
ملخص

حنو سكيكدة -فرع الوقود-يف مؤسسة نفطال العاملنياالطارات هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على اجتاهات
رأس السائد لديهم، هذا بإضافة إىل معرفة أثر تنظيميالسائد والتعرف أيضا على مستوى اإلبداع الراس الفكريمستوى 

العاملني.االطارات لدىتنظيميبأبعاده املختلفة يف اإلبداع الاملال الفكري

) 206(بالغ عددهم الو سكيكدة -فرع الوقود–العاملني يف مؤسسة نفطال يتكون جمتمع الدراسة املستهدف من 

، حيث اطار)62(واليت بلغ حجمها و اليت تتكون من االطارات قصودة، واستخدمت الطالبة طريقة العينة املعامل و عاملة
وقد ،تحليل اإلحصائيلإستبانة صاحلة ل)60(مت توزيع إستبانة عليهم من خالل عدة زيارات ميدانية، واسرتد منها

عتماد على عدة أساليب إحصائية لتحليل االومت ،لوصول إىل نتائج الدراسةلاستخدمت الطالبة املنهج الوصفي التحليلي 
.T-TEST، واختبار حتليل التباين األحاديحندار املتعدد، حتليل االي، البيانات منها: مقياس اإلحصاء الوصف

جاء اهتمام املؤسسة براس املال الفكري بابعاده املختلفةأن مستوى: صت هذه الدراسة إىل عدة نتائج من أمههاخلو 
لرأس وتبني وجود أثر ذو داللة إحصائية ة مبستوى مرتفع،املؤسسلدى العاملني بنفس تنظيميمستوى الكما كانمرتفعا،

من التغريات )%30.2(راس املال الفكريفسرثحيلدى العاملني،تنظيميبداع الاإلبأبعاده املختلفة يف املال الفكري
.2Rوذلك باالعتماد على قيمة معامل التحديد الطاراتلدى التنظيمياحلاصلة يف مستوى اإلبداع ا

االهتمام حول مستوى املبحوثنيإضافة إىل ما سبق فقد بينت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات 
ملتغري اجلنس، كذلك  وجود فروق سكيكدة - فرع الوقود–مؤسسة نفطال السائد يف براس املال الفكري بابعاده املختلفة 
عمر، اللدى العاملني تعزى ملتغريات التالية: تنظيمي حول مستوى اإلبداع الاملبحوثنيذات داللة إحصائية يف اجتاهات 

ؤهل العلمي، سنوات اخلربة.امل

املؤسسة القيام بعمل و تنفيد برامج تدريبية مستمرة جلميع اعلى وتوصلت الدراسة إىل العديد من التوصيات أمهها: 
أيضا أن ختصص األموال الكافية لتنفيذ ومتابعة األفكار اليت املؤسسة على و . بني العمالوترسيخ النهج الدميقراطياملوظفني 
املخاطرة. حخاطرة عالية وتشجيع العاملني على العمل ضمن فرق العمل تسودها رو تتسم مب



Abstract

This study aimed to identify the trends in the tire workers naftal Branch Foundation
Alocod- Skikda about the intellectual level of prevailing Ras also identify the level
prevailing organizational creativity they have, this added to the knowledge of the
impact of the various dimensions of intellectual capital in the organizational creativity
of tire workers.

Target of workers in naftal Foundation Branch Fuel-Skikda study population
totaling 206 workers and worker consists, and used the student intended sample, which
consists of a tire that size was way (62) framework, where the distribution of a
questionnaire them through several visits field, and recovered them (60) questionnaire
is valid for statistical analysis, have been used student descriptive analytical method to
get to the results of the study, was to rely on several methods for statistical analysis of
the data including: descriptive statistics scale, multiple regression analysis, analysis of
variance, and test the T-TEST.

This study concluded that a number of the results of the most important: that the
level of the enterprise interest Brass intellectual capital its various dimensions was
high, as was the organizational level among workers in the same institution at a high
level, showing the existence of the impact of a statistically significant capital
intellectual different dimensions in the organizational creativity among employees,
where It interpreted the intellectual capital (30.2%) of the developments in the level of
creativity among the regulatory changes and tire depending on the value of
determination coefficient R2.

In addition to the above, the study showed the existence of significant differences in
the respondents trends on the level of interest in capital intellectual its various
dimensions prevailing in naftal Branch Foundation Alocod- Skikda to gender, as well
as the presence of statistically significant differences in the respondents trends on the
level of organizational creativity among employees differences attributable to the
following variables: age, educational qualification, years of experience.

The study found many of the recommendations, including: the Aalmassh action
Implementation and ongoing training programs for all staff and the consolidation of
the democratic approach between workers. And also on the Foundation to allocate
sufficient funds for the implementation of and follow-up ideas that are high and the
risk of encouraging workers to work in teams in a spirit of risk.
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إهـــداء

النبع الجميل الذي سقاني من فيض الحنان ،دربي إلىإلى الشمعة التي تحترق لتنير 
رمز المحبة والعطاء، قمة التضحية ،الى ،الى من تتطلع لرؤيتي في القممنحو النجاحتدفعني دوماإلى التي 

دد سربيع الحياة، وقارب النجاة، وحلوة الذكريات، أطال اهللا بعمرها و والوفاء، ماسحة الدمع واألحزان، 
خطاها.

"نور عيني أمي غالية"
في شفتيبسمة الالى من وزرع ضله كان وصولي،فو تعالى ضل اهللافه مضيت في طريقي فبالذي بنور الى

،الحياةوبعث في فؤادي بهجة
ن ذاق المرارة ألنعم بحالوة األيامإلى من سهر الليالي ألنام قريرة العين، إلى م

ساميةالى صاحب المبادئ الروحي بذور الطموح والمثابرةفيزرع و الحياة، ىإلي من علمني معن
الى استاذي و قدوتي و مثلي االعلى في الحياة

اطال اهللا في عمره و سدد خطاهالى اغلى ابي" "
د الباسط، عبد لرؤياهم ادامهم اهللا و رعاهم اخوتي "عبالى من يشتاق القلب لملقاهم و تطوق العين شوقا 

السالم و قرة عيني نور اليقين".

"وليد"ي حياتشريك الى الى  صاحب الطموح العاليمصدر تشجيعينعم الناصح و الموجه الى الى

الى كل العائلة واالحباب و االصدقاء

إلى كل أساتذتي الكرام.

.2015- 2014دفعةو زميالتي إلى كل زمالئي

إلى كل من أسقطه القلم سهوا و ذكره القلب دون شك.

.مد لي يد العون من قريب او من بعيد إلنجاز المذكرةوإلى كل من
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انـــر وعرفـــشك

أتوجه بأول شكر إلى المولى تعالى بالشكر والثناء على نعمه كلها وعلى توفيقه لي في إنهاء هذه 
المرحلة من التحصيل العلمي، وأشكره عز وجل شكر من يطمع في المزيد مصداقا لقوله تعالى (لئن 

شكرتم ألزيدنكم).

المشرف "قريشي أستاذيإلىالجزيلبالشكرأتقدموبعد التوجه بالشكر والثناء للمولى عز وجل،
الدراسةإنجاز هذهفيالكبيراألثرلهاكانالتيوتوجيهاتهودعمهخدماتهعلىمحمد"

.خيركلعني  اهللافجزاه

تسيير موارد بشرية بالتمني 2015يفوتني في األخير أن أتقدم إلى كافة زمالئي وزميالتي دفعة وال
لهم حياة موفقة بإذن اهللا.
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االت يتطلب النظر لألمور مبختلف ان  استمرار التقدم العلمي والتطور التقين الذي مت حتقيقه يف خمتلف ا
، خاصة يف الدول األقل تنظيميأنواعها بطريقة متجددة ومن ضمنها توليد األفكار املستحدثة وتشجيع اإلبداع ال

حظًا اليت تسعى جاهدة إىل اللحاق بركب التقدم العلمي والتطور التقين، لذا يؤكد البعض على أن القرن الواحد 
االت جعل اللجوء إىل اإلبداع أمرًا ال مفر منه أمام الدول  والعشرون مبا يتضمنه من تقدم وتطور يف كافة ا

اوتعزيزوبنائهااره من العوامل األساسية للتنمية، وأداة مهمة لنمو املنظمة واملنظمات ورجال األعمال. باعتب مقدر
املتغرية.البيئيةمع الظروفالتكيفعلى

العوملةظاهرةبروزسببها األساسي كاناألعمالعامليفكبريةوحتدياتسريعةتغرياتاألخريةالسنواتشهدتقدف
حتولمثومنالسريعة،االبتكارات واإلبداعاتوتالحقالعمالقةاملنظماتبنياإلسرتاتيجيةوالتحالفاتواالندماجات

من غريهاعنمتيزهاهلاتنافسيةميزةاملعرفة املتوافرة باملنظمةوأصبحت،املعرفةاقتصادبيسمىماإىلاالقتصاد
األفراد وتنميةوتطويرواختيارباستقطابتقوماليتتلك املنظماتهيالناجحةاملنظماتفإنلذلكونتيجةاملنظمات،

بعمالئهاتماليتاملنظماتهيالناجحةاملنظماتأنكماهذه املنظمات،قيادةميكنهموالذيناالعاملني
م م،وحاجا أمامالرئيسيالتحديفإنولذلك،ااحمليطةبالبيئةاملوجودةاملختلفةالتقنياتوتستغل فرصورغبا
موتنميةوتطويرهموتدريبهماملتميزيناملهرةاألفرادتوافرمنالتأكداليوم هواملنظمات .مهارا

ماهلارأسوإمنا يفاملاديرأمساهلايفتتجسدالهلااحلقيقةالقيمةكونمهمةحقيقةاملنظماتمنالعديدأدركتلقدو 
مالعاملنيبابداعيتمثلوالذيالفكري ايظا ااالخرتاعوبراءاتواتقان املنظمةومهارا منهذاالزبائنمعوعالقا

احلياةجوانبكافةيفاملستمراالبداعيتطلباملعاصرةالبيئةيفاملتسارعالتغري والتطوراناخرجانبومنجانب
الشركاتممارسةففيمستمروبشكلاالبداعتبينالضرورياصبح منوعليهوالتكنولوجيةواالجتماعيةاالقتصادية

ااالهتماممنالبدواالبداعلرفع االداءاملاسةللحاجةونتيجةاملستوياتكافةعلىوأنشطتهاالعماهلا املاديةمبوجودا
برأس املال الفكري.املتمثلةامللموسةوغريامللموسة

يف آٍن واحد , وبشكلملنظميمما تقدم يتضح كيف ميكن للمنظمات اعتماد سالحي راس املال الفكري واإلبداع ا
ا املستمرة  وهذا،خمطط وموجة لتحقيق أهدافها أوال , واالستجابة الكفوءة ملتطلبات املرحلة الراهنة, وحتديا

املتعددة, حماولني التوصل إىل رؤيا موضوعيةما حفزنا على تناول هذا املوضوع احليوي للبحث يف جوانبه 
، والرتكيز بشكل اكرب على استثمارلتنظيميتتيح للمنظمات تفعيل العالقة بني راس املال الفكري واإلبداع ا
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ا املعرفية لرفع مستويات اإلبداع فيها, واالنطالق لتحقيق السبق التنافسي. موجودا
بعة فصول إذ يتناول الفصل األول منهجية البحث و الدراسات السابقة , ولتحقيق هذا اهلدف سيقسم البحث اىل أر 

بينما الفصل الثالث فعرضنا فيه التاطري النظري وخصص الفصل الثاين ليتناول االطار النظري ملوضوع رأس املال الفكري 
و اختبار فرضياتشة نتائج اختبار, ومن مث يأيت الفصل الرابع ليتناول اجلانب العملي املتمثل يف مناقتنظيميإلبداع املل

البحث.
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تمهيد:
لقد أصبحت املنظمات احلديثة على دراية تامة أنه ال سبيل هلا للتقدم والوصول إىل الرواج أو الريادة، دون انتهاجها 

تمعات املتقدمة مل حترز تقدمها اال بفضل اعتمادها على أننالحظ أنناكما .طريق اإلبداع والعمل على تنميته ا
قوة الدول تعتمد على امتالكها سالح العلم واملعرفة فقد حققت وأصبحتقول املنتجة. العوأصحاباملبدعنياملفكرين و 

ا استفادت من طاقات و  تمعات تقدما كبريا اذ أ درات أبنائها اخلالقة وهذا ما دفع املختصني اىل قياس  تقدم قبعض ا
تمعات بعدد علمائها ومفكريها ودرجة الرتاكم العلمي واملعريف الناتج ظهور و مما استدعى وجود نقطة انطالق لديها ا

ما أواملال الفكري يف العقد االخري من القرن العشرين اذ اصبح راس املال الفكري برأسما يسمى ومفهوم جديد ه
يطلق عليه باملوجودات الغري ملموسة يف عصرنا احلايل من اهم عوامل جناح املنظمات على اختالف انواعها وطبيعة 

متاح لديها من مواردها املالية واملادية والفكرية لتحقيق ما تصبوا اليه ونظمات اليوم حتتاج الستغالل كل ما هعملها فم
تبدع لتستمر يف عامل املنافسة فان تزايد االبداع يف مجيع املنظمات بغض النظر عن طبيعة عملها أنمن اهداف  وعليها 

املنظمات هي تلك اليت متتلك القدرة أفضلاعية والتجارية واخلدمية وان فاإلبداع حتتاجه مجيع املنظمات الصنونشاطها 
باستخدامهم ملواهبهم االبداعية املؤسسةعلى االبداع وقادة عمل يستطيعون توفري مناخ مالئم ملساعدة العاملني يف 

بشكل كامل.
مصادر امليزة التنافسية للمنظمات مأهونظرا لضرورة وجود راس مال فكري يف املنظمات وارتباطه باملعرفة وكونه من 

اليت تساهم يف حتقيق بقاء وسط بيئة تنافسية مستدامة فكان البد من دراسة راس املال الفكري و االملام جبميع 
مي.ينظتالاإلبداعين وتأثريه على و لزبعناصره البشري واهليكلي وا

I -1.منهجية البحث

-I1-1.البحثإشكالية:
ارد االقتصادية املتاحة للمنظمة واليت ميكن استخدامها واستثمارها من أجل حتقيق أهدافها فأنه لندرة املو نظرا

نرى عدم ادراك ادارات أنناوكما ،عقالين حبيث حيقق افضل النتائجبأسلوبيتحتم عليها استخدام املوارد املتاحة 
اىل باإلضافةمي بأبعاده املختلفة يظالتناإلبداعلى رئيسي وتأثريه عكموردوأمهيتهاملنظمات ملفهوم راس املال الفكري 

ومن هنا وحتقيقه يف كافة املستويات.اإلبداعيف تشجيع علمية وعملية وإسرتاتيجيةاعتماد هذه الشركات ملنهجية 
جاءت هذه الدراسة لكي جتيب عن اإلشكالية التالية:

؟وحدة سكيكدة-نفطالؤسسةبمالتنظيمي اإلبداععلىالمال الفكري رأسما هو أثر
:ويندرج ضمن هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية

رأس املال البشري، رأس (بأبعاده الثالثة أس املال الفكرير باملؤسسة حمل الدراسةهتماماما هو مستوى - 
؟)املال اهليكلي، رأس املال الزبوين

؟ل الدراسة اإلبداع التنظيمي احلاصل باملؤسسة حمما هو مستوى - 
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؟هل توجد عالقة بني رأس املال البشري واإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة - 
؟هل توجد عالقة بني رأس املال اهليكلي واإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة - 
؟هل توجد عالقة بني رأس املال الزبوين واإلبداع التنظيمي يف املؤسسة حمل الدراسة - 
؟يف املؤسسة حمل الدراسة التنظيمياإلبداعهل هناك أثر لرأس املال الفكري بأبعاده الثالثة على - 

I-1-2 .بحثالأهمية:
البحث يف النقاط التالية:أمهيةكننا حصر مي

ل املارأستتناول مفهومني مهمني مهاإذاإلدارةتعد من املوضوعات املهمة يف ميدان اأاحلالية يف أمهيةتكمن - 
التنظيمي.واإلبداعالفكري 

حتسني الرحبية ومن مثة حتقيق ميزة تنافسية وفرض إىلللموارد البشرية حيث يؤدي ذلك اإلبداعيةتنمية القدرات - 
ا. مكانتها يف البيئة احمليطة 

التنظيمي.واإلبداعاملال الفكري رأستعزيز فهم العاملني ألمهية - 

I-1-3 .بحثالأهداف:
:إىلحبثنا هذادف من خالل 

.مكوناته املختلفةإىلمع التطرق املؤسسات املعاصرةداخل تهأمهيإىلاملال الفكري والتعرض رأسدراسة - 
ا.رأسإدارةالتطرق إىل-  املال الفكري وخمتلف اجلوانب اخلاصة 
مي.التنظيواإلبداعاملال الفكري رأستوضيح عالقة االرتباط بني - 
.اإلبداعيةتوضيح مكونات العملية - 

I-1-4.. البحثنموذج:
يفرتض منوذج البحث وجود عالقة ارتباطية بني أبعاد رأس املال الفكري واإلبداع التنظيمي وذلك كما هو موضح 

يف الشكل التايل:
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المصدر: من اعداد الطالبة 
I-1-5. البحثفرضيات:

ث وأهدافه مت صياغة الفرضيات الرئيسية التالية:يف ضوء إشكالية البح

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لرأس املال الفكري بأبعاده املختلفة يف اإلبداع " الفرضية الرئيسية األولى:
". 0,05عند مستوى املعنوية )وحدة سكيكدة(ؤسسة نفطال مبالتنظيمي 

ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:

عند )وحدة سكيكدة(ؤسسة نفطال مبيف اإلبداع التنظيمي البشريال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لرأس املال " -1
".0,05مستوى املعنوية 

راس المال البشري

راس المال الزبوني

رحل المشكالت واتخاذ القرا
القابلية للتغيير
روح المخاطرة
تشجيع اإلبداع

يفيةالشخصية والوظالخصائص 
الجنس
العمر

المؤهل العلمي
عدد سنوات الخبرة
يةمجال الوظيفية الحال

راس المال الهيكلي

اإلبداع التنظيمي

رأس المال الفكري

Organizational culture
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عند )وحدة سكيكدة(نفطال ؤسسةمبيف اإلبداع التنظيمي اهليكليال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لرأس املال " -2
".0,05مستوى املعنوية 

عند )وحدة سكيكدة(نفطال ؤسسةمبيف اإلبداع التنظيمي الزبوينال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لرأس املال " -3
".0,05مستوى املعنوية 

يف تصورات املبحوثني 0,05مستوى املعنوية فروق ذات داللة إحصائية عند وجدتال " :الثانيةالفرضية الرئيسية 
يف املؤسسة املبحوثة تعزى للمتغريات الشخصية والوظيفية.املال الفكريرأسحول مستوى 

يف تصورات املبحوثني 0,05مستوى املعنوية فروق ذات داللة إحصائية عند وجدتال " :الثالثةالفرضية الرئيسية 
حول مستوى اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة املبحوثة تعزى للمتغريات الشخصية والوظيفية.

I-1-6. االجرائيةالتعاريف:

ويقصد به جمموعة املهارات املتوفرة يف املنظمة اليت تتمتع  مبعرفة واسعة جتعلها قادرة : رأس المال الفكري-1
على جعل املنظمة متميزة من خالل االستجابة ملتطلبات الزبائن، والفرص اليت تتيحها التكنولوجيا ويندرج حتته ( 

أس مال العالقات).رأس املال البشري ، رأس املال اهليكلي، ر 
هو كل ما حيتوي من الكفاءات و املعارف و املهارات و اخلربات لدى املوظفني و راس المال البشري:- 2

أصحاب القرار يف املؤسسة.
هو قدرات اهليكل على تعزيز التقدم،املبادرة ، و االبتكار باالخد بعني االعتبار راس المال الهيكلي:- 3

املفاهيم ، والوسائل املتبناة.املعارف ، االفكار اجلديدة ، 
م مع املؤسسةو اصحاب القرارات و راس المال الزبوني:- 4 يضم جمموعة املعلومات حول الزبائن و عالقا

العناوين و اهلياكل التنظيمية و الشبكات.
وهو عبارة عن تلك االفكار والسلوكات اجلديدة اليت تتبناها املنظمة سواء كانت : االبداع التنظيمي-5
جات ام خدمات ام تكنولوجيا ام ممارسات ادارية جديدة و تعتمد على سرعة تبين املنظمة ألكثر من نوع واحد منت

من تلك االنواع.

ا مدى استعداد الفرد ملناقشة أمور العمل بصراحة مع رؤسائه وحثهم على التغيري عن قابلية للتغيير: لا- 6 يقصد 
طريق اجياد طرق جديدة يف العمل.
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قصريةزمنيةلفرتةجديدةبأساليبحلهادفاملشاكلاكتشافعلىالفردقدرةإىليشري: لالمشاكحل- 7
املعلومات.ندرةمنبالرغم

عندا الفرديقوماليتاألعمالعنالناجتةاملخاطرلتحملاالستعدادايقصدروح المجازفة (المخاطرة):- 8
.نتائجهاةمسؤوليوتبيناجلديدةاألساليبأواألفكارتبين
اجلديدة يف رمدى استعداد الفرد لتقدمي املعلومات واملساعدات األساسية لذوي األفكاوهوتشجيع اإلبداع: - 9

موعة، ومدى استعداده لتوظيف األفكار والطرق اجلديدة يف موقع عمله .ا

I -1 -7.منهجهوالبحثحدود:
تتمثل فيما يلي:: حدود البحث-1
.سكيكدة-فرع الوقود–االطارات العاملني مبؤسسة نفطال زت الدراسة امليدانية على أجنالحدود البشرية:  -أ

راس املال الفكري و االبداع اقتصرت الدراسة على دراسة العالقة بني املتغريين التاليني: الحدود الموضوعية:-ب
.التنظيمي

.سكيكدة- فرع الوقود- نفطاليف مؤسسةأجنزت الدراسة امليدانيةالحدود المكانية:-ج
.2015-2014اجلامعيةالسنةالفصل الثاين منهذا البحث خاللأجنزت الدراسة امليدانية الحدود الزمنية:-د

.منهج البحث-2

ا الفكر ويعرف أيضا بكونه اخليط ،املنهج هو الطريقة اليت توصلنا إىل حلقيقة العلمية استنادا إىل قواعد يهتدي 
رئي الذي يشد البحث من بديته حىت النهاية قصد الوصول إىل نتائج معينة. ولكون البحث العلي يستند يف غري امل

جانب مهم منه على اآلراء والسلوكيات واالجتاهات اليت تتأثر باجلانب املعريف للعمال اإلداريني، والذي ينعكس دورها 
بد من اختيار منهج ميتاز بالنظرة الشمولية ومنها اعتماد أساليب يف ترمجة األفكار العلمية إىل أفكار عملية، لذا كان ال

متعددة جلمع البيانات واملعلومات كاالستبانة، واملالحظة واملقابالت املختلفة واالطالع على بعض وثائق املؤسسة حمل 
، الذي (Descriptive Analytical Approach). لذا استقر الرأي على تبين املنهج الوصفي التحليلي ةالدراس

نراه ُملما بكل ما ذكرنا سابقا، والذي ميكن عن طريقه مجع البيانات وتبويبها وحتليلها ومقارنتها وتفسريها، بعبارة أخرى 
يعد هذا املنهج من أكثر مناهج البحث العلمي مالئمة هلذا النوع من البحوث. كما استخدمت الطالبة األسلوب 

جعة الدراسات السابقة ذات الصلة باملوضوع.املكتيب لبناء اإلطار النظري ومرا
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I -1 -8.مجتمع وعينة البحث.

، سكيكدة - فرع الوقود- االطارات العاملني مبؤسسة نفطال  يتكون جمتمع البحث املستهدف:مجتمع البحث-1
.2014-2013عامل حسب إحصائيات )206(والبالغ عددهم 

، وقد مت توزيع اطار)62(يار عينة البحث واليت بلغ حجمها يف اختاعتمدنا طريقة العينة مقصودة:عينة البحث-2
استبانه. وبعد فحصها مل يستبعد أي منها نظرا )60(االستبانة عليهم من خالل عدة زيارات ميدانية، واسرتد منها 

لتحقيقها شروط اإلجابة الصحيحة.

I -1 -9.طرق جمع البيانات.

:يعتمد البحث على نوعني أساسيني من البيانات
مت احلصول عليها من خالل تصميم إستبانة و توزيعها على عينة من جمتمع البحث، ومن مث البيانات األولية :-1

(وبرنامج SPSS. 17 (Statistical Package for Social Science)جـــــــا باستخدام برنامـــــــــتفريغها وحتليله

V16.Minitab( ،دف الوصول إىل دالالت ذات قيمة ، ومؤشرات وباستخدام االختبارات اإلحصا ئية املناسبة 
تدعم موضوع البحث .

قمنا مبراجعة الكتب والدوريات واملنشورات الورقية وااللكرتونية، والرسائل اجلامعية واملقاالت البيانات الثانوية: -2
باشر واليت ساعدتنا يف مجيع مراحل والتقارير املتعلقة باملوضوع قيد البحث والدراسة، سواء بشكل مباشر أو غري م

البحث. واهلدف من خالل اللجوء للمصادر الثانوية يف هذا البحث، هو التعرف على األسس والطرق العلمية السليمة 
يف كتابة الدراسات، وكذلك أخذ تصور عام عن آخر املستجدات اليت حدثت وحتدث يف جمال حبثنا احلايل.

I -1 -10.أداة البحث .
راس المال الفكري على اإلبداع أثر ختبار العالقة املفرتضة بني متغريي البحث، مت إعداد استبانة حول "دف ا

"، حيث قمنا بتقسيمها إىل قسمني رئيسيني مها:التنظيمي
: ويشمل البيانات الشخصية والوظيفية. القسم األول
عبارة موزعة على جزئني رئيسني:44: ويشمل حماور االستبانة أو الدراسة، ويتكون من القسم الثاني
أبعاد. موزعة على ثالثةعبارة) 24(وحيتوي على براس املال الفكري: خاص الجزء األول
عبارة موزعة على أربعة أبعاد.)20(وحيتوي على التنظيمي: خاص باإلبداع الجزء الثاني

االستبانة.راتلعبااملبحوثنياستجاباتلقياسليكرتمقياساستخداممتوقد
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I -1 -11.األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات.

ا واختبار الفرضيات، مت استخدام باستخدام برنامج احلزم  لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على تساؤال
ة من خالل األساليب اإلحصائي، )Minitab. V16(وبرنامج )SPSS. V17(اإلحصائية للعلوم االجتماعية

املناسبة وهي:  
وذلك لوصف جمتمع البحث واظهار : (Descriptive Statistic Measures)مقاييس االحصاء الوصفي -1

، واإلجابة على أسئلة البحث وترتيب متغريات البحث حسب تخصائصه باالعتماد على النسب املئوية والتكرارا
فات املعيارية.أمهيتها باالعتماد على املتوسطات احلسابية واالحنرا

للتأكد من صالحية النموذج املقرتح.:(Analyses of variance)تحليل التباين لالنحدار-2
وذلك الختبار أثر املتغريات املستقلة : (Multiple Regression Analyses)تحليل االنحدار المتعدد -3

.تغري التابع وهو اإلبداع التنظيمي) على املراس املال الزبوين،راس املال اهليكلي، راس املال البشريالتالية (
املبحوثني حول متغريي توذلك ملعرفة الفروقات يف اجتاها: (One Way ANOVA)تحليل التباين األحادي-4

البحث اليت تعزى للمتغريات الشخصية والوظيفية.
كانت هناك فروق ذات ملعرفة ما إذا: (Independent-Samples T-test)للعينات المستقلةTاختبار-5

تعزى الختالف عامل اجلنس.راس املال الفكريواإلبداع التنظيمييف اجتاهات املبحوثني ملفهومةداللة إحصائي
-1(اختبار كولمجروف سمرنوف -6 sample K-S( :.ملعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال
وذلك لقياس ثبات أداة البحث.:(Cronbach’s Coefficient Alpha)معامل الثبات ألفا كرونباخ-7
وذلك لصدق أداة البحث.معامل صدق المحك:-8

I -1 -12.صدق وثبات أداة البحث:

صدق أداة البحث.-1
قدرة االستبانة على قياس املتغريات اليت صممت لقياسها وللتحقق من صدق (Validity)يقصد بصدق األداة

يلي:ث نعتمد على مااالستبانة املستخدمة يف البح
صدق المحتوى أو الصدق الظاهري:-أ

ا، وذلك بعد أن مت عرضها على عدد من احملكمني، اقيمت التأكد من صحة األداة ومصد تها وصحة عبارا
وطلب منهم دراسة األداة وإبداء رأيهم فيها من حيث مدى مناسبة ،واعتمد إمجاع احملكمني للتأكد من صحة األداة
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عبارة للمحتوى والنظر يف مدى كفاية أداة البحث من حيث عدد العبارات ومشوليتها وتنوع حمتواها وتقومي مستوى ال
ا مناسبة فيما يتعلق بالتعديل أو التغيري أو احلذف وفق ما يراه احملكم الزما. الصياغة اللغوية أو أية مالحظة أخرى يرو

م، ومت إجراء التعديالت يف ضوء توصيات وآراء هيئة التحكيم. وقمنا بدراسة مالحظات احملكمني واقرتاحا

وقد اعتربنا أن األخذ مبالحظات احملكمني وإجراء التعديالت املطلوبة هو مبثابة الصدق الظاهري وصدق حمتوى 
األداة، وبالتايل فإن األداة صاحلة لقياس ما وضعت ألجله.

ق المحك:صد-ب
مت حساب معامل صدق احملك من خالل أخذ اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات "ألفا كرونباخ" ، وذلك كما هو 

وهو معامل جيد جدا ومناسب )0.958(إذ جند أن معامل الصدق الكلي ألداة البحث بلغ )I -1(موضح يف اجلدول 
معامالت الصدق حملاور البحث وأبعدها كبرية جدا ألغراض وأهداف هذا البحث، كما نالحظ أيضا أن مجيع 

ومناسبة ألهداف هذا البحث.

.(Reliability)ثبات األداة -

ا مدى احلصول على نفس النتائج أو نتائج متقاربة لو كرر البح ة باستخدام األداة ويقصد  ث يف ظروف مشا
Cronbach’s Coefficient)نفسها، ويف هذا البحث مت قياس ثبات أداة البحث باستخدام معامل ألفا كرونباخ 

Alpha) ، فأكثر حيث كانت النتائج كما يلي:0.60الذي حيدد مستوى قبول أداة القياس مبستوى
: معامالت الصدق والثبات)I -1(الجدول 
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وهو معامل ثبات جيد )0.918(ت الكلي ألداة البحث بلغ انالحظ أن معامل الثب)I-1(من خالل اجلدول 
ضحث، كما تعترب مجيع معامالت الثبات حملاور البحث وأبعادها مرتفعة ومناسبة ألغراجدا ومناسب ألغراض الب

ذا نكون قد تأكدنا من ثبات أداة البحث مما جيعلنا على ثقة كاملة بصحتها وصالحيتها لتحليل النتائج. البحث. و

معامل الصدقمعامل ألفا كرونباخعدد العباراتمحــورال

راس المال الفكري

90.6980.835راس املال البشري

70.8090.899راس املال اهليكلي 

80.8050.897راس املال الزبوينا

240.8820.939المجموع

اإلبـداع اإلداري

حل املشكالت واختاذ 
60.7280.853القرار

60.7040.839قابلية للتغيريال

ازفة 30.6140.783روح ا

50.7680.886تشجيع اإلبداع

200.8530.923المجموع

440.9180.958االستبانة ككل
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I-2.السابقة:لدراساتا
I-2 -1. المال الفكري:برأسالدراسات المتعلقة

راس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة :بعنوان)2011(.مصطفى رجب ، علي شعباندراسة-1
االعمال إدارةرسالة ماجستريلخلوية الفلسطينية جوال.التنافسية. دراسة حالة لشركة االتصاالت ا

.جامعة فلسطني

التعرف على ، و وره يف حتقيق ميزة تنافسيةاملال الفكري و دمهية  راسأمفهوم و إبرازإىلهدفت هذه الدراسة 
النمادج اليت تستخدم يف قياسه و تقوميه.

