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 اإهداء

 بس ه الرحمن الرحي

منون( ك و رسوله والم وا فسيرى ه عم  )قل اعم

 صدق ه العظي

م     م و ل أجد من هو أكثر من ء رب ق ت ل ة، إل من رح رقت الحي إل من ف
ي هذا العمل، ا يو ن  جد من هو أحق منكم أهديه إليه..شوق لر ليت ي الغ  جدت

ر ،إل    يب و الوق ل ه ه ب ر  إل من ك ء بدون انتظ مني العط إل من ،من ع
ر.. والدي العزيز   أحمل اسمه بكل افتخ

ة و سر الوجود     ني ،إل بسم الحي ن و الت إل معن الح و إل معن الحن
حي و ح ئ سر نج ن دع س جراحي.. أمي الحبيب إل من ك ن ب  ن

تي ،إل    م حي ي أعتمد ،إل شمع متقدة تنير ظ إل من  من ب أكبر و ع
ة..  ، إل من عرف مع معن الحي بوجوده أكتس قوة و محب ا حدود ل

 إخوتي 

ء و النور،    ، إل شع الذك دة في ضحكت ، و السع عين ل ب إل من أرى الت
لبراءة.. أختي ع ب  .الصغيرة وابنت إل الوجه الم

، ل من بدأنإ   نين الكثير من الصع سين أكثر من ه ع كثر من يد و ق  ،مع ب
ئي ء.. أصدق م برفقت معن الواء و طع الوف صديقي  يوإل أخت . إل من تع

ني   .موميو مروة أم

ح و اإبداع.. زمائي و  إل   من سرن سوي و نحن نشق الطريق مع نحو النج
م من درر و عب مون حروف من ذه و ك را من أسم و زمياتي إل من ع

رة تضيء لن  م حروف ومن فكره من غوا لن ع ، إل من ص را الع أج عب
تذتي الكرا  ح.. أس  مسيرة الع و النج

لي و تع اأي و خاص مشوارن هذا  ه نحن   ي اليو و الحمد ه نطوي ال
ه بين دفتي هذا العمل المتواضع.    أهديك إي
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ات على التعرف إى الدراسة ذ دفت ا  -برج بوعريريج-كوندور مؤسسة ي العاملن ااطارات ا

 إى ضافةباإ ذا لديهم، السائد اابتكار مستوى على أيضا والتعرف السائد الفكري راس مستوى حو

 .العاملن لدى اد اابتكارأبع ي الفكري امال رأس أثر معرفة

م والبالغ -برج بوعريريج-كوندور مؤسسة ي العاملن من امستهدف الدراسة جتمع يتكون   عدد

 ختلف العمال من تتكون الي و امقصودة العينة طريقة ي دراستنا ناواستخدم عاملة، و عامل 1500

 واسرد ميدانية، زيارات عدة خال من عليهم استبانة توزيع م حيث ،عامل (37) حجمها بلغ والي

ة استبانة 37   منها الة الوصفي امنهج نااستخدم وقد اإحصائي، للتحليل صا  ومنهج دراسة ا

 مقياس :منها البيانات لتحليل إحصائية أساليب عدة على ااعتماد وم الدراسة، نتائج إى للوصول

 نتائج عدة إى الدراسة ذ وخلصت....إخ،  التباين حليل امتعدد، ااحدار حليل الوصفي، اإحصاء

تمام مستوى أن :أمها من  كان كما مرتفعا، جاء امختلفة بأبعاد الفكري امال سأبر  امؤسسة ا

 لرأس إحصائية دالة ذو أثر وجود وتبن مرتفع، مستوى امؤسسة بنفس العاملن لدى اابتكار مستوى
 .العاملن لدى دعم اابتكار بأبعاد ي امختلفة بأبعاد الفكري امال

 تدريبية برامج تنفيد و بعمل القيام امؤسسة على :أمها التوصيات من العديد إى الدراسة وتوصلت

 اأموال صص أن أيضا امؤسسة وعلى ،العمال بن الدمقراطي النهج وترسيخ اموظفن جميع مستمرة

 العمل فرق ضمن العمل على العاملن وتشجيع عالية مخاطرة تتسم الي اأفكار ومتابعة لتنفيذ الكافية

ا  .امخاطرة روح تسود
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رق 34 ر اإبداع بين ال  10 واابتك

رق 35 ر ااختراع بين ال  15 واابتك

ين توزيع 54 م سس في الع  10 الم

ي الدني الحدود 65  10 الدراس لس والع

 10 البدائل أوزان 66

مل 68 خ أل الثب مع مل كرونب ن الصدق ومع  10 لاستب

 10 خصيشال المتغيرا حس الدراس عين أفراد توزيع 69

بي المتوسط 71 ريالمع واانحراف الحس  ميهواأ ي

بإ النسبي را عن البحث عين أفراد ج  سأر محور عب
ل كري الم  ال

10 

بي وسط الم 73 ري واانحراف الحس  ميهواأ المعي

ب النسبي  محور را عب عن البحث عين أفراد إج

ر  اابتك

10 

ئج 76 يل نت ين تح كد اانحدار التب ت  النموذج صاحي من ل

ر رضي اختب  الرئيسي ال

01 

ما 77 طح ءاالتوا مع  00 الدراس لمتغيرا والت
ئج 78 يل نت ل رأس أثر البسيط الخطي اانحدار تح كري الم  ال

ر دع في  اابتك
05 

ئج 79 يل نت ين تح لال سألر اانحدار التب كري م ر ال  وابتك

 . المنتج
00 

ئج 80 يل نت ين تح ل لرأس اانحدار التب كري الم ر و ال  ابتك

ي  العم
00 

ئج 81 ين يلتح نت ل لرأس اانحدار التب كري الم ر و ال  اابتك

 ااداري
00 
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 مقدمة

ا حيث تعمل ي بيئة معقدة وسرعة التغ ، تتسم بامنافسة القوية والعومة و بروز اميزة  تواجه امنظمات اليوم حديا كب
ا ان متلك ناصية و النمو التنافسية امرتكزة اساسا على امعرفة ، وان امنظمات اذا ارادت  كذا بيئة فا بد ااستمرار ي 

التفوق و النجاح ويتم ذالك من خال اكتساب اموارد  مسارع وتب ااساليب اادارية الي تقود اى اابتكار و اابدا 
نا فان الراس امال الفكري يعد البيئة  ذ التحديات ، من  البشرية امفكرة و امتملكة و القادرة على اابتكار ي ظل 

امنظمة و  أيااساسية  قيقي متمثا  رأما  ،عة اموارد و القدرات امستجيبة على اابتكار و التحسن امستمرمجمو ا
البشري من منظور  دحيث تقوم اادارة امتميزة ي امنظمات ااعمال امتقدمة ي العام على ضرورة التعامل مع امور 

ا اابداع جديد و تتمثل امنهجية اجديدة ي ادارة اموارد البشرية ي نظم متطورة تتجه اى بناء ث ابية  قافة تنظيمية ا
از الفكري .تركز اادارة امعاصرة ي امنظمات ااعمال اليوم  اابتكارو  اافراد وماعات  على حفزو تكافئ على اا

و مهارات و قدرات معهم فيما تراكم لديهم من افكار  امنظمةالعمل لبيان ما لديهم من خرات و معارف و اشراك 
نية، وعدم تطبيق فكرية و داف منظمة ااعمال ، و بدأت امنظمات ااعمال امعاصرة ي رسم  هاذ الفعال لتحقيق ا

ااسراتيجيات ووضع اخطط و الرامج لتنمية و استثمار راس امال الفكري ي ابداع حلول مبتكرة و خدمات متميزة 
ا من امنظمات  العاملة ي نفس النشاط ي ظل بيئة شديدة التنافسية و لتحقيق قدرات تنافسية اعلى مقارنة مع غ

 ذالك من خال اضافة قيمة للعميل و حقيق التميز عن طريق استغال الطاقة الفكرية و العقلية لأفراد.

 :اشكالية البحث

ان البقاء ي إن مؤسسة كوندور مؤسسة حديثة وجديدة ي السوق اجزائري فإها تسعى إى حقيق اميزة التنافسية وضم
ذا يستلزم ااستثمار ي رأس امال الفكري الذي لديه القدرة على اابتكار ومواكبة تطورات السوق، و  بناءا السوق و

اولة التعمق ي الراس ا ذ الدراسة من اجل  ، مال الفكري وأثر على اابتكار ي مؤسسة كوندورعلى ما سبق جاءت 
 :ية الدراسة كما يليبق صغنا اشكالومن خال كل ما س

ناك  -  لراس امال الفكري ي دعم اابتكار ي مؤسسة كوندور؟ أثرل 

ذ ااشوتندرج   :كالية التساؤات الفرعية التاليةضمن 

 اس امال الفكري ي مؤسسة كوندور؟ما مستوى الر  -    

 ي مؤسسة كوندور؟ مستوى اابتكارما  -    
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ناك -     ؟امنتج مؤسسة كوندور لفكري على ابتكارلراس امال اأثر  ل 

ناك -     العملية مؤسسة كوندور؟ أثر لراس امال الفكري على ابتكار ل 

ناك -     ي مؤسسة كوندور؟ ااداري على اابتكار الفكريأثر لراس امال  ل 

 داف الدراسة:أ

يم و مضامن لكل من راس امال الفكري و اابتكار.-1  اعطاء مفا

 توضيح اثر راس امال الفكري على اابتكار ي مؤسسة كوندور.-2

ي الدراسة و امية النتائج امتحققة و عاقتها مع بعضها البعض.-3 تمام مؤسسة كوندور اى مدى امية  متغ  اضافة ا

مية الدراسة :  ا

ور راس امال الفكري بوصفه غ ملموس اابتكار ود وأميةتشتق امية الدراسة او البحث من امية راس امال الفكري 
الذي يسهم بالرفع من قيمة و كفاءة اابتكار فضا عن ذالك تعد دراسة الراس امال الفكري ضرورة تنظيمية مكن 

و امكان استخدام اموارد الفكرية ي اخضاعها للتحليل و التفس عر معرفة مضامن الراس امال الفكري و انواعه 
ا ميزة تنافسية على ختلف امؤسسة واع قق  ا  ا وسائل لتحقيق اابتكار ي كل زاوية من زوايا امؤسسة ،  تبار

 ااصعدة احلية و العامية .

 منهج البحث:

ذ الدراسة إى إتباع امنهج الوصفي التحليلي الذي يسمح بدراسة موضوع أثر رأس امال الفكري ي دعم  تستند 
ذا باستعمال  اابتكار. إذ يتيح ذا اموضوع بشقية )رأس امال الفكري واابتكار( و لنا بوصف وحليل كامل جوانب 

 اأدوات امختلفة جمع امادة العلمية كالكتب وامذكرات وامداخات... إخ.

ثنا، حيث قمنا بوصف وحليل وتفس البيانات لغرض  و امنهج اأكثر ماءمة موضوع  واستعمال امنهج الوصفي 
يب عن اأسئلة الي قدمت ي اإشكالية.  استخاص النتائج الي مكن أن 

 

الةكما سيتم إتباع   دانية مؤسسة كوندور.أيضا ي اجزء اخاص بالدراسة اميدانية حيث نقوم بدراسة مي منهج دراسة ا
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 مجال وحدود الدراسة:

 دور برج بوعريريج.أجريت الدراسة ي مؤسسة كونالحدود المكانية:  .1

 .07/05/2016إى غاية  03/05/2016مت الدراسة خال الفرة اممتدة بن الحدود الزمانية:  .2

 عامل. 37: ومثلت ي جموعة العاملن ي مؤسسة كوندور برج بوعريريج، و امتمثلة ي الحدود البشرية .3

 الدراسات السابقة:

ارب  مثل الدراسات السابقة اطار معرفيا للبحث وصلة الي طريق الباحث حيث توفر له خرات و  العلمي و مثابة ا
نب التكرار فيها و حقيق رؤية  الباحثن السابقن ح يتس له ااستفادة منها ي تطوير تصوراته ومداخلته البحثية و 

ات شاملة لكافة جوانب اموضوع امبحوث. و فيما يلي سوف نقوم بتقدم جموعة من الد راسات الي تناولت متغ
 الدراسة.

ال امد  دراسة تقييم راس المال الفكري، احد المتطلبات ااساسية لتحديد قيمة المنشاة قياس  2005اجندي و
رة. رة جهاز الدراسات العليا و البحوث كلية التجارة جامعة القا  )موذج مقرح( جلة احاسبة و اادارة والتامن، القا

 اولة بناء موذج لتقييم راس امال الفكري و ذالك من خال من الدراسة:الهدف 

حليل الدراسات ااكثر ارتباطا و ذات صلة مباشرة براس مال الفكري للوصول اى فهم واضح لدور راس مال -1
 الفكري ي خلق ميزة تنافسية متواصلة للمنظمة

ري ضمن منظومة متكاملة إدارة امعرفة و خلق توضيح اامية امتزايدة لراس امال الفكري با-2 عتبار عنصر جو
 القيمة.

ذ امداخل عامة او م تطبيقها ي بعض امنظمات -3 دراسة امداخل امستخدمة لقياس راس مال الفكري سواء كانت 
 العامية.

م النتائج التي توصلت اليها الدراسة:  ا

حدود امنظمة ليشمل ما متلكه من عاقات مع كل حلقة من حلقات س امال الفكري متد كقيمة خارج أر ان -1
 سلسلة القيمة اممتدة باإضافة اى عاقات امنظمة مع كل ااطراف ااخرى.
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اذ -2 ذ التقارير ذات دور ضئيل ي ا عل  ان عدم تضمن ااصول امعنوية و امعرفية ضمن التقارير اخاصة بامنظمة 
 مارية الرشيدة .القرارات ااستث

ا ي جموعتن اساسيتن احدما تتعلق بطبيعة راس امال أان صعوبات قياس وتقييم ر -3 س امال الفكري مكن حديد
 ذاته و تتعلق الثانية بعدم تركيز الفكر ااداري، على توف مؤشرات هتم بقياس ااصول امعرفية .

مية المحاسب، 2005عبد احسن توفيق  دراسة ا على جدول المعلومات ا ة عن راس مال الفكري وتحديد اثار
 ، جلة كلية التجارة للبحوث العلمية كلية التجارة ، جامعة ااسكندرية مارس .المحاسبية 

 الهدف من الدراسة :

، و اقراح لية ، وتسليط الضوء على كيفية اافصاح عنه ي التقارير اماليةاتقييم  راس مال الفكري من وجهة النظر ام
ا على حسن جودة نظام امعلومات احاسبية و اادارية و كفاءة ااداء الكلي  موذج لقائمة راس مال الفكري وبيان اثر

 للمنظمة.

م النتائج التي توصلت اليها الدراسة :  ا

 عدم وجود اتفاق بن الباحثن و اممارسن على تعريف واضح و شامل لراس امال الفكري.-1

ا اها وسيلة -2 ناك حاجة ملحة إدراج قائمة راس مال الفكري فمن التقارير امالية للمنظمة على اعتبار ان 
تستخدمها اادارة ي تقييم و تطوير امعارف و امعلومات امملوكة للمنظمة، باإضافة اى اها اداة تستخدم ي تزويد 

اذ قرارات اادارة بإطار متكامل وواضح عن خريطة اموارد ال بشرية امتواجدة ي امنظمة ، اامر الذي يساعد على ا
ذ اموارد البشرية كالتعين و ااستغناء و التدريب .  سليمة بشان 

ذ -3 م  ان قائمة راس مال الفكري تعتر قائمة مكملة للقوائم امالية التقليدية و ليست مستقلة بذاها ، و تسا
ميع عناصر الثورة الي متلكها ، كما اها اداة القائمة مع القوائم ااخر  ى جتمعة ي تقدم صورة متكاملة عن امنظمة 

 امة لتفس ااختاف بن القيم السوقية و القيمة الدفرية .

عن عناصر راس مال الفكري ، دراسة تحليلية مع التطبيق على راس مال ، احاسبة 2003علي، مية امن  دراسة
رة ، العدد الستون . ،البشري   جلة احاسبة و اادارة و التامن ، كلية التجارة ، جامعة القا

 الهدف من الدراسة:
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قيقي عرض و حليل اابعاد و اجوانب ااساسية لراس امال الفكري ، وحديد مؤشر  ات قياسه على اعتبار انه امصدر ا
للثروة و القيمة امضافة ي امنظمات ااعمال، باإضافة اى حديد دور راس امال البشري كأحد امسببات الرئيسية خلق 

الية لقياس راس امال البشري و اانتقادات اموجهة اليها و  ديثة ، مع عرض امداخل ا اولة القيمة ي امنظمات ا
الية. نب اانتقادات و السلبيات اموجهة للنماذج ا  تقدم موذج مقرح لقياس راس امال البشري يعمل على 

داف التي توصلت اليها الدراسة: م ا  ا

م ي تنمية راس -1 ناك عاقة وطيدة بن ادارة امعرفة و راس مال الفكري، حيث ان الكفاءة ي ادارة امعرفة تسا ان 
داف النهائية للمنظمة مثل تقدم منتجات متميزة و تنمية احصة التسويقية ما ل الفكري اامر الذي يؤدي اى حقيق اا

ية.  و تعظيم الر

 على الرغم من امية راس امال الفكري إا ان قياسه يعتر امرا صعبا و بالتا يصعب اظهار ي اميزة العمومية.-2

. يصعب تقييم كل من بنود-3  راس مال الفكري على حد

اذ -4 الين و امرتقين ي ا ان امعلومات امرتبطة براس امال البشري تساعد كل من ادارة امنشاة و امستثمرين ا
صيص اموارد البشرية داخل امنظمة او قرارات امفاضلة بن البدائل ااستثمارية امتاحة.  القراراهم سواء فيما يتعلق بقرار 

ي كمدخل لتطوير امنتج2015دراسة عموري فادية  جر -، اابتكار التدر دراسة حالة جمع ااخوة عموري ل
مد خيضر -اأمر ، جامعة  ، كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسي صص إدارة أعمال، قسم علوم التسي  ،

 بسكرة.

 

داف الدراسة:  أ

ا يقلل من امــخاطر ي السوق الذي الدور الذي يؤديه اابتكار ا - ي من خال مسامته ي تطوير امنـتج  لتدر
 تنشط به امؤسسة.

ات. - ي دور ي زيادة تنافسية امؤسسة ي وجود جموعة من امتغ  أن لابتكار التدر

جر اأمر. -  واقع اابتكار ومسامته ي تطوير امنتج ي مؤسسة اإخوة عموري ل
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 دراسةنتائج ال

ل الدراسة مختلف اأفكار الي تصب ي بوتق اابتكار، وذلك من أجل تطوير منتجات  - استغال امؤسسة 
ديث.  امؤسسة، وجعلها مواكبة لعصرنا ا

 امؤسسة تسعى دوما اى مواكبة سياسات اابتكار، فهي عامل مهم حسب رأيهم ي تطوير امنتجات اجديدة. -

جر اأمر ي تطوير منتجاها والذي يرجع امنافسة اخارجية من  - م اأسباب الي جعلت مؤسسة عموري ل أ
 إى البحث عن الريادة ي السوق الوطنية و بالطبع بيع منتجاها.

مد اأمن دراسة  ، بعنوان " اابداع و اابتكار ودورما ي رفع مستوى امنتوج " دراسة غ منشورة 2007عسول 
 اج خضر باتنة .جامعة العقيد ح

داف الدراسة  أ

ذ الدراسة اى توضيح العاقة القائمة بن مستوى اابداع و اابتكار و رفع من مستوى امنتج ،  حيث م من  دفت 
ذين  خال ما سبق ، التعريف باإبداع و اابتكار ،ومعرفة مستوياهما وكيفية قياسهما ، م تطرق الباحث اى دور 

ربتن مهمتن ، ما التجربة اأمريكية و التجربة ااخرين ي تف عيل و رفع قيمة امنتج ، ي حن قدم أمثلة واضحة عن 
ذا اخصوص.  اليابانية ي 

 نتائج الدراسة

تلها اموضوع وذلك بان معظم الدراسات السابقة حديثة  ذ الدراسات السابقة تبن لنا اأمية الي  ومن خال 
ذ الدراسات السابقة فانه م باإضافة إى ذ ين )اابتكار(، ومن خال  الية ي احد امتغ لك فإها تتفق مع الدراسة ا

 ااستفادة منها إثراء اجانب النظري للدراسة.

ودة اخدمة الصحية ي القطاع ، 2009العزاوي، سحر أمد العزاوي، وآخرون دراسة  اابتكار التسويقي وعاقته 
كومي:  دراسة ي الشركة العامة لتسويق اأدوية وامستلزمات الطبية، جلة اإدارة وااقتصاد، بغداد، العراق، العدد ا

77. 

داف الدراسة:  أ

كومي.  معرفة أثر اابتكار التسويقي ي جودة اخدمة الصحية وذلك ي القطاع الصحي ا
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 نتائج الدراسة:

يم ذات اأثر الواسع خصوصا مع تطوير اابتكار واابداع وأمتد إى ماله أن مفهوم اابتكار التسويقي أصبح من امف ا
تمام مواصفات السلعة والتوجه حو الزبائن. ية، وفاعلية ااداء واا صة السوقية وااسراتيجيات التسع  عاقة با

قة بالتعب النفسي والبدي، وتعتر أن مفهوم اخدمة الصحية متعلقا بنشاطات ملموسة مثل الدواء وغ ملموسة ماله عا
ا خدمات عاجية إى تقدم اخدمات  اجودة ي اخدمة الصحية عنصرا حاكما مدى قدرة اخدمة الصحية من اعتبار

ذا يقلل من كلف العاج احقا عند ظهور متطلباته وذلك  الوقائية ومتطلباها سواء كأدوية أو مستلزمات عادية، و
 صحي والوقاية من اامراض لدى عموم أفراد اجتمع.ارتفاع الوعي ال

 نموذج الدراسة :

و رأس امال الفكري   ين اأول مستقل و دافها تبنينا موذج افراضي لتكون من متغ استكماا معاجة الدراسة ولتحقيق أ
و اابتكار.    والثاي متغ تابع 

 (: نموذج الدراسة11ل رقم )الشك                                         

           X الراس امال الفكري=                                                            yاابتكار= 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر المنتج- ابتك  

 

ر العملي- ابتك  

 

ر اداري- ابتك  

 

 

مال الفكريالس أر   

 

مال الفكريالس أر   
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 :الدراسة فرضيات

 رعية ننطلق من:فلإجابة على إشكالية البحث والتساؤات ال

  :الفرضية الرئيسية ااولى

 مؤسسة كوندور. بأبعاد معنوية لراس امال الفكري على اابتكار يوجد اثر ذو دالة

 الفرضية الفرعية:

 امنتج  مؤسسة كوندور. يوجد اثر ذو دالة معنوية لراس امال الفكري على ابتكار-1

 العملية  مؤسسة كوندور. يوجد اثر ذو دالة معنوية لراس امال الفكري على ابتكار-2

 ااداري  مؤسسة كوندور . ة معنوية لراس امال الفكري على اابتكاريوجد اثر ذو دال-3

 

 التعريفات اإجرائية:

 بأنه جموعة من اأشخاص الذين متلكون امعارف و اخرات و امنجزات الي مكنها من  :رأس امال الفكري
 معاهم بل العام بأسراإسهام ي أداء امنضمات الي يعملون ها و بالتا اإسهام ي تطور جت

 :ماس واإبداع والصفات الي متلكها العاملون ي  رأس امال البشري جموع اخرات وامعارف والطاقات وا
 امنظمة ويستثمروها ي العمل

  از ياكل وكذلك اإجراءات و الضوابط امتواجدة داخل امنظمة من أجل ا يكلي: اأنظمة وا رأس امال ا
 لاأعما

 :قيمة عاقات امنظمة مع الزبائن الذين تتعامل معهم ، وامتمثل برضا الزبون ووائه ، ومدى  رأس امال العائقي
تمام مقرحاته ومعاجة الشكاوى امقدمة منه ، وتلبية رغباته واحتياجاته  ااحتفاظ بالزبون من خال اا

ا وصفقاها ،   ومد جسور التعاون معهمبالسرعة اممكنة ، ومشاركته ي أعما

  نا كلمة تنمية شاملة فهي تغطي كل شيء من الفكرة اابتكار: تنمية وتطبيق اأفكار اجديدة ي امؤسسة، و
 اجديدة اى إدراك الفكرة وجلبها اى امنظمة م تطبيقها
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 يازة إشبا ابتكار المنتج ع حاجة أو رغبة : أي مكن تقدمه للسوق بغرض ااستهاك أو ااستخدام أو ا
و بذلك يشمل اأشياء امادية واخدمات غ امادية، واأشخاص، واأماكن وامؤسسات واأفكار وأن  معينة و

ا جم وامظهر امادي واللون والعامة... وغ يزة مجموعة من اخصائص مثل ا ي وحدة   مفردة امنتج 
 ب أن تكون نتائج الطريقة مهمة بالنسبة : استحداث إنتاج جديد أو حسن ابتكار العملية طريقة قائمة، 

مستوى اإنتاج، اجودة، وتكلفة التصنيع وا يأخذ بعن ااعتبار التحسينات الي تتم على مستوى التنظيم 
 .وتسي امؤسسة

 اإضافة إى يتضمن اإجراءات واأدوار والبناء التنظيمي والقواعد وإعادة تصميم العمل ب: اابتكار اإداري
داف  النشاطات اإبداعية الي هدف إى حسن العاقات بن اأفراد والتفاعل فيما بينهم بغية الوصول إى اأ

 ؤسسةامعنية ها ام

 ثيكل البح

قسمنا البحث إى ثاث فصول، فصلن  دعم اابتكاري  وأثر رأس امال الفكري من أجل الدراسة الشاملة موضوع 
و ذلك بـتـناول امفهوم العــام و  رأس امال الفكريـن و آخـر تطبـيـقـي حـيث قـمنـا فـي الـفصـل اأول بدراسة نظريـي

يم خاصة بإدارته و رأس امال الفكري تصنيفـات و عناصر  مكوناته و اابتكار و  مفهوم، أما الفصل الثاي فتناولنا فيه مفا
، و ي الفصل التطبيقي دعمنا فيه اجانب النظري مراحل العملية اابتكاريةة له، و و دوافعه درسنا امتـطـلـبـات الرئيسي

و محور حول تعريف أداة البحث و التعريف بامؤسسة جال البحث م حليل و  يقية ي مؤسسة كوندوربدراسة تطب
ذا البحث ستبيانتفس نتائج اا  .لنصل ي اأخ إى خامة تضم حوصلة ما جاء ي 
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 :تمهيد

، التسارع، من جو ي تعيش امنظمات إن   و التطور، وكذا التغ ة فهذ، احيط البيئة إفرازات نتيجة كان ما و  اأخ

ات التحوات من العديد شهدت اأخرى ي  التكيف وكذا ا، بااستجابة وألزمتها امنظمة قيدت الي والتغ

م امنظمة تستوعب أن دون يتأتى لن ذلك لكن.معها  عليه تكون أن ينبغي ما باأحرى أو البشرية اموارد تتطلبه ما أ

ة البيئة ظل ي امعاصرة البشرية اموارد  ختلف من بامنظمة بالعاملن ثلة البشرية اموارد أن اعتبار على امعاشة، امتغ
قيقية الدعائم ،مثل التخصصات وكذا وامستويات الفئات م إن     .منظمة أية إليها تستند الي ا  أحدثته ما أ

تمام و والتحديات التحوات  عالية وقدرة فاعلية ذات واسراتيجيات وأساليب وسائل عن بالبحث اإدارة علماء ا

 نسبة مثل أصبح الذي الفكري امال رأس موضوع امعاصرة اموضوعات بن من وكان التحديات، ذ استيعاب على

 كان ،فإذا اأعمال منظمة السوقية القيمة إما من % 90 إى تصل اأعمال منظمات اإمالية القيمة من جدا عالية

تمام ا امادية اموارد تنمية ضرورة على يركز اا  وكذا واإنتاجي اما امركز قوة عن وامسؤولة النمو حقق باعتبار

تمام ضرورة ترز امعاصرة الرؤية فان.التنافسي  ي تتمثل الي امتاحة الفكرية باموارد ومتزايدة استثنائية وبصورة اخاص اا
 .الفكري امال رأس
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ية رأس المال الفكري :اأولالمبحث   ما

 :تمهيد
ي لعصر الثورة الصناعية و  أدىيعيش العام فرة غ مسبوقة من التغي و التطوير امستمر حيث     ااحسار التدر

امبنية على امعرفة و امعلومات و الي تعتمد ي  اأعمالظهور منظمات  إىالقائم على امعرفة  ااقتصاداانطاق حو 
 اإعمالتركيز  امنظمات  أصبحعلى اخراء و امختصن و امبدعن و ذوي القدرات امعرفية امتميزة حيث  اأولامقام 

ة عن اممارسة الفعلية للعمل و التوجيه امساندة من  ي ا على معرفة امراكمة ي عقول اموارد البشرية و النا العصر ا
زماء ي العمل و التعرض مطالب العماء فهذ امعرفة امراكمة و امتزايدة و اخرات مع ال اأفكارالقادة و تبادل 

 مال الفكري ي امنظمة  رأستشكل 

 ي:التطور التاريخي لمفهوم رأس المال الفكر   :اأولالمطلب 

فيه  أودعفقد خلق اه تبارك و تعاى ادم عليه السام  اإنسانامال الفكري جذور تارخية قدمة قدم  رأسموضوع  إن
 األباب أوو لقد ذكر اه تعاى  31سورة البقرة  “كلها   اأماءوعلم ادم “قال تعاى  إذ يالعلم و القدرة على التغ

م  و  واأرضي خلق السماوات   إن “العقول ة كما ي قوله تعاى  أصحابي مواضع متعددة من القران الكرم و 
 1901عمران  آلسورة  “ األباب أو تياآاختاف الليل والنهار 

تمام به رأس نأ إا امال الفكري من  رأسعقود قليلة حيث يعد موضوع  قبل إا امال الفكري كمصطلح م يرز اا
ديثة  اإداريةاموضوعات  قبل بضعة  إاامال الفكري م يرز بوصه موضوعا مستقا  رأس أن إى  brinkerيش  إذا

ادعن  أسفرت ي اسكندتافيا أخرىامتحدة و  الواياتي   ريادية ( بذلت جهود 1994سنوات ة ففي عام (   إ
امال  لرأس(  1995عام )  أيار مرة ي أولامال الفكري , و لقد صدر تقرير سنوي  رأسموضوع  و تصور إدراك

ي اكر شركة خدمات التمويل و التامن ي اسكند  skandia سكاندياالفكري من شركة  افيا الذي م تبنيه ت, و 
توصياته  إحدىامال الفكري الذي كانت  لرأسمؤمر  أقيم( 1996و ي عام )’, احقا من قبل العديد من امنظمات 

ذا اموضوع ليصبح مثابة امرتكز ديثة  للتقارير السنوية ضرورية تب   .للمنظمات ا

امعرفة  أن إذامعرفة ,  إدارةامال الفكري اعتمدت على مفهوم  رأساحاوات امبكرة لظهور  أن phatakو يرى  
ي مورد مهم  أن أساسعلى من معرفة الكيف  أوا نشأت  إىتؤدي ن أي امنظمة , مكن  اأخرىاموارد ضمن امعرفة 

                                                           

،  سعد علي العنزي،  1  .163،ص157،ص2009والتوزيع، مال، دار اليازوري العلمية للنشري منظمات اأع إدارة رأس المال الفكريأمد علي صا
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امعرفة ستكون  إدارة, و هذا امع  فان  التطبيقيةمعرفة الكيف تركز على اجوانب  أن إذ اأعمالمهمة لقيمة  إضافات
ذ احاولة ببحوث  الذيامال الفكري  لرأسمرادفة  اديع الركيز على اموجودات الفكرية املموسة . و اتبعت   إ
ا و نقلها  اأساليبو  اأنظمة أفضل  sulliran لرأيضمن حدود امنظمة , و طبقا احتواء امعرفة و اكتساها و نشر

اموجودات الغ ملموسة , و لقد بلغ  إدارةامال الفكري كانت من خال توضيح كيفية  رأساولة للكشف عن  أول أن
امال الفكري  رأسضرورة تدقيق و تقوم  من شركة سكانديا و الذي استنتج  edrinssonما قام به  اإعمالذ  أوج

 ي التقرير السنوي للشركة .

