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Investing in Intellectual Capital As An Entry Point For Organizational
Excellence
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ملخص:
/0دف هذﻩ الدراسة إ*ى محاولة التعرف ع$ى مدى دور الاستثمار 4ي رأس املال الفكري 4ي تحقيق
التم JKالتنظيم ،Rحيث تم الLMك JKع$ى فرع أنتيبيوتيكال باملدية التابع إ*ى مجمع صيدال كدراسة
تقييمية للموضوع ،وهذا من خالل قياس أبعاد الاستثمار 4ي رأس املال الفكري واملتمثلة 4ي
)الاستقطاب ،الصناعة ،التنشيط ،املحافظة ،الاهتمام 4ي رأس املال الزبوني( ،وقياس التم JKالتنظيمR
من خالل مرتكزاته واملتمثلة 4ي )البناء ٕالاسLMاتيhي ،املوارد البشرية ،العمليات ،العالقات ،التعلم(،
ّ
محكمة ،شملت ع$ى  40عبارة لكال املتغLKين التابع واملستقل ،حيث
وهذا باستخدام استمارة استبانة
شملت الدراسة ع$ى عينة من املوظفKن ٕالاداريKن قدرت ب  35إداري )فئة ٕالاطارات وفئة أعوان
التحكم( ،وتم التحليل ٕالاحصائي باستخدام برنامج  ،spssحيث جرى استخدام عدد من ٔالادوات
ؤالاساليب ٕالاحصائية م/ا معادلة الانحدار ،معامل الارتباط سبLKمان ،معامل ألفاكرونباخ...الخ ،وقد
أظهرت الدراسة عدد من النتائج املهمة يأتي 4ي مقدم/ا أن فرع أنتيبيوتيكال ينتهج أبعاد الاستثمار 4ي
رأس املال الفكري من أجل تطوير معارف ومهارات ٔالافراد العاملKن ،وأنه يسى لتحقيق التم،JK
واستنتجنا أيضا أن هناك تأث LKجيد لرأس املال الفكري ع$ى التم JKالتنظيم Rبالفرع.
الكلمات املفتاحية :املعرفة ،رأس املال الفكري ،التم JKالتنظيم ،Rفرع أنتيبيوتيكال باملدية.
تصنيف .P440 ; E520 ; E430 :JEL
Abstract:
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The objective of this study is to try to identify the role of investment in intellectual capital in achieving
organizational excellence. The focus of the antiputical branch in Medea is as an evaluation study of the
subject, by measuring the dimensions of investment in intellectual capital, (Strategic building, human
resources, operations, relationships, learning). This was done using a structured questionnaire, which
included 40 statements for both dependent and independent variables, where E The study was conducted
on a sample of administrative staff estimated at 35 administrative (the class of tires and the class of agents of
control). The statistical analysis was carried out using the spss program. A number of statistical tools and
methods were used, including regression equation, spurman correlation coefficient, alkronbach coefficient,
etc. The study showed a number of important results. The Antiputical branch follows the dimensions of
investing in intellectual capital in order to develop the knowledge and skills of working individuals. It also
seeks to achieve excellence. We also concluded that there is a good influence of intellectual capital on
organizational excellence in the branch.
Keywords: Knowledge, Intellectual Capital, Regulatory Excellence, Antibiotics of Palmydia.
Jel Classification Codes : P440 ; E520
samir_be81@yahoo.com : ٕالايميل،M) بن عمور سم:املؤلف املرسل

:مقدمة
 مجتمع تعاظمت فيه قيمة املعرفة ح·¶ أصبحت فيه موردا،ي مجتمع املعرفة4 نعيش اليوم
 هذﻩ املعرفة، وقيمة مضافة إ*ى كل نشاط أو خدمة، وثروة قومية متجددة ال تنضب،اتيجيا مهماLMاس
ا/» ¼ي دالة القوة بمعان، املتباينة بنظمها ومداخل تطويرها،ي أنماطها4 الغنية بأبعادها واملتنوعة
.الاقتصادية والاجتماعية الشاملة
ى رأس$ عJKكLMي بيئة ٔالاعمال إ*ى التحول من ال4 ات السريعة املتالحقةLKلقد أدت التطورات والتغ
ي4 ا أهم ٔالاصول/¾ى اعتبار أ$ها عLK وغ،املال املادي أو ٔالاصول امللموسة كاألموال واملباني ؤالاجهزة
 املوجوداتLÁ وأصبح أك،( امللموسةLKى املعرفة ورأس املال الفكري) ٔالاصول غ$ عJKكLM إ*ى ال،املنظمة
ي4  وقد أدى هذا التحول إ*ى إدراك املنظمات ألهمية الاستثمار،ا التنافسية/0JKأهمية ومصدرا مل
 امللموسة ٔالاخرى مثل سمعة املنظمةLKﻩ من ٔالاصول غLKا كغ/العنصر البشري وزيادة معرفته وتنمي
 الذي أصبح،R التنظيمJK للتمRÄÅ حيث أن هذا الاستثمار يمثل مصدر رئي،R واملناخ التنظيم،ا/0وشهر
ي لضمان البقاء والاستمرار خاصة مع ماhاتيLM وكخيار اس،سمة املنظمات املعاصرة وهدفها املنشود
.JKا إال للمنظمات ذات ٔالاداء املتم/»تشهدﻩ املنظمات من شراسة اقتصادية ال مكان ف
:لذلك نسى من خالل هذﻩ الورقة البحثية إ*ى معالجة ٕالاشكالية التالية
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ما أثر الاستثمار 9ي رأس املال الفكري عrى تحقيق التم)( التنظيمي 9ي مجمع صيدال"فرع
أنتيببيوتيكال" باملدية؟
وملعالجة هذﻩ ٕالاشكالية نطرح ٔالاسئلة الفرعية التالية:
س -1هل يوجد أثر ذو داللة معنوية لرأس املال الفكري ع$ى تحقيق التم JKالتنظيم Rلفرع أنتيبيوتيكال
عند مستوى الداللة α<=0.05
س-2هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بKن إجابات املبحوثKن تعزى للمتغLKات الشخصـية )الجـنس،
العمر ،املستوى التعليم ،RالخLÑة( عند مستوى املعنوية ٕالاحصائية (α<= 0.05؟
الفرضيات :كإجابة مؤقتة ع$ى ٔالاسئلة الفرعية قمنا بوضع الفرضيات التالية:

ف-1ال يوجد أثر ذو داللة معنوية لرأس املال الفكري ع$ى تحقيق التم JKالتنظيم Rلفرع أنتيبيوتيكال
عند مستوى الداللة α<=0.05
ف -2توجد فروقات 4ي إجابات أفراد الدراسة تعزى إ*ى املتغLKات الشخصية )الجنس ،العمـر ،املسـتوى
التعليم ،RالخLÑة( 4ي فرع أنتيبيوتيكال عند مستوى املعنوية ٕالاحصائية .α<= 0.05
أهمية الدراسة:

تستمد هذﻩ الدراسة أهمي/ا من خالل املكانة ال· Rأصبح يحتلها املورد البشري ع$ى اعتبارﻩ املسؤول
ٔالاول ؤالاخ LKعن النجاح أو الفشل ألي منظمة من املنظمات ،وأن القوة الذهنية لديه ¼ي أغ$ى
موجودات املنظمة ،والاستثمار ف»/ا هو ما سيحقق للمنظمة والبقاء والاستمرار.
أهداف الدراسة:

/0دف هذﻩ الدراسة إ*ى تحقيق جملة من ٔالاهداف ال· Rنوجزها 4ي النقاط التالية:
 محاولة توضيح أهم ٔالادوات ال· Rتساهم 4ي الاستثمار 4ي رأس املال الفكري.التعرف ع$ى التم JKوما مدى حاجة املنظمات إ*ى هذا النوع من النجاح والارتقاء. محاولة الكشف عن واقع تواجد رأس املال الفكري 4ي فرع أنتيبيوتيكال باملدية. التعرف ع$ى العالقة بKن رأس املال الفكري ومستوى تحقيق التم JKالتنظيم Rبفرع أنتيبيوتيكال.منهج الدراسة:

لتوف LKالبيانات عن ٕالاشكالية موضوع الدراسة ،إضافة إ*ى تفسLKها والLÑهنة ع$ى فرضيات الدراسة،
سيتم الاعتماد ع$ى املنهج الوصفي التحلي$ي باعتبارﻩ املنهج املناسب ملوضوع دراستنا ،والذي سنتناول
من خالله مدى اعتماد فرع أنتيبيوتيكال ع$ى أبعاد الاستثمار 4ي رأس املال الفكري ،ومدى دورها 4ي
تحقيق التم JKالتنظيم.R
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مجتمع الدراسة وعين{zا:

يتكون مجتمع هذﻩ الدراسة من ٕالاطارات ٕالادارية لفرع أنتيبيوتيكال باملدية ،أي ٕالاطارات العاملKن 4ي
مختلف الوظائف 4ي الفرع والذي يبلغ عددهم ) (79موزعKن ع$ى النحو التا*ي 41:إطار 22 ،أعوان
تحكم 16 ،أعوان تنفيذيKن ،حيث تم اختيار عينة عشوائية بسيطة ،بحيث أن جميع عناصر املجتمع
يكون لها فرصة محددة ومتساوية ،وقد تم تحديد حجم العينة العشوائية 4ي هذﻩ الدراسة ب 35
إطار ،حيث تم اس/داف فئة ٕالاطارات وأعوان التحكم فقط ،وتم استبعاد ٔالاعوان التنفيذيKن لعدم
مالئم/م ألهداف الدراسة.
أداة الدراسة:

