــــــــــــــادة المـــــــــــــــــال الفكــــــــــــــــــري و "  رأستوجـــــــــــــــــد عالقــــــــــــــــــة معنویـــــــــــــــــة بــــــــــــــــــین  ال
  هي: ثانویةمنها ثالث فرضیات  انبثقوقد 

    لىو األ  الثانویةالفرضیة * 
  " . اإلداریةالمال البشري و " عملیات القیادة  رأسال توجد عالقة معنویة بین 

   الثانیة الثانویة* الفرضیة 
  " . اإلداریةالمال الهیكلي و " عملیات القیادة  رأسال توجد عالقة معنویة بین 

 الثالثة   الثانویة* الفرضیة 
  " . اإلداریةالمال الزبائني و " عملیات القیادة  رأسال توجد عالقة معنویة بین 

  :البیاناتوسائل جمع  .٦
  كآالتي :  البیاناتارتكز البحث في جمع 

والمعلومـات علـى المتـوفر والمتاحــة مـن المصـادر العربیــة  البیانــاتاعتمـد للحصـول علـى  النظــري : الجانـبأ ـــ  
  الموضوع  .  تناولتالتي  واألجنبیة

  :  اآلتیة األسالیبالعملي اعتمدت  الجانب إطارفي  العملي : الجانبب ــ 
  .  المؤسسة. المقابلة الشخصیة : مع عدد من مدراء  1
) ســؤال 23لقــد تضــمنت ( ،: إذ صــممت بالشــكل الــذي یخــدم هــدف البحــث وفرضــیاتهیان. اســتمارة االســتب 2

  مستفیدین من مقیاس لیكرت الخماسي. دراستهاموزعة على المتغیرات المنشود 

رأس المال 
 البشري

المال رأس 

 الھیكلي

رأس المال 
 الزبائني

  رأس 
  المال
  الفكري

  عملیات
  القیادة
  اإلداریة
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  المستخدمة: اإلحصائیةاألدوات .٧
، إذ جرى معالجتها واستخراج النتائج البیاناتالمالئمة لطبیعة  اإلحصائیة األدواترى استخدام عدد من ج

  .(Minitab)وبرنامج  (SPSS)بوساطة الحاسوب وباستخدام برنامج 

  ثالثا : عرض النتائج و اختبار الفرضیات :
  للبحث: المیداني الجانب. ١
   :.مجتمع وعینة البحثأ

ذ جــرى اختیــار عینــة عشــوائیة مــن إ ،المؤسســةوالشــعب فــي  قســاممــن مــدراء األ اإلحصــائيتتكــون مفــردات المجتمــع 
) علـى 3-1الموضـحة فقراتهـا فـي الجـدول رقـم( االسـتبیان) مـدیرا، ثـم جـرى توزیـع اسـتمارات 30المدراء بلغ حجمهـا (

  :ـإحصائیاجرت معالجتها  والتيعینة البحث 
  االستبیانهیكل : )1ـ3جدول رقم (

متغیرات 
 رئیسیة

  متغیرات
 فرعیة

رموز 
 األسئلة

 العبارات

س
رأ

 
ري

لفك
ل ا

لما
ا

  
   

س
رأ

 
ري

بش
 ال

ال
الم

 

X1  قصارى جھدھا لالحتفاظ بالعاملین ذوي المعرفة العالیة بمواصفات العمل  المؤسسةتبذل 
X2  ال التخطیط و یمتلك العاملون الذین یتولون المناصب اإلداریة المھمة خبرات كافیة في مج

 . والقیادة والتحفیزالتنظیم 
X3  السبل الكتساب المھارات العملیة . أفضل ھما التجربة والتدریب أن المؤسسة إدارةترى 
X4  الوظیفي . باألمانمن اإلحباط والقلق وضعف الشعور  المؤسسةالعاملون في ھذه  یعانيال 
X5  یثة لمواجھة مشكالت العمل .دمن تجریب أي جدید وإدخال أفكار ح دارةاإل تمانعال 

س
رأ

 
لي

ھیك
 ال

ال
الم

 

X6 راء كل ب اطات  اتتش ل نش ن مجم ة م بة عالی زین نس املین المتمی ة بالع راع الخاص االخت
 . المؤسسة