نا مكن حديد ثاث مراحل مهدت لتطور مفهوم    : امال الفكري رأسو من 

تمام بالقابلية البشرية إ : اأولىالمرحلة   صاءات البداية و توجيهات اا

تمام بالقدرات البشرية ي القرن السابع عشر على يد ااقتصادين  أبد تموا بقيمة العاملن و اختاف ’ اا الذين ا
مو مدى نوعيتهم  شهد الظهور الفعلي لنظرية ااستثمار  1960وي عام  امنتجات.و جودة  اإنتاجية العمليةي  تأث

امال العام للمؤسسة و شهدت مرحلة  رأسمال البشري ضمن ا رأسصبح أامال البشري امعاصرة حيث  رأسي 
على  اإنسايفهم السلوك  إىامال البشري بشكل واضح  رأسهاية  السبعينيات تطورا سريعا ي نظرية  إىالستينيات 

 مستوى الفردي و ااجتماعي 

هاية السبعينات من القرن العشرين على قدرات البشرية   إىذ الفرة الي امتدت من القرن السابع عشر  أكدتو لقد 
ر , و من م حديد مستوى  إى اأفرادو تصنيف فئة   أدائيافكريا و جسديا و  ر , غ ما و شبه ما الذي  اأجرما

ذا التصنيف   يستحقه ي ضوء 

تمام بالقابلية :المرحلة الثانية  نيةتلميحات المفهوم و توجيهات اا   الذ

انيات القرن العشرين , حيث  ي امرحلة الي امتدت من   أحاءي ميع  امستشارونو  اأكادميونامديرون و  أصبحو 
حيث  أرباحهاغ املموسة الي متلكها امؤسسات كانت ي الغالب احدد الرئيس اموجودات  أن إىالعام واعن 

ذا  أداءوجود تباين ي    hrayukiاحظ   امؤسسات اليابانية و بعد شيء من الدراسة مكن من حديد سبب 
ذ امؤسسات ي عام  إىو عزا  اأداءالتباين ي  اختاف نسبة اموجودات غ املموسة الي متلكها كل مؤسسة من 

1989  
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مرة نشاطا  أولو الفوائد من التكنولوجيا و  اأرباح مستشار متخصص ي استخراج  sulluvion patrick أنش
ارية اإيداعة من ي كيفية استخراج القيماستثماريا قابل للتطبيق يركز على نصح العماء   .من وجهة نظر 

ذ امرحلة  ا جهود  او شهدت البدايات امبكرة لتسعينات القرن العشرين تتو  stayer أطلقعندما  1990عام  أو

ralph   امال الفكري و ثانيها عندما نشر   رأسمصطلحstawert    نية و ثالثها عام  1991مقالة بعنوان القوة الذ
و تعين  السابقة للمرحلة الثانية و ياحظ من امعطيات    skandiaامال من قبل شركة  لرأسمدير ي العام  أولو 

و  اآراءميزت جموعة من  بأهامن الثمانينيات و استمرت ح بداية التسعينات من القرن العشرين  ابتدأتالي 
ا . أميةمقرحات ركزت على   دور اموجودات غ املموسة ي حقيق بقاء امؤسسة و مو

  يف الجهود البحثية و وادة النظريةثتك :المرحلة الثالثة

اولة  رأسي منتصف التسعينات من القرن العشرين تكاثفت اجهود البحثية حول موضوع  ادامال الفكري ي  فهم  إ
ذا  مبادئمشرك فيما بن الباحثن و الشركات و ااتفاق على  ارسات  على ذلك فان اجهود  تأسيساو  اموضوع.و 

ادعلى  أساساالذكر قد ركزت  أنفة   ي:اآامال الفكري حيث صيغت افراضات النظرية على النحو  لرأسنظرية  إ

 لموس يتجاوز قيمة اموجودات املموسة بعدة مرات مغ  الفكري كموجودس امال أن قيمة ر إ -1

و امادة اأأن ر إ -2  م الي تتولد منها النتائج امالية.س امال الفكري 

ا أن امقياس اما لر إ -3  س امال الفكري مثل الفرق بن القيمة الدفرية للشركة و القيمة السوقية 

 داة حليل اسراتيجي.أس امال الفكري يعد أن ر إ -4

 امنظمات.  إنتاجيةتراكم يزيد من  إذاس امال الفكري أن ر إ -5

  :يأيالنظرية ما  امبادئو حددت 
مثل قوة فاعلة التكيف  أنهس امال الفكري مفهوم غ ثابت بل حركي متجدد أمفهوم ر  إن :المفهومحركة 

ات   البيئة.مع متغ
 . الواقعاميداي ي  داءاأامال الفكري من خال  رأستتكشف نتاجات  :الواقعي اأداء

ري  :الحقيقياالتزام  وامال  لرأسالدور اجو  و التجديد. اإبداعو  اأداءاالتزام العا ي  الفكري 
زئته على  رأسيعمل : تكامل المقومات وز  امال الفكري كوحدة واحدة متكاملة ذات تفاعل مستمر و ا 

ا عن بعضها و ذلك للحصول على صورة واضحة عن  سيةااأسمكوناته    اإما اأداءو عز
  الوقت.امال الفكري ي مراحل و عمليات ختلفة ي نفس  رأسمن  اإفادةمكن  :المتعددةالفائدة 
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 يعتمد توليد القيمة للمنظمة و تعميمها على القياس و التقوم امستمر. :التقويم و القياس
 

 :المال الفكري رأسمفهوم  :المطلب الثاني

تمام تزايد قد  التطور ذا كان سواء امتقدم تطور درجات مختلف للمجتمع امتاحة الفكرية باموارد اا

 من العديد أن من الرغم وعلى.الفكري امال رأس مفهوم ولد السياق ذا وي اقتصاديا، امتنامي و ثقافيا صناعيا،

 إجابات ملكون ا النامية الدول ي خاصة ،و امؤسسات قادة من الكث مازال انه إا أميته يؤكدون الباحثن و الكتاب

م ، مفهومه ي الفكري امال رأس حول منطقية م إى سنتطرق يلي فيما و .اخ...تطوير وكيفية خصائصه أ  اجوانب أ

 .أكثر عليه التعرف على امساعدة و الفكري امال برأس اخاصة
على انه امعرفة اخارجة إى حيز التطبيق و مستثمرة لصا امنظمة أن امعرفة تعد مثابة أسلحة  (:(Stewartعرفه     

ذا.   1نووية تنافسية ي عصرنا 
و قدرة متفردة تتفوق ها امنظمة على منافسيها تتحقق من ام رأس أن  Hamel 1994  يرى ال الفكري 

يتكامل مهارات   2.مصدر من مصادر اميزة التنافسية  ختلفة و تسهم ي زيادة القيمة امقدمة من امشرين و 
ذ النخبة  الرأس   spinderعرفه  بة متميزة من العاملن على كافة امستويات و  و امتاك مؤسسة  امال الفكري 

ا القدرة على  إنتاجيقادرة التعامل امرن ي ظل نظام  ذا النظام  إعادةمتطور و  بطرق  اإنتاجيتركيب و تشكيل 
 3متميزة 

ي  اأصولعرفته منظمة التعاون و التنمية ااقتصادية على انه القيمة ااقتصادية لفئتن من  امال  رأسالغ ملموسة 
يكلي و   4مال بشري للمنظمة  رأسا

 والي بامنظمة العاملة البشرية القوى جموع عن يعر البشري امال رأس كان إذا انه نقول سبق ما كل من وانطاقا وعليه
د عليها ينطبق  الذين العاملن بة ي يتمثل الفكري امال رأس فان الوظيفة مواصفات من اأد ا

                                                           

ة الثالثة ،دار اليازوري للنشر فياأل واقتصاديات الثقة في منظمات اأعمال إدارة التمكين اإداريزكريا مطلك الدوري ،أمد علي صا ،  1
  .157،ص 2009والتوزيع،عمان،اأردن،

ة عبد الصمد، مداخلة بعنوان "  عيسى بوخوخ، سهام العقون،  2 "،املتقى الدو  رأس المال الفكري الوطني العربي ،مشروع نهوضي ينتظر الكثيرم
ديثةا اأعمالاخامس ي منظمات   .09جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف،ص لعربة ي ظل ااقتصاديات ا

املتقى الدو اخامس راس امال  فعالية راس المال الفكري في تعزيز الميزة التنافسية للمنظمةمداخلة بعنوان  شادي مفيدة. تواي بن علي فاطمة.  3
ديثة.  .18ص  جامعة حسيبة بن بو علي الشلف. الفكري ومنظمات ااعمال العربية ي ظل ااقتصاديات ا

ود مداخلة بعنوان  عبو عمر.  4 ظمات املتقى الدو اخامس حول رأس امال الفكري ي من مؤشرات ونماذج قياس رأس المال الفكري في المنظمةعبو 
ديثة جامعة الشلف.  .10،ص2011ديسمر، 13/14اأعمال العربية ي ظل ااقتصاديات ا
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م دون التنظيمية امعرفية القدرات من جموعة متلكون  أو ، جديدة أفكار إنتاج من القدرات ذ مكنهم حيث.غ
ا من الي ،و قدمة أفكار تطوير ح  جعلها وكذا ،القوى نقاط تعظيم السوقية، حصتها توسيع من امنظمة تتمكن خا

 .امائمة الفرص اقتناص على قادرة
ميته:المال الفكري و  رأس خصائصالمطلب الثالث   أ

للمنظمة  فكريا ماا رأس مثلون الذين اأفراد خصائص يلي فيما سنتناول الفكري امال رأس على التعرف م أن بعد
 البالغة بالنسبة للمنظمة. سوف نتطرق إى أميته وكذلك حيث تتعدد رؤى امفكرين ي خصائص رأس امال الفكري

 :خصائص رأس المال الفكري :الفرع اأول

 يتسم رأس مال الفكري بااستقالية ي الفكر و العمل-     

 ملموسمثل أصا غ  -

اذ القرارات  - ابية ي امناخ الداري الذي يتسم بالامركزية ي ا  يتفاعل رأس امال الفكري بشكل أكثر ا

 مثل رأس امال الفكري امعرفة الي مكن حويلها إى أرباح. -

 يتواجد رأس امال الفكري ي كافة امستويات اإدارية و لكن بدرجات متفاوتة. -

 اأصول الفكرية عن بعضها البعض.صعوبة فصل  -

 صعوبة وضع بعض اأصول الفكرية حت سيطرة منظمات اأعمال. -

 1صعوبة قياس و تقييم العديد من اأصول الفكرية. -

 * و يضيف آخرون:

صول على منافعه ااقتصادية امستقبلية و الي تكون مقصورة على - إمكانية التحكم فيه بواسطة الشركة ومن م ا
 الشركة و صعوبة ااستفادة منه بواسطة اآخرين و بالتا يدعم امركز التنافسي للشركة على امدى طويل اأجل.

فصله و صعوبة حديد ما إذا كان قد  احافظة عليه أو صيانته أو سوف  إىوجود مشاكل تتعلق بفصله أو اافتقاد  -
يا.  يتم استبداله تدر

                                                           

مد السعيد"  1 رة.. الرحابدار  .رأس المال الفكري انطاقة إدارية معاصرةاي   27.ص25.ص 2008مصر  القا
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 ماثل امعلومات امتعلقة به فيما بن اإدارة داخل الشركة و بن أصحاب امصا اآخرين. الدرجة العالية من عدم-

 يتسم بدرجة عالية من عدم التأكد. -

يكلية و العائقية. -  1التكامل بن اأنظمة الفرعية امكونة لأصول الفكرية و امتمثلة ي اأصول البشرية و ا

مية :الثانيالفرع   :الفكريالمال  رأس أ
ا أضافتو حيويا ي خلق ميزة تنافسية متواصلة للشركات و  ورياامال الفكري يلعب  دورا  رأس إن  إن إيا

دف  الشركة اخاص بزيادة قيمة  تمام بدراسة عناصر و طرق قياسه و التقرير عنه يدعم  كما يساعد على    أسهمهااا
الين معلومات  إمدادامال عن طريق  رأس أسواقكفاءة  فيض التقلبات  أفضلامستثمرين ا د  إىمن م  ا  اأدا
بعض الشركات  إدارةم لرؤساء جالس  استقصاءنتائج  أسفرتالطويل كما  اأجلامال ي  رأسفيض تكلفة  إىيؤدي 
ة جم بالوايات امتحدة  الكب  أيالنجاح  أساسو انه  أمية اأصول أكثرامال الفكري يعد  رأس  إن  اأمريكيةا

امعتمدة على  اأصولكافة   إنامال الفكري و  رأس بأمية اإدراكعلى تنامي الوعي و  شركة و تعد تلك النتيجة دليا
 2امعرفة 

د أيامال الفكري ي اعتبار انه مثل حجر الزاوية بالنسبة  رأس أميةكما تكمن  يثة اح ي بيئة ااقتصاد ا
تمام بكيفية تطبيقه ي جال رسم السياسات و  اأخذو ينبغي  ي ااعتبار انه مثل القضايا امعاصرة امتعلقة به و كذا اا

ا  أيضا اثالنتائج الي توصلت  ضرورة حديد اطر سليمة لتصنيف  إى باإضافةالسابقة و امتعلقة هذا اموضوع  اأ
اولة ااعتماد على مؤشرات تناسب قياس  رأس إدارة   3امال الفكري . رأسامال الفكري  و كذلك 

 مكونات رأس المال الفكري ومتطلبات بناء المبحث الثاني:

 مهيد:

در بنا أن  بعد التعرف على مفهومٍ  رأس امال الفكري  ومراحل تطور ،والتطرق إى خصائصه وأميته  ي امنظمة 
ومكوناته  و اأدوار امختلفة الي يؤديها رأس  ذا اموضوع والتعرف على متطلبات بناء رأس امال الفكري، نتعمق ي

ذا امبحث.  امال الفكري ي امنظمة ، والي سوف نتطرق إليها ي 

                                                           

 30.31التنظ العلمي والتطبيق العملي"مرجع سابق ص المحاسبة عن الرأس المال الفكريرشا الغول"  1
  24 23نفس مرجع السابق ،ص ص  2
3
 27ص  نفس امرجع السابق، 
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 مال الفكري: الرأسمتطلبات بناء  المطلب اأول:

ا ي عدد كب من امؤسسات سواء كانت ي القطاع  اإشكالياتلعله من  مال  الرأس اخاص خلق العام أوالي نرا
وانب علمية تكنولوجية وين رأس مال الفكر تقف جو ي إطار تك امعري و تراكمه. ة من امشاكل بعضا يرتبه  موعة كب

ة و البعض اأخر يرتبه بأبعاد ثقافية و اجتماعية و سياسية و لغرض   فانالركيز على امهم دون الدخول ي تفاصيل كث
 1يتطلب:بناء الرأس امال الفكري 

ذ  أقطابخلق  -1 صناعية من خال عمليات دمج ودية ي بعض منظمات اأعمال اخاصة و بالتا يصبح 
 القدرة امادية و البشرية ي تكوين و ااستفادة من امعرفة امتاحة  اأقطاب

يط و إطار معري من خال هيئة  -2  إعادةامعلومات و  امناسبة على الصعيد اخاص ي تكنولوجيا اأرضيةخلق 
ذ  و القوانن السائدة لكي تأخذ اإجراءاتالنظر ي   امعرفية. اأقطاببعن ااعتبار متطلبات تكوين 

وث مرتبطة بالقطاعات ااقتصاد -3 ناك جامعات و مراكز  ناك تعاون   احورية و يةأن تكون  كب بن أن كون 
 منها.و ااستفادة  القطاع العام و اخاص بشان خلق و تكوين امعرفة

و عصر معري و ليس بيئة تنافسية قائمة على  اإداراتمن  ضرورة أن تؤ  -4 ا  العليا للمنظمة بان العصر ا
لية فقط.  أساس تقدم منتجات و حقيق أرباح ي سوق 

ا مكونات معرفية و  -5 رية اممثلة للرأس مال الفكري للمنظمة فكل منشاة تكون  الركيز على العناصر اجو
تلف عن امنظمات اأخرىأصول فكر   ضروري كي ا تتشتت اجهود و تتبعثر اموارد. اأمرذا  ية 

اقتناء أصول معرفية إضافية جديدة قد الركيز على حسن إدارة امورد امعري اموجود أصا قبل تشتيت اجهود ي  -6
ضمها و ااستفادة منها فالبداية الصحيحة مهمة جدا ي جال إدارة الرأس مال الفكري.  ا تقوى على 

ناك  -7 قيقية حيث أم  وية اأصول امعرفية ا تتجسد ي اعتبار الدارة العليا نفسها  إشكاليةتنمية قدرة تشخص 
لقات   اأصولعند  اإحباطقريبة منها موردا معرفيا و حيدا ي امنظمة اأمر الذي يولد ال اإداريةأو بعض ا

 ية اأخرى.امعرف

                                                           

ات معاصرة في إدارة المعرفة. مد عواد الزيادات 1  279.ص2008. دار الصفاء للنشر والتوزيع عمان اتجا
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ة خلق امعرفة الذاتية أو تكوين رأس امال امعري اخاص بامنظمة حيث أن التجارب أثبتت أن  -8 بذل جهود كب
بسرعة أا ما يتبقى منها متجسدا ي بعض اأصول امعرفة امستوردة من اخارج غالبا ما تكون استهاكية تزول 

  امعرفية و مساما ي بناء الرأس مال الفكري للمنظمة.

 المطلب الثاني: مكونات رأس المال الفكري

ناك شبه  ومكن تشبيه عناصر رأس امال الفكري مجموعة  بن الباحثن على مكونات رأس امال الفكري، فاقاتإن 
تماماتهجانب امعرفة الذي يدخل ي دائرة  إىحيث كل فرد ينظر  امعارف،مراكمة من  ، أي أن كل طرف سوف ا

ن اختاف نظر يفات رأس امال الفكري تأي ميكون لديه وجهة نظر ختلفة عن رأس امال الفكري، حيث اختاف تعر 
تمامات مستخدميه  .وا

 ري:يلي إى مكونات رأس امال الفك وسوف نتطرق فيما

 رأس المال البشري :الفرع اأول

 تعريف رأس المال البشري: أوا:

ن أنواع رأس  م لإبداع و اابتكار أن أ م مكونات رأس امال الفكري أنه العنصر اأ يعد رأس امال البشري من أ
و ما يستثمر ي البشر. ذا اأخ أمهاوقد تعددت تعار  امال   يف 

 1"جموعة الطاقات البشرية الي مكن استخدامها استغال جمل اموارد ااقتصادية" ( بأنهschultz :1962يعرفه )

نية متكاملة تتضمن تركيبة من امعرفة وامعلومات واخصائص الفكرية واخرات  (  Roos.j) عرفه على أنه قوة ذ
 اموارد الرئيسة اقتصاد اليوم.اإبداعية الي متلكها العاملون ي امؤسسة والي تعد 

2 
ماس  كما يعرف رأس امال البشري بأنه والصفات الي متلكها العاملون  واإبداع"جموع اخرات وامعارف والطاقات وا
 3 ."ي امنظمة ويستثمروها ي العمل

                                                           

،مداخلة ضمن املتقى الدو اخامس حول رأس امال  لتحقيق الميزة التنافسية المستديمةااستثمار في  رأس المال البشري مدخل يوسف بومدين ،1
ديثة ،جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف،   ،7،ص2011ديسمر  14و13الفكري ي منظمات اأعمال العربية ي ااقتصاديات ا

 79.صمرجع سابق .رشا الغول 2

 25.مرجع سابق،ص ندى عبد القادر 3
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على انه امعرفة الي متلكها و خلقها العاملون كامهارات واخرات  امال البشرينعرف رأس  أنومن خال ما سبق مكننا 
 واابتكار وعمليات التحسن و التطوير. اإبداع إى افةضباإ

مية رأس المال البشري: ثانيا:  أ

م مكون من مكونات   أميةلرأس امال البشري  يث يعتر أ ة ي امؤسسة   1امال الفكري وتتمثل أميته ي: رأسكب

 اخرات وامهارات والقدرات. لزيادة اأساسحجر  العلم للمنضمة الي تعد اسراتيجيةوضع  -
از العمليات الداخلية بكفاءة وفعالية، وحقيق القيمة امقرحة للعماء. -  ا

داف امالية امتمثلة ي القيمة  -  ومعدل العائد على ااستثمار. امضافةبلوغ اأ

 صائص( رأس المال البشري:خمكونات ) ثالثا:

 ويقصد به امقدرة على تقدم حلول جديدة بدا من استخدام اأساليب التقليدية بشكل مستمر، : اإبداع

امواقف  ولذلك فهذا اجزء من رأس امال البشري ضروري وأساسي إبداع  العاملن ومقدرة امؤسسة لتكيف مع
  2اجديدة.

رفية  ي عبارة عن امستوى التعليمي اخرة الي متلكها العاملن امهارة ا فضا عن امعرفة امستخدمة أداء اأعمال ،:و
 3بشكل فاعل وتقسم امعرفة التخصصية إى امعرفة وامهارة.

ي القدرة على التفاعل و ااقران مع اآخري ااجتماعية: امهارة ي ضرورية لتعاون الفرد مع اأفراد اآخرين ي و ن و
 4امؤسسة لتحقيق اأداء امرغوب فيه.

                                                           

، مد 1 املتقى الدو اخامس بعنوان رأس امال الفكري ي منظمات  ،في رأس المال الفكري كمدخل لتحقيق ميزة تنافسية ااستثمار شوقي جدي، زب
ديثة يومي  ااقتصادياتاأعمال العربية ي ظل  ، ااقتصادية،كلية العلوم 2011ديسمر  13/14ا بن بو علي جامعة حسيبة  والتجارية وعلوم التسي

 16.ص2011الشلف.اجزائر.

 

دراسة استطاعية ي عينة من كليات جامعة اموصل  ،أثر تقنية المعلومات ورأس المال الفكري في تحقيق اأداء المتميز بسام عبد الرمان يوسف،   2
،  .40،ص 2005غ منشورة ،جامعة اموصل ،العراق، ،أطروحة دكتورا

 41نفس امرجع السابق،ص 3.
م، 4  يم  م عبود   .291،ص2008،دار الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،اأردن، والعمليات وااستراتيجياتإدارة المعرفة ،المفا
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اي ي إمكانية  رأس المال النفسي ابية للفرد والي متاز بالثقة العالية والتفاؤل اإ ويعرف بأنه حالة التطور النفسي اا
داف ابية حو ،النجاح اآن وي امستقبل وامواظبة بغرض حقيق اأ اهم اا ا العمل ودرجة  ويشمل دوافع العاملن وا

ذ السلوكيات م عنه والتزامهم به ووائهم له ،ودرجة ارتباطهم النفسي به وتعد    رضا

داف التنظيمية. ابية وبناءة وقد يكافأ عليها الفرد وفقا لنظم التحفيز وتساعد على حقيق اأ  1اا

    :مؤشرات رأس المال البشري: رابعا

م مؤشرات رأس امال البشري ما   2يلي: من أ

 و تشمل: :قدرات العاملين

  ،قدرة التعلم لدى العاملن ،قدرة التعلم لدى العاملن ،مستوى جودة العاملن ،إدارة امؤسسة ااسراتيجيةالقيادة  
اذ العاملن. ،كفاءة عمليات تدريب العاملن   قدرة العاملن على امشاركة ي ا

 وتشمل: :إبداع العاملين

 ،الدخل امتحقق من اأفكار اأصلية للعاملن ،قدرات اإبداع واابتكار لدى العاملن 

ات العاملين   وتشمل: اتجا

ات العاملن مع قيم امؤسسة ا متوسط مدة خدمة العاملن  ،معدل دوران العمل ،درجة رضا العاملن ،تطابق ا
 3بامؤسسة.

 المال الهيكلي رأس: الفرع الثاني

 أوا: تعريف رأس المال الهيكلي

                                                           

 .264،ص 2013،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان،اأردن، إدارة المعرفة الطريق إلى التميز والريادةعمر أمد مشري ، 1
رة بريش 2 مد  الفكري في تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسةدور رأس المال  ،ز . تسي اموارد البشرية ،جامعة  .مذكرة مقدمة لنيل شهادة اماسر علوم التسي

 40.ص 2012/2013خيضر بسكرة 

3  ، ات الصناعية اجزائرية دراسة حالة امؤسس ،دور رأس المال الفكري في تحقيق الجودة الشاملة بالمؤسسات الصناعية بن عيشي عمار، بن عيشي بش
ديثة، بسكرة من وجهة نظر الرؤساء،– جامعة حسيبة بن  مداخلة ضمن ملتقى الدو حول رأس امال الفكري ي منظمات اأعمال العربية ي اقتصاديات ا

 .4-3،ص،ص2011،ديسمر،14-13بوعلي ،الشلف،
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يكلي امكون الرئيسي  من مكونات رأس امال الفكري، فهو يعتر من معدات امؤسسة ويبقى فيها الثاي يعد رأس امال ا
ا، يكلي أمها :وقد تعددت تعاريف رأس  ح بعد أن يركها أعضاؤ  امال ا

يكلي   Stewart)يعرف ) ياكل وكذلك "  بأنهرأس امال ا و الضوابط امتواجدة داخل امنظمة  اإجراءاتاأنظمة وا
از اأعمال   1".من أجل ا

و رأس امال الذي  متلكه امؤسسة وعرف على أنه الب التحتية الداعمة للعاملن )رأس امال البشري ( ي أداء عملهم ،و
ا سواء بشكل مؤقت أو بشكل هائي  2.ويبقى فيها ح بعد أن يركها أعضاؤ

يم  رأس إن( Sveiby, 1998, 18-22ويرى ) يكلي يتكون من مدى واسع من براءات ااخراع ، وامفا امال ا
اسبات ونظم اإدارة ،  ذ امكونات توجد وتبتكر من قبل القوى العاملة ي  إن)اأفكار( والنماذج ، فضًا عن ا

 3امنظمة ، وبالتا فأها متلك من قبل امنظمة وتكون جزًء منها.

يكلي  إننقول  أنا سبق مكننا  التحتية الداعمة للعاملن )رأس امال البشري ( ي  البوعرف على أنه  ورأس امال ا
ا سواء بشكل مؤقت أو  و رأس امال الذي متلكه امؤسسة ويبقى فيها ح بعد أن يركها أعضاؤ أداء عملهم ،و

 .بشكل هائي

 مكونات رأس المال الهيكلي: ثانيا:

يكلي بشكل عـام مـن  رأسيتكون  ـازامسـتخدمة  ريـةاإدا واإجـراءات اأسـاليبامال ا الداخليـة ، ويصـنف  اأنشـطة إ
(Brooking, 1997, 7 )يكلي  رأس 4امكونات آاتية: إىامال ا

 

: وتتمثـــــل فيمــــا يعتقـــــد قـــــادة امنظمــــة عـــــن منظمـــــتهم ، Management Philosophyفلســــفة اإدارة  .1
 وخصوصاً فيما يتعلق برسالة امنظمة والعاملن لديها.

