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الممخص:

ىجفت ىحه الجراسة إلي التعخف على أثخ رأس السال الفكخي على االبجاع اإلداري في السرارف الليبية العامة مغ
خالل دراسة ميجانية الستقراء آراء مجراء اإلدارات ورؤساء االقدام بسرخف الجسيػرية (اإلدارة العامة شخابلذ).
واستخجمت الجراسة السشيج الػصفي التحليلي  ,حيث تع ترسيع استسارة استبيان لجسع البيانات حػل متغيخات الجراسة

والتي تع تػزيعيا على عيشة الجراسة والبالغ عجدىا ( )04مفخدة  ,حيث تع استخجاع عجد ( )53استسارة  .وبعج جسع

البيانات تع تحليليا بالصخق االحرائية السشاسبة  ,تػصلت الجراسة إلي نتائج أىسيا  :وجػد عالقة ذات داللة

احرائية لخأس السال الفكخي في تحقيق اإلبجاع اإلداري  ،والتي نتج عشيا أثخ معشػي ذو داللة إحرائية لخأس السال

الفكخي على االبجاع اإلداري .ومغ خالل ىحه الشتائج قجمت الجراسة عجدا مغ التػصيات التي تدتيجف االىتسام بخأس
السال الفكخي في تحقيق االبجاع اإلداري.

Abstract:
This study aimed to identify the effect of intellectual capital on administrative
creativity in public Libyan banks (aljumhuria bank ,General Administration, Tripoli).
A descriptive and analytical study was used, where a questionnaire was designed to
)collect data about the study variables , and it was distributed to study sample of (40
individuals, and (35) forms were retrieved. After collecting the data and analyzing it
using appropriate statistical methods, study reached several results, the most important
of which are: There is a significant statistical relationship between intellectual capital
and achieving administrative creativity , which resulted in a statistically significant
impact of intellectual capital and achieving administrative creativity . Through these
results, study presented a number of recommendations aimed at focusing on intellectual
capital and achieving administrative creativity.
الكممات المفتاحية :رأس السال الفكخي  ,اإلبجاع اإلداري ,السرارف التجارية الليبية العامة  ,مرخف الجسيػرية.
مقدمة:

يعددج مفيددػم رأس السددال الفكددخي مددغ أىددع السفدداىيع

عسليددات السشطسددات  ,حيددث بددات االسددت سار باقصددػل
الفكخيددة مددغ أىددجاف اإلدارة الفاعلددة التددي تدددعى للبقدداء

االقتر د ددادية الت د ددي تعتب د ددخ محد د د اىتس د ددام الك ي د ددخ م د ددغ

والشسػ والسشافدة واالبجاع.

االقترد د د ددادحيغ والسحللد د د دديغ واالستذد د د ددارييغ باإل د د د ددافة

ل د ددحا تد د ددعى السشطس د ددات الخجمي د ددة عام د ددة والسر د ددارف

لسدددتػيات اإلدارة فددي السشطسددات  ,وذلددظ لسددا لددو مددغ
أىسيددة تتس د فددي الددجور الددحي حلعبددو فددي التكي د

مددع

الستغي دخات السحليددة والعالسيددة  ,وتحددديغ اقداء والقددجرة

التشافدية مغ خالل االفكدار واالبتكدارات والتصدػيخ فدي
www.baydaauniv.net/buj

خاص ددة ف ددي الػق ددت الد دخاىغ إل ددى التكيد د

م ددع العػامد د

والستغيد د دخات العالسي د ددة والسحلي د ددة السعق د ددجة والستذ د دداب ة,
وعلييد ددا أن تػاجد ددو التحد ددجيات السػاوبد ددة ليد ددحه العػام د د
والستغي د دخات وتتعد دداير معيد ددا ,وىد ددحا ال حت د د تى إال مد ددغ
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خ د ددالل ام د ددتالك ى د ددحه السر د ددارف للعشاص د ددخ البذد د دخية

.5تخى

السؤىل د د ددة وتد د د ددػفيخ ثقافد د د ددة مشطسيد د د ددة تستد د د دداز باإلبد د د ددجاع

وخاصة السرارف العامة.

واالبتكار.

اليياو

اإلدارية في الك يخ مغ السرارف

.0ت خخ السرارف العامة في اقتشاء أنطسة مرخفية

وسا تػاجو السشطسات على اختالف أنػاعيا

شاملة او ربط فخوعيا بذب ة اتراالت مع إداراتيا

في حاجتيا

العامة ،وعجم قياميا باتخاذ اإلجخاءات السشاسبة لتصبيق

وأحجاميا ومياميا تحجيا مذتخكا حتس

لخفع مدتػى أدائيا حتى حتدشى ليا الت قلع مع

متصلبات التغيخ الدخيع .وسا أن اإلبجاع أصبح اآلن

الريخفة اإللكتخونية.