ملعالجة إشكالية املوضوع ومختلف الجوانب املتعلقة بالدراسة تم الاعتماد ع$ى الاستبانة كأداة رئيسية
 4ــي جم ــع البيان ــات الخاص ــة بمتغ KـLات الدراس ــة حي ــث ش ــملت ع $ــى ع ــدد م ــن العب ــارات عكس ــت أه ــداف
الدراس ـ ــة ،وتكون ـ ــت الاس ـ ــتبانة م ـ ــن  40فق ـ ــرة وتض ـ ــمنت  3أج ـ ـزاء ع $ـ ــى النح ـ ــو ٓالات ـ ــي:الج ـ ــزء ٔالاولخ ـ ــاص
باملتغLKات الديموغرافية ألفراد الدراسة وذلـك مـن خـالل  4متغKـLات تضـمنت العمـر ،الجـنس ،املسـتوى
التعليم ،Rسنوات الخLÑة ،الجزء الثاني خاص باملتغ LKاملستقل ،حيث تضمن  20فقرة تتعلق باالستثمار
 4ــي رأس امل ــال الفك ــري م ــن خ ــالل أبع ــادﻩ) اس ــتقطاب رأس امل ــال الفك ــري ،ص ــناعة رأس امل ــال الفك ــري،
تنشــيط رأس املــال الفكــري ،املحافظــة ع$ــى رأس املــال الفكــري ،رأس مــال العالقــات(،أمــا الجــزء الثالــث
خــاص بــاملتغ LKالتــابع ،حيــث تضــمن  20فقــرة مســت مرتكـزات التمKــ Jالتنظيمــ Rمــن خــالل أبعــادﻩ) البنــاء
الاسLMاتيhي ،املوارد البشرية ،العمليات ،العالقات ،التعلم(.
باإلضافة إ*ى ذلك فقد تم الاعتماد 4ي هذﻩ الدراسة ع$ى مقياس ليكرت الخما RÄÙلقياس متغLKات
الدراسة ،حيث تم إعطاء درجات ملقياس الدراسة ،واملبينة 4ي الجدول التا*ي:
) الجدول رقم:01درجات مقياس ليكرت الخما(
الاستجابة

غ LKموافق بشدة

غ LKموافق

محايد

موافق

موافق بشدة

الدرجة

1

2

3

4

5

صدق أداة الدراسة:

يقصــد بصــدق أداة الدراســة مــدى قــدر/0ا ع$ــى قيــاس املوضــوع الــذي وضــعت مــن أجلــه ،بمعÛــ¶ صــدق
نتائجها وتفسLKها ،حيث تم عرض الاستبانة ع$ـى عـدد مـن املحكمـKن مـن أسـاتذة جامعـة املديـة ،للتأكـد
من مدى صياغة فقرات الاستبيان ،ومدى مالءم/ا ألهداف الدراسة.
ٔالاساليب ٕالاحصائية املستخدمة:
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تم الاعتماد ع$ى برنامج الحزمة ٕالاحصائية للعلوم الاجتماعية statistical package for
 Socialxienec spssللقيــام بعمليــة التحليــل ٕالاحصــائي للبيانــات والتوصــل إ*ــى ٔالاهــداف املوضــوعة 4ــي
إطــار هــذﻩ الدراســة ،حيــث تــم اعتمــاد مســتوى داللــة ) (0.01الــذي يقابلــه مســتوى ثقــة ) (0.99لتفســLK
نتــائج كــل الاختبــارات ال·ــ Rتــم إجراؤهــا ،وقمنــا باالســتعانة بــبعض ٔالادوات ٕالاحصــائية أهمهــا :التك ـرارات
والنس ــب املئوي ــة لوص ــف بيان ــات العين ــة ،املتوس ــطات الحس ــابية ،الانح ـراف املعي ــاري ،معام ــل الارتب ــاط
سبLKمان ،اختبار ،Tمعامل ألفا كرونباخ ،معامل التحديد.R2
تقسيمات الدراسة :تم تقسيم هذﻩ الورقة البحثية إ*ى ثالثة محاور رئيسية:

املحور ٔالاولٕ :الاطار النظري إلدارة املعرفة ورأس املال الفكري.
املحور الثاني :طبيعة التم JKالتنظيم.R
املحور الثالث :أثر الاستثمار 4ي رأس املال الفكري 4ي تحقيق التم JKالتنظيم4 Rي مجمع صيدال" فرع
أنتيبيوتيكال" باملدية.
ٕ -1الاطار النظري إلدارة املعرفة ورأس املال الفكري:
تعد إدارة املعرفة من أحدث املفاهيم ٕالادارية ال· Rحظيت باهتمام مJMايد من قبل منظمات
ٔالاعمال منذ بداية القرن الحادي والعشرين ،حيث دعت هذﻩ ٔالاخLKة إ*ى تبن»/ا كوسيلة ملساعد/0ا ع$ى
مواجهة تحديات الاقتصاد املب RÛع$ى املعرفة ومجتمع املعرفة ومتطلبا/0م التنافسية وٕالابداعية،
باإلضافة إ*ى رأس املال الفكري الذي يعد من املوارد ٔالاساسية للمنظمات الحديثة 4ي ظل اقتصاد
املعرفة.
.1.1مفهوم إدارة املعرفة:
نظرا لتعاظم دور املعرفة وأهمي/ا 4ي ممارسة جميع وظائف وعمليات ٕالادارة ،و4ي تحسKن هذﻩ
املمارسة ،بل وتحقيق التم4 JKي هذا الشأن ،بدأت املنظمات /0تم بشكل أك LÑبتطبيق فكر ومبادئ إدارة
املعرفة ،حيث ترى إدارة املعرفة أن املعرفة مورد اسLMاتيhي هام لجميع املنظمات ،وفيما ي$ي بعض
التعريفات املختارة إلدارة املعرفة كما ي$ي:
التعريف ٔالاول¼:ي املصطلح املع LÑعن العمليات ؤالادوات والسلوكيات ال· RيشLMك بصياغ/ا و أدا/ãا
املستفيدون من املنظمة الكتساب املعرفة وخز¾/ا وتوزيعها وعكسها 4ي عمليات ٔالاعمال للوصول إ*ى
1
أفضل التطبيقات بقصد املنافسة طويلة ٔالامد والتكيف.
التعريف الثاني¼:ي نظام توليد عمل مزدهر ،وأ¾/ا بيئة تعلم من شأ¾/ا تشجيع توليد كل من املعرفة
الشخصية واملعرفة التنظيمية ،وتجميعها واستخدامها وإعادة استخدامها سعيا نحو تحقيق وإضافة
2
قيمة لألعمال.
103

د.بن عمور سم). Mط.د.كواديك حمزة ..الاستثمار 9ي رأس املال الفكري كمدخل لتحقيق التم)( التنظيمي

ّ
التعريف الثالث¼ :ي عملية السي الحثيث ضمن عمل مh/ي منظم لالستخدام الخالق والفاعل
3
للمعرفة.
من خالل التعاريف السابقة يمكن أن نقول بأن إدارة املعرفة ¼ي فلسفة تسي LKحديثة ،تساعد
املنظمات ع$ى توليد ،نشر واستخدام املعرفة ،واسشتغاللها استغالل أمثل ح·¶ تساهم 4ي تحقيق
أهداف املنظمة بكفاءة إع$ى من املنظمات املنافسة.
4
.2.1.1مستويات إدارة املعرفة :توجد ثالثة مستويات إلدارة املعرفة وال· Rنوجزها فيما ي$ي:
املستوى الاسMاتيي :يتم 4ي هذا املستوى تحليل القيمة ٕالاسLMاتيجية للمعرفة عن طريق

تحديدي ٔالاهداف وتثمKن ومشاركة املعرفة الالزمة للقيام باملهام الوظيفية لتحقيق ٔالاهداف
ٕالاسLMاتيجية.
املستوى التكتيكي :حيث يتطلب هذا املستوى بنظام مرجي لتسي LKاملعرفة ،يقوم بتحليل

مجموعة املعارف ع$ى مستوى املنظمة ،وجمع عمال املعرفة للحصول ع$ى اتفاق جماèي /çدف
معالجة التغي.LK
 املستوى التشغيrي/é :دف هذا املستوى إ*ى الوصول إ*ى ٔالاهداف ٕالاسLMاتيجية للمؤسسة ،بحيث
يتم إتباع خطوات يتم إعدادها ع$ى املستوى التشغي$ي ،وضمان التنسيق بKن تكنولوجيا املعلومات
ال· Rيجب أن تكون ع$ى مستوى عا*ي.
 .2.1رأس املال الفكري:
يعد رأس املال الفكري املوجود ٔالاك LÁأهمية 4ي املنظمة ،وأنه أقوى سالح تناف RÄÅلها 4ي بيئة
سريعة التغ ،LKفلم يعد امتالك الLÁوات هو العامل الوحيد ملكانة املنظمات وقدر/0ا ع$ى تحقيق
التم ،JKبل القدرات العلمية وامتالك وسائل املعرفة ،وفيما ي$ي بعض التعريفاتن املختارة لرأس املال
الفكري:
 .1.2.1مفهوم رأس املال الفكري:
التعريف ٔالاول :هو املعرفة املفيدة ال· Rيمكن توظيفها واستثمارها بشكل صحيح لصالح املنظمة ،ويعد
5
الفكر الذي يكمن 4ي ذهن ٔالافراد ،ال يمكن ملسه ،وال رؤيته أو قياسه أو تقديرﻩ بثمن.
التعريف الثاني :هو أك LÁمن مجرد حاصل الجمع الجLÑي ملجموعة حملة الشهادات العليا 4ي املنظمات
أو مجموعة ٔالاجهزة والحاسبات ٕالالكLMونية أو مجموعة املباني داخل تلك املنظمات ،إنه مقدار الLMاكم
املعر4ي الناتج عن التفاعالت بKن تلك املوارد مجتمعة بحيث يكون وسيلة لتمي JKاملنظمة عن غLKها من
6
املنظمات.
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التعريف الثالث :هو نخبة متمJKة من العاملKن لهم القدرة ع$ى تفكيك هيكلة الصندوق ٔالاسود للعمل
7
ٕالانتاìي إ*ى مكوناته ٔالاولية وإعادة تركي/ëا بشكل متم.JK
من خالل التعاريف السابقة يمكن أن نقول بأن رأس املال الفكري هو مجموعة من املعارف واملهارات
والخLÑات والقدرات ال· Rيتمتع /çا العاملون داخل املنظمة ،ويمJKهم عن غLKهم 4ي املنظمات املنافسة،
وهذا من شأنه أن يزيد من كفاءة وفعالية املنظمة وتحقيق املJKة التنافسية.
.2.2.1خصائص رأس املال الفكري:
8
لرأس املال الفكري جملة من الخصائص نذكرها 4ي النقاط التالية:
الخصائص التنظيمية :وترتبط بالبيئة التنظيمية ،وتتضمن ماي$ي:

 تواجد رأس املال الفكري 4ي جميع املستويات ٕالادارية. املرونة ال· Rتساعد ع$ى التجديد املستمر من خالل ٔالافراد. احتواء التنظيم للعالقات غ LKالرسمية ،والبعد عن املركزية ٕالادارية.الخصائص املهنية :وترتبط بممارسة العناصر البشرية داخل املنظمة ،وتتضمن ماي$ي:

 امتالك العديد من املهارات املهنية النادرة والخLÑات املLMاكمة بحيث يكون من الصعب استبدالهم. التمتع بدرجة تعلم تنظيم Rعالية. التدريب ٕالاثرائي.الخصائص الشخصية والسلوكية :وترتبط بالعنصر البشري وبنائه الذاتي ،وتتضمن:

 امليل إ*ى تحمل املخاطرة. الاستفادة من خLÑات ٓالاخرين. املبادرة بتقديم أفكار ومقLMحات إبداعية..3.2.1مكونات رأس املال الفكري:
هناك اختالف من قبل الباحثKن 4ي تحديد مكونات رأس املال الفكري ،ولذلك تعددت وجهات النظر
9
بشأن تحديد تصور واضح عن مكونات رأس املال الفكري 4ي العناصر التالية:
• ٔالاصول البشرية :و¼ي املعرفة املحفوظة 4ي ذهن العامل وال· Rتمتلكها املنظمة ،بل ¼ي مرتبطة
بالفرد شخصيا ،وتتمثل 4ي املعارف ،املهاراتٕ ،الابداع والخLÑات.
• ٔالاصول الفكرية :و¼ي املعرفة املستقلة عن الفرد العامل فتملكها املنظمة ،أو ¼ي مجموعة من
ٔالادوات وتقنيات العمل املعروفة واملستخدمة لإلسهام 4ي تقاسم املعلومات واملعارف 4ي املنظمة ،ومن
ٔالاصول الفكرية )الخطط والتصميمات الهندسية وبرامج الحاسب ٓالا*ي(.
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• رأس املال الهيكrي :ويضم القدرة الهيكلية ع$ى تحريك وتطوير املبادرات من خالل ٔالاخذ باالعتبار
التوقعات الجديدة والاعLMاف باألفكار الجديدة واملفاهيم ؤالادوات املتكيفة مع التغي ،LKوال· Rتشمل
الثقافة والنماذج التنظيمية والعمليات.
• امللكية الفكرية :وتضم العناصر ال· Rتسمح للمنظمة بالتجديد ،وكذا ما يمكن حماي/ا قانونيا مثل
براءات الاخLMاع ،العالمات التجارية ،حقوق الاستثمار ،وتعمل املنظمات ع$ى امتالك املزيد من امللكية
الفكرية .لتحقيق مJKة تنافسية.
• رأس مال العالقات :ويعكس طبيعة العالقات ال· Rتربط املنظمة بعمال/ãا ،ومورد/éا ومنافس»/ا.
.3.1أبعاد الاستثمار 9ي رأس املال الفكري:
10
يتفق كث LKمن الباحثKن ع$ى أن أبعاد الاستثمار 4ي رأس املال الفكري تتمثل فيما ي$ي:
• استقطاب رأس املال الفكري :ويعكس هذا البعد الجهود ال· Rتبذلها املنظمة 4ي البحث والتقRÄô
عن ٔالافراد ذوي القدرات واملهارات العالية ،باإلضافة لتوف LKاملناخ املالئم لجذب أصحاب الخLÑات
والكفاءات من خالل توف LKاحتياجا/0م الاقتصادية والاجتماعية بما يل Rõرغبا/0م.
• صناعة رأس املال الفكري :ويمثل هذا البعد السياسات واملمارسات ال· Rتتخذها املنظمة 4ي تكوين
رأس مال فكري خاص /çا ،من خالل إتباع عدد من ٕالاجراءات املنهجية مثل الدورات التدريبية ،وبرامج
تنمية العالقات الاجتماعية بKن أفراد التنظيم بما يساعد ع$ى خلق نسيج معر4ي خاص باملنظمة يكون
بمثابة مJKة تنافسية للمنظمة دون غLKها.
• تنشيط رأس املال الفكري :يعت LÑامتالك املعرفة 4ي املنظمة غ LKكاف لتكوين مJKة تنافسية ذات
طابع اسLMاتيhي قادر ع$ى النمو والتأقلم مع التغLKات البيئية ،مالم يتم تفعيل هذﻩ املعرفة ووضعها
موضع تنفيذي ذو طابع مرن قادر ع$ى الحفاظ ع$ى التدفق السلس للمعرفة بKن املستويات التنظيمية
املختلفة بما يتما ¶Äøمع املستجدات 4ي بيئة العمل.
• املحافظة عrى رأس املال الفكري :يش LKهذا البعد إ*ى مجمل السياسات وٕالاجراءات ٕالادارية ال·R
تتخذها املنظمة بغية الحفاظ ع$ى مخزو¾/ا املعر4ي من املهارات والخLÑات و املعارف أبرزها التدريب
والتحف JKاملادي واملعنوي والتعلم التنظيم.R
• الاهتمام 9ي رأس مال الزبون :ويعكس هذا البعد الوسائل ؤالاساليب ال· Rتتبناها املنظمة لتنمية
وتطوير ما تمتلكه من رأس مال العالقات من خالل الاهتمام بآراء الزبائن وتطلعا/0م وأخذها بعKن
الاعتبار عند تصميم منتجات وخدمات جديدة أو تعديل املنتجات والخدمات املوجودة.
 .2طبيعة التم)( التنظيمي:
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أصبح التم JKالفكرة الرئيسية ال· Rتب ¶Ûعل»/ا رسالة ورؤية املنظمات ،فهو يعت LÑمن ضمن ٔالاهداف
الرئيسية ال· Rتسى إل»/ا املنظمة ،والوصول إليه ليس باألمر السهل خاصة مع تتعرض له املنظمة من
تحديات البيئة ،ومع ذلك الوصول إليه ليس باألمر املستحيل فبابه مفتوح وواسع أمام الجميع.
.1.2مفهوم التم)( التنظيمي:
إن التم JKالتنظيم Rمفهوم حديث شامل ومتكامل ومتقدم 4ي الفكر ٕالاداري املعاصر ،فغاية أي
منظمة ¼ي السي إل*ى تحقيق حالة من التم4 JKي جميع أعمالها وأنشط/ا ،وتحقيق نتائج غ LKمسبوقة
تتفوق /çا ع$ى منافس»/ا ،وإرضاء العمالء وكافة أصحاب املصلحة 4ي املنظمة من مالكKن وعاملKن
والزبائن واملجتمع.
 .1.1.2تعريف التم)( التنظيمي:
التعريف ٔالاول :هو استثمار املنظمات الفرص الحاسمة ال· Rيسبقها التخطيط الاسLMاتيhي الفعال
11
والالJMام بإدراك رؤية مشLMكة يسودها وضوح الهدف وكفاية املصادر والحرص ع$ى ٔالاداء.
التعريف الثاني:هو كل فعل أو نشاط لكل شخص يعزز ويقوي ٕالانجاز داخل املنظمة ،ويتضمن
12
العديد من قوى العمل ال· Rتشكل هيكل املنظمة.
التعريف الثالث :هو الطريقة ٕالاجمالية للعمل ال· Rتؤدي إ*ى الرضا املتوازن لكل من ) املتعاملKن مع
13
املنظمة ،املوظفKن ،املجتمع( ،وبالتا*ي زيادة إمكانية النجاح طويل ٔالامد 4ي العمل.
التعريف الرابع :هو قدرة املنظمة ع$ى التجديد والتغي LKع$ى املدى البعيد،مع تحقيق نتائج مرضية 4ي
14
مجاالت النمو والربح.
من خالل التعاريف السابقة يمكن أن نقول بأن التم JKالتنظيم Rهو قدرة املنظمة ع$ى تحقيق أفضل
ٕالانجازات ،والوصول إ*ى الذي لم يصل إليه ٓالاخرون ،وهو مسى أي منظمة تسى إ*ى تقديم
مخرجات متمJKة تر RÄúكافة أصحاب املصلحة باملنظمة من مالكKن وعمال وزبائن ومجتمع.
.2.2مداخل التم)( التنظيمي:
يتجسد التم JKالتنظيم4 Rي مداخل إدارية متعددة تساهم بشكل كب4 LKي تحقيق املرتكزات ٔالاساسية له،
وقد عرفت هذﻩ املداخل تطورا واهتماما كبLKين مع مرور السنوات ،وال تزال ع$ى ذلك إ*ى يومنا هذا،
15
وتتمثل هذﻩ املداخل فيما ي$ي:
.1.2.2مدخل ٕالادارة ٕالاسMاتيجيةManagement Stratégique :
ٕالادارة ٕالاسLMاتيجية ¼ي طريقة 4ي التفك LKوالتصرف تؤدي إ*ى رسم الاتجاﻩ العام وتصور الرؤى
املستقبلية للمنظمة ،وتصميم رسال/ا وتحديد غاي/ا عل املدى البعيد ،وتحديد أبعاد العالقات
املتوقعة بي/ا وبKن بيئ/ا بما يسهم 4ي بيان الفرص وال/ديدات املحيطة /çا ،ونقاط القوة والضعف
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املمJKة لها ،وذلك /çدف اتخاذ القرارات ٕالاسLMاتيجية املؤثرة ع$ى املدى البعيد ومراجع/ا وتقييمها،
وتتضمن أربعة مراحل :مرحلة التحليل ٕالاسLMاتيhي ،مرحلة صياغة ٕالاسLMاتيجية ،التنفيذ ٕالاسLMاتيhي،
التقييم ٕالاسLMاتيhي.
.2.2.2مدخل إدارة الجودة الشاملة"Management de la Qualité Total":
ويمكن تعريفها بأ¾/ا فلسفة إدارية ومدخل فكري لتأمKن جودة املنظمة 4ي جميع مراحلها ،ابتداء
باملواصفات ال· Rتقابل متطلبات املس/لك مرورا بالتصميم والتكنولوجيا وعمليات ٕالانتاج ،معتمدا 4ي
ذلك ع$ى منهج تكامل ٔالانشطة ومشاركة الجميع 4ي ذلك لكي يؤدي إ*ى التحسKن والتطوير املستمر،
وتقوم ع$ى ثالثة أبعاد رئيسية تتمثل 4ي :الLMك JKع$ى العميل ،املشاركة الجماعية ،التحسKن املستمر.
.3.2.2مدخل إعادة الهندسة"Reengineering":
تعت LÑإعادة الهندسة طريقة جديدة للتفك LKوتغي LKجذري /çدف التطوير ،ف Rüتع RÛالبدء من نقطة
الصفر ،وليس إصالح وترميم الوضع القائم أو إجراء تغيLKات تجميلية ،بل التخ$ي التام عن إجراءات
العمل القديمة الراسخة والتفك LKبصورة جديدة مختلفة 4ي كيفية تصنيع املنتجات ،وتقديم الخدمات
لتحقيق رغبات الزبائن.
.4.2.2مدخل القياس املقارن باألفضل"Benchmarking":
و¼ي عملية بحث مستمرة لقياس ومقارنة أداء املنتجات والخدمات واملمارسات 4ي منظمة معينة
بأفضل الرواد 4ي نفس الصناعة أو الصناعات ٔالاخرى ،فقد يكون القياس داخليا بأن يتم مقارنة
عمليات إدارةمعينة مع عمليات إدارة أخرى رائدة 4ي املنظمة نفسها ،وقد يكون خارجيا ،وهذا بمقارنة
مخرجات وعمليات املنظمة مع منظمات أخرى متفوقة ،سواء من نفس القطاع أو من قطاعات أخرى.
16
باإلضافة إ*ى املداخل السابقة ،هناك مدخلKن آخرين للتم JKالتنظيم Rيمكن إيجازهما فيما ي$ي:
.5.2.2مدخل تعددي للقيم ،وهذا يسى إ*ى طلب أنواع عديدة من التم JKوال· Rبمقدور ٔالافراد إدراكها.
.6.2.2مدخل فلسفة ٕالانجاز الذاتي للمنظمة ليكون موضع التقدير العام ،وهذا يستمد من القيم ال·R
تؤمن /çا املنظمات.
.3.2مرتكزات التم)( التنظيمي:
هناك سبعة أسس تمثل املرتكزات الالزمة لتوف LKإدارة متمJKة تمكن من بلوغ نتائج متفوقة  ،وهذﻩ
17
ٔالاسس ¼ي:
.1.3.2البناء الاسMاتيي :ويعكس توجهات املنظمة ونظر/0ا املستقبلية ،ويتضمن مجموعة من
العناصر الضرورية والواجب اعتمادها و¼ي :الرؤية ،الرسالة ،القيمٕ،الاسLMاتيجيةٔ،الاهداف
ٕالاسLMاتيجيةٔ،الاهداف قصLKة ٔالاجل ،الخطط.
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.2.3.2التوجه بالزبائن :فالزبون هو املحرك الرئي RÄÅألنشطة املنظمة ،واحتياجاته ¼ي سبب وجود
املنظمات ،كما أن ردود فعله ٕالايجابية أو السلبية ¼ي املحدد لبقاء املنظمة أو زوالها.
.3.3.2العمليات :إن ٔالاساس إلدارة التم JKهو النظر للمنظمة ع$ى أ¾/ا مجموعة من العمليات املLMابطة
واملتداخلة فيما بي/ا ،فالعملية ¼ي الطريقة ال· Rتتم /çا أعمال املنظمة ،وال· Rيجب أن تكون واضحة
للعاملKن لكي يتس ¶Ûلهم فهمها والتحكم ف»/ا ،ويتحقق ذلك باستناد العمليات ع$ى املرتكزات التالية:
السلطة ،الوضوح ،القيمة ،الرقابة والتحسKن.
.4.3.2املوارد البشرية :املوارد البشرية هم مصدر الLÁوة 4ي املنظمة وأغ$ى أصولها ع$ى ٕالاطالق ،واملوارد
البشرية عبارة عن تركيبه من الخصائص املمثلة 4ي القدرات ،املهارات ،الكفاءات والخLÑات ،وكأ¾/م
أهم مورد املنظمة فيقت RÄذلك الاستثمار ف»/م من خالل الاستغالل الكفء لتلك الخصائص املتمثلة
/éا ،والعمل ع$ى تنمي/ا من خالل إدارة تقوم ع$ى املرتكزات التالية :التقدير ،التمكKن ،التنمية
البشرية ،التوجيه ،الالJMام وإدارة ٔالاداء ...الخ.
.5.3.2نسج شبكة من العالقات :تتأثر نتائج املنظمة وتحدد من خالل جودة العالقات ال· Rيتم تكوي/ا
داخليا وخارجيا ،وتركز العالقات ع$ى ما ي$ي :الثقة املتبادلة ،العمل الجماèي ،الاتصال والتشابك.
.6.3.2التعلم :املنظمة تتعلم ،ف Rüتكتسب أنواعا جديدة من السلوك )ممارسات وأنشطة( نتيجة
تعرضها ملواقف معينة ،تفرض عل»/ا التخ$ي عن أنماط السلوك القديمة أو تعديلها ،وال· Rلم تعد
تساير متطلبات املواقف الجديدة واملتغLKة.
.7.3.2املوائمة والانسجام :ويع RÛالربط والتنظيم بKن ٔالاسس الستة لتعظيم إمكانيات املنظمة والعمل
4ي توافق تجاﻩ رسال/ا وأهدافها ٕالاسLMاتيجية ،وتثمKن املوارد وتعبئ/ا نحو بلوغ النتائج املرغوبة.
 .4.2أبعاد التم)( التنظيمي:
18
تتمثل أبعاد التم JKالتنظيم4 Rي كل من العناصر التالية:
تم)( القيادة :ويع RÛقدرة القائد املتمJKة ع$ى استغالل الفرص التنظيمية ،وتوف LKالفرص