                                                           
 79رشا الغول مرجع سابق.ص 1
 261عمر أمد مشري ،مرجع سابق، 2
على عينة من آليات جامعة اموصل جزء استطاعية  دراسةأثر تقنية المعلومات و رأس المال الفكري في تحقيق اأداء المتميز ،بسام عبد الرمان يوسف  3

 41.ص 2005من متطلبات نيل شهادة دكتورا فلسفة ي أدارة اأعمال 

 42نفس امرجع السابق،ص 4
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 إن  ،: وتعــ كيفيــة أداء امنظمــة لأعمــال وخصوصــاً اأمــاط والقــيمCorporate Culture امؤسســةالثقافــة  .2
ـب  أنالثقافة الكليـة للمنظمـة ينبغـي  ـداف الشـمولية  أنتعكـس فلسـفة اإدارة و تكـون متوافقـة ومنسـجمة مـع اأ

 للمنظمة.
ـي عبـارة عـن Management Processesعمليـات اإدارة  .3 الـي بوسـاطتها تسـتطيع امنظمـة تنفيـذ  اآليـة: و

فلسفتها ، وتتضمن كيفيـة معاجـة امـدراء مشـاكل العـاملن وعمليـات الرقابـة علـى اجـودة ، والسياسـات واإجـراءات 
 امعرفة. بإدارةاخاصة 

ــInformation Technologyنظــم تقنيــة امعلومــات  .4 يــتم تنفيــذ عمليــات اإدارة ،  ابوســاطته ي الــي: و
ذ النظم من خال قدرها على حسن الكفاءة والعناية بالزبون ورضـا العـاملن ، وتتضـمن قواعـد وتقي  امعلومـاتم 

 والوسائل اأخرى جعل امعرفة تستخدم عملياً داخل امنظمة.

ي Networking Systemsنظم الشبكات  .5 اسبات مع اجهـات اأخـرى مـن خـال  القدرة على ربط: و ا
 الزبائن واجهزين. إىوصول لقدرة ل توف

العاقات امنفصلة مـع امصـارف وامسـتثمرين تعمـل علـى تزويـد  إن:  Financial Relations العاقات امالية .6
 امنظمة بامرونة امطلوبة لزيادة السيولة النقدية بسرعة وااستجابة متطلبات السوق.

مية رأس المال الهيكلي: ثالثا:  أ

يكلي  تتجلى أمية  1:فيما يليرأس امال ا

ادفة - النوعية العالية بالتكلفة  حقيق إى حقيق التفوق التشغيلي من خال حسن العمليات التشغيلية ا
 امنخفضة.

 .واإداريةطاقة اموجودات امادية  زمن دورة العمليات الداخلية وااستفادة القصوى من خفض -

 ي استخدام اموارد. إسرافبسرعة دون أي أعطال أو  اإنتاجحسن تدفق  -

 التلف. وخفض نسبة اإنتاجرفع جدوى مستوى  -

 2:وتتمثل ي ما يلي مؤشرات قياس رأس المال الهيكلي: رابعا:

 وتشمل: الثقافة العامة:

                                                           

 16سابق.صمرجع  شوقي جدي. مد زب  1

2
    ٍ ،  45مرجع سابق.ص بن عيشي عمار، بن عيشي بش

 



:  مدخ لرأس الما الفكري...............................................................الفص اأو

 

 

14 

 تطابق العاملن مع منظور امنظم و رؤيتها امستقبلية. طبيعة بناء ثقافة امؤسسة.

 ويشمل: الهيكل التنظيمي:

 وضوح العاقة بن السلطة وامسؤولية. صاحية نظام الرقابة بامؤسسة.

 :ويشمل :التعلم التنظيمي

ذ الشبكة.  ذا امخزون. بناء شبكة معلومات داخلية واستخدام   بناء خزون تعليمي للمؤسسة واستخدام 

 وتشمل : :العمليات

 كفاءة العمليات التشغيلية. مستوى جودة امنتوج. مدة عمليات اأنشطة واأعمال .

 ويشمل: :نظام معلومات

ا. الدعم امتبادل والتنسيق بن العاملن.  توفر البيانات وامعلومات ذات العاقة بأنشطة امؤسسة وأعما

 : رأس المال العائقيالفرع الثالث

 أوا: تعريف رأس المال العائقي

ذا العنصر عدة مسـميات منها  رأسالثالث من عناصر  امكونامال الزبائ  رأسيعد   رأسامال الفكري ، ويطلق على 
 Externalامال اخارجي ) رأس أو( .Relational C) لعاقاياامال  رأس أو( .Customer C) لزبائاامال 

C..ذ ااختافات ي امسميات تعطي دالة واحدة  ( ، وعلى أية حال فان 

رضـا كلمـن العمـاء  مسـتوى ي ) الزبوي( بأنه "يعكس القيمة الي تنتج عـنئقالعا رأس امال  Stewart)يعرف )
،امــوردين ،وكــذا اجهــات اخارجيــة اأخــرى و أصــحاب امصــا ويعــر عــن مــدى قــدرة امنظمــة ي بنــاء عاقــات جيــدة مــع 

 1ذ اأطراف وتعد تلك العاقات ذات تأث كب وقيمة حيوية.

                                                           
 80.مرجع سابق.ص رشا الغول  1
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انـــه قيمـــة عاقـــات امنظمـــة مـــع الزبـــائن الـــذين تتعامـــل بامـــال الزبـــائ  رأس( 31-30،  2001ويعـــرف )العنـــزي ، 
تمــام مقرحاتـه ومعاجــة الشــكاوى امقدمــة  معهـم ، وامتمثــل برضــا الزبـون ووائــه ، ومــدى ااحتفــاظ بـالزبون مــن خــال اا

ا، ومشاركته ي منه ، وتلبية رغباته واحتياجاته بالسرعة اممكنة  1.موصفقاها ، ومد جسور التعاون معه أعما
 

ـــو العمـــاء ووائهـــم للمنظمـــة، وكـــذلك سياســـات  ويعـــرف علـــى أنـــه رأس امـــال الـــذي يكـــون فيـــه العنصـــر الرئيســـي 
2.اأسعار" افظة عليهم ،وأيضا حساسيةاح

 

ا الي القيمة و رأس امال العائقي  من خال ما سبق مكن القول أن م الزبائن رضا مستوى يفرز   واموردين وواؤ
 .اأطراف ذ مع متميزة عاقات من بنائه من امنظمة استطاعت وما اأخرى اخارجية واجهات

 قي:ئمية رأس المال العاأ ثانيا:

يكلي  3ثل ي:تتم بالغة أمية لرأس امال ا

اد منتجات جديدة أو اخراق أسواق إخلق التفوق والتميز عن طريق اإبداع واابتكار و التطوير مثل  -
 جديدة.

 كسب عماء جدد. -

الين. العماء، إدارةزيادة قيمة العماء عن طريق عمليات  -  وتعميق العاقة مع العماء ا

 فيض أوقات التسليم أو سرعة ااستجابة لطلبات العماء. -

 مؤشرات قياس رأس المال العائقيثالثا: 

 4يلي: وتتمثل ي ما

 وتشمل: :القدرات التسويقية اأساسية

  القدرة على حديد حاجة الزبائن. بناء واستخدام قاعدة البيانات الزبائن.

                                                           
 .44بسام عبد الرمان يوسف مرجع سابق.ص  1
 .91.مرجع سابق.ص .. رشا الغول احاسبة عن راس امال الفكري2

3  . مد زب  16مرجع سابق.ص.  شوقي جدي . 
،بن عيشي عمار، 4  47مرجع سابق. ب ن عيشي بش
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صة السوقية. السوق احتملة. تشمل:و  :كثافة السوق العامة التجارية وااسم التجاري معة  ، الوحدات امباعة  إى عدد الزبائن ا
 بناء قنوات البيع والتوزيع. للمؤسسة.

 وتشمل : :مؤشرات واء الزبائن

الين. حجم ااستثمار ي بناء العاقات مع الزبائن . مستوى كسب زبائن جدد. شكاوى الزبائن. رضا الزبائن.  مستوى خسارة زبائن ا

 

 أدوار الرأس مال الفكري: المطلب الثالث

ية مصدر مثل كونه ي الفكري امال رأسالبالغة ل  ميةباإضافة إى اأ فإنه يؤدي أدوارا  للمؤسسة التنافسية والدعامة للر
 التنافسية والضغوط السريعة التكنولوجية والتطورات العلمية التحدياتكرى ختلفة ي امنظمة يؤدي ها على مواجهة 

 .اجديد
ذ اأدوار الي يؤديها ي امنظمة، يفيما يل ي كاآي : سنتطرق إى  1و

 

 وتشمل اممارسات اآتية: :اأدوار الدفاعيةالفرع اأول: 
 .جديدة منتجات معاي أو اأسواق ي معاي خلق -

 .جديدة لتحالفات أساس حديد -

 .جدد منافسن لدخول حواجز خلق -

 . للمؤسسة الفكري امال رأس إبداعات من امتولدة اخدمات و امنتجات ماية -

                                                           

امعرفة و التنمية  اقتصاد" ".دراسة مقدمة مؤمر دراسة وتقييم رأس المال الفكري في شركات اأعمال" يوسف عبد الستار حسن ،دراسة بعنوان  1
 .19ص 2005جامعة الزيتونية، والعلوم اإدارية عمان. ااقتصاد.كلية  "ااقتصادية
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 ماية امنتجات واخدمات امتولدة من إبداعات رأس امال الفكري للمؤسسة .  -

 ماية حرية التصميم واإبداع. -

نب الشكاوى ورفع الدعاوى.   -  فيف حدة الصراعات و

 وتشمل اممارسات التالية:  :اأدوار الهجوميةالفرع الثاني: 

 وليد العائد عن طريق:ت -

 .ة عن إبداعات  رأس امال الفكري  امنتجات و اخدمات النا

 . املكية الفكرية للمؤسسة 

 .اموجودات الفكرية للمؤسسة 

 هيئة منافذ اخراق تكنولوجيا امنافسن. -

 ابتكار مقاييس لأسواق اجديدة واخدمات وامنتجات اجديدة.  -

 حديد آليات النفاذ إى اأسواق اجديدة.   -

 صياغة إسراتيجية تعيق دخول منافسن اجدد.  -

 

 نماذج قياس رأس المال الفكري:المطلب الرابع: 

ناك عدم اتفاق بن امختصن حول ماذج قياس رأس امال الفكري،  قدمت ماذج و أساليب متعددة إا أنه ا يزال 
ي: الفكريامستخدمة لقياس رأس امال  اأساليبو مكننا تصنيف النماذج   1ي أربعة جموعات و

ا غ  النماذج الوصفيةالفرع اأول:  ات الي تعتر مهمة ي تأث ا ذ النماذج وتركز على اطاع اآراء واا  :
امباشر على أداء عمليات امعرفة وحقيق نتائجها امرغوبة بااعتماد على اخرة الذاتية والتقدير الذاي للقائمن  بالدراسة 

ذ النماذج ما  يلي : أو مقرحي  النموذج،  ويدخل ضمن 

                                                           

"إدارة و قياس رأس امال  ملتقى دو بعنوان امعرفة.  اقتصادي ظل  تطور و مكانة رأس المال الفكري في منظمات اأعمال رواي.  بوحفص  مد زرقون  1
قوق والعلوم   2008.ديسمر 13/14الفكري ي منظمات اأعمال العربية جامعة البليدة.  .12.جامعة قاصدي مرباح بورقلة اجزائر.ص ااقتصاديةكلية ا
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 تقييم معرفة اإدارة. أداء -
 التقييم الذاي إنتاجية ذوي امهن امعرفية. -
 بطاقة الدرجات اموزونة لقياس وإدارة أصول امعرفة. -

ي الفرع الثاني:  : المقاييس والنماذج المرتبطة برأس المال الفكري و مكوناته اأساسية و

 رأس امال البشري -
يكلي  -  رأس امال ا
 رأس امال العائقي  -

ذ امقاييس حويل امعرفة واأصول امعرفية غ املموسة ي أقسام امؤسسة امختلفة إى أشكال املكية الفكرية  وتتوى 
 لتكون أكثر حديدا وأسهل استخداما.

ذ امقاييس تركز على الفرق بن القيمة الدفرية أصول امعرفة مقاييس ونماذج القيمة السوقيةالفرع الثالث:   :
ذ امقاييس تعتمد غالبا على  وقيمتها السوقية أو الفرق بن )قيمة امؤسسة ي السوق ( وحقوق ملكية ملة اأسهم.إن 

م أمثلتها:  اأسس وامبادئ امالية واحاسبية ومن أ

 القيمة السوقية  -
 القيمة الدفرية  -

 القيمة غ املموسة احسوبة -

ذ النماذج تقوم على أساس احتساب العائد على اأصول العائد على المعرفةمقاييس ونماذج الفرع الرابع:   :
(ROA احسوبة بقسمة العوائد قبل الضريبة على اأصول املموسة للمؤسسة.  ومن م مقارنته مع متوسط الصناعة )

 وأن الفرق مكن أن يكون مثابة عائد على امعرفة.

 

 تنميتهفكري و المال ال إدارة رأسالمبحث الرابع: 

 لفهم امثلى الطريقة قدما تكوه بالغة أمية ذا عدت، خاصة بصورة الفكري امال رأس إدارةو  ، عامة بصورة اإدارة إن
ة ي استقطاب  .القرارات متخذي امع ذات للمعلومات مصدرا وكذا اأشياء، واستيعاب حيث أها تلعب دورا كب
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فاظ على اليد العاملة لديها الكفاءات الي حتاجها امنظمة  وكذلك تساعد عملية إدارة رأس امال الفكري امنضمة ي ا
وي ما يلي سنتطرق إى أدارة رأس امال الفكري  وكذا تساعد امنظمة على استغال امهارات لدى اليد العاملة لديها،

 وتنمية واستثمار رأس امال الفكري ي امنظمة.

 

 الفكري س المالرأ )ااستثمار( تنمية :اأولالمطلب 

أن رأس امال الفكري غ امستثمر  القد أكد الباحثون على أمية ااستثمار ي رأس امال الفكري وتنميته حيث أكدو 
عل من السهل التأكيد على الفوائد الي مكن  ذا الوصف لرأس امال الفكري  ب غ امستخرج ،و مكن تشبيهه بالذ

نيها تمام بعملية ااستثمار ي رأس امال الفكري. أي أن   منظمة أو جتمع من خال اا

 ااستثمار رأس المال الفكري:تعريف  الفرع اأول:

صصها امنظمة مشروع استثماري مقرح تنفيذ خال فرة  امالية يعرف ااستثمار ي رأس امال الفكري بشكل عام على أنه" اموارد الي 
صول على مقدار أكر منه إبداعزمنية معينة، أي  اضر بغية توقع ا  1مستقبا" مقدار معن من اأموال ي الوقت ا

ا على  ا بغية" توظيف اأموال من قبل امنظمة ي أصو أنه ي رأس امال الفكري ااستثماروبذلك مكن تعريف    حصو
يل وتدريب العاملن فيها، وإعادةوالي تتمثل ي اموارد البشرية العالية التخصص ي جال امعرفة  اموارد امعرفية،  التأ

 أس امال الفكري مشروعا اقتصاديا استثماريا تسعى امنظمةو ااستثمار ي ر  اإنفاقيعد  إذ ،وتكوين اخرات امعرفية 
داف: خاله من  حقيق نوعن من اأ

داف مادية متمثلة - فاض تكاليف  أ ققها امورد امعري جراء ا  امنتجات. وحسن نوعية اإنتاجي الوفورات الي 

داف -  غ مادية متمثلة ي تقدم خدمات للمستفيدين. أ

ميةالفرع الثاني:   المال الفكري  ااستثمار في رأس أ

 1خال اجوانب التالية: من رأس امال الفكري يااستثمار  أميةتتجسد 

                                                           

 158ص2008 اأردن. .عمان. ء للنشر والتوزيعإثرا "اإدارة المعرفية في منظمات اأعمال استراتيجيات"حسن عجان    1
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 امنظمات وخاصة الي تتمتع مركز اسراتيجي قوي. أداءمستوى  يعزز 

  م بشكل فاعل ي حقيق مؤشرا  رأس امال الفكري ااستثمار يتعد زيادة ية امنظمة وتسا مهما لقياس ر
 العوائد العالية للمنظمة.

  ا من خال  امال الفكريرأس  ااستثمار يتم على منظمات اأعمال أنتعرف مستويات ااستثمار امائمة 
د اأقصى من د اأد و ا صص لغرض ااستثمار. حديد ا  امبالغ الي 

  م ااستثمار  و اابتكار. اإبداعي تشجيع  رأس امال الفكري ييسا

  م ااستثمار  إدارةالعالية للعاملن ي تعزيز القدرة على  امهاراتامتمثل باخرات و  رأس امال الفكري ييسا
و ال بالنسبة لشبكات التجهيز. قنوات التوزيع، كما   ا

 جوانب تنمية )ااستثمار( في رأس المال الفكري:الفرع الثالث: 

ب على امنظمة   إيضاحمكن  ا الفكري وذلك من خال: أناجوانب الي  2هتم ها لتنمية رأس ما
 

ةةةةب  اسةةةةتقطابأوا:   واســــتخدام ااختيــــار،ذات نظــــام فعــــال ي عمليــــة  امنظمــــةأي أن تكــــون  :البشةةةةريةأفضةةةةل الموا
   العاملن.العاملن اجدد وتوف أسس التعلم ونقل اخرة بن اأجيال امتعاقبة من 

م علـــى  إغنةةةاء رأس المةةةال البشةةةريثانيةةةا:  لـــرامج التـــدريب  اانضـــمام. وذلـــك يـــتم مـــن خـــال تشـــجيع العـــاملن وحفيـــز
   امنظمة.وتوزيعها داخل  وإكساهاوتشارك امعرفة 

: ويـتم ذلـك بتـوف نظـم وأسـاليب اإدارة القائمـة علـى الثقـة وتشـجيع اإبـداع  المحافظة علةى العةاملين المتميةزينثالثا: 
 واأفكار اجديدة . 

ـا ي عقـول العـاملن الـذين يغـادرون  امنظمـات : تتميـز  إيجةاد بيئةة الةتعلمرابعةا:  ي هايـة اليـوم  امنظمـةامعرفيـة بـأن رأما
اد أسس لتقوية وترسيخ قواعد الواء  منظماتوالذين مكن أن تستقطبهم   .  منظميامنافسة أخرى ولذلك ابد من إ

 المال الفكري رأس إدارة: المطلب الثاني

                                                                                                                                                                                                 

1
.ملتقى دو بعنوان رأس امال الفكري ي منظمات " ااستثمار في رأس المال الفكري وأساليب قياس كفاءته " أمد مصنوعة مداخلة بعنوان مد راتول.  

ديثة يومياأعمال   11ص2011ديسمر 13/14العربية ي ظل ااقتصاديات ا
رسالة ماجست ي إدارة " لشركة ااتصاات اخلوية الفلسطينية. رأس المال الفكري ودور في تحقيق الميزة التنافسية " علي شعبان مصطفى رجب  2

 59ص2011غزة فلسطن. اجامعة اإسامية. كلية التجارة. اأعمال.
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النجاح ي  اسراتيجية أهاعلى  إليهاامال الفكري مكن النظر  سرأ إدارة نأ stewaretالباحثون و باأخصيرى 
 مكن ح الكامنة ي اموارد البشرية، اإبداعية اأفكاروالي تبحث على الثروات الفكرية و امهارات و  امستقبل،

 .أفضلمركز تنافسي  أو أرباح إىمن خال تنميتها و حويلها  أعلىقيمة ااستثمار فيها واستخاص 

 

 المال الفكري: رأس إدارةمبادئ  :الفرع اأول

دد  stewaretامال الفكري بصورة فاعلة ومن بينهم  رأس إدارة أساسيةقدم العديد من الباحثن مبادئ  الذي 
 1:اآتيةامبادئ 

العاقات الودية مع  إقامةامال الفكري لصا امؤسسة  رأس أعمالو  أفكارمن  اإمكانقدر  اإفادة .
 مستخدميها وعمائها وجهزيها وعلى امدى الطويل 

 أشكال وأيةاجماعات لومات داخلية وتوف فرق العمل و توف اموارد الضرورية الي تساعد ي بناء شبكة مع .
م باستخدام كل ما منحهم امزيد من امهارات و امعلومات و امعارف ي  أخرى للتعلم وكذلك السماح 

تماماهم   ا
م بطرح ما   امال الفكري، رأس إدارةعدم امبالغة ي  . ذا سر أفكارمن  يشاءونوالسماح  اح  ودون تردد و

 اابتكارينالفرصة لبث روح امبادرة  وإتاحة ي امؤسسة،امال الفكري  رأسي ااستثمار و احافظة على  اإدارة
 .امبدعة  اأفكارالي ترعى  اإداريةمن خال اممارسة 

اجة  إىتوجيه تيار امعلومات  . ذا مثل احد مبادئ  فعا، إليهااموقع الذي  امال  رأس إدارةالفعالة  اإدارةو
د امطلوب قد تؤدي  الفكري وبالكمية امنطقية وعند الضرورة، عدم التمييز بينهما من  إىان زيادها عن ا

 اأميةحيث 

يث يسهل الرجوع  امال الفكري، رأسيكلة  إمامضرورة  . زن امعلومات داخل نظام كفء  عند  إليهاوذلك 
اجة واستخدامها   .الي تعد ضرورية غراضلأا

 :المال الفكري رأس إدارةنموذج  :الفرع الثاني

ي   رأس إدارةمن مس خطوات  يتألفموذجا  danielقدم 1:كاآيامال الفكري و
 

                                                           

مد السعيد ،   1  61/62نفس امرجع السابق ص اي 
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 .ااستثمارات الفكرية ي تطوير امنتجات أميةوبيان  حديد دور امعرفة ي العمل، :بااسراتيجيةالبدء  .

واموجودات الفكرية الي متلكوها وفهم البيئة التنافسية الي يعيش فيها  تقييم اسراتيجيات امنافسن: .
  .امال الفكري رأس

 تعود؟ أين إىو  وماذا تستخدم؟ ماذا متلك؟ فتح ملف خاص باموجودات الفكرية: .

تاج لتعظيم قيمتها: . ذ اخطوة موجهة لتعزيز  إن تقييم اموجودات الفكرية الي متلكها وماذا 
التقييم وحديد اموجودات الفكرية امطلوبة ملئ  أثناءوجودات الفكرية امطلوبة الي متلكها امؤسسة ام

 .اميزة التنافسية  إدامةجل أومواجهة التهديدات من  ااسراتيجيةالثغرات 

  وأميتهاوتصنيف اموجودات الفكرية حسب قيمتها  ميع ملف امعرفة وتكرار العملية: .

 :اآيامال الفكري على النحو  رأس إدارةعلى كيفية  drucker  وقد علق 

كن، أعلى إىامال الفكري  رأسح تضل خرجات  . م فيها يتعلق مسالة  مستوى  ينبغي البدء بتغي وجهات نظر
 إمكانياتمعرفتهم وحثهم على تبادل امعرفة وامعلومات بكل ما يتاح من  اآخرينمشاركة 

عل اموجودات الفكرية تغي . ن وجهات نظر مؤسساهم بالشكل الذي  ما ملكه امؤسسة من موجودات  أ
ياكل التنظيمية التقليدية   إدارةامال الفكري  رأس ةدار إ آنعلى  التأكيدمكن  على ما تقدم، تأسيساوالتخلي عن ا

ات البيئية السريعة  اأساسفاعلة يعد السبيل  مل امعرفة  رأسن أللتكيف مع التغ و الذي  امال الفكري 
كمة ليست بامتاك  عماللأاجديدة  واأساليبامبدعة ويقدم امنتجات اجديدة  واأفكار نا ا امال  رأسو

و اخطوة  يذ،حن التنف إىالي يقدمها  واأفكارالفكري بقدر ما تكمن ي كيفية حويل امعارف  مو الي  اأ
اح امؤسسة وسر بنائها  إىة تعرف كيف ترجم ذلك ؤ كف  إدارةتتطلب   الواقع العملي ومفتاح 

 المال الفكري: رأس إدارةعناصر عملية  المطلب الثالث:
اختاف وجهات ناك العديد من اآراء امختلفة بن الباحثن ي عناصر إدارة رأس امال الفكري وذلك يعود إى 

 نظر الباحثن إا أن ميع التقسيمات تؤدي إى عملية إدارة رأس امال الفكري .
ممكن حديد  ذ العناصر فيما رأس إدارةالعناصر الي تساعد ي عملية  أ  2يلي: امال الفكري وتتمثل 

                                                                                                                                                                                                 

مد العجلوي. مد علي الروسان  1 مود  دراسة)ميدانية(جلة جامعة دمشق للعلوم "، أثر الرأس المال الفكري في اإبداع في المصارف اأردنية" .
 45ص2010عدد  262جلد  وااقتصاديةالقانونية 
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 :المال الفكري رأساستقطاب  ول:الفرع اأ

لن هدف جذهم واختيار امرشحن  اأفرادو النشاط الذي موجبه مكن حديد مصادر استقطاب  امؤ
 تكون مصادر ااستقطاب داخلية وخارجية  أنامائمن للمؤسسة ومكن 

 :المال الفكري رأسصناعة  الفرع الثاني:

ذا  اإفراد إىحتاج امؤسسات  الذين ملكون امعرفة وامهارة فهم مثابة خزان واسع من امعارف وامهارات ويشمل 
 .الفكرية اأنسجةوخلق  ات البشرية،البعد تعزيز القدرات والكفاء

 :المال الفكري رأستنشيط  الفرع الثالث:

ب اموجودة ي عقول  تمام بالكفاءات واخرات واموا  مبدأتعمل  أنمع  اإفرادب على امؤسسة العناية واا
م وذلك من خال شحن  التنشيط امكثف للتشبع بامعرفة. وعليه ابد من استخدام امعارف اموجودة ي عقو

نية بتوف بيئة عمل مناسبة للمشاركة ي  ، أساليبباستخدام  اأفكارتوليد القدرات الذ التشجيع  العصف الذ
تمام   .العاملن بآراءواا

 

 : المال الفكري رأسالمحافظة على  الفرع الرابع:

صياغة تكفل احافظة على القدرات وامهارات و  إىامؤسسة حتاج  أصولمن  كأصلاموارد الفكرية   إن
دافاخرات الضرورية من اجل حقيق  ناك نشاطات مكن امؤسسة،  أ هتم ها امؤسسة لزيادة كفاءها  أنو

وافز امادية وامعنوية كما  والتعويضاتوفعاليتها كالتدريب  فاظ  أساليبناك  أنوا تكمن امؤسسة من ا
ا الفكري، رأسعلى  افز امادي وامعنوي ومواجهة الضغوط وتقليل حاات ااغتصاب  ما مثل تنشيط ا

 .وظيفي ال

تمام بالعماءالفرع الخامس          :اا

ب عليها  ور عمل امؤسسات حيث  ويعد رضا  تلبية رغباهم وتوقعاهم،و تفهم احتياجاهم  أنمثل العماء 
اها امستقبلية أداءالعماء من امؤشرات امهمة الي تدخل ي تقييم  ا  .امؤسسات وا
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م ي عملية  - ذ العناصر جتمعة تسا من  أصاالذي يعد  امال الفكري، رأس إدارةا سبق مكن القول بان 
ا التنافسية، وم امؤسسة، أصول امال  رأسلذلك فان امؤسسات تتسابق ي استقطاب صدرا من مصادر مزايا

دافهاالطرق اممكنة من اجل حقيق  بأفضلالفكري وتعمل على تطوير واحافظة عليه  وحقيق النمو والتوسع  أ
ا تصنع مكانتها ومعتها. إى باإضافة  حقيق قيمة سوقية 
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 :خاصة 

 
ذا وثيقا ارتباطا به مرتبطة امعرفة لكون وذلك امنظمات، تطور و لنمو اأساسي العنصر الفكري امال رأس يعتر    و

،، أميته خصائصه، على التعرف خال من .عليه بالتعرف الفصل ذا ي قمنا الصدد  امال رأس أن وما متطلبات بناء

ا و احها سر و امنظمات ي واابتكار إبداع أساس و الفكري  رأس قياس ماذج م ابرز ،إى ذا أثر على تطرقنا ميز

 مبادئ إدارته وعناصر عملية إدارته ي امنظمة. ذلك جانب إى تناولنا و .وإدارته ي امنظمة  الفكري امال
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 تمهيد:

الية اأعمال بيئة على ياحظ ما إن   ، أما و الثابت امبدأ د حن ي التأكد، عدم و ا  الوحيدة القاعدة التغ

 له يسبق م بشكل امؤسسات فيها الي تزداد البيئة ذ وي وأساليبها اسراتيجيات وتنوع امنافسة ي والتطور للنمو

 ي الناجحة فامؤسسات بسرعة، تتغ والعمليات تتقادم، تتطور، امنتجات التكنولوجيا ، تتحول اأسواق د مثيل،
اضر الوقت ي .على اابتكار تقوم الي تلك الية امنتجات حسن ي التسارع ذا امؤسسات على ناحظ ا وإدخال  ا

ذا .جديدة منتجات اصل التطور إى راجع و  قق الذي النشاط فيه بوصفه وااستثمار اابتكار إى امؤسسة رؤية ي ا

الية السوق ي التنافسي والساح عالية مضافة قيمة  على احافظة ي أكيدة ضمانات وجود عدم أبرز مات من الي ا

صة  حصتها يهدد ا بذلك،بفعل  امنافسة لمؤسسةل فرصةالا ترك همنتجا بتطويرتقوم  ا الي امؤسسة أن السوقية، ا

ة اهمنتجا تطور الي ي اليوم امؤسسة الناجحة إن . السوق ي  قدرة أكثر تكون أو امنافسة امؤسسات من أسرع بوت
اات ذ كل وي ، الزبائن اجات ااستجابة على منها  للمؤسسة التنافسي اأداء مقاييس أحد اابتكار أصبح ا

 . السوق ي والبقاء وااستمرار النمو أجل من
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يمي لابتكارالمبحث اأول:   المدخل المفا

 :دتمهي
 أسرع وقت ي اجديدة واأسواق الزبائن وإى اجديدة امنتجات إى والوصول امنافسة على القدرة اابتكار على القائمة  

و امؤسسات، وبقاء استمرارية دد عامل فهو ذلك من أكثر بل منافسيها، من أفضل و وما  امنافسة قانون و

اضر الوقت ي اأعمال عام يسود الذي اأساسي  بعض مع والتداخل الغموض من الكث امفهوم ذا ويكتنف ا

رة أنه غ اابتكار مفهوم تصنيفات وجود عنه ترتب ا وااخراع، كاإبداع الشديدة العاقة ذات امصطلحات  كظا
 .عدمه أو لقيامه احفز دور تلعب الي العوامل من جموعة لتأث خضع معقدة

ية اابتكار  المطلب اأول: ما
تم       ة السنوات خال اإدارة كتاب ا تمام ذا أن شك وا اابتكار، مفهوم اأخ  موضوع أمية إى يعود اا

رة لكونه اابتكار،  اميادين، ميع مس اأبعاد ومتعددة امضامن معقدة ظا

 مفهوم اابتكار: الفرع اأول:

يم عديدة تمام الباحثن  أوالتكنولوجي  اابتكاريطلق عليه  ومتنوعة لابتكار فقد ناك مفا التجديد حسب ا
دافهموتنوع   التكنولوجية. حيث العملياتمن  أو بامنتجاتفمنهم من يركز على اابتكار من حيث صلته  ،أ

تلف باختاف الباحثن  وتوجهاهم نذكر منها:  ناك عدة تعاريف لابتكار 

نا كلمة تنمية شاملة فهي تغطي كل شيء من  بأنه* يعرف اابتكار  تنمية وتطبيق اأفكار اجديدة ي امؤسسة، و
 1م تطبيقها.امنظمة  إىإدراك الفكرة وجلبها  إىالفكرة اجديدة 

 النشاط ما يكون وغالبا السوق، إى جديدة إنتاج طريقة أو جديد منتوج إيصال إى يؤدى الذي "النشاط و: اابتكار*
 .  البحث والتطوير" أو ااخراع أمها سابقة تقنية أنشطة العملية أو التطبيقية احصلة و بتكارياا

2 

                                                           

 .393، ص2001الدار اجامعية، اإسكندرية، مصر،  ك المنظمات،سلو  راوية حسن،1
ران، جدة،  ، اقتصاديات الصناعةامد سعيد ياخرمة2  .237، ص1994دار ز
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و: "ذلك الذي قدمته منظمة التعاون والتنمية ااقتصادية وفحوا  اآخرالتعريف  أما* اابتكار  أنالشائع لابتكار 
 أوطريقة عمل جديدة موجهة للبيع  أومنتج جديد  إنتاججموعة أفكار إبداعية ترجم ي  أويتمثل ي فكرة 

 1ااستعمال".