.3عجم التشديق والتعاون بيغ السرارف في العجحج

بس ابة اقم اقوبخ للجشذ البذخي لح الك يخ مغ

مغ السجاالت م

السذ الت التي تػاجيو  ،لحا فإن مدتقب اقمع ال

وتبادل السعلػمات حػل اقخصار السرخفية وتبادل

يعتسج على مجخد القػى العاملة بيا  ،وإنسا يعتسج
على تػفيخ نػع مستاز مغ العامليغ  ،أي على أفخاد

مبجعيغ في مختل

السجاالت.

فالفخد السبجع يعتبخ ثخوة تفػق ال خوة السادية ،

ب إن االست سار في تصػيخ العشرخ البذخي يعتبخ
مغ أنجح مرادر االست سار ،لحلظ فإن اتجاه

الخبخات.

الديػلة واالست سار السذتخك

ولحا حخى الباح ان

خورة تدليط الزػء على

مػ ػع رأس السال الفكخي ودوره تحقيق في االبجاع
اإلداري  ,قىسيتو وحجاثتو مغ حيث التصبيق العسلي

بالسشطسات الليبية.

ومغ أج معخفة السديج عغ أثخ رأس السال الفكخي

السشطسات نحػ االىتسام باإلبجاع ال حشبغي أن يقترخ

على اإلبجاع اإلداري  ،فقج تع تقديع ىحه الجراسة إلى

على إدخال اقدوات والتقشيات الستصػرة  ،ب البج أن

ثالثة أجداء  ,حيث حتشاول الجدء اقول اإلشار

يذس إحجاث تغييخات فعلية في تػجيات وسلػكيات

السشيجي للجراسة  ,ويتشاول الجدء ال اني اإلشار

العامليغ(.العجلة  ,9442 ,ص )9

الشطخي للجراسة  ,أما الجدء ال الث فيتشاول الجانب

وتعج السرارف التجارية الليبية مغ القصاعات

العسلي والشتائج والتػصيات ومرادر الجراسة.

الحيػية والتي تلعب دو ار ميسا في تشسية االقتراد

الجزء األول :اإلطار المنهجي لمدراسة

الليبي ومع ازدياد التغيخات الدخيعة والستالحقة فيي

أوالً :الدراسات الدابقة:
وفيسا حلي استعخاض قىع الجراسات التي تشاولت

ان الطخوف الغيخ شبيعية التي تسخ بيا ليبيا بعج

أ .الجراسات التي تشاولت رأس السال الفكخي:

بحاجة إلي تصػيخ نفديا مغ خالل إيجاد وسائ

ججحجة  ,مغ أىسيا االىتسام باقفخاد السبجعيغ  ،غيخ
سشة  9422انع دت سلبيا على القصاع السرخفي،
مسا أدى إلى ضيػر العجحج مغ الرعػبات والتحجيات
التي عانى مشيا ىحا القصاع ،والتي ابخزىا ما حلي:

 .2ع

كبيخ في االستخاتيجيات السرخفية الفاعلة

والخصط التفريلية الدشػية لجى غالبية السرارف.
 .9ع

الخبخة لجى بعس السػضفيغ واإلجخاءات

الخوتيشية التقليجية التي تتبعيا السرارف مسا يدبب

في ت خخ الخجمات السقجمة للسدتفيجحغ.

www.baydaauniv.net/buj

رأس السال الفكخي واإلبجاع اإلداري:

( .2دراسة الخوسان ,العجلػني :)9424
ىجفت ىحه الجراسة إلي التعخف على مجى االىتسام
الحي تػليو السرارف اقردنية لسػ ػع رأس السال

الفكخي  ,وذلظ مغ حيث عسليات (االستقصاب ,
الرشاعة  ,التشذيط  ,السحافطة  ,واالىتسام بالدبائغ)
 ,وعالقة ذلظ بالقجرات االبجاعية لجى العامليغ في
ىحه السرارف.

وتػصلت ىحه الجراسة إلي أن االىتسام بخأس السال

ثيخ
الفكخي مازال بحجود متػا عة  ,وأن ىشاك ت ا
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إيجابيا لخأس السال الفكخي (الرشاعة  ,التشذيط ,

الستس لة في (خجمة العسالء  ,سخعة اإلنجاز ,

السحافطة) مع القجرات اإلبجاعية  ,وغابت ىحه

الخرػصية  ,الدخية  ,أسلػب الخجمة  ,أسلػب

واالىتسام بالدبائغ) في تشسية القجرات اإلبجاعية.

ور ائيع  ,وأثخ تػافخ اقبجاع والقجرات التدػيقية

( .9دراسة مدػدة :)9422

وال قافة التشطيسية على أداء العامليغ في السرارف

العالقة االيجابية لخأس السال الفكخي (االستقصاب ,

ىجفت ىحه الجراسة إلي التعخف على مجى تػفخ

متصلبات رأس السال السعخفي لتحقيق السيدة التشافدية

اقداء) في زيادة عجد العسالء  ,كدب والئيع ,

اإلسالمية.

وتػصلت ىحه الجراسة إلي تػافخ فخص إيجابية

لجى شخكات الرشاعات الجوائية اقردنية  ,كحلظ

إلجسالي عشاصخ رأس السال السحكػرة في غالبية

دراسة شبيعة العالقة بيغ م ػنات رأس السال

أبعاد ر ا العسالء  ,وفي مقجمتيا الخرػصية حلييا

السعخفي  ,والتعخف على أىع السعػقات التي تػاجو

أسلػب اقداء  ,أسلػب الخجمة  ,وبعجىا خجمة

الجوائية في اقردن.