X7  حق أي مخترع من حیث المحافظة على حقوق النشر والتألیف واالختراع  المؤسسةال تغبن 
X8  ي  المؤسسةتعمل ة وترسیخھا ف انباستمرار على حمایة العالمة التجاری ا  أذھ ائن خوف الزب

 من الغش والتضلیل .
X9  في مجال تقییم نوعیة منتجاتھا وخدماتھا محكمة جدا .  المؤسسةإجراءات 

X10  بالدقة والحداثة والتوقیت المناسب . المؤسسةظمة المعلومات اإلداریة في أنتتمیز 

س
رأ

 
ني

بائ
لز

ل ا
لما

ا
  

  X11  ل ذات  المؤسسةتجري م والعوام ائن وأذواقھ ى آراء الزب تطالعات للسوق للتعرف عل اس
 الصلة باختیارھم للمنتجات .

X12  مبالغ كبیرة لدعم ما تقدمھ من خدمات ما بعد البیع للزبائن . المؤسسةتنفق 
X13  باستمرار نحو كسب زبائن محتملین جدد . المؤسسة إدارةتسعى 
X14  ذ ةتأخ دة  المؤسس ات جدی میم منتج د تص ار عن ائن بنظر االعتب یالت الزب ات وتفض مقترح

 وتعدیل القائمة منھا وحتى حذف غیر المقبول منھا . 
X15  على تبادل المعلومات مع زبائنھا لفتح أفاق جدیدة . المؤسسةتعمل 

  
ادة

لقی
ت ا

لیا
عم

  
ریة

الدا
ا

  
 X16  امر والتعلیمات الصادرة من قبلكم .ولكافة األ إشرافكمالعاملین تحت  األفرادیستجیب 

X17  المرسومة من قبلكم بقناعة تامة . األھدافالمھام وتحقیق  النجازالعاملین  األفرادیسعى 
X18  األھدافالنجاح وتحقیق  أساسیعد الفھم المشترك بینكم وبین مرؤوسیكم . 
X19 . اعمل على النظر للمرؤوسین كفریق عمل استمد منھ القدرة في اتخاذ القرارات 
X20  ا یواكب  اإلداریةاعمل على تعدیل القرارات رت الظروف وبم ا تغی ي كلم ن قبل ذة م المتخ

 تلك التغیرات .
X21  العاملین تحت امرتي  األفرادیقابل أي تغییر في قراراتي المتخذة استجابة وتنفیذ فوري من 
X22 المالیة والبشریة  المؤسسةاتخاذ القرارات المدروسة آخذا" بعین االعتبار قدرات  إلى اسعي

 العامة وظروفھا القائمة على حد سواء . وأھدافھاوالتنظیمیة 
X23   العاملین . األفراد وإسنادفا" على دعم أنیحصل القرار المدروس وفق االعتبارات المذكورة 
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) السابق تتضح كافة المتغیرات الرئیسة ( بالكتابة الغامقة ) والفرعیة  ( بالكتابة ١-٣من خالل الجدول (
 أدخلت) والتي xب ( إلیها، فضًال عن رموز العبارات المشار  اإلحصائياالعتیادیة ) المعتمدة في البحث والتحلیل 

للداللة علیها، وقد تدرجت  أمامهاكل عبارة  إزاء أرقاما وأعطیت اإلحصائیةل الحاسوب لغرض المعالجة و اجد
سابقًا بحیث تعتبر  اإلشارة) وفقًا لمقیاس لیكرت الخماسي كما جرت ٥-١بین ( االستبیانعلى عبارات  اإلجابة
قة العبارة المتعل إزاءایجابیة  إجابةتعتبر  ٥و  ٤ اإلجابةالعبارة المتعلقة بها في حین  إزاءسلبیة  إجابة ٢و١ اإلجابة

رد و ا م إلىجرى صیاغتها استنادًا  أعالهالعبارات الواردة  أنحیادیة ، علمًا ب إجابة ٣ اإلجابةبها في حین تعتبر 
النظري وبما یخدم مشكلة البحث وفرضیاته وهم ( المفرجي ، عادل  الجانبفي  إلیهمعن الكتاب والباحثین المشار 