 : أساسينير ي قبول جانبن جوزيف شومبمع تتفق امنظمة التعاون و التنمية ااقتصادية *

 اابتكار عن طريق التحسن التطوير.-1

 اابتكار عن طريق ااخراع واكتشافات اجديدة-2

ورن وزمائه فيعرفون اابتكار على انه أما* م ارسة، مؤكدا على  إنشاء" عملية :تش  أنأفكار جديدة ووضعها ي 
ي الي تتوصل  ارسة" إىأفضل الشركات   2أفكار خاقة ومن م تضعها ي 

تكنولوجيا جديدة، طريقة  أومنتج جديد، عملية  :تعريف اابتكار )جوزيف شوبير( "اعتر لابتكار مسة أشكال
 مصدر جديد لتجهيز امواد اأولية". أوجديدة، فتح سوق جديد، 

و" حقيق منتج ابتكاري متمثا ي فكرة      أسلوب  أوح موذج  أوخدمة جديدة،  أوسلعة  أوومنه اابتكار 
 3عمل جديد".

ذا فإن اابتكار مكن أن يكون مثابة وضع أشياء معروفة وقدمة ي توليفة جديدة ي نفس اجال )توليفة اأشياء( أو  وي 
 .اجال اجديد( – ءالشينقلها إى جال آخر م تستخدم فيه من قبل )توليفة 

يكون  أنذا اجديد مكن و السوق. إىباجديد  اإتيانو  اابتكار( "j.Schumpeterشومبير )*وعرفه جوزيف 
مصدر جديد ، أو فتح سوق جديد ،طريقة جديدة، جديدة أو تكنولوجياعملية  ،: منتج جديد أشكالحسب مسة 

 4.اأولية موادأو لتجهيز 

                                                           

ن، بسوق  ،واقع اابتكار في المؤسسة ااقتصادية الجزائريةمايكية عامر، 1 الة مؤسسة الوطن للد راس ،كلية العلوم ااقتصادية التجارية دراسة ميدانية  أ
، راس،العدد و علوم التسي  .77. ص7،7307-7سوق أ

م2  .00ص. 7307، دار الصفاء للنشر و التوزيع، اأردن، عمان ،، القيادة وإدارة اابتكارم عبود 
مد سيد قنديل3  .077، ص.733وزعون، عمان، ، دار الفكر ناشرون وم، القيادة اإدارية وإدارة اابتكارعاء 

م.  00.ص  مرجع سابقم عبود  4
 



اني:  رأس الما الفكريدعم اابتكار من خا ...................................................الفص ال

 

 

31 

لق اجديد ي جال امنتجات  من     ا امنظمة  خال ما سبق مكننا القول أن اابتكار عملية منظمة تقوم من خا
 اإنتاجية.واجال اإداري وي جال العملية 

 خصائص اابتكارالفرع الثاني: 

 :1 نذكر منهالابتكار خصائص عديدة ويست ورفاقه لقد وضع مايكل 

 و عبارة عن منتج ملموس اابتكار a tangible Product  أو عملية أو إجراء داخل منظمة ما، وقد تكون نقطة
ي فكرة جديدة ولكن ا مكن أن نسميها ابتكار ي حد ذاها  .البداية لابتكار 

 ماعة العمل، أو : إدارة معينة أو امنظمة   ينبغي أن مثل اابتكار شيئا جديدا بالنسبة للمجتمع امزمع تطبيقية فيه )مع
 ككل( ح لو م يكن جديدا، بالضرورة، بالنسبة للفرد الذين يقومون بتقدمه.

  ذا اأمر عما  إذا قام أحد العاملن امعداتحيث ب أن يكون اابتكار شيئا مقصودا وليس أمرا عارضا ا يعتر 
فيض اإنتا  العمالابتكاريا. ومن ناحية أخرى، إذا قام  ا، أو لتقليل حاات وهج( هدف حسن جودة السلع الي ينتج)

ذا الفعل بأنه ابتكاري )طاما كان ذلك يفي معيار  داثة.امرض بن العاملن، عندئذ مكن وصف   ا
  ب أن يهدف اابتكار إى حقيق فائدة للمنظمة، أو بعض أقسامها الفرعية أو اجتمع اأوسع أما أعمال التدم

 تعمد مثل عمليات التخريب أو التغ الناجم عن تصرف غريب اأطوار فيتم استبعاد من تعريف اابتكارام
 ينبغي أن يتسم اابتكار بعمومية آثار Be public in affects  فإذا قام أحد اأشخاص بعمل تغي ي طريقة أداء

 .فا يعتر ذلك من قبيل اابتكارعمله وم يكن له آثرا ملحوظا على باقي اأفراد ي امنظمة، 

مية اابتكار:الفرع الثالث:   أ

ت  اضر على مستوى امؤسسات  إىالنظرة  لقد تغ ا ي وقتنا ا مستوى الدول، فقد  على  وأيضااابتكار كث
ددا على ضوئه درجة تقدم على انه  إليهمن ذلك أصبح ينظر  الدول واأمم ورقيها، بل أكثر أصبح اابتكار معيارا 

وااقتصادية، فعلى سبيل امثال ابتكار طريقة جديدة   دفع عجلة التنمية ااجتماعيةمصدر لتحقيق الثروة وعامل مهم ي
 .مكن من زيادة إنتاجية العمل

2 

                                                           

، دار امريخ للنشر، الرياض، ،إدارة أنشطة اابتكار والتغيير نبجل كينغ ونيل انديرسون ،1 مود حسن حس  .70ص 7330ترمة: 
رة ،مصر  اإدارة و اأفاق المستقبلسعيد بن عامر، 2 فيس استشارات و التطوير اإداري ،القا 7،ص0، مركز وايد س 0. 
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  تكمن أمية اابتكار ي قدرته على مكن امؤسسات من البقاء وااستمرار على امدى البعيد، كما أنه أحد امداخل
دافها، وتش أدبيات اابتكار أن امؤسسات غ امبتكرة  امهمة لتحقيق ميزة تنافسية مكنه من التنافس وحقيق أ

ل وبالتا  ا ا  .، كوها ا تكيف نفسها مع الظروف البيئية احيطة هااخروج من السوقسيكون مص
  .ارسات جديدة إن اابتكار خلق امناخ امائم الذي مكن امؤسسة من القدرة على تطوير امنتجات أو العلميات أو 

داف النمو من جهة أخرى، إن امؤ  سسات إشباع حاجات ورغبات العماء ي السوق من جهة والقدرة على حقيق أ
دافها امتمثلة أساسا ي ا يسمح بتحقيق أ و جديد  :القائدة ي السوق تسعى دائما إى تقدم كل ما 

1 
 البقاء وااستمرار -

 زيادة معدل العائد على ااستثمار. -

صة السوقية للمؤسسة. -  زيادة ا

 زيادة امبيعات واأرباح. -

 ئهم للمؤسسة.كسب رضا العماء وبالتا احافظة على وا  -

 مواكبة امنافسة الزائدة. -

 دعم وتقوية معة امؤسسة ي السوق. -

ناك من يرى   2:اأمية امتزايدة لابتكار تتمثل ي أنو

رة عامة با حدود  - ا جعل اابتكار  ةوا حدود مكاني زمنيةيعتر اابتكار ظا بعد من وبا حدود ي اموضوع واجال 
 .جانب التكلفة اأد واجودة وامرونة وااعتمادية إىسراتيجي أداء ااا أبعاد

و قانون امنافسة اأساسي الذي  - ذا  و أفضل من منافسيها و و الذي ينشئ الثروة وميز الشركة ما  اابتكار بأنواعه 
ا اأعماليسود عام   .ي الوقت ا

  .ل اجماعي من خال فرق العصف الذينمي ويراكم امهارات الشخصية ي التفك والتفاع -

                                                           

 .-0،ص7330، دار وائل للنشر و التوزيع، اأردن ،عمان، تطور المنتجات الجديدةمأمون ندم عكروش، سه ندم عكروش، 1
 
م، مرجع سابق، صم 2  .00عبود 
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، ي وإدارهاعلى مستوى قطاعاها  أويزيد من جودة القرارات الي تصنع معاجة امشكات على امستوى امنظمة   - 
  .اجاات امختلفة الفنية وامالية والتسويقية وتلك اخاصة ببيئة العمل ااجتماعي

  .سن من جودة امنتجات -

  .ا يسهم ي ميز امنظمة من حيث التنافس بالوقت خرآو يساعد على تقليل الفرة بن تقدم منتج جديد   -       

  .يساعد على خلق وتعزيز القدرة التنافسية للمنظمة -

اد سبل لتفعيل وزيادة حجم امبيعات -   .يساعد على إ

نية طيبة على امؤس -   .سة لدى عمائهايساعد على خلق وتعزيز صورة ذ

ا باحتكار جزئي ومؤقت للسوق  إليهذلك تقدم امؤسسة لابتكار م يسبقها  إىباإضافة  أحد من قبلك يسمح 
 .وذلك حسب درجة كثافة اابتكار

ظى  ذا ابد أن يوضع ي سلم أولويات اإدارة العليا وأن  وعليه فاابتكار يعد أمرا ضروريا وحيويا أي مؤسسة، 
ا على امدى البعيد. دافها والتأث على بقائها ومو  بالدعم الكامل منها نظرا لقدرته على حقيق أ

 :و المصطلحات القريبة منهالمطلب الثاني: اابتكار 

البعض ا يفرق بينها وتستخدم امصطلحات  أنوااخراع( لدرجة  واإبداعناك خلط بن امصطلحات )اابتكار 
نالك تشابفس الشيء، أللدالة على ن ذا امطلب سنتطرق إى .كب بينهم  هن  بن اابتكار  تقاالفرو وي 

 وامصطلحات القريبة منه:

 واإبداع: اابتكار الفرع اأول

كلمة   إى اإبداع، حيث يعود مصطلح اإبداعنقف عند امصطلح  أنابد  واإبداعالفرق بن اابتكار  إىقبل التطرق 
1.ويع أبدع والذي يع سبب اجيءCREATE والي تع النمو، واى فعل KERE يونانية

  

يم  إى"عملية عقلية تؤدي  بأنه اإبداعويعرف قاموس بنجويل السيكولوجي  فنية نظريات  وأشكالحلول وأفكار ومفا
داثة والتفرد  ."ومنتجات تتصف با

1 
                                                           

، فرع التسويق، مد سليماي، اابتكار التسويقي وأثر 1  .7، ص733/ 733على حسن أداء امؤسسة، جامعة امسيلة، قسم علوم التسي
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 اابتكارواجدول التا يوضح الفروقات بن اإبداع و 

 (: الفرق بين اإبداع واابتكار11الجدول رقم)

 

 

مد، على  بااعتمادالطالب  إعدادمن  المصدر: امؤسسات الصناعية، املتقى الدو الرابع حول امنافسة  تنافسية التكنولوجي كمدخل لتعزيز اإبداعزب 
 1ص2010نوفمر  9و 8وااسراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج احروقات ي الدول العربية، جامعة حسيبة بن علي بالشلف، يومي 

ناك ابتكار دون وجود أفكار إبداعية، وا  اإبداعناك عاقة تازميه بن  أنومنه نستنتج  واابتكار، أي انه لن يكون 
م أساس عملية  أفرادمبدعة دون وجود  أفكارتكون  م ضروري لابتكار، لكن  اإبداعمبتكرين وفرق العمل  ووجود

ناك عوامل أخرى تؤثر ي اابتكار.  غ كاي أي 

 :واجدول التا مثل الفروقات بن ااخراع واابتكار

 

 
                                                                                                                                                                                                 

، دار امريخ للنشر، الرياض ، مود ، ترمة:إدارة أنشطة اابتكار والتغييرنيجل كينغ ونيل انديرسسون، 1  .07.، ص7330حسن حس

 (Innovationاابتكار) (Créativitéاإبداع) 

 ماعية فردية المحاولة-1

ظية العملية-2  مستمرة، طويلة متقطعة، 

تمل اأثر-3  قابل للقياس، مؤكد غ قابل للقياس، 
 اإسراتيجيةاأدوات  استعمال استعمال وتعلم طرق التفك التكوين-4
 تسي امشاريع عصف اأفكار نوع ااجتماعات-5
ا تضارب اأفكار وتشبعها نوع التفكير-6  تقارب اأفكار واإماع حو
 التوجه حو التطبيق التوجه حو التفك دور المشرف أو المسؤول-2
ميتها في المؤسسة-8  (Compétenceكفاءة) (Resourceمصدر) أ
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 الفرق بين ااختراع واابتكار :(12جدول رقم )ال                                      

 اابتكار ااختراع
 

علمي يسمح بتنمية المعرفة  اكتشاف
 اإنسانية

 
 بلورة أفكار جديدة ترتبط بالتكنولوجيا

 
 ااختراع قاعدة لابتكار

 
 الجانب التكنولوجي

 
 مدخل أساسي للتجديد

 
ذ اأفكار سيد   تطبيق و

 
اري لاخراع  اابتكار تطبيق 

 
 ميع حقول امعرفة

 .8ص ،2009، 1ط. اأردن، عمان، والتوزيع، دار أسامة للنشر ،ل خ اه، اإبداع اإداريما على بااعتماد الطالب إعدادمن المصدر: 

 :نعر عن العاقة بن ااخراع واابتكار بامعادلة التالية أنمكن 

 .اابتكار=ااخراع + التطبيق التجاري

  :واابتكار وااختراع اإبداع

ا منتج أو فكرة مبدعة إى عمل ملموس، أما ااخراع فهو    ول من خا و العملية الي  كما رأينا سابقا، اابتكار 
د أن  ا وعملها ي الواقع، بالتا  و أول خطوة ي عملية ااخراع، فهو يولد عددا من  اإبداعخلق فكرة وتطوير

ا.اأفكار لنختار منها واحدة، أما عملية اا  1خراع فهي اختيار الفكرة لتطوير

                                                           

 .03،ص733 ،0.والتوزيع،عمان،اأردن،طدار أسامة للنشر . اإبداع اإداريمال خ اه، 1
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 المطلب الثالث: مقومات اابتكار

م استثمار  يعرف اابتكار على أنه القدرة على ابتكار أساليب مكن أن تلقى التجاوب اأمثل من العمال وحفز
داف التنظيمية. بهم لتحقيق اأ  قدراهم وموا

ذا التعريف يؤكد على أمية استثمار اأفكار ا  إن  ب ومهارات اآخرين واستثمار اموجودة لدى الفرد ي حريك موا
 بشكل يفيد امنظمة.

 :1تتلخص مقومات اابتكار فيما يليو      

 :يعتر اانتماء الوط وامنظماي واأسري أساس اابتكار واإبداع على امستوى القومي  اانتماء واارتباط بالمنظمة
ذا امفهوم ي عملية وامنظماي والعائلي. فعل ى سبيل امثال، تعد اليابان جتمعا وإدارات مثاا حيا يدل على أمية ودور 

ا ي زيادة إخاص الفرد أيا   ذ القيمة ااجتماعية وتسخ اابتكار واإبداع. فقد مكنت اليابان من ااستفادة من 
لف الكث من الدول النامية، حيث ا كان موقعه ي العمل، وعلى العكس من ذلك، فإن الشعور بالا مبااة يفسر 

 يفكر الفرد إا بالطرائق الي مكنه فيها حقيق امكاسب على حساب امنظمة الي يعمل فيها.

 فيض التكاليف،  لحس ااقتصادي وااجتماعي:ا و حقيق الكفاية والفعالية، وتع الكفاية  إن مرر وجود اإدارة 
ي تش إى ا ذا و س ااجتماعي، وإن انعدام  س ااقتصادي، وإن حسن نوعية وجودة اخدمة امقدمة يش إى ا

در اموارد وعدم القدرة على اابتكار واإبداع. س ااقتصادي وااجتماعي يؤدي إى   ا

 :تمد على الطرائق واأساليب ب على اإدارة اابتكارية واإبداعية أن تع العقلية العلمية في التعامل مع المشاكل
العلمية بدا من أسلوب احاولة واخطأ. فالوقت الذي كانت تعتمد فيه اإدارة على اجهد الفردي قد مضى، وقد 

 أصبحت مهنة تعتمد على التنظيم الذي يقوم بدور على اجهود امتكاملة لكافة العمال.

 :اع من مناخ تنظيمي يسود احرام الرأي اآخر، بل واإصرار على ا بد لابتكار واإبد اانفتاح على الرأي اآخر
ذا امنطلق تنتهز امنظمات اابتكارية الفرص امناسبة  و الذي يوصل للجديد والشيء امفيد، ومن  وار  التعاون معه، فا

لى نفسها، فإها حكم على وتعمل على تشجيع اأفراد ليقدموا امقرحات للتطوير والتحسن، أما امنظمات امنغلقة ع
 نفسها باموت البطيء.

 :ب اآخرين ي جهد ماعي، فا مكن لابتكار واإبداع أن يتحقق إا بتشجيع   اإيمان بموا باعتبار أن اإدارة 
ب على اإدارة أن داف التنظيمية. ولكي يتحقق ذلك   كافة العمال لتقدم امسامة بأقصى إمكانياهم ي حقيق اأ

                                                           

 .07 ،00.، ص7333 ،0.دار الرضا للنشر،سوريا،ج. إدارة اإبداع واابتكار اأسس التكنولوجية وطرائق التطبيقرعد حسن الصرن، 1
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تمامها لتشجيع روح الفريق، ولكن سلطة وتسلط بعض امديرين، بل بعض امديرين وأصحاب امراكز، تدفعهم  تو ا
ذا العمل يؤثر على الروح  م وراء امنجزات، متناسن أن مثل  أحيانا إى إخفاء جهود اجماعة، ح يظهروا أهم وحد

دم. و عامل إحباط و  امعنوية للعمال، و

 تمام باأبعاد اإنسانية ي  إنساني في التعامل وااتصاات:البعد ا يتحقق اجال اأكر لابتكار واإبداع ي ظل اا
تمام ورأي اإدارة كلما  ل ا تمام هم وشعروا أهم  م أدوات اابتكار واإبداع. فكلما زاد اا النظر للعمال الذين 

قق إنتاجا وخد  مات أفضل.اجتهدوا ي العمل على ما 

 :يتميز امبتكرون وامبدعون بالسعي امستمر لأفضل واستشراف امستقبل ورؤية الفرص امتاحة  المثالية والمستقبلية
ا.  والتفك بكيفية استثمار

 سيرورة ومتطلبات اابتكار المبحث الثاني:

وحن امبدأ ي ، و عدم التأكد ليةاإن ما ياحظ على بيئة اأعمال ا أما القاعدة الوحيدة للنمو ، التغ الثابت 
ي امنافسة وتنوع استراتيجيا ذ البيئة الي هاوالتطور  ، تزداد فيها امؤسسات بشكل م يسبق له مثيل وأساليبها وي 

ي تلك ، والعمليات تتغ بسرعة، تتقادم، امنتجات  التكنولوجيا تتطور، د اأسواق تتحول  فامؤسسات الناجحة 
 .اابتكار الي تقوم على

الية وإدخال ذا التسارع ي حسن امنتجات ا اضر ناحظ على امؤسسات  ذا  ي الوقت ا منتجات جديدة. و
اصل ي رؤية امؤسسة إى اابتكار وااستثمار فيه قق قيمة مضافة عالية  راجع إى التطور ا بوصفه النشاط الذي 

الية الي من أبرز صة السوقيةعدم وجود ضمت ما والساح التنافسي ي السوق ا ، انات أكيدة ي احافظة على ا
ا يهدد حصتها ي السوق. إن ، سوف تقوم امؤسسة امنافسة بذلك هابتطوير منتجا أن امؤسسة الي ا تقوم

ي الي تطور منتجا امؤسسة ة أسرع من امؤسسات امنافسة أو تكون أكثر قدرة هاالناجحة اليوم  منها على  بوت
اجات الزبائن ورة اابتكار ومراحل العملية اابتكارية، لذااستجابة  دا امبحث إى س  .ا سنتطرق ي 

 : سيرورة اابتكاراأولالمطلب 

العملية اابتكارية بوصفها عملية تقدم وتطوير أفكار جديدة تأخذ طريقها للتطبيق ي امنتجات أو خدمات أو عملية أو 
ذا يع أها عملية دؤوبة  اعمليات جديدة. و  :فيما يلي متواصلة تتألف من مراحل متعددة مكن حديد

اجة معينة داخلية يريد  ي إشباعهاحيث يشعر الفرد  اجة  اجة تفتق  :ااخراع، والعرب يقولون أم. فا ا
يلة. فتتولد عند الفرد قوة كامنة  دث تفاعل بن القوة أوا  ةالكامن رغبة داخلية لعمل شيء ما يسمى دافعا. م 
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 إنتاجا)الدافع( لدى الفرد والظروف البيئية اخارجية. وي حالة الظروف امناسبة وامشجعة وغ امعطلة، ينتج الفرد لنا 
 1جديدا.

:العملية اابتكارية تتسم بعدة خصائص اذكر منها أنواتفق الباحثون 
2 

 ضع للبحث والتحليل العلمي وكذلك للمعاجة والضبط التجريي.-

 و التذكر و التفك والتحليل اإدراكعملية تشتمل على -

 قمة نضجها وذروها عند بعض اأشخاص نتيجة عمليات شخصية واجتماعية. إىتوجد لدى كل فرد، ولكنها تصل -

دث ي وقت معن - ا.  أنعملية اابتكارية  أثناءا حدث بطريقة متتالية منظمة، و  تصبح أحد امراحل أبرز من غ

م     م عبود   3العملية اابتكارية مكن النظر إليها من منظورين ما: أنورأى 

العملية اابتكارية بوصفها عملية تقدم وتطوير أفكار جديدة تأخذ طريقها للتطبيق ي امنتجات أو خدمات أو  *أوًا:
ذا يع أها عملية دؤوبة متواصلة تتألف من مر  ا باآي:عملية أو عمليات جديدة. و  احل متعددة مكن حديد

  (Innovation Developmentتطوير اابتكار ) .1

ذ امرحلة هتم امنظمة بتقييم وتعديل، وحسن اأفكار اجديدة من أجل حويلها إى منتج جديد أو خدمة جديدة،   ي
 كما يتم تقليص عدد اأفكار إى عدد قليل من اأفكار امطورة القابلة للتطبيق.

 (Innovation applicationتطبيق اابتكار ) .2

ذ امرحلة تستخدم امنظمة اأ فكار امطورة لتقوم بعملية التصميم و التصنيع و التوريد للمنتجات أو اخدمات أو ي 
 العمليات اجديدة.

 
 

                                                           

 .000مرجع سابق، ص تنمية القدرات اابتكارية،مدحت أبو نصر, 1
0.، ص، مرجع سابقرعد حسن الصرن 2 7. 
م، 3  .878-868، مرجع سابق، صالقيادة وإدارة اابتكارم عبود 



اني:  رأس الما الفكريدعم اابتكار من خا ...................................................الفص ال

 

 

39 

 (Application Launchإطاق التطبيق ) .3

ذ  م ي  ذ امرحلة تقوم امنظمة بإدخال امنتجات أو اخدمات أو اخدمات اجديدة إى السوق. والسؤال اأ و ي 
ل ي:  ل يرغب الزبائن بشرائه؟ إن تاريخ اابتكار حافل باأفكار اجديدة  امرحلة  أن اابتكار ينجح ي السوق؟ و

تمام كاي من الزبائن.  الي م توجد ا

 (Innovation Growthتنامي اابتكار ) .4

ا يع أن اا ذ امرحلة فإن اابتكار الناجح ي السوق يتسم بنمو الطلب معدل متزايد،  بتكار دخل مرحلة و ي 
ية العالية مع إمكانية أن الطلب يتجاوز العرض.  النمو اأداء ااقتصادي وحقيق الر

 :(Innovation Maturityنضوج اابتكار ) .5

ذ امرحلة أغلب امنظمات امنافسة تصل إى اابتكار و تطبيقه بإدخال منتجاها أو خدماها إى السوق ما  .6 ي 
اأصلي، كما أن امنظمات امنافسة تعمل و بسرعة على إدخال التعديات و التحسينات اجزئية ينافس اابتكار 

جم، والتغليف، ة عليه ح تستفيد كل إمكانيات التحسن ي اخصائص ، والركيب، و ا وجاات  الصغ
 ااستعمال...اخ.

ور اابتكار ) .7  : (Innovation Declineتد

ور الاحق. وعندما تكون امنظمة غ قادرة على زيادة امبيعات وعدم  ن كلإ  مل بذور تد ابتكار جديد ناجح 
ور الي ا بد من تكلل  ذا اابتكار يدخل مرحلة تد حقيق ميزة تنافسية من اابتكار ي أواخر مرحلة النضوج، فإن 

اذ امنظمة قرار إخراجه من اخدمة بعد أن تكون قد طّورت اابتكار اجديد الاحق من أجل استمرار دوران اابتكار  با
 امتعاقب امستدام )أنظر الشكل(.

  ( مراحل عملية اابتكار12الشكل رقم )                                        
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 : معوقات اابتكارالثانيالمطلب 
دف والوصول إى النتائج  يتأثر اابتكار سلبا بامعوقات الي مكن أن تعرض طريقه، إذ حول دون حقيق ا

ناك عدد من امعوقات الي مكن تصنيفها إى اجاات التالية  1:امرجوة. و

 أوا: المعوقات ااجتماعية والمتمثلة في:

  وعدم حصوله على احرام وتقدير اآخرين و ، مساندهم يؤدي إى إعاقة اابتكار ووضع حاجز عدم تشجيع الفرد وحفيز
 ضد اأفكار اجديدة.

 .طبيعة البيئة الي يعيش فيها 

 .العادات والتقاليد السائدة 

 .ات البناءة  عدم مواكبة التغ

  .التسرع ي تقييم اأفكار 

 .ياي  شلل نسي ي اأنظمة الفرعية امكونة للنظام ااجتماعي ا

 التكامل ااجتماعي. قلة 

 .اأنانية امفرطة 

  الشعور الداخلي بالنقص وأن غ أفضل منه وتتضح الصورة ي الغالب عندما يواجه بعض التعليقات الداخلية الي غالبا
 ما يتخوف منها وا يرغب ي مواجهتها.