التػالي كسا يعتقجىا العسالء.

وتػصلت ىحه الجراسة إلي تػفخ متصلبات رأس السال

( .3دراسة صخصػر :)9422

تػليج رأس السال السعخفي في قصاع الرشاعات

السعخفي بس ػناتو (البذخي  ,اليي لي  ,والدبائشي) في

العسالء  ,والدخية  ,وأخي اخ سخعة اإلنجاز على

ىجفت ىحه الجراسة إلي الكذ

عغ دور رأس السال

شخكات اقدوية اقردنية بشدية  , %04مع وجػد

الفكخي في التصػيخ التشطيسي لجى السجلذ اقعلى

لتحقيق السيدة التشافدية لجى شخكات الرشاعات

عغ دالالت الفخوق بيغ متػسصات استجابات

عالقة تكاملية بيغ م ػنات رأس السال السعخفي

للقزاء في قصاع غدة والعالقة بيشيسا  ,كحلظ الكذ

الجوائية في اقردن بشدبة مػافقة مختفعة  ,كحلظ

السبحػثيغ قبعاد رأس السال الفكخي والتصػيخ

إلي أىع السعػقات التي تػاجو بشاء رأس

التشطيسي تبعا للستغيخات الذخرية (الجشذ  ,العسخ

التػص

السال السعخفي وىي عجم تػفخ رأس السال السادي

 ,السؤى

العلسي  ,عجد سشػات الخجمة  ,السدسى

(السالي) الكافي إلجخاء الجراسات والبحػث الالزمة

الػضيفي).

لتصػيخه وبشاءه.

وتػصلت ىحه الجراسة إلي وجػد عالقة شخدية ذات

(.5دراسة الرخاحخة  ,الشججاوي :)9429

ىجفت ىحه الجراسة إلي التعخف على الت ثيخ السعشػي

لخأس السال الفكخي في تصبيق إدارة الجػدة الذاملة ,

داللة إحرائية بيغ رأس السال الفكخي والتصػيخ
التشطيسي  ,كحلظ ال حػجج فخوق ذات داللة إحرائية
بيغ متػسصات استجابات السبحػثيغ حػل رأس السال

وتحجحج العشاصخ اقساسية لخأس السال التي تلعب

الفكخي تعدى لستغيخات (الجشذ  ,العسخ  ,عجد

دو ار بار از في تديي تصبيق إدارة الجػدة الذاملة.

سشػات الخجمة  ,السدسى الػضيفي)  ,كسا ال حػجج

وتػصلت ىحه الجراسة إلي وجػد ت ثيخ معشػي

فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات استجابات

والدبائشي) على إدارة الجػدة الذاملة.

(العسخ  ,السدسى الػضيفي).

لعشاصخ رأس السال الفكخي (البذخي  ,اليي لي ,
(. .0دراسة الحجاد  ,خدع :)9420
ىجفت ىحه الجراسة إلي تحجحج أثخ إجسالي عشاصخ

رأس السال الفكخي (البذخي  ,الدبائشي  ,االبتكاري ,
واليي لي) على مجس

www.baydaauniv.net/buj

أبعاد والء ور اء العسالء

السبحػثيغ حػل التصػيخ التشطيسي تعدى لستغيخات

ب .الجراسات التي تشاولت اإلبجاع اإلداري:
(.2دراسة الجوى :)9442

ىجفت ىحه الجراسة إلي الكذ

اإلداري في ح

عغ دور اإلبجاع

السذ الت اإلدارية في اقجيدة
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اقمشية بجولة البحخيغ مغ خالل تحجحج شبيعة

بذ

السذ الت اإلدارية التي تػاجييا واقساليب الستبعة

بػ ازرات قصاع غدة بذ

في التعام معيا ودور اقساليب اإلبجاعية في تقجيع
الحلػل الس لى ليا.

عام مقبػل  ,كسا يعتبخ واقع اقداء الػضيفي
مقبػل.

( .0دراسة نريخ  ,العداوي :)9429
ىجفت ىحه الجراسة إلي التعخف على أثخ اإلبجاع

وتػصلت ىحه الجراسة إلي عجم تػفخ البيئة التشطيسية
السذجعة للفكخ اإلبجاعي  ,حيث تديصخ اإلجخاءات

الخوتيشية على العس اإلداري  ,وتتخكد سلصة اتخاذ
القخار في قسة اليخم اإلداري.

اإلداري في تحديغ أداء السػارد البذخية في البشػك

اقردنية  ,مغ خالل التعخف على مدتػى أىسية
االىتسام باإلبجاع اإلداري وأداء السػارد البذخية.