وتوصلت هذه الدراسة اىل عدة نتائج :

راس املال الفكري هو الركيزة االساسية لبناء التقدم االقتصادي بصفة عامة وجناح املنظمات بصفة خاصة.-
ا اداة لتحقيق اهداف املنظمة .القرارات املتعلقة براس املال الفكري هي قرا- رات اسرتاتيجية ال
ان راس املال احلقيقي الذي متتلكه املنظمة  هو راس مال فكري يتمثل يف املعرفة اليت ميكن حتويلها اىل قيمة.-

دور تسيير راس المال الفكري في تعزيز :بعنوان، )2011(بلقلة ،ابراهيم وبراهمية،ابراهيم دراسة -2
مي يوراس املال الفكري يف منظمات االعمال العربية يف االقتصاديات احلديثةملتقى بعنوان ،"مة تنافسية المنظ

.جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف2011ديسمرب 13-14
هدفت هذه الدراسة اىل:

اثر راس املال الفكري بوصفه قوة تنافسية مؤثرة على اداء الشركات .- 
مهية راس املال الفكري بانواعه املختلفة .التعرف على مفهوم و ا- 
امهية راس املال الفكري يف التعامل مع الزبائن و جلبهم للشركات للتعامل معها.- 

من ابرز النتائج اليت توصلت اليها هذه الدراسة :و 
ا هذا النمط من ان راس املال الفكري عملية تراكمية و لكنها تتطلب االستمرار و ذلك للخصائص اليت يتمتع 

االصول الغري ملموسة و الفريدة و امهها خاصية سرعة التالشي .
تعطى خصائص راس املال املعريف من الندرة و قيمة عالية و عدم القابلية  للتقليد و امكانية اعتباره اصل اسرتاتيجي 

للمنظمة يتطلب من االدارة العليا تركيز اجلهود يف سبيل االستفادة منه.
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و اثره على التفوق راس المال الفكري :بعنوان)2011(.اوسرير،بوذريع ،صليحة و منورةدراس- 3
يف ملتقى الدويل اخلامس .راس املال الفكري يف المؤسسي في ظل امتالك ميزة تنافسية مستدامة ،

منظمات االعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة جامعة الشلف.
:مايليهذه الدراسة اىل تهدفوقد 

ابراز مفهوم و امهية  راس املال الفكري و دوره يف املنظمات .-
التعرف على راس املال الفكري و النمادج اليت تستخدم يف قياسه و تقوميه.-
التعرف على املكونات االساسية  لقياس راس املال الفكري.-

توصلت اىل عدة نتائج منها:و 
ناء التقدم االقتصادي بصفة عامة وجناح املنظمات بصفة خاصة.راس املال الفكري هو الركيزة االساسية لب-
ا اداة لتحقيق اهداف املنظمة .- القرارات املتعلقة براس املال الفكري هي قرارات اسرتاتيجية ال
ان راس املال احلقيقي الذي متتلكه املنظمة  هو راس مال فكري يتمثل يف املعرفة اليت ميكن حتويلها اىل قيمة.-

" مستويات راس المال الفكري في منظمات االعمال نموذج بعنوان:)2012(.ةفاطم،الربابعة ةاسدر - 4
لد الثالث العدد االول كلية ادارة االعمال جامعة مؤتة ، االردن.مقترح للقياس و التطبيق."  النهضة ، ا

ري  و مستوياته و منادج قياسه مفهوم  راس املال الفكتأصيلهوهذه الدراسة هدفت اليهمن ابرز ما هدفت 
يف منظمات االعمال و حماولة تقدمي منودج ملستويات راس املال الفكري و اقرتاح مؤشرات و ادوات واساليب تنميته 

و احملافظة عليه.
و قد توصلت هذه الدراسة اىل عدة نتائج امهها:

خلق الثروة هلا و هناك تركيز على عملية قياسه و راس املال الفكري حيضى بإهتمام املنظمات نظرا لدوره املهم يف-
ادارته كما انه يتكون من منظومة متكاملة  تتكون من مستويات متعددة تتمثل يف راس املال البشري و اهليكلي و 

الزبائين و كل منظمة ختتار ما يالئمها من منادج و اساليب قياس و ادارة راس املال الفكري.

-I-2-2.تعلقة باالبداع التنظيمي:الدراسات الم
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" تنمية و تدعيم االبداع في منظمات :بعنوان)2010(،اسماء، ي وزدور ،شريف،غياط دراسة- 1
-12يومي يف امللتقى العلمي الدويل  االبداع و التغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثةمداخلة  االعمال" 

.2010ماي 13
هدفت هذه الدراسة اىل:

هيم االساسية كاإلبداع و التغيري و االخرتاع و االبتكار.توضيح املفا-
توضيح مكونات العملية االبداعية.-
التعرف على كيفية تفعيل االبداع داخل املنظمات.-
وصلت اىل  و جوب االهتمام باالبداع و التغري التنظيمي من اجل فرض مكانة املنظمة السوقية.وت

تنمية االبداع و دوره في "بعنوان:)2011(حنان رزق اهللا ،بديسي ،فهيمة و شيلي ،وسام و راسةد-2
دراسة وجتارب"منظمات الحديثةالاالبداع و التغير التنظيمي في دولي حول ملتقى الرفع من اداء المنظمات 

.بليدةال.كلية علوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة سعد دحلب 2011ماي 19و 18يومي وليةودةوطني
:هذه الدراسة اىلهدفت 

ابراز مفهوم وامهية االبداع .-
معرفة درجة تاثري االبداع على الرفع من اداء املنظمات.- 
التعرف على عالقة االبداع بامليزة التنافسية داخل املنظمة.- 

:جهاومن اهم نتائ

ختصيص اعتمادات مالية كافية لالبداع و التطوير- 
ة االبداع.تنمية وعي االفراد بامهي- 
تدعيم مبادرة االفراد حنو التجديد.- 

داء الوظيفي دراسة تطبيقية في األتأثيرهاالبداع التنظيمي و : بعنوان)2011(حاوي ،ايمان عسكرراسةد- 3
جملة دورية نصف سنوية .تصدر عن كلية االدارة و االقتصاد ، املعهد التقين بالبصرة.في مستشفى ابن ماجد العام .

فت هذه الدراسة اىل حتديد العالقة بني االداء و االبداع التنظيمي لغرض تعزيز اسس االبداع .هد
وتوصلت اىل انه على املنظمة العمل لزيادة ادراك االفراد العاملني لديها حول امهية االبداع يف اجياد حلول 

للمشكالت و انشطتها املختلفة.
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ع اإلداري، دراسة تطبيقية ا أثر بيئة العمل على اإلبد:بعنوان، )2011(فهد المشوط، أحمد سعد.دراسة-4
. رسالة ماجستري يف إدارة األعمال، جامعة الشرق على أكاديمية سعد العبد اهللا للعلوم األمنية في دولة الكويت

األوسط، كلية األعمال، الكويت.

يف أكادميية سعد العبد اهللا للعلوم األمنية أثر بيئة العمل على اإلبداع اإلداريهدفت الدراسة إىل التعرف على 
يف دولة الكويت، وذلك من خالل حتقيق األهداف التالية:

حتديد مستوى أمهية بيئة العمل يف أكادميية  سعد العبد اهللا للعلوم األمنية.-

ع اإلداري يف أكادميية  سعد العبد اهللا للعلوم األمنية.ا حتديد مستوى اإلبد-

ع اإلداري يف أكادميية  سعد العبد اهللا للعلوم األمنية.ا بيئة العمل على اإلبدحتديد أثر عوامل -
وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج أبرزها:

وجود تأثري ذي داللة معنوية للهيكل التنظيمي على اإلبداع اإلداري (السلوك اإلبداعي والقدرات اإلبداعية) عند -
).α≥0.05(مستوى داللة 

ري ذي داللة معنوية لألنظمة والتعليمات على اإلبداع اإلداري (السلوك اإلبداعي والقدرات اإلبداعية) وجود تأث-
).α≥0.05(عند مستوى داللة

وجود تأثري ذي داللة معنوية للتدريب -

وجود تأثري ذي داللة معنوية للمشاركة يف اختاذ القرارات على اإلبداع اإلداري (السلوك اإلبداعي والقدرات-
).α≥0.05(اإلبداعية) عند مستوى داللة 

وجود تأثري ذي داللة معنوية للحوافز واملكافآت على اإلبداع اإلداري (السلوك اإلبداعي والقدرات اإلبداعية) عند -
).α≥0.05(مستوى داللة 

اعية) عند وجود تأثري ذي داللة معنوية لظروف العمل على اإلبداع اإلداري (السلوك اإلبداعي والقدرات اإلبد-
).α≥0.05(مستوى داللة 

I-2 -3.:الدراسات المتعلقة براس المال الفكري و االبداع التنظيمي معا

" اثر راس المال الفكري في :بعنوان)2011(، ولة خ،عبد الحميد و ،جواد، عباس دراسة -1
.دراسة حتليلية يف جامعة بابل.االبداع المنظمي" 
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:هدفت هذه الدراسة اىل

.ــ حتديد طبيعة رأس املال الفكري يف اجلامعة املبحوثة

ـ التعرف على األساليب املعتمدة من قبل هذه املؤسسة العلمية يف تطوير القدرات واالمكانات ذات العالقة برأس 
.املال الفكري املتواجد فيها

ديد العالقة واألثر بني املتغريين بناء قاعدة معلوماتية ملتغريي البحث من خالل حتديد مفهوم كل منهما مع حت- 
املذكورين

توصلت هذه الدراسة اىل النتائج التالية:و 
وضع معايري عالية ألداء العاملني والعمل على تطويرها من خالل مقارنة الوضع احلايل للجامعة مع اهلدف الذي - 

.تسعى للوصول إليه.

فهم مبهام جديدة تتسم بالصعوبةالقيام بتطوير كفاءة العاملني من خالل تكلي- 

م من داخل أو -  تزويد رئاسة اجلامعة وعمادات الكليات بأفراد ميتلكون مواهب جديدة ومتنوعة ميكن استقطا
.خارج اجلامعة

.مشاركة مجيع العاملني يف عملية التغيري واألخذ بآراءهم حول هذا التغيري- 

" اثر راس المال الفكري في :بعنوان)2011(مود محمدمح،لعجلوني محمود علي، و ،الروساندراسة-2
لد االبداع في المصارف االردنية ( دراسة ميدانية)  .العدد الثاين26جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية  ا

عته  توافر راس املال الفكري يف املصارف االردنية و معرفة درجة استقطابه وصناو ه الدراسة اىل تقصيذهدفت ه
وتنشيطه و احملافظة عليه واالهتمام بالزبائن و عالقة ذلك بتنمية القدرات االبداعية يف هذه املنظمات .

ال الفكري و تنشيطه و من ابرز النتائج اليت توصلت اليها هذه الدراسة متثلت يف وجوب االهتمام براس املو 
صناعته وادامته.استقطابه و 

ميثل ثروة كبرية للمؤسسة من خالل زيادة قيمتها السوقية.ألنهال الفكري عدم التفريط يف راس امل- 
راس المال الفكري ودوره في تحقيق االبداع :بعنوان)2012سحر.(سليمان ،و ،عاطف ،العدوان دراسة- 3

.02العدد 39دراسة العلوم االدارية جملد المنظمي دراسة ميدانية في شركات التامين االردنية .
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تهدفت هذه الدراسة التعرف على راس املال الفكري ودوره يف حتقي االبداع املنظمي و التحقق من وجود اس
عالقة ارتباط معنوية وعالقة تاثري معنوية و بيان االمهية النسبية ملتغريات راس املال الفكري من حيث تاثري االبداع 

املنظمي.
القة تاثري معنويةبني  راس املال الفكري و االبداع املنظمي.ومن اهم وتوصلت اىل مجلة من النتائج امهها وجود ع

التوصيات هو وضع اسرتاتيجيات تدعم االبداع املنظمي و توفري االمكانيات لتنفيدها.

I-2 -4.التعليق على الدراسات السابقة:
يمها إىل ثالث أقسام، تناولنا يف بعد استعرض جمموعة من الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع حبثنا، ة، واليت مت تقس

، يف حني لتنظيميدراسات متعلقة باإلبداع ا، ويف القسم الثاينراس املال الفكرياسات املتعلقة بالقسم األول الدر 
، راس املال الفكري و االبداع التنظيمي معاقسم الثالث الدراسات املتعلقة بتناولنا يف ال

ة:ىل املالحظات التالينا إوتوصل

تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف تناوهلا ملوضوع راس املال الفكري من اجلانب النظري.- 
تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف تناوهلا ملوضوع اإلبداع التنظيمي من اجلانب النظري.- 
ين و املكاين للدراسة.ختتلف الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف اإلطارين الزما- 

:اما مايميز دراستنا عن الدراسات السابقة هو
ان دراستنا احلالية ختتلف  مع الدراسات السابقة يف ابعاد و مستويات املتغري التابع و عالقته باملتغري املستقل .- 
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- تأطير نظري-الفصل الثاني:راس المال الفكري 



-تأطیر نظري–الفصل الثاني                                           رأس المال الفكري 

22

: تمهيد

اإلفرازاتنتيجةكانماوهوالتطور،وكذاالتسارع،التغري،منجويفتعيشاملنظماتإن ، البيئة احمليطة 
وكذاهلا،وألزمتها باالستجابةاملنظمةقيدتاليتوالتغرياتالتحوالتمنالعديدشهدتاألخرىهياألخريةفهذه

تكونأنينبغيماباألحرىأوالبشرية املواردتتطلبهماأهماملنظمةأن تستوعبدونيتأتىلنذلكلكن.معهاالتكيف
خمتلفمنباملنظمةبالعاملنيممثلةالبشريةأن املوارداعتبارعلىاملعاشة،املتغريةالبيئةظليفاملعاصرةالبشريةاملواردعليه

.منظمةأيةإليهاتستنداحلقيقية اليتالدعائم،متثلالتخصصاتوكذاواملستوياتالفئات

ذاتواسرتاتيجياتوأساليبوسائلعنبالبحثاإلدارةعلماءاهتمامهووالتحدياتالتحوالتأحدثتهماأهمإن
الذيالفكرياملالرأساملعاصرة موضوعبني املوضوعاتمنوكانالتحديات،هذهاستيعابعلىعاليةوقدرةفاعلية
ملنظمةالسوقيةالقيمةإمجايلمن90%إىلتصلاألعمالملنظماتاإلمجاليةالقيمةمنجداعاليةنسبةميثلأصبح

املايلاملركزقوةعنواملسؤولةالنموحتققاملادية باعتبارهااملواردتنميةضرورةعلىيركزاالهتمامكان،فإذااألعمال
املتاحةالفكريةباملواردومتزايدةاستثنائيةوبصورةاخلاصضرورة االهتمامتربزاملعاصرةالرؤيةفان.التنافسيوكذاواإلنتاجي

.الفكرياملالرأسيفتتمثلاليت
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II-1.الفكريالمالرأسماهية:
سواء كان هذا التطوراملتقدمتطورهدرجاتمبختلفللمجتمعاملتاحةالفكريةباملوارداالهتمامتزايدقد
والكتابالعديد منأنمنالرغموعلى.الفكرياملالرأسمفهومولدالسياقهذاويفاقتصاديا،املتناميوثقافياصناعيا،
حولمنطقيةإجاباتال ميلكونالناميةالدوليفخاصة،واملؤسساتقادةمنالكثريمازالانهإالأمهيتهيؤكدونالباحثني

املالبرأساخلاصةاجلوانبأهمإىليلي سنتطرقفيماو.اخل...تطويرهكيفيةو خصائصه أهم،مفهومهيفالفكرياملالرأس
.أكثرعليهالتعرفعلىاملساعدةوالفكري

II-1-1.وخصائصهمفهوم رأس المال الفكري:
مفهوم راس المال الفكري:1-1
لتقومياتسياق وصفهمايفمالينيحمللنيأشارحني،1958عاممرةألولاستخدمالفكرياملالرأسمصطلحإن

يطلقأنجيوزلألسهمأعمال تقوميهماأن،العلمعلىأعماهلايفاملعتمدةالصغريةالشركاتمنللعديداألسهمسوق
(Walter Wristonوريستونذكر والرتإىل أن،قرنربعملدةبعدهانائمةالفكرةظلت.الفكريةالعالوةمصطلحعليها

ماالرأسميتلكونأخرىومنظماتبنكهأن،األمريكيةأكرب البنوك)(Citicorpسيتيكوربلبنكسابقرئيسهوو)
1.ماليةقيمةذافكريا

على العموم ،فقد ورد مصطلح راس املال الفكري العديد من التعاريف و ذلك باختالف اراء الكتاب و الباحثني و 
حيث:

مهاراتتكاملتتحقق منمنافسيها،علىاملنظمةاتتفوقمتفردةقوةميثلالفكرياملالرأسأنHamel)(ى أر 
اكماللمشرتين،املقدمةالقيمةزيادةيفوتسهمخمتلفة، 2.امليزة التنافسية مصادرمنمصدرأ

متتمثلالذين،التحويلينيالقيادينيصفةميثلانهفريىWebster)(أما  التصنيع،إىلمن البحثالتقنيةحتويليفقدرا
.طويلةملدةاملنافسةعامليفاملنظمةبقاءيفيساهمعالبنجاح

موضعميكن وضعهاواليتللمنظمةالفكريةاملواردقيمةإمجايلميثلالفكرياملالرأس) فإن (Stewartو برأي 
3.ثروةخلقاجلمناالستخدام

12.ة: عال امحد صالح، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية. القاهرة ،مصر صمج) "ثوررة املعرفة "  تر 2004ستيوارت ،(توماس1
.15املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،مصر  ، ص "،) ،"رأس املال الفكري  طرق قياسه و اساليب احملافظة عليه2003عادل حرحوش، امحد علي صاحل،(2

.اطروحة دكتوراه غري منشورة يف  مساليل حيضيه .(2005) " اثر التسيري االسرتاتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءاة على امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية" 3

ادارة االعمال . جامعة اجلزائر. ص 122
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) رأس املال الفكري بأنه :" قوة ذهنية متكاملة تتضمن تركيبة من املعرفة و املعلومات و (Yogesh,1998يعرف
1اخلصائص الفكرية و اخلربات االبداعية اليت ميتلكها العاملني يف املنظمة و اليت تعد املوارد الرئيسية اليوم"

) بأنه ميثل املوجودات غري امللموسة اليت ميكن استخدامها كسالح تنافسي من (Hansen,et al.. 1999كما عرفه 
قبل املنظمة يف عملية التطوير االبداعي و االسرتاتيجي اليت تعتمد االبتكار و التجديد الذي يعد الوسيلة االساس لبقاء و 

2استمرار املنظمة يف بيئة العمل ذات التغري املتسارع"

) بأنه " املعرفة املفيدة اليت ميكن توظيفها و استثمارها بشكل صحيح لصاحل املنظمة ، ويعد 2001وعرفه (العنزي، 
3.الذي يكمن يف ذهن االفراد ، الميكن ملسه ، وال رؤيته أو قياسه أو تقديره بثمن"

) الذي عرف رأس املال الفكري حبزمة املعرفة املفيدة (Stewart,1997ومن املفاهيم اليت حازت قبوال نسبيا تعريف 
واليت تتكون من العناصر التالية : السريورات التنظيمية، التكنولوجيا، الشركاء،مهارات العاملني و املعلومات عن الزبائن و 

املوردين و حاملي االسهم.

امللموسة و اليت تعطيها القدرة على اداء بأنه:"عبارة عن أصول املنظمة غري )Brooking,1996(بينما عرفه 
4.وظائفها"

واليتباملنظمةالعاملةالقوى البشريةجمموععنيعربالبشرياملالرأسكانإذاانهنقولما سبقكلمنانطالقاو هوعلي
الذينالعاملنييف خنبةيتمثلالفكرياملالرأسفانالوظيفةمواصفاتمناألدىناحلدعليهاينطبق

أو،جديدةأفكارمن إنتاجالقدراتهذهمتكنهمحيث.غريهمدونالتنظيميةاملعرفيةالقدراتمنجمموعةميتلكون
ا،نقاطالسوقية، تعظيمحصتهاتوسيعمناملنظمةتتمكنخالهلامناليت،وقدميةأفكارتطويرحىت جعلهاوكذاقو
5.املالئمةالفرصاقتناصعلىقادرة

244،أمحد ،هشمري .مرجع سابق، ص:عمر1

1.1ogesh, M ,(1998); "What is the definition of knowledge management,Forbes ; P2

3Hansen,M.T,Norhria N, & Tierney,T,(1999), "What is your strategy for management Knowledge,
Harvard Business Review,vol.77.

لد الثامن، ،ا العنزي، سعد،(2001)،رأس املال الفكري :"الثروة احلقيقية ملنظمات اعمال القرن احلادي و العشرون "، جملة العلوم االقتصادية و االدارية 4

العدد اخلامس و العشرون.

5 "The company intangible assets which enable the comany to function" (Brooking,1996).
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العامني،معرفةقيمةعلىخاصةبصفةيطلقهو مصطلحاألفراد. وإمناكليشملالالفكرياملالرأسفانلكوبذ
م، ممهارا 1:يليمباتتصفأنبشرطمعلوما

.املنافسةاملنظماتيفاملهاراتنفسأواملعلوماتنفسميلكمنيوجدالحبيث:المتميزةالمعرفة
مقابل احلصولمثنايدفعأنللزبونميكنقيمةاملعلوماتأواملهاراتلتلكتكونأنوهي:اإلستراتيجيةالمعرفة

.املتميزةاخلدمةأوللسلعةشرائهجراءعليها،

. الفكريالمالرأسخصائص2-
تتعددواليتفكريا،ماالرأس ميثلونالذيناألفرادخصائصيليفيماسنتناولالفكرياملالرأسعلىالتعرفمتأنبعد
2:النحو التايلعلىوذلكوشخصية،سلوكيةوأخرىمهنيةإىلتنظيمية،خصائصمن

:  الخصائص التنظيمية- أ
إن رأس املال الفري يتوزع على كل املستويات االدارية، فهو يتعلق بكافة املستويات االسرتاتيجي و ان كان ذلك - 1

بنسب متفاوتة.
مييل للعمل ضمن اهلياكل املرنة.ان راس املال الفكري - 2
كما انه يركز على الرمسية بشكل منخفض- 3
يبتعد رأس املال الفكري عن امليل صوب املركزية االدارية بشكل كبري.     - 4
:المهنيةالخصائص-ب
.تعليمهم مواصلةيفتكمنالضرورةإنبل،أكادمييةشهادةالفكرياملالرأسميتلكأنبالضرورةليس- 1

.ومتنوعةعاليةمبهاراتيتميزالفكريإن 2-
.متقدمةخبرباتالفكرياملالرأسيتصف3-

:الشخصيةوالسلوكيةلخصائصا-ج
.كبريةبدرجةالعملبدءيفاملخاطرةحتملإىلالفكرياملالرأسمييل- 1

.تاكدبالالتتسماليتاملوضوعاتمعالتعاملالفكرياملالرأسحيبذ2-
.البناءةاملقرتحاتواألفكارتقدميعلىباملبادرةالفكرياملالرأسيتصف3-
.كبريحدإىلترددبدونالقراراتحسمعلىالقدرةالفكرياملاللرأس4-
.فوقفمامتوسطذكاءمبستوىالفكرياملالرأسيتسم5-

.155ص ،سابقمرجع.حيضيهمساليل1
.29صسابق،مرجع،ملفرجيحرحوشعادل2
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يتميزكما انه.غريهخرباتعلىمنفتحيعدفهواآلخرين،خرباتمناالستفادةعلىالقدرةلهالفكرياملالرأس- 6
.العمليفعاليةمبثابرة

II -1-2الفكريالمالرأسمكونات
تأثريذامهمامتغرياأصبحالفكري الذياملالرأسوصيانةتقييم،حتديديف وقتنا احلايل هياألساسيةاملهاممنواحدة
دفعماهذاورمباالسوقيةتهاقيمعلىينعكس ذلك،إذمنهااملعرفيةوخاصةاألعمالمنظمةفشلأوجناحعلىكبري

حتديدحولالنظروجهاتيفواضحاختالفهناكبرزإال انه.ومكوناتهالفكرياملالبرأساملتزايداالهتمامإىلاملعنيني
.تلكالنظروجهاتبعضسنقوم بطرحيليفيما،الفكرياملالرأسمكونات

1:مهامكوننيمنيتألفالفكرياملالرأسأنحيث وضح (skandia) :تقسيم /1

القدراتخرامبعىن أو..اخل..التنظيمياهليكلكذاوالتجاريةالعالمةاملعدات،الربجميات،مثل:اهليكلياملالرأس- أ
.التنظيمية

.ملشاكل العمالءحلولتقدمييفتساهماليتالعاملنيقدراتوكذااملهاراتواملعرفةميثل:البشرياملالرأس-ب
2:هيوأربعة مكوناتمنيتكونالفكرياملالرأسأنالكاتبانيرى:Despers & channvel)(تقسيم/2

قيمة وهذاإىلحتويلهاميكن،اليتةالصنعسراملعرفة،فيهامبالمؤسسةلالبشريةاملواردإىليشري:البشرياملالرأس-أ
.ؤسسةاملتستخدمهااليتالتنظيميةواإلجراءاتالقواعدوكذاالنظم،األفرادلدىيوجد

.للمنظمةالتحتيةالبنيةتسهيالتإىليشريهوو:اهليكلياملالرأس-ب
ا،خاللمنالقيمةخللقيستخدمالذيللمنظمةاهليكلياملالرأسهيو:العمليةاملوجودات- ج مثل عمليا

.التوزيعوشبكةالعمليات،تسهيالت

.احلماية القانونيةإىلمبوجبهااملنظمةحتتاجاليتللمنظمة،الفكريةاألصولإىلتعودوهي:الفكريةاملوجودات-د

" امللتفى العلمي الثامن حول منظمات االعمال العربية القياس،يفاحملاسبنيتواجهاليتالتحدياتوالفكرياملالرأس".)6200(الساكين،الكرميعبد،سعد1
.127.االردن .صاربد االهلية. جامعةو متغريات العصر" 

.6صعمان .االردن..جامعة الزيتونة االردنية"األعمالشركاتيفالفكرياملالرأسوتقييمدراسة"(2005)يوسف،حسني،الستارعبد2
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املالرأسملكوناتتقسيمهمالتوضيحالتاليةاملعادالتوضعاهذان الكاتبان(Mckenzy & winken):تقسيم /3
:الفكري

أنحيث.اهليكلياملالرأس+البشرياملالرأس=الفكرياملالرأس
التنظيمياملالرأس+الزبويناملالرأس=اهليكلياملالرأس
العملياتمالرأس+أالبتكارياملالرأس=التنظيمياملالرأس

:إىلقسمهحيثحاليااملتداولةاملوضوعألدبياتاستناداشيوعااألكثريعتربالتقسيموهذا:)Stewartتقسيم (/4
.الزبوناملالرأس، اهليكلياملالرأس، البشرياملالرأس

:يليوكماواإلسهابالتفصيلمنبشيءسنتناولهشيوعاأكثرالتقسيمو يف حبثنا هذا 
: هو رأس املال الذي يصنع قيمة املؤسسة السوقية و ينصع مكانتها /Structural Capital/الهيكليالمالرأس:أوال

.و مسعتها
كلفهو ميثلؤسسة املوإجراءاتوأنظمةهياكليفعادةتوجداليتالصرحيةمعرفتهايصنعاهليكلياملالرأسكانوإذا
1.داخلياتتداوهلااليتؤسسةاملقيم

واخلرباتاملهاراتمثل،العاملونويولدهاميتلكهااليتاملعرفةوهو:/Human Capital/البشري المالرأس:ثانيا
.والتطويرالتحسنيوعملياتواالبتكارات

.باملنظمةالعاملنيومعرفة خربات،مهارات،جمموعبأنهالبشرياملالرأسEdvinson & Malon/عرف لقدو 
إدارةأدواتالربجميات،لتطويرالطرق املنهجيةمنيتكون) مثالIBMلشركة(البشرياملالرأسفإنذلكعلىوكمثال

مساقاتاملنتج،مواصفاتاملبيعات،إدارةإىل طرقإضافةواملربجمنياحملللنيللمهندسني،التطويرقواعداملشروعات،
2.التسويقبياناتوقواعدالتدريب

.6ص،سابقمرجعيوسف،حسنيالستارعبد1
..32صسابق،مرجع،ملفرجيحرحوشعادل2
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تمجيباليتاجلوانبأهمنإ :هيالبشريرأمساهلالتنميةااملنظمةأن 
اجلددواستخدام العاملنياالختيار،عمليةيففعالنظامذاتاملنظمةتكونأنأي:البشريةاملواهبأفضلستقطابإ- 

.العاملنيمناملتعاقبةاألجيالبنياخلربةونقلالتعلمأسسوتوفري
التدريب وتشاركلربامجاالنضمامعلىوحتفيزهمالعاملنيتشجيعخاللمنيتموذلك.البشرياملالرأسإغناء- 

ااملعرفة .املنظمةداخلوتوزيعهاواكتسا
اإلبداع واألفكاروتشجيعالثقةعلىالقائمةاإلدارةوأساليبنظمبتوفريذلكويتم:املتميزينالعاملنيعلىاحملافظة- 

.اجلديدة
ايةاملنظمةيغادرونالذينالعاملنيعقوليفرأمساهلابأناملعرفيةاملنظماتتتميز:التعلمبيئةإجياد-  اليوم والذينيف 

1.مييظتنالوالء القواعدوترسيخلتقويةأسسإجيادمنالبدولذلكأخرىمنافسةمنظماتتستقطبهمأنميكن

واملوردينالزبائن ووالؤهمرضامستوىيفرزهااليتالقيمةهوهذا:)Customer Capitalالزبوني (المالرأس-ج
اليتالعالقاتهذهإن.األطرافهذهمعمتميزةعالقاتمنبنائهمناملنظمةاستطاعتومااألخرىاخلارجيةواجلهات

:يليإستنادا ملاحيويةوقيمةكبريةأمهيةذاتاخلارجيةبيئتهاوعناصراملنظمةبنيتبىن
زبائنها بالسوقبناءأوإجيادأوإنشاءهيمنظمةألياألوىلاملهمةألناملنظمةفاتورةيدفعمنهمالزبائن. إن1

.معهماملتميزةالعالقةأسسوإجياد
أن معاودةإىلالدراساتتشريإذالعائديفزيادةهلاحيققزبائنهامعاجليدةبالعالقةاملنظمةتكسبهالذيالوالء. إن2

2).٪25عن (تقلالبنسبةاملنظمةأرباحمنيزيد)٪5بنسبة (املنظمةمنتجاتشراءعلىالزبون

II -1-3. الفكريأهمية رأس المال دور و:
مما الشك فيه ان راس املال الفكري لديه امهية كبرية يف املؤسسات و اقتصاديات الدول ، كما ان هته االخرية توليه 

قادرة امهية كبرية لكونه أكثر املوجودات قيمة يف القرن احلادي و العشرين، يف ظل اقتصاد املعرفة النه ميثل قوى علمية
على ادخال التعديالت اجلوهرية على كل شئ يف أعمال املؤسسات فضال عن ابتكارات متالحقة.