  )  Chen zhu & Xie :2004) ، (  ١٩٩٠) ، ( نعوم ، نمیر نجیب :  ٢٠٠٣حرحوش وصالح ، احمد علي : 

  عرض النتائج :  - ٢
  فیما یلي عرضا" للنتائج التي افرزها البحث الحالي:       

  عینة البحث إلجاباتالمعیاري  واالنحرافنسبي والوسط الحسابي التوزیع التكراري وال )٢-٣جدول (
رمز 

المؤشر 
في 

استمارة 
  اإلستبیان

    اإلجابةمقیاس 
ط  الوس
  الحسابي

  
 االنحراف
  المعیاري

١  ٢  ٣  ٤  ٥  
  "إطالقا  نادرا"  "أحیانا  غالبا"  دائما"

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

X1  ٠٫٨٦٠  ٣٫٨٦٧  -  -  -  -  ٤٣٫٣٣  ١٣  ٢٦٫٦٧  ٨  ٣٠٫٠٠  ٩  
X2 ٠٫٧٥٩  ٣٫١٠٠  -  -  ١٦٫٦٧  ٥  ٦٣٫٣٣  ١٩  ١٣٫٣٣  ٤  ٦٫٦٧ ٢  
X3 ٠٫٨٥٨  ٣٫٧٦٧  -  -  -  -  ٥٠٫٠٠  ١٥  ٢٣٫٣٣  ٧  ٢٦٫٦٧ ٨  
X4  ٤  ٣٦٫٦٧  ١١  ٢٠٫٠٠  ٦  ٦٫٦٧  ٢  13.33  7  ١٫٢٣٠  ٢٫٧٣٣  ٢٣٫٣٣  
X5 ٠٫٨٣٧  ٣٫٣٠٠  -  -  ١٦٫٦٧  ٥  ٤٣٫٣٣  ١٣  ٣٣٫٣٣  ١٠  ٦٫٦٧  ٢  
X6 -  -  2  6.67  ١٢  40.00  8  26.67  8  ٠٫٩٤٤  ٢٫٢٦٧  ٢٦٫٦٧  
X7 2  6.67  5  16.67  10  33.33  8  26.67  5  ١٫١٤٩  ٢٫٧٠٠  ١٦٫٦٧  
X8 6  20.00  5  16.67  16  53.33  ٣  10.00  -  -  ٠٫٩٣٧  ٣٫٤٦٧  
X9 4  13.33  7  23.33  15  50.00  ٤  13.33  -  -  ٠٫٨٩٠  ٣٫٣٦٧  

X10 2  6.67  9  30.00  12  40.00  5  16.67  2  6.67  ١٫٠٠٨  ٣٫١٣٣  
X11 4  13.33  14  46.67  11  36.67  1  3.33  -  -  ٠٫٧٥٠  ٣٫٧٠٠  
X12 -  -  1  3.33  19  63.33  5  16.67  5  ٠٫٨١٩  ٢٫٥٣٣  ١٦٫٦٧  
X13 ٠٫٨٥٠  ٣٫٣٦٧  -  -  ١٦٫٦٧  ٥  ٣٦٫٦٧  ١١  ٤٠٫٠٠  ١٢  ٦٫٦٧  ٢  
X14 ٧  ٦٫٦٧  ٢  23.33  12  40.00  ٦  20.00  3  ١٫٠٦٦  ٢٫٩٦٧  ١٠٫٠٠  
X15 -  -  ٠٫٩٥٠  ٢٫٨٣٣  ١٣٫٣٣  ٤  ١٣٫٣٣  ٤  ٥٠٫٠٠  ١٥  ٢٣٫٣٣  ٧  
X16 ٠٫٧١٨  ٣٫٣٦٧  -  -  ٦٫٦٧  ٢  ٥٦٫٦٧  ١٧  ٣٠٫٠٠  ٩  ٦٫٦٧  ٢  
X17 ٠٫٦١٥  ٣٫٦٣٣  -  -  -  -  ٤٣٫٣٣  ١٣  ٥٠٫٠٠  ١٥  ٦٫٦٧  ٢  
X18 ١٫١٧٩  ٣٫٣٠٠  ١٠٫٠٠  ٣  ٦٫٦٧  ٢  ٤٦٫٦٧  ١٤  ١٦٫٦٧  ٥  ٢٠٫٠٠  ٦  
X19 ٠٫٩١٥  ٣٫٣٠٠  -  -  ١٦٫٦٧  ٥  ٥٠٫٠٠  ١٥  ٢٠٫٠٠  ٦  ١٣٫٣٣  ٤  
X20 ٠٫٧٧٤  ٣٫٤٣٣  -  -  ٣٫٣٣  ١  ٦٣٫٣٣  ١٩  ٢٠٫٠٠  ٦  ١٣٫٣٣  ٤  
X21 ٠٫٦٢١  ٣٫٤٠٠  -  -  -  -  ٦٦٫٦٧  ٢٠  ٢٦٫٦٧  ٨  ٦٫٦٧  ٢  
X22 -  -  ٠٫٧٥٩  ٣٫١٠٠  ٦٫٦٧  ٢  ٣٫٣٣  ١  ٦٣٫٣٣  ١٩  ٢٦٫٦٧  ٨  
X23 ١٫٠٨٥  ٣٫١٦٧  ٦٫٦٧  ٢  ٢٣٫٣٣  ٧  ٢٣٫٣٣  ٧  ٤٠٫٠٠  ١٢  ٦٫٦٧  ٢  
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  اختبار الفرضیات وتحلیل النتائج : .٣
  لى للفرضیة الرئیسة :و اختبار الفرضیة الفرعیة األ  .أ