وتػصلت ىحه الجراسة إلي وجػد أثخ إيجابي لإلبجاع

( .9دراسة ر ا :)9422

اإلداري على تحديغ أداء السػارد البذخية لجى

ىجفت ىحه الجراسة إلي التعخف على مدتػى اإلبجاع

العامليغ في البشػك التجارية عشج مدتػى السعشػية

عبجالعديد بججة  ,وعلى واقع اقداء الػضيفي للعامليغ

التحػيلية.

باقجيدة اقمشية بالسصار  ,ومعخفة عالقة اإلبجاع

(.3دراسة محجػبي :)9420

اإلداري لجى العامليغ باقجيدة اقمشية بسصار السلظ

( )4043مغ خالل تحفيد العامليغ واتباع نسط القيادة

اإلداري بتحديغ مدتػى اقداء الػضيفي للعامليغ

ىجفت ىحه الجراسة إلي معخفة واقع تصبيق عشاصخ

باقجيدة اقمشية بالسصار.

اإلبجاع التشطيسي للسؤسدات الرغيخة والستػسصة

وتػصلت ىحه الجراسة إلي وجػد عالقة ذات داللة

ومجى أثخىا على اقداء الػضيفي للعامليغ فييا.

إحرائية بيغ اإلبجاع اإلداري ومدتػى اقداء

وتػصلت ىحه الجراسة إلي وجػد عالقة شخدية ذات

الػضيفي.

داللة إحرائية بيغ اإلبجاع التشطيسي واقداء الػضيفي

(.5دراسة العجلة :)9442

للعامليغ عشج مدتػى السعشػية ( , )4043كسا أن

ىجفت ىحه الجراسة إلي معخفة واقع اإلبجاع اإلداري

أو خ اقساليب ت ثي اخ على اقداء الػضيفي ىػ

وعالقتو ب داء السجحخيغ العامليغ بػ ازرات قصاع غدة .

الصالقة الفكخية.

وذلظ مغ خالل دراسة عشاصخ الذخرية السبجعة

*حتزح مغ استعخاض الجراسات الدابقة الستعلقة

(اقصالة  ,الصالقة الفكخية  ,السخونة الحىشية ,

بستغيخات الجراسة ما حلي:

الحداسية للسذ الت  ,االحتفاظ باالتجاه أو تخكيد
االنتباه  ,قبػل السخاشخة  ,والقجرة على التحلي
والخبط) والستغيخات التشطيسية (البشاء التشطيسي ,
اإلجخاءات و أنطسة العس

 ,االتراالت  ,نسط

القيادة  ,الحػافد  ,والتجريب).

وتػصلت ىحه الجراسة إلي أن السعامليغ بػ ازرات

 .2عجم تػافخ دراسات سابقة محلية تشاولت مػ ػع
رأس السال الفكخي واإلبجاع اإلداري معا ،وىحا ما
تختل

بو ىحه الجراسة عغ الجراسات الدابقة.

 .9ركدت دراسات (مدػدة  , 9422صخاحخة ,
الشججاوي  , 9429صخصػر  )9422على أن أبعاد

رأس السال الفكخي على أنيا (البذخي  ,اليي لي ,

قصاع غدة يستلكػن القجرات السسيدة للذخرية

والدبائشي)  ,وزادت دراسة (الحجاد  ,خدع )9420

السبجعة بجرجة عالية  ,وأن الستغيخات التشطيسية

بعجا اخخ مع اقبعاد ال الثة الدابقة وىػ (االبتكاري)

تداىع بجرجات متفاوتة في تػفيخ السشاخ اإلبجاعي.

 ,بيشسا أوردت دراسة (روسان  ,العجلػني )9424

وحلظ يعتبخ واقع اإلبجاع اإلداري بػ ازرات قصاع غدة

أبعادا أخخى مختلفة وىي (استقصاب رأس السال

الفكخي  ,صشاعة رأس السال الفكخي  ,تشذيط رأس

السال الفكخي  ,السحافطة على رأس السال الفكخي ,
www.baydaauniv.net/buj
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االىتسام بالدبائغ)  ,وفي ىحا البحث سػف يعتسج الباحث

على دراسة ىحه اقبعاد الخسدة.

.5ركدت الجراسة الحالية على أبعاد رأس السال الفكخي

ثالثاً :مذكمة الدراسة:
حػاجو القصاع السرخفي في ليبيا مشح سشػات العجحج

مغ الرعػبات بدبب الطخوف التي تسخ بيا ليبيا مغ

وذلظ لتدليط الزػء على أىسية ىحه اقبعاد في تحقيق

عجم االستقخار الدياسي واالقترادي واقمشي  ,باإل افة

.0ربصت دراسة (روسان  ,العجلػني  )9424بيغ رأس

والتقجم التكشػلػجي)  ,مسا استجعى

خورة االىتسام

تُعج ىحه الجراسة أولي الجراسات في البيئة السحلية على
حج علع الباحث.

عػام تصػيخ بيئة العس السرخفي.

اإلبجاع اإلداري.