رسالة ماجستیر (غیر منشورة )، كلیةالعلوم اإلداریة ، ،"تنمية رأس املال الفكري و أثره يف صياغة إسرتاتيجية منظمات األعمال"عبد الكریم احمد حسین الدیلمي ، 1
.48ص 2014جامعة عدن ، 

250سعد علي العنزي ، مرجع سابق، ص2
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راس المال الفكري:دور .1-3
املال الفكري يف املؤسسة وهي كالتايل:ومن هنا ميكننا عرض أبرز االدوار املهمة اليت يؤديها رأس

: وتشمل املمارسات االتيةاالدوار الدفاعية-1
ملنتجات جديدة.خلق معايري يف االسواق أو معايري - 
حتديد أساس لتحالفات جديدة.- 
خلق حواجز لدخول منافسني جدد.- 
محاية املنتجات و اخلدمات املتولدة من ابداعات رأس املال الفكري للمؤسسة .- 
: و تشمل املمارسات التالية: االدوار الهجومية-2
: توليد العائد عن طريق-أ

ال الفري.املنتجات واخلدمات الناجتة عن ابداعات رأس امل- 
امللكية الفكرية للمؤسسة.- 
املوجودات الفكرية للمؤسسة- 
معرفة براعة املنظمة "معرفة ، كيف".- 
يئة منافد الخرتاق تكنولوجيا املنافسني.- ب
حتديد اليات النفاد اىل اسواق جديدة.- ج
حتديد اليات للدخول ألسواق جديدة-د
صياغة اسرتاتيجية تعيق دخول املنافسني اجلدد.- ه
اجلدير بالذكر هنا ان هناك امكانية االنتقال من الدور اهلجومي اىل الدور الدفاعي و بالعكس، ان هذا االنتقال هو -و

1انتقال ممنهج و ليس عشوائي.

سعد علي العنزي ، مرجع سابق، ص، ص 258-257 1

ة ماجسرت غري منشورة"، نصار العجمي، بناء منوذج مقرتح لقياس أثر رأس املال الفكري على كفاءة أداء كليات اهليئة العامة للتعليم التطبيقي و التدرييب،"مذكر 2
.22،ص2010جامعة الشرق األوسط، الكويت،
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اهمية رأس المال الفكري:.2-3

مام به يعد امرا حتميا امهية راس املال الفكري يف كونه ميثل مصدر للرحبية والدعامة التنافسية للمؤسسة فاالهتكمنت
القدرات الفكرية العالية اصبحت تفرضه طبيعة التحديات العلمية والتطورات التكنولوجية السريعة والضغوط التنافسية اجلديدة ,ف

دأ بأفكار خالقة وأن عملية بناء سي يف االقتصاد العاملي املبين على املعرفة فكل االبداعات تبمن اهم عوامل التفوق والتميز التناف
االمر اعادة هندسة وتنظيم بل قد يتطلب،فهي تتطلب وقتا وجهدا وموارد مادية وماليةللمؤسسةكبريا التزاماقاعدة فكرية متثل 

جديد ملختلف االنشطة والعمليات.1

2امهية راس املال الفكري من خالل املعايري التالية :ميكننا ابراز 

إن نعمة العقل و من خالهلا التفكري، تعد :رأس المال الفكري هو أساس تقدم المجتمعات و المنظمات-1
تمعات و املنظمات. و يف هذا السياق يقول جوهر الل اآلن السالح األقوى و املؤشر األكثر موضوعية لتقرير تقدم ا

ال أرى طريقا أكثر فاعلية حملاربة الفقر غري طريق استثمار العقول و القدرات املتميزة اليت تعمل على خلق :نهرو
."التكنولوجيا و التقدم

.المنظمة الذكية = رأس مال فكري + تكنولوجيا المعلومات + القيم

تم باستثمار العقول املوجودة لديها، و تكنولوجيا :تأسيس المنظمات الذكية-2 إن املنظمات الذكية هي اليت 
املعلومات املتوفرة لديها، من خالل نظام راق يعتمد الشفافية و اإلفصاح املعلومايت، و بذلك كل ما يوجد يف املنظمات 

.حد الذكية هو حتديد مسؤوليات و مهمات و تنوع خربات و تعدد مهارات الشخص الوا
إن القدرة على خلق املعرفة و الوصول إليها و استخدامها بفاعلية، أصبحت :استثمارات ناجحة و عوائد عالية-3

.أداة فعالة لإلبداع، و التنافسية و النمو االقتصادي
-:و تتمثل أمهية رأس املال الفكري يف النقاط التالية

التنافسية للمنظمات املعاصرة حيث أن العمل باسرتاتيجية التمييز ال ميكن رأس املال الفكري يعد من أهم مصادر امليزة 
.حتققها إال من خالل االنتاجات الفكرية و املتمثلة باإلبداع، و تقدمي ما هو جديد يف جمال البحث و التطوير

.يمة املضافة تشتق من املعرفةيعد رأس املال الفكري مصدرا لتوليد الثروة يف املنظمة و األفراد حيث أن ثالثة أرباع الق
47ص،جامعة اجلزائر،جوان،غري منشورةماجستري املعاصرة،مذكرةاملؤسساتيفالتميزقمة"،املعرفةإدارة،)(2007عقيلةاقنييت1

،"مذكرة ماجسرت غري "بناء نموذج مقترح لقياس أثر رأس المال الفكري على كفاءة أداء كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريبي"نصار العجمي، 2
22،ص2010منشورة"، جامعة الشرق األوسط، الكويت،
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2-II.الفكريالمالرأسقياس

لفهماملثلىيقدم الطريقةكونهبالغةأمهيةذا،يعدخاصةبصورةالفكرياملالرأسوقياس،عامةبصورةالقياسإن
البديلاختاذيفهلمبذلك العونفيكون.القراراتملتخذياملعىنذاتللمعلوماتمصدراوكذااألشياء،واستيعاب
.األنسب

II-2-1. قياس راس المال الفكري:اهميتهتعريف و
هو عملية مجع املعلومات عن خاصية معينة لتحديد مقدارها .مصطلحالعامبشكلهالقياسمصطلحإن

تتبعإجراءاتجمموعةانهعلىعرفا قياس رأس املال الفكري )Kaplan&Saccuzzoإضافة إىل ذلك، جند (
، حيث ان نتائج معينةوظيفيةوأنشطةمبهامقيامهإمكانيةعلىاحلكمو الفرديفخصائص معينةتوافرمدىلقياس

.املستعملةاألداةدقةعلىتتوقفالقياسنتائجدقةأناملفكرين بقولهأحدذلكالقياس تتوقف 
ذلك بإتباعويتم.معينةخاصيةأومسةعنمعلوماتمجعتستهدفعمليةالقياسأندلتعريفني السابقني جناخاللمن

.القياساملستعملة يفاألدواتهذهدقةعلىاحلرصمع،معينةقياسأدواتوطرقيفمتمثلةإجراءاتجمموعة
و بناءا على كل ما سبق يتضح أن لقياس رأس املال الفكري أمهية كبرية ميكن توضيحها من خالل النقاط التالية:

ذوي القدراتحيددانهكما.باملنظمةالعاملوناألفرادوقدراتخصائصعنيكشفالفكرياملالرأسقياس-
،الفكرياملاليف رأساملتمثلالثمنياملصدروتبيناكتشافللمديرينتتيحأداةيعدمثومن،منهمواملتميزةاإلبداعية

.املنافسنيقبلمنتقليدهيصعبوالذي
يف املستقبلاألفرادبسلوكالتنبؤيفتستخدمللسلوكوموضوعيةكميةمقاييسيقدمالفكرياملالرأسقياسإن-

مبااملنظمةتكييفه لصاحلمع،مستقبالالفكرياملالرأسمناملطلوببالسلوكاملديرينتنبؤإمكانيةيعينوماهوو 
.املنافسةعامليفالبقاءوضماناملنافسنيعنالتميزحتقيقيفيساهم

أدائهمخطط لتنشيطوضعيفيساهممباالعاملني،أداءيفالضعفوالقوةلنقاطاحملددةاألدواتمنأداةيعدانهكما
م،تطويرو ممحايةكذاوكفاءا 1التقادممنخربا

.83، 82ص،سابقمرجع،املفرجيحرحوشعادل1
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تنتهجهاللسياسة اليتبالنسبةأدائهامستوىحتديدخاللمناملنظمة،أداءلتقوميمؤشراميثلالفكرياملالرأسقياس
وجدإذااملسار بسرعةتصحيحيتمحىتاملوضوعةألهدافهااملنظمةحتقيقمدىبيانمعالفكري،املالرأسمع

.احنراف
II-2-1 .الفكريالمالرأسقياسمداخل

1و هي :رئيسيةمداخلثالثوجدتالفكرياملالرأسلقياس

.الفكريةامللكيةمدخلذاكو التنظيمي،التعلمالبشرية، مدخلاملواردحماسبةمدخل

البشريةالمواردمحاسبةمدخل1:

املنظمةاتقوماليتامللموسةغريوامللموسةاحلسابيةالعملياتبكليهتمفلسفي،مفهومتعدالبشريةاملواردحماسبةإن
نظامحماسيب،معلوماتنظاممناملتواجدة باملنظمةاألنظمةكلعلىباالعتمادذاوالفكري،ماهلارأستقييماجلمن

.اخل....التسيريمراقبة
حملاسبة املوارد البشريةالتعاريفبعضسوفيليايمفو 

البشريةالمواردلمحاسبةالكالسيكيالتعريف-أ
حيثالعامةوظيفة احملاسبةمنمشتقتعريفوهوالراتب،أواألجرمنظورمنالبشريةاملواردحماسبةتعريفعلىيركز
خاللمنالعمالمستحقاتحبساب خمتلفتعىناليتاألجورحماسبةهيالبشريةاملواردحماسبةأنالتعريفهذايعترب

.العملراتبأوأجرةمكوناتحتديدعلىالعمل
األجور،أوالرواتبومتابعةمراقبةإىلباإلضافةتعىناليتاحملاسبةهي الفكريرأس املالحماسبةإضافة إىل ذلك فإن 

أجرمنالعاملمستحقاتأساسعلىالفكرياملالرأستقييميتموبالتايلوالتدريب،مصاريف التكوينخمتلف
.التكوين والتدريبإىل مصاريفباإلضافة

47ص،اجلزائرجامعة ،جوان،غري منشورةماجستري املعاصرة،مذكرةاملؤسساتيفالتميزقمة،املعرفةإدارة،)(2007عقيلةاقنييت1
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ماالسابقني،للتعريفنيانتقاداتوجهتوقد األداءمثلغري امللموسباجلانبالعنايةدوناملاديةالقيمةعلىيركزانكو
.البشريةاملواردحملاسبةاحلديثةالتعاريفظهرتعليهو.

البشريةالمواردلمحاسبةالحديثالتعريف-ب
العديد من التعاريف من بينها نذكر:لقد ورد حملاسبة املوارد البشرية 

اعلىعرفهااألمريكيةاحملاسبةمجعية املعنيةالوحدات اإلداريةوإمدادالبشرية،املواردوقياسحتديدعملية:أ
1.باملعلومات

الىفعرفها عبرومتأما  لذلكالتقارير الالزمةإعدادمعاملنظمةيفالبشريالعنصربقياستتعلقعمليةأ
خاللمنالبشريةاالقتصادية للعناصرالقيمةبقياستتعلقفهيملحة،ضرورةالبشريةاملواردحماسبةأنالقولميكنوعليه

الكلياألداءعلىذلككلإظهار اثرمعهءأداتقييمالبشري،املوردتكلفةبتقييماملتعلقةاحلسابيةالعملياتخمتلف
.فيهاتنشطاليتاألعمالبيئةظليفللمنظمة
ينبغياليتيف القيمةواملتمثلةاالستبداليةبالقيمةالفكرياملالرأسقيمةحتديدمتاملدخل،هذالدعمحماولةويف

العاملنيوخربةملهارةالقيمة السوقيةحتديدصعوبةتواجهاحملاولةهذهأنإالما،عاملمهارةنفسعلىللحصولدفعها
املواردمنلألصولكقيمةتسجيلهااملستقبلية، معالعاملنيلرواتباحلاليةالقيمةمؤشراستخداممتذلكإىلإضافة،

.2للمؤسسةبالنسبةالعاملوقيمةاملستقبليةرواتب العاملبنيعالقةوجوديفرتضاملؤشرهذاواحلاضر،يفالبشرية

.97ص1ط،السعوديةالرياض،املريخ،دارالبشرية،املواردحماسبة)1992(.زايدالدينعصامحممد1
.53،صالبشريةاملوارد،حماسبةالوهابحممدعامر،علييسسعيد2
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التنظيميالتعلممدخل:2
تنميةمن خاللاملنظمةمعاألفرادتفاعلاثروجتاهلاألشخاص،علىالبشريةاملواردحماسبةمدخلركزلقد
ممعارفهم معينةمهارةأواكتساب معرفةنتيجةالكلفة،معالتعلمعالقةوحتليلقياسعلىاملدخلهذاويركز.ومهارا

مالكرأسرمسلتهامثالتعلم، ومنعنتنجرأنميكناليتالتكاليفحجمقياسإمكانيةالتحليلهذاقواعد،ومن
1.فكري

الفكريةالملكيةمدخل3:
الفكريةأن امللكيةيبنيماوهوللمنظمة،الفكرياملالرأسمتثلالفكريةامللكيةحقوقبأنيوضحاملدخلهذاإن

نظامأو،جتارية، عالمةمبتكرعملأسلوباخرتاعات،أفكار،شكليفيتجسدالبشريللعقلمنتوجأيأنتعين
أينتنظماليتالقواننيمناستناده جمموعةيفاملدخلهذاويتميز.السوقيفاقتصاديةقيمةمتتلكحبيثتصنيعلعمليات

امللكيةمنالتاليةاألنواعوتقييمقياساملدخل ميكنهلذاوطبقاالفكرية،امللكيةأنواعمننوعكلتسجيلميكنوكيف
إالاملدخلهذاوضوحمنبالرغمواخلفية،التجارية، األعمالالعالمةأسراراالخرتاع،،براءاتالطبعكحقوقالفكرية

يصعبلكنوأدائهايفواضحاتأثرياتؤثرواليتثقافة املنظمةعنتعرباليتالضمنيةاملعرفةتقييمعليهيصعبانه
.الفكريةامللكيةمن أمثلتهاواليتالصرحيةاملعرفةمعالتقييمألغراضجتسيدها

الفكريرأس املالقيمةأنأساسعلىتقومبساطة،أكثروهيالفكرياملالرأسلقياسأخرىفرضيةهناك
يفاملنظمةقيمةاألحيان أنمنكثرييفجندحيثهلا،احملاسبيةوالقيمةللمنظمة،السوقيةالقيمةبنيالفرقتساوي
غريماديةغريأصولمعنوية أوقيمةوجوديربرماوهوحماسبيا،املسجلةاملاديةأصوهلاقيمةمنبكثريأعلىالسوق
اليتدوالر ومليار3.5ب )Lotus(شركة بشراء)IBM(شركة قامت،1995يفاملثالسبيلفعلىحماسبيا،مسجلة

علىألنهاحملاسبية،قيمتهامنمرة15يعادلبيعت مببلغأي.دوالرمليون230سوىاألوراقعلىتساويتكنمل
وللبحثمكثفةنشاطاتالزبائن،مناملالينيعلى آراءحتتويقاعدةاشرتت)IBM(املعنوية ، األصولمستوى
تساويقداملعنويةاألصولأوالفكريماهلارأسأن قيمةأي.اخل...جتاريةعالمة،التطويرفرقخرباتالتطوير،
.2على املعرفة تعتمداليتاملنظمةيفاملاديةاألصولقيمةأضعاف

.5ص،15،16/03/2005فلوريدا،جامعةواإلبداع،الريادةالرابع،العلمياملؤمتر،املعرفيةاملوجوداتتكوينوتقييموأساليبمفهومالعبيدي،حممود1
.6،صسابقمرجعالعبيدي،حمود2
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II-2-3:الفكريالمالرأسقياسنماذج
القياسيفإليهاميكن الركونمقاييستطويرإىلمنهاحماولةالفكرياملالرأسقياسجماليفكبريةجهودبرزتلقد

ذهفيماو احملاسبيةاملاليةاألنظمةبنياتفاقعدممساحةهناكالزالتانهإال،املنظماتمستوىعلى املقاييسيتعلق 
1.القياسنتائجبعضنعرضما يليويف.املقاييسهلذهالتحسنيالتطويرمنملزيداحلاجةاستمراريةيؤشر،مبا

Scandia Navigtorنموذج :-1

لتحليلتقريرا سنوياأعدتاليتاملنظماتأوىلتعتربواليت)(Scandiaالسويدية التامنيبشركةيرتبطمنوذجوهو
قامحيثالفكري،لرأس املالمديرا(Edvensson)عينت عندماذلكمنابعدإىلذهبتوقد.الفكرياملالرأس

.املايلاملالبرأساملرتبطةعلى املؤشراتفقطيقتصرالشاملمنظورمناملالرأسمنوذجبتطويرلهزمالءمعباالشرتاك

التنظيمية،العلمية، التكنولوجيااخلرباتاملعرفة،مضامنييعين)(Edvenssonمنظور منالفكرياملالرأسإن
منيتكونالفكرياملالرأسيرى أنولذلك.السوقيفللمنافسةوالضروريةاملقدمةاملهنيةاملهاراتالزبائن،عالقات

فيه: اهليكلياملالورأساإلنسايناملالرأس
منفيتكوناملال اهليكليرأسأما.العاملنيوخرباتاملهاراتبالتقنية،املعرفةالتنظيمية،املعرفةيتضمنالبشري املالرأس

.الزبوينمالرأسوالتنظيمياملالرأسعناصر

امللموسة) ورأسغريواألصولالفكريةاإلبتكاري (احلقوقاملالرأسعلىحيتويالتنظيمياملالرأسمع العلم أن 
،املوردينمعالتنظيميةالعالقاتيتضمنالذي بدوره الزبوينمالرأسو البيانات)،قواعدمعلومات،(نظممال العمليات

2.املصاحلاملوزعني وأصحاب

وميكن توضيح كل هذا يف الشكل التايل:

30، ص  2011، يوليو،22"، جملة حبوث الرتبية النوعية ، جامعة املنصورة ، للعدد إدارة رأس المال الفكري و قياسه و تنميته"الھاللي الشرییني الھاللي،1
،75سعد غالب ياسني،مرجع سابق،ص2
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Scandiaمنوذج:1رقمشكل Navigtor

.78،ص2007األوىل،،الطبعةالتوزيعوللنشراملناهجدار،املعرفة،إدارةياسنيغالبسعد:لمصدرا

القيمة السوقية    

رأس المال الفكري رأس المال المادي   

الهيكليرأس المال
الهيكلي

رأس المال البشري

رأس المال الزبوني  رأس المال التنظيمي

رأس المال االبتكاري رأس المال العمليات 
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املؤشراتعلىلشمولهاملنظماتمنالعديدعليهاعتمدتالنموذجهذاأنإىلنشريوما جيب اإلشارة إليه هو أن 
املاضي يفالتنظيمياألداءمقارنةيفيفيدذلكإىلإضافةانهكماملنظمةالسوقيةالقيمةلتحديداملاليةاملالية وغري
.السوقيفللمنظمةالتنافسيةالقدراتلتحليلمستقبليمنظورضمناحلايلاألداءواملالية)(املؤشرات

Balannced Score Card (BSC)نموذج :2

لألصولاحملاسيب التقليدياملنظوربنيتوازنحتقيقإىليهدفوالذي)Kaplan & Norton(بنموذج أيضاويعرف
متغرياتأمههاجديدةالنموذج مكوناتويضيفالفكري،املالرأسلتقييماألخرىالقياسيةوالنماذجامللموسةغري

.املاليةوغرياملاليةاملؤشراتيف ضوءالقيمةوتكوينالزبائن،عالقاتاألعمال،نشاطحتسنيوالتعلم،االبتكار
انههواملال الفكريرأسوقياستقييممناذجمنغريهعنالنموذجهذامييزماأنالقولميكنذلك،علىعالوة

ضمنملموسةملموسة وغريقيمةمنأنشطتهاتضيفهماحيثمنوذلكللمنظمةاحلايلللوضعمشوليةرؤيةيقدم
ممستوىوقدرات العاملنيحتديدعلىتركزاليتاألخرىالنماذجخالفعلىالقيمةتكوينعمليةسياق احلاليةاجنازا
.فقط

منوذلكاملنظمة وإسرتاتيجيتهابرسالةالفكرياملالرأستقييمعمليةيربطأنحياول)BSC(منوذج أنيعينهذا
.األداءمؤشراتمنومتنوعةشاملةخدمةإىلاإلسرتاتيجيةالرؤيةترمجةخالل

املوجهةالذاتيةالقدراتبناءواملالية،األهدافحتقيقيفاملنظمةجناحدرجةفحصعلىيركزإضافة إىل ذلك فهو 
.املستقبليفاملستهدفالنمولتحقيقامللموسةغريواملوارداألصولحنو استقطاب

وقياسوالزبائنبأصحاب املصلحةاملرتبطةاخلارجيةاملتغرياتوقياستقييمبنيماالتوازنحتقيقالنموذجحياولآخرمبعىن
منوذج ميثلالذي"3 "رقميف الشكلواضحهوكماوذلكاجلوهريةاألعمالبأنشطةالعالقةذاتالداخليةاملتغريات

)BSC(1.الفكرياملالرأسوقياسلتقييم

174-171،ص2009منظمات األعمال، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع،سعد علي العنزي و أمحد علي صاحل، إدارة رأس املال الفكري يف1
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Balanced Score Cardمنوذج 2:رقمشكل

2007األوىل،،الطبعةالتوزيعوللنشراملناهجدار،املعرفة،إدارةياسنيغالبسعد:لمصدرا
80ص،
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:Sveibyنموذج -3
Intangibleبنموذج ويعرف Asset Monitorالذي قدمه امللموسةغرياألصولمرقابأو.(Karl Erik Sveiby)

املباشرةاجلمنوذلكللمديرينقليلةلفتح نوافذنظريمنهأكثرعمليهدفلهSveibyيصفه كماالنموذجهذا
غرياألصوللقياسنقديغريمدخلهووبالتايليف املنظمة،امللموسةغريواألصولالفكرياملالرأسمفاهيمباختبار
1.،االستقرارالكفاءة،االبتكارهي النمو،أساسيةمعايريأربعةضوءيفاملنظمةيفامللموسة

امللموسةغريالسوقية، األصولالقيمةالستخراجامللموسةغريباألصولامللموسةاألصولمقابلةعلىالنموذجويقوم
يفاضحوواهليكل اخلارجيالداخلي،اهليكل:الكفاءات أو املهارات احملورية،هيأساسيةمكوناتثالثةمنتتكون
:التايلالشكل

Sveibyمنوذج :3رقمالشكل

.http://www.Sveibyالمصدر Com/articles/Intangass :
74سعد غالب ياسني،مرجع سابق،ص،1

القيمة السوقية

مؤشرات القيمة لألصول الدفترية الصافية  األصول غير الملموسة
الملموسة       

النمو

رالبتكاا

الكفاءة

المخاطر / 
االستقرار

المهارات مؤشرات 
او الكفاءات 

يةالمحور 

مؤشرات الهيكل 
الداخلي

مؤشرات الهيكل الخارجي 

النمو

االبتكار

الكفاءة

المخاطر/ 
االستقرار

اال

النمو

االبتكار

الكفاءة

المخاطر/ 
االستقرار

المخاطر/ 
االستقرار

لكفاءةا

البتكارا

النمو
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، أو هي املورد االسرتاتيجي املؤثر تأثريا ان املهارات و الكفاءات احملورية (اجلوهرية) لألفراد متثل أصل من االصول
مباشر يف تشكيل االصول االخرى  و يف انتاج قيمتها.

يقوم بتكوينهااليتاحلاسوبيةاإلداريةوالنظمالنماذجاملفاهيم،منواسعنطاقمنيتكونفالداخلياهليكلأما 
ا حىتموجودةوبالتايل تبقىللمنظمةملكاتعترباألخرىالداخلياهليكلمكوناتمنغريهامعولكنهاالعاملنيوإدار

.دائمةأومؤقتةبصفةللمنظمةالعاملنيمغادرةمع
التنظيمي وهياهليكلالتنظيمية،الثقافةالرمسي،غريالتنظيممثلأخرىمهمةعناصرالداخلياهليكلضمنويقع
.باملنظمةتسميتهميكنماواإلدارةالعاملنياألفرادمعتشكلأساسيةمكونات

كما األعمال،وشركاءاملوردينالزبائن،معاملنظمةعملياتكليتضمنالنموذجيفاخلارجياهليكليف حني 
عنالذهنية للزبائنالصورةالشهرة،السمعة،،التجاريةالعالمةالتجاري،االسممثلأخرىرمزيةعناصرعلىيشتمل
وكلالزبائنعالقاتالتوريد وإدارةسلسلةإدارةعلىالنموذجيفاخلارجياهليكلحيتويأخرى،وبكلماتوغريهااملنظمة
1.واملستفيدينللزبائناملضافة القيمةمنواستثنائيةفريدةتوليفةتقدمياجلمناملنظمةبهتقومجهد

:التاليةباملعادالتSveibyمنوذج عنالتعبريوميكن
.الملموسةغيراألصولقيمة+الملموسةلألصولالصافيةالدفتريةالقيمة=السوقيةالقيمة
.الخارجيالهيكل+الداخليالهيكل+الفرديةالكفاءة=الملموسةغيراألصولقيمة

.الذكرسابقةللنماذجمقارنةنعرض جدولسوفيليوفيما

Skandia،BSC،Sveibyمناذج بنيمقارنة1:رقمجدول

SkandiaBSCSveiby
املال التنظيمي اهليكل الداخليمنظور العمليات الداخليةرأس

اخلارجياهليكلالزبائنمنظورالزبونمالرأس
وهريةاجلالكفاءةالنمووالتعلممنظوراإلنسايناملالرأس

من اعداد الطالبة: المصدر

77سعد غالب ياسني،مرجع سابق،ص،1
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الداخليةوالعملياتSveiby)(عندالداخلياهليكليقابله)Skandia(منوذج يفالتنظيمياملالرأسبأنلنايتضح
منوذج فإناملال الفكريلرأساخلارجيةاملكوناتمستوىعلىأما،(BSC)املوزونة األوراقبطاقةمنوذجيف
)(Skandiaمنوذج املفهومهذايفومياثلهالزبونمالرأسيقرتح(BSC)منوذج أنإال)(Sveibyعلىبرتكيزهيتميز

أخرىرمزيةاملوردين وعناصرالزبائن،معاملنظمةعالقاتتتضمناليتاخلارجياهليكلمكونات

األخرىالنماذجمنأكثر مشوالمفهومايطرحأنوحياولفقطبالزبائنيتقيدأنيريدال(Sveiby)أن مبعىنأي
علىال تقتصراخلارجيأعماهلا وحميطهابيئةمعاملنظمةعالقاتألنذلككبريحدإىلوفققدأنهنعتقدماوهو

الصورةمنهانذكرمهمةرمزياتمعهذه العالقةتداخلإىلباإلضافة،املستفيدينمنواسعةشرحيةإىلمتتدوإمنا،الزبائن
منتجاتجودةحولللناساجلماعيةاملخيلةتكونبعض األحيانويف،املنظمةعنخميلتهيفالزبونحيملهااليتالذهنية

1.الزبونماللرأساألخرى املكونةالعناصرمنأمهيةأكثرمنظمةوخدمات

II-3 .الفكريالمالرأسعلىالمحافظة:
وكذاتنافسية للمنظمة،ميزةامتالكعناملسؤولةالعواملأهماحديعتربالكفاءات،يفممثالالفكرياملالرأسإن
وتطبيقاختاذعنهي املسؤولةالكفاءاتتلكأنإىلبالنظروهذاالعاملية،األسواقاخرتاقيفالنجاحإىلهلادافعاعامال

الضعفإىلاملؤديةاملشاكلاملقابل حبدوثيفتتسببقدأوالنجاح،فرصللمنظمةيئاليتاالسرتاتيجيةالقرارات
يعداملالية)املواردكفايةرغمالتسيريفعالية طرقعدمبسببأدائها(ضعفأوالكفاءاتفقدانفانوعليهواخلسارة

الكفاءاتهذهعلىللمحافظةاألساسيالدافعكانماوهواملنظمةوسياساتاسرتاتيجياتفشليفرئيسياسببا
هذهتنشئهااليتللقيمةاحتواءباألحرىأوباملنظمةلبقائها ضماناالوسائلمبختلفوتطويرهاتنشيطهاعلىوالعمل

2".الفكرياملالالكفاءات "رأس

78سعد غالب ياسني،مرجع سابق،ص،1
576صاالردن ،دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع،عمان، ،"المعرفة االلكترونیةاإلدارة و ")2009(نجم عبود نجم،2
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.1-3-IIالفكريالمالرأسعلىالمحافظةأسباب:
:منهايلي بعضافيمانذكرالفكرياملالرأسعلىاحملافظةإىلاملنظمةتدفعاليتاألسبابمنالعديدهناك

التنافسيةللميزةكمصدرالفكريالمالرأس-1
وكذاجعل سلعهامنمتكنهااليتالتنافسيةامليزةحتقيقإىلتسعىأشكاهلاختلفمبؤسسات املأنفيهالشكمما
ا التنافسيةاملزاياومن أمثلةمعها،التعاملعلىاإلقبالإىلاملستفيدينأوباملستهلكني،يدفعمماغريها،عنمميزةخدما

...إخل.اجلديدةاألفكاراملستهلكإىلالسلعةجودةارتفاعالتكاليف،خنفاضا:نذكر
سدةاحلقيقيةالوقائعومن أمثلة حسب السيارةبتسليمتقوماليت،اليابانيةتويوتاشركةالتنافسيةامليزةلعناصرا

1.الطلب وصولتاريخمنفقطأيامثالثةغضونيفالزبونإىلالطلب

املتفوقاملستوىعلىعلى احملافظةالقادرالفكرياملالرأسوجوددونمنيكونأنلهيتأتىلنذلككلأنإىلنشري
عليهااملرتكزوالتفوقالتنافسأصبحتغريها إذلسرعةنظرابدأ يرتاجع،التكنولوجياعلىاالعتمادأنإذللمنظمةواملميز

متاحةالتسويقيةواإلنتاجيةالعملياتقدرة تصميمجعلتاليتالتكنولوجيا،استخدامتوسعبعدخاصةصعبا،أمرا
معلىعالوةاملنافسنيجلميع .ظهورهامنقصريوقتبعد مضيالتكنولوجياتقليدعلىقدر
بنيللتبادلقابلةؤسسةأصول املأصبحت،ؤسساتاملعربحبريةوالتكنولوجيااملوارداملعلومات،فيهتتحركعاملظلففي

القادرةالبشريةالكفاءاتممثال يفالفكريماهلارأسيفواملتمثلالرتجيحقوةميلكوحيدعنصرخبالف،ؤسسات امل
جعلماوهووالتجديدلإلبداعخمتلفة مؤهلةمهاراتوقدرات،معرفةمنمتلكهمامن خاللاملضافةالقيمةخلقعلى

املعرفةذوالفكرياملالرأسهواملتواصلةامليزة التنافسيةهلايوفرأنميكنالذيالوحيداإلنتاجيالعاملأنتدركاملنظمة
2.عليهللحفاظكانت الضرورةمثومناإلبداععلىالقادرةالعاليةاملهاراتو