 ثانيا: المعوقات النفسية والمتمثلة في:

 .عدم الثقة ي النفس 

 رضا بالواقع.قلة امعرفة وال 

 .اخوف على الرزق 

 .النمط التقليدي ي اأداء 

 .نا ومنعنا من السعي وراء اجديد د من اابتكار، فاخوف يقيد تفك  يؤدي اخوف أو القلق إى ا

 .عدم القدرة على حل امشكات 

 .ااعتمادية مع عدم ااستقال عن فكر اآخرين 

                                                           

م،1  .70،صمرجع سابقم عبود 
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  ارا. التشاؤم وعدم الرغبة حو تغي الو ن إى وضع أكثر إشراقا وازد  ضع الرا

 ثالثا: المعوقات التنظيمية والمتمثلة في:

 .سيادة النمط اإداري التقليدي 

 .عدم توازن السلطات مع امسؤوليات 

 ."ا "الروتن القاتل  التمسك باللوائح واإدارة من خا

 ا أثر ي نفسية  الدول العربيةوضوح اخطط وبرامج اجهات امعنية باابتكار )كامؤسسات وامراكز العلمية( ي كل  عدم
 الشخص امبتكر.

 .انعدام روح الفريق وسوء نظام ااتصاات 

 نه توليد الكث من اإطالة ي اإجراءات اخاصة بتسجيل املكية الفكرية وبراءات ااخراع لدى اجهات الرمية من شأ
  اإحباط واليأس عند امبتكر.

 الثالث: خطوات تحسين اابتكار المطلب

م ي خلق بيئة تعمل على    إن ااسراتيجيات امختلفة للتخلص من امخاوف الي مثل عقبة أمام اابتكار وااستمرار تسا
ذ ااسراتيجيات نذكر ما  م   :1يليتشجيع وحسن اابتكار، ومن أ

 :زيادة الوعي بتوقعات وحاجات امؤسسة إى اابتكار، وإتاحة تدريبات كافية على التفك اأكثر تفاعلية. الوعي 
 :نة. التحليل ذا اأسلوب استخداما ابتكاريا يؤدي إى حقيق نتائج مطابقة للحالة الرا  يقدم 

فيفه، إذا ما يسرت امؤسسة ااتصال طلب امساعدة من امصادر اموثوقة: إن اخوف من امخاطرة وا لفشل مكن 
 باخراء من اخارج ومتخصصن ي التحفيز حو اابتكار.

 :)يد اانتقاد احتمل من الطرف اآخر  التطعيم )بالقليل من المرة الواحدة اولة أحد الطرفن أن يبطل أو  ي  و
 مواجهة امشكات قبله.

 :تقدم امكافآت على اكتشاف أفكار جديدة مكن أن تتيح فوائد للمؤسسة، وظهرت نتيجة ذلك من خال  اإثابة
ذ  احا بارزا م  اإسراتيجيةتطبيق  ادمن خال  إثباتهلتحقق   مساحات ابتكارية جديدة.  إ
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 اابتكار أبعاد :الرابعالمطلب 
ربة اأفراد  إن   ذا ما جعل  رة معقدة وعميقة  و ظا ة التطور اإنساي، و رة ذات تأريخ طويل ي مس اابتكار ظا

ديث ثرية ي جال اابتكار تلف تصنيفات الباحثن ي أبعاد أو أنواع  وكذلك امنظمات وخاصة ي عصرنا ا ذا 
ذا امبحث سنتطرق إى أبعاد ااب   تكار.اابتكار. وي 

  :اابتكار في المنتج اأول الفرع

  اابتكار في المنتجتعريف  أوا:

حزمة من امنافع امادية واخدمات الي  يعتر امنتج العنصر اأساسي ي امزيج التسويقي، حيث يعرف امنتج على أنه  
ذلك إى تقدم إشباع حاجات ورغبات الزبائن وبذلك فامنتج ا يشمل فقط اأشياء امادية )سلع ملموسة( وإما يتعدى 

ذا امطلب سنتطرق إى ابتكار امنتج.اأشياء غ امادية )خدمات(.  وي 

يازة إشباع حاجة أو P.kotlerيرى ) و " أي مكن تقدمه للسوق بغرض ااستهاك أو ااستخدام أو ا ( أن امنتج 
و بذلك يشمل اأشياء امادية واخدمات غ امادية، واأشخاص، و  اأماكن وامؤسسات واأفكار وأن رغبة معينة و

ا. جم وامظهر امادي واللون والعامة... وغ يزة مجموعة من اخصائص مثل ا ي وحدة   1مفردة امنتج 

م. ا   وبالتا فالزبائن يشرون منتج معن من أجل امنافع واإشباع الذي يعتقدون أن امنتج سيوفر

 2 ما:وتقسم امنتجات إى نوعن أساسين

 أوالتذوق  أوالرؤية  أوتشمل كافة امنتجات الي يدركها الزبون باللمس  السلع أو المنتجات المادية: - أ
 الشم مثل السيارات، امابس، العطور، اأحذية، الساعات...اخ.

تشمل ختلف اخدمات واجوانب غ امادية مثل خدمات قانونية، الخدمات أو المنتجات الخدمية:  - ب
 .اخسياحية، خدمات النقل... طبية،

و جموعة من امواصفات وامميزات الي مكن أن تكون سببا ي زيادة الطلب عليها من قبل امستهلكن  وبذلك فامنتج 
اجات والرغبات  أو الزبائن، لذلك من الضروري واأحسن بأن تظهر ي السوق مظهر جذاب وملفت إشباع ا

اجة إى ابتكار وتطوير منتجات جديدة للتكيف مع ذلك.الديناميكية وامتطورة وم نا ظهرت ا  ن 

                                                           

ة للنشر والتوزيع، عمان، اأردن، بين النظرية والتطبيقمبادئ التسويق الحديث زكريا عزام وآخرون،  -1 0، ص 733، دار امس 0. 
ي -2 يم -، استراتيجيات التسويقنزار عبد اجيد الرواري وأمد فهمي الرز 0،دار وائل للنشر والتوزيع،عمان،اأردن، ص النظريات-اأسس–المفا 3. 
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ا امؤسسة تقوم بطرح منتجات جديدة أو تعديل منتجاها  و " العملية الي من خا حيث يقصد بابتكار منتجات 
تلف عن منافسيها"، ويتضمن الية من ناحية العامة التجارية أو ح من ناحية احتوى بطريقة  اابتكار ي امنتج  ا

 1واحد أو أكثر من اأبعاد التالية:

الية )يضم جموعة جديدة من امنتجات(. -  إضافة خط جديد إى خطوط اإنتاج ا

 ابتكار منتج جديد م يكن موجود أصا ي السوق. -

الية )إدخال تعديات من ناحية تغليف امنتج أو عامته التجارية أو ح  تعديل - أو تطوير امنتجات ا
 مضمونه(.

كما أن مفهوم امنتج اجديد يشوبه شيء من الغموض فالبعض يرى أن امنتجات اجديدة تقتصر على امنتجات الي 
و موجود نتيجة التعديل   تطرح ي السوق أول مرة، بينما يرى البعض اآخر أها مثل تلف عم  كل امنتجات الي 

 2اجزئي ي الشكل أو اللون أو بعض اإضافات أو البدائل إشباع حاجات ورغبات الزبائن.

   اابتكار في المنتجمراحل عملية  ثانيا:

ي: ضع مراحل عديدة   3عموما عملية ابتكار امنتجات ليست بالعملية السهلة حيث 

ا امؤسسة لتقدم منتجات جديدة إى سوق أو لتعديل حيث مثل ختلف اأفكار الي تطرحه توليد اأفكار: -
ذ اأفكار من داخل امؤسسة كإدارة التسويق، إدارة اإنتاج، بل مكن  الية، وا تنحصر مصادر  منتجاها ا

اث، اجامعات، الزبائن...  أن تكون من مصادر خارجية مثل امنافسن، مراكز اأ

م فيها تقييم وتنقية اأفكار واستخاص أنسبها ي ضوء إمكانات حيث يت غربلة أو استخاص اأفكار: -
 امؤسسة.

بعد تصفية واختيار انسبها، يتم تقييم اأفكار من النواحي امادية والطلب امتوقع  التقييم ااقتصادي لأفكار: -
 والقدرات اإنتاجية وامنتجات امنافسة.

جرد فكرة إى حيز التنفيذ الفعلي من خال تقدير حجم ي مرحلة نقل امنتج من  تطوير المنتج الجديد: -
 امنتج. إنتاجاأعمال والعمليات الازمة م 
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صول على ردود أفعال امستهلكن  اختبار المنتج: - اولة ا دود، م  ريي ي نطاق  حيث م طرحه ي سوق 
.  والزبائن إزاء

احه يتم التقويم النهائي: - طرحه ي السوق بكميات تنافسية، أما ي حالة فشله يتم  بعد اختبار وي حالة 
م ااحرافات واأخطاء من أجل تصحيحها م يتم طرحه.  معرفة أ

ذ امنتجات اجديدة فهناك  ذا اإطار ما: إسراتيجيتنأما فيما خص كيفية تسع   1مهمتن ي 

دف منه التغلغل والنمو ي  التغلغل السوقي: إستراتيجية - تستخدم بشكل عام عند تقدم منتج للسوق، وا
ية ي اأمد الطويل، من خال  كنة، بالشكل الذي يؤدي إى زيادة الر صول على أعلى حصة  السوق وا

ذ  ساسية لنمو اأسعار واستغال اإ اإسراتيجيةاستخدام اأسعار امنخفضة، وتاءم  نتاج السوق ذات ا
ذا عاما مشجعا لظهور امنافسة الفعلية أو  جم، وعندما يكون السعر منخفضا يكون  وفق اقتصاديات ا

 احتملة.

ذ  قشط السوق: إستراتيجية - ة للرويج، وتكون  كن مع ميزانية كب  اإسراتيجيةوتع التسع بأعلى سعر 
صول على امنتج من مناسبة للزبون أو امستهلك الذي ا متلك حساسية  ا اأسعار ويسعى إى ا عالية 

.  ميع النواحي خاصة اجودة مهما كان سعر

عموما مكن القول أنه أصبح من امهم والضروري للمؤسسات أن تقوم من فرة أخرى بطرح منتجات جديدة أو إدخال 
يط الية للتكيف مع متطلبات ااستمرار ي  . حسينات على منتجاها ا و التغ  مبدأ الثبات 

وث  ن، حيث تتطلب معلومات و ي ليست باأمر ا كما أن عملية ابتكار منتجات جديدة وطرحها ي السوق 
وجموعة من التفاعات بن ختلف الوظائف، وإا سوف تفشل أي ابتكارات أو تعديات تقوم ها امؤسسة، فامنتج 

يتها وي اجديد )سلعة أو خدمة( ساحا ذو حد ا ور ا ومو ين فهو ضروري للمحافظة على وضع امؤسسة واستقرار
م اأسباب امؤدية إى فشل امنتجات اجديدة ما يلي:  2الوقت ذاته يعد قرارا ذو خاطر عالية، ومن أ

وث التسويق. -  عدم دقة وموضوعية 

 عدم التكامل بن اإدارات امختلفة. -

 م السلع اجديدة إى السوق.قلة اميزانية امخصصة لتقد -

 وجود مشاكل معينة ي إنتاج السلعة اجديد. -
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فاض معدل العائد على ااستثمار. -  ا

 ارتفاع تكاليف اإنتاج والتسويق عما كان متوقع. -

 عدم اختيار الوقت امناسب لطرح أو تقدم منتجات جديدة ي السوق. -

اح امنتجات اجديدة يتوقف ع  1لى ما يلي:وي امقابل فإن 

اح  - ية للمنتجات اجديدة قبل مرحلة  اإسراتيجيةمدى  ا،  تقدمهاالرو إى اأسواق من دعاية وإعان وغ
 ا يؤدي إى جذب الزبون لإقبال على تب امنتج اجديد.

وإبراز ميزة متناسبة مع ما يطلبونه  قدرة امؤسسة على حديد احتياجات الزبائن ورغباهم للسلع امبتكرة واجديدة -
م العلمي والطبقة ااجتماعية الي ينتمون إليها.  من إضافة تليق مستوا

داف وسياسة امؤسسة وتنمية امنتجات اجديدة. -  الربط بن أ

 مدى التنسيق بن البحوث والتطوير والتسويق. -

تمام خاص  - ي اأسواق التجارية، وكلما كانت السمة التجديد، فمن امعروف أن أي شيء جديد يكون له ا
 اجديدة ي امنتج يسهل رؤيتها وماحظتها، كلما كان ذلك أفضل.

مدى قناعة احيط الداخلي للمؤسسة باابتكار حيث ابد من تشجيع مشروعات اأعمال على تب  -
 اابتكار والتجديد ومدى حمل امخاطر امرتبة على ذلك التجديد. إسراتيجية

ا. -  حسن انتقاء واختيار اأفكار اجديدة قبل ااتفاق على تطوير

 حسن استخدام اخرات واموارد امتاحة. -

فاعلية وكفاءة اأنشطة التسويقية امرتبطة بالسلع اجديدة من اختيار ااسم التجاري، التعبئة والتغليف، قنوات  -
 التوزيع.

 دير مبيعات امنتجات اجديدة.دراسة اأسواق وحليلها ويتمثل ذلك ي حسن تق -

 اختيار الوقت امناسب لطرح امنتجات اجديدة ي اأسواق. -

 التعقيد. أو اجيد غ اأداء النوعية، رداءة مثل العيوب خلو امنتجات اجديدة من -

وبالرغم من  وخاصة ما سبق فإن ابتكار منتجات ليست بالعملية السهلة وتعتر من التحديات الي تواجه امؤسسات،
ل تلك الي وصلت إى مرحلة  إاذلك  اد وتقدم سلع وخدمات جديدة أو مبتكرة حل  أها أصبحت تفكر ي إ

. ا  ااحدار، كما ينبغي أن تقوم بتطبيق سياسات تسويقية مرنة متوافقة مع حديات احيط ا
                                                           

 .70-70 ، ص. صمرجع سابقزكريا عزام وآخرون،  -1
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 ابتكار العمليةالثاني : فرعال

م أبعاد  إن م ي اابتكارابتكار العملية من أ ذا امطلب سنتطرق إى عملية ا حيث أنه يسا بتكار امنتجات، وي 
 ابتكار العملية.

وابتكار العملية أو ابتكار  ب أن تكون نتائج الطريقة مهمة  :الطريقة  استحداث إنتاج جديد أو حسن طريقة قائمة، 
اجودة، وتكلفة التصنيع وا يأخذ بعن ااعتبار التحسينات الي تتم على مستوى التنظيم بالنسبة مستوى اإنتاج، 

 1وتسي امؤسسة.

م أنه اابتكار اموجه للتكنولوجيا  و النظام التشغيلي.   م عبود   2و يعرفه 

 اإداري: اابتكار الثالث فرعال

 ومكن تعريفه كاآي:  ومضمونا شكا الباحثن نب اإدارياابتكار  فيتعار به تتشا
يكل مباشر بشكل يتعلقي بأنه: اإدار  اإبداعيعرف   مباشر غ وبشكل امؤسسة، ي اإدارية والعملية التنظيمي، با

 3اأساسية. امؤسسة بنشاطات
رم     يتضمن اإجراءات واأدوار والبناء التنظيمي والقواعد وإعادة تصميم : اإداري اابتكار( أن 0ويرى ) ا

إى النشاطات اإبداعية الي هدف إى حسن العاقات بن اأفراد والتفاعل فيما بينهم بغية الوصول  العمل باإضافة
داف امعنية ها ام إى  4ؤسسة.اأ

 يتخذ وقد العمل، موقع ي اجماعة أو الفرد مارسه الذي امميز السلوكبأنه:  (733ا رشيدة وأخو  )امعايوعرفه     
 العمل، موقع ي وامرونة التكيف على والقدرة ،ؤسسةام خلدا نشر ي واإسهام التغي تبة: اآتي اأشكال أحد

                                                           

1
، قسم علوم التجارة، جامعة سعد دحلب المؤتمرات البيئية على اإبداع التكنولوجيإمان بلبولة ،    ، كلية العلوم ااقتصادية و علوم التسي ، مذكرة ماجست

 51، ص2006، البليدة، 
2
م،     .231، ص قمرجع سابم عبود 
، رشاد نايف. 3 بحث مقدم إلى ملتقى الدولي حول اإبداع والتغيير التنظيمي في "، المؤسسي وتنمية المورد البشري في المنظماتاإبداع  أماء صا

. : جامعة سعد دحلب،المنظمات الحديثة دراسة وتجارب وطنية ودولية  ، البليدة، اجزائرماي 18/19  2011كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسي
كيم عقلة. امعاي، أمن عودة، وأخو أ4 المجلة ، ةيالتمكين اإداري وأثار في اإبداع العاملين في جامعة اأردنية: دراسة ميدانية تحليلرشيد، عبد ا

 .70 :ص .733، 7، ع0مج، اأردن، اأردنية في اإدارة اأعمال
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 اممارسات قبول وعدم العمل، ي اجديدة اأساليب وتوظيف واستخدام اجازفة، وحمل امشكات حل ي واإسهام
 1.الفرد تفك من حد الي
0ويعرف )أبو فارس     يث  اابتكار( 3 اإداري على أنه:القدرة على إبداع أساليب ووسائل وأفكار مفيدة للعمل 

ب  ذ اأفكار واأساليب التجاوب اأمثل من قبل العاملن ي امؤسسات وحفز ما لديهم من قدرات وموا تلقى 
ذا يع أن ا داف اإنتاجية بصورة أفضل. و  إبداع اإداري عملية تضمن ثاثة عناصر متداخلة ومتشابكة:لتحقيق اأ

 العنصر اأول: يتمثل ي الفكرة القيادية والرؤيا امتميزة لإداري.
ب ومهارات اأفراد والفريق.  العنصر الثاي: فإنه يتمثل ي حريك وتشغيل وإذكاء موا

ذ الركيبة وحو  ا يعمل على تطوير العنصر الثالث: يتمثل ي استثمار نتائج  يلها إى القنوات اإنتاجية الصحيحة 
 2العمل.

 أو أفكار اكتشاف عنه ينتج قد ا التقليدية وامعرفة التفك عن اخروج: بأنه اإداري اابتكاركما يرى )حسن(      
ا وما ةؤسسام وإمكانيات لظروف ومناسبة ومقبولة ورةـــومتط جديدة ملــع أساليب أو اتـــاخراع أو نظريات  يساعد

ات كافة مع والتفاعل التكيف على  3ها. العاملن وأداء أدائها مستوى وتطوير إنتاجيتها وحسن امتغ
 رأس المال الفكريمن خال  راابتكادعم : الثالثالمبحث 

ة ، ولن يتحقق ذلك إا  م وسيلة لتحقيق اميزة التنافسية ي زمن يزداد فيه التقليد بسرعة كب يشكل اابتكار أ
ا الفكري ، فاستثمار العنصر البشري يع تثمن نشاط ه واستغال أفكار الي إذا كانت امؤسسة تثمن رأما

ل امشاكل الي تواجهها  قد تأي باجديد امبتكر للمؤسسة ، وإن إتاحة الفرصة أمام رأس امال الفكري 
قق للمؤسسة اميزة التنافسية  ذا ما  امؤسسة ، أو لتحديث وتطوير أساليب العمل واإنتاج واإدارة ها ، 

 باستمرار ، ويؤدي ذلك إى ما يلي : 

 

                                                           

ا في تحقيق اإبداع اإداري لدإدارة درويش، مروان معة.  1 ث مقدم إى امؤمر الثايي مديري فروع البنوك العاملة في فلسطينالمعرفة ودور لكلية  ، 
 .03ص: ، 733 ،أفريل 7/7، قدس، فلسطن: جامعة القدس امفتوحة،ااقتصاد والعلوم اإدارية

مد بن على حسن. 2 ا في اإبداع اإداري ن وجهة نالليثي،  ظر مديري مدارس التعليم اابتدائي بالعاصمة الثقافة التنظيمية لمدير المدرسة ودور
 .00ص  ،733امملكة العربية السعودية، الربية،جامعة أم القرى، كلية  (،غ منشورة)رسالة ماجست ي اإدارة الربوية و التخطيط  المقدسة،

، رسالة على اأجهزة اأمنية بمطار الملك عبد العزيز الدولي جدةاإبداع اإداري وعاقته باأداء الوظيفي: دراسة تطبيقية . ،حام على حسن رضا، 3
 .03ص ،2003 ، أكادمية نايف العربية للعلوم اأمنية، كلية الدراسات العليا، امملكة العربية سعودية، غ منشورةماجست ي العلوم اأمنية
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  زيادة القدرة اابتكارية :اأولالمطلب 

ل امشكات وتوليد اأفكار الي تسمح بالتجديد امؤدي إى   يشكل التفك اإبداعي و اابتكاري أسلوبا حديثا 
ب أن  ن م يستطيعوا مقاومة تلك امنافسة . و بقاء امؤسسة ي السوق الي تتصف بشدة امنافسة وكثرة اخارجن منها 

التفك اابتكاري ا يقتصر على تنمية مهارات العمال واموظفن وزيادة يعرف القائمون على امؤسسات أن تنمية 
م  م وتنمية إدراكهم وتوسيع مداركهم وتصوراهم وتنمية خيا إنتاجهم فقط ، ولكن تشمل تنمية درجة الوعي عند

رية ي مواجهة امشاكل  م بأنفسهم ي جو تسود حرية امبادرة وا م بقدراهم واعتداد ومواجهتها وحلها بطريقة وشعور
دف .  ابتكارية والي تسمح بتحقيق ا

 تنويع المنتجات  الثاني: المطلب

يطها التنافسي ااعتماد على إنتاج نوع واحد من السلع ومدة طويلة ، خاصة ي زمن يتميز   ليس بإمكان امؤسسة ي 
اصل ي اجال التق وأسالي ب اإنتاج واإدارة ، وتطور طرق التسويق والوصول إى بقصر دورة حياة امنتج فالتطور ا

ذ  رضا وواء الزبائن كل ذلك أدى إى اختزال زمن التعريف بامنتح واختفت الفرة الفاصلة بن ظهور ورواج امنتج وكل 
ية الي مكنه من ي ملك امعرفة و يتسم بالكفاءة والفعالاحها إى رأس امال الفكري الذ العمليات والتطورات يرجع

داف امرجوة.  حقيق اأ

 جذب العماء وتعزيز وائهم  :الثالث المطلب

ظة   حتاج امؤسسة خال نشاطها إى ضمان تسويق منتجاها ، ومع اشتداد امنافسة مكن أن تفقد امؤسسة زبائنها ي أي 
سة إى زبائن جدد ي كل فرة ، وأن تسعى إى كسب ، منعها ذلك من ااستمرار ي النشاط ، بناء على ذلك حتاج امؤس

وتعزيز وائهم ، ضمانا استمرار إمكانية تسويق امنتجات ، ولن يتحقق ذلك للمؤسسة إا إذا كانت تتوفر على موارد بشرية 
يوجد ها أكثر من  قادرة على تلميع صورها أمام الزبائن ، فرأس امال الفكري يتعدى حقل اإنتاج إى السوق الواسعة الي

 منتج . 

ذا العنصر على  و مهمة العنصر البشري الذي يشكل جزءا من رأس امال الفكري للمؤسسة وما م يتوفر  إن التسويق 
ديثة أن اابتكار  ض بالتثمن ، فقدت امؤسسة عنصرا أساسيا للميزة التنافسية ، وقد أثبتت التجارب ا الكفاءة وم 

صة السوقية للمؤسسة ، وما إن يستطيع القائمون على التسويق إقناع الزبون بالواء بش أنواعه من ش أنه مضاعفة ا
صة السوقية امكتسبة لفرة أطول .  للمؤسسة ح تضمن تلك ا



اني:  رأس الما الفكريدعم اابتكار من خا ...................................................الفص ال

 

 

49 

 استمرار اابتكار  الرابع: مطلبال

م مستقبا ، خاصة ي   سوق تتميز بشدة امنافسة الي بعد جذب العماء وتعزيز وائهم للمؤسسة ينبغي أن ا تفقد
ددة من امنتجات  تزداد كلما زاد اانفتاح ااقتصادي والتحرير اما ، لذا ليس من صا امؤسسة ااعتماد على أنواع 

لفرة أطول ، ذلك أن امنافسن قد يوفرون اأفضل للزبائن فيؤثرون فيهم ، فيؤدي ذلك إى خسارة وائهم من قبل 
واجز أمام السلع واخدمات ، امؤسسة ا ة جدا ي ظل العومة وإزالة ا أوى ، خاصة وأن دورة حياة امنتج أصبحت قص

 الي أصبحت تتدفق على ختلف اأسواق ي العام خاصة ي ظل امنظمة العامية للتجارة.

جودة، من شأنه ضمان استمرار واء إن استمرار اابتكار امؤدي إى إنتاج سلع جديدة، أو تغ ي شكل السلع امو 
م الذين يقومون باابتكار ؟ صة السوقية للمؤسسة، فمن   الزبائن، وضمان ا

إن التكنولوجيات امتطورة ، والطرق العلمية ي التسي اإداري العالية الدقة ، والعمليات التسويقية القائمة على اأسس 
إن حازت امؤسسة العنصر البشري القادر على حقيق ذلك ، مكنت من العلمية ، كلها نتاج الفكر البشري ، وما 

صول على رأس امال الفكري امبدع وامبتكر، الذي يسمح بتحقيق اابتكار امستمر للمؤسسة.   ا
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 :خاصة

ي احرك اأساسي للمؤسسات و ذلك للحفاظ على  اقتصادامنظمات اليوم إى تتجه    امعرفة، أين أصبحت امعرفة 
تمامها التنافسية، فكان لزاما ميز  تمام باابتكار. اا ا التنافسي و عليه م اا  باجديد للفاظ على مركز

م ما تكلم عنه الباحثون ركزنالقد    ذا الفصل على أ ي جال اإدارة و التنظيم، فعرضنا التعريفات،  ي 
 مه وحقيقه من خال رأس امال الفكري.وضحنا أن اابتكار مكن دع واخصائص..... 
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 تمهيد:

ظري متغرات الدراسة امتمثلة ي  ا ي الفصول السابقة اإطار ال اول ، الراس مال الفكري و اابتكاربعدما ت
اك دورا فعاا  هما فوجدنا أن  ظرية بي ذا اابتكاري التأثر على  يلعب الراس مال الفكري وكذا تبيان العاقة ال ، وي 

ذ العا حاول دراسة  ذا من خال حديد الوسائل امامة كوندور برج بوعريريجقة ميدانيا على مؤسسة  الفصل س ، و
ة على اأسئلة امتعلقة بالدراسة ومعاجتها ئومن م حليل نتاالية امطروحة، لإجابة على اإشك ج إجابات أفراد العي

تائج امتحصل عليها،إحصائيا،  ذا الفصل إ ثاث مباحث  واختبار الفرضيات ومن م حاولة تفسر ال وقد م تقسيم 
 جاءت كما يلي:

 .كوندور برج بوعريريج مؤسسةتقدم عام امبحث اأول: 

هجي امبحث الثاي:   .اميدانية لدراسةوااإطار ام

 .ض وحليل نتائج الدراسةامبحث الثالث: عر 
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 وارد البشرية ." كوندور " وإدارة ام  مؤسسةحة عن  المبحث اأول :

 . ونشأة  امؤسسة تعريف المطلب اأول :

علــى إثــر انتقــال اجزائــر مــن ااقتصــاد امخطــط إ اقتصــاد الســوق، ونظــرا للجــو امائــم الــذي يســمح بوجــود ســوق 
يــة والدوليــة أمــام ااــواب، ونتيجــة لتطــور وامواكبــة افســية حليــة جديــدة، وفــتح أبــواب ااســتثمار ي الســوق الوط ، وزيــادة ت

ـــي مؤسســـة خاصـــة ذات مســـؤولية  رتـــراد"، و ـــة، تأسســـت مؤسســـة "ع زلي ـــة واإلكروم تجـــات اإلكروني الطلـــب علـــى ام
ي:                                                         SARLحدودة "  "، والتابعة جموعة بن مادي الي حتوي على أربع وحدات أخرى و

 " مؤسسةArgilor.ي وحدة إنتاج اآجر  " و
 " مؤسسةGerbior. ي وحدة إنتاج القمح الصلب ومشتقات  " و
 " مؤسسةPolyben.ي وحدة إنتاج اأكياس الباستيكية  " و
 " مؤسسةGemac.اء ي وحدة إنتاج الباط ومواد الب  " و

شط امؤسسة وفقا أحكام القانون التجاري، حيث حصلت على السجل التجاري ي  ، وبدأـ نشاطها 2002أفريل ت
 .2003الفعلي ي فيفري 

اعة اإلكرونيـك ـز يعـرف انتعاشـا ي  و وقد نشـأت امؤسسـة ي بيئـة مائمـة، حيـث أن نشـاطها ي صـ اإلكروم
ـذا القطـاع اإلكـرو  تجـات العصـرية، وكـذلك مبـادرة اجزائـر بقنشـاء  ـذ ام ي بادنـا، وذلـك لتزايـد حاجـة امسـتهلك مثـل 

اعة متمركزة حليا ي واية برج بوعريريج . ذ الص افسية، وخاصة وأن  ذا ما وفر ها بيئة ت  لتلحق بركب الدول، و

رتـراد"،  ـي حمـل ااسـم التجـاري "ع ـي مؤسسـة خاصـة ذات مسـؤولية حـدودة، و رتـراد"  مؤسسة بـن مـادي "ع
ــر ل ــا بالعربيــة "ع ــو اســم باللغــة اإجليزيــة، ومع ــي حمــل كــذلك العامــة التجاريــة "و "، والرمــز Condorلتجــارة". و