السال الفكخي و اإلبجاع اإلداري في البيئة اقردنية بيشسا

إلي السشافدة والتغيخات السحلية والعالسية (العػلسة ,

بالجػانب االبجاعية .لحا فإن رأس السال الفكخي يعج أحج
وتكسغ مذ لة الجراسة في اآلتي:

.3ساعجت الجراسات الدابقة التي تتعلق بخأس السال

ما أثخ رأس السال الفكخي في تحقيق اإلبجاع اإلداري في

.6ساعجت الجراسات الدابقة التي تتعلق باإلبجاع اإلداري

وبالتحجحج انحرخت مذ لة الجراسة في اإلجابة عغ

ثانياً :تعريف مرطمحات الدراسة:
* رأس السال الفكخي :ىػ مجسػعة السيارات الستػفخة في

 .2ما مجى تػفخ عشاصخ رأس السال الفكخي لجى

العامليغ في السرخف مح الجراسة؟

السشطسة عالسية مغ خالل االستجابة لستصلبات العسالء

اإلبجاعية لجى العامليغ في السرخف مح الجراسة ؟

الفكخي في إبخاز مفيػمو وأبعاده.
في إبخاز مفيػمو وأبعاده.

السشطسة التي تتستع بسعخفة واسعة تجعليا قادرة على جع

مرخف الجسيػرية الخئيدي في مجحشة شخابلذ )؟

التداؤالت التالية:

 .9ما أثخ عشاصخ رأس السال الفكخي في القجرات

والفخص التي تُتيحيا التكشػلػجيا(.صخصػر : 9422 ,
)24

رابعاً :أهمية الدراسة:
.2تشبع أىسية الجراسة مغ أىسية مػ ػع رأس السال

الحىشية أو العقلية واالستفادة مغ اإلم انيات والسػارد

باىتسام الباح يغ والسيتسيغ بيحا السجال ،كػنو حشع ذ

* اإلبجاع اإلداري :ىػ قجرة الفخد على استخجام إم انياتو

الستػفخة أو السس شة لتقجيع أداة أو وسيلة أو فكخة أو مشتج

ججحج نافع ومفيج للسشطسة وأعزائيا وعسالئيا( .أبػب خ ,

 , 9449ص)06

الفكخي ،حيث أنو مغ السػا يع التي حطيت وال زالت
علي انتعاش اقترادات الجول وان نجاح الذخكات
واستسخارىا يعتسج بذ

كبيخ على تػفيخ االفخاد السبتكخيغ

والسبجعيغ والسػىػبيغ الححغ يدعػن الي تصػيخىا.

*السرارف التجارية العامة :ىي السرارف التي تقػم

.9تحت

الجاخلي والخارجي وخجمتو بسا يحقق أىجاف خصة التشسية

أىسية خاصة بالشدبة للسشطسات لسا لحلظ مغ أثخ بالغ في

والخارج بسا في ذلظ

.5سي ػن ىحا البحث إ افة ججحجة واستكساال للجراسات

بقبػل ودائع آلجال محجدة  ,وتداول عسليات التسػي

 ,ودعع االقتراد القػمي وتباشخ عسليات تشسية االدخار

واالست سار السالي في الجاخ

السداىسة في إنذاء السذخوعات  ,وما ستلدمو مغ

عسلية تحجحج العامليغ مغ أصحاب الخبخات

والقجرات اإلبجاعية واستقصابيع ورعاحتيع والسحافطة علييع

ديسػمتيا ونجاحيا.

السحلية والعخبية في مجال رأس السال الفكخي و اإلبجاع

عسليات مرخفية وتجارية ومالية وفقا لألو اع التي

اإلداري.

*مرخف الجسيػرية :يعتبخ مرخف الجسيػرية ثاني

تصػيخ السرخف مح الجراسة مغ خالل االىتسام بخأس

يقخرىا البشظ السخكدي(.صالح )03 :9429 ,

أوبخ مرخف في ليبيا بعج السرخف الليبي الخارجي ,

بعج دمجو مع مرخف اقمة سشة  9442بخأسسال 0
مليار دحشار ليبي وبعجد مػضفيغ بلغ ما حديج عغ 3044

مػض

ومػضفة  ,ويقجم خجماتو مغ خالل  206فخعا

مػزعة في جسيع أنحاء ليبيا.
www.baydaauniv.net/buj

.0ي م الباحث التػص إلي نتائج وتػصيات مغ ش نيا

السال الفكخي.

أهداف الدراسة :

تيجف ىحه الجراسة إلى :

.2التعخف على عشاصخ رأس السال الفكخي في السرخف

مح الجراسة.
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.9التعخف على اقبجاع اإلداري في السرخف مح

.9الحػجج أثخ ذو داللة احرائية بيغ صشاعة رأس السال

 5التعخف على أثخ رأس السال الفكخي في تحقيق اقبجاع

العامة.

خالل العشاصخ التالية ( :االستقصاب  ,الرشاعة ,

الفكخي وتحقيق اقبجاع اإلداريبسرخف الجسيػرية اإلدارة

الجراسة.

اإلداري لجى العامليغ بالسرخف مح

الجراسة  ،مغ

التشذيط  ,السحافطة  ,االىتسام بالدبائغ).

الفكخي وتحقيق اقبجاع اإلداريبسرخف الجسيػرية اإلدارة
.5الحػجج أثخ ذو داللة احرائية بيغ تشذيط رأس السال
العامة.