الثمينةللثروةالمجسدالفكريالمالرأس-2
اإلنسانأنوهوإالنذكر أمههامتعددةمصادرمنالثروةهذهوتأيتللمنظمات،بالنسبةكبريةثروةالفكرياملالرأسيعد

القدرةمن97أنيعينماالدماغية وهوقدرتهمناملائةيفثالثةمنأكثريفقدالعمرهمنالثماننييف،العادي
.األفرادخنبةميثلالذيالفكريلرأس املالبالنسبةاحلالهوفماعاديإلنسانهذاوفعالة،حيويةستبقىالدماغية

.125صسابق،مرجعاملفرجي،حرحوشعادل1

منالشفافيةويف األداءالنجاعةحولاألولالدويلاملؤمتر،العوملةظليفالبشريةالكفاءاتوللمواردإسرتاتيجيةتنميةحنو،حيضيهمساليل.،قدييداعبد2
2التسيري جامعة اجلزائر ص علومواالقتصاديةالعلومكلية. 2003ماي30،العاملياالقتصاديفاالندماجواإلصالحاتجناحضماناجل
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مبالغقيمتهاواليت تشكلاالخرتاع،براءاتتسجيلعلىقدرتههوثروةالفكرياملالرأسجلعلأيضااملهماملصدر
أكرتستلم)ICM(املنظمة أنفيه هوقيلماوأهمنيويورك،يفانعقدالذي)ICM(مؤمترحبوثأكدتهماوهوخيالية،

.االخرتاعلرباءاتكعائدسنويادوالربليونمن
مصرفلبناءمدة ممكنةأطولبقائهمواحملافظةاجليديناألفرادعنللبحث)Pepsico(منظمة دفعماهوتقدمماإن

أياحلقيقيةقيمتهامنالسوق اكربيفاملنظماتمنالكثريقيمةسيجعلاملصرفهذاالنخالهلممنللمواهبكبري
1ستزداد.الفكرياملالرأسقيمةأن

للمنظمةالتنافسيلألداءكمحسنالفكريالمالرأس:
أنوجددراسة ستيوارتففيالتنافسي،املنظمةوأداءالفكرياملالرأسبنيالربطالدراساتمنالعديدحاولتلقد

األداءحيققفعالبشكلوتسيريهاعلى تعزيزهاوالعملالعقليةاملقدرةاستثمارواناملنظمةمواردأهمتعدالفكريةاملوارد
واملتسمة،التغريسريعةاجلديدةالتنافسيةالبيئةإن)Ρfeffer(أوضح كما.التنافسيالتفوقإىلبدورهاملؤديالفكري،

م،معالزبائن،أذواقوتغرياملنافسةبشدة اجودةوكذاأدائهاحتسنيإىلباملنظماتتدفعمازالتتعدد حاجا منتجا
.الفكرياملالرأستوظيفخاللمنالعمليات،الوظائف وتطويراالبتكار،طريقعن
ااملنظمةأداءتعزيزيفاحملوريدورهعلىيؤكدماوهو إىل)(Beaty&Richardمن كلأشارحنييف.التنافسيةوميز
تلكتدركأنالضروريمنوبالتايل أصبح.جناحهاوأساساملنظمة،عملحمورتشكلالفكرية،املوجوداتإنتاجيةأن

2األداء.حتسنييفأساسيكعاملالفكرياملالرأسأمهيةاملنظمات

.65، صلبنان،بريوت،اجلامعيةالراتبدار،األوىلالطبعة،العقلإدارة)1999(،سيباين،خليل1
Koening .M.L. The resurgence Intelectual Capital,the emphasis shifts measurement2

,information today .vol .17.sep.2000.
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-II3-2.الفكريالمالرأستطويروتنشيطأساليب:
بعضيليفيماأننا نضيفإالالفكري،املالبرأساالحتفاظعلىاإلصراروراءالكامنةاألساليبسبقفيماأوضحنا

.بهاالحتفاظفرصمنيزيدممالهاملنشطةواملطورةاألساليب

- :الذهنيعصفأسلوب 1
سنة التطبيقياسم اخليالحتتلهكتابيفنشرهومت1973سنةاألسلوبهذاابتكرمنأول)Osbern(يعد 

1957.
يتممثومناملنظمة،منهاتعايناليتتوضيح املشكلةيتمأفراد،10إىل5حبدودجمموعةبتكوينيتعلقأسلوبوهو

كيفيةحول،)الفكرياملالرأسلدىواملهاراتلتباين القدراتنظراهذا(متعددة،مصادرمناملختلفة،األفكارتلقي
اكربتوليدإىليؤديمماالعاملني،لدىاإلبداعيةالقدراتشك بانتقاءبدونستنتهيواليتاملشكلة،هذهمعالتعامل

املتفقاألفكاروتنفيذتطبيقعلىاكربحرصااملنظمةستشهدوبذلكالعاملني أنفسهم،،مصدرهااألفكارمنعدد
اعليها، 1.باملنظمةارتباطهمفرصمنيزيدمماصنعهم ،منكانتكو

النوعيةالسيطرةحلقاتأسلوب -2
منجمموعةيف التقاءتتمثل. وهي1961سنةايشيكاواكاورواقبلمناليابانيةالصناعةيفأدخلتطريقةهي
ة،اختصاصاتذويالعاملني م،ومبحضطواعيةمتشا الكفاءةحتقيقملناقشة مشكالتاألسبوعيفساعةإراد
م،حيث.اإلنتاجية املناقشةخاللمنعمل،برنامجيف تطويروجيتهدوناخلدمي،آواإلنتاجيالعملطبيعةيدرسونأ
2.األفكاروتطوير

التقدمعلىلالطالعسنويامرتنيأومرةالعليااإلدارةذلكيفقد تشاركللعمل،األنسباإلسرتاتيجيةحتديدوكذا
األسلوب،هذاتطبيقمناألوىلالسننيخاللاليابانيفاإلنتاجيةاملصانعأحرزها احداليتاملاديةالثمارومن.احلاصل

الهذايفامليدانيةالدراساتأثبتتسنويا. وقددوالر2.844.000يعادلحلقة ما15ذاكآنكانتواليت أنا
اكماالعاملني،طرفمنإقباالالقتالسيطرة النوعيةحلقات استثماريفوكذاالغيابات،نسبةختفيضيفتساهمأ

3.أرائهماستقبالخاللمنهلمالفكريةالطاقات 

.134ص،سابقمرجع،املفرجيحرحوشعادل1
.39، ص5،1985،العددالعربيةالصناعيةالتنميةجملة،الصناعةيفالنوعيةالسيطرةحلقاتأمهيةومفهوم،كظيمخضريمحود2
.40ص،سابقمرجع،كضيمخضريمحود3
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:المكشوفعلىاإلدارةأسلوب-3
منوذلك.خاصة الفكرياملالورأسعامة،العاملنيأذهانيفاملوجودةاملعلوماتاستخدامإىليهدفأسلوبهو
بلغةاملصارحةتتضمنو لقاءاتاجتماعات،خاللمناألفكارلتوليداملالئماجلوبتوفريهلمالذهنيةالقدراتشحنخالل
ممن إطالقميكنهمالذيالرقمياحلسلديهميتكونحبيث،املنظمةأعضاءبنياألرقام حنواالقرتاحاتغربلةو،طاقا

1.التطوير 

:الحماسيةالجماعاتأسلوب4-:
.واملغامرةبعاملي املخاطرةاملتسمةوكذاالصعبة،االجنازاتوحتبنشيطةتكوناألفرادمنصغريةجمموعةيفيتمثل
باحليويةيشعروناجلماعاتهذهيفمن األفراداملشرتكنيجيعلالذي،بالشكلاملناقشةيفواملتعةاإلثارةتوليدعلىتقوموهي

املنظمةختصصجماليفاخلربةأصحابمعلوجهوجهاإشراك العاملنييتمحبيثأفكارهم،استخداممنويزيدونوالتفاؤل،
.احلاسوبوشبكاتااللكرتوين،الربيدالصوتية،كاملؤثراتتقنيات املعلوماتباستخداماحملاوراتتسهيلمع

2.أفكارهمناالستفادةوتفعيلالفكرياملالرأساملعتمدة لتطويراألساليببعضهذهكانت

.3-3- IIالفكريالمالرأسعلىالمحافظةأساليب:

:من بني هذه االساليب نذكر
:االعتباريوالماديفزاالحنشيطت-1

خاللمنأكمل وجه،علىإليهاملوكلةاملهامألداءتدفعهللفرداملثريةاخلارجيةواملؤثراتالعواملمنجمموعةهناك
:يفهذاو يتجسدمعنيسلوكإىلوترشدهاالجتماعية،وكذااملعنويةواملاديةرغباتهوحاجاتهإشباع

3.األرباحمشاركةواملكافآت،كاألجور:املاديةاجلوانب.1

الشكركلمات.الطيبة الكلمةاأللقاب،منحاإلدارة،يفإشراكهمبأمهيتهم،العاملنيإشعاروتشمل:املعنوية.اجلوانب2
موظفأفضلجائزةالزمالء،أماموالتقدير

تمع،يفمكانتهمتعزيزالوظيفي،موقعهمكانأياالعاملنياحرتامتضمو:االجتماعية.اجلوانب3 اخلدماتمع تقدميا
4اخل.....العلياالدراساتإكمالفرص،السكنتوفريهلم،الطبية

.25،ص1996،،القاهرة15الرابعة،العدداملكشوف،السنةعلىاالدارةمنهجلتطبيقالعلميالعلمي،الدليللالعالمالعربيةالشركة،شعاعامحد 1
-Business Review.,JulyGroups.Harvard-leavtt,H.J. Bluman,G.I,Hot2

3Daft/R.l. OrganizationETheory Design,7ed,South westen Ohio,2001, p20
.143ص،سابقمرجع،املفرجيحرحوشعادل4
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:التنظيميللتقادمالتصدي-2
حقليفاحلاصلالتطوير والتجديدمسايرةعنوختلفهباستمرار،وخرباتهمهاراته،تطويرعنالفردعجزإىليشريالتقادمإن

1.اختصاصه

،إمكاناتوقدراتتطويراجلمناملنظمةاليت تتخذهاوالوسائلاإلجراءاتمجيعيعينللتقادمالتصديأنحنييف
يفينصبأنالبدالتصديهذاأنكما.التطوراتآخرمواكبةقادرين علىجيعلهممماباستمرارفيهاالعاملنيخرباتوكذا
2:هيوأالالتنظيميالتقادمأنواعمجيع

.الفنيةكذاواإلدارية،املهاراتواخلرباتتقادميشملالذياملعرفةتقادم.1
.للفردالشخصيةاجلوانبخاللمنهذايظهروالقدراتتقادم.2
تقوميخالل إجراءمنذلكمالحظةويتماالجتماعية،العاداتواملعتقدات،القيمتأثريحتتاملتبلورالثقايفالتقادم.3

3.البعديالقبلي والتدريبخاللمنالعالجبذلكيكونو.االستقصاءاستمارةخاللمنأولألداء،

:التنظيمياإلحباطمواجهة-3
علىالدباغيعرفهكمابهيقومسلوكبأياحلاجاتبعضإشباععلىالقدرةعدمميثلاإلحباطأن)Flippo(يرى 

ميكنالوعقباتعوائقبسبب وجودمعينة،أهدافحتقيقأواجنازيفالفردفشلجراءمنتنشااليتالنفسيةاحلالةانه
عليها السيطرةأومواجهتها

:يفتكمنالتنظيمياإلحباطمظاهرأهمأنكما
.اآلالتختريبالشخصي،التدخلالعدوان،تشملماديةمظاهر-
واالكتئاب.القلقالتوتر،االستياء،الرضا،عدمتضمنفسيةمظاهر-
.والوالءاالنتماءضعفالشكاوي،نسبةارتفاعالعمل،دورانمعدلارتفاعالغياب،تضمتنظيميةمظاهر- 

الشخصيةإجراء املقابالتواألخر،احلنيبنيللعاملنياملوجهةاالستقصاءاستمارةخاللمنأيضاذلكتشخيصويتم
م،خمتلفإشباعحماولةمثومناألداء،تقوميمعهم،والتحدثالعاملنيمع 4.إرضائهموكذا حماولةحاجيا

45.ص. 2005،التوزيعوالنشروللطباعةايرتاك،املؤسسيالوالءتدعيموبناء،النصرأبوحممدمدحت1

hill.new york.1985–behavior ,4.ed.Mc .graw.Luthains,f,Organisational2

.148ص.سابقمرجع.املفرجيحرحوشعادل3
.33صالعراق،بغداد،اخللود،مطبعة، 2طاألفراد،إدارة،)1993(الوهاب عبدعصام4
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:التنظيمياالغترابفرصتقليل-4
.نواحي عملهعنوبعيداغريباوجتعلهالفردعلىتسيطراجتماعيةنفسية،حالةعنيعرباالغرتابإن
:يليكماالصائغعنهويعرب

معالتكيفعلىالقدرةضعفعناليت تعرباحلالةانهأووالبيئة،احمليطمعالتكيفعدمعنيعربالتنظيمياالغرتاب
العاملنيجعلحماولةالتحفيز،خاللمنقد يكونالتنظيمياالغرتابفرصتقليلأنكما.اجلديدةالبيئيةالظروف
ميفكذاوأنفسهميفثقتهميسرتدون .االغرتابهذااحتواءمنميكن املؤسسةماوهو.متطلبا
هماملال الفكريبرأسعنهماملعربواملتميزةالقدراتأصحابوكذاواملبدعني،املبتكرينأنهوهنايهمناوما
ماآلخرينمنباالغرتابإحساسااألكثر تكونماكثرياوأراء جديدة،مبادئابتكارأواكتشافإىليسعونكو
"بقولهعليهمبضرورة احملافظةيطالب)Arnoldجعل (ماوهو.حميطهميفالسائدةللمعايريمناقضة يزالالوكان:
"غربتهم.عدموإبداعهماستثماررعايتهم وحالةيفالوطنو،لألمةاحلقيقيةالثروةهماملبدعونوسيبقى

:التنظيميالتميزتعزيز-5
امناليتاألساليبوالوسائلمجيعالتنظيميبالتميزيقصد باملؤسسة الفكرية للعاملنياملسامهاتعددزيادةشا

بروحالعملاالبتكار،اإلبداع،شجيعطريقعنبعقوهلماملتواجدةاجلديدةاألفكارواملفيدةاملعرفةامتصاصخاللمن
.املؤسسةيفاملستويات اإلداريةمجيعبنياملفتوحةاحلواراتزيادةواآلراءاحرتامالفريق،

1.والبقاءالقوةمسةاملؤسسةمينحمماالفكرياملالرأسزيادةاملؤسسة، أييفاملتميزينعددزيادةشانهمنوهذا

1Engineers , American sosialogical review .vol.323.N 5.1975،p22.Arnoldg.profesional in
bureaucracy .alient among .industrial and scientists.
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الصة:خ

وذلك لكون املعرفة مرتبطة به ارتباطا وثيقا املنظمات،يعترب راس املال الفكري العنصر االساسي لنمو و تطور 
مبا و ،أسباب االهتمام به، خصائصه، أمهيتهعلى التعرفخالل. منعليهالفصل بالتعرفهذايفقمناالصددهلذاو 

ابرز مداخل ومنادج ،على أثر هذا اىلتطرقنا بداع املؤسسات و سر جناحها و متيزها أن راس املال الفكري هو اساس إ
.واحملافظة عليهطويرهكيفية تنشيطه وتناولنا إىل جانب ذلكتو .قياس راس املال الفكري يف املؤسسة
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تمهيد:
املؤسسات اليت تسعى إىل التميز يفلتلكبالنسبةومهما خاصةملحا مطلبالإلبداعاملؤسساتحاجةأصبحتلقد

العليا تبيناإلدارةمنتتطلبومتغريةمتجددةحتدياتإذ تواجههاتنافسية،بيئةيفاستمراريتهاعلىواحملافظةاألداء،
السريع للتغرينظراالناجح،باألسلوباملؤسسةلتحقيق أهدافحدياتالتهذهمعتتكيفواسرتاتيجياتسياسات
العمل وذلك أساليبيفوالتحديثوالتجديداإلبداعتوفري فرصالعليااإلدارةعلىيوجبمماالعملبيئةيفواملتجدد

يئة البي .ئة اإلدارية املناسبةبالرتكيز على العنصر البشري الذي يعترب جوهر العملية اإلبداعية، وذلك عن طريق 
التنظيمي و ذلك من خالل املباحث التالية:لإلبداعويف فصلنا هذا سوف حناول توضيح االطار النظري 

III -1..اإلطار العام لإلبداع

III -2  . اإلبداع التنظيميماهية .

III -3  . معوقاته، وأساليب تنميته. اإلبداع التنظيميعناصر ،

III -4التنظيميواإلبداع رأس املال الفكري. العالقة بني.
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III -1.:اإلطار العام لإلبداع

تتعدد مفاهيم اإلبداع وتتباين وجهات النظر حول حتديد ماهيته فال يوجد اتفاق بني العلماء حول تعريفه وماهيته ويعود ذلك إىل 
االت اليت انتشر ف يها مفهوم اإلبداع من جهة أخرى مما أدى إىل اختالف املنطلقات تعقد الظاهرة اإلبداعية نفسها من جهة وتعدد ا

م وكذلك مناهجهم العلمية والثقافية ومدارسهم  النظرية ملوضوع اإلبداع بسبب تباين اجتهادات العلماء والباحثني واختالف اهتماما
الفكرية.

III -1 -1و عالقته ببعض المفاهيم (االبتكار و االختراع.  مفهوم اإلبداع(:
واختالفوالعلميةاألدبيةاملناهجباختالفوذلكاإلبداع،ملفهوماالصطالحيةالتعريفاتوتعددتتباينتلقد

والباحثون، ومن بني هذه التعاريف جند:العلماءعنداآلراءوتنوعالتعريفات،هلذهواهلدفاملرجعية
1.ر جديدة ومفيدة":" عملية إنتاج أفكاعلى انه) اإلبداع2010yung,&chen(عرف

: "عملية تتناول أفكارا جديدة فعالة إلشباع حاجات الزبائن، على انه) اإلبداع2005(الفاعوريكما عرف 
2األعمال واملمارسات اليومية".اسرتاتيجيةوهو عملية جتديد وحتديث مستمرة تشمل كل املنظمة، وهو جزء مهم من 

ا الفرد عندما يواجه مواقف ينفعل هلا ) فاإلبداع ه2006(درويشأما من وجهة نظر  و: "العملية اليت يتميز 
ويعايشها بعمق مث يستجيب هلا مبا يتفق وذاته، فتجيء استجابته خمتلفة عن استجابات اآلخرين وتكون منفردة وتتضمن 

الفكر هذه العملية منتجات أو خدمات أو تقنيات عمل جديدة، أو أدوات وعمليات إدارية جديدة، كما تشمل 
.3القيادي املتمثل يف طرح أفكار جديدة"

ازفة والقدرة على 2000(حسنوبرأي  ) فإن اإلبداع هو:" امتالك األفراد قدرات إضافية خالقة مثل: روح ا
4التغيري وحل املشكالت.

5نه جديد".هو:" القدرة على إنتاج العمل الذي يتصف بأيرى بأن اإلبداع,Olila)2012(يف حني جند أن 

1 Yong, T. T., & Chen, H. C. (2010). " Impact of role ambiguity and role conflict on employee creativity".
African journal of Business Management, Taiwan, Vol.4, No.6, pp.869-881.

.3. القاهرة.مصر: املنظمة للتنمية اإلدارية، ص: 1. طإدارة اإلبداع التنظيمي. )2005(الفاعوري، رفعت عبد احلليم. 2
المؤتمر الثاني . "إدارة املعرفة ودورها يف حتقيق اإلبداع اإلداري لدى مديري فروع البنوك العاملة يف فلسطني". حبث مقدم إىل )2006(رويش، مروان مجعة. د3

. فلسطني:جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة.)أفريل27- 26(لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
.331. اإلسكندرية.مصر: الدار اجلامعية للنشر، ص: ك في المنظماتالسلو . )2000(حسن، راوية. 4

5 Ollila, S. (2012). Open Innovation and Organizational Creativity- do they go Together ?: A Case
Study of the Creative Climate in an Open Innovation Arena. Master of Science Thesis, chalmers
university of technology, Göteborg, Sweden, p.5.



- نظريتأطیر –الفصل الثالث: االبداع التنظیمي 

55

) بأنه:" قدرات عقلية ولكن جبانب هذه القدرات البد من توافر عدد من العوامل الدافعة 2007(العتيبيوينظر إليه 
1عند الفرد مثل: حتمل الغموض، وعدد من العوامل االنفعالية مثل: الثقة بالنفس، االكتفاء الذايت،..".

ختراع:بين اإلبداع واالبتكار واال.  الفرق2- 1
املصطلحاتوبعضاإلبداعمصطلحبنيخلطوجوديفساهمالباحثني حول مفهوم اإلبداعاختالف آراءإن

هذه بنيال يفرقونالناسعامةأنجندحيث، )Invention(، واالخرتاع )Innovation(كاالبتكار العالقةذات
ممبعىناملصطلحات، الباحثنيبعضهناكأنكماالشيء،نفسعلىلةللدالاملصطلحاتهذهيستخدمونأ

األخرى كاالبتكار، املصطلحاتوبعضاإلبداعمصطلحبنيالتمييزعدميفالناسكافةإىلينضمونواملختصني
ول توضيح ذلك الغموض:اوالخرتاع. وفيما يلي سوف حن

اإلبداع يتعلق :"واإلبداع يتمثل يف أنإىل أن الفرق بني االبتكار)Carrier& Garand, 1996من (ل اشار ك
باستكشاف فكرة جيدة مميزة، أما االبتكار يتعلق بوضع هذه الفكرة موضع التنفيذ على شكل عملية، أو سلعة، أو 
خدمة تقدمها املنظمة لزبائنها، إذا كان اإلبداع متعلق باألشخاص فإن االبتكار يتعلق باملنظمة وبنشاطها اإلنتاجي 

".والتسويقي
يركز على درجة اخللق اإلبداععلى أساس أنبني اإلبداع واالبتكارفيميزون)2011(أما بديسي وآخرون

واالكتشاف للمدخالت، واعتبار هذه املدخالت جديدة من منظور مبدعها، يف حني يعد االبتكار عملية التمسك 
املنظمةيدة، أي هو التطبيق العملي لإلبداع، مبعىن بفكرة مبدعة وحتويلها إىل سلعة أو خدمة نافعة أو إىل طريقة عمل مف

.2اليت حتول األفكار املبدعة إىل خمرجات نافعةاملنظمةاملبتكرة هي 

التالية:باملعادلةواإلبداعاالبتكاربنيالعالقةعننعربأنميكنوبالتايل

التطبيق.+اإلبداع=االبتكار

.28- 27:. القاهرة.مصر: دار الفجر للنشر، ص صاإلبداع و التميز اإلداري. )2007(العتييب، حممد زويد. 1
اإلبداع والتغييرلدولي حول: اامللتقىمداخلة مقدمة اىل ". رفع من أداء املنظماتلاإلبداع و دوره يف اتنمية": ).2011(، وآخرون. فهيمة، بديسي2

البليدة،اجلزائر: جامعة سعد دحلب. ).ماي19-18(التنظيمي في المنظمات الحديثة
,Internationale de Management Stratégique(1315 -mai). Lille, France. p.32
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ذا حتويلأوبتنفيذاملرتبطامللموساجلزءهواالبتكارأنحنييفاجلديدةالفكرةباملرتبطاجلزءهواإلبداعفإنو
1متعاقبتني.كمرحلتنيواالبتكاراإلبداعإىلينظرفإنهوعليهاملنتج،إىلالفكرةمن

لهيسبقملالعاملهلذاجديدشيءإدخال: "أنهعلى )2000و خيضر الشماع(أما بالنسبة لالخرتاع فعرفه 
2."اإلنسايناحلاجاتبعضإشباعيفويسهمأحد،إليهسبقوجد أوأن

يفبالتكنولوجيا وتؤثرترتبطبالكاملجديدةفكرةإىلالتوصلهواالخرتاع:"ن بأوكولتر روبنيزمنكلويشري

تمعيةاملؤسسات أنال ميكنإنسانيةحاجةوتليبمتاماجديدةكانتوإنحىتفكرةإىلالتوصلفإنوبالتايل."ا
بالتكنولوجيا".مرتبطةكانتإذإالاخرتاع،نسميها

هذهوجتسيدتطبيقفيعيناالبتكارأمابالتكنولوجيا،ترتبطجديدةأفكاربلورةيعيناالخرتاعبأنجندسبقومما
علىاالبتكارصرحيأنهكماابتكار،هناكيكونلناخرتاعبدونأنهأياالخرتاع،بوجودمرهونفاالبتكاراألفكار،

مفهومحصرسيعينهذافإنلالخرتاع،تطبيقجمردأنهعلىاالبتكارإىلنظرناماإذاوبالتايللالخرتاع،تطبيقجمردأنه

3اإلنسانية.واألنشطةاملعرفةحقولجلميعوميتدواسعاالبتكارمفهومأنيف حنيالتكنولوجي،اجلانبعلىاالبتكار

. رسالة ماجستري يف علوم التسيري غري االبتكار التسويقي وأثره في تحسين أداء المؤسسة: دراسة حالة مؤسسة ملبنة الحضنة). 2007حممد. (سليماين،1
.28منشورة، جامعة املسيلة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، اجلزائر، ص: 

.421والتوزيع، ص:لنشرداراملسرية: األردن- عماناملنظمة.نظرية). 2000كاضم حممود. (،لشماع، خليل حممد حسن، وخيضرا2
.27مرجع سبق ذكره، ص: سليماين، حممد. 3
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III -1 -2  .نواعه أو اإلبداعنظريات:
:بداعنظريات اإل- 1

إذهم،بأمسائوعرفتبالنظرياتبعدفيماتعرفأصبحتأفكاربطرحاإلدارةوعلماءوالكتابالعلماءمنعددقام
النظرياتوهذهةاملؤثر والعواملاملنظماتمالمحاستعرضتكمااإلبداع،حولخمتلفةمعاجلاتالنظرياتهذهقدمت

1:هي

اليت تعرتضاملشكالتمعاجلةخاللمناإلبداعالنظريةهذهفسرت:)March & Simon 1958(نظرية
البحثعمليةخاللمنفتحاولبه،تقومأنيفرتضومابهتقوممابنيفجوةؤسساتاملبعضتواجهإذؤسسات امل

مثوبدائلوعي،حبث،رخاء،عدمأداء،فجوةبعدة مراحل هي:النظريةو متر عملية اإلبداع حسب هذه ،لبدائخلق
املأو إىل عو اخلارجية)البيئةيفأو تغرياتالطلبيف(التغريخارجيةعواملإىلاألدائيةتعزي الفجوةحيثإبداع

.داخلية ( تعيني موظفني جدد، أو وجود معايري أداء عالية)

تكوناملختلفةالتنظيميةواهلياكلالرتاكيبأنعلىأكدامنأولوكانا:)Burns & Stalker 1961(نظرية-ب 
يفاإلبداعتطبيقيفتسهماليتهيمالئمةاألكثراهلياكلأنمنإليهتوصلواماخاللفمنخمتلفة،حاالتيففاعلة

فهوالتغري،سريعةالبيئاتيالئمالذيالعضويوالنمطاملستقرةالعملبيئةيالئمالذياآليلالنمطخاللمناملنظمات
.ومعاجلتهاواملعلوماتالبياناتمجععمليةيسهل

: وهياملنظمةيفتغرياتإدخالإىلهدفتمراحلثالثةخاللمناإلبداععمليةبني:)Wilson 1966(نظرية-ج
املقرتحاتتوليدمثاملطلوببالتغيريالوعيأواحلاجةبإدراكويكونوتطبيقه،التغيريوتبينالتغيري،اقرتاحالتغري،إدراك

) البريوقراطية(املهاميفالتعقيدمنهاعواملعدةبسببمتباينةالثالثاملراحلهذهيفاإلبداعنسبةفافرتضتوتطبيقها،
بصورةاإلبداع،إدراكيسهلمماالروتينيةغرياملهماتازدادتكلمااملختلفةاملهماتعددزادوكلمااحلفظ،نظاموتنوع

.املنظمةأعضاءأغلبمسامهةمنوتزيداالقرتاحاتلتوليدإجيايبتأثريهلااحلوافزأنكماصراعات،ظهوروعدممجاعية
& March & Simon) (Burns(منكالقدمهممااستفاداقدل:)Harvey & Mill 1970(نظرية-د

Stalker(،فقد، اإلبداعيةالروتينيةللحلولاألنظمةاستخداممدىخاللمناإلبداعفهمعلىتركيزهمفانصب
تسعى املنظمة، فاملشكلةإدراكخاللمنتطبقهاقداليتاحللولوأنواعاملنظماتتواجههااليتاملشكالتأنواعوصفوا

ملإبداعيةحلولالستحضارتسعىوأيضا، سابقاهلاالتصديمتمشكالتأوحاالتملعاجلةروتينيةحلولضعو إىل
.والعضويةوامليكانيكيةالتنظيميةاهلياكلبتبيناالستثنائيةأوالروتينيةغرياملشكالتملعاجلةقبلمناستخدامهايتم

يداكثم1 .218-196.جملة مؤتة، االردن ،ص ص "ني الثقافة التنظيمية و االبداع االداري يف شركيت البوتاس و الفوسفات)."العالقة ب2003،الصرايرة.(عبد ا



- نظريتأطیر –الفصل الثالث: االبداع التنظیمي 

58

اإذمشولية،النظرياتأكثرمنتعد:)Hang & Aiken 1970(نظرية-ه لعمليةاملختلفةاملراحلتناولتأ
خدماتإضافةيفتتمثلاملنظمةبرامجيفحاصلتغريأنهعلىاإلبداعوفسرتفيه،املؤثرةالعواملعنفضالً اإلبداع
:كاآليتاإلبداعمراحلوحددتجديدة

.)March & Simon(بهجاءماوهذاألهدافهحتقيقهومدىالنظامتقييم: التقييممرحلة- 
.املايلوالدعماملطلوبةالوظيفيةاملهاراتعلىاحلصول: اإلعدادرحلةم- 
.املقاومةظهورواحتماليةاإلبداعتكملةبالبدء: التطبيقمرحلة- 
.تنظيميةومعتقداتسلوكيات: الروتينية- 

مرحلة: مهامرحلتنيمنتتكونكعمليةلإلبداعالنظريةهذهتنظر: )Zaltman & others 1973(نظرية- و
أنهعلىاإلبداعووصفواين،التبلوحدةجديدةممارسةأوفكرةأنهعلىويعتربجزئيةمراحلوهلماالتطبيقومرحلةالبدء
مإال)Hang & Aiken(نظريةعلىواعتمدوافردية،وليستمجاعيةعملية التنظيميةاملشكلةشرحيفتوسعواأ

1ع.الصرا معالتعاملوأسلوبالشخصية،العالقات: هيأخرىمتغرياتوأضافوا

III -1 -4  .:أنواع اإلبداع
إىلواملتنوعةاملختلفةالباحثنيتدراساقادتوقد،خمتلفةمداخلنماإلبداعموضوعاتالباحثونتناول

األدبياتعلىاالطالعخاللومناملختلفة،اإلبداعومنطلقاتأهدافبسبباإلبداعأنواعيفتباينوجود
الهذايفوالرسائل اإلبداعيصنفاملعيارهذاوفقوعلىمنه،والغايةوفقا الستعماالتهاإلبداعيقسمأنميكنا

العملية.املنتج وإبداعإبداعمهانوعني،إىل
ابداع المنتج:- أ

فهوالعمليةإبداعأماالزبائنحاجاتإلشباعجديدةخدمةأومنتجحتسنيأوتقدميهواملنتجفإبداع
جديدةعمليةتصميم