لــى المنبثقــة عــن الفرضــیة الرئیســة ، مــن خــالل اختبــار عالقــة االرتبــاط بــین ( و جــرى اختبــار الفرضــیة الفرعیــة األ
 أن نا) وتبــین مــن نتــائج االختبــار بأســلوب ارتبــاط الرتــب لســبیرم " اإلداریــةعملیــات القیــادة و " المــال البشــري  رأس

) وهـي 13.55المحسـوبة ( (t)) ، وبلغـت قیمـة ٠,٩٠٢( كانـتبـین المتغیـرین المـذكورین  (rs)قیمة معامل االرتبـاط 
الجدولیــة ، ممــا یؤكــد علــى وجــود عالقــة ارتبــاط معنویــة بــین المتغیــرین ، عنــد مســتوى معنویــة  (t)اكبــر مــن قیمــة 

 رأسرفض فرضیة العدم هذه وقبول الفرضیة البدیلة أي ( توجد عالقـة ارتبـاط معنویـة بـین  إلى) ، مما یدعو ٠,٠١(
  ) . " عملیات القیادة االداریةو " ل البشري الما
  : للفرضیة الرئیسة الثانیةاختبار الفرضیة الفرعیة  ب.

المـال  رأسبـین (  (rs)قیمـة معامـل االرتبـاط  أن ناارتبـاط الرتـب لسـبیرم أسلوبنتائج االختبار باستخدام  أشارت
) وهــي اكبــر مــن 6.43المحســوبة بلغــت ( (t)قیمــة  أن) ، و ٠,٧١٥( كانــت)  " اإلداریــةعملیــات القیــادة و " الهیكلــي 

) ، مما یدعو ٠,٠١الجدولیة ، مما یؤشر وجود عالقة ارتباط معنویة بین المتغیرین ، عند مستوى معنویة ( (t)قیمة 
و " المـال الهیكلــي  رأسرفـض فرضــیة العـدم هــذه وقبـول الفرضـیة البدیلــة أي ( توجـد عالقــة ارتبـاط معنویـة بــین  إلـى

  ) .  " اإلداریةالقیادة  عملیات

  :اختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة للفرضیة الرئیسةج. 