سادسا :فخ يات الجراسة :تقػم الجراسة على فخ ية

.0الحػجج أثخ ذو داللة احرائية بيغ السحافطة على رأس

*الفخ ية الخئيدية:

اإلدارة العامة.

رئيدية ىي:

السال الفكخي وتحقيق اقبجاع اإلداريبسرخف الجسيػرية

(ال حػجج أثخ ذو داللة احرائية لخأس السال الفكخي في

.3الحػجج أثخ ذو داللة احرائية بيغ االىتسامبخأس السال

خالل العشاصخ التالية( :االستقصاب  ,الرشاعة  ,التشذيط

الجسيػرية اإلدارة العامة.

وتشب ق مشيا الفخ يات الفخعية اآلتية:

السال الفكخي (الستغيخ السدتق ) واالبجاع اإلداري (الستغيخ

تحقيق اقبجاع اإلداري بسرخف الجسيػرية الخئيدي مغ
 ,السحافطة  ,االىتسام بالدبائغ).

.الحػجج أثخ ذو داللة احرائية بيغ استقصاب رأس السال
الفكخي وتحقيق اقبجاع اإلداريبسرخف الجسيػرية اإلدارة

الفكخي(االىتسام بالدبائغ) وتحقيق اقبجاع اإلداريبسرخف
تع االعتساد في ىحه الجارسة على تحجحج عشاصخ رأس
التابع)  ,والذ

التالي حػ ح ذلظ.

العامة.

ش

رقع ( )2نسػذج الجراسة
املتغري التابع

املتغري املستقل رأس املال الفكري

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

اإلبداع اإلداري

االهتمام يف رأس املال الفكري
احملافظة على رأس املال الفكري

السرجر :مغ إعجاد الباحث.

الجزء الثاني :اإلطار النظري لمدراسة

أوال :رأس السال الفكخي:

 .2مفههم رأس المال الفكري:
www.baydaauniv.net/buj

ُيعج مفيػم رأس السال الفكخي مغ السفاىيع
الحجح ة التي ضيخت مع نياية القخن العذخيغ  ,والتي

تخكد على اقشخاص العامليغ الححغ يستلكػن معارف
وميارات خاصة  ,ولقج اختل

الباح ػن والسخترػن
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في تحجحج مفيػم رأس السال الفكخي ,وفيسا حلي



استعخاض قىع ىحه السفاىيع:
-

"ىػ مجسػعة مغ اقشخاص الححغ يستلكػن



السعارف والخبخات والسشجدات التي تس شيع مغ



لو ت ثيخ كبيخ على السشطسة.



مرجر لخلق القيسة وإوداب السشطسة ميدة

وبالتالي اإلسيام في تصػر مجتسعاتيع ب والعالع

ب سخه"(.اقسخج ) 2: 9425 ,

 .2أهمية رأس المال الفكري:

"ىػ مجسػعة اقفخاد العامليغ في السشطسة والححغ
في إيجاد قيسة مزافة للسشتجات التي يقجمػنيا

 -يعج رأس السال الفكخي الدالح اقساس للسشطسة

حتستعػن بخبخات وميارات ومعارف عالية تداىع

العالية وبالتالي تحقيق ميدة تشافدية تتستع بيا
السشطسة"(.العبادي )05: 9440 ,
"يس

الشقاط التالية(:زبيخ  ,ججي )0: 9422,

القػة

في عالع اليػم  ,قن اقصػل الفكخية تس
الخفية التي تزسغ بقاء واستس اخرية السشطسة.

 -حلعب رأس السال الفكخي دو ار ميسا في بشاء

االختالف بيغ ميدانية الذخكة وقيستيا

السشطسة الستعلسة السدتجيبة لبيئة تشافدية دائسة

الدػقية والتي تدسى باقصػل الغيخ مباشخة أو

التغييخ ,كسا يداىع في تعديد السػقع التشافدي

الغيخ ملسػسة وتذس السعخفة التشطيسية  ,والء

للسشطسات.

السدتيلظ  ,قجرة الذخكة على اإلبجاع  ,جلب

 -يعتبخ رأس السال الفكخي مرج ار لتػليج ثخوة

بخاءات االختخاع  ,العالمات التجارية وعجد مغ

.3مكهنات رأس المال الفكري:

مشتجات ججحجة للدػق  ,ميارات السػضفيغ ,

السشطسة واقفخاد معا.

العػام اقخخى" (.بغ عبػ  ,بػقدخي :9422 ,

ال حػجج اتفاق عام حػل الس ػنات الخئيدية

في القجرة العقلية لجى فئة معيشة مغ

اعتبخت أن الس ػنات الخئيدية ليحا السػجػد غيخ

)20
-

تشافدية.

يس غ تلخيز أىسية رأس السال الفكخي في بعس

مسا يعشي ازدياد اإلنتاجية وتحقيق الخبحية

-

مختلفة في نفذ الػقت.

حتجدج في أشخاص لجحيع االستعجاد لحسلو.