إلىالبحثهذاقّدم".  األردنّيةالتجاريّةالبنوكيفة البشرياملواردإدارةأداءمستوىحتسنيعلىاإلدارياإلبداعأثر. ")2011(، جنم، نصري، طالل. العزاوي1
. األردن: جامعة الشرق األوسط. )ماي19- 18(الحديثةالمنظماتفيالتنظيميوالتغييراإلبداع:حولالموسومالدوليالملتقى
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1األسواق.يفاملنافسةعلىاملنظمةقدرةمنيزيدامبوجودتهكمية اإلنتاجيفللتأثريحاليةعمليةحتسنيأو

هذين الباحثنيمنعددتقين (تكنولوجي)، وتناولوإبداعاداري إبداعإىليصنفاإلبداعالوفقاو
اخلدمة،أواملظهر املادي للمنتوج،أواألداءيفاحلاصلةالتغرياتبأنهالتقيناإلبداعاإلبداع حيث عرفمنالنوعني

يفاحلاصلةالتغرياتفهواإلدارياإلبداعأماأو اخلدمة،املنتجتصنيعيتمخللهامناليتاملاديةالعملياتيفأو
حاليةمنتجاتحتسنيأوجديدةمنتجاتتقدميهوالتقيناملنظمة، إضافة إىل ذلك فإن اإلبداعيفاإلداريةالعملية

يفوالعملياتاألساليبحتسنيأواإلنتاجيةالعمليةيفجديدةوطرائقوأساليبعملياتإدخالأوتصميمأو
2.اإلنتاجيةالعملية

بداع العملية:إ-أ
.األساسيةاملنظمةنشاطاتو ،املنظمةيفاإلداريةوالعمليةالتنظيمياهليكليفتغريفهوالتنظيمياإلبداعأما
واألساليبوالفعالياتاألنشطةيفحلاصلةاالتغرياتجمملهوالتنظيمياإلبداعأنالقولميكنسبقمما

املنتجاتتطويرهوالتقيناإلبداعأمااملنظمةأهدافحتقيقمعميتالءالذيبالشكلاملنظمةتتبعهااليتاإلدارية
يشبعالذيبالشكلالعمليةأماملنتجيفسواءاليت حتدثالتحسيناتأواجلديدةالعملياتوتصميماجلديدة،

الزبون.ورغبةحاجة
التدرجيي.اإلبداعهواجلذري، والثايناإلبداعهواألولنوعنييتضمنالتغيريملدىوفقاأما اإلبداع
ااجلذريةتعرف اإلبداعات اليتتلكوهياملنظمةقبلمناملتطورةاجلديدةالتقنياتأواخلدماتأواملنتجاتبأ

فهيالتدرجييةاإلبداعاتأماالصناعة.يفاملوجودةتقنياتالأو،اخلدماتأو،املنتجاتحملكاملبشكلحتل
3املوجودة.العملياتأواملنتجات،منوحتسنتعدلاليتالتقنيات اجلديدة أواخلدمات،

العاملين فيليلية ألراء عينة من. "اإلبداع املنظمي وأثره يف حتسني جودة املنتج: دراسة حت)2010(العبيدي، بشار حممد خليل، والعزاوي، سحر أمحد كرجي. 1
. 242- 204ص:. ص87جامعة املستنصرية، ع،العراقمجلة اإلدارة واالقتصاد، للصناعات الكهربائية "، شركة العامة

المجلة العراقية في العلوم ،"ائيةثر إبداع العملية يف تصميم املنتوج: دراسة حالة يف شركة العامة للصناعات الكهربأ".)2010(الرحيم، إياد حممود، وحسن، دنيا.2
.85- 55، ص ص: 27ع، 7، العراق، مجاإلدارية

رسالة. دور اإلبداع اإلداري في تحسين األداء الوظيفي في الهيئات المحلية الفلسطينية: دراسة تطبيقية على شركة كهرباء خليل. )2009(اجلعربي، عنان. 3
.16- 15معة اخلليل، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، فلسطني، ص ص: ماجستري يف إدارة األعمال غري منشورة. جا



- نظريتأطیر –الفصل الثالث: االبداع التنظیمي 

60

وهناك اإلبداع وفقا ألهداف العملية اإلنتاجية يصنف اإلبداع على وفق أهداف العملية اليتاإلنتاجية حددت هنا
باألسبقيات التنافسية اليت تسعى كل منظمة إىل الوصول إليها قبل وهيمنافسيها اجلودة والكلفة والسرعة تسليميف
واالعتمادية التسليم،يف هو. فاإلبداع يف اجلودة واملرونة عمل األشياء صحيحةبصورة ا أل مفتاح رضا الزبون وهذا

املفتاح هو الذي تريد املنظمات اإلمساك به، أما اإلبداع يف الكلفة يتجسد يف ختفيض الكلفة من خلل تصميم وحتسني
العملية واستخدامةاإلنتاجي مواد أولية جديدة وتقنية جديدة.

انتظارمدةوتقليلاملتغريةاملستهلكنيطلباتمعبسرعةللتكيفاإلنتاجمرونةزيادةهوالتسليمسرعةيفواإلبداع
بالشكلعاليةمرونةهلااليتالعمليةتصميميفالتسليماعتماديةيفاإلبداعاتوان،ممكنوقتاقلإىلاملستهلك

مواجهةفهواملرونةإبداعاحملدد أماالوقتيفاخلدمةاواملنتجبتسليمباإليفاءخللهامناملنظمةميكنالذي
مالزبائنرغباتيفالتغريات 1.هلاوالتكيفبسرعةوحاجا

III-2.ماهية اإلبداع التنظيمي.
معرفة خمتلف إلشارة إىل أمهيته، مث التطرق إىل ، مث امفهوم اإلبداع التنظيمياملبحث، إىل هذا سيتم التعرض يف

تبيان أهم معوقات اإلبداع التنظيمي و االسرتاتيجيات ، ومن مث مستوياته ومراحله وأخريا يتم عناصر  اإلبداع التنظيمي
.الداعمة له

III -1-2 .و خصائصه:مفهوم اإلبداع التنظيمي

مفهوم االبداع التنظيمي:-1
,Robbins(عرف  االبداع التنظيمي بأنه فكرة جديدة يتم تنفيدها من اجل تطوير االنتاج أو العملية او )1993

حداث تطوير سيات تقود اىل خلق شئ ذي قيمة وإاخلدمة. وميكن أن يرتاوح أثر االبداع يف املنظمات من احداث حت
الطرق اجلديدة يف ياكل التنظيمية و ل االنتاج و اهلجوهري هائل، و ميكن أن تشمل هذه التحسينات بعض اجلوانب مث

طط و الربامج اجلديدة املتعلقة باألفراد والعاملني، و االنظمة االدارية.التكنولوجيا، واخل
على انه املمارسة أو العملية اليت ينبثق عنها احداث فكرة أو سلوك)haga,1999(و عرفه ايضا 

دارية جديدة، حبيث يرتتب عليها احداث نوع من التغيري يف البيئة أو أو منتج أو خدمة أو تكنولوجيا أو أي ممارسة ا
2عمليات أو خمرجات املنظمة.

.85-55، ص ص: مرجع سبق ذكرهالرحيم، إياد حممود، 1
45ص ،وزيعدار احلامد للنشر و الت.عمان االردن :1ط)  "ادارة االبداع و االبتكار يف منظمات االعمال"2011لطفي، خصاونة. (فعاك2
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االبداع التنظيمي بأنه عملية التبين اليت تتم لفكرة أو سلوك جديد على واقع أو قطاع (daft,2001)كما عرف
العمل أو السوق املنظمة أو البيئة العامة هلا.

قدمه االخرون كثريا عما فاىل جانب ذلك ظهر االبداع التنظيمي مبسمى اخر وهو االبداع االداري والذي ال خيتل
االبداع االداري على انه جمموعة التغريات اليت من )(Awamleh,1994من تعريفات لإلبداع التنظيمي، حيث عرف

على اهليكل والعملية والسلوك التنظيمي أو هو عملية االستثمار لتلك االفكار اجلديدة والعمل على املمكن ان حتدث 
فان ابداع التنظيمي هو القدرة على خلق و اجياد أشياء جديدة مل تكن و بالتايلتطويرها وتطبيقها داخل املنظمة.

موجودة، وقد تكون افكارا وحلوال او خدمات او منتجات او طرق او اساليب عمل يستفاد منها يف املنظمة. 

نظيمي و االبداع يالحظ مما سبق بأن علماء و باحثي األدب االداري مل خيتلفوا كثريا حول مفهوم االبداع الت
يف التعريف من حيث الرتكيز على جانب العملية الذي اختلف قليال)(Awamleh,1994االداري باستثناء 

اهليكل و العملية و السلوك التنظيمي، ولعل السبب يف ذلك قد ىالتطبيقية لألفكار اجلديدة أو التغريات اليت قد تطرأ عل
1تمد عليه كل باحث يف تعريف االبداع.يعود اىل احملور و جمال البحث الذي اع

:خصائص االبداع التنظیمي-2

اهتم الباحثون بالتعرف على خصائص اإلبداع اإلداري نظرا ملا ميثله من أمهية  وقيمة للخروج مبسامهات تؤدي إىل 
طات  العمل  اإلداري يتعلق  بكافة  نشاالتنظيمي تنمية وتطوير  القدرات  والعمليات  اإلبداعية، ومبا أن اإلبداع 

2والتنظيمي داخل املنظمة فانه ميكن حتديد خصائصه مبا يلي:

اإلبداع ظاهرة فردية (نتاج جهود فردية) ومجاعية (نتاج جهود مجاعية)،  فاألفكار اإلبداعية تكون يف البداية  فكر -
إثرائها من خالل العمل اجلماعي فردي تنطلق من ذهن الفرد يتم االستفادة منها، عن طريق متابعة هذه األفكار و 

ا ظهرت بشكل فردي  واملنظمي، خاصة أن الكثري من األعمال اإلبداعية تالشت واختفت لدى أفراد جمهولني أل
نتيجة عجز الفرد وإمهال اجلماعة وتقصري املنظمة.

.57،56ص،ص.مرجع سبق ذكرهخصاونة.عاكف لطفي، 1
.11: ص، همرجع سبق ذكر درويش، مروان مجعة. 2
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ةلفطراحسبآخرلى إشخصمنختتلفلكنهاوبأحدخاصةظاهرةليستوعامةإنسانيةةرهظااعبدإلا-
.معهايتعاملووسطهايعيشاليتوفلظروا

.تنميته وتطويرهيمكن وثةرولموابالعوامل عاإلبدا يرتبط-
ت اليت  تضعها  اإلدارة العليا يف املنظمة واليت اإلبداع هو مهمة إسرتاتيجية حيث  ميكن تطويره من خالل االسرتاتيجيا-

تقود عملية اإلبداع.
ا معظم العاملني والدوائر واألقسام يف املنظمة.- يعترب اإلبداع عملية تنظيمية واسعة يتدخل 
إىل هيكل اإلبداع اإلداري ميكن أن يوصف بأنه مبدأ ثنائي رمسي وغري رمسي فالتفاعل غري الرمسي بني األفراد يؤدي-

الريادة يف عملهم.
1يلعب رّواد اإلدارة العليا دوراً حامساً يف تقدمي األفكار اليت تؤدي إىل اإلبداع.-

III -2-2.و عناصره:أهمية اإلبداع التنظيمي
أهمية االبداع التنظيمي:-1

ل من خالل حتسني التنسيق والرقابة يف انه يساعد املؤسسة يف العمل بصورة أفضالتنظيميتظهر أمهية اإلبداع
الداخلية واهليكل التنظيمي، كما انه يؤدي إىل تسهيل العمليات اإلبداعية اليت متكن املؤسسة من ومواصلة عملها وإجياد 

ا إاحللول اإلبداعية للمشكالت اليت تواجهها بكفاءة وفاعلية، و  ىل إحداث تغيريات اجيابية يف بناء املؤسسة ويف عمليا
ا، وحتسني إنتاجيتها، واالرتقاء مبستوى ا إلدارية، ويساعدها على التكيف والتفاعل مع كافة املتغريات البيئية احمليطة 

أدائها وأداء العاملني فيها، وإجياد اكتشافات ومقرتحات وأفكار لوضع أنظمة ولوائح وإجراءات وأساليب عمل جديدة 
برامج وخدمات خارج أنشطة املؤسسة الرئيسية، وحتسني جودة املنتجات مبدعة وخالّقة، األمر الذي ينجم عنه بروز

ا املالية. 1واخلدمات اليت تقدمها للجمهور املستفيد من اخلدمة، وزيادة مدخال

ميكننا تلخيص هذه االمهية يف النقاط التالية:
ا.يعترب جزء ال يتجزأ من ثقافة أي منظمة تسعى إىل النجاح كونه حيتل موقع القلب-  يف ممارسة أنشطتها وعمليا
خيلق املناخ املالئم الذي  ميكن املنظمة من القدرة على تطوير  منتجات جديدة إلشباعتإن اإلبداع يف املنظما- 

2حاجات العمالء يف السوق من جهة والقدرة على حتقيق أهداف النمو اليت تسعى إليها املنظمة من جهة أخرى.

.23- 21ص ص: ،مرجع سبق ذكره. )2009(اجلعربي، عنان. 1
عمان.األردن: دار وائل .1. طتطوير المنتجات الجديدة: مدخل استراتيجي متكامل وعصري. )2004(، ندمي عكروش، سهري. ندمي عكروش، مأمون 2

. 6- 5:صللنشر، 
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مل بصورة أفضل من خالل حتسني التنسيق والرقابة الداخلية واهليكل التنظيمي.يساعد املنظمة يف الع- 
يؤدي إىل تسهيل العمليات اإلدارية اليت متكن املنظمة من االستمرار ومواصلة عملها وإجياد احللول اإلبداعية - 

ا اإلدارية.للمشكالت اليت تواجهها بكفاءة وفاعلية، واىل إحداث تغيريات اجيابية يف بناء املنظمة و  يف عمليا
ا املالية.يساهم يف -  1حتسني جودة املنتجات واخلدمات اليت تقدمها للجمهور املستفيد من اخلدمة، وزيادة مدخال

االستثمارات سب مرتفعة و من مث جذب املزيد من يعترب عامل أساسي يف زيادة اإلنتاج و املنتجات و املبيعات و بن- 
.ديدة فرص عمل جديدة و فتح أسواق جوخاصة من اخلارج و توفري 

.يعترب احلافز األساسي خللق فرص عمل جديدة ودعم القدرة التنافسية ومن مث حتقيق الريادة يف املنظمات املبدعة- 
ا، وحتسني إنتاجيتها، واالرتقاء مبستوى -  يساعد املنظمة على التكيف والتفاعل مع كافة املتغريات البيئية احمليطة 

داء العاملني فيها.أدائها وأ
يعمل على إجياد اكتشافات ومقرتحات وأفكار لوضع  أنظمة  ولوائح وإجراءات  وأساليب عمل  جديدة مبدعة- 

2وخالّقة، األمر الذي ينجم عنه بروز برامج وخدمات خارج أنشطة املنظمة الرئيسية.

:اإلبداع التنظيميعناصر.2
عناصر االبداع التنظيمي وهي:فيما يلي سوف نقوم بتوضيح أهم 

اإلبداع، حيث يقصد تعدد االستجابات اليت ميكن أن يأيت  يفالكمياجلانبالطالقةتعترب:(Fluency)الطالقة- أ
ا الفرد، أو القدرة على توليد عدد كبري من البدائل، أو املرتادفات، أو األفكار عند االستجابة ملثري معني والسرعة 

.                        توليدهاوالسهولة يف 
وهناك مخسة أنواع للطالقة وهي:

وتشري إىل قدرة الفرد على إنتاج أكرب عدد ممكن من األلفاظ، بشرط أن :(Word Fluency)الطالقة اللفظية - 1
يتوفر يف تركيب اللفظ خصائص معينة.

د على ذكر عدد ممكن من األفكار يف وقت حمدد، وهي قدرة الفر ): Ideationd Fluencyالطالقة الفكرية (- 2
بغض النظر عن نوع أو مستوى هذه األفكار، أو جوانب اِجلدة، أو الطرافة فيها.

وهي قدرة الفرد على التفكري السريع يف الكلمات املتصلة، ):Expresstinal Fluencyالطالقة التعبريية (- 3
سليم.واملالئمة ملوقف معني، وصياغة األفكار بشكل

.11: ص، مرجع سبق ذكرهدرويش، مروان مجعة. 1
.109: ص،مرجع سبق ذكرهجوبتا، برافني. 3
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وتشري إىل قدرة الفرد على إكمال العالقات، وسهولة تقدمي ):Associational Fuencyالطالقة الرتابطية (- 4
1الفكرة بطريقة متكاملة املعىن.

عالجيفأسلوبهأوتفكريهاجتاهحتويلعلىالشخصقدرةاويقصد: :(Flexibility)المرونة-ب 
اجلديدة. حيث واملواقفللتطوراتالسريعالتكيفعلىالفردقدرةيعينآخر والذيإىلوضعمناملشكلة
يغرياليتالسهولةدرجةإىلإشارةفهيوبالتايلاملبدعالفردايأيتاليتوتنوع األفكاراختالفباملرونةيقصد

معنيلنهجأسريًانفسهجيعلالأنحياولفاملبدعوبالتايلمعينا،موقفامعينة  أوعقليةنظروجهةالفردا
منبالتحررتتصفبطريقةواستيعابهالتغيريومعطياتالظروفمع كافةالتكيفعلىالقدرةميتلكحيث
2.العملحتديث أساليبإىليلجأفهوالتقليديالتفكريأمناط

أفكار بتكراراملرتبطةوغريواملفيدةالنادرةاجلديدةباألفكاراإلتيانعلىاملقدرةوهي):Originality(األصالة -ج
استجاباتإنتاجعلىالقدرةهياألصالةأنعلىمن الباحثنيعدداملدى، ويتفقوبعيداملألوفغريإنتاجوهيسابقة،

ا: قدرة الفرد على إعطاء استجابات أصيلة وجديدة، كما يوصف الشخص ) األصالة 2004ويعرف (اهلويدي بأ
ا. باملبدع إذا استطاع اإل ا أقرانه من حيث تنوعها وجد تيان باستجابات أصيلة وجديدة ختتلف عن اليت يأيت 

3كما تعرف األصالة على أنه: قدرة الفرد على إعطاء استجابات جديدة ومتميزة.

ا:الحساسية للمشكالت: -د هذه القدرة على تبني أكرب عدد من املشكالت املرتبطة مبوضوع ما وتتفاوت وتعرف بأ
القدرة على تبني أكرب عدد من املشكالت املرتبطة مبوضوع ما وتتفاوت هذه القدرة على فرد آلخر وتقوم هذه القدرة 

بدور هام من تشكيل دعائم اإلبداع عند األفراد. 
وكذلك هي القدرة على حتديد املشكلة دقيقا والتعرف على إبعادها وجوانبها وجوانب القصور فيها.

فاعلية استخدام التعلم التعاوني في تدريس االقتصاد المنزلي على تنمية مهارات التفكير االبتكاري ). 2008ة، أمل بنت عبد اهللا حممد. (عمد1
بية رسالة ماجستري يف املناهج وطرق التدريس (غري منشورة) ، جامعة أم القرى، كلية الرتبية، اململكة العر لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي، 

.69-67السعودية، ص ص:
. رسالة اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي: دراسة تطبيقية على األجهزة األمنية بمطار الملك عبد العزيز الدولي. )2003(حسن رضا، حامت علي. 2

.36-35: ماجستري يف العلوم اإلدارية غري منشورة، كلية الدراسات العليا، اململكة العربية السعودية، ص ص
، رسالة ماجستري يف علم النفس( غري منشورة)، جامعة فعالية برنامج مقترح لتنمية اإلبداع لدى أطفال محافظة غزة).2009. (هل، أماين حممدأ3

.20-19اإلسالمية، كلية الرتبية، قسم علم النفس، فلسطني، ص ص: 
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ة موفق مع2002ويرى (معوض  ا: القدرة على جما ني ينطوي على املشكلة أو عدة مشكالت حتتاج إىل حل ) أ
1هذا املوفق قد يكتنفه نقص ما أو مشكلة ما حتتاج إىل أحداث تغيري.وأن

ا:  القدرة على إدراك مواطن الضعف أو النقص يف املوقف املثري، فالشخص املبدع يستطيع رؤية الكثري كما تعرف بأ
هو يعين نواحي النقص والقصور بسبب نظرته للمشكلة نظرة غري مألوفة، فلديه من املشكالت يف املوقف الواحد، ف

2حساسية أكثر للمشكلة أو املوقف املثري من املعتاد.

ويقصد بالتحليل ذلك اإلنتاج اإلبداعي الذي يتضمن عملية انتخاب أو اختيار وتفتيت أي :القدرة على التحليل-ه
ظيمها، فالشخص املبدع ميتاز بقدرته على حتليل عناصر األشياء وفهمه واستيعابه عمل جديد إىل وحدات بسيطة ليعاد تن

للعالقات وامتالكه القدرة على إعادة التنظيم األفكار واألشياء وفق أسس مدروسة ويتمكن من خالله ذلك من إحداث 
الفرد الذي يستطيع أن يتناول أي تغيري أو جتديد يف الواقع العملي. حيث يوصف الفرد ذو القدرة على التحليل بأنه 

فكرة أو عمال مث حيدد تفاصيله، كما ميكن أن يتناول فكرة بسيطة أو خمططا بسيطا ملوضوع ما مث يقوم بتوسيعه ورسم 
3خطواته اليت تؤدي إىل كونه عمليا.

إىل أنإضافةهلا،لولحعنوالبحثاجلديدةواألساليبتبين األفكاريفاملبادرةزمامالفردأخذروح المجازفة: -و
على املرتتبةاملسؤولياتملواجهةاالستعدادولديهايقوماألعمال اليتمنالناجتةاملخاطرةلتحملالبقايكونالفرد

4ذلك.

ا: مدى قبول الفرد وميله وشجاعته يف القيام بأعمال إبداعية ذات خماطر غري عادية. كما تعرف على أ
مدى استعداد الفرد ملناقشة أمور العمل بصراحة مع رؤسائه وحثهم على التغيري عن طريق إجياد طرق :قابلية للتغيير- ي

جديدة يف العمل.
لتقدمي املعلومات واملساعدات األساسية لذوي األفكار اجلديدة يف استعداد الفردمدىهوتشجيع اإلبداع:- ر

موعة، ومدى استعداده لتوظيف األفكار والطرق اجل 5.ديدة يف موقع عملها

.33، ص مرجع سابق، عديلة بنت عبد اهللا علي،القريشي1
ورقة مقدمة إلى الملتقى الدولي حول: اإلبداع ،"أثر التدريب على اإلبداع و التغيري التنظيمي"). 2011، وبن برطال، عبد القادر. (اخلري، ميلود زيد2

لعلوم كلية ا،حلبدسعد جامعة : اجلزائر،البليدةماي)، 18/19(والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة دراسة وتحليل تجارب وطنية ودولية 
االقتصادية وعلوم التسيري،

رضا، حامت على حسن، مرجع سابق، ص ص: 37-36. 3

املعاين، أمين عودة، وأخو أرشيد، عبد احلكيم عقلة، مرجع سابق، ص: 236. 4

لوك اإلبداعي لدى مستخدمي نظام املعلومات يف ). "أثر جودة تكنولوجيا نظام املعلومات اإلدارية املدركة يف الس2009النوايسة، كفى محود عبد اهللا. (5
.337، ص: 2، ع 36األردن: جامعة البلقاء التطبيقية، مج لعلوم األمنية، لاجلامعة البلقاء التطبيقية"، جملة دراسات 
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وبالتايل تشجيع اإلبداع هو: تشجيع األفراد على طرح أفكار جديدة، تقدير اإلبداع من قبل كافة مستويات اإلدارية، 
إنتاج أفكار جديدة، تقبل مناقشة الستحداثوتشجيع األفكار يتضمن السرعة يف التقييم، دعم النشاطات الضرورية 

ة أو عمل نظام التواصل وتقليل البريوقراطية، وتسهيل التواصل بني األقسام والدوائر وبني األفكار مهما كانت بسيط
األفراد واإلداريني يف املؤسسة. وكذلك تشجيع على حتمل املخاطرة وتبادل احلر لألفكار. وطريقة اليت يتم التعامل معها 

ت، واليت جيب أن تستقبل بعناية وباهتمام من قبل باألفكار اجلديدة يف مناخ منسجم ومناسب لدعم لألفكار واالقرتاحا
1املدراء واملشرفني، وتوفري بيئة يقوم الناس بتشجيع بعضهم البعض لتقدمي أفكار إبداعية وجتربتها.

III-3.2 .:مستويات اإلبداع التنظيمي و مراحله
تقسيم االبداع التنظيمي اىل ثالثة مستويات وهي:ميكن 

. اختلف الباحثني يف هذا املستوى من اإلبداعجممل ما ميلكه الفرد من قدرات على وهومستوى الفرد:اإلبداع على - أ
اإلبداع حول ما كان كل فرد مبدع إذا ما توفرت لديه جمموعة من الظروف املساعدة أو أن اإلبداع حكر على بعض 

األفراد ميتلكون قدرات ومسات إبداعية دون غريهم.
ائص الفرد املبدع:ومن بني خص

وهو جمموع ما راكمه الفرد من معارف من خالل قراءاته، ممارساته، معايشته لألحداث واألعمال.املعرفة:- أ
وهو التمتع بالقدرات التفكريية على تكوين عالقات مرنة من األشياء.    الذكاء: - ب
تتسم شخصية املبدع بروح املخاطرة وقوة املثابرة واالنفتاح على اآلراء اجلديدة وكذا الفضول.الشخصية: - جـ 
العادات االجتماعية:  اإلنسان املبدع ليس منطويا على نفسه، بل مييل إىل التفاعل وتبادل اآلراء مع اآلخرين.-د

، مجاعة كفريق عمل مثالتوصل إليه من قبل هو اإلبداع الذي يتم حتقيقه أو الاإلبداع على مستوي الجماعة: -ب
اجلماعة يفوق كثريًا جمموع اإلبداعات الفردية لألعضاء، وذلك نتيجة للتفاعل فيما بينهم وتبادل الرأي إبداعن أحيث

املعاصرة تتطلب تطوير مجاعات ؤسساتواخلربة ومساعدة بعضهم البعض وغريها. التحديات الكبرية اليت تواجهها امل
2:املبدعة. هذا ويتأثر إبداع اجلماعة كماً ونوعاً بالعوامل اآلتيةالعمل

من وجهة نظر العاملني يف هذا القطاع ةالفلسطيني). واقع ثقافة اإلبداع وعالقته باألداء التسويقي لشركات األدوية 2011بربراوي، نضال حممود رشيد. (1
:، جامعة اخلليل، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، فلسطني، ص ص)غري منشورة(يف الضفة الغربية، رسالة ماجستري يف إدارة األعمال واألطباءوالصيادلة 

41-42.
ورقة مقدمة إلى الملتقي ،"مستوى أداء املوارد البشرية يف البنوك التجارية األردنيةأثر اإلبداع اإلداري على حتسني"). 2011، ونصري، طالل.(العزاويجنم2

سعد جامعة : اجلزائر،البليدةماي)، 18/19(الدولي حول: اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة دراسة و تحليل تجارب وطنية ودولية
.كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،  دحلب
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: حيث تزداد احتماالت اإلبداع لدى اجلماعة حينما يشاطر أفرادها جمموعة قيم، وأفكار مشرتكة )Vision(الرؤية - 
تتعلق بأهداف اجلماعة.

، األفراد على التعبري حبرية عن أفكارهمنن يشجعا: إن البيئة واملناخ اللذي)safety Participative(املشاركة اآلمنة - 
تعززان اإلبداع الناجح.

فااللتزام بالتمييز والتفوق يف األداء يشجع على إجياد مناخ يسمح لألفراد بتقييم إجراءات :االلتزام بالتمييز يف األداء- ـ
والعمل على حتديثها بشكل مستمر.

داع، جيب توفري املساندة والدعم لعملية التغيري، وميكن أن يتأتى هذا الدعم من حىت يتحقق اإلب:اإلبداعةومؤازر دعم - ـ
.ؤسسةزمالء اجلماعة أو امل

:كما تشري األحباث إىل العوامل اآلتية اليت تؤثر يف إبداع اجلماعة
اجلماعة املختلفة من حيث اجلنس تنتج حلوال أفضل من اجلماعة أحادية اجلنس.:جنس اجلماعة- 
اجلماعة بوجود مجاعة من شخصيات خمتلفة.إبداعيزداد :تنوع اجلماعة- 
اجلماعة املتماسكة أكثر استعداداً ومحاساً ونشاطاً للعمل من اجلماعة األقل متاسكاً.متاسك اجلماعة:- 
انسجام اجلماعة: اجلماعة املنسجمة أكثر ميًال إىل اإلبداع من اجلماعة اليت تفتقر لالنسجام.- 
اجلماعة احلديثة التكوين أكثر ميالً إىل اإلبداع من اجلماعة القدمية.ر اجلماعة:عم- 
اجلماعة.أعضاءيزداد اإلبداع مع ازدياد عدد حجم اجلماعة:- 
البد من التأكيد مرة أخرى على أن اإلبداع يف املؤسسات املعاصرة، على اختالف اإلبداع على مستوي المؤسسة: - ج

سألة ترف أو شيئا كماليا، وإمنا بات أمرا ضروريا وملحا، وال غىن هلا عنه إذا ما أرادت البقاء و أنواعها، مل يعد م
ا اليومية، وميكن حتقيق ذلك بتوافر الشروط األساسية التالية: 1االزدهار، وعليها أن جتعل اإلبداع أسلوب عملها وممارسا

عميق، وذات عالقة باملفاهيم، ويقدرون القيمة العلمية ضرورة إدراك أن اإلبداع حتتاج إىل أشخاص ذوي تفكري- أ
للنظريات اجليدة، ولديهم رغبة االستطالع، ولتنمية هذه األشياء وتعزيزها على املؤسسة أن تعمل على توسيع إدراك الفرد 

من خالل التعلم والتدريب واملشاركة يف الندوات واملؤمترات.
ليكون أكثر مرونة وسالسة، حبيث وهذا يعين ترويض التفكري وتشجيعهاعية ضرورة تعلم حل املشكالت بصورة إبد- ب

يستطيع أن ينفذ من األطر واألساليب احملددة أو املألوفة يف التعامل مع املشكالت، ليخرج من قيدها حبثا عن أساليب 
1وطرق وبدائل جديدة وغري عادية.

، رسالة ماجستري يف إدارة األعمال أثر القوة التنظيمية على اإلبداع الوظيفي للعاملين في البنوك التجارية األردنية). 2010. (خالد بن حسنيزيد،أبو1
.39(غري منشورة)، جامعة شرق األوسط، كلية األعمال، األردن، ص 
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مراحل االبداع التنظيمي:- 2
نسانية تتم وفق مراحل ميكن التطرق إليها كما يلي:اإلبداع ظاهرة إإن 

يف هذه املرحلة يتم حتديد املشكلة اليت متثل حمور اهتمام الفرد املبدع، لدا جيب عليه :Interest)(مرحلة االهتمام - أ
أبعاد املشكلة طرح العديد من األسئلة اليت يراها ضرورية حلل هذه املشكلة، وعموما فإن هذه املرحلة هي مرحلة حتديد 

1واخلطط املعتمدة.

ويتمثل يف مجيع املعلومات حول موضوع املشكلة، وهنا يتعني على األفراد :)Preparation(مرحلة اإلعداد -ب
املبدعني استخدام أساليب خمتلفة ومناذج معينة من األسئلة واالستقصاءات جلمع املعلومات.