التطويرية ،وقبول ٔالاعمال املتحدية ،بصورة تساعد املنظمة ع$ى مواجهة العمليات املضطربة ؤالازمات
املتعددة.
تم)( املرؤوس)ن :ويع RÛدرجة اتصاف أعضاء املنظمة بالحماس املتم4 JKي تأدية مهام املنظمة،

بامتالكهم قدرات عقلية وإمكانيات إبداعية متمJKة تساعدهم 4ي تخطي العقبات ال· Rتواجههم دون
تذمر ،وتشجيع ٓالاخرين ع$ى املشاركة الفعالة ال· Rتعزز من تحقيق ٔالاهداف الكلية للمنظمة.
تم)( الهيكل التنظيمي :ويع RÛقدرة ٕالاطار الهيك$ي الذي يربط أجزاء التنظيم ،ويوضح خطوط

السلطة واملسؤولية بشكل يساعد ع$ى أداء ٔالانشطة املختلفة ،لتحقيق ٔالاهداف املطلوبة.
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تم)( ٕالاسMاتيجية :ويع RÛدرجة تم JKالخطوات ال· Rتتخذها املنظمة لتحقيق رؤي/ا ورسال/ا،

وتفاعلها كخطة موحدة شاملة ومتكاملة ،تربط مزايا املنظمة بقدر/0ا ٕالاسLMاتيجية ع$ى مواجهة
التحديات البيئية.
تم)( الثقافة التنظيمية :ويع RÛدرجة توافق السلوك ،ويعكس تم JKقيم ومعتقدات ٔالافراد

ذوي النفوذ 4ي املنظمة ،وتشمل ع$ى جملة من العناصر) الانفتاح ،التعاون ،الثقةٔ ،الاصالة ،النشاط
القب$ي ،الاستقاللية ومواجهة املشكالت( ،حيث تسهم هذﻩ العناصر 4ي تعزيز فعالية ٔالاداء البشري.
 .3أثر الاستثمار 9ي رأس املال الفكري 9ي تحقيق التم)( التنظيمي 9ي مجمع صيدال -فرع
أنتيبيوتيكال -باملدية:
.1.3تقديم ملجمع صيدال "فرع أنتيبيوتيكال" باملدية:
يعت LÑمجمع صيدال شركة ذات أسهم ،يقع مقرﻩ الاجتماèي ع$ى الطريق الوالئي رقم  ،11ص ب،-141-
الدار البيضاء ،الجزائر العاصمة.
تم إدراج مجمع صيدال 4ي بورصة الجزائر بتاريخ ،1999/07/17 :بتأشLKة خاصة منحت له من طرف
لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقب/ا) (cosobرقم 98/04 :واملؤرخة 4ي  ،1998/12/24ويقدر عدد
املساهمKن 4ي البورصة ب  19288مساهم ،ويعد مجمع الصيدلة الكيماوية " املساهم الرئي "RÄÅوالذي
19
قام بشراء  %80من مجموع ٔالاسهم ال· Rعرضت للبيع.
تحصل املجمع 4ي  2005/02/05ع$ى شهادة الجودة  ،ISO9001منحته إياها الجمعية الفرنسية
للتدقيق والجودة.
قام املجمع بإنتاج  41.8مليون وحدة سنة  ،2017بعد أن كان يقوم بإنتاج 4 38.5ي سنة  ،2016وهذا
بسبب تحويل سلس· Rإنتاج من وحدة أخرى ،أي زيادة خطي إنتاج 4ي الثالثي الرابع من سنة 4 ،2017ي
حKن أن املجمع لم يقم بجذب تكنولوجيا جديدة منذ سنة  2008أي تكنولوجيا ٕالانتاج 20،لكن تم
جذب تطبيقات جديدة 4ي سنة  2014خاصة فيما يخص أجور املوظفKن ،وتم كذلك تحسKن جودة
املنتجات من خالل إدخال بعض املزايا ع$ى هذﻩ املنتجات 21،وكذلك تم 4ي سنة  2017توظيف 59
عامال كالتا*ي 1 :مهندس 4ي ٕالاعالم ٓالا*ي 6 ،مهندسKن 4ي املخابر 2 ،مهندسKن 4ي خلية الجودة4 2 ،ي
ورشة ٕالانتاج 3 ،متحصلKن ع$ى شهادة الدكتوراﻩ 4ي املديرية التقنية ،و 45عامل 4ي الورشات أي
عمال ٕالانتاج ،وتم ترقية  25عامال كالتا*ي 11 :عامل 4ي ٕالانتاج ،وعامل 4ي املطبعة 2 ،إداريKن11 ،
22
عامل 4ي مصلحة الصيانة.
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.2.3تفس) Mنتائج الدراسة:
سيتم التطرق 4ي هذا املبحث إ*ى عرض وتحليل نتائج الدراسة امليدانية محيطKن بكل جوان/ëا وتفسLK
كل ما مسته هاته الدراسة حيث تم الاعتماد ع$ى املقياس ٕالاحصائي spssإلعطاء نتائج دقيقة ،وهذا
بدء بتحليل الخصائص الشخصية والوظيفية ثم بتفس LKمجاالت الدراسة لنصل 4ي ٔالاخ LKإ*ى اختبار
الفرضيات.
 .1.2.3تحليل الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد الدراسة:
يتضمن هذا املطلب عرض لنتائج الدراسة حول خصائص أفراد العينة من خالل بعدين أساسيKن
ّ
وتم الاستعانة باإلحصاء الوصفي الستخراج ّ
هما :الخصائص الشخصية والوظيفيةّ ،
التكرارات والنسب
املئوية.
)الجدول رقم  :02املتغ)Mات الوصفية ألفراد عينة الدراسة(
املؤهل
العلمي
متوسط