اإلسيام في أداء السشطسات التي يعسلػن بيا ,

-

يس غ االستفادة مشو في مخاح

وعسليات

"حتس

السػارد البذخية مس لة في الكفاءات القادرة على

تػليج

اقفكار

الخالق

واالستخاتيجيات بسا يزسغ للسشطسة امتالك ميدة

والتي تع اوتدابيا مغ خالل حياتيع واستخجمت في

االستخاتيجي

الستعلقة

السلسػس ىي( :جػاد  ,إسساعي ) 259: 9425

أ .رأس السال البذخي :وىػ السعخفة والسيارات

لألنطسة

بالتصػيخ

والفخعية لخأس السال الفكخي إال أن أغلب اآلراء

واقنذصة

والعسليات

تشافدية مدتجامة"(.شخشاني ,شتػح)6 :9422 ,

والكفاءات والخرائز اقخخى الستجدجة في اقفخاد
أنتاج السشتجات.

 -ويتسيد رأس السال الفكخي بسجسػعة مغ

ب .رأس السال اليي لي (السشطسي) :يزع قجرة

)6

السبادرات مغ خالل اقخح باالعتبار التػقعات

الخرائز نحكخ مشيا ما حلي(:بػذريع ,مشػر:9444,


رأس مال غيخ ملسػس.



صعػبة قياس رأس السال الفكخي.



سخيع الدوال والفقجان والتقادم.



حتداحج باالستعسال.

www.baydaauniv.net/buj

السشطسة على تلبية متصلبات الدػق وتحخيظ تصػيخ
الججحجة واالعتخاف باقفكار والسفاىيع الججحجة
واقدوات الستكيفة مع التغيخ.

ج .رأس السال الدبائشي (العالقات):تزع مجسػع
السعلػمات حػل الدبائغ وعالقاتيع مع السشطسة.
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.4أبعاد تنمية رأس المال الفكري:

التشطيسي وتشسية العالقات االجتساعية بيغ أفخاد

حتفق ك يخ مغ الباح يغ على أبعاد تشسية رأس السال

الفكخي ىي(:أبػغشع )22-24: 9429 ,

التشطيع.
ه .االهتمام في رأس المال الزبائني:

أ .استقطاب رأس المال الفكري:

ويع ذ ىحا البعج الػسائ واقساليب التي تتبشاىا

ويع ذ ىحا البعج الجيػد التي تبحليا السشطسة

في البحث والتقري عغ اقفخاد ذوي القجرات

السشطسة لتشسية وتصػيخ ما تستلكو مغ رأس مال
العالقات  ,مغ خالل االىتسام

بآراء الدبائغ

والسيارات العالية  ,باإل افة لتػفيخ السشاخ السالئع

(العسالء) وتصلعاتيع ومقتخحاتيع وأخحىا بعيغ

لجحب أصحاب الخبخات والكفاءات (بيئة جاذبة

االعتبار عشج ترسيع مشتجات وخجمات ججحجة أو

للكفاءات) مغ خالل تػفيخ احتياجاتيع االقترادية
واالجتساعية بسا حلبي رغباتيع.

ب .صناعة رأس المال الفكري:
ويس

تعجح مشتجات وخجمات مػجػدة.

ثانياً :اإلبداع اإلداري:

.2مفههم األبداع واإلبداع اإلداري:

ىحا البعج الدياسات والسسارسات التي

االبجاع في اللغة ىػ ابتجاء الذيء وصشعو ,

بيا  ,مغ خالل اتباع عجد مغ اإلجخاءات السشيجية

أيزا "إحجاث شيء لع ي غ لو مغ قب خلق وال ذكخ

البخامج والجورات التجريبية وبخامج تشسية العالقات

وال معخفة  ,فاإلبجاع إنذاء صشعة بال احتحاء وال

تتخحىا السشطسة في تكػيغ رأس مال فكخي خاص
م

االجتساعية بيغ أفخاد التشطيع بسا يداعج على خلق

نديج معخفي خاص بالسشصقة ي ػن بس ابة ميدة

تشافدية للسشطسة دون غيخىا.

ج .تنذيط رأس المال الفكري:

يعتبخ امتالك السعخفة في السشطسات غيخ كاف

فيقال فالن بجع في اقمخ أي أول مغ فعلو .ويعشي

اقتجاء".
والبجيع مغ أسساء هللا تعالي إلبجاعو اقشياء وإحجاثو

إياىا وىػ البجيع اقول قب ك شيء حيث جاء في
الخُس ﴾ (سػرة
قػلو تعالي ﴿ُق ْ َما ُك ْش ُت ِب ْجعا ِم ْغ ُّ
اقحقاف اآلية  , )2إذن فاقبجاع ىػ إيجاد شيء مغ

لتكػن ميدة تشافدية ذات شابع استخاتيجي قادر على

ال شيء والخلق إيجاد شيء مغ شيء  ,قال تعالي
﴿ب ِجيع ا َّ ِ
ات واق َْر ِ
ض﴾ (سػرة االنعام .)242
َ ُ
لد َس َػ َ
يعج العرخ الحجحث عرخ اإلبجاع  ,ومشطساتو ىي

قادر على الحفاظ على التجفق الدلذ للسعخفة بيغ

اقو خ استعجادا لإلبجاع  ,إذ أن ما يالحع على

السدتػيات التشطيسية السختلفة بسا حتساشى مع

السشطسات حاليا ىػ ذلظ التدارع في تحديغ الػ ع

الجاخلية

الحالي وإدخال الججحج على ما تقجمو مغ مشتجات أو

الشسػ الت قلع مع التغيخات البيئية  ,ما لع حتع تفعي

ىحه السعخفة وو عيا مػ ع تشفيحي ذو شابع مخن

السدتججات والتغيخات في بيئة العس
والخارجية.