ه املرحلة تفاعل املعلومات والبيانات يف العقل الباطن للمبدع متثل هذ):Incubation(مرحلة االحتضان - ج
باستخدام ماهو جديد يف قرار اإلبداعي.

تتجسد يف هذه املرحلة خصائص اإلبداع الذاتية وال مير يف هذه املرحلة :)Illumination(مرحلة البزوغ واإلشراف -د
ا قد إال املبدعون. تتمثل فيها عملية البزوغ املفاجئ للفكرة  اجلوهرية أو العمل النموذجي وتبدو هذه الفكرة أو احلل وكأ

2نظمت ورتبت دون ختطيط.

يف هذه الرحلة يتم اختيار صدق الفكرة اجلديدة املتوصل إليها، أي هل هي : )Vérification(مرحلة التحقق -ه
ا تنفيذ الفكرة والظروف الالزم توفريها جديرة باالهتمام أم ال، كذلك جيب على املبدع أن يفكر يف الطريقة اليت ميكن

3لنجاحها، ومن أهم األشخاص املكلفني بتطبيقها.

يف هذه املرحلة يتم مقارنة النتائج املتحققة : Elaboration and Evaluation)(مرحلة التقييم والتفصيل -و
والتحليل الكلي مهم ملالحظة إذا القيم مع األهداف اليت مت وضعها يف مرحلة اإلعداد وضمن هدا السياق يكون التقييم

واألهداف املنشودة.
متثل هذه املرحلة اخلطوة األخرية يف عملية ):Utilisation and Diffusion(مرحلة االستعمال واالنتشار - ي

4اإلبداع حيث يتم االستعمال اإلبداع أو انتشار فكرة اإلبداع والنتائج املتحققة منها.

اللوزي، موسى. (1999). التطور التنظيمي: أساسيات ومفاهيم حديثة، ط1، عمان: األردن، دار وائل، ص: 293. 1

مجلة جامعة الملك عبد العزيز في ، "اإلبداع من أجل التطوير اإلداري يف األجهزة احلكومية مبدينة الرياض"). 2003اهللا بن عبد اهللا. (، ضيفالنفعي2
.15:ز،  صجامعة امللك عبد العزي: ، اململكة العربية السعوديةاالقتصاد واإلدارة

مرجع سابق، ص: 9.  ، بوزهرة ، و ، رفيق ، مرزوقي حممد 3

يد، والغريب رويدة خلف، مرجع سابق، ص:50. عبد ا أكثم ،الصرايرة، 4
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III-3.وأساليب تنميته. بداع التنظيميمعوقات اإل
3 -III-1اإلبداع التنظيميمعوقات:

وتطويره إىل عوامل فردية، وتنظيمية وثقافية تنظيميميكن تصنيف العوامل والقوى اليت تقف عائقا أمام اإلبداع ال
.واجتماعية
1هذه العوامل كما يلي:وسنناقش

:ما يليملعوقات الفردية لإلبداع من أهم ا: )الفردية(المعوقات الشخصية-1
البحث باستمرار عن اجلواب الصحيح.- 
البحث عن احللول تتبع قواعد حمددة.- 
السعي ألن يكون الفرد عمليا جدا.- 
جتنب الغموض.- 
اخلوف من الفشل.- 
عدم اللعب واللهو أثناء العمل.- 
اعتقاد الفرد بأنه ليس مبدعا.- 
أمهية، وشعوره بأنه ال قيمة له.اخنفاض إحساس الفرد ب- 
اخلوف من حتمل املسؤولية.- 
شعور الفرد بأن العمل الذي يؤديه غري ذي قيمة.- 
إىل )Katner(، ويشري التنظيميسليمة قد تشل اإلبداعالإن املمارسات املدير غري من قبل المدير:معوقات-2
:لتنظيميقواعد اآلتية اليت تشل اإلبداع اال
ا صادرة من املستوى النظر -  ا جديدة وأل إىل األفكار اجلديدة الصادرة من املستويات الدنيا بنوع من الشك أل

األدىن.
إصرار املدير على أن العاملني الذين حيتاجون ملوافقته جيب أن ميروا عرب مستويات إدارية أخرى للحصول على - 

توقيعهم.
نتقد كل منهم اآلخر.الطلب من اإلدارات واألفراد أن يتحدى وي- 
النقد حبرية واالمتناع عن املديح، وإشعار العاملني بأنه ميكن فصلهم من العمل يف أي وقت.- 

1حسني ،حرمي،. (2010).إدارة المنظمات: منظور كلى، ط1، عمان: األردن، دار حامد، ص ص: 312-309.
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ا عالمة فشل، وعدم تشجيع األفراد على إطالعه على املشكالت اليت -  النظر إىل معرفة وحتديد املشكالت على أ
تواجههم يف العمل.

التأكد من قيام األفراد بتعداد أي شيء ميكن تعداده تكرارا.السيطرة على شيء بعناية، و - 
ا للعاملني بصورة مفاجئة.-  اختاذ القرارات املتعلقة بإعادة التنظيم والتغيري بسرية، وإعال
التأكد من وجود مربرات كافية لطلب أي معلومات من جهة أخرى، والتأكد من أن هذه املعلومات ال تعطى - 

للمديرين حبرية.
تكليف املعاملني يف املستويات الدنيا، باسم التفويض السلطة واملشاركة، مسؤولية البحث عن الطرق لتقليص القوى - 

العاملة، واالستغناء عن العاملني، ونقلهم، وإال التهديد بتنفيذ القرارات معدة مسبقا، والطلب من العاملني إجناز ذلك 
1بسرعة.

المعوقات التنظيمية: -3
أمهها:
االلتزام احلريف بالقوانني والتعليمات واإلجراءات.- 
عدم الثقة بعض املديرين بأنفسهم وبالعاملني معهم.- 
املناخ التنظيمي غري صحي.- 
عدم وجود قيادة إدارية مؤهلة.- 
تطبيق هيكل تنظيمي غري سليم ال يسمح لألفراد حبرية الرأي واالجتهاد والتصرف واحلكم....اخل.- 
ليات اإلدارية غري سليمة، مبا يف ذلك القيادة واختاذ القرار واالتصاالت وغريها.العم- 
عدم توافر موارد الالزمة.- 
عدم توافر الدعم ومساندة اإلدارة للمبادرة واختيار األفكار واآلراء واحللول اجلديدة.- 

1نذكر منها ما يلي:تنظيميكما توجد املعوقات تنظيمية أخرى لإلبداع ال

األساليب املألوفة: حيث يرتدد الكثريون من القادة واملديرين يف التخلي عن أساليب القدمية اإلبقاء على العادات و- 
سواء يف التفكري أو العمل أو املمارسات.

يئ اآلخرين لقبول واقع ساكن غري -  األحكام السابقة: حيث تبىن األحكام السابقة على أساس شعارات أو مقوالت 
تحرك.م

أثر التمكني اإلداري والدعم التنظيمي يف السلوك اإلبداعي كما يراه العاملون يف الشركة االتصاالت األردنية: ").2006(احلراحشة، حممد، وصالح الدين. 2
.249، ص 2، ع 33جامعة األردنية، مجاألردن: ،مجلة دراسات للعلوم األمنية، "دراسة ميدانية
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اجلمود والكسل: إن التحديث مبختلف مستوياته يتطلب كسر اجلمود واالنتقال إىل موقع جديد، وإن التجديد يقود - 
إىل التوسيع يف النشاطات أو العمليات أو السوق أو السلعة. ويتطلب التوسع على هذا النحو عزما موازيا للمسؤوليات و 

غبة لدى قيادة املؤسسة تنعدم فرص اإلبداع.املهام. ويف حال عدم وجود الدافع أو الر 
م على التعامل معه الفكرة:القصور وعدم القدرة على إظهار-  فقد ميتلك الكثريون احلماس لإلبداع، ولكن قدرا

حمدود، إذ أن والدة الفكرة ال تكفي للوصول إىل اإلبداع.
بداع والرغبة يف تقدمي اجلديد والتخلي عن التقليد غياب الفرصة: حيث أن توافر الفكر اإلبداعي والقدرة على اإل- 

ومساره، يتطلب توفر الفرصة اليت تطرح فيها الفكرة، إذ أن اإلبداع على هذا األساس هو حصيلة تفاعل القدرة والرغبة 
والفرصة، وأن فقدان احدمها يؤثر على النتيجة حصول اإلبداع.

صية املبدعة على األغلب يف البيئة اليت توفر عناصر اإلبداع ومقوماته.  عدم توافر البيئة اإلبداعية: حيث تربز الشخ- 

المعوقات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية.-4
تمع والضــغوط االجتماعية عائقا أمام تنمية وتعزيز  قد تقف القيم واالعتقادات واالجتاهات والتقاليد السائدة يف ا

فراد، كما أن بعض املؤسسات والسياسات (مثال التعليمية والعائلية) قد ال تشجع على اإلبداع، القدرات اإلبداعية لدى األ
1وكذلك فإن األوضاع االقتصادية والسياسية هي األخرى قد ال تكون عامال مسريا ومساعدا يف تعزيز اإلبداع وتنميته.

III -3 -2.أساليب تنمية وتشجيع اإلبداع التنظيمي  .
2:يف املنظمات، أمههاالتنظيميناك العديد من العوامل اليت تساعد على تنمية وتشجيع اإلبداعه

.للعاملنياإلبداعيالفكرلدعممالئمةوبيئةتنظيميمناخإجياد- 
.اجلديدةواخلرباتاألفكارعلىمنفتحنييكونوالكيمستمربشكلالعاملنيتشجيع- 
.الشخصي هلمبالنموالشعورإجيادعلىتساعدهمنيالعاملالهتماممثريةأعمالتوفري- 
.األعمالبعدواالسرتخاءللراحةكافيةبأوقاتللعاملنيالسماح- 
اعلىاألخطاءمعالتعامل-  .والتدريبللتعلمفرصأ
مأفكارهمباستخدامللعاملنيالسماح-  .اخلطأمنامشهلموالسماحوجتار
.العمليفأنفسهمبدعنياملبنيالقائمةاالتصالسبلدعم- 

حرمي، حسني، مرجع سابق، ص: 312. 1

.213: . عمان.األردن: دار صفاء للنشر والتوزيع، صالسلوك التنظيمي).1200(محود، خيضر كاضم. 2
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.املتباينةواآلراءباألفكارالرتحيب- 
ومعنويا.مادياوحتفيزهاإلبداعيالسلوكمكافأة- 
للمنظمة.والئهمتعميقيفيسهممماللعاملنيالوظيفيالرضابتحقيقاالهتمام- 
لتجربتها.العاملنيأمامالفرصةوإتاحةوغموضهاغرابتهاعلىاألفكارتبينيفاملغامرةحنوالتوجهتعزيز- 
مما يؤدياملناقشة،وحلقاتالذهينالعصفوجلساتوالندواتاملؤمتراتعقدطريقعنالعلميةاحلواراتتشجيع- 

اإلبداعية.الومضاتوبروزالبدائلوإثراءاألفكارإىل تنمية
و على العموم، ميكن حصر اهم اساليب تنمية االبداع التنظيمي يف االيت:

لعصف الذهني:أسلوب ا-1
التياألفكارمنقائمةتوليدعلىويقوم،العقلباستخدامللمشكلةالنشطيتضمن التصديالذهينالعصف

املشكالتأوحل،األفكارإطالقو،لألفكاراحلر، ويعترب العصف الذهين التحريكالمشكلة.لحإلىتؤديأنميكن
1اإلبداعية.

2:هيرئيسيةشروطأربعةعلىاألسلوبهذاجناحويعتمد

األفكار.توليدجلسةبعدماإىلاألفكارتقييمتأجيل- 
التفكري.يفاالنطالقمنيقللالقيودوضعألنالتفكريعلىقيودوضععدم- 
أفكارلتوليدأفضلذلككلما كاناألفكارعددزادفكلمااألفكار،نوعيةوليستاألفكاركميةعلىالرتكيز- 

أصيلة.
أفكارالكتشافاآلخرين كأساسأفكاراستعمالللفردميكنحيث،وتطويرهااآلخرينأفكارعلىناءالب- 

عليها.مبنيةجديدة

دلفي:أسلوب-2
وفقا هلذا النوع من األساليب يتم طرح املشكلة على املسؤولني حبيث يكون كل واحد على حدا مع تسجيل 

ب احللول مع إعادة عرضها على نفس املسؤولني مرة أخرى لطلب بدائل أخرى آرائهم ووجهات نظرهم. مث تصنيف وترتي
للحلول مل ترد يف التصنيف األول وتكرر اخلطوات السابقة حىت يتم التوصل إىل أفضل احللول بصدد املشكلة موضوع 

.البحث

. "أثر استخدام طريقة العصف الذهين يف تنمية مهارة اختاذ القرار لدى طلبة الصف التاسع أساسي )2009(الزيادات، ماهر مفلح، والعدوان، زيد سليمان. 1
.490- 465، ص ص: 2، ع17، األردن: : سلسلة الدراسات اإلنسانية. مجإلسالميةمجلة الجامعة ايف مبحث الرتبية الوطنية واملدنية". 
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االسمية:المجموعةأسلوب-3
حلل البدائلمن ممكنعددأكربتوليدعلىجموعةالمأعضاء لتشجيع أخرىحماولةأيضايعترب هذا األسلوب

بعضهم البعض فيما يتعلق للداللة على استقالل أعضاء اجلماعة من " االمسيةاجلماعات"لفظ يستخدمو املشاكل.
واملقرتحات. وخيتلف هذا األسلوب عن أسلوب العصف الذهين من حيث السماح ألعضاء اجلمعة ربعملية توليد األفكا

ييم األفكار عند توليدها. وان السمة األساسية هلذا األسلوب هي منح أعضاء اجلماعة فرصة اللتقاء وجها لوجه دون بتق
هذا األسلوب يهدف إىل توليد األفكار وضع أية قيود على حرية الفرد أو االلتزام مبعايري اجلماعة يف املناقشة. زمن مث فان 

1.من التفاعل بني أعضاء اجلماعة هو شرح وتوضيح األفكار املعروضة فقطاعتمادا على اجلماعة بشرط يكون اهلدف



- نظريتأطیر –الفصل الثالث: االبداع التنظیمي 

74

III -4.التنظيمي و اإلبداعرأس المال الفكريالعالقة بين:

الكفاءة االنتاجية بل جيب ان واستمراريتها البد اال تقف عند حدإن الشركات الناجحة ومن اجل ضمان بقائها
نصر االبتكار و االبداع املتجدد يف تقدمي خدمات متميزة و كفوءة للزبائن.تبحث عن ع

لذلك يعترب رأس املال الفكري عنصر االبداع الواجب امتالكه من قبل الشركات للوصول اىل التفوق املؤسسي     
و التعلم تغري على حنو اساسي ، هو اجياد طرق و اساليب جديدة يف التفكريباإلبداعهنا أن نبني ان املقصود فنستطيع
ا وهذا ما يبنه الباحث  الشركة عمليات ) بان االبداع (zieble ,411,2001ني يرىح) يف (cortese ,2001 ,158و خمر

هو كيفية التفكري بعيدا عن السياقات التقليدية مع استحضار كل أشكال املغامرة من تبين عمليات التغري و دعمه مبا حيقق 
ا اىل بيئتها.حتوالت  ا فضال عن خمرجا ابداعية يف بيئة الشركات و عمليا

جيابيا على مستوى نشاطات الشركةيعد من املفاهيم االساسية اليت تؤدي دورا اان اعتماد االبداع من قبل الشركة
ا و استمراريتها السيما يف الوقت احلاضر و لكي نصل و  شركة ان تكون مبدعة يف كيفية ألياىل التفوق املؤسسي البد حيا

يعترب من اهم العوامل املؤثرة يف بلوغها االبداع و التفوق و لكي تصل اىل ألنهتنشيط و استقطاب راس املال الفكري فيها 
:يما يلالبد هلا من عمل ءالشيذلك 

اخلارجية وافع الداخلية و تفاعل كل من عنصر اخلربة املعرفية و الفكرية و الفية، و مهارات التفكري اخلالق و الد- 
للشركات.

استثارت التفكري االبداعي يف كل مستويات الشركة.- 
راس املال الفكري يف عقول املوظفني و العاملني داخل الشركات.التجديد و االصالة لغرس - 

ساسي للبداع و التميز ركات و الداعم االلذلك يرى الباحثون امهية راس املال الفكري باعتباره مصدرا مهما لرحبية الش
تفرضه طبيعة التحديات العلمية و العملية و التطورات التكنولوجية املؤسسي،  لذلك فاالهتمام به من قبل املؤسسات 

ن اهم عوامل الشركات و املنظمات. فالقدرات الفكرية العالية اصبحت مما بنيالسريعة و الضغوط التنافسية اجلديدة 
فسي املؤسسي يف االقتصاد العاملي املبين على املعرفة، فكل االبداعات املؤسسية تبدأ بأفكار خالقة  التفوق و التميز التنا

، و هداجفهي تتطلب منها وقتا و العليا يف الشركات واملؤسساتلإلداراتمتثل التزاما كبريا وأن عملية بناء قاعدة فكرية
موارد 

يامها بإعادة تنظيم و هندسة جديدة ملختلف االنشطة و العمليات. لذلك مادية و مالية بل قد يتعدى االمر اىل ق
يظهر جليا للباحثني ان االستثمار يف االصول الفكرية تظهر امهيته من خالل:
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تنمية القدرات االبداعية و حتسني االنتاجية للشركات و زيادة رحبيتها.- 
خدمات و منتجات متميزة يساعدها هذا على التفوق و حتسني العالقات مع العمالء و املوردين من خالل تقدمي- 

االبداع
خمتلف االصعدة.املؤسسي على 

تتمحور فيما يلي:و باعتبار ان االبعاد الرئيسية لراس املال الفكري 
حيث يركز هذا البعد يف البحث عن اخلربات املتقدمة و جدب املهارات التقنية العاليةستقطاب راس املال الفكري ا- 

ك باعتماد الشركات على نظام معلومات متكامل يسهل هذه املهمة.وذل
تقليل معارضتها مع ضرورة بناء االنسجام د على استخدام الشركات وصناعة رأس املال الفكري حيث يركز هذا البع- 

الفكري يف ما بينها.
ت معينة كعصف االفكار مع تنشيط رأس املال الفكري و هذا البعد يركز على استخدام الشركات و املنظمات اليا- 

بعني االعتبار اراء اخلدالكفاءات البشرية، و تشجيع اجلماعات احلماسية يف تلك الشركات و املنظمات مع ضرورة 
العاملني و افكارهم .

ز و يكون ذلك باالستثمار يف تدريب العاملني و التطوير املستمر هلم و القيام بالتحفياحملافظة على رأس املال الفكري - 
.املادي و املعنوي للعاملني يف تلك الشركات و املنظمات 

االبداع  التنظيمي املدرجة سنربز اثر على ابعاد رأس املال الفكري و هلذا فان راس املال الفكري لبيان اثره على 
تنظيمي و عالقة رأس املال املتمثلة يف عالقة رأس املال البشري باإلبداع التنظيمي عالقة رأس املال اهليكلي باإلبداع ال

التنظيمي .باإلبداعالزبوين 

االدارة الفاعلة تتخلى عن ناملؤسسات الأنشطةعلىو داع التنظيميتاثريا كبريا يف االبراس املال اهليكلي ؤثري
وذلك من خالل التنظيمي اهلياكل التنظيمية التقليدية و اليت مل تعد تصلح ملواجهة حتديات و تطلبات فتقوم بتفعيل هيكلها

وفاعليةكفاءةوحتسنيرفععلىتساعداليتاملهمةالسبلأحدلكونه،التنظيمياإلبداعتولد اليت التنظيميةتفعيل ثقافتها 
واألفكاراملعتقداتخاللمنبداخلهعماموظفكلفيعرباملنظمةسياسةترسماليتهيالتنظيميةفالثقافةاملنظمات،

أكثربطرقاألهدافوحتقيقالقراراتمعوالتعاملاملشكالتحليفذلكفيظهرالثقافةتلكمناكتسبهااليتوالقيم
واإلبداعي داخلاالجتماعيالتفاعلعلىسيؤثرذلكفإنمخاصةومعتقداتأفكاراحيملونالعاملنيأنإبداعية، ومبا

العشرين. القرنمنالثمانينياتيفالتنظيميةبالثقافةاالهتمامإىلباملنظماتأدىماوهذا،ايعملوناليتاملنظمات
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حىت يبدع الفرد ملنظمته، جيب أن توفر املنظمة بيئة تقبل اإلبداعات على أنواعها، إذ ال ميكن أن يبدع املرء يف بيئة ترفض  و 
م أم يبدعوا تنع كل ما هو جديد، وحىت تصبح بيئة املنظمة بيئة إبداعية، جيب على اإلدارات أن تق وبأن العاملني بإمكا

يبتكروا حلوال للمشاكل اليت تواجههم، بل وجيب على تلك اإلدارات أن تعيد النظر يف بعض القواعد اليت تعيق من عملية 
ا مةاليت يشرتك فيها العاملني يف املنظاإلبداع لدى األفراد العاملني مبا حتتويه من قيم وقواعد ومعايري وأمناط السلوك  . وكو

قوى حمسوسة تقف خلف نشاطات املنظمة مما جيعل لزاما على تلك منظمات األعمال االهتمام بثقافتها ملا هلا من 
لدى لعاملني لديها.يف اإلبداع التنظيميةانعكاسات إجيابي

فة يف جماالت خمتلفة كي ان القيام باي عملية ابداعية جيب ان تتوافر لدىل املنظمات املعر ) (floyd, 2000, p30يرى كما 
املنافسة اليت متكنها من حتقيق قبوهلا  يف تتمكن من اختاد القرار يف حتقيق االبداع من خالل صناعة السلع االستثمارية

و ارضاء زبائنها.والطلب عليها،اوزيادة مبيعاالسوق و انتشارها 
حيث تتمثل تلك املعرفة يف اجلوانب التالية:

وأن املنتجات على املنتجات يف السوق،تملرة املعرفة بالطلب املتوقع و احملو اليت تتمثل بضرو :قالمعرفة بالسو -أ
امنا جيب ان تتناسب ايضا مع التكاليف املتحققة و امكانية االستمرارية عليها، واملتطورة ال تتناسب فقط مع الطلب 

وسهولة تقدميها، وصيانتها من دون أي تعقيدات.يف السوق
تتمثل هذه املعرفة بضرورة املعرفة الشاملة مبواصفات و خصائص السلعة أو املنتج و المعرفة بالسلعة أو المنتج:-ب

استمرارية التحسني عليه مبا يتناسب مع رغبات املستهلكني.
يئة أو أماكن تتمثل هذه املعرفة بالعمليات الفنية و االدارية للمنتجات و السلع يف بالمعرفة بالعملية و االنتاج:-ج

التصنيع، باإلضافة اىل ضرورة املعرفة مبجاالت تنظيم البنية االساسية للعملية االنتاجية،مبا يتضمن الطلبات من املنتجات و 
التوريد و الرقابة على العمليات و الشحن و كذلك جدولة  االنتاج و غريها.

رة االملام بالعمليات االنتاجية و كيفية ضبطها و كيفية و تتمثل هذه املعرفة بضرو المعرفة بتطوير السلع و العمليات:-د
أصحاب المصالح و الرقابة عليها مبا يتناسب مع حاجات و رغبات املستهلكني و املصدرين و املوزعني و غريهم من 

المنتفعين في السوق.
ير و تصميم عمليات تتمثل هذه املعرفة يف جمال تطو المعرفة في مجال العمليات الجديدة و تصميم السلع:-ه

الالزمة و كيفية ترتيبها باإلضافة اآلالتاالنتاج للسلع و املنتجات و كيفية اخيار مستلزمات التصنيع و نوعية املعدات و 
املعرفة بعمليات االمداد و التزويد و الرقابة على االنتاج ، و كذلك العمليات اخلاصة بالتخزين و التغليف و اىل ضرورة 

التعبئة.
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معرفة بمتابعة توفير الخدمة و الصيانة:ال-و
احمليطة، و مبا و معدات التصنيع مبا يتالءم مع البيئة تباملنتجاتتمثل هذه املعرفة بكيفية متابعة توفري العناية الصحية 

يكفل استمرارية و دميومة اإلنتاج باملستوى املطلوب.
بأن هناك معرفة أخرى ذات ضرورة و أمهية بالغة مل يتم )(Floydملعارف اليت بينها و ميكن أن نضيف إىل جانب تلك ا

تناوهلا و جيب على املنظمات معرفتها و ممارستها يف سياستها االدارية كي تتمكن من حتقيق العمل االبداعي و االبتكاري يف 
ي ضرورة معرفة إدارات املنظمات، و هو ضرورة املعرفة املنظمات، و هو ضرورة املعرفة باألنشطة الداعمة لإلبداع التنظيمي، ا

م كي علالبدا باألنشطة الداعمة  التنظيمي، أي ضرورة معرفة ادارات املنظمات مبمارسة واستخدام نشاطات معينة يف منظما
ا من أمهية هذا املورد و هو يتمكنوا من زرع مبدأ التحفيز و احلراك االبداعي لدى املوارد البشرية أو العاملني يف املنظمة انطالق

العنصر البشري و أمهية معرفة كيفية استغالل و تفجري طاقاته االبداعية.

بأن عملية الوصول اىل حتقيق االبداع يف املنظمات مل يتحقق االبداع يف (Lancaster & Lastor,2000,P.142)بني و 
ل وجود مصادر سواء من داخل املنظمة أو خارجها، املنظمات مل يتحقق عفويا أو من خالل الصدفة، بل البد من خال

تسهم يف اجياد و خلق االفكار االبداعية، ومن تلك املصادر مثال العاملون و خاصة الذين يكونون على عالقة مباشرة مع 
دمات على تطوير و حتسني السلع و اخلالزبائن و اجلمهور، و الزبائن و ذلك نظرا لبحثهم املستمر عن االفضل، وحثهم 

م  املقدمة هلم، و املوردون و ذلك لعالقتهم املباشرة ما بني املستهلك و املنتج، ووسطاء التسويق وذلك لعالقا
و ترابطهم باملصنعني و املوزعني و منظمات من حيث السيطرة على احلصة السوقية واالستحواذ على الزبائن و املستهلكني ، 

الت و الكتب و املواقع اىل مصادر اخرى كمراكز البحباإلضافة ث و الدراسات و اجلامعات و مكاتب االستشارات و ا
االلكرتونية أو الشبكة العنكبوتية و غريها.   



- نظريتأطیر –الفصل الثالث: االبداع التنظیمي 

78

خالصة:

تطرقنا يف هذا الفصل إىل اإلطار النظري لإلبداع اإلداري حيث تناولنا فيه ثالث مباحث أساسية حيث تناولنا يف املبحث 
عام لإلبداع وحيتوي على مفهوم اإلبداع حيث اختلف الباحثون يف إعطاء تعريف موحد لإلبداع كما أن األول اإلطار ال

اإلبداع يشرتك يف حمتواه مع بعض مفاهيم اإلدارية األخرى وذكرنا من بينهم االبتكار واالخرتاع والذي تطرقنا فيه إىل تبيني 
يها الباحثون أنواعه. الفرق كل منهم. وكذا نظرياته املختلفة اليت تطرق إل

وكذا مفهومه كما استخلصنا جمموعة من اخلصائص واألمهية، وتناولنا إىل ناولنا فيه ماهية اإلبداع التنظيميأما املبحث الثاين ت
إلضافة إىل عناصر اإلبداع ، و مستوياته وكذا مراحله املتعددة باتساعد على حتقيق اإلبداع التنظيميجانب ذلك العوامل اليت

اليت تواجهه، واألساليب املتبعة يف ذلك. اإلبداع التنظيمي. ويف األخري معوقات التنظيمي
عالقته براس املال من خالل التنظيميواإلبداعالفكريرأس املال أما فيما خيص املبحث الثالث فتناولنا فيه العالقة بني

.فكري لا
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تمهيد:

األثر الذي يلعبه رأسو رأس املال الفكرياصة مبتغريي البحث حول اخلبعد استعراض أهم املفاهيم النظرية 
.املال الفكري على االبداع التنظيمي

رأس وذلك لدراسة أثر ، سكيكدة-فرع الوقود- هذا الفصل إىل دراسة امليدانية ملؤسسة نفطال سنتطرق يف
لى أرض الواقع، وهذا من خالل مامت احلصول علية من معلومات من طرف عع التنظيميعلى اإلبدا املال الفكري 

انة اليت قمنا بإعدادها وتوزيعها ، حيث حصلنا على هذه املعلومات من خالل اإلستباالطارات العاملني باملؤسسة 
الفصل إىل احملاور الرئيسية لتالية:اوسنتطرق من خالل هذعلى عينة البحث املختارة. 

IV-1..التعريف باملؤسسة حمل الدراسة

IV-2..خصائص مبحوثي الدراسة

IV-3..اخترب التوزيع الطبيعي وحتليل حماور االستبانة

IV-4.  .اختبار الفرضيات
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IV-1-:التعريف بالمؤسسة محل الدراسة

IV-1 -1.تقديم مؤسسة نفطال

ا %98يعترب قطاع احملروقات باجلزائر القلب النابض لالقتصاد الوطين، باعتبار  من مداخيل اجلزائر تأيت من صادرا
البرتولية ، كما تعد املؤسسات الوطنية العاملة يف هدا القطاع حمركا أساسيا القتصاد الوطين، ومن بني املؤسسات 
الوطنية الرائدة يف قطاع احملروقات جند مؤسسة نفطال و اليت ختتص بتسويق و توزيع املواد البرتولية، غري أن هذه 

عرفت من الناحية التارخية حتوالت عديدة إىل أن أصبحت على الشكل الذي هي عليه اآلن و لتوضيح املؤسسات 
ذلك نقدم نبذة تارخيية عن مؤسسة نفطال .

حملة تارخيية عن نشأة شركة نفطال : - 1
سنتعرف على نشأة شركة نفطال من خالل ذكر أهم التطورات اليت عرفتها خالل السنوات اآلتية:

و اليت متثلت يف مهمتها 31/12/1963املؤرخ يف 491-63يس شركة نفطال وفقا للمرسوم : تأس1963
296-66األساسية يف تأمني نقل و تسويق احملروقات ابتداء، بعدها توسيع نطاق صالحيتها مبقتضى املرسوم رقم 

و ذلك يف جمال البحث، و حتويل احملروقات.22/09/1966يف 

املؤرخ 101- 80) مبقتضى مرسوم E.R.D.Pلتكرير و توزيع املنتجات البرتولية (: إنشاء مؤسسة وطنية 1980
. 06/04/1980يف 

شركة سوناطراك يف املؤسسة الوطنية 82(E.R.D.P)) الوقود G.P.L: إدماج الغاز البرتول املميع (1983
.)(E.R.D.Pلتكرير و توزيع املنتجات البرتولية 

) ابتداء من :U.E.Dاملنتجات (وحدة توزيع عائدات 48: إنشاء 1984

17) مقاطعة للوقود، زيوت التشحيم و املطاطC.L.P(.
14) مقاطعة لغاز البرتول املميعG.P.L(.
 مقاطعات للصيانة (4إنشاءU.E.M(.
) مجع و تنظيم النشاطات العبور يف أربع وحدات يف املوانئU.E.P.(
شركة   إدماج)ALRID الوطنية للتكرير و توزيع املنتجات البرتولية ().  ضمن املؤسسةE.R.D.P (
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شركتان 189- 87: احنالل املؤسسة الوطنية لتكرير و توزيع منتجات البرتولية و إنشاء مبقتضى املرسوم رقم 1987
وطنيتان مها:

: املكلفة بتكرير املوارد البرتولية .نفتكأ/ 

البرتولية.: املكلفة بتسويق و توزيع املواد نفطالب/

إىل : NAFTALويرجع اصل كلمة 

NAFT.مصطلح عاملي يقصد به النفط :
AL احلرفني األولني لكلمة اجلزائر :Algerie.