سنوات
الخ·Mة
5-0

الفئات العمرية

التكرار

%

أقل أو يساوي 25
سنة
من  26إ¹ى 35
سنة
من  36إ¹ى 45
سنة
 46سنة فما فوق

1

2.9

13

 37.1ثانوي

15

12

 34.3جامºي

17

15-11 48.6

3

20-16

التكرار

%

التكرار

%

5

14.3

00

00

37.1

10-6 42.9

13

22.9

8

 25.7دراسات
9
عليا
100
35
 100املجموع :
35
 100املجموع :
35
املجموع :
املصدر:من إعداد الباحثKن بناء ع$ى نتائج الاستبيان.
يبKن مدى ارتباط مجاالت ّ
 .2.2.3الصدق البنائيّ : :
الدراسة مع املحور ال· Rتنتم Rإليه ،والجدول رقم
)ّ (02
يبKن مدى ارتباط كل املجاالت مع املحور بالدرجة الكلية لفقرات الاستبانة.
)الجدول رقم  :03معامل الارتباط  Spearmanيب)ن مدى ارتباط كل مجاالت الاستبانة مع املحور
ال¿ تنتمي إليه والدرجة الكلية لهذا البعد(
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8.6

8

22.9
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املح ـ ـ ـ ـ ــور ٔالاول
معامل
الارتباط

البعد
استقطاب رأس
املال الفكري
صناعة رأس املال
الفكري
تنشيط رأس املال
الفكري

املح ـ ـ ـ ـ ــور الثاني
مستوى
الداللة

البعد

معامل
الارتباط
0.682

مستوى
الداللة
0.000

0.902

0.000

0.882

0.000

البناء
ٕالاسMاتيي
املوارد البشرية 0.597

0.000

0.834

0.000

العمليات

0.702

0.000

0.000

العالقات

0.848

0.000

املحافظة عrى رأس 0.866
املال الفكري
0.000
0.722
التعلم
0.000
الاهتمام 9ي رأس 0.855
املال الزبوني
املصدر :من إعداد الباحثKن باالعتماد ع$ى مخرجات برنامج .SPSS
 .3.2.3ثبات الاستبيان :من أجل الLÑهنة ع$ى أن الاستبانة تقيس العوامل املراد قياسها والتثبيت من
صدقها تم إجراء اختبار مدى الاتساق الداخ$ي لفقرات املقياس ،وتم تقييم تماسك املقياس بحساب
 ،Alpha Cronbachوع$ى الرغم من عدم وجود قواعد قياسية بخصوص القيم املناسبة ،لكن من
الناحية التطبيقية يعد  (Alpha) 0.698معقوال 4ي البحوث املتعلقة باإلدارة والعلوم ٕالانسانية.
)الجدول رقم :04قيم معامل  Alpha Cronbachيب)ن درجة ثبات املحاور والاستبانة
ككل(
املحور
Cronbach
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد معام ـ ـ ــل
العبارات

Alpha

املحور ٔالاول

20

0.945

املحور الثاني

20

0.958

ٕالاستبانة

40

0.971

املصدر :من إعداد الباحثKن برنامج باالعتماد ع$ى مخرجات .SPSS
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يتضح من الجدول رقم )ّ (3
أن قيمة معامل ) (Cronbach Alphaملحور مدى اعتماد فرع
أنتيبيوتيكال ع$ى أبعاد الاستثمار 4ي رأس املال الفكري ¼ي ) (0.945و¼ي قيمة عالية ،وهذا ما يؤكد
ثبات عال لهذا املحور ،كما ّتدل قيمة ) (Cronbach Alphaملحور مدى اعتماد فرع أنتيبيوتيكال ع$ى
مرتكزات التم JKالتنظيم (0.958) Rو¼ي قيمة عالية ،وهذا ما يدل ع$ى ثبات عال لهذا املحور ،كما
ّ
يتضح من قيمة ) (Cronbach Alphaلالستبانة ككل ¼ي ) (0.971و¼ي قيمة عالية ،ما يدل ع$ى أ¾/ا
مؤشر هام لصالحية أداة الدراسة للتطبيق بغرض تحقيق أهدافها.
ّ
سيتم دراسة اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول عبارات
 .4.2.3تحليل نتائج الدراسة4:ي هذا ٕالاطار
وأبعاد الدراسة ،وذلك باستخدام املتوسط الحسابي ،والانحراف املعياري ،والتباين ،ودرجة موافقة
أفراد عينة الدراسة حول أثر الاستثمار 4ي رأس املال الفكري 4ي تحقيق التم JKالتنظيم Rلفرع
أنتيبيوتيكال أك LÑمن درجة الحياد و¼ي الوزن النس Rõاملقدر ب .%60
)الجدول رقم  :05املتوسط الحسابي وقيمة  sigلكل بعد من أبعاد الاستثمار 9ي رأس املال الفكري
9ي فرع أنتيبيوتيكال(

الرقم

البعد

املتوسط الحسابي

الانحراف املعياري

املتوسط الحسابي
النسÃ

Sig

الMتيب

أ .استقطاب رأس املال الفكري

113

0.000 0.0.000

4

0.919

69.6

0.000

3

تطبـ ـ ــق مؤسسـ ـ ــتك طـ ـ ــرق علميـ ـ ــة عنـ ـ ــد اسـ ـ ــتقطا/çا 3.48
للموارد البشرية.
تعتم ــد مؤسس ــتك ع $ــى أس ــاليب حديث ــة تمك /ــا م ــن 3.54
جذب ٔالافراد ذوي القدرات واملهارات العالية.

2

0.877

72.4

0.950

70.8

0.000

1

4ي حالة استقطاب وتوظيف العاملKن يؤخـذ 4ـي عـKن 3.71
الاعتبار مستوى الذكاء والثقافة العامة.
تق ـ ـ ـ ـ ــوم مؤسس ـ ـ ـ ـ ــتك باس ـ ـ ـ ـ ــتقطاب أحس ـ ـ ـ ـ ــن وأج ـ ـ ـ ـ ــدر 3.62
الكفاءات البشرية.

0.825

74.2

1
2
4
3
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ب.

0.000

جميع الفقرات معا :

3.59

2.941

71.85

صناعة رأس املال الفكري

0.866

73.6

2.628

75.75

0.000 0.000

 7تعمل ٕالادارة العليا ع$ـى إشـراك املرؤوسـKن 4ـي اتخـاذ 3.94
القرارات.
 8تعتمـ ــد املؤسسـ ــة ع$ـ ــى نمـ ــط قيـ ــادي ديمقراطـ ــي م ـ ــا 3.68
يف ــتح املج ــال للمرؤوس ــKن باملناقش ــة والتعب Kــ Lبحري ــة
عن أفكارهم.
3.78
جميع الفقرات معا

0.838

78.8

عملية التدريب 4ي مؤسستك عملية مستمرة.

0.000

6

3.71

0.750

74.2

3
1
4

0.000 0.000

5

تحفــز ٕالادارة العليــا ع$ــى التفاعــل والتعــاون ٕالايجــابي 3.82
داخل املنظمة.

0.785

76.4

2

ج.تنشيط رأس املال الفكري
9

0.890

76.4

0.731

84.4

 12تعمـ ــل مؤسسـ ــتك ع $ـ ــى اسـ ــتثمار الطاقـ ــات الفكري ـ ــة 3.77
للعاملKن.
3.95
جميع الفقرات معا

0.689

75.4

2.406

79.05

د.املحافظة عrى رأس املال الفكري
 13ت ــوفر ٕالادارة للع ــاملKن دعم ــا مادي ــا ومعنوي ــا لتطـ ــوير 3.71

0.925

11

0.000 0.000
0.00
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74.2

0.000 0.000

10

يش ــجع أفـ ـراد ٕالادارة العلي ــا بش ــكل مباش ــر الع ــاملKن 4.00
ع$ى التعب LKبأفكارهم وأرا/ãم الشخصية بحريـة ح·ـ¶
ولو تعارضت مع وجهات نظرهم.
تعمـ ـ ـ ــل مؤسس ـ ـ ـ ـتك ع$ـ ـ ـ ــى تش ـ ـ ـ ــجيع وتقويـ ـ ـ ــة ثقاف ـ ـ ـ ــة 3.82
التساؤل والاتصاالت املفتوحة.
4.22
تشجع ٕالادارة العليا ع$ى تشكيل حلقات الجودة.

0.000

0.766

80

2

3
1
4

2
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15

قدرا/0م ع$ى تعلم مهارات جديدة.
يت ــوفر  4ــي املؤسس ــة من ــاخ تنظيم ــ Rمس ــاعد ومش ــجع 3.62
ع$ى العمل.
3.82
تعمل املؤسسة ع$ى نشر ثقافة التعاون والثقة.