 رأسبــین (  (rs)قیمــة معامــل االرتبــاط  أن ناارتبــاط الرتــب لســبیرم أســلوبضــحت نتــائج االختبــار باســتخدام أو 
) وهـي اكبـر ٦,١٧المحسـوبة بلغـت ( (t)قیمـة  أن) ، و ٠,٧٣٥( كانـت)  " اإلداریةعملیات القیادة و " المال الزبائني 

) ، ٠,٠١وجـود عالقـة ارتبـاط معنویـة بـین المتغیـرین ، عنـد مسـتوى معنویـة ( إلـىالجدولیة ، مما یشیر  (t)من قیمة 
 رأسرفض فرضیة العـدم هـذه وقبــول الفرضـیة البدیلـة أي ( توجـد عالقـة ارتبـاط معنویـة بـین  إلىوبالتالي هذا  یدعو 

  ) .   " اإلداریةعملیات القیادة و "   المال الزبائني 
  اختبار الفرضیة الرئیسة: د.
المال  رأسبین (  (rs)قیمة معامل االرتباط  أن ناارتباط الرتب لسبیرم أسلوبضحت نتائج االختبار باستخدام أو 

) وهي اكبر من ١٠,٩٢المحسوبة  ( (t)) ، وبلغت قیمة ٠,٨٤٤) بلغت ( " اإلداریةعملیات القیادة و " الفكري 
) ، وهذا  ٠,٠١الجدولیة ، مما یؤكد وجود عالقة ارتباط معنویة بین المتغیرین ، عند مستوى معنویة ( (t)قیمة 

المال  رأسرفض فرضیة العدم هذه وقبول الفرضیـة البدیلة أي ( توجد عالقة ارتباط معنویة بین  إلىیدعو 
 ) .  " اإلداریةعملیات القیادة و " الفكري  
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  وكما یلي : أعالهوالجدول اآلتي یوضح نتائج االختبارات التي ذكرت 

  نا)نتائج اختبار عالقات االرتباط باستخدام معامل ارتباط الرتب لسبیرم٣-٣جدول (
  قیمة معامل االرتباط   المتغیرات 

(rs)  
ة    (t)قیم

  المحسوبة
  نوع العالقة

ري  رأس ال البش ادة و " الم ات القی عملی
  . " اإلداریة

  معنویة  ١٣٫٥٥  ٠٫٩٠٢

ي  رأس ال الھیكل ادة و " الم ات القی عملی
  . " اإلداریة

  معنویة  ٦٫٤٣  ٠٫٧١٥

ائني  رأس ال الزب ادة و " الم ات القی عملی
  . " اإلداریة

  معنویة  ٦٫١٧  ٠٫٧٣٥

ري  رأس ال الفك ادة و " الم ات القی عملی
  .  " اإلداریة

  معنویة  ١٠٫٩٢  ٠٫٨٤٤

  ).٠,٠١(*) مستوى المعنویة (       

  رابعا االستنتاجات و التوصیات: 

  االستنتاجات :. ١

االســـتنتاجات  إلــى الباحـــثمــوذج وفرضــیات البحـــث الحــالي ، توصــل أنواختبـــار  المیدانیــةمــن خــالل تحلیـــل النتــائج 
  اآلتیة:

العـــاملین ذوي المعرفـــة العلمیـــة والخبـــرة الفنیـــة  األفـــرادالســـتقطاب والمحافظـــة علـــى  المؤسســـة إدارةیلعـــب ســـعي  -أ
امرهـا و العـاملین أل األفـرادبمواصفات العمل دورًا مهمـًا فـي زیـادة قـدرة القیـادة فـي التـأثیر بـاآلخرین وزیـادة اسـتجابة 

  المرسومة من قبلها . األهدافالمهام وتحقیق  النجازالعاملین  األفرادوتعلیماتها وسعي 
فـي تطـویر البـرامج التدریبیـة المنسـجمة مـع حاجـة عاملیهـا لكسـب مهـارات  المؤسسـة إدارةیرتبط اهتمام وقناعـة  -ب 

مكانیاتــه والمســاهمة بقــوة فــي تحســین وتعزیــز قــدرات القائــد  اإلبــداعجدیــدة بقــدرة األخیــرین علــى  وصــورته فــي  وإ
  كافة المهام المناطة بهم بكل قناعة. وانجازتنفیذ تعلیماته  إلىالعاملین وبالتالي یسعون  األفرادعیون 

لهـا  باالنتمـاءواالبتكـار فـي زیـادة شـعور العـاملین  اإلبداعلثقافة  المؤسسةفي  إداریةیساهم تبني وتشجیع القیادة  -ج 
  .أهدافهاوسعیهم لتحقیق 