: إلغاء مركزية أشغال نفطال االجتماعية و الثقافية.1989

املعلومات.: إلغاء مركزية النشاط (املخزونات / املبيعات/الزبائن) و إدخال عليه نظام 1990

1992 :

منتوج ).- الربط بني بعض وحدات للتوزيع تبعا (تدفق
09.وحدات مرتبطة
 وحدة توزيع نفطال للتوزيع.39يوجد حاليا

1996 :

.(تكاليف و األسعار) إلغاء مركزية النشاط
.حل مديرية التجارة اخلارجية

1997 :

 إنشاء مديرية محاية األمالكD.D.P.
الداخلي على مستوى الوحدات.إنشاء هيكل األمن
.حل الوحدات نفطال املوانئ
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1998:

.إنشاء خلية األمن الصناعي
.إنشاء مديرية املراقبة و مراجعة احلسابات و تنظيمها
.إنشاء وحدة املطبعة
) ،فك مديرية الوقود، زيوت التشحيم، مطاط، الزفتC.L.P.B مديرية غاز البرتول، املميع ،(

G.P.L) مديرية الطريان و املالحة () وA.V.M(.
1999:

.إنشاء مركز ميثاق املديرية املكلف باإلتصال
.إنشاء و تنظيم هيكل احملفوظات املركزية
 مديريات جهوية ملراقبة و مراجعة احلسابات.3إنشاء
 حل مشروع وحدة نفطال غاز البرتول املميعG.P.L.اجلزائر

2000 :

إنشاء مركز املعاجلة اإلعالمية حل وحدة اإلعالم األيل وC.T.I.
 خمطط تنظيمي العام لقسم غاز البرتول املميع و لقسم الوقود زيوت تشحيم و مطاطC.L.P.
 إعادة تنظيم مديرية الشؤون اإلجتماعية و الثقافيةD.A.S.C.
.إنشاء قسم الزفت و إعداد خمطط التنظيمي اخلاص به
التنظيمي العام لقسم الطريان و املالحة إعادة املخططA.V.M.

2001 :

 تنظيم املناطق التابعة لقسم الوقود، التشحيم و املطاطC.L.P.
.تغيري اهليكل التنظيمي لوحدة الطباعة
 تنفيذ مشروع املركزي لتسيري تدفقات اخلزينةC.T.M.
.تنظيم مديرية الصيانة
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النشاطات الفرعية التالية:: إعادة هيكلة الشركة حسب 2003- 2002

.فرع الوقود
.فرع التجاري
.فرع الغاز
.فرع النشاطات الدولية
.تطبيق نظام النحاسبة التحليلية للشركة
 2005إدماج فرع شبكة بنزين ضمن الفروع املذكورة سابقا يف حدود أفاق.

IV-1 -2.:مهام شركة نفطال
هي توزيع و تسويق املنتجات البرتولية بصفة عامة و اهم املنتجات اليت تسوق إن مهمة الرئيسة لشركة نفطال

هي:
.اإلطارات املطاطية
 غاز البرتول املميعGPL
. املذيبات
. الشمع ..إخل

وهلا مهام اخرى تسعى إىل حتقيقها و هي:

.تنظيم و تطوير وظيفة التسويق للمنتجات البرتولية و مشتقاته
ونقل املنتجات البرتولية و توزيعها يف كامل الرتاب الوطين.ختزين
.احلرص على االستعمال العقالين للمواد الطاقوية
.تطوير هياكل التخزين و التوزيع لضمان تغطية الرتاب الوطين
.ا ضمان صيانة كل التجهيزات اليت يف حوز
 ذف إىل تغطية متابعة و مراقبة تطبيق املخططات السنوية و كذلك املخططات اليت تتجاوز السنة و اليت 

حاجيات السوق مبا فيها استعمال املنتجات البرتولية.
.مباشرة كل دراسات السوق مبا فيها استعمال و استهالك املنتجات البرتولية
.احلرص على إدخال كل دراسات السوق الوطنية للمنتجات البرتولية
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 و التكوين املستمر.تطوير قدرات العمال عن طريق الرتبصات
.احلرص على حتسني و مراقبة الكميات املنتجة

IV-1-3.:إمكانيات شركة نفطال
ا شركة نفطال ، جهزت هذه األخرية وسائل ،  سامهون يف توزيع املنتجات تبأيادي عاملةإلمتام املهام اليت تقوم 

باستغالل مجيع اإلمكانيات الضرورية للوصول األهداف املراد البرتولية هذا من جهة و من جهة أخرى قامت نفطال
حتقيقها من خالل وضع قوانني، خمططات التنمية.

اليد العاملة:  1.3

عون و موزع عرب كامل الرتاب الوطين ، وهدا راجع إىل زيادة الطلب على املنتجات 30.000تتكون من حوايل 
ا يستدعي أكثر لليد العاملة:البرتولية السيما غاز البرتول املميع مم

شبكة التوزيع : 2.3

توزيع الوقود : و قد جهزت نفطال هلذه املهمة الوسائل التالية:

مركز للتخزين الوقود.42- 
.GDحمطة مسرية مباشرة 400حمطة للخدمات منها 1800- 

: و جهزت هلا الوسائل التالية: GPLتوزيع غاز البرتول املميع 

إنتاج غاز البرتول املميع.وحدة43- 
مركز تعبئة.65- 
نقطة بيع.14000- 

/ أهم زبائنها :4

و امهها : سوناطراك، سونلغاز، اخلطوط اجلوية اجلزائرية، اإلدارات احمللية، وزارة الدفاع الوطين، اخلطط اجلوية 
الفرنسية...إخل 

مهام اهليئات التنظيمية لشركة نفطال:
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ة الرئيس املدير العام لتسيري و مراقبة انشطة الشركة.هذه اللجنة مكلفة مبساعد

 املديرية التنفيدية البشريةDERH.
وضع سياسات التسيري املوارد البشرية (برنامج تكوين، قانون العمل ...).- 
تقييم احتياجات الشركة للموارد البشرية بشكل عام.- 
وضع انظمة للتحفيز كرتقية العامل و تقدمي مكافئات.- 
إحصاء برامج لتكوين إطارات ملختلف مديريات حسب احتياجات الشركة.ربط و- 
اجراءات احتياط العمال للتشغيل اة التكوين إطارات الشركة او القيام بالرتقية و تكون مضبوطة حسب - 

القوانني.
الفروع:

: فرع الوقودCBR
أحسن الظروف.ضمان متوين االحتياجات الوطنية بالتموين و توزيع الوقود.....يف- 
ربط ومراقبة وظائف التوزيع، النقل، الصيانة، و التموين يف كل أحناء الوطن.- 

 : فرع غاز البترول المميعGPL.
حتليل ووضع سياسات وإسرتاتيجية خاصة بوظائف التموين، ختزين، التوزيع وبيع املنتجات غاز البرتول املميع - 

GPL
: فرع التسويقBC.

ضمان تسويق املنتجات عرب كافة القطر الوطين.- 
ربط و مراقبة وظائف التوزيع، التخزين، النقل، الصيانة، التمويل يف كل إحناء الوطن.- 
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IV-1-4.: الهيكل التنظيمي لشركة نفطال

العامير الرئيس المد

المستشارون

اللجنة المديريةرئيس المشروع

اللجنة التنفيدية

ة المدیریة التنفیذی
ألنظمة المعلومات و 

اإلجراءات

المدیریة التنفیذیة 
للموارد البشریة

المدیریة المركزیة 
للشؤون اإلجتماعیة 

الثقافیة

المدیریة المركزیة 
الصناعي المحیط

ة المديرية التنفيذي
اإلستراتيجية

ة المديرية التنفيذي
المالية

حث المدیریة المركزیة للب
و التطویر

ة المدیرة المركزیة مراقب
و مراجعة الحسابات 

مدیریة األمن الداخلي 
لحمایة األمالك و 

التطویر

مدیرة اإلدارة العامة 

فرع الوقود التسویقفرع  فرع الغاز 

GPL

فرع النشاطات 
الدولیة

مدیریة اإلعالم و 
العالقات العمومیة
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املصدر: مصلحة املوارد البشرية

IV-1-5.مهام فرع الوقود:

البحري و اجلوي وكذلك خطوط األنابيب والنقل؛،ضمان استغالل وصيانة مراكز الوقود األرضي.1
ضمان عمليات متوين السفن والطائرات بالوقود..2
مراقبة ورصد وتنظيم تدفق منتجات الوقود األرضي، البحري واجلوي..3
وضع ورصد تنفيذ خطط الشراء عرب خطوط األنابيب والنقل البحري الساحلي، و التزود بالوقود خلزانات .4

صهاريج السكك احلديدية والشاحنات والتسليم عن طريق شاحنات الصهاريج.
وسالمة املرافق واملوارد، وجودة املنتج ومحاية البيئة.ضمان االمتثال للمعايري التنظيمية .5

IV-1-6. فرع الوقودمخطط

فرع الوقود

الوقودقسم قسم الوقود الجوي 
و البحري

)26مستودع/مركز جوي (

)6(مركز بحري

)10(وقودمقاطعة 

UNM EST
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املوارد البشرية مصلحةاملصدر:

IV-1-7.فرع الوقودنية ب

المصدر:مصلحة الموارد البشرية

IV-1 -8مقاطعة وقودخطط م

فرع الوقود

الوقودقسم قسم الوقود الجوي و البحري

مستودع و مركز جوي 

مركز بحري

الوقودمقاطعة 

وقودمركز 

وقودمقاطعة

مصلحة معلومات التسییرامن صناعي

الوقودمصلحة 
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املصدر: مصلحة املوارد البشرية

IV-2.خصائص مبحوثي الدراسة
فيما يلي سوف نتطرق إىل دراسة خصائص مبحوثي عينة الدراسة حسب املتغريات الشخصية.

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية.:)IV1-(جدول 

النسبة المئويةالتكرارفئات المتغيرالمتغير

الجنس
%3456.7ذكر

%2643.3أنثى

%60100المجموع

العمر

10%6سنة30اقل من 

50%30سنة40إىل اقل من 30من 

%1626.7سنة50إىل اقل من 40من 

%813.3سنة فأكثر50من 

%60100المجموع

المؤهل العلمي

%35تقين سامي

%2541.7ليسانس

610%(PGS)شهادة دراسات عليا متخصصة 

%1830مهندس
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SPSS. Vت برامج اباالعتماد على خمرجاملصدر:من اعداد الطالبة الطالبةداملصدر: من إعدا 17

كانت من)%43.3(يف حني أن ،ذكورعينة البحث من أفراد من )56.7%(أن)IV1-(دولاجل
، )%10(نسبتهم بلغت )سنة30أقل من (الذمي ينتمون إىل الفئة العمرية أن يتبنيتغري العمر ملبالنسبة أما .االناث

نسبة تراوحت يف حني )،%50()سنة40إىل اقل من 30من (نسبة املبحوثني ضمن الفئة العمرية تراوحت بينما

%813.3ماجستري 

%60100المجموع

مجال الوظيفة الحالية

%58.3ادارة دنيا

%8168.3ادارة وسطى

%1423.3ادارة عليا

%60100المجموع

سنوات الخبرة

%915سنوات5أقل من 

%2236.7سنوات10إىل اقل من 5من 

%1423.3سنة15إىل اقل من 10من 

%1525سنة فأكثر15من 

%60100المجموع
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من )%13.3(األخريويف ،)%26.7()سنة50إىل اقل من 40من (الفئة العمريةإىل الذين ينتموناملبحوثني 
وعليه نستنتج أن غالبية املبحوثني هم من الفئة الشابة..)سنة فأكثر50(أفراد عينة البحث بلغت أعمارهم

منهم حاصلون على ) %5(أن نسبة )IV1-(اجلدولمن يتضح ثنيسبة ملتغري املؤهل العلمي للمبحو وبالن
بينما كانت نسبة حاملي شهادة دراسات عليا ، حاصلون على شهادة ليسانس) %41.7(شهادة تقين سامي، و 

بينما احلاصلني على شهادة .)%30(أما نسبة احلاصلني على شهادة مهندس بلغت، )PGS ()10%(متخصصة 
حترص على توظيف سكيكدة- فرع الوقود–وعليه فمؤسسة نفطال ، )%13.3(قد بلغت نسبتهم ماجستري

.املوارد البشرية املؤهلة اليت متتلك املهارات والقدرات الالزمة لشغل الوظائف

أفراد عينة البحث يعملون يف جمال اإلدارية غالبية أن)IV1-(يبني اجلدولوفيما خيص جمال الوظيفة حلالية ف
جمال االدارة الوسطىيعملون يفالذين املبحوثنييف حني بلغت نسبة ،)%8.3(نسبةاالدارة الدنيا ميثلون 

.)%23.3(بلغتيعملون يف جمال االدارة العلياالذين أفراد العينة أما نسبة ،)68.3%(

م عن )%15(وعند مالحظة سنوات اخلربة لدى املبحوثني جند أن  من )%36.7(و سنوات، 5تقل خرب
م ترتاوح ما بني أفراد  عينة البحث أفراد من )%23.3(يف حني جند ، )سنوات10إىل 5(عينة البحث سنوات خرب

م ترتاوح ما بني  م املبحوثني، أما )سنة15إىل 10(سنوات خرب فقد حددت ) سنة فأكثر15(الذين بلغت خرب
).%25(نسبتهم بـ 

IV-3 ..اختبار التوزيع الطبيعي وتحليل محاور االستبانة
حتليل حماور مث بعد ذلك نقوم ختضع للتوزيع الطبيعي أم ال، البيانات هذا املبحث سوف نتأكد من أن يف
االستبانة.

IV-1.3..1(وف نسمر -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي- sample K-S((.

روف ملعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال، وهو اختبار ضروري يف وفنمسر - سنعرض اختبار كو
املعلمية تشرتط أن يكون توزيع البيانات طبيعيا.تحالة اختبار الفرضيات ألن معظم االختبارا
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أي () 0.05(أن قيمة مستوى الداللة لكل حمور أكرب من االختبار، حيثنتائج )IV -2(ويوضح اجلدول 
sig. .العلميةتتبع التوزيع الطبيعي، وجيب استخدام االختبارات تالبيانا، وهذا يدل على أن )0.05<

-1(لطبيعيااختبار التوزيع :)IV2-(جدول  sample Kolmogorov - Smirnov(

قيمة مستوى الداللة Zقيمـة المحـور
)sig.(

2.0450.308رأس المال البشري 

1.9540.402راس المال الهيكلي

2.0090.361راس المال الزبوني

SPSS. Vت برامج االطالبة باالعتماد على خمرجداملصدر: من إعدا 17

SPSS. V 17ت برامج اخمرجالطالبة باالعتماد علىاملصدر: من اعداد دمن إعداااللملصدر:

IV-2.3..تحليل محاور االستبانة

حيث مت استخدام البحث، تساؤالتعلى اإلجابةسوف نقوم بتحليل حماور االستبانة بغية اجلزءيف هذا 
أفرادإلجابات )5-1على مقياس ليكرت (الوصفي باستخدام املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري اإلحصاءمقاييس 

وقد ، رأس املال الفكري و االبداع التنظيمييفواملتمثلنيالبحثمبحوريعينة البحث عن عبارات االستبانة املتعلقة 
داال على مستوى )2.5أقل من- 1(تقرر أن يكون املتوسط احلسايب إلجابات املبحوثني عن كل عبارة من 

داال على مستوى )5-3.5ومن(، "متوسط"داال على مستوى )3.5اقل من-2.5(من القبول، ومن "منخفض"
.جتلك النتائ)IV3-(و) IV2-(ويظهر اجلدوالن"مرتفع"

سكيكدة برأس المال الفكري بأبعاده -فرع اوقود–ما هو مستوى اهتمام مؤسسة نفطال السؤال األول:
؟الثالثة

.)IV3-(وحتليل لنتائج املوضحة يف اجلدولةلإلجابة عن هذا السؤال جيب دراس
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لبحث عن عبارات رأس الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد عينة ا: المتوسطات)IV3-(جدول
المال الفكري.

رقم 
المتوسط القياستوعباراأبعاد راس المال الفكريالعبارة

الحسابي
االنحراف 
المعياري

األهمية 
النسبية

مستوى 
القبول

متوسط3.290.5452أوال:راس المال البشري

م.1 متوسط2.901.0038مؤهالت املوظفني يف املؤسسة تتناسب مع الوظائف املناطة 

2
حتصل املؤسسة على أفضل املخرجات عندما يعمل املوظفون كفريق 

مرتفع3.971.0571.واحد

متوسط3.210.9715قوم املؤسسة بعمل وتنفيد برامج تدريبية مستمرة جلميع املوظفنيت3

مرتفع3.670.8373يتعلم املوظفون من بعضهم البعض يف جماالت وظائفهم املختلفة.4

متوسط3.200.9886ميتلك املوظفون خربات كبرية يف جمال وظائفهم.5

مرتفع3.680.7922يعمل املوظفون يف الشركة منذ سنوات عدة6

7
أجل تطوير مهارات املوظفني افظ املؤسسة على اخلربات املرتاكمة منحت

متوسط3.321.0174بشكل مستمر

8
ا يف یطرح موظفو المؤسسة  افكار و اراء جديدة باستمرار و يناقشو

متوسط2.971.2887.االجتماعات

متوسط2.781.0439.املوظفون راضون عن عن برامج االبداع و توليد االفكار يف املؤسسة9
متوسط3.050.7233الهيكليرأس المال -ثانيا

10
لدى املؤسسة برامج تدريب لتهيئة البديل املناسب لكل موقع وظيفي( 

متوسط2.701.0787املواقع املهمة).

11
لدى املؤسسة نظام حوافز و مكافئات متطور جدا، ويركز على االداء 

الوظيفي
متوسط2.971.0085
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12
بريوقراطيا" للموظفني ( البطء يف سري ال متثل املؤسسة "كابوسا  

االعمال باملؤسسة)
متوسط2.971.1786

متوسط3.300.9083ثقافة املؤسسة مساعدة و مرحية للموظفني يف جماالت اعماهلم13

14
تتابع املؤسسة و تتبىن اخر التطورات العلمية و التقنية يف جمال 

متوسط3.381.1511التكنولوجيا احلديثة.

15
املؤسسة تدعم و ختصص ميزانية كافية ومناسبة للبحث و التطوير يف 

متوسط3.231.0312جمال االبداع التنظيمي.

متوسط2.871.0496تدعم املؤسسة األفكار اجلديدة اليت ميكن تسجيلها كرباءة اخرتاع16
مرتفع3.560.5561راس المال الزبوني-ثالثا

مرتفع3.720.8042لدى املؤسسة قنوات اتصال متنوعة مع ذوي املصاحل17

18
تقوم املؤسسة بإجناز الكثري من اعماهلا من خالل التحالفات و التعاون 

متوسط3.480.8736مع املؤسسات االخرى.

19
يتم استشارة خرباء و مستشارين من خارج املؤسسة عند اختاد القرارات 

متوسط3.270.9368االسرتاتيجية

متوسط3.280.9937االخريةهمعظم عمالء املؤسسة راضون عن اخلدمات اليت تقدمها هات20

مرتفع3.800.7551بتوثيق متطلبات الزبائننفطالتم مؤسسة 21

22
نظام معلومات لتقدمي خدمة الزبون ومنح مزايا ؤسسة بتفعيل املتقوم 

مرتفع3.680.8134إضافية له

مرتفع3.600.8275ختصص املؤسسة وقتا كافيا حلل املشاكل الزبائن23

24
لدى املؤسسة بيانات كاملة نسبيا حول الزبائن و تعمل على حتديثها 

مرتفع3.700.8303باستمرار.

متوسط-3.300.514بشكل عام
SPSS. Vت برامج االطالبة باالعتماد على خمرجداملصدر: من إعدا 17
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من راس املال البشري" جاء بالرتتيب الثاينعد " أن بُ )IV2-(من خالل اجلدوليتضح :راس المال البشري-1
ملتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا البعد اعينة البحث، إذ بلغ أفراد حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل 

، كما "مرتفعة"هذا البعد يشري إىل نسبة قبول الدراسة فإنملقياس ووفقا. )0.545(باحنراف معياري)3.29(
ا تشكل قبوال مرتفعمتوسط إجابات أفراد عينة البحث على عبارات بُ نالحظ من  حيث ، ا نسبياعد املعتقدات أ

ا املعيارية)3.97-82.7(تراوحت املتوسطات ما بني  ما يدل اوهذ. )1.288-0.792ما بني (وتراوحت احنرافا
املال البشري و سعي املؤسسة على جلب موظفني ذوي مؤهالت علمية للمؤسسة براس االهتمام الواضحعلى 

.اإلبداعيباجتاه تعزيز السلوك تتناسب مع وظائف املؤسسة وتعمل املؤسسة ايضا اىل دفع راس املال البشري 

الثالث" جاء بالرتتيب راس املال اهليكلي أن بعد ")IV2-(من خالل اجلدوليتبني رأس المال الهيكلي: -2
ملتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا البعد اعينة البحث، إذ بلغ أفرادمن حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل 

، كما نالحظ البعد يشري إىل نسبة قبول متوسطةهذاملقياس الدراسة فإنووفقا. )0.729(باحنراف معياري)3.05(
ا تشكل قبوال متوسطاراس املال اهليكليإجابات أفراد عينة البحث على عبارات مقياس بعدمن متوسط  ، حيث أ

ا املعيارية)3.38-2.70(تراوحت املتوسطات ما بني  . وهذا ما يدل )1.178-0.908ما بني (وتراوحت احنرافا
تم بتوفري نظام حوافز و ب-فرع الوقود–على أن مؤسسة نفطال  من خالهلا اىل تسعى إرامج تدريبية سكيكدة  

.تدعيم االبداع لدى العاملني باملؤسسة
من االول" جاء بالرتتيب راس املال الزبوينعد "أن بُ )IV2-(من خالل اجلدولنالحظ :راس المال الزبوني -3

ملتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا البعد اعينة البحث، إذ بلغ أفراد حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل 
هذا البعد يشري إىل نسبة قبول مرتفعة، كما نالحظ ملقياس الدراسة فإنووفقا. )0.556(باحنراف معياري)3.56(

ا تشكل قبوال مرتفعاالتصاالتمن متوسط إجابات أفراد عينة البحث على عبارات بعد  ، حيث تراوحت اأ
ا املعيارية)3.80-3.27(املتوسطات ما بني  . وهذا ما يدل على أن )0.993-0.755(ما بني وتراوحت احنرافا

بدرجة مرتفعة، كما أن تسود بينهم العالقات غري الرمسيةسكيكدة - فرع الوقود–االطارات العاملني مبؤسسة نفطال 
.متاماوالقواعد اخلاصة بالتدريس واضحة واإلجراءاتالتعليمات 

سكيكدة براس المال -فرع الوقود–اهتمام المؤسسة نفطال على ما تقدم يتضح أن مستوى وبناءا
مجتمعةابات المبحوثين عن أبعاد رأس المال الفكريإذ بلغ متوسط إج،وفقا لمقياس الدراسةالفكري 

)3.30(.
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؟سكيكدة -فرع الوقود-اإلبداع التنظيمي في مؤسسة نفطالما هو مستوى : الثانيالسؤال 
.)IV4-(وحتليل لنتائج املوضحة يف اجلدولةلإلجابة عن هذا السؤال جيب دراس

البحث عن عبارات : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية إلجابات أفراد عينة)IV4-(جدول
اإلبداع التنظيمي

رقم 
القياستوعبارااإلبداع التنظيميأبعاد العبارة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

األهمية 
النسبية

مستوى 
القبول

مرتفع3.520.5712حل المشكالت واتخاذ القرار- أ

متوسط3.280.9045أمتكن من اختاذ قرار حاسم خالل فرتة قياسية نسبيا1

دف حلها2 مرتفع3.680.7921أحاول اكتشاف املشاكل 

مرتفع3.850.7552أقوم بتجربة أفكار وطرق جديدة حلل املشاكل3

مرتفع3.720.8043اختذ املواقف إزاء تلك املشاكل، كل على حدة لغرض حلها4

متوسط3.080.9626استطيع اختاذ قرارات مهمة يف حاالت ندرة املعلومات املتاحة5

مرتفع3.520.9834فرق مكلفة حبل املشاكل املعقدةارغب العمل مع6
مرتفع3.420.6183القابلية للتغيير- ب

متوسط2.971.1497أناقش صراحة الرئيس املباشر حول املكافآت اليت مينحها يل أثناء العمل7

8
حالة عدم وجود اتفاق مع الرئيس املباشر حىت يفأمتسك مبواقفي 

متوسط3.501.0334والعاملني

مرتفع3.580.8503أقوم بإجياد طرق جديدة يف استخدام املعدات احلالية أو تنفيذ العمل 9

مرتفع3.670.8962جتربة فكرة أو طريقة جديدةحياولونأكون يف مقدمة الذين10

مرتفع3.420.9261اخصص وقتا ملتابعة أفكاري أو مشاريعي اخلاصة11
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متوسط3.400.9605أتطلع ملزاولة مهام عمل غري متخصصة12
متوسط2.930.7924روح المجازفة-ج

ازفة13 متوسط3.351.1471أرغب العمل ضمن فريق تسوده روح ا

متوسط2.670.9513لتنفيذ ومتابعة أفكار تتسم مبخاطرة عاليةاألموال الكافيةختصص املؤسسة41

متوسط2.781.2092القيام بأعمال ذات خماطرة عاليةأميل إىل 51
مرتفع3.380.7271تشجيع اإلبداع-د

16
أقوم بتنفيذ األفكار اجلديدة

مرتفع3.720.9223

17
اآلخرينقبل ملقرتحات املقدمة من ادارة املؤسسة تشجع ا

مرتفع3.180.9651

18
تسهيالت جلذب األفراد املبدعني واحلرص على استمرارهم ادارة املؤسسة 

مرتفع3.151.0712يف العمل 
امتلك قدرة يف اإلشراف على املبدعني19

متوسط3.181.0495

20
اعمل على تشجيع األفراد الذين يفكرون خارج نطاق اختصاصهم

مرتفع3.701.0304

مرتفع-3.310.504بشكل عاماإلبداع التنظيمي
SPSS. Vت برامج االطالبة باالعتماد على خمرجداملصدر: من إعدا 17

من األول" جاء بالرتتيب تشجيع اإلبداعنالحظ أن بعد ")IV3-(من خالل اجلدولتشجيع اإلبداع: -1
)3.38(عينة البحث، إذ بلغ ملتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا البعد أفراد النسبية املعطاة له من قبل حيث األمهية

ملقياس الدراسة فإن هذا البعد يشري إىل نسبة قبول مرتفعة، كما نالحظ من فقاو). 0.730(باحنراف معياري
ا تشكل قبوال مرتفعتشجيع اإلبداعأفراد عينة البحث على عبارات بعد متوسط إجابات ، حيث تراوحت اأ

ا املعيارية ما بني )4.09-3.33(املتوسطات ما بني على أن . وهذا ما يدل )1.049-0.815(وتراوحت احنرافا
عدمضمانمعكاملةحبريةهاطرحو اجلديدةاألفكاركتشافقادرين على ا جبامعة بسكرة العمال اإلداريني

ابدتولووقبوهلا،مانتقاده اآلخرينقبلمنعليهاوالبناءتعددت،مهماعليهاالتعليقاتوقبول، مقبولةغريأ
للمشاركنيمثال وذلك املكافآتكاجلامعة مبنح خمتلف التسهيالت لعماهلاإدارةكما تقوم م،خاصةأفكارلتنمية
.داخل اجلامعةوهذا كله يساعد يف تكوين فرق عمل مبدعة.األفكارهذهتنفيذيففقط
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" واختاذ القرارتحل املشكالعد " أن بُ )IV3-(من خالل اجلدوليتضح : واتخاذ القرارتحل المشكال-2
ملتوسط احلسايب لإلجابات اعينة البحث، إذ بلغ أفراد من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل الثاينجاء بالرتتيب 
يشري إىل نسبة قبول مرتفعة،  ملقياس الدراسة فإن هذا البعد ووفقا). 0.571(باحنراف معياري)3.52(عن هذا البعد 

ا تشكل واختاذ القرارتحل املشكالعد كما نالحظ من متوسط إجابات أفراد عينة البحث على عبارات مقياس بُ  أ
ا املعيارية ما بني )3.81-3.29(، حيث تراوحت املتوسطات ما بني أيضااقبوال مرتفع - 0.892(وتراوحت احنرافا

يتم بصورة تالقراراحبل املشاكل واختاذ العمال اإلداريني جبامعة بسكرةقدرة ما يدل على أن . وهذا)1.207
مرتفعة.