0.853

69.6

2.817

73.15

3.82

0.890

76.4

3.8

76

0.000

3.48

0.853

69.6

0.000

4.08

0.742

81.6

0.000

3.82

0.923

76.4

0.000 0.000

ه.الاهتمام 9ي رأس املال الزبوني
 17تلبياملؤسســةمتطلبات العميــل والاســتجابة لحاجاتــه
ورغباته بشكل يفوق توقعاته.
 18تأخ ـ ـ ــذ املؤسس ـ ـ ــة بع ـ ـ ــKن الاعتب ـ ـ ــار ش ـ ـ ــكاوى الزب ـ ـ ــائن
ومقLMحا/0م.
 19تعم ـ ــل املؤسس ـ ــة ع $ـ ــى إش ـ ـراك الزب ـ ــائن  4ـ ــي ص ـ ــناعة
القرارات الحاسمة.
 20تعتم ـ ـ ـ ــد املؤسس ـ ـ ـ ـة ع $ـ ـ ـ ــى آلي ـ ـ ـ ــات مختلف ـ ـ ـ ــة تجس ـ ـ ـ ــد
وتثمناهتمامها بالزبون.
جميع الفقرات معا

0.706

76.4

0.000 0.000

 16يجــد العــاملKن اهتمامــا وحــوافز ماديــة عنــد إســهامهم 3.48
التطوèي 4ي اكتشاف املشكالت.
3.65
جميع الفقرات معا

0.910

72.4

0.000 0.000
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املصدر :من إعداد الباحثKن باالعتماد ع$ى مخرجات برنامج
.SPSS
أ.استقطاب رأس املال الفكري :من الجدول أعالﻩ ،يتضح لنا أن املتوسط الحسابي لبعد استقطاب
رأس املال الفكري يساوي ) ،(3.59والوزن النس Rõيساوي )  (%71.85و¼ي أك LÑمن الوزن النسRõ
املحايد  ،%60ومستوى الداللة تساوي ) (0.000و¼ي أقل من )  ،(0.05مما يدل ع$ى وجود عالقة بKن
استقطاب رأس املال الفكري و تحقيق التم JKالتنظيم Rعند مستوى الداللة ٕالاحصائية )،(α=0.05
ويعزى ذلك إ*ى ّ
أن عملية الاستقطاب بفرع أنتيبيوتيكال تتم وفق أسس حديثة وواضحة ،وهذا وفقا
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ملتطلبات املنظمة ال·/0 Rدف إ*ى الحصول ع$ى كفاءات بشرية قادرة ومؤهلة ع$ى القيام بعملها وهذا
بدورﻩ ينعكس ع$ى أداء املنظمة.
ب.صناعة رأس املال الفكري :من الجدول أعالﻩ ،يتضح لنا أن املتوسط الحسابي لبعد صناعة رأس
املال الفكري يساوي ) ،(3.78والوزن النس Rõيساوي )  (%75.75و¼ي أك LÑمن الوزن النس Rõاملحايد
 ،%60ومستوى الداللة تساوي ) (0.000و¼ي أقل من )  ،(0.05مما يدل ع$ى وجود عالقة بKن صناعة
رأس املال الفكري و تحقيق التم JKالتنظيم Rعند مستوى الداللة ٕالاحصائية ) ،(α=0.05ويعزى ذلك
إ*ى أن صناعة رأس املال الفكري بفرع أنتيبيوتيكال تتم بمنهجية محكمة ومتفق عل»/ا ،نظرا لرغبات
ٔالافراد ال· Rتحتاج إ*ى تفعيل هذا النوع من ٔالاساليب من أجل حصد املزيد من الفهم واملعرفة وتحقيق
ٕالابداع والابتكار.
ج.تنشيط رأس املال الفكري :من الجدول أعالﻩ ،يتضح لنا أن املتوسط الحسابي لبعد صناعة رأس
املال الفكري يساوي ) ،(3.95والوزن النس Rõيساوي )  (%79.05و¼ي أك LÑمن الوزن النس Rõاملحايد
 ،%60ومستوى الداللة تساوي ) (0.000و¼ي أقل من )  ،(0.05مما يدل ع$ى وجود عالقة بKن تنشيط
رأس املال الفكري و تحقيق التم JKالتنظيم Rعند مستوى الداللة ٕالاحصائية ) ،(α=0.05ويعزى ذلك
إ*ى أن أسلوب تنشيط رأس املال الفكري بفرع أنتيبيوتيكال يتم وفق طريقة منتظمة ومستمرة ،وهذا
طبقا لحاجة الفرع املاسة إ*ى ممارسة هذا ٔالاسلوب الذي يتطلب مناخ تنظيم Rيعزز التعاون وروح
العمل الجماèي كونه مصدر حلول للمشكالت والقضايا ال· Rتتعرض لها املنظمة.
د.املحافظة عrى رأس املال الفكري :من الجدول أعالﻩ ،يتضح لنا أن املتوسط الحسابي لبعد صناعة
رأس املال الفكري يساوي ) ،(3.65والوزن النس Rõيساوي )  (%73.15و¼ي أك LÑمن الوزن النسRõ
املحايد  ،%60ومستوى الداللة تساوي ) (0.000و¼ي أقل من )  ،(0.05مما يدل ع$ى وجود عالقة بKن
املحافظة ع$ى رأس املال الفكري و تحقيق التم JKالتنظيم Rعند مستوى الداللة ٕالاحصائية )،(α=0.05
ويعزى ذلك إ*ى أن أسلوب املحافظة ع$ى رأس املال الفكري بفرع أنتيبيوتيكال يتم بطريقة جيدة مبنية
ع$ى أسس علمية حديثة ،وهذا /çدف التأث LKع$ى الكفاءات البشرية داخل الفرع ،وهو ما بدورﻩ يعكس
املحفظة ع$ى هذﻩ الكفاءات وتحقيق رضاهم.
ه .الاهتمام 9ي رأس املال الزبوني :من الجدول أعالﻩ ،يتضح لنا أن املتوسط الحسابي لبعد صناعة
رأس املال الفكري يساوي ) ،(3.8والوزن النس Rõيساوي )  (%76و¼ي أك LÑمن الوزن النس Rõاملحايد
 ،%60ومستوى الداللة تساوي ) (0.000و¼ي أقل من )  ،(0.05مما يدل ع$ى وجود عالقة بKن صناعة
رأس املال الفكري و تحقيق التم JKالتنظيم Rعند مستوى الداللة ٕالاحصائية ) ،(α=0.05ويعزى ذلك
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إ*ى أن أسلوب الاهتمام برأس املال الزبوني بفرع أنتيبيوتيكال يتم وفق ميكانJKمات حديثة ومتطورة،
ّ
تعزز من اهتمام الفرع بزبائنه وفقا الحتياجا/0م الالمتناهية وال· Rتتطلب ردت فعل سريعة تعكس سد
هاته الاحتياجات وإشباعها.
)الجدول رقم  :06املتوسط الحسابي وقيمة  sigلكل بعد من أبعاد التم)( التنظيمي 9ي فرع
أنتيبيوتيكال(

الرقم

البعد

املتوسط الحسابي

الانحراف املعياري

املتوسط الحسابي
النسÃ

Sig

الMتيب

أ .البناء ٕالاسMاتيي

3.03

76.85

ب .املوارد البشرية
 25تلJMم املؤسسة باحLMام ٔالافراد والاعLMاف بجهودهم3.74 .

0.852

74.8

1.010

70.2

26
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3
4

1
4

0.000

تق ــوم إدارة امل ــوارد البش ــرية ب ــالتقييم املس ــتمر ألداء 3.51
الع ـ ــاملKن للكش ـ ــف ع $ـ ــى نق ـ ــاط الق ـ ــوة واس ـ ــتثمارها
ونقاط الضعف ومعالج/ا.

0.000

1.010

74.8

2

0.0 0.0

 23للمؤسس ـ ــة توجه ـ ــات ومس ـ ــارات واض ـ ــحة تعم ـ ــل  4ـ ــي 3.82
اتجاهها.
 24للمؤسســة مجموعــة مــن املعــائ LKالاخالقيــة تعمــل 4ــي 3.74
إطارها.
3.84
جميع الفقرات معا

0.857

76.4

0.000

0.772

77

22

تقـ ـ ـ ـ ــوم املؤسسـ ـ ـ ـ ــة بوضـ ـ ـ ـ ــع السياسـ ـ ـ ـ ــات الواضـ ـ ـ ـ ــحة 3.94
والدقيقة سعيا لتحقيق ٔالاهدافاملسطرة.
تعمل املؤسسة ع$ى رسم خطة واضحة تساعد ع$ى 3.85
تحقيق ٔالاهداف والطموحات.

0.000 0.000

21

0.764

78.8

1
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جميع الفقرات معا

3.63

3.77
4.11
3.97

0.546
0.758
0.706

75.4
82.2
79.4

3.93

2.077

78.7

0.00 0.00 0.000
0 0

3.88

0.582

77.6

0.000 0.000

ج.العمليات
 29تعم ـ ـ ـ ــل املؤسس ـ ـ ـ ــة ع $ـ ـ ـ ــى تحس ـ ـ ـ ــKن أنظم ـ ـ ـ ــة ٕالانت ـ ـ ـ ــاج
املسؤولة عن خلق السلع والخدمات.
 30تتب ¶Ûاملؤسسة تطبيق نظم حديثة إلدارة العمليات.
 31تلJMم ٕالادارة العليا بالتقييم املستمر للعمليات.
 32تق ـ ـ ـ ــوم املؤسس ـ ـ ـ ــة بتق ـ ـ ـ ــديم الخ ـ ـ ـ ــدمات بن ـ ـ ـ ــاءا ع $ـ ـ ـ ــى
احتياجات جميع ٔالاطراف ذات العالقة باملنظمة.
جميع الفقرات معا

2.627

72.7

0.000 0.000

28

0.608

71.4

0.000

27

ترك ـ ــز ٕالادارة العلي ـ ــا ع $ـ ــى ديموم ـ ــة إقام ـ ــة ال ـ ــدورات 3.71
التدريبية للعاملKن لتطوير قدرا/0م ومهارا/0م.
تق ـ ـ ــوم ٕالادارة العلي ـ ـ ــا بإرش ـ ـ ــاد ٔالاف ـ ـ ـراد إ* ـ ـ ــى الوجه ـ ـ ــة 3.57
الصحيحة والتأث LKإيجابا ع$ى قرارا/0م.

0.750

74.2

2
3

3
4
1
2

د.العالقات

ه.التعلم
 37تعـ ــزز ٕالادارة العليـ ــا الثقافـ ــة املشـ ــجعة ع$ـ ــى الـ ــتعلم 3.80

0.964
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0.000

2.802

75.1

0.000

0.785

80.4

0.000

0.843

72.4

2
3
1

0.000 0.00

0.770

75.4

0.000

 33تـ ـ ــدعم ٕالادارة العليـ ـ ــا العـ ـ ــاملKن ع$ـ ـ ــى طـ ـ ــرح ٔالافكـ ـ ــار 3.60
والنقاش الحر.
 34تــوفر املؤسســة قنــوات اتصــال فعالــة تســمح بتبــادل 3.77
املعلومات بKن ٔالافراد.
 35تشــجع ٕالادارة العليــا التنــافس بــKن العــاملKن لــدفعهم 3.62
نحو التوصل ألفكار إبداعية.
 36تمتلـ ـ ـ ــك املؤسسـ ـ ـ ــة عالقـ ـ ـ ــات وطيـ ـ ـ ــدة مـ ـ ـ ــع أط ـ ـ ـ ـراف 4.02
خارجية.
3.75
جميع الفقرات معا

0.847

72

4

3

املجلد  / 10الع ـدد ،(2019) 3 :ص 127-99

مجلـة الاقتصاد الجديد

املستمر.