ـ Condorالذي يوجد أمام الكلمة " وبيـة ، ومعـرف ع " يشر إ طائر من أكـر الطيـور ي العـام يعـيش ي أمريكـا اج
فـــــات يعــــ أن امؤسســـــة مســـــجلة ي الــــديوان الـــــوط للمؤلخ أنــــ يطـــــر عاليـــــا حــــا يكـــــون فـــــأل خــــر عليهـــــا. وا ـــــرف 

تجاها من التزوير والتقليد.  واابتكارات، ما يضمن ها ا ماية الكافية م

ي شركة ذات مسؤولية حدودة  اعية لواية برج بوعريريج ، و طقة الص موعة بن  –تقع مؤسسة  " كوندور " بام
رة للتجارة ، تقدر امساحة اإمالية للمؤسسة  ا : ع ا ر تراد "  مع  ااستثمار، طبيعة  2م 80104بـ : مادي " ع



 - برج بوعريريج -الدراسة الميدانية بمؤسسة كوندور .............................الفصل الثالث: 

 

 

54 

زلية ،يبلغ عدد عمال امؤسسة حوا  اعة وتسويق اأجهزة اإلكرونية واإلكروم و : ص عامل  1500للمؤسسة 
شأةموزعن على الوحدات وامصاح حسب التخصص وفيما يلي شرح مفصل لعدد العا ذ ال  :ملن ي مؤسسة كوندور م

 العاملين في المؤسسة(: توزيع 13الجدول رقم )

 التعين 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2112
 عدد العاملين حسب الجنس

 

 رجال 10 123 280 478 664 644 655 623
 نساء 01 02 24 52 65 68 70 22

 اجموع 11 143 304 530 729 712 735 265
 يكل التوظيف حسب المهنة ااجتماعية

 

فيذ 05 134 283 481 666 686 690 212  الت
 الراعة 01 02 10 35 46 55 61 62
 اطار متوسط 0 0 0 0 0 0 0 1

 اطار سامي 05 07 11 14 17 21 23 22
 اجموع 11 143 304 530 729 762 774 818

يكل التوظيف حسب المستوى التعليمي  

ا شيء )غر  0 0 0 0 0 0 0 1
 متعلم(

ائيابتد 0 04 12 31 40 43 45 51  

 متوسط 0 16 132 182 325 329 334 332
 ثانوي 05 81 85 220 238 240 245 242
 تعليم عا 06 42 75 97 126 132 145 152
 اجموع 11 143 304 530 729 744 769 283

يكل التوظيف حسب العمر  

 30أقل من  02 29 122 315 430 435 445 448
ة  س
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إ  30 من 07 65 70 94 169 172 180 126
ة 40 س  

إ  41من  02 34 68 75 81 90 98 111
ة 50 س  

 50أكثر من  0 15 44 46 49 52 57 58
ة  س

 اجموع 11 143 304 530 729 749 281 812
 العاملين :التكوين داخل المؤسسة

 ي طور التعليم - - - - - - - -

 امربصن - - - - - - - -
غيلما قبل التش - - - - - - - -  

 اجموع 0 28 52 81 136 140 125 128
 امصدر : مصلحة اموارد البشرية

  VERSION 9001 ISO   2000كما حصلت امؤسسة على شهادة اجودة العامية : 

 المراجل التي مرت بها المؤسسة: المطلب الثاني:

ي: ي علي اآن، و  مرت امؤسسة مجموعة من امراحل حا وصلت إ ما 

تجــات  (:Vente en étatمرحلةةة اأولةةى الشةةراء للبيةةع )ال حيــث أن امؤسســة كانــت تقــوم بشــراء ام
تجـات انتقلـت  ـذ ام زة، وبيعها على حاها ي السوق اجزائري، ونظرا أن الطلب كان كبرا علـى  اإلكرونية جا

 امؤسسة إ امرحلة الثانية:

ــذ امرحلــة SKD (Semi Knock Down)جزئيةةا  كالمرحلةةة الثانيةةة شةةراء المنةةتج مفكةة : ي 
ـذ ا الـة تسـتفيد امؤسسـة مـن عـدة  تجـات مفككـة جزئيـا، لتقـوم بعـد ذلـك بركيبهـا، وي  تقوم امؤسسة بشراء ام

ي:  مزايا و

 .فيض تكلفة الشراء 
 .  التعرف على اجهاز امركب وطريقة تركيب
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 لى الدعم واإعانة ا كومية ها.امسامة ي امتصاب البطالة، وبالتا ا صول ع 
: أي شـراء CKD (Complete Knock Down)كليةا   لثالثةة شةراء الجهةاز مفكةكالمرحلةة ا

تجات مفككة كليا وإعادة تركيبها، وهذا تستفيد امؤسسة من مزايا أمها:  ام

 .  التعرف على اجهاز أكثر وتعلم تركيب
 و ذاتيا، وبتكلفة أقل.معرفة امكونات الي مكن إنتاجها حليا، أ 
 .اصب أخرى للعمل  توفر م

ــذ امرحلــة وبعــد ااســتفادة مــن امراحــل الســابقة، أصــبحت امؤسســة تــتحكم ي المرحلةةة الرابعةةة اإنتةةاج : ي 
ا حليـا، أو إنتاجهـا ذاتيـا، م يبـق هـا سـوى أن  يات تركيـب اأجهـزة، وبعـد حديـد امكونـات الـي مكـن شـراؤ تق

ـــذا مــا قامـــت بـــ فعـــا، Licenceمـــة ياريـــة خاصــة هـــا، وذلـــك عـــن طريــق شـــراء الراخـــيص تســجل بعا ، و
ية. Hisensحيث قامت بشراء الراخيص من مؤسسة   الصي

ــــي تقـــوم بــــالتعريف بآفاقهــــا  تجاهــــا، و ويـــع ي م أمـــا اإســــراتيجية الـــي اختارهــــا امؤسســــة فهـــي إســــراتيجية الت
ةةو الحيةةاة"وغاياهــا حــت شــعار )رســالة(:  ، وتســعى لتحقيــق الــرؤى "Innovation is life اإبتكةةار 

 التالية:

 .فيض اأسعار عن طريق تعظيم اإنتاج 
 .  التواجد عر كامل الراب الوط
 .التصدير 

ـــتعلم،  فـــيض اأســـعار، وذلـــك مـــن خـــال اســـتفادها مـــن ال ـــص  ـــرا فيمـــا  وبالفعـــل فامؤسســـة حققـــت تقـــدما كب
وايــة، ســواء عــن طريــق التواجــد الفعلــي، أو عــن طريــق نقــاط البيــع، أو  48ا أهــا حــاول التواجــد عــر واكتسـاب ااــرة، كمــ

 امعارض...ا

مية  : لثالثا طلبالم  و مهام المؤسسة:مؤسسة الأ

مية :الفرع اأول  المؤسسة أ

ر تراد"كوندور ية   ذات أمية بالغة ي ااقتصاد الوط -برج بوعريريج -تعتر مؤسسة "ع كوها تغطي ااحتياجات الوط
 رية وأيضا امؤسسات احلية.لقطاع اااب مختلف اأجهزة الضرو من اأجهزة االكرونية كما تعمل على مويل ا
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اصب توظيف  وا  عامل أي أن للمؤسسة وزن ي ااقتصاد الوط من حيث اابداع  1500وتوفر امؤسسة م
يع والتعامات الداخلي  ة وااارجية.والتص

 : مهام المؤسسةالفرع الثاني 

رتراد"كوندور م مهام مؤسسة"ع  مايلي :  من أ

  تجــات  وللقيــام تجــات و ااــدمات الــي تقــدمها امؤسســة :حيــث تعمــل امؤسســة علــى حســن جــودة ام تطــوير ام
ـــذا اســـتقطاب أكـــر عـــدد مكـــن مـــ ولوجيـــة و ن امســـتهلكن بـــذلك تســـتعمل أحســـن وأحـــدث اابتكـــارات التك

 وكسب امكانة والسمعة السوقية .

  اصب شغل :حيث توفر امؤسسة ماا يقل عن صب شغل. 1500توفر م  م

 . تطوير ااقتصاد 

  تجـــات الـــي تطرحهـــا وتضـــخها امؤسســـة ي الســـوق تـــوج وطـــ جزائـــري ي الســـوق :وذلـــك مـــن خـــال ام تـــوفر م
ية.  الوط

وي لإنتاج مع ا وع :أي حقيق التكامل والتوازن و حقيق امخطط الس داف امسطرة امؤسسات من نفس ال حرام اأ

ة لس اإدارة لكل س  مسبقا لضمان ااستمرارية وذلك من خال : الوصول إ رقم اأعمال امسطر من قبل 

 ا فاظ على الصحة السوقية بضمان الزبائن والعماء ا الين و كسب متعاملن جدد 

 توج  نوعي ذو مواصفات جيدة وبأفضل اأسعار  تقدم م

 .ا صول على متعاملن أجانب من خال امعارض وا مات اإعانية اأخرى 

ذا بقتباع أفضل السبل  امتاحة ي كل  كما هدف امؤسسة أيضا إ التخفيف قدر اإمكان من التكاليف واأعباء و

تلف مراحل العملية اإنتاجية  من اجل القضاء على التبذير وكذا الوصول إ الكفاءة اإنتاجية من امستويات وي 

يل العمال. توج وكذا تأ  خال إدخال آات إنتاجية جديدة تواكب التطور ا اصل ي سبل اإنتاج ونوعية ام

 . شط ي نفس اجال افسة امؤسسات العامية الي ت  السعي إ م
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داف المؤسسة طلبالم  يكلها التنظيمي:و الرابع : أ

داف المؤسسة:  الفرع اأول: أ

 :تتمثل فيما يلي

رتراد"كوندور من   :حقيق الربح  - و اهدف اأول و اأساسي الذي تسعى إلي مؤسسة"ع كان و ازال حقيق الربح 

ين وبالتا خال الوصول إ رقم اأعمال امسطر لكل عام وكسب متعاملن جدد مع ا فاظ على امتعاملن ا ال

افسة   توسيع نشاطها للصمود أمام ام

دف امؤسسة و امتمثل ي حقيق الربح أو حقيق اإشباع ا يكون إا من خال  :حقيق متطلبات اجتمع  - إن حقيق 

توج نوعي ذو جودة عالية و بأفضل اأسعار  تلبية حاجيات اجتمع بتقدم م

ة اإنتاج  - ااستعمال اجيد ممتلكاها و باإشراف على عملها بشكل يسمح ي نفس الوقت  ويتم من خال :عقل

 بتلبية رغبات اجتمع 

ح  - تلف العاوات و ام ،وتقدم   ضمان مستوى مقبول من اأجور يسمح للعامل بتلبية حاجيات و ا فاظ على بقائ

ة بااعتماد على وسائل اإعا -  ن إقامة أماط استهاكية معي

 توفر خدمات التامن للعمال مثل التامن الصحي التامن ضد العمل و التقاعد -

  اعية تقويـة مركــز تمـام باجانـب البيئـي إذ يفــرض عليهـا موقعهـا اجغــراي الـتحكم قـدر اإمكـان ي نفاياهــا الصـ اا
ية.  امؤسسة ي السوق احلية و رفع قيمة اإنتاج الوط

 توج.العمل على نيل شهادة ا  جودة اااصة بام

  .ياكل امؤسسة ظيم و حسن   امداومة على ت

توج ويع ام اء وسائل إنتاج عصرية هدف تطوير و ت  تدعيم ااستثمارات باقت
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 .التكوين امستمر للعمال و اإطارات 

 .ااستفادة من توظيف إطارات عالية امستوى و الكفاءة 

 ؤسسةالهيكل التنظيمي للمالفرع الثاني: 

 عرض الهيكل التنظيميأوا:

ي ظل استقالية امؤسسات و الي هدف إ حقيق الربح و امردودية امالية، ومن خال التطورات اأخرة الي طرأت 

شات  مل القطاعات ااقتصادية و ام ظيمية أصبحت مس  يكلية و ت على ااقتصاد الوط و الي أدت إ تغرات 

ذ ية، و ذ التسميات استلزمت الوط ا ضمن إسراتيجية اانتقال من نظام اقتصادي موج إ نظام اقتصادي حر، فان 

ا وأما ي البقاء  ة وإثباتا لوجود ظيمي ماشيا مع الظروف الرا يكلها الت ظر ي  على مؤسسة مدبغة جيجل إعادة ال

 وااستمرار

تلف امديريات والدوائر وام ظيمي للمؤسسة  وسوف نتطرق إ  ذا وفقا للهيكل الت صاح وتقدم بعض امهام و
 (01و مبن ي املحق رقم )كما 

 تحليل الهيكل التنظيمي ثانيا:

ـو مـا يسـاعد علـى حديـد ااختصاصـات  يـتم تقسـيم العمـل والرتيـب السـلمي واإداري لـدوار ومصـاح وفـروع امؤسسـة، و
ذ   .الدواروامسؤوليات، ومهام كل دائرة من 

 اأمانة العامة:

تتكون من امـدير العـام واأمانـة العامـة ونائـب امـدير العـام ونائـب امـدير العـام وتسـير أعمـال اجـودة ، تتمثـل مهـام امديريـة 
 العامة ي :

 حقيق برامج اإنتاج امسطرة من طرف امؤسسة  -

 مؤسسة حقيق تسويق اإنتاج ي إطار سياسات وإجراءات مسطرة من طرف ا -

 ضمان السر ا سن للمؤسسة  -
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 تطوير آليات الدخل لأعمال  -

 حقيق السر العام لأماك واأشخاب واأعمال طبقا لأنظمة والقوانن -

 تقرير اأولويات العامة ، وحسم ي اأمور امعقدة . -

 تطبيق حق امسؤول على العمال ي امؤسسة .

ي تتمثل ي: :المصالح ااستشارية  و

و يقوم بامهام التالية:مسؤول تسيير الجودة:  (1  وظيفة استشارية، و

  يعطي إرشادات خاصة متطلبات ا صول على شهادةISO. 
 .يعطي نصائح للمصاح اأخرى حول عملية التسير 

 .assistantsة( مساعدون( ها امؤسسة، مثل شراءاك أنشطة مؤقتة تقوم 

. لـــ  ع مفلـــس وتـــود امؤسســـة شـــراء ع مصـــ ـــذا امصـــ موعـــة خـــراء لدراســـة اجـــدوى مـــن شـــراء  ذا فقهـــا تســـتعن  بـــر أو 
. كما يقوم بقعطاء نصائح مختلف امصاح اأخرى.  وأميت

 تسير كل العمال بـ :( مديرية الموارد البشرية:  2

ياكل امؤسسة  -  توظيف العمال حسب طلبات 

 معاجة الشؤون القانونية للعمال  -

سيق أعمال  -  الوسائل العامة ت

سيق مع اهياكل ااارجية التابعة للعمل والشؤون العامة . -  الت

ـــة  :Logistique( مصةةةلحة العتةةةاد 3 ـــالتجهيزات امكتبي ـــي امســـؤولة عـــن إمـــداد امصـــاح اأخـــرى ب و
زين...ا قل، الب ات ال  الازمة، السيارات، شاح

عــة العمليــات احاســبية، وتســجيلها يومــا بعــد يــوم  وتتمثــل مهمتهــا ي متاب ( مصةةلحة المحاسةةبة والماليةةة:4
رافات. ة، ودراسة الفروقات، وحديد أسباب وقوع اا تائج احصل عليها خال الس  كما تقوم بتحليل ال

ــذ امصــلحة لــديها امســؤولية ي القيــام بتغيــرات بــأجهزة اأمــن أو التســير ( مصةةلحة اأمةةن والوقايةةة : 5
 ، وتقوم بـ : حسب قرارات امؤسسة
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شيط وتسير الرنامج العام لأمن والوقاية من اأخطار الي هدد امؤسسة. -  ت

 تسير الوسائل مكافحة ا رائق أو أي خطر ما .  -

ظيم ا راسة والسهر على أمن اممتلكات واأجهزة وعمال الوحدات  .ت

 تتمثل مهامها ي : ( المديرية التقنية :6

 لة اجيدة لوسائل اإنتاج .احافظة على ا ا -  

 القيام برنامج الصيانة الوقائية والسهر على تطبيقها . - 

ظيم ومراقبة مكتب الدراسات. -   ت

 السهر على التوفر الدائم لقطع الغيار . - 

 تتمثل مهامها ي : ( مصلحة البيع:2

 ااستماع إ الزبون  -

 اء وا صول على زبائن جدد .تطوير عمليات البيع للحفاظ على الزبائن القدم -

ا . -  تفقد عمليات البيع وطلبيات الزبائن والتكفل بتوفر

زون . -  دراسة السوق وإدارة 

قل . -  اإمداد والتكفل بال

ذ امصلحة ي:  ( مصلحة المشتريات:8  تتمثل مهام 

ظيم الطلبيات ، ومتابعتها ي مراكز العبور . - سيق مع اممول لت  الت

ك .م - ك ، اإمضاء على اموافقة من طرف الب  عاجة الطلبيات ايا الب

 فرز ملفات الشراء . -

 تتمثل مهامها ي : ( مديرية خدمات ما بعد البيع:2

 بعد البيع للزبائن ي إطار الضمان  توفر خدمات ما -
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توج .- تلف اأعطاب ي ام  مع امعلومات حول 

توج .توجي عملية اإنتاج لتح -  سن ام

 بعد البيع. إدارة ومتابعة مراكز خدمات ما -                

 تتمثل مهامها فيما يلي :( مديرية التسويق :11

 دراسة وجذب كل ما يتعلق معلومات السوق -

 القيام حمات اإشهار ي كافة وسائل اإعام  -

ية والدولية - ظيم امعارض الوط  ت

ظيم امسابقات وتس-  ير موقع اانرنت ت

شاطات الثقافية وااجتماعية. -  تدعيم فرق كرة القدم وال

 الثاجات  مركب -

 وحدة المكيفات والمواد البيضاء -

 الرقمي  ااستقبالوحدة جهاز  -

 وحدة التلفاز  -

 وحدة الباستيك  -

 وحدة البوليستيران -

 العاقة بين مختلف الهياكلثالثا:

ر  سيق مع تعطي مؤسسة "ع داف امسطرة بالت تراد"كوندور أمية بالغة للوظيفة اإدارية وذلك من اجل حقيق اأ
تلف امديريات والدوائر من خال تقسيم امهام على كل فرد داخل امؤسسة وحديد طبيعة العاقات الي تربط 

مصلحة الموارد البشرية
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فيذ  )عاقات استشارية(،ووضع  فعال للتأكد من احرام نظام رقابة بن القيادة وامسؤولية و اإشراف و الت
 .واأسس امسطرةالقواعد

 لدراسة الميدانيةلاإطار المنهجي المبحث الثاني: 

ذا امبحث  تمع الدراسة سوف نستعرض ي  هجية للبحث وذلك من خال حديد  اأصلي  اإجراءات ام
ة الي طبقت عليها الدراسة، كما  ية الي استخدمت ي معاجة البيانات وامعلومات ستعرض اأساليب اإحصائسوالعي

ة البحث، وأخرا م الي  اء أداة البحث واإجراءات الي يستخدمها الباحث تمعها من أفراد عي تحقق للوضح كيفية ب
 من صدقها وثباها.

 مجتمع وعينة الدراسةالمطلب اأول: 

تمع الدراسة بأن يشمل ميع الدراسة: مجتمع-1 رة قيد الدراسة يعرف  اصر ومفردات امشكلة أو الظا فهو ،1ع
اصر) موعة اصر الي تتعلق ها اأفراد( الع و مثل ميع الع ة، مع آخر  تمام ي دراسة معي صب عليها اا الي ي

ادرة ي البحوث العلمية نظرا للصعوبات اجمة  تمع البحث من اأمور ال يتعرض ها  يالمشكلة البحث، وتعد دراسة 
ظة الي ترتب على ذلك تمع الدراسة ي  .2الباحث ي الوصول إ كل مفردات اجتمع اأصلي والتكاليف البا يتمثل 

م إماا كوندور برج بوعريريجميع عمال مؤسسة    .تقريبا عامل1500:بـــــ، ويقدر عدد

ة الدر و الدراسة:  عينة-2 تمع تع عي من ا لتمثل اجتمع مثيا جيدا، و ر حيث يتم اختيا،الدراسةاسة بأها "جزء من 
ة"م دراستها والتعرف على خصائصها، و  تج خصائص اجتمع الذي سحبت م العي ها نست  .3م

تائج امتوصل ها على و  تمع الدراسة،ومكن تعميم ال ي مثل  تمع الدراسة، و ة العشوائية من  قد اخرنا العي
استبيان من طرف اموظفن أي  37، وم اإجابة على على اموظفن استبيان 37ع الدروس.حيث م توزيع باقي اجتم

سبة اسرجاع  ذ، %100ب ا على نسبة اإجابة  على ميع  لإجابةبطول امدة الي اتيحت للعمال  ونرر حصول
 الدائم للعمال. ا ضورااسئلة وكذا 

 
                                                           

يمرحي مصطفى عليان، عثمان حمد -1 شر والتوزيع،الطبعة الرابعة،رية والتطبيقي العلميي)أسس النظأساليب البحث العلم، غ ، عمان، دار صفاء لل
 .138 ، ب2009

  .52ب ، 1999امملكة العربية السعودية،  امعارف،وزارة ، البحث العلمي وخطواته ومراحله،عبد الرمان بن عبد اه الواصل -2
درية-اجامعيدار الفكر  –spssستخدام مبادئ اإحصاء وتطبيقها با –حمد أبو زيد امن أمد راشد و -3 ة نشرااسك  16ب ، ، دون س
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 أساليب اإحصائية المستخدمةالمعلومات واالمطلب الثاني: 

ذا امطلب مصادر مع البيانات وامعلومات واأساليب اإحصائية امستخدمة ي حليل البيانات.  اول ي   نت

 الفرع اأول: مصادر جمع البيانات: 

اأولية بعد  م اعتماد ااستبيان كأداة رئيسية ي مع البيانات الازمة موضوع الدراسة، والي صممت ي صورها
:على اأدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة موضوع الدراسة، وقد م إع ااطاع حو التا  داد ااستبانة على ال

ا من دراسات بااستعانةأولية من أجل استخدامها ي مع البيانات وامعلومات  استبانةإعداد  .1  ما توفر ل

 .وأحاث ي اموضوع

جمع  التأكد من مائمة اأسئلة للموضوع وبالتا مائمة ااستبيانعلى امشرف من أجل عرض ااستبيان . 2
 البيانات.

 .أو حسبما يرا امشرف تعديل ااستبيان بشكل .3

 احكمن.. توزيع ااستبيان على 4

ة من  ةامشرف ةوبعد عملية حكيم ااستبيان، وموافقة اأستاذ خال التوزيع الشخصي م توزيع على أفراد العي
، ي امؤسسة.  ل

 ولقد م تقسيم ااستبانة إ قسمن كما يلي: 

ة الدراسة، وتتكون من  القسم اأول:  فقرات. 5توي على البيانات الشخصية لعي

قسم إ حورين رئيسين و القسم الثاني:  الراس مال الفكري ي دعمعبارة تتعلق بدراسة أثر  33أبعاد تضم  6وي
ي موضحة كما يلي: اابتكار مؤسسة كوندور برج بوعريريج،  و

 .18إ  1، ويضم العبارات من الراس مال الفكريب: يتعلق المحور اأول

 .33إ 19عبارة من رقم 15يتعلق اابتكار، ويضم المحور الثاني: 

تجمتعلق : لبعد اأولا  .23إ 19عبارات من رقم 5، ويشمل بابتكار ام
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 .28إ 24عبارات من رقم 5، ويشملباابتكار ااداريمتعلق الثاني: البعد 

 .33إ 29عبارات من رقم  5ويشمل بابتكار العملية متعلق  البعد الثالث:

 على نوعن أساسين من البيانات: م اعتمادكما 

ة ستبانةا تصميمام ا صول عليها من خال البيانات اأولية:  * ومن م تفريغها تمع الدراسة، من  وتوزيعها على عي
 وباستخدام Spss V.17 (Statistical package for Social Science) برنامجوحليلها باستخدام 

اسبة هدف الوصول إ الداات ذات قيمة، ومؤشرات تدعم موضوع البحث اإحصائيةااختبارات   .ام

ا مراجعة الكتب :الثانوية *البيانات شورات و  والدورياتقم امتعلقة قيد  والتقارير اجامعية، والرسائل واإلكرونية الورقيةام
ا ي  مراحل البحث. واهدف من خال اللجوء  ميعالبحث والدراسة سواء بشكل مباشر أو غر مباشر، والي ساعدت

و التعرف على اأسس والطرق السليمة ي كتابة الدراس ذا البحث،  ات، وكذلك أخذ تصور عام للمصادر الثانوية ي 
ا ا ا ال حث  .عن آخر امستجدات الي حدثت وحدث ي 

 الفرع الثاني: اأساليب اإحصائية المستخدمة 

داف لتحقيق  اإحصائية اأساليب من العديد استخدام م فقد يميعها، م الي البيانات وحليل الدراسة أ
اسبة باستخدام  وإدخال ترميز م أن بعد وذلك ،(SPSS V17) ااجتماعية للعلوم صائيةاإح ا زمة برنامج ام

 الدراسة، حاور ي امستخدم -والعليا الدنيا ا دود– ااماسي امقياس خايا طول اآ ولتحديد ا اسب إ البيانات
 (.1-5=4امدى ) حساب م

كذا  (0.79=4/5) أي يحالصح االية طول على للحصول امقياس خايا عدد على تقسيم م  أصبح و
 :يأي كما ااايا طول

 
 .الدراسة لسلم والعليا الدنيا (: الحدود04رقم ) الجدول

غير موافق  اإجابة
 بشدة

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق

المتوسطالحسا
 بي

إ  1من 
1.79 

 2.60من 2.59إ 1.8من
 3.39إ

 3.40من
 4.19إ

 5إ 4.20من
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، (بسكرةالمؤسسات في واية)دراسة تحليلية قياسية لعينة من ااقتصاديةالجبائي على الداء المالي في المؤسسات  سييرأثر التصابر عباسي، المصدر: 
صص حاسبة وجباية، كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسي يل متطلبات شهادة اماجيستر،  ، 2012، كرةجامعة حمد خيضر بس، ررسالة مقدمة ل

131. 

 
 :كمايلي  امسةا البدائل على اأوزان توزيع م كما    

 .البدائل أوزان (:05رقم) الجدول

 موافق غير غير موافق محايد موافق موافق بشدة اإجابة
 بشدة

 1 2 3 4 5 الدرجة
 المؤسسات في واية )دراسة تحليلية قياسية لعينة منأثر التسيير الجبائي على الداء المالي في المؤسسات ااقتصادية صابر عباسي، المصدر: 
صص حاسبة وجباية، كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسير، جامعة حمد خيضبسكرة(،  يل متطلبات شهادة اماجيستر،  ر بسكرة، رسالة مقدمة ل
2012 ،131. 