آلخر المستجدات العلمیة والتقنیة السیما في مجال المعلوماتیـة واسـتخدامها فـي  المؤسسة إدارةتعد متابعة  -د       
فـي المنظمـة علـى اتخـاذ القـرارات  اإلداریـینله عالقة بحل مشاكل العمل ودعـم قـدرة القـادة  أمراشطة المختلفة ناأل

  تنفیذها وتحقیقها . إلىن العاملین بدقتها وواقعیتها ویستجیبو  األفرادالمناسبة والتي یقتنع  األهدافوتحدید 
المبذولــة فـي بنــاء عالقــات قویــة مـع الزبــائن الحــالیین وســعیها المتواصـل فــي ســبل كســب  المؤسســةتـرتبط جهــود  -ه

  .اإلداریةزبائن جدد والمحافظة علیهم بقدرتها على تحقیق رضا الزبائن وبالتالي تعزیز قدرتها 
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  التوصیات:. ٢
تبذل في اتجاه استقطاب واالحتفاظ بالعاملین ذوي المعرفة العلمیة والفنیـة مـن  التينقترح ضرورة تكثیف الجهود  -أ

  . المؤسسةخالل منح المكافآت والمحفزات المالیة واالعتباریة للمتمیزین وجعل ذلك نظامًا متبعًا في 

لكسـب عاملیهـا  المؤسسـةنوصي بضـرورة االهتمـام الجـدي بنـوع وكـم البـرامج التدریبیـة وبمـا ینسـجم مـع حاجـة  -ب
مــن خــالل التخطــیط المــدروس للحاجــات التدریبیــة وتــوفیر  واإلبــداعمهــارات تخلــق لــدیهم القــدرة علــى االبتكــار 

عدادمستلزمات التدریب    تقییمها  .   وأخیراالبرامج التدریبیة وتوثیقها ومن ثم المباشرة بها  وإ

المتمیـــزة المقدمـــة مـــن قبـــل العـــاملین المبـــدعین باألفكـــار  األخـــذمـــن خـــالل  اإلبـــداعنـــرى ضـــرورة تشـــجیع روح  -ج
  للعاملین. االنتماءروح  وتأكیدالقیادیة  المؤسسةوتطبیقها مما یساهم في تطویر قدرات 

وال ســـیما فـــي مجـــال  المؤسســـةعلـــى اســـتخدام التقنیـــة الحدیثـــة فـــي مجـــاالت عـــدة فـــي  التأكیـــدنقتـــرح ضـــرورة   -د
تحقیـــق الدقـــة والحداثـــة  ألجـــلالمعلوماتیـــة مـــن خـــالل تـــوفیر وســـائل جمـــع ونقـــل المعلومـــات ووســـائل االتصـــال 

  والتوقیت المناسب في استخدام المعلومات وصنع القرارات وحل المشكالت .

البیــع، مــع  مــا بعــدتقدمــة للزبــائن مـن خــدمات   باتجــاه دعـم توجهاتهــا نحــو مــا المؤسســةننصـح بتكثیــف جهــود  -ه
ظهـــاربعـــین االعتبـــار مقترحـــات وتفضـــیالت زبائنهــا الحـــالیین والجـــدد  األخــذ تطـــوره مـــن  ذلـــك مــن خـــالل مـــا وإ

  شطة الترویجیة للشركة .نمنها لحاجاتهم ورغباتهم ، فضًال عن تطویر األ كاستجابةمنتجات جدیدة 
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  ثبت المراجع
  المراجع العربیة :   -ال أو 

  الكتب: أ.
اظم   ،خلیل محمد حسن وحمود  ،الشماع -١  ة    ،خضیر ك ة المنظم ة  ،نظری داد دار الشؤون الثقافی  ،بغ

1989.  
  .1989حربي،علم المنظمة،دار الكتب للطباعة والنشر،جامعة الموصل، حسن  ،محمد-٢
ي المنظمات  اإلنسانيللسلوك  دراسةمحمد قاسم القریوني ، " السلوك التنظیمي : -٣ اعي ف ردي والجم الف

  . ١٠٦، ص  ١٩٨٩،  األردن" ، دار المستقبل للنشر والتوزیع ،  اإلداریة
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