76.2

0.000

0.832

73.6

0.000

0.857

76.4

0.000 0.000

 38تلMــJم ٕالادارة بشــكل دائــم ع$ــى وضــع السياســات ال·ــ3.94 R
تساعد ٔالافراد ع$ى عملية التعلم.
 39تس ـ ـ ــى املؤسس ـ ـ ــة جاه ـ ـ ــدة ع $ـ ـ ــى ت ـ ـ ــوف LKبيئ ـ ـ ــة عم ـ ـ ــل 3.82
مساعدة ومشجعة ع$ى التعلم.
 40ت ــوفر ٕالادارة للع ــاملKن دعم ــا مادي ــا ومعنوي ــا لتطـ ــوير 3.68
قدرا/0م ع$ى تعلم مهارات جديدة.
3.81
جميع الفقرات معا

0.802

78.8

1
2
4

املصدر :من إعداد الباحثKن باالعتماد ع$ى مخرجات برنامج
.SPSS
أ.البناء ٕالاسMاتيي :من الجدول أعالﻩ ،يتضح لنا أن املتوسط الحسابي لبعد صناعة رأس املال
الفكري يساوي ) ،(3.84والوزن النس Rõيساوي )  (%76.85و¼ي أك LÑمن الوزن النس Rõاملحايد ،%60
ومستوى الداللة تساوي ) (0.000و¼ي أقل من )  ،(0.05مما يدل ع$ى وجود عالقة بKن صناعة رأس
املال الفكري و تحقيق التم JKالتنظيم Rعند مستوى الداللة ٕالاحصائية ) ،(α=0.05ويعزى ذلك إ*ى ّ
أن
البناء الاسLMاتيhي بفرع أنتيبيوتيكال يتم JKبصورة واضحة ومعLÑة عن أهداف الفرع وفقا لتوجهاته
ونظرته املستقبلية ال· Rتعكس تصورﻩ الاسLMاتيhي من أجل تدعيم مركزﻩ التناف RÄÅوالتأث LKإيجابا ع$ى
النتائج ال· Rيحققها.
ب.املـ ــوارد البشـ ــرية :مـ ــن الج ــدول أعـ ــالﻩ ،يتض ــح لنـ ــا أن املتوس ــط الحسـ ــابي لبع ــد صـ ــناعة رأس املـ ــال
الفك ــري يس ــاوي ) ،(3.63وال ــوزن النس ــ Rõيس ــاوي )  (%72.7و¼ ــي أك Ñــ Lم ــن ال ــوزن النس ــ Rõاملحاي ــد ،%60
ومســتوى الداللــة تســاوي ) (0.000و¼ــي أقــل مــن )  ،(0.05ممــا يــدل ع$ــى وجــود عالقــة بــKن صــناعة رأس
املال الفكري و تحقيق التم JKالتنظيمـ Rعنـد مسـتوى الداللـة ٕالاحصـائية ) ،(α=0.05ويعـزى ذلـك إ*ـى ّ
أن
ركKــJة املــوارد البشــرية بفــرع أنتيبيوتيكــال تمثــل الركKــJة ٔالاو*ــى داخــل الفــرع باعتبارهــا كمــورد يبــدع ويبتكــر
ويط ــرح ٔالافك ــار ويص ــنع ٕالانجازات،وه ــذا وفق ــا ملتطلب ــات الف ــرع ال· ــ Rتحت ــاج إ* ــى ك ــوادر بش ــرية ذو ق ــدرات
ومهارات عالية أك LÁتأهيال 4ي تأدية وظائفها.
ج .العملي ــات :م ــن الج ــدول أع ــالﻩ ،يتض ــح لن ــا أن املتوس ــط الحس ــابي لبع ــد ص ــناعة رأس امل ــال الفك ــري
يســاوي ) ،(3.93والــوزن النســ Rõيســاوي )  (%78.7و¼ــي أكÑــ Lمــن الــوزن النســ Rõاملحايــد  ،%60ومســتوى
الداللة تساوي ) (0.000و¼ي أقل من )  ،(0.05مما يدل ع$ى وجود عالقة بKن صناعة رأس املال الفكري
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و تحقي ــق التم Kــ Jالتنظيم ــ Rعن ــد مس ــتوى الدالل ــة ٕالاحص ــائية ) ،(α=0.05ويع ــزى ذل ــك إ* ــى ّ
أن أس ــلوب
العملياتبفرع أنتيبيوتيكال يتم بطريقة سليمة نظرا لحاجات ورغبات العمـالء ال·ـ Rتتطلـب سـرعة تلبي/ـا
وترجم/ا إ*ى سلع حقيقية وبالجودة املتعارف عل»/ا.
د .العالق ــات :م ــن الج ــدول أع ــالﻩ ،يتض ــح لن ــا أن املتوس ــط الحس ــابي لبع ــد ص ــناعة رأس امل ــال الفك ــري
يســاوي ) ،(3.75والــوزن النســ Rõيســاوي )  (%75.1و¼ــي أكÑــ Lمــن الــوزن النســ Rõاملحايــد  ،%60ومســتوى
الداللة تساوي ) (0.000و¼ي أقل من )  ،(0.05مما يدل ع$ى وجود عالقة بKن صناعة رأس املال الفكري
و تحقي ـ ــق التم Kـ ــ Jالتنظيم ـ ــ Rعن ـ ــد مس ـ ــتوى الدالل ـ ــة ٕالاحص ـ ــائية ) ،(α=0.05ويع ـ ــزى ذل ـ ــك ّ
أن مس ـ ــتوى
العالقــات بفــرع أنتيبيوتيكــال يــتم وفــق معــاي LKواضــحة ومحــددة ،وهــذا طبقــا لجــودة العالقــات ال·ــ Rيــتم
تكوي/ا داخليا وخارجيا وال· Rتحتاج إ*ى جملة من املمارسات الازمة لتعزيزها.
ه.التعلم :من الجدول أعـالﻩ ،يتضـح لنـا أن املتوسـط الحسـابي لبعـد صـناعة رأس املـال الفكـري يسـاوي
) ،(3.81والــوزن النســ Rõيســاوي )  (%76.2و¼ــي أكÑــ Lمــن الــوزن النســ Rõاملحايــد  ،%60ومســتوى الداللــة
تس ــاوي ) (0.000و¼ ــي أق ــل م ــن )  ،(0.05مم ــا ي ــدل ع $ــى وج ــود عالق ــة ب ــKن ص ــناعة رأس امل ــال الفك ــري و
تحقي ــق التم Kــ Jالتنظيم ــ Rعن ــد مس ــتوى الدالل ــة ٕالاحص ــائية ) ،(α=0.05ويع ــزى ذل ــك إ* ــى ّ
أن سياس ــات
الــتعلم املســتمر بفــرع أنتيبيوتيكــال تــتم وفــق أســس متينــة وواضــحة تتــيح فــرص متكافئــة للجميــع /çــدف
ٕالاستفادة من عملية التعلم وتتم وفقا لحاجات ٔالافراد إ*ى هذا النوع من املمارسات.
.5.2.3اختبار الفرضيات :سنحاول 4ي هذا املطلب اختبار الفرضيات املوضوعة حول القسم التطبيقي:
.1.5.2.3اختبار الفرضية ٔالاو¹ى :ال يوجد أثر ذو داللة معنوية لـرأس املـال الفكـري عrـى تحقيـق التم)ـ(
التنظيمي لفرع أنتيبيوتيكال عند مستوى الداللة α<=0.05
الختبــار هــذﻩ الفرضــية تــم اســتخدام تحليــل الانحــدار البســيط للتحقــق مــن أثــر الاســتثمار 4ــي رأس املــال
الفكري 4ي تحقيق التم JKالتنظيم Rلفرع أنتبيتيكال ،وكما هو موضح 4ي الجدول ٓالاتي:
)جـدول رقـم  :07نتــائج إختبـار تحليـل ٕالانحــدار البسـيط لتـأث) Mأدوات منظمــات الـتعلم 9ـي تحقيــق
التم)( التنظيمي(
املتغ) ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــR M
الارتباط
التابع

12.511
120

0.000

0.625

الانحـ ـ ــدا 4
ر

0.754

6.592

0.000

التم)(
التنظيمي

0.791

F
R2
معامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل املحسوبة
الارتباط

DF
درجات الحرية

Sig

T
B
معامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل املحسوبة
الانحدار

Sig
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املجموع 34
املصدر :من إعداد الباحثKن باالعتماد ع$ى مخرجات برنامج .spss
 .2.5.2.3اختبار الفرضية الثانية :توجد فروق ذات داللة إحصائية ب)ن إجابات املبحوث)ن تعزى
للمتغ)Mات الشخصية )الجنس ،العمر ،املستوى التعليمي ،الخ·Mة( عند مستوى املعنوية
ٕالاحصائية :(α<= 0.05
لإلجابة ع$ى هذﻩ الفرضية تم استخدام :اختبار التجانس 4 Levene’s Testي حالة دراسة الاختالف بKن
فئتKن ،وتحليل التباين ٔالاحادي  One Way ANOVAوهذا 4ي حالة دراسة الاختالف بKن أك LÁمن فئتKن،
واختبار  TلLMجيح الاختالف ألي فئة ينتم Rإلثبات أو نفي وجود الاختالف.
أ-أثر عامل الجنس عrى آراء عينة الدراسة تجاﻩ متغ)Mات الدراسة
باعتبــار أن متغKــ Lالجــنس يضــم فئتــKن )ذكــور ،إنــاث( اســتخدمنا اختبــار التجــانس لتحديــد الاخــتالف مــن
عدمه ،وتحصلنا ع$ى النتائج املوضحة 4ي الجدول ٓالاتي:
)الجدول رقم :08نتائج اختبار التجانس للفروق ب)ن متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة
ً
طبقا إ¹ى متغ) Mالجنس(
املجال

الجنس العدد املتوسط

الانحـ ـ ــراف اختبـ ـ ــار التجـ ـ ــانس
املعياري Levene’sTest

املح ـ ـ ــور ذكر
ٔالاول
أن¶
املح ـ ـ ــور ذكر

25

58,920

10,641

10
25

62,800
59,880

5,692
9,984

أن¶

10

62,700

7,008

الثاني

4.037
1.361

قيمة T
1.0861.3920.8130.945-

القيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الاحتمالية
0.53
0.25

املصدر :من إعداد الباحثKن باالعتماد ع$ى مخرجات برنامج spss
بنـاءع$ى النتــائج املوضــحة 4ـي الجــدول ) (08نالحــظ أن القيمـة الاحتماليــة أكÑــ Lمـن مســتوى املعنويــة
) (0.05للمحــورين ٔالاول )رأس املــال الفكــري( والثــاني )التم)ــ( التنظيمــي( ،لــذلك نقبــل فرضــية العــدم،
وعليه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول أثر أدوات منظمات التعلم ع$ى تحقيق التم JKالتنظيمR
تعزى ملتغ LKالجنس.
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ب-أثر متغ) Mالعمر عrى آراء عينة الدراسة تجاﻩ متغ)Mات الدراسة
للتعرف ع$ى ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية 4ي متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة
وفقا إ*ى الفئة العمرية استخدمنا تحليل التباين ٔالاحادي،والنتائج كما يوضحها الجدول ٓالاتي:
)جدول رقم  :09نتائج تحليل التباين ٔالاحادي للفروق 9ي متوسطات إجابات أفراد مجتمع
الدراسة طبقا إ¹ى متغ) Mالعمر(
املجال