 

،وذلك والتحليلياإحصاء الوصفي  أساليب استخدام ، مفرضياتلإجابة على أسئلة البحث واختبار صحة و       
 يتكون من:  والذي (Spss.V17)ااجتماعيةللعلوم  اإحصائيةباستخدام برنامج ا زم 

تمع البحث وإظهار (: Descriptive StatisticMeasures)اإحصاء الوصفي مقاييس-1 وذلك لوصف 
سب  ، بااعتماد على ال واإجابة على أسئلة البحث وترتيب متغرات البحث حسب  والتكرارات. امئويةخصائص

رافات امعيارية.  أميتها بااعتماد على امتوسطات ا سابية واا

تمعة ي تفسر  (Analysis of variance):تحليل التباين لانحدار2- لقياس مدى مسامة امتغرات امستقلة 
 .امتغر التابع

التأثر )الرئيسي  امستقل وذلك اختبار أثر امتغر (Multiple Regression): المتعددتحليل اانحدار 3- 
تج، اابتكار  ةالتابع اتر على امتغ ي كالتا : )ابتكار ام  .، ابتكار العملية (اإداريالرئيسية و

 وذلك لقياس ثبات أداة البحث.Cronbach's Coefficient Alpha):)الثبات ألفا كرونباخ معامل-4
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 Normal) للبيانات. الطبيعي التحقق من التوزيع أجل  و التفلطح: معامل االتواء اختبار-5

Distribution) 

 .وذلك لقياس صدق أداة البحث : المحكمعامل صدق 6-

 .صدق وثبات أداة البحثالثالث:  المطلب

 :(Validityالبحث )صدق أداة -1

تغرات الي صممت لقياسها. وللتحقق من صدق ااستبانة م ااستبانة على قياسا قدرة اأداةيقصد بصدق 
 :امستخدمة ي البحث نعتمد على ما يلي

ر  - أ  :يصدق المحتوى أو الصدق الظا

يئة من احكمن  ، م عرض ااستبانة على  داف دم أ للتحقق من صدق حتوى أداة البحث، وللتأكد من أها 
ال العلوم ااقتصادية والتسير من جامعة بسكرة لدراسة ااستبانة،  نامختص-اجامعيناأساتذة –اأكادمين  ي 

اسبة العبا ظر ي مدى كفاية أداة البحث من وإبداء رأيهم فيها من حيث مدى م هم أيضا ال رات للمحتوى، وطلب م
 القيام بدراسة ماحظات سبة، وماحيث عدد العبارات، وموليتها، وحتوى عباراها، أو أية ماحظات أخرى يروها م

داف البحث،  يئة التحكيم لتصبح أكثر حقيقا أ احكمن واقراحاهم، وأجريت تعديات على ضوء توصيات وآراء 
ري، وصدق حتوى اأداة. و مثابة الصدق الظا تر أن اأخذ ماحظات احكمن وإجراء التعديات امطلوبة   وقد ا

 :المحك صدق-ب

و  حك" من خال أخذ اجذر الربيعيعامل "صدق ام حساب م معامل الثبات" ألفا كرونباخ"، وذلك كما 
و معامل مرتفع جدا ( 0.951) (، إذ جد أن معامل الصدق الكلي أداة البحث بلغ06موضح ي اجدول رقم ) و

ذا البحث، كما ناحظ  داف  اسب أغراض وأ ا كبرةلصدق حامعامات ا ميعأن  أيضاوم جدا  ور البحث وأبعاد
ذا البحث داف  اسبة أ ا القول  .وم ي صادقة ما وضعت  ميع إنوهذا مك  .لقياسعبارات أداة البحث 

 : (Reliability) ةاأدا ثبات-2

تائج أو نتائج متقاربة لو كرر البحث ي ظروف متشاهة باستخدام  ويقصد ها مدى ا صول على نفس ال
ذا البحث م اأداة نف  ألفاكرونباخ الصدقثبات أداة البحث باستخدام معامل  قياسسها. وي 
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"«Cronbach’sCsefficientAlphaQ  دد مستوى قبول أداة فأكثر، حيث  0.80مستوى  القياسالذي 
ي موضحة ي اجدول  تائج كما   (.06(رقمكانت ال

 صدق لاستبانة(: معامل الثبات ألفا كرونباخ ومعامل ال06رقم )جدول 

 معامل الصدق معامل الثبات "ألفا كرونباخ عدد العبارات المحور

 1.225 1.251 18 الراس  مال الفكري 

 اابتكار

تج  0.897 0.804 5 ابتكار ام
 0.933 0.870 5        اابتكار ااداري
 0.930 0.865 5        ابتكار العملية

 1.221 1.232 15 المجموع
 1.284 1.268 33 وع الكليالمجم 

 .spss v17من إعداد الطالب بااعتماد على نتائج برنامج المصدر: 

ذا اجدول يتضح أن معامل الثبات الكلي أداة البحث بلغ ) و0.968من خال  معامل ثبات مرتفع  ( و
اسبة  ا امختلفة مرتفعة أيضا وم اسب أغراض البحث، كما تعتر ميع معامات الثبات متغرات البحث وأبعاد جدا وم

ذا البحث، وهذا نكون قد تأكدنا من ثبات  ا على ثقةأغراض  بصحتها وصاحيتها لتحليل  أداة البحث، ما جعل
تائج.  ال

 وتحليل نتائج الدراسةالمبحث الثالث: عرض 

ذا امبحث وصفا  ة الدراسة، وكذا التعرف على مدى التوزيع الطبيعي ليتضمن  لخصائص الشخصية أفراد عي
قوم  ا لإجابة عن التساؤات الفرعية للدراسة، وي اأخر س متغرات الدراسة، وعرض نتائج البحث وحليلها وتفسر

ا ي ا ي ا.باختبار الفرضيات الي تب   الدراسة وتفسر

 المطلب اأول: خصائص أفراد عينة البحث

 فيما يلي سوف نتطرق إ خصائص مبحوثي الدراسة حسب امتغرات الشخصية والوظيفية.
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 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية07جدول رقم )  

 المئويةالنسبة  التكرار فئات المتغير المتغير

 نسالج
 %62.2 23 ذكر

 %37.8 14 أنثى
 100% 32 المجموع

 العمر

ة 30أقل من   %2.2 1 س
ة 40إ أقل من  30من   % 62.6 25 س
ة 50إ أقل من  40من   %16.2 6 س

ة فأكثر 50من   %13.5 5 س
 100% 32 المجموع

ل العلمي  المؤ

 %10.8 4 ثانوي فأقل
 %64.9 24 جامعي

 %5.4 2 دراسات عليا
 %18.9 7 تق سامي

 100% 32 المجموع

 سنوات الخبرة

وات 5أقل من   %37.8 14 س
وات 10إ أقل من  5من   %62.2 23 س
ة 15إ أقل من  10من   %0 0 س

ة فأكثر 15  %0 0 س
 100% 32 المجموع

 %70.3 26 دورة واحدة 
 %29.7 11 دورتان
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 %0 0 دورتن أكثر من الدورات التدريبية
 %111 32 المجموع

 .spss v17من إعداد الطالب بااعتماد على نتائج برنامج المصدر: 

%( ي حن بلغت 62.2يظهر من خال اجدول أن أغلبية امبحوثن كانوا من الذكور، حيث بلغت نسبتهم )
ذا راجع إ طبيعة عمل%37.8نسبة اإناث ) ة البحث، و موع أفراد عي  امؤسسة حل الدراسة. ( من 

جد أن الفئة )أقل من  سبة متغر العمر ف ة( احتلت أعلى نسبة بـ ) 30بال %(، ي حن نسبة امبحوثن 2.7س
ة( بلغت ) 50إ أقل من  40ضمن الفئة العمرية من ) %(، أما نسبة امبحوثن ضمن الفئتن العمريتن )من 67.6س

ة( و)من  40إ أقل من  30 ة 13.5%( و)16.2ة فأكثر( فقد بلغت )س 50س %( على الرتيب، أي أن عي
ؤاء اأفراد، وعلى العموم مكن  البحث تغلب عليها الفئة العمرية الصغرة، وعلى امؤسسة أن تستفيد من مهارات 

وعا ي فئات اأعمار والذي يعتر عامل اجاي ها.  القول أن امؤسسة متلك ت

ل ال سبة للمؤ و جامعي، 67.6علمي للمبحوثن جد أن )بال م التعليمي  ة البحث مستوا %( من أفراد عي
ما ) تقدر نسبتهم ب  %( لديهم امستوى الثانوي فأقل، ي حن أن أفراد امتحصلن على دراسات عليا10.8بي

م تق سامي حصلوا على نسبةباقي %(، اما 5.4) ة الذين مستوا ذ %18.9نقدر بـــ ) افراد العي (، ومن خال 
تائج إ أن  ات ال و أمر جيد للمؤسسة، وتشر  تج أن نسبة امستويات التعليمية مرتفعة بن امبحوثن و تائج نست ال
لة بدرجة علمية كافية لتكون على دراية بكل امعلومات والقضايا امتعلقة بامؤسسة، وكذلك متلك  ة البحث مؤ عي

حرب على توظيف اموارد البشرية بدأت تركز و  كوندور برج بوعريريجفة والعلم، وعلي فقن مؤسسة  مستوى كاي من امعر 
لة والي متلك امهارات والقدرات الازمة لشغل الوظائف  .امؤ

وات اارة جد أن ) سبة متغر س وات 5أقل )من ( خرهم %37.8بال ( من امبحوثن تقع %62.2( و)س
ة 10إ أقل من  5من ال )خرهم ي اج تقع خرهم ضمن اجال  الذين قد  امبحوثن باقي (، ي حن جد أن س

وات 15إ أقل من  10من ) ة فأكثر 15) واجال (س ( من %0)ب متساوية والي تقدر سبةن علىحصلوا  فقد (س
ة البحث، وما سبق يتضح أن أغلبية أفراد البحث لديهم  ذا مؤشر متوسطمستوى خرة موع أفراد عي يدل على ، و

ذ  كوندور برج بوعريريج، وعلى مؤسسة  حداثة العمالة ي امؤسسة الطاقات وصقلها لاستثمار فيها ي استغال 
فاض ي اارة راجع إ إحالة العديد من اأفراد على التقاعد. قص أو اا ذا ال  امستقبل. و
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ص عدد الدورات التدري ( من %29.7%( حصلوا على دورة تدريبية واحدة و)70.3جد أن ) بيةوي ما 
امبحوثن الذين حصلوا على اكثر من دورتن تدريبيتن فقد  اأفرادنسبة  أمادورتن تدريبيتن  علىحصلوا   امبحوثن
ذ%( وما سبق يتضح ان اغلبية اافراد امبحوثن حصلوا على دورة تدريبية واحدة 0بلغت ) ا ايضا سبب حداثة العمالة و

ذ الطاقات لاستثمار فيها ي امستقبل. و ذلك من خال  ي امؤسسة، وعلى مؤسسة كوندور برج بوعريريج استغال 
 عمل دورات تدريبية للعمال.

 المطلب الثاني: تحليل محاور ااستبانة    

صر ذا ي     الوصفي اإحصاء استخدام م حيث أسئلة على ابةاإج بغية ااستبانة حاور بتحليل نقوم سوف الع
راف ا ساي امتوسط باستخراج ة أفراد ( إجابات5-1ليكرت  مقياس امعياري )على واا  عبارات عن البحث عي
 عن امبحوثن إجابات ا ساي امتوسط يكون أن تقرر وقد ،الراس مال الفكري واابتكار باحورين امتعلقة ااستبانة

و موضح ي اجدول رقم ) عبارة كل  .(09كما 

 : تحليل عبارات الراس مال الفكري اأولمحور ال

 رمستوى رأس المال الفكري في مؤسسة كوندو اإجابة على السؤال الفرعي اأول ما 

تائج حليلجب  دراسةال بامؤسسة حل مال الفكريالس رأ اثرلقياس درجة    (.09)اجدول ي اموضحة ال

مية المعيارية واانحرافات الحسابية (: المتوسطات18)رقم  دولج  عنالبحث  عينة أفراد إجابات النسبية واأ
 .مال الفكريال راس محور عبارات

رقم 
الع
 بارة

 البعد
المتوسط 
 الحسابي

اانحراف 
 المعياري

مية  اأ
 النسبية

 مستوى
 القبول

 موافق 19 0.767 3.54 متلك امؤسسة كفاءات متميزة. 1

 موافق 10 1.058 3.78 يعمل موظفو امؤسسة ي شكل فرق عمل. 2

اات  3 يتعلم اموظفون من بعضهم البعض ي 
 .وظائفهم امختلفة

 موافق 3 0.924 4.08
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ال وظائفهم 4  .متلك اموظفون خرات كبرة ي 

 
 موافق 14 0.818 3.68

امؤسسة على اارات امراكمة  تعتمد 5
 ويرمهارات اموظفنتطفي

 موافق 13 0.845 3.70

للموظفن القدرة على طرح أفكار واقراحات  6
 جديدة.

 موافق 7 0.845 3.81

 برامج تدريبية جميع بتطبيقتقوم امؤسسة  2
 اموظفن.

 موافق 17 0.758 3.62

لدى امؤسسة نظام حوافز ومكافآت متطور جدا  8
 موافق 2 0.936 4.11 و يركز على اأداء الوظيفي.

 موافق 4 0.614 3.89 تتميز أعمال امؤسسة بالسرعة ي اأداء. 2

ظيم أقسام العمل ي امؤسسة يساعد على تقدم  11 ت
 خدمات معلوماتية أفضل للزبائن.

 موافق 6 0.898 3.84

ية  11 تتابع امؤسسة وتتب آخر التطورات العلمية والتق
ولوجيا ا ديثة ال التك  .ي 

 موافق 15 0.818 3.68

سياسات وإجراءات العمل ي امؤسسة تضمن  12
 خلق معرفة جديدة.

 موافق 5 0.855 3.86

ها. 13 وعة مع زبائ وات اتصال مت  موافق 18 0.728 3.57 لدى امؤسسة ق

تعمل امؤسسة على يديد امعلومات امتعلقة  14
ها.  بزبائ

 موافق 1 0.751 4.14

ولوجيا ا ديثة لإعام تعتمد امؤ  15 سسة  على التك
ها.  وااتصال للتعامل مع زبائ

 موافق 9 0.854 3.78

16 
دما تقوم  ها ع تستجيب امؤسسة  اجات زبائ

تجاها.  بتغير م
 موافق 11 0.769 3.73

ها. 12  موافق 16 0.857 3.65 تأخذ امؤسسة بعن ااعتبار اقراحات زبائ

18 
اسبة لتقدم خدمات ما  انيةميز صص امؤسسة  م
 بعد البيع للزبائن

 موافق 12 0.838 3.73
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 3.7883 الرأس مال الفكري              
0.6180

6 
 موافق 8

 .spss v17من إعداد الطالب بااعتماد على نتائج برنامج  المصدر:

سبة 09من اجدول رقم ) ( 3.544.14ية تراوحت بن )امتوسطات ا ساب الراس مال الفكري إبعاد( ناحظ بال
رافات معيارية بن ) ( بدرجة تقدير بن موافق ، أما امتوسط العام للبعد ككل فقد بلغ 0.614و 1.258با

راف معياري )3.7883) ، وذلك يشر إ وجود اتفاق بن أغلبية امبحوثن موافق ( وبدرجة تقدير 0.61806( وا
راف 4.14ي الرتيب اأول متوسط حساي ) 14، إذ جد العبارة رقم كريال الفامراس بامعرفة التامة حول  ( وا

راف معياري 4.11ي الرتيب الثاي متوسط حساي ) 8( وتقدير موافق، م تليها العبارة رقم0.751معياري ) ( وا
راف معياري 4.08ي الرتيب الثالث متوسط حساي ) 3( بتقدير موافق، م تليها العبارة رقم0.936) ( وا
 ( بتقدير موافق.0.924)

سبة لباقي لعبارات امتعلقة  فقد ايهت أراء  برج بوعريريج كوندورمؤسسة   الراس مال الفكري بقبعادأما بال
 ." موافق إ " كلها   امبحوثن

 تحليل عبارات اابتكارالثاني:  المحور

 رفي مؤسسة كوندو  اابتكارمستوى اإجابة على السؤال الفرعي اأول ما 

ات إجابات امبحوثن عن عبارات    راف  اابتكار حور  ابعادلتحديد ايا ا امتوسطات ا سابية واا استخدم
سبية.  امعياري وكذا اأمية ال

مية المعيارية واانحرافات الحسابية (: المتوسطات12رقم ) الجدول  البحث عينة أفراد إجابات النسبية واأ
 .اابتكار محور اتعبار عن 

رقم 
الع
 بارة

 البعد
المتوسط 
 الحسابي

اانحراف 
 لمعياريا

مية  اأ
 النسبية

 مستوى
 القبول

 موافق 0.59553 3.7081 ابتكار المنتج-أ
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3 

 موافق 5 0.765 3.43 لدى امؤسسة قسم للبحث والتطوير. 1

تجات امؤسسة بالتجديد والتطوير  2 تتميز م
 امستمر.

 موافق 3 0.580 3.68

هج ثابت ي سياسة  3 تجات م يعد اابتكار ي ام
 امؤسسة.

 موافق 1 0.897 3.97

تبحث امؤسسة دائما عن استخدامات جديدة  4
تجاها.  م

 موافق 2 0.898 3.84

تجات جديدة ذات أداء  5 تتميز امؤسسة بتقدم م
 جيد وكفاءة عالية.

 موافق 4 0.794 3.62

 3.8054 اابتكار ااداري-ب
0.6454

7 
 موافق 2

ي قامت امؤسسة باستحداث تغيرات جذرية  6
ظيمية  .ياكلها الت

 موافق 3 0.630 3.78

أجرت امؤسسة تغيرات جذرية ي استعمال أنظمة  2
 .الكومبيوتر ي عملياها اإدارية

 موافق 2 0.787 3.86

تساعد امؤسسة العاملن على فهم آليات عمل  8
تمام بوضع برامج كفؤة  .اإدارة باا

 موافق 1 0.954 3.92

ذت امؤسسة س 2 ياسات وإجراءات ا
ا السوقيجديدة  .لتطوير خدماها ومركز

 موافق 4 0.863 3.76

ح امؤسسة العاملن ا رية ي حل امشكات  11 م
 .الفورية امتعلقة بتقدم خدماها

 موافق 5 0.702 3.70

 3.8000 ابتكار العملية
0.6463

6 
 موافق 1

اصر الكفؤة  11 تسعى امؤسسة لاحتفاظ بالع
 .يض من حجما لتكاليفللتخف

 موافق 5 0.721 3.62
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تتميز امؤسسة مرونة عالية ي العمليات اإنتاجية  12
 .من حيث امرونة ي اآات وامعدات

 موافق 4 0.821 3.78

13 
متلك امؤسسة مرونة عالية ي التحكم ي حجم 

اسب مع تقلبات سوق  إنتاج خدماها ما يت
 .الطلب على اادمات

 موافق 1 0.983 3.92

أدخلت امؤسسة أساليب وطرق جديدة لعملياها  14
 .اادمية امقدمة للزبائن

 موافق 3 0.764 3.84

أجرت امؤسسة تغيرات ي تصميم وتقدم  15
يات ا ديثة  .خدماها ماشياً مع نوعية التق

 موافق 2 0.688 3.84

 3.7712 بشكل عام اابتكار
58553
0. 

----
- 

 موافق

 spss v17من إعداد الطالب بااعتماد على نتائج برنامج  مصدر:ال

سبة للبعد اأوأن امتوسطات ا سابية تراوحت بن )10من اجدول رقم ): ابتكار المنتج - أ  3.43( ناحظ بال
رافات معيارية 3.97و بدرجة تقدير موافق ، أما امتوسط العام للبعد ككل فقد بلغ  (0.897و 0.765)بن ( با
راف معياري )3.7081) ، إا أن ذلك يشر إ وجود اتفاق بن أغلبية موافق( وبدرجة تقدير 0.59553( وا

تجات من قبل امؤسسةامبحوثن حول  ذا ما تدل علي العبارة رقم  وجود اابتكار ي ام متوسط ي الرتيب اأول 3و
راف معياري )3.97حساي ) ي الرتيب الثاي متوسط حساي  4 تليها العبارة رقموتقدير موافق، م( 0.897( وا

راف معياري )3.84)  موافقبتقدير ( 0.898( وا

سبة لباقي  أن اغلب اإجابات   ان" موافقإ " كلها  لعبارات امتعلقة بالبعد اأول فقد ايهت أراء امبحوثناأما بال
 كانت موافق.

سبة للبعد الثاي أن امتوسطات ا سابية تراوحت بن ( ن10من اجدول رقم ): اابتكار ااداري - ب احظ بال
رافات معيارية بن )3.92و 3.70) ( بدرجة تقدير موافق ، أما امتوسط العام للبعد ككل فقد 0.954و0.702( با

راف معياري )3.8054بلغ ) ذلك يشر إ وجود اتفاق بن أغلبية و ( وبدرجة تقدير حايد، 0.64547( وا
 .وجود ابتكار اداري ي امؤسسةبحوثن حول ام

سبة للبعد ال10من اجدول رقم ): ابتكار العملية - ت  3.62أن امتوسطات ا سابية تراوحت بن )ثالث( ناحظ بال
رافات معيارية بن )3.92و ( بدرجة تقدير بن موافق ، أما امتوسط العام للبعد ككل فقد بلغ 0.983و0.721( با
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ذلك يشر إ وجود اتفاق بن أغلبية امبحوثن و ( وبدرجة تقدير موافق، 0.64636راف معياري )( وا3.8000)
راف 3.92ي الرتيب اأول متوسط حساي ) 13العبارة رقم  إذ جد وجود ابتكار ي العملية ي امؤسسةحول  ( وا

راف معياري 3.84الثاي متوسط حساي ) ي الرتيب 14( وتقدير موافق، م تليها العبارة رقم0.983معياري ) ( وا
راف معياري 3.84ي الرتيب الثالث متوسط حساي ) 15موافق، م تليها العبارة رقم( بتقدير 0.7643) ( وا
 ( بتقدير موافق.0.6883)

سبة لباقي لعبارات امتعلقة بالبعد  أن اغلب اإجابات   ان" موافقإ " كلها  فقد ايهت أراء امبحوثن الثالثأما بال
 كانت موافق.

ذا ومن خال اجدول السابق ناحظ أن تقدير  اءا على  و  -بوعريريج برج–كوندوري مؤسسة   اابتكاروب
راف معياري )3.7712متوسط حساي ) وافقم اك مارسة وبذلك  (0.8553( وا ا القول بأن   لابتكارمك

 .بشكل جيد

 اختبار الفرضياتالمطلب الثالث: 

 الفرع اأول: إختبار صاحية النموذج

ذا  موذج اختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية وذلك  رعفالسيتم ي  التطرق إ اختبار صحة ال
دار   .(Analysais of variance)باستخدام نتائج حليل التباين اا

دار  م استخدام نتائج حليل التباين موذج (Analysais of variance)لا للتأكد من صاحية ال
ذ الفرضية واجدول رقم )  .( يبن ذلك11اختبار 

 نحدار للتأكد من صاحية النموذج اختبار الفرضية الرئيسية.اانتائج تحليل التباين : (11جدول رقم)

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fيمةق
 المحسوبة

 مستوى الدالة

 8.331 1 8.331 اانحدار
 0.115 35 4.011 الخطأ 0.000 72.691

  36 12.343 المجموع الكلي
 .spss v17من إعداد الطالب بااعتماد على نتائج برنامج المصدر: 
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 (                       α=0.05مستوى الدالة )*

تائج الواردة ي اجدول رقم ) وكان مستوى الدالة  (72.691)احسوبة  Fح ان قيمة ض( يت10من خال ال
و اقل من مستوى الدالة امعتمد )0.000احسوب ) موذج اختبار α=0.05( و (، وهذا نستدل على صاحية ال

 الفرضية الرئيسية.

 اختبار التوزيع الطبيعي :الثانيالفرع 

قوم حساب من خال معامل االتواء  إن اختبار التوزيع الطبيعي متغرات الدراسة ضروري اختبار الفرضيات وس
ذا اجال جد دراسات تقول أن ،skewness) وkurtosisوالتفلطح) جب  (Skewness)ومن بن الدراسات ي 

ما جد دراسات أخرى تقول أن10  -10حصورة بن ] (Kurtosis) [ و3  -3] أن تكون حصورة بن  [، بي

(Skewness)[ و1  -1جب أن تكون حصورة بن ](Kurtosis) [ 3  -3حصورة بن.] 

حساب قيمة االتواء والتفلطح لإجابات حول الفقرات امكونة لكل متغر من متغرات الدراسة مع  وفيما يلي
و سلم ليكارتاأخذ بعن   .ااعتبار أن تدرج امقياس امستخدم ي الدراسة 

 (: معامات االتواء والتفلطح لمتغيرات الدراسة.11الجدول رقم )     

 اأبعاد

الحد 
 اأعلى

 Skewness Kurtosis الحد اأدنى

 ااحصائيات ااحصائيات
الخطأ 

 المعياري
 ااحصائيات

الخطأ 
 المعياري

 ااحصائيات

 2.643 0.759 1.928- 0.388 2.00 4.28 المال الفكري راس
 2.148 0.759 1.714- 0.388 2.13 4.33 اابتكار

تج  2.367 0.759 1.654- 0.388 2.00 4.40 ابتكار ام
 1.876 0.759 1.525- 0.388 2.00 4.60 اابتكار ااداري

 1.341 0.759 1.310- 0.388 2.00 4.80 ابتكار العملية
 .spss v17من إعداد الطالب بااعتماد على نتائج برنامج  المصدر:

ا  Skewness( يتضح ان معامات االتواء )11من خال اجدول ) ( متغرات الدراسة مختلف ابعاد
وبالتا فمتغرات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي ونتأكد من ذلك أيضا من خال  1.152و-0.688كانت حصورةبن
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تائج 6.179و-0.630( الي كانت حصورة بن )kurtosisطح )معامات التفل ا جاءت مطابقة ل (ونتائج
.  الدراسة اأو

 الثالث: إختبار الفرضيات وتفسير النتائجالفرع 

 أوا: اختبار الفرضية الرئيسية 

Hı : ااقتصادية محل الدراسة  بالمؤسسةيوجد اثر ذو دالة معنوية لراس المال الفكري على اابتكار
 (.α= 1.15عند مستوى دالة )

: تائج ي اجدول التا  حيث مكن توضيح ال

 (: نتائج تحليل اانحدار الخطي البسيط أثر رأس المال الفكري في دعم اابتكار.12جدول رقم )

 المتغير المستقل 

X 

 

 اانحدارمعامل 
Beta 

 Tقيمة 

 المحسوبة
مستوى  

 T دالة 

 معامل 

   R  اارتباط
 معامل

 التحديد  

R
2 

 0.675 0.822 0.00** 8.526 0.822 رأس المال الفكري
                        (0.05مستوى الدالة )                         spss v17من إعداد الطالب بااعتماد على نتائج برنامج المصدر: 

د مستوى الدالة من خال اجد ا وجود اثر ذو دالة إحصائية ع بن أبعاد رأس امال الفكري  0.05ول يتضح ل
ذا ما دعمت قيمة وامتغر التابع اابتكار حل الدراسة   ،F) و  0.000مستوى دالة   8.526( احسوبة البالغة و

د مستوى الدالة Tوبالتا فان قيمة و) 0.05أقل من  ص على  البديلةة نقبل الفرضي ، 0.05( دالتان ع وجود الي ت
د مستوى الدالة  اثر ذو دالة إحصائية لرأس امال الفكري ي دعم اابتكار ي مؤسسة كوندور برج بوعريريج ع

سبة . "0.05 دار ) كما 0.822إضافة إ عاقة ارتباط اجابية  بن امتغرين ب ( Bأن قيمة امتوسطة معامل خط اا
 . 0.778الذي بلغت قيمت 

موذج يفسر  ذا ال و " رأس امال الفكري " ي  ويتضح من نفس اجدول أن امتغر امستقل بشكل اإما و
ي قوة تفسرية متوسطة%( من ال68ما مقدار )  .تباين ي امتغر التابع امتمثل ي " اابتكار " و
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دار التالية:  ذا اأثر معادلة اا   Y = a + bx ومكن مثيل 

Y = 0.823 + 0.778 X 

 الفرعية اتاختبار الفرضي ثانيا:

 :اختبار الفرضية الفرعية اأولى - 1 

Hı :لمؤسسة ااقتصادية محل الدراسة عند با المنتج يوجد اثر ذو دالة معنوية لراس المال الفكري على ابتكار
 (.α= 1.15) مستوى دالة

 .للراس مال الفكري وابتكار المنتجنحدار نتائج تحليل التباين اا (:13جدول رقم )

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة
 المحسوبة

 مستوى الدالة

 9.107 1 9.107 اانحدار

87.087 0.000 
 0.105 35 3.660 الخطأ

المجموع 
 الكلي

12.768 36  

 .spss v17من إعداد الطالب بااعتماد على نتائج برنامج المصدر: 

 (                       α=0.05*مستوى الدالة )

Rمعامل التحديد 
2  =0.713 

 R=0.845معامل اارتباط 

ا حسب اجدول قيمة  ي ) Fلدي ي )87.087احسوبة و ي 0.000(، وما أن قيمة دالة ااختبار  ( و
اك تأثر ذو دالة الصفري، وبالتا نرفض الفرضية 0.05ل من مستوى الدالة أق ة ونقبل الفرضية البديلة، أي أن 

د مستوى الدالة ) تج حل الدراسة ع  (.α=0.05إحصائية للراس مال الفكري على ابتكار ام
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تج يتضح أن معامل اارتباط بن و        ذا يدل على وجود ارتباط 0.845ر بـ )يقدالراس مال الفكري وابتكار ام ( و
ذا يع أن 0.713بن امتغرين، كما ناحظ أن معامل التحديد يساوي ) قويموجب و  من التغرات الي  %71( و
تجحل على   الراس مال الفكري. يفسرحل الدراسة  ابتكار ام

تج من خال اجدول أن امؤسسة متلك عمال ذوي كفاءات عال ية متلك معارف كبرة وذلك من خال الدورات نست
ا امستمرذ الكفاءات سامت . التدريبية وبرامج التعلم الي تطبقها امؤسسة تجات امؤسسة وتطوير وذلك  ي ميز م

تجات اجديدة امتطورة،  أيضا وسامت من خال مركز البحث والتطوير لدى امؤسسة حيث أن امؤسسة تقوم بتقدم ام
هج ثابت ي سياسة امؤسسة  .ي جعل اابتكار م

 ة:نياختبار الفرضية الفرعية الثا - 2

Hı :ااقتصادية محل الدراسة  بالمؤسسة  لعمليةا يوجد اثر ذو دالة معنوية لراس المال الفكري على اابتكار
 (.α= 1.15عند مستوى دالة )

 .للرأس المال الفكري و ابتكار العملية(: نتائج تحليل التباين اانحدار 14جدول رقم )

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة
 المحسوبة

 مستوى الدالة

 8.040 1 8.034 اانحدار

40.135 0.000 
 0.200 35 7.006 الخطأ

المجموع 
 الكلي

15.040 36  

 .spss v17برنامج من إعداد الطالب بااعتماد على نتائج المصدر: 

 (α=0.05*مستوى الدالة )

Rمعامل التحديد 
2 =0.534 

 R=0.731معامل اارتباط 



 - برج بوعريريج -الدراسة الميدانية بمؤسسة كوندور .............................الفصل الثالث: 

 

 

81 

ا حسب اجدول قيمة  ي ) Fلدي ي )40.135احسوبة و ي 0.000(، وما أن قيمة دالة ااختبار  ( و
لة، أي أن يوجد تأثر ذو دالة الفرضية البدي لبنقالفرضية الصفرية و  رفضن، وبالتا 0.05أكر من مستوى الدالة 

د مستوى الدالة )  (.α=0.05إحصائية للراس مال الفكري  على ابتكار العملية حل الدراسة ع

ذا يدل على وجود 0.731يقدر بـ ) الراس مال الفكري وابتكار العمليةيتضح أن معامل اارتباط بن و          ( و
ذا يع أن 0.53ا ناحظ أن معامل التحديد يساوي )بن امتغرين، كم مرتفع وارتباط موجب  من التغرات 53%( و
ا  ابتكار العمليةالي حل على   .الراس مال الفكريحل الدراسة يفسر

تج من اجدول أن امؤسسة من خال امتاكها لعمال ذوي كفاءات عالية متلك معارف كبرة وذلك من خال  نست
ت امؤسسة من التخفيض ي حجم التكاليف و سامت ي الدورات التدريبية وبرامج ا لتعلم الي تطبقها امؤسسة، مك

ذ اأخرة بامرونة العالية الي سامت ي جعل إدخال  طرق وأساليب جديدة ي عملياها اإنتاجية حيث تتميز 
 امؤسسة تتحكم ي حجم إنتاجها حسب تقلبات السوق.