من حيث لثالثا" جاء بالرتتيب القابلية للتغيريأن بعد " جند)IV3-(من خالل اجلدول: القابلية للتغيير-3
)3.42(ملتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا البعد اعينة البحث، إذ بلغ أفراد األمهية النسبية املعطاة له من قبل 

، كما نالحظ من متوسطملقياس الدراسة فإن هذا البعد يشري إىل نسبة قبول ووفقا). 0.618(باحنراف معياري
ا تشكل قبوال القابلية للتغيريمتوسط إجابات أفراد عينة البحث على عبارات بعد  ، حيث تراوحت متوسطاأ

ا املعيارية ما بني )3.67-2.97(املتوسطات ما بني  على أن . وهذا ما يدل)1.149-0.850(وتراوحت احنرافا
متوسط.للتغيري مستوى قابليتهمسكيكدة-فرع الوقود–اطارات مؤسسة نفطال 

ازفةنالحظ أن بعد )IV3-(اجلدوليتبني : روح المجازفة-4 من حيث األمهية الرابع" جاء بالرتتيب " روح ا
باحنراف )2.93(ملتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا البعد اعينة البحث، إذ بلغ أفراد النسبية املعطاة له من قبل 

، كما نالحظ من متوسط متوسطملقياس الدراسة فإن هذا البعد يشري إىل نسبة قبول ووفقا). 0.792(معياري
ازفةروحإجابات أفراد عينة البحث على عبارات بعد  ا تشكل قبوال ا ، حيث تراوحت املتوسطات ما بني متوسطاأ

ا املعيارية ما بني )2.67-3.35( االطارات يف مؤسسة . وهذا ما يدل على أن ا)1.230-0.950(وتراوحت احنرافا
وإمنا االكتفاء طرة اال يريدون توسيع دائرة عملهم من خالل استعراض أفكار ذات خم- سكيكدة–نفطال فرع الوقود 

مبا لديهم من أفكار حتقق املطلوب.
فرع -بمؤسسة نفطال العاملين االطارات لدى نستنتج أن مستوى اإلبداع التنظيميوبناءا على ما تقدم 

إذ بلغ متوسط إجابات المبحوثين عن أبعاد اإلبداع ،الدراسةوفقا لمقياس اجاء مرتفعسكيكدة-الوقود
يتمتعون-كيكدةس–مؤسسة نفطال فرع الوقود فيالمبحوثينأنعلىيدلوهذا. )3.506(ككلاإلداري
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شأنها أن تطور لتي من اوطرح األفكار الجديدة، و المشاكلحلفيبالرغبةيتصفإيجابيإبداعيبسلوك
.وتحسن أداء المؤسسة

IV-4-.اختبار الفرضيات
اختبار الفرضية الرئيسة األولى.أوال: 

0H: لدىاده المختلفة على اإلبداع التنظيميبأبعلمتغير رأس المال الفكريإحصائيةذو داللة ال يوجد أثر
.)0.05(عند مستوى الداللة سكيكدة -فرع الوقود–االطارات العاملين بمؤسسة نفطال 

Analyses of)مت استخدام نتائج التباين لالحندار  Variance)هذه لتأكد من صالحية النموذج الختبار ل
يبني ذلك.)IV4-(جلدولالفرضية و ا

ى: نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسية األول)IV5-(جدول

متوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين
Fقيمة

مستوى الداللةالمحسوبة

5.69815.698االنحدار

35.5100.000 09.307580.160الخطأ

15.00559المجموع الكلي

SPSS. V 17ت برامج االطالبة باالعتماد على خمرجداملصدر: من إعدا(α=0.05)مستوى الداللة 

2R=380.0معامل التحديد 

=االرتباط ملامع R0.616

الختبار الفرضية الرئيسية األوىل يتبني ثبات صالحية النموذج )IV5-(ردة يف اجلدولاالو جالنتائمن خالل 
،(α=0.05)وهي اقل من مستوى الداللة )0.000(بقيمة احتمالية )35.510(احملسوبة (F)حيث بلغت قيمة 

يفسر ما مقداره يف هذا النموذج وهو راس املال الفكرياإلمجايليتضح من نفس اجلدول أن املتغري املستقل بشكله و 
مما يدل على أن هناك ،نسبيامقبولةوهي قوة تفسريية ،اإلبداع التنظيميمن التباين يف املتغري التابع املتمثل يف 38%

فرع –اإلبداع التنظيمي لدى العاملني مبؤسسة نفطال بأبعاده املختلفة يف لراس املال الفكري إحصائيةأثر ذو داللة 
بفروعها املختلفة وذلك  بناء على ثبات صالحية النموذج نستطيع اختبار الفرضية الرئيسية األوىل و .سكيكدة- الوقود

.)IV6-(دولكما هو مبني يف اجل
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، راس المال البشري(راس المال الفكريأبعادنتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر :)IV6-(الجدول
.في  االبداع التنظيمي)راس المال الزبوني،راس المال الهيكلي

المتغيرات 
Aالمستقلة

الخطأ 
Betaالمعياري

Tقيمة 

المحسوبة
مستوى 

Tالداللة 

معامل 
Rاالرتباط 

معامل 
2Rالتحديد

المال راس
0.5200.270*0.4800.1040.5204.6300.000البشري

راس المال 
0.4670.218*0.3250.0810.4674.0220.000الهيكلي

راس المال 
0.5930.352*0.5370.0960.5935.6130.000الزبوني

راس المال 
بشكل الفكري 
عام

0.4710.0910.4917.0870.000*0.7000.490

Vمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامجالمصدر:) α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة ذات* 17.SPSS

استخدم حتليل االحندار املتعدد الختبار فرضية البحث الرئيسية األوىل و قد تبني من خالل نتائج هذا التحليل 
مايلي:)IV6-(الواردة يف اجلدول



بار عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية واختالفصل الرابع     
الفرضيات

103

التنظيميةالثقافةبني املتغري املستقل و املتمثل يف )α=0.05(هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -1
مبستوى داللة )t)7.087إذ بلغت قيمة مؤسسة نفطال فرع الوقود يفالتنظيمياإلبداع(كمجموعة) و 

حيث فسر ، )0.550(هي السابقني أن قوة العالقة بني املتغريين إىل(R)وتشري قيمة معامل االرتباط ،)0.000(
و 2Rمعامل التحديدباالعتماد على قيمةالتنظيمياإلبداعمن التباين يف مستوى %49راس املال الفكريمتغري 

.)0.05(يل نرفض الفرضية بصيغتها الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة وذلك عند مستوى الداللة بالتا
التنظيمياإلبداعحمل الدراسة على حنو مستقل يف مستوى راس املال الفكريعند حبث اثر كل بعد من أبعاد -2

راس املال ،راس املال البشري(املستقلةملتغرياتكل ال)0.05(عند مستوى الداللة إحصائيةأثر ذو داللة تبني وجود 
وذلك بداللة ارتفاع سكيكدة-فرع الوقود-مؤسسة نفطال التنظيميااإلبداعمستوى يف ) راس املال الزبوين،اهليكلي

Tوكذلك فقد بلغت قيم ،)0.491، 0.520،0.467،0.593(اليت بلغت على التوايل (Beta)معدالت 

،*0.000(وبقيم احتمالية بلغت على التوايل )7.087، 5.613، 4.022، 4.630(احملسوبة على التوايل 
.)α=0.05(و هي اقل من مستوى الداللة ) *0.000، *0.000،*0.000

أثر ذو داللة هناك : "أنالفرضية البديلة اليت تنص على نقبللى كل هذا نرفض الفرضية الصفرية و و بناء ع
فرع –التنظيمي  لدى االطارات العاملني يف مؤسسة نفطال اإلبداععلى الثالثة بأبعادهلراس املال الفكريإحصائية

.)0.05(وذلك عند مستوى الداللة سكيكدة ،- الوقود

: اختبار الفرضية الرئيسية الثانية.ثانيا

0H : مستوى راس المال الفكري بأبعاده المبحوثين حولتاتجاهافي ذات داللة إحصائية فروقال توجد
الشخصية همصائصاختالف خإلى تعزى سكيكدة -فرع الوقود-مؤسسة نفطال في السائدالمختلفة 
).0.05(عند مستوى الداللة والوظيفية

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى H)01(نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى -1
فرع -مؤسسة نفطال فيالسائدس المال الفكري ار في اتجاهات المبحوثين حول مستوى ) 0.05(الداللة 
تعزى لمتغير الجنس.سكيكدة-الوقود

Independent-samples(للعينات املستقلةTهذه الفرضية مت استخدام اختبارالختبار  T-test(
).IV7-(و كانت النتائج موضحة يف اجلدول

حسب متغير الجنس.في مستوى راس المال الفكريالختبار الفروق T: نتائج اختبار )IV7-(الجدول
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مستوى الداللة Tقيمة 
المحسوبة

مستوى الداللة 
المعتمدة

 -0.8020.4260.05
Vمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامجالمصدر: 17SPSS.

) و مستوى الداللة احملسوبة 0.802- (Tجند أن قيمة ) IV7-(من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول 
وجود فروق ذات داللة عدم يشري إىل وبالتايل فإن هذا ،)0.05الداللة املعتمد (هو أكرب من مستوى ) و 0.426(

سكيكدة- فرع الوقود- يف مؤسسة نفطال السائدرأس املال الفكري مستوى يف اجتاهات املبحوثني حول إحصائية 

.الفرضية بصيغتها الصفريةقبلوبذلك ن،تعزى ملتغري اجلنس

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة H)02(نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية -2
تعزى لمتغير محل الدراسة مؤسسة بالرأس المال الفكري مستوى في اتجاهات المبحوثين حول)0.05(

العمر.

One Way)الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي  ANOVA) و كانت النتائج
.)IV8-(موضحة يف اجلدول 

راس المال الختبار الفروق في مستوى (ANOVA): نتائج تحليل التباين األحادي )IV8-(الجدول
حسب متغير العمر.الفكري

مجموع التباينمصدر 
المربعات

درجات الحرية
متوسط 
المربعات

Fقيمة
المحسوبة

مستوى الداللة

بين 
المجموعات

0.66230.221

0.8530.471 داخل 
المجموعات

14.484560.259

15.14659المجموع
.V 17SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامجالمصدر:
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ظهر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يُ (F)من خالل النتائج املوضحة يف هذا اجلدول يتبني أن اختبار
تعزى ملتغري العمر حيث بلغت قيمة راس املال الفكري  باملؤسسة حمل الدراسة يف مستوى %5عند مستوى الداللة 

(F) راس ) مما يشري إىل عدم وجود اثر ملتغري العمر يف مستوى 0.471و الداللة اإلحصائية ()0.853(احملسوبة
وهذا من وجهة نظر املبحوثني وبالتايل ميكن قبول الفرضية سكيكدة- فرع الوقود–املال الفكري يف مؤسسة نفطال 

بصيغتها الصفرية.

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة H)03(نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة -3
)α=0.05 (فرع –راس المال الفكري السائد في مؤسسة نفطال مستوى في اتجاهات المبحوثين حول

تعزى لمتغير المؤهل العلمي.سكيكدة-الوقود
One)الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي  Way ANOVA) و كانت النتائج

.)IV9-(موضحة يف اجلدول 

الختبار الفروق في مستوى راس المال (ANOVA): نتائج تحليل التباين األحادي )IV9-(الجدول
حسب متغير المؤهل العلمي.الفكري

مجموع مصدر التباين
المربعات

درجات الحرية
متوسط 
المربعات

Fقيمة
المحسوبة

مستوى الداللة

بين 
المجموعات

1.82940.457

1.8880.125 داخل 
المجموعات

13.317550.242

15.14659المجموع
Vمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامجالمصدر: 17SPSS.

يظهر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية (F)من خالل النتائج املوضحة يف هذا اجلدول يتبني أن اختبار 
تعزى ملتغري املؤهل العلمي حيث باملؤسسة املبحوثةراس املال الفكريمستوى حول )0.05(املعنوية عند مستوى 
مما يشري إىل عدم وجود اثر ملتغري املؤهل ،)0.125والداللة اإلحصائية ()1.888(احملسوبة (F)بلغت قيمة 
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وهذا من وجهة نظر سكيكدة -فرع الوقود–راس املال الفكري السائد يف مؤسسة نفطال العلمي يف مستوى 
وبالتايل نقبل الفرضية بصيغتها الصفرية ونرفض الفرضية البديلة.،املبحوثني

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :H)04(نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة -4
تعزى لمتغير بالمؤسسة محل الدراسة راس المال الفكريمستوى في اتجاهات المبحوثين حول ) 0.05(

الوظيفة الحالية.مجال 
وكانت النتائج (One Way ANOVA)الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي 

.)IV10-(موضحة يف اجلدول 

راس الختبار الفروق في مستوى (ANOVA): نتائج تحليل التباين األحادي )IV10-(الجدول
حسب الوظيفة الحالية.المال الفكري

مجموع التباينمصدر
المربعات

درجات الحرية
متوسط 
المربعات

Fقيمة
المحسوبة

مستوى الداللة

بين 
المجموعات

0.30520.152

0.5850.560 داخل 
المجموعات

14.841570.260

15.14659المجموع
.V 17SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامجالمصدر:
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يظهر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية (F)من خالل النتائج املوضحة يف هذا اجلدول يتبني أن اختبار 
(F)حيث بلغت قيمة ،تعزى ملتغري جمال الوظيفة احلاليةراس املال الفكرييف مستوى )0.05(ستوى املعند 

) مما يشري اىل عدم وجود اثر ملتغري املؤهل العلمي يف مستوى 0.560والداللة اإلحصائية (،)0.585(احملسوبة 
وبالتايل نقبل ،و هذا من وجهة نظر املبحوثنيسكيكدة- فرع الوقود–يف مؤسسة نفطال السائدرأس املال الفكري

الفرضية بصيغتها الصفرية.

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة H)05(نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة -5
-فرع الوقود–السائد في مؤسسة نفطال راس المال الفكريمستوىفي اتجاهات المبحوثين حول ) 0.05(

تعزى لمتغير سنوات الخبرة.سكيكدة
وكانت النتائج (One Way ANOVA)الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي 

).IV11-(دول موضحة يف اجل

رس المال الختبار الفروق في مستوى (ANOVA): نتائج تحليل التباين األحادي )IV11-(الجدول
حسب متغير سنوات الخبرة.لفكريا

مجموع مصدر التباين
المربعات

درجات الحرية
متوسط 
المربعات

Fقيمة
المحسوبة

مستوى الداللة

بين
المجموعات

0.16940.042
0.1550.960

داخل 
المجموعات

14.977550.272
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15.14659المجموع
Vمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامجالمصدر: 17SPSS.

يظهر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية (F)من خالل النتائج املوضحة يف هذا اجلدول يتبني أن اختبار 
تعزى سكيكدة -فرع الوقود–مبؤسسة نفطال السائد راس املال الفكري مستوى حول )0.05(عند مستوى الداللة 
) مما يشري إىل عدم  0.960والداللة اإلحصائية ()،0.155(احملسوبة (F)حيث بلغت قيمة ،ملتغري سنوات اخلربة

وهذا من وجهة نظر املبحوثة، ؤسسة املراس املال الفكري السائد بوجود اثر ملتغري عدد سنوات اخلربة يف مستوى 
و بالتايل نقبل الفرضية بصيغتها الصفرية.،املبحوثني

: اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة.ثالثا

0H : التنظيمي  بمؤسسة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين حول مستوى اإلبداع
). 0.05(عند مستوى الداللة الشخصية والوظيفية وذلك تعزى إلى خصائصهم نفطال سكيكدة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :H)01(ولىاألنتائج اختبار الفرضية الفرعية -1
)α=0.05 (فرع الوقود–بمؤسسة نفطال بحوثين حول مستوى اإلبداع التنظيميفي اتجاهات الم-

الجنس:تعزى لمتغير سكيكدة
)Independent-samples T-test(للعينات املستقلةTالختبار هذه الفرضية مت استخدام اختبار 

).IV12-(كانت النتائج موضحة يف اجلدولو

حسب متغير اإلبداع التنظيميالختبار الفروق في مستوىT: نتائج اختبار )IV12-(الجدول 
الجنس.

مستوى الداللة Tقيمة 
المحسوبة

مستوى الداللة 
المعتمدة

1.107-0.2730.05
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Vمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامجالمصدر: 19SPSS.

) ومستوى الداللة احملسوبة 1.870(Tجند أن قيمة )IV9-(من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول 
يف مستوى ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم ) و هذا ما يشري إىل 0.254(

الفرضية بصيغتها نقبلوبذلك ،تعزى ملتغري اجلنسسكيكدة - فرع الوقود–مبؤسسة نفطال التنظيمياإلبداع
الصفرية. 

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة H)02(الثانيةنتائج اختبار الفرضية الفرعية -2
–نفطال بمؤسسةالعاملينلدى االطارات التنظيميفي اتجاهات المبحوثين حول مستوى اإلبداع )0.05(

تعزى لمتغير العمر.سكيكدة-فرع الوقود

و كانت النتائج (One Way ANOVA )الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي 
).IV13-(موضحة يف اجلدول 

الفروق في مستوى التنظيميالختبار(ANOVA): نتائج تحليل التباين األحادي )IV13-(الجدول
حسب متغير العمر.

مجموع مصدر التباين
المربعات

درجات الحرية
متوسط 
المربعات

Fقيمة
المحسوبة

مستوى الداللة

بين 
المجموعات

1.17530.392

1.6010.199 داخل 
المجموعات

13.696560.245

14.87159المجموع
Vمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامجالمصدر: 17SPSS.

يظهر وجود فروق ذات داللة إحصائية عند (F)من خالل النتائج املوضحة يف هذا اجلدول يتبني أن اختبار
تعزى ملتغري العمر حيث بلغت لدى العاملني جبامعة بسكرةاإلبداع اإلدارييف مستوى ) 0.05(مستوى الداللة 

مما يشري إىل وجود اثر ملتغري ، وبالتايل فإن هذا )0.199و الداللة اإلحصائية ()1.601(احملسوبة(F)قيمة 
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وهذا من ،سكيكدة  - فرع الوقود- االطارات العاملني يف مؤسسة نفطال لدى لتنظيمي اإلبداع االعمر يف مستوى 
البديلة.الفرضيةنرفضو الفرضية بصيغتها الصفريةنقبلبالتايل ميكن و ،وجهة نظر املبحوثني

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة H)03(لثةالثانتائج اختبار الفرضية الفرعية -2
–االطارات العاملين بمؤسسة نفطال لدى التنظيمياإلبداع في اتجاهات المبحوثين حول مستوى ) 0.05(

لمتغير المؤهل العلمي.تعزى سكيكدة -فرع الوقود

One)الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي  Way ANOVA)، كانت النتائج و
).IV14-(موضحة يف اجلدول 

الفروق في مستوى اإلبداع الختبار(ANOVA): نتائج تحليل التباين األحادي )IV14-(الجدول
.المؤهل العلميحسب متغير التنظيمي

مجموع التباينمصدر
المربعات

درجات الحرية
متوسط 
المربعات

Fقيمة
المحسوبة

مستوى الداللة

بين 
المجموعات

0.57340.143

0.5510.699 داخل 
المجموعات

14.298550.260

14.87159المجموع
.V 17SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامجالمصدر:

يظهر وجود فروق ذات داللة إحصائية عند (F)خالل النتائج املوضحة يف هذا اجلدول يتبني أن اختبارمن
-فرع الوقود–لدى االطارات العاملني مبؤسسة نفطال اإلبداع التنظيمييف مستوى ) 0.05(مستوى الداللة 
، )0.699الداللة اإلحصائية () و0.551احملسوبة ((F)حيث بلغت قيمة املؤهل العلميملتغري سكيكدة تعزى

لدى االطارات العاملني التنظيمياإلبداعيف مستوى املؤهل العلمياثر ملتغري وبالتايل فان هذا يدل على وجود
الفرضية بصيغتها الصفرية قبول ناميكنمنه، و هذا من وجهة نظر املبحوثني، و سكيكدة - فرع الوقود–مبؤسسة نفطال 

الفرضية البديلة.رفضو
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: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة H)04(الرابعةنتائج اختبار الفرضية الفرعية -4
-التنظيمي لدى االطارات العاملين بمؤسسة نفطال اإلبداع في اتجاهات المبحوثين حول مستوى ) 0.05(

الحالية.تعزى لمتغير مجال الوظيفة سكيكدة-فرع الوقود

One )الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي  Way ANOVA) و كانت النتائج
).IV15-(موضحة يف اجلدول 

الفروق في مستوى اإلبداع الختبار(ANOVA): نتائج تحليل التباين األحادي )IV15-(الجدول
.الوظيفة الحاليةمتغير التنظيمي حسب

مجموع مصدر التباين
المربعات

درجات الحرية
متوسط 
المربعات

Fقيمة
المحسوبة

مستوى الداللة

بين 
المجموعات

0.56820.284

1.1310.330 داخل 
المجموعات

14.303570.251

14.87159المجموع
.V 17SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامجالمصدر:

ظهر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يُ (F)خالل النتائج املوضحة يف هذا اجلدول يتبني أن اختبار من
-فرع الوقود–لدى االطارات العاملني مبؤسسة نفطال التنظيمياإلبداعيف مستوى )0.05(عند مستوى الداللة 

والداللة اإلحصائية )،1.131(احملسوبة (F)تعزى ملتغري جمال الوظيفة احلالية حيث بلغت قيمة سكيكدة 
االطارات ىالتنظيمي لداإلبداععدم وجود اثر ملتغري املؤهل العلمي يف مستوى إىل، وهذا األمر يشري)0.330(

بالتايل نقبل الفرضية بصيغتها ، و من وجهة نظر املبحوثني، وذلكسكيكدة -فرع الوقود–العاملني مبؤسسة نفطال 
الصفرية.
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: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة H)05(الخامسةنتائج اختبار الفرضية الفرعية -5
–لدى االطارات العاملين بمؤسسة نفطال التنظيمياإلبداع في اتجاهات المبحوثين حول مستوى ) 0.05(

تعزى لمتغير سنوات الخبرة.سكيكدة-فرع الوقود

و كانت النتائج (One Way ANOVA)هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي ختبارإل
).IV16-(موضحة يف اجلدول 

الفروق في مستوى اإلبداع الختبار(ANOVA): نتائج تحليل التباين األحادي )IV16-(الجدول
.سنوات الخبرةحسب متغير التنظيمي

مجموع مصدر التباين
المربعات

الحريةدرجات 
متوسط 
المربعات

Fقيمة
المحسوبة

مستوى الداللة

بين 
المجموعات

1.26840.317

1.2820.288 داخل 
المجموعات

13.603550.247

14.87159المجموع
.V 17SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامجالمصدر:

يظهر وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (F)خالل النتائج املوضحة يف هذا اجلدول يتبني أن اختبارمن
) 1.282احملسوبة ((F)حيث بلغت قيمة ،سنوات اخلربةتعزى ملتغري االبداع التنظيمييف مستوى )0.05(الداللة 

االطاراتلدىاإلبداع التنظيمييف مستوى سنوات اخلربةيشري إىل وجود اثر ملتغري وهذا ما،)0.288والداللة اإلحصائية (
الفرضية بصيغتها قبول وبالتايل ميكن .من وجهة نظر املبحوثنيوذلك،سكيكدة- فرع الوقود–يف مؤسسة نفطال العاملني
الصفرية.
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خالصة:
سكيكدة، وكذا اهليكل –فرع الوقود -نفطالشأة و تطور مؤسسة تعرفنا من خالل هذا الفصل على ن

ليت وزعناها على االطارات ، ولقد اعتمدنا يف اجناز هذا العمل على طريقة االستبانة ااإلداري الذي تسري وفقه
، و هدفنا من خالهلا إىل اإلجابة راس املال الفكري واإلبداع التنظيميو اليت حتتوي على حمورين العاملني باملؤسسة 

"، و بعد اسرتجاعها قمنا بتفريغها و على اإلبداع التنظيميأثر رأس المال الفكري" :التاليةعلى إشكالية حبثنا 
ا باستخدام أساليب إحصائية كالنسب املئوية، املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، اختبار ألفا  عديدةحتليل بيانا

مث للعينات املستقلة، حتليل التباين األحادي و معامل صدق احملك،T، اختبار ........ليل االحندار، كرونباخ، حت
إىل صحة و قبول الفرضيات اليت قمنا بعرض و حتليل و تفسري نتائج الدراسة امليدانية و اختبار الفرضيات، و توصلنا

:ها بنسب عالية، حيث استنتجنا أنوضعناه
جاء مرتفعا وفقا ملقياس الدراسة.سكيكدة- فرع الوقود- رأس املال الفكري يف مؤسسة نفطال مستوى - 
جاء مرتفعا وفقا ملقياس الدراسة.سكيكدة–فرع الوقود - التنظيمي يف مؤسسة نفطال االبداع مستوى - 
لدى اطارات مؤسسة التنظيمياإلبداع املختلفة يف مبكوناتهلرأس املال الفكريوجود أثر ذو داللة احصائية- 

.عند مستوى الداللةسكيكدة-فرع الوقود-نفطال

فرع - يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى راس املال الفكري مبؤسسة نفطال عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية- 
احلالية، سنوات اخلربة)العمر، املؤهل العلمي، جمال الوظيفة اجلنس، متغريات التالية: (لتعزى لسكيكدة - الوقود

.0.05وذلك عند مستوى الداللة 
فرع -ؤسسة نفطال مبالتنظيمي اإلبداع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى - 

وذلك العمر، املؤهل العلمي، جمال الوظيفة احلالية، سنوات اخلربة)اجلنس، متغريات التالية: (للتعزى سكيكدة- الوقود
.0.05عند مستوى الداللة 
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)1(الملحق

قسم علوم التسييرجامعة محمد خيضر بسكرة                                                        
الموارد تسيير تخصص: السنة الثانية ماستركلية العلوم االقتصادية والتجارية                 

البشرية
وعلوم التسيير

األخ الفاضل ...، األخت الفاضلة....،
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،،،، 

يسرنا أن نضع بني أيديكم هذه االستبانة اليت صممت جلمع املعلومات الالزمة للدراسة اليت نقوم بإعدادها استكماال للحصول على شهادة 
ة": دراسة حالة " أثر رأس المال الفكري في االبداع التنظيمي في المؤسسة االقتصادية الجزائرياملاسرت يف تسيري املوارد البشرية بعنوان 

سكيكدة .-فرع الوقود–نفطال مؤسسة 
دف هذه الدراسة إىل التعرف على  ال ، نأمل منكم التكرم التنظيميعاإلبدا أثر رأس المال الفكري في و ونظرا ألمهية رأيكم يف هذا ا

يب بكم أن تولوا هذه االستبانة باإلجابة على أسئلة االستبانة بدقة ، حيث أن صحة النتائج تعتمد بدرجة كبرية على ص حة إجابتكم ، لذلك 
اهتمامكم ، فمشاركتكم ضرورية ورأيكم عامل أساسي من عوامل جناحها. 

وحنيطكم علما أن مجيع إجاباتكم لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط .
وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام 

2015- 2014السنة الجامعية: 

الطالبـــة
تويقر رحمة

البحثإستبانة



القسم األول: البيانات الشخصية.

سكيكدة بغرض حتليل النتائج -فرع الوقود- جتماعية و الوظيفية ملوظفي مؤسسة نفطال يهدف هذا القسم إىل التعرف على بعض اخلصائص اال
املربع املناسب الختيارك.يف) ×(إشارةبوضع وذلكعلى التساؤالت التالية فيما بعد، لذا نرجو منكم التكرم باإلجابة املناسبة

أنثىذكر: جنسال-1

سنة40إىل اقل من 30من سنة30اقل من العمر: -2

سنة فأكثر50من سنة50إىل اقل من 40من 

)(PGSمتخصصةشهادة دراسات عليا ليسانستقين سامي:المؤهل العلمي-3

ماجستري 

ادارة عليا       ادارة وسطى ادارة دنيامجال الوظيفة الحالية:-4

سنوات10إىل اقل من 5من سنوات5من أقل اقل سنوات الخبرة:-5

سنة فأكثر15سنة  15إىل اقل من 10من 

مھندس 



القسم الثاني: محاور اإلستبانة.
رأس المال الفكري.المحور األول: 

و املرجو حتديد درجة سكيكدة-فرع الوقود- مؤسسة نفطالرأس المال الفكري في مستوى فيما يلي جمموعة من العبارات اليت تقيس 
ختيارك.الناسب يف املربع امل) ×موافقتك أو عدم موافقتك عنها، و ذلك بوضع عالمة (

وعبارات القياسرأس المال الفكري أبعاد الرقم
غير 

موافق 
بشدة

غير 
موافق موافقمحايدموافق

بشدة

رأس المال البشري-أوال

م.مؤهالت املوظفني يف املؤسسة تتناسب مع1 الوظائف املناطة 

.حتصل املؤسسة على أفضل املخرجات عندما يعمل املوظفون كفريق واحد2

قوم املؤسسة بعمل وتنفيد برامج تدريبية مستمرة جلميع املوظفنيت3

يتعلم املوظفون من بعضهم البعض يف جماالت وظائفهم املختلفة.4

كبرية يف جمال وظائفهم.ميتلك املوظفون خربات5

يعمل املوظفون يف الشركة منذ سنوات عدة.6

املوظفني بشكل مستمرافظ املؤسسة على اخلربات املرتاكمة من أجل تطوير مهارات حت7

ا يف االجتماعاتیطرح موظفو المؤسسة 8 افكار و اراء جديدة باستمرار و يناقشو

املوظفون راضون عن عن برامج االبداع و توليد االفكار يف املؤسسة9

رأس المال الهيكلي- ثانيا

لدى املؤسسة برامج تدريب لتهيئة البديل املناسب لكل موقع وظيفي( املواقع املهمة).10

لدى املؤسسة نظام حوافز و مكافئات متطور جدا، ويركز على االداء الوظيفي11

للموظفني ( البطء يف سري االعمال باملؤسسة)ال متثل املؤسسة "كابوسا  بريوقراطيا" 12

ثقافة املؤسسة مساعدة و مرحية للموظفني يف جماالت اعماهلم13

املؤسسة و تتبىن اخر التطورات العلمية و التقنية يف جمال التكنولوجيا احلديثة.تتابع 14

املؤسسة تدعم و ختصص ميزانية كافية ومناسبة للبحث و التطوير يف جمال االبداع 15
التنظيمي.



تدعم املؤسسة األفكار اجلديدة اليت ميكن تسجيلها كرباءة اخرتاع16

رأس المال الزبوني - ثالثا

لدى املؤسسة قنوات اتصال متنوعة مع ذوي املصاحل17

املؤسسة بإجناز الكثري من اعماهلا من خالل التحالفات و التعاون مع املؤسسات تقوم 18
االخرى.

يتم استشارة خرباء و مستشارين من خارج املؤسسة عند اختاد القرارات االسرتاتيجية19

االخريةهمعظم عمالء املؤسسة راضون عن اخلدمات اليت تقدمها هات20

بتوثيق متطلبات الزبائننفطالتم مؤسسة 21

نظام معلومات لتقدمي خدمة الزبون ومنح مزايا إضافية لهؤسسة بتفعيل املتقوم 22

ختصص املؤسسة وقتا كافيا حلل املشاكل الزبائن23

و تعمل على حتديثها باستمرار.املؤسسة بيانات كاملة نسبيا حول الزبائن لدى 24

المحور الثاني: اإلبداع التنظيمي
، واملرجو حتديد سكيكدة -فرع الوقود –في مؤسسة نفطال التنظيميمستوى اإلبداعفيما يلي جمموعة من العبارات اليت تقيس 

أمام العبارة اليت تناسب اختيارك.(×) درجة موافقتك أو عدم موافقتك عنها، و ذلك بوضع عالمة 

اإلبداع التنظيمي و عبارات القياسأبعاد الرقم
غير 

موافق 
بشدة

غير 
موافق

موافق موافقمحايد
بشدة

حل المشكالت واتخاذ القرار-اوال

أمتكن من اختاذ قرار حاسم خالل فرتة قياسية نسبيا1

دف حلها2 أحاول اكتشاف املشاكل 

أقوم بتجربة أفكار وطرق جديدة حلل املشاكل3

اختذ املواقف إزاء تلك املشاكل، كل على حدة لغرض حلها4

استطيع اختاذ قرارات مهمة يف حاالت ندرة املعلومات املتاحة5

.ارغب العمل مع فرق مكلفة حبل املشاكل املعقدة6



القابلية للتغيير- ثانيا

مينحها يل أثناء العملأناقش صراحة الرئيس املباشر حول املكافآت اليت 7

أمتسك مبواقفي حىت يف حالة عدم وجود اتفاق مع الرئيس املباشر والعاملني8

أقوم بإجياد طرق جديدة يف استخدام املعدات احلالية أو تنفيذ العمل9

أكون يف مقدمة الذين حياولون جتربة فكرة أو طريقة جديدة10

ملتابعة أفكاري أو مشاريعي اخلاصةاخصص وقتا 11

أتطلع ملزاولة مهام عمل غري متخصصة12

روح المجازفة- ثالثا

ازفة13 أرغب العمل ضمن فريق تسوده روح ا

لتنفيذ ومتابعة أفكار تتسم مبخاطرة عاليةالكافية األموالاملؤسسة صص خت14

ذات خماطرة عاليةأميل إىل القيام بأعمال 15

تشجيع اإلبداع-رابعا 

أقوم بتنفيذ األفكار اجلديدة16

اآلخرينقبل املقرتحات املقدمة من ادارة املؤسسة تشجع 17

جلذب األفراد املبدعني واحلرص على استمرارهم ادارة املؤسسة تقدم كل التسهيالت 18
.يف العمل

.اإلشراف على املبدعنيامتلك قدرة يف 19

.اعمل على تشجيع األفراد الذين يفكرون خارج نطاق اختصاصهم20

شاكرين لكم حسن تعاونكم 



)2(ق ـالملح

.قائمة محكمي االستبانة

الوظيفةاألستاذالرقم
بقسم علوم التسيري، جامعة بسكرة. أستاذ حماضر/ قريشي حممدد1
عنابة.علوم التسيري، جامعة البقسم حماضرأستاذ بقلقول اهلاديد/ 2
.، جامعة سكيكدةقسم العلوم التجاريةبحماضرأستاذ رجم نور الديند/ 3
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