مصدر التباين

مجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع درجـ ــات متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط
املربعات
الحرية املربعات
510,824

3

170,275

املح ـ ــور داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ٔالاول املجموعات

2606,147

31

84,069

املجموع

3116,971

34

254.344

بKن املجموعات

292,013

3

97,338

املح ـ ــور داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
الثاني املجموعات

2599,530

31

83,856

املجموع

2891,543

34

181.194

بKن املجموعات

قيمة ف

2.025

1.116

القيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الاحتمالية

0.131

0.340

املصدر :من إعداد الباحثKن باالعتماد ع$ى مخرجات برنامج spss
بناءاع$ى النتائج املوضحة 4ي الجدول ) (09نالحـظ أن القيمـة الاحتماليـة أكÑـ Lمـن مسـتوى املعنويـة
) (0.05للمحــورين ٔالاول )رأس املــال الفكــري( والثــاني )التم)ــ( التنظيمــي( ،لــذلك نقبــل فرضــية العــدم،
وعليه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول أثر أدوات منظمات التعلم ع$ى تحقيق التم JKالتنظيمR
تعزى ملتغ LKالعمر.
ج-أثر متغ) Mاملستوى التعليمي عrى آراء عينة الدراسة تجاﻩ متغ)Mات الدراسة
للتعرف ع$ى ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللـة إحصـائية 4ـي متوسـطات إجابـات أفـراد عينـة الدراسـة
وفقا ملتغ LKاملستوى التعليم Rاستخدمنا تحليل التباين ٔالاحادي ،والنتائج كماي وضحها الجدول ٓالاتي:
)جدول رقم  :10نتائج تحليل التباين ٔالاحادي للفروق 9ي متوسطات إجابات أفراد مجتمع
ً
الدراسةطبقا ملتغ) Mاملستوى التعليمي(
املجال مصدر التباين مجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع درجـ ــات متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط قيمة ف القيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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الحرية

املربعات

املربعات

2

25,148

32

95,834

3116,971
121,143

34
2

120.982
60,571

املح ـ ــور داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
الثاني املجموعات

2770,400

32

86,575

املجموع

2891,543

34

147.146

بKن املجموعات
املح ـ ــور داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
3066,675
ٔالاول املجموعات
50,297

املجموع
بKن املجموعات

الاحتمالية

0.262

0.700

0.707

0.504

املصدر :من إعداد الباحثKن باالعتماد ع$ى مخرجات برنامج spss
بناءاع$ى النتائج املوضحة 4ي الجدول ) (10نالحظ أن القيمة الاحتمالية أك LÑمن مستوى املعنوية
) (0.05للمحورين ٔالاول )رأس املال الفكري( والثاني )التم)( التنظيمي( ،لذلك نقبل فرضية العدم،
وعليه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول أثر أدوات منظمات التعلم ع$ى تحقيق التم JKالتنظيمR
تعزى ملتغ LKاملستوى التعليم.R
د-أثر متغ) Mالخ·Mة عrى آراء عينة الدراسة تجاﻩ متغ)Mات الدراسة
)جدول رقم  :11نتائج تحليل التباين ٔالاحادي للفروق 9ي متوسطات إجابات أفراد مجتمع
ً
الدراسة طبقا ملتغ) Mالخ·Mة(
القيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
مجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع درجـ ــات متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط
قيمة ف
املجال مصدر التباين
الحرية املربعات
املربعات
الاحتمالية
211,502

بKن املجموعات
املح ـ ــور داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
2905,469
ٔالاول املجموعات
3116,971
88,091

املجموع
بKن املجموعات
املح ـ ــور
داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
الثاني
2803,452
املجموعات

4

52,876

30

96,849

34
4

149.725
22,023

30

93,448
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0.546

0.236

0.703

0.916
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املجموع

2891,543

34

115.471

املصدر :من إعداد الطالب اعتمادا ع$ى برنامج.spss
بناءاع$ى النتائج املوضحة 4ي الجدول ) (11نالحظ أن القيمة الاحتمالية أك LÑمن مستوى املعنوية
) (0.05للمحورين ٔالاول )رأس املال الفكري( والثاني )التم)( التنظيمي( ،لذلك نقبل فرضية العدم،
وعليه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول أثر أدوات منظمات التعلم ع$ى تحقيق التم JKالتنظيمR
تعزى ملتغ LKاملستوى التعليم.R
خاتمة:
أصبحت استمرارية املنظمات ونجاحها يعتمدان ع$ى قدر/0ا التنافسية فيما يتعلق برأس املال
الفكري ؤالاصول املستندة إ*ى املعرفة ،وكذلك ع$ى مدى قدر/0ا ع$ى تطبيق تلك ٔالاصول وٕالافادة م/ا
4ي أنشط/ا التشغيلية و4ي تطوير عمليا/0ا ومنتجا/0ا و4ي تحقيق القيمة املضافة لها ،إذ يعد رأس املال
الفكري موردا اسLMاتيجيا مهما ومصدرا لتوليد ثروة املنظمة ؤالافراد غ$ى حد سواء ،والاستثمار 4ي
رأس املال الفكري هو استثمار ناجح يحقق عوائد عالية ،حيث ال أحد يجادل 4ي أهمية هذا الاستثمار
باعتبارﻩ مصدرا لقيمة املنظمة الداخلية والخارجية ومصدرا مل/0JKا الاسLMاتيجية ،وتحقيق التمJK
التنظيم ،Rهذا ٔالاخ LKالذي يعد كمفهوم إداري حديث شامل ومتكامل يجمع عناصر بناء املنظمات
الحديثة ومقوما/0ا ع$ى أسس متفوقة تحقق لها قدرات فائقة 4ي مواجهة التغLKات ،كما تكفل لها
تحقيق الLMابط والتكامل والتناسق بKن عناصرها ومكونا/0ا الذاتية ،واستثمار قدرا/0ا املحورية وبالتا*ي
تحقيق السبق التناف ،RÄÅوتعظيم الفوائد واملنافع ألصحاب املصلحة من مالكKن للمنظمة ،وعاملKن
ف»/اـ والزبائن واملجتمع.
نتائج الدراسة :توصلنا من خالل هذﻩ الدراسة إ*ى جملة من النتائج جاءت كما ي$ي:



أن هناك مستوى تطبيق جيد ألبعاد الاستثمار 4ي رأس املال الفكري بفرع أنتيبيوتيكال ،وهذا

راجع إ*ى أهمية هذﻩ ٔالابعاد ومدى قدر/0ا 4ي تطوير معارف ومهارات ٔالافراد.


يعتمد فرع أنتيبيوتيكال ع$ى استقطاب ٔالافراد ذوي القدرات واملهارات العالية وهذا ما يؤكد

بأن الفرع يعتمد ع$ى أساليب حديثة 4ي التوظيف ،وأنه يسى الستقطاب رأس املال الفكري.


يعمل الفرع بشكل دائم ع$ى استثمار معارف ومهارات ٔالافراد ،من خالل إقامة الحلقات

النقاشية وتشجيع الحوار والاتصاالت املفتوحة ،ألن املنظمات الحديثة أصبح التعلم سمة أساسية 4ي
كيا¾/ا.
124

مجلـة الاقتصاد الجديد



املجلد  / 10الع ـدد ،(2019) 3 :ص 127-99

يقوم فرع أنتيبيوتيكال باالستماع املستمر إ*ى حاجات ورغبات الزبون ،ثم العمل ع$ى ترجم/ا

إ*ى سلع وخدمات حقيقية تفي باحتياجاته أو ما يفوق توقعاته.


يو*ي الفرع اهتماما كبLKا بعملية التعلم لتطوير مهارات ٔالافراد وتعزيز عملية ٕالابداع والابتكار،

هذا ع$ى اعتبار أن التعلم أضى يمثل الركJKة ٔالاساسية ال· Rتعتمد عل»/ا املنظمة املعاصرة لتحقيق
املJKة التنافسية وسحق املنافسKن.


الاقMاحات :توصلنا 4ي آخر هذﻩ الدراسة إ*ى وضع جملة من الاقLMاحات ال· Rنرى بأ¾/ا

مناسبة ،وأ¾/ا إذا طبقت سJMيد من كفاءة وفعالية املؤسسة ،حيث جاءت كما ي$ي:


ضرورة الLMك JKع$ى أبعاد الاستثمار 4ي رأس املال الفكري )الاستقطاب ،الصناعة ،التنشيط،

املحافظة ،الاهتمام بالزبائن( ،والسي دوما إ*ى اكتساب ٔالافكار واملعارف الجديدة والتطلع نحو
املستقبل.


العمل ع$ى نشر ثقافة التعاون وتشكيل فرق العمل داخل املؤسسة.



ع$ى املنظمات الدخول إ*ى جو املنافسة ،وتقديم منتجات متمJKة بالشكل الذي يعجز

املنافسKن ع$ى تقليدها.


ّ
ينبي ع$ى املنظمات ال· Rتسى إ*ى التم JKأال تقلد ٓالاخرين ،بل تنظر إ*ى إنجازا/0م لتأخذ العLÑ

والدروس ال· Rتقودها إ*ى ٕالاتيان باألحدث ؤالاجود ؤالاك LÁتطورا وحداثة ،ألن التم JKهو انفراد
واستقالل كامل عن ٓالاخرين وٕالاتيان بالجديد الذي لم يفكر به ٓالاخرون.


من أهم مقومات تم JKاملنظمات هو رأس املال البشري  ،لذا ينبي ع$ى إدارة املنظمة أن تمكن

وتشارك العاملKن وتشجعهم ع$ى توليد وطرح ٔالافكار ،واحLMام أفكارهم وإبداعا/0م ح·¶ ولولم تر ى إ*ى
املستوى املطلوب.
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