 ة:لثة الثااختبار الفرضية الفرعي  - 3

H2 لمؤسسة ااقتصادية محل الدراسة بتكار ااداري بااا: يوجد اثر ذو دالة معنوية لراس المال الفكري على
 (.α= 1.15عند مستوى دالة )

 (: نتائج تحليل التباين اانحدار للرأس المال الفكري و اابتكار ااداري.15جدول رقم )

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
 ريةدرجات الح

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة
 المحسوبة

 مستوى الدالة

 7.879 1 7.879 اانحدار

38.728 0.000 
 0.203 35 7.120 الخطأ

المجموع 
 الكلي

14.999 36  

 .spss v17من إعداد الطالب بااعتماد على نتائج برنامج المصدر: 

 (α=0.05*مستوى الدالة )

Rمعامل التحديد 
2  =0.525 
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 R=0.725رتباط معامل اا

ا حسب اجدول قيمة  ي ) Fلدي ي )38.728احسوبة و ي أكر من 0.000(، وما أن قيمة دالة ااختبار  ( و
، وبالتا نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرضية البديلة، أي أن يوجد تأثر ذو دالة إحصائية 0.05مستوى الدالة 

د مستوى الدالة )للراس مال الفكري على اابتكار اادا  (.α=0.05ري حل الدراسة ع

ذا يدل على وجود 0.725يتضح أن معامل اارتباط بن راس امال الفكري واابتكار ااداري يقدر بـ )و  ( و
ذا يع أن 0.525ارتباط موجب وضعيف جدا بن امتغرين، كما ناحظ أن معامل التحديد يساوي ) من %53( و

 لى اابتكار ااداري  حل الدراسة يفسر الراس مال الفكري.التغرات الي حل ع

حهم ا رية ي حل امشكات الفورية الي  إن امتاك امؤسسة لعمال يكتسبون مهارات وكفاءات عالية جعلها م
ظيمي والقيام بتغيرات ي أنظمة الكومبيو و مكتواجههم، حيث  يكلها الت تر للقيام ا من استحداث تغيرات جذرية ي 

اذ امؤسسة   سياسات وإجراءات لتطوير خدماها. بالعمليات اإدارية، وسامت ي ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - برج بوعريريج -الدراسة الميدانية بمؤسسة كوندور .............................الفصل الثالث: 

 

 

83 

 :خاصة الفصل

ية الي م خوصصتها كوندور برج بوعريريجتعد مؤسسة   كما أها تعتر من أقدم امؤسسات ،  من امؤسسات الوط
ة  ذا فهي حتبرج بوعريريج ي مدي افسي جيد، وباإضافة إ كل  دة ل مركز ت إ مواكب التطورات اجارية  وتسعى جا

ذ الدراسة وبااعتماد على نتائج استب ، ومن خال  ا إ أن امؤسسة  نةاعلى امستوى الوط والدو البحث توصل
ر من خال ،وذلك الراس مال الفكريواعية أمية  رغم أن مؤسسة  ،الراس مال الفكريالتغير امستمر الذي يعتر جو

تماما كبرا كوندور برج بوعريريج ن فزو  وامدراء القادة، كما نضيف أن كل ابعادب بالراس مال الفكري هتم ا
داف امؤسسةوابتكار أفكار جديدة د على العمل اافرا ونيشجعو   مال الفكري للراسأن ، وباعتبار وامشاركة ي حقيق أ
ذا الفصل، حيث م قبولنتائج  أكدت ي امؤسسة، كما مية بالغةأ ص على أن  رئيسيةال ةالفرضي اختبار فرضيات  الي ت

د مستوى الدالة  كوندور برج بوعريريجمؤسسة   ابتكارعلى  للراس مال الفكريتأثر ذو دالة إحصائية اك  ع
(α=0.05.) 
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 خاتمة: 

 يتوقف على السياسة امتبعة من قبل أبعادو  أثر رأس امال الفكري ي دعم اابتكارمكن القول بأن جاح    
م اآثار اإجابية  ا مكن ا صول على قيم عالية مؤشرات ف للرأس امال الفكريامؤسسة )أي الوصول إ أ

تمام  اابتكار  .يبرأس امال الفكر ي ظل غياب اا

تمامو مكن القول أيضا أن امؤسسة اجزائرية ي حاولة سعي كبر  بعد أن اابتكار  دعمل برأس امال الفكري  لا
ظري و التطبيقي حول  ذا بقسمي ال ا  ا حث حالة مؤسسة  دراسة على اابتكار أثر رأس امال الفكري أمم

تائج  -برج بوعريريج-كوندور  م ال ا إليها من خال فصول البحث:سوف نتعرض إ أ  الي توصل

 أوا: النتائج النظرية

اجحة للمشروع و تشجيع و حميس  لرأس امال الفكري دور كبر ي دعم اابتكار .1 من خال اإدارة ال
 و إعطاء فرصة لتجريب و اختيار اأفكار. لابتكارو إجاد حوافز 

تمام برأس امال الفكري أصبح  .2 ظمات. واأساسية للتميز من امقومات اا  من م جاح و استمرار ام

تمام بيعد  .3 ون بقوها  ةالرئيسي اتاحدد من ابتكارااا ذ اأخرة مر جاح امؤسسة أن استمرارية  ل
افسة.  على الصمود ي وج ام

 النتائج التطبيقية:ثانيا: 

( 3.7883توسط العام للبعد ككل فقد بلغ )املقد حاز رأس امال الفكري على درجة موافق حيث وجدنا -1
راف معياري )  .( 0.61806وا

راف معياري 3.7712متوسط حساي )لقد حاز اابتكار على درجة موافق حيث وجدنا  -2 ( وا
اك مارسة لابتكار بشكل جيد0.8553) ا القول بأن   .( وبذلك مك

:م قبول الفرضية الرئيسية وكذا الفرضيات الف -3  رعية وعلي

 يوجد أثر لرأس امال الفكري ي دعم اابتكار مؤسسة كوندور _برج بوعريريج_.-

تج مؤسسة كوندور _برج بوعريريج_.-  يوجد أثر لرأس امال الفكري ي دعم ابتكار ام

 يوجد أثر لرأس امال الفكري ي دعم ابتكار العملية مؤسسة كوندور _برج بوعريريج_.-
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 أثر لرأس امال الفكري ي دعم اابتكار اإداري مؤسسة كوندور _برج بوعريريج_.يوجد -

 ا: التوصيات:لثثا

ا العام الذي أصبح مثابة رقعة ج غرافية تاشت فيها ا دود و بالتا تعومت إن التطورات الكبرة الي يشهد
ا أمرا ي غاي  افسة و أصبح بقاء امؤسسات و استمرار قاط التالية بعض فيها ام ذا نقدم ال الصعوبة و من 

افسيةالتوصيات الي رما تفيد ي اكتساب قدرها   :الت

حسن استثمار امعلومات و امعرفة الي متلكها العاملون و جعلها ذات قيمة من خال مشاركتها و  .1
 .اأخذ بآرائهم من أجل اارتقاء باأداء إ التميز

 اااقة للتقليل من اآثار السلبية على إبداع العاملن.توجي اجهود و اأفكار  .2

ية من أجل حقيق  .3 تمام باإبداع و التطوير و التجديد و تقليل اانشغال باأعمال الروتي زيادة اا
 التميز ي اأداء.

ظيمية تقوم على أساس  لابتكارالعمل على خلق ثقافة حفزة و مشجعة  داعمة  .4 و تأسيس بيئة ت
 كة بامعرفة و اارات الشخصية.امشار 

هم من كسب  الرصيد امعري لدى العاملن إثراءعلى امؤسسة القيام بالدورات التدريبية وذلك  .5 ومكي
 خرات جديدة.

ا على رفع قدراها و كفاءاها اإبداعية  .6 ن و ذلك بتحفيز ضرورة حسيس امؤسسات  طورة الوضع الرا
 و تطوير وظيفة البحث فيها

 
 أفاق البحث:رابعا: 

تمام   مواضيع أخرى:إن دراسة موضوع أثر رأس امال الفكري على اابتكار جرنا إ اا
 بامؤسسة ااقتصادية. التسويقي أثر رأس امال البشري ي دعم اابتكار -

 أثر إدارة امعرفة ي دعم اابتكار. -

 واقع إدارة امعرفة ي مؤسسة كوندور. -
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2000. 

ظمات اأعمال األيفة زكريا مطلك الدوري ،أمد علي صاح ،إدارة التمكن اإداري  .11 واقتصاديات الثقة ي م
شر والتوزيع،  .2009اأردن، عمان، الثالثة ،دار اليازوري لل

شر والتوزيع، عمان، اأردن،  .12 ظرية والتطبيق، دار امسرة لل زكريا عزام وآخرون، مبادئ التسويق ا ديث بن ال
2008. 

زي، .13 شر  سعد علي الع ظمات اأعمال، دار اليازوري العلمية لل أمد علي صاح، إدارة رأس امال الفكري ي م
 .2009والتوزيع،

رة ،مصر  .14 سعيد بن عامر، اإدارة و اافاق امستقبل ، مركز وايد سرفيس استشارات و التطوير اإداري ،القا
1998. 

درية، مصر، التسويق اابتكاريطلعت أسعد عبد ا ميد،  .15 شر والتوزيع، اإسك  .2008، دار الفجر لل



امملكة العربية السعودية،  امعارف،وزارة البحث العلمي وخطواته ومراحله،  ،عبد الرمان بن عبد اه الواصل .16
1999. 

ديل، القيادة اإدارية وإدارة اابتكار، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان،  .17  .2009عاء حمد سيد ق

شر والتوزيع ،عمان،اأردن،عمر أمد مشري ،إدارة امعرفة الطريق إ  .18  .2013التميز والريادة ،دار صفاء لل

شر و  : مأمون ندم عكروش، سهر ندم عكروش .19 تجات اجديدة ، دار وائل لل التوزيع، اأردن تطور ام
 .2004،عمان،

ات حمد عواد الزيادات. .20 شر والتوزيع عمان  ايا  .2008معاصرة ي إدارة امعرفة. دار الصفاء لل

شر والتوزيع،-مدخل حليلي –ناجي معا ورائف توفيق، أصول التسويق  .21 عمان، اأردن،  ، دار وائل لل
2001. 

غ ونيل انديرسون ،إدارة أنشطة اا .22 شر،  بتكار والتغير،نبجل كي ، دار امريخ لل ترمة: حمود حسن حس
 .2004الرياض،

يم  جم عبود جم، .23 شر والتوزيع ،عمان  وااسراتيجياتإدارة امعرفة ،امفا والعمليات ،دار الوراق لل
 .2008،اأردن،

شر و التوزيع، اأردن، عمان ، .24  .2012جم عبود جم، القيادة وإدارة اابتكار، دار الصفاء لل

رة. الرحاب.دار 1"رأس امال الفكري انطاقة إدارية معاصرة.ط. اي حمد السعيد .25  .2008مصر ، القا

 قائمة المذكرات:ثانيا: 

ان -1 ، دراسة تطبيقية: ةالفلسطينيدور اإبداع اإداري في تحسين اأداء الوظيفي في الهيئات المحلية  اجعري، ع
شورة(، جامعة االيل، كلية الدراسات  العليا على شركة كهرباء خليل، رسالة ماجستر ي إدارة اأعمال )غر م

 (.2009. )والبحث العلمي، فلسطن

ا في اإبداع اإداري ن وجهة نظر مديري  الليثي، حمد بن على حسن -2 الثقافة التنظيمية لمدير المدرسة ودور
شورة(، جامعة  مدارس التعليم اابتدائي بالعاصمة المقدسة، رسالة ماجستر ي اإدارة الربوية و التخطيط )غر م

 (.2008لربية، امملكة العربية السعودية، . )أم القرى، كلية ا

ية امعلومات ورأس امال الفكري ي حقيق اأداء امتميز، بسام عبد الرمان يوسف، -3 ة  أثر تق دراسة استطاعية ي عي
، شورة ،جامعة اموصل ،العراق، من كليات جامعة اموصل ،أطروحة دكتورا  .2005غر م



ا ي حقيق2006درويش، مروان معة. ) -4 وك العاملة ي  اإبداع اإداري لدي مديري فروع (. "إدارة امعرفة ودور الب
قدس، فلسطن:   أفريل(، 26/27) اإدارية ااقتصاد والعلوم لكلية بحث مقدم إلى المؤتمر الثانيفلسطن"، 

 .جامعة القدس امفتوحة

اإبداع اإداري وعاقته باأداء الوظيفي: دراسة تطبيقية على اأجهزة اأمنية بمطار  رضا، حام على حسن -5
شورة( ، أكادمية نايف العربية للعلوم الملك عبد العزيز الدولي جدة ية)غر م ، رسالة ماجستر ي العلوم اأم

ية،  (.2003كلية الدراسات العليا، امملكة العربية سعودية، . )  اأم

افسية للمؤسسة. -6 رة بريش دور رأس امال الفكري ي حقيق ميزة ت يل شهادة اماسر علوم التسيرمذكرة مقدمة  ز ، ل
 .2012/2013جامعة حمد خيضر بسكرة  تسير اموارد البشرية،

أثر التسيير الجبائي على الداء المالي في المؤسسات ااقتصادية )دراسة تحليلية قياسية لعينة صابر عباسي،  -7
صص حاسبة وجباية، كلية  بسكرة(، المؤسسات في واية من يل متطلبات شهادة اماجيستر،  رسالة مقدمة ل

 .2012ر، جامعة حمد خيضر بسكرة، والتجارية وعلوم التسيالعلوم ااقتصادية 

8-  ، ية فيا  Germanأساليب المنتجات في المؤسسة ااقتصادية دراسة شركة عتاد التكديس والحمولة غ
وري، كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير،قسنطينة شورة(، جامعة م قسم العلوم التجارية،  ، رسالة ماجستر )غر م
2007/2008. 

رج  حمد سليماي، اابتكار التسويقي وأثر على حسن أداء امؤسسة، -9 يل شهادة اماجستر، جامعة امسيلة، مذكرة  ل
 .2007/ 2006قسم علوم التسير، فرع التسويق،

ية. مصطفى رجب. -10 افسية لشركة ااتصاات االوية الفلسطي  علي شعبان رأس امال الفكري ودور ي حقيق اميزة الت
 . 2011غزة فلسطن.، اجامعة اإسامية كلية التجارة. رسالة ماجستر ي إدارة اأعمال.

ن، بسوق  عامر، واقع اابتكار ي امؤسسة ااقتصادية اجزائرية، مايكية -11 دراسة ميدانية  الة مؤسسة الوطن للد
راس ،كلية العلوم ااقتصادية التجارية و علوم التسير، راس،العدد أ  .28،2012-27سوق أ

وان -12  .دراسة مقدمة مؤمر" "دراسة وتقييم رأس امال الفكري ي شركات اأعمال" يوسف عبد الستار حسن ،دراسة بع
مية اإقتصادية". إقصاد  .2005جامعة الزيتونية، العلوم اإدارية عمان.كلية اإقتصاد و  امعرفة و الت

  قائمة الملتقيات:ثالثا: 

اعية، بن عيشي عمار، بن عيشي بشر، -1 دراسة حالة  دور رأس امال الفكري ي حقيق اجودة الشاملة بامؤسسات الص
اعية اجزائرية  مداخلة ضمن ملتقى الدو حول رأس امال الفكري  بسكرة من وجهة نظر الرؤساء،–امؤسسات الص

ظمات اأعمال العربية ي اقتصاديات ا ديثة،  .2011،ديسمر،14-13بوعلي ،الشلف،جامعة حسيبة بن  ي م



ظمة املتقى  شادي مفيدة. تواي بن علي فاطمة. -2 افسية للم وان فعالية راس امال الفكري ي تعزيز اميزة الت مداخلة بع
ظمات ااعمال العربية ي ظل ااقتصاديات ا ديثة جامعة حسيبة بن بو علي  .الدو ااامس راس امال الفكري وم

 .الشلف

افسة  -3 اعية، املتقى الدو الرابع حول ام افسية امؤسسات الص ولوجي كمدخل لتعزيز ت زبر حمد، اابداع التك
اعية خارج احروقات ي الدول العربية، جامعة حسيبة بن علي بالشلف،  افسية للمؤسسات الص وااسراتيجيات الت

 .نوفمر 9و 8يومي 

ظمات"،  ماء صاح، رشاد نايف. "اإبداع -4 مية امورد البشري ي ام بحث مقدم إلى ملتقى الدولي امؤسسي وت
كلية العلوم ااقتصادية   حول اإبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة دراسة وتجارب وطنية ودولية

 .2011ماي(. 18/19وعلوم التسير ، جامعة سعد دحلب ،البليدة اجزائر)

وان "رأس امال الفكري الوط العري ،مشروع هوضي  سهام العقون، -5 عيسى بواوخ، مرة عبد الصمد، مداخلة بع
تظر الكثر"، ظمات  ي جامعة حسيبة بن  العربة ي ظل ااقتصاديات ا ديثة، اأعمالاملتقى الدو ااامس ي م
 .بوعلي ، الشلف

ظمة املتقى الدو ااامس حول  عبو عمر. -6 وان مؤشرات وماذج قياس رأس امال الفكري ي ام ود مداخلة بع عبو 
ظمات اأعمال العربية ي ظل ااقتصاديات ا ديثة جامعة الشلف.  13/14رأس امال الفكري ي م

 .2011ديسمر،

. حمد راتول. -7 وان ااستثمار ي رأس امال الفكري وأساليب قياس كفاءت وعة مداخلة بع وان  أمد مص ملتقى دو بع
ظمات اأعمال العربية ي ظل ااقتصاديات ا ديثة يومي  .2011ديسمر 13/14رأس امال الفكري ي م

افسية، ااستثمار شوقي جدي، حمد زبر، -8 املتقى الدو ااامس  ي رأس امال الفكري كمدخل لتحقيق ميزة ت
ظمات اأعمال العربية ي ظل  وان رأس امال الفكري ي م ديسمر  13/14ا ديثة يومي  ااقتصادياتبع

 .2011جامعة حسيبة بن بو علي الشلف.اجزائر. ،كلية العلوم اإقتصادية والتجارية وعلوم التسير،2011

ظمات اأعمال ي ظل إقتصاد امعرفة. بوحفص رواي.  حمد زرقون -9 ملتقى  تطور و مكانة رأس امال الفكري ي م
وان ظمات اأعمال العربية جامعة البليدة. دو بع  2008.ديسمر 13/14"إدارة و قياس رأس امال الفكري ي م
 .جامعة قاصدي مرباح بورقلة اجزائر قوق والعلوم اإقتصادية.كلية ا 

افسية امستدمة ،مداخلة ضمن املتقى يوسف بومدين  -11 ،ااستثمار ي  رأس امال البشري مدخل لتحقيق اميزة الت
ظمات اأعمال العربية ي ااقتصاديات ا ديثة ،جامعة حسيبة بن  الدو ااامس حول رأس امال الفكري ي م

 .2011ديسمر  14و13لي ، الشلف،بوع

 قائمة اجات:



ظيمي ي السلوك اإبداعي كما يرا 2006ا راحشة، حمد، وصاح الدين. ) -1 (."أثر التمكن اإداري والدعم الت
، اأردن: جامعة اأردنية، مجلة دراسات للعلوم اأمنيةالعاملون ي الشركة ااتصاات اأردنية: دراسة ميدانية"، 

 .2، ع 33مج

(. "التمكن اإداري وأثار ي اإبداع العاملن ي 2009امعاي، أمن عودة، وأخو أرشيد، عبد ا كيم عقلة. ) -2
 .2، ع5، اأردن، مجاأعمالالمجلة اأردنية في اإدارة جامعة اأردنية: دراسة ميدانية حليلة"، 

 ردنية،أثر الرأس امال الفكري ي اإبداع ي امصارف اأ حمود حمد العجلوي. حمد علي الروسان. -3
لة جامعة دمشق للعلوم القانونية   .2010عدد  262لد  وااقتصاديةدراسة)ميدانية(

اعة  ندى -4 ا ي رأس امال الفكري " دراسة تطبيقية ي الشركة العامة لص طقة  اأمدةعبد القادر "إدارة امعرفة وأثر ام
وبية دراسات إدارية. اجلد   .2010،كانون اأول 6،العدد  3اج

 

 



 

 



 

 

رحيم رحمان ا  بسم اه ا
 

تسيير                                                                                                              جامعــة محمد خيضر   وم ا  LMDقسم ع
تجارية                                      وم ااقتصادية وا ع ثانية ماستـــر                                                     ية ا سنة ا  ا

تسيير                                                    وم ا بشريـة                                                          وع موارد ا  تسيير ا
 

 
 

 استبانه
ار راسأثر  ري في دعم اابت ف مال ا  ا

ى مؤسسة   -برج بوعريريج -وندوردراسة تطبيقية ع
 

 أخي الكرم / أخي الكرمة 
 السام عليكم ورمة اه وبركات

 
وان       " دراسة ااقتصادية اابتكار بالمؤسسةالمال الفكري في دعم  رأس" أثر ي إطار اإعداد لدراسة علمية بع

 ، استكماا للحصول على شهادة اماسر ي تسير امـوارد البشريـة.  -برج بوعريريج -كوندورحالة مؤسسة  
ذ الدراسة، يرجى  يةإدار ونظرا ما لكم من خرة       تمع  ذا اميدان، وأنكم مثلون  ذ  اإجابةي  عن فقرات 

 .العلميجهدكم وتعاونكم امخلص ي دعم البحث  الطالب، مقدرا بكل دقة وموضوعية ةاستبانا
 أن امعلومات الواردة ي ااستبانة تستخدم فقط أغراض البحث العلمي. الطالبؤكد يذا و      

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير وااحرام                                  
 
 

طا  با
 بن ثامر صهيب

 
 
 

  

 

جامعية:  سنة ا  5100 - 5100ا



 

 

 

 الجزء اأول: البيانات الشخصية 

ذا اجزء للتعرف على بعض  ااصائص ااجتماعية والوظيفية لعمال امؤسسة بغرض حليلها فيما بعد، هذا خصص 
كم التكرم باإجابة على التساؤات التالية وذلك بوضع عامة ) اسب اختيارك.xنرجو م  ( ي امكان ام

جنس: -0 ر                                                         ا  أنثى                                          ذ

 

عمر: -5 ى أقل من  03من                                      سنة  03أقل من                                                 ا  سنة 03إ

ى أق 03من                                     ثر 03من                  سنة 03من ل إ  سنة فأ
 
 

مي: -0 ع مؤهل ا  يسانس                                     ثانوي فأقل                          ا

يا                                                                           تقني سامي                                        دراسات ع
 
 

خبرة: -0 ى أقل من  0من                        سنوات         0أقل من                     عدد سنوات ا  سنوات 03إ

ى أقل من  03 من                                            ثر 00                   سنة   00إ  سنة فأ

تدريبية             -0 دورات ا  عدد ا

 دورتينثر من أ                         دورتين دورة واحدة                                               

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 فقرات ااستبانةالجزء الثاني: 
، الرجاء كوندور برج بوعريريجي مؤسسة   وأبعاد اابتكار امال الفكري رأسفيما يلي عدد من العبارات الي تقيس أبعاد 

ذ العبارات، وذلك بوضع إشارة ) اسب اختيارك.xحديد درجة موافقتك على كل من   ( ي امكان ام

 

رقم   ا
رأس)أبعاد  ري  ا ف قياس(مال ا  وعبارات ا

 غير
 موافق
 بشدة

 غير
 موافق

  محايد
 موافق

 موافق
 بشدة

ا   البشري الما رأ:أ
      متلك امؤسسة كفاءات متميزة. 0
      يعمل موظفو امؤسسة ي شكل فرق عمل. 5
      .امختلفة وظائفهم اات ي البعض بعضهم من اموظفون تعلمي 0
      .وظائفهم ال ي كبرة خرات اموظفون متلك 0
      .اموظفن مهارات تطوير ي امراكمة اارات على امؤسسة تعتمد 0
      واقراحات جديدة. أفكارللموظفن القدرة على طرح  0
لي الما رأ-ثانيا  ي  ال
      برامج تدريبية جميع اموظفن. بتطبيقتقوم امؤسسة  0
      .الوظيفياأداء  على يركز و جدا متطور ومكافآت حوافز نظام امؤسسة لدى 0
      تتميز أعمال امؤسسة بالسرعة ي اأداء. 0
ظيم  01 على تقدم خدمات معلوماتية أفضل  العمل ي امؤسسة يساعد أقسامت

 .لزبائنل
     

ية العلمية التطوراتآخر  وتتب امؤسسة تتابع 00 ولوجيا ال ي والتق       .ا ديثة التك
      .العمل ي امؤسسة تضمن خلق معرفة جديدة وإجراءاتسياسات  05
ن الما :رأ ثالثا  ب  يال

وات امؤسسة لدى 00 وعة اتصال ق ها مع مت       .زبائ
ها. 00       تعمل امؤسسة على يديد امعلومات امتعلقة بزبائ
ولوجيا ا ديثة  تعتمد امؤسسة  00 ها. لإعامعلى التك       وااتصال للتعامل مع زبائ
تجاها. 00 دما تقوم بتغير م ها ع       تستجيب امؤسسة  اجات زبائ
ها. ؤسسةامأخذ ت 00       بعن ااعتبار اقراحات زبائ
اسبة لتقدم خدمات ما بعد البيع للزبائن ميزانيةصص امؤسسة  00       م

ار ثانيا :  أبعاد اابت
منتجأوا:   ار ا  ابت



 

 

      .لدى امؤسسة قسم للبحث والتطوير 00
تجات امؤسسة بالتجديد والتطوير امستمر 51       .تتميز م
هج ثابت ي سياسة امؤسسة 50 تجات م       .يعد اابتكار ي ام
تجاها 55       .تبحث امؤسسة دائما عن استخدامات جديدة م
تجات جديدة ذات ؤ تتميز ام 50       .وكفاءة عالية جيد أداءسسة بتقدم م
ار  :ثانيا   اإدارياابت
ظيمية ياكلها ي جذرية تغيرات باستحداث امؤسسة قامت 50       .الت
 اهعمليا ي الكومبيوتر أنظمة استعمال ي جذرية تغيرات امؤسسة أجرت 50

 .اإدارية
     

تمام اإدارة عمل آليات فهم على العاملنمؤسسة ا تساعد 50  برامج بوضع باا
 .كفؤة

     

ذت 50 ا خدماها لتطوير جديدة وإجراءات سياسات امؤسسة ا       .السوقي ومركز
ح امؤسسة العاملن ا رية ي حل امشكات الفورية امتعلقة بتقدم خدماها 50       .م
ثا:   ية  ثا عم ار ا  ابت
اصر حتفاظلا امؤسسة تسعى 50       .لتكاليف حجما من للتخفيض ةؤ الكف بالع
 اآات ي امرونة حيث من اإنتاجية العمليات ي عالية مرونة امؤسسة تتميز 01

 .وامعدات
     

اسب ما خدماها إنتاج حجم ي التحكم ي عالية مرونة امؤسسة متلك 00  مع يت
 .اادمات على الطلب سوق تقلبات

     

      .للزبائن امقدمة يةاادم اهلعمليا جديدة وطرق أساليب امؤسسة أدخلت 05
يات نوعية مع ماشياً  خدماها وتقدم تصميم ي تغيرات امؤسسة أجرت 00  التق

 .ا ديثة
     

 
 



 (:اهيكل التنظيمي10املحق رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امصدر: إدارة اموارد البشرية

 السكريتارية

 المساعد

 مديرية المكيفا
ية  المرك

ية  المديرية التق

 خدمة اأمن
ية ي  والوقاية ال

 خدمة اأمن
ي  الداخ

 

ية قسم المشتريا قسم المشتريا المستورد  المح

المديرية 
وجيستيكية  ال

 

 مديرية نظا
وماتية  المع

مديرية 
 ااستعاما
condor 

مديرية 
 التجار
 والتسويق

مديرية 
المالية 

ة  والمحاس

وحد 
ولستيرين  ال

مديرية 
تجا  الم

يضاء  ال

مركب 
اجا  ال

وحد 
يو يف  الت

مركب 
 المكيفا

 وحد الحقن
استيكي  ال

وحد 
 (RSالديمو)

( فا  TVوالت

LCD) 

مديرية 
 الموارد

شرية  ال

مديرية 
 خدما ما

يع  بعد ال
 

حث  مديرية ال
 والتطوير

وية  المديرية الج

 المديرية العامة
 



 (2) الملحق
 

 .ااستبانة محكمي قائمة

 

 
 

 

 الوظيفة اأستاذ الرقم
 .بسكرة جامعة التسير، علوم بقسم حاضر أستاذ /بومجان عادلد 1

 جامعة التسير، علوم بقسم -أ-مساعد أستاذ / عالي مليكةأ 2

 .بسكرة

 .بسكرة جامعة التسير، علوم بقسم مساعد أستاذ / خان أحامأ 3



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

جهل                       ا عقل، وا فقر  ا جهل                      ا غنى  ا عقل، وا فقر  ا ا غنى 

اأدب  اأدب وا مــيراث    وا مــيراث 

مشــــــاورة ا مشــــــاورةوا ظـهير  ا   وا ظـهير 
 