د .المحافظة عمى رأس المال الفكري:

في رؤية السشطسات لإلبجاع واالست سار فيو بػصفو

يذيخ ىحا البعج إلي مجس الدياسات واإلجخاءات

اإلدارية التي تتخحىا السشطسة بغية الحفاظ على

مخدونيا السعخفي مغ السيارات والخبخات والسعارف
وذلظ في

سغ عجد مغ االساليب والػسائ

خجمات أو أفكار  ,ويعػد ذلظ إلي التصػر الحاص

ومغ

أبخزىا التجريب والتحفيد السادي والسعشػي والتعلع

السجال الحي يحقق قيسة مزافة عالية وسالح
التشافذ في السشطسات الحالية.

وفيسا حلي استعخاض قىع مفاىيع اإلبجاع اإلداري:

 ىػ "عبارة عغ اإلتيان بذيء ججحج ومفيج قج تكػنفكخة أو خجمة أو سلعة أو عسلية أو نذاط حتع داخ

السشطسة ومغ خالل الترخف السسيد الحي يسارسو الفخد

وتبشي التغييخ وتذجيع االبتكار واستخجام شخق وأساليب
www.baydaauniv.net/buj
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حجح ة في مجال العس ومحبة التجخيب والسشاضخة وعجم

االنرياع لألوامخ التي تحج مغ تفكيخه القجرة على التكي

والسخونة والسداىسة في ح السذاو وك خة االتراالت".

(معخاج ,عبجالخزاق)60 :9446 ,
" -يس

تشاول العجحج مغ الباح يغ العػام

السؤثخة في اإلبجاع

اإلداري  ,ورغع ك ختيا إال أن الباحث سػف يقترخ على

دراسة أىسيا وىي:
أ .ثقافة اإلبداع:

عسلية معيشة يحاول فييا اإلندان عغ شخيق

تعشي ايجاد قيع وأىجاف مذتخكة بيغ إدارة السشطسة

مختلفة وأفخاد مختلفيغ أن حشتج إنتاجا ججحجا بالشدبة لو أو

ومعاملتيع كسػارد بذخية معخفية ورعاحتيع واالىتسام بيع

استخجام تفكيخه وقجراتو العقلية وما يحيط بو مغ م يخات

بالشدبة لبيئتو  ,شخيصة أن ي ػن ىحا اإلنتاج نافعا
للسجتسع الحي يعير فيو"(.أبػزيج )50: 9424,

والعامليغ فييا تختكد على تلبية احتياجات العامليغ
وتجريبيع وتخسيخ معاحيخ اقداء الستسيد فييع.

ب .نمط القيادة:

" -مجسػعة مغ العسليات التي يدتخجميا اإلندان بسا ىػ

تذ

إلي فكخة أو أسلػب يحقق الشفع للسشطسة التي يعس

الح يسة والػاعية أم اخ ال غشى عشو لتخشيج سلػك اقفخاد

" -ىػ تغييخ وتعطيع حريلة ونتاج السػارد واالم انات ,

أمػرىع وتػجيييع الػجية الرحيحة نحػ تحقيق اقىجاف

الججحج  ,فاإلبجاع السشطع حتكػن مغ البحث والتحلي

ويلعب نسط القيادة دو ار ميسا في تشسية وتعديد اقداء

متػافخ لجيو مغ قجرات وبسا يحيط بو مغ مؤثخات للتػص

بيا"(.عػض )942-940: 9425,

القيادة محػ ار ميسا تختكد عليو مختل

الشذاشات

في السشطسات العامة والخاصة على حج سػاء  ,فالقيادة
وحذج شاقاتيع وتعبئة قجراتيع وتشديق جيػدىع وتشطيع

علسا ب ن التغييخ ىػ الحي حتيح دائسا الفخص لتحقيق

والغايات السخجػة(.جػاد  ,دمحم  ,التاريخ غيخ مبيغ )92 :

اليادف للفخص التي حتيحيا التغييخ إلبجاعات اقترادية

اإلبجاعي ،فالقائج السبجع ىػ شخز مججد حبحث دائسا

 .2أهمية األبداع اإلداري:

السدتقبلية(.العجلة )90: 9442 ,

أو اجتساعية"(.العجلة )20: 9442 ,

يس غ إجسال اإليجابيات التي حػفخىا اإلبجاع اإلداري على

الشحػ التالي(:محجػبي)5 :9420 ,

عغ أىجاف ووسائ ججحجة ويػض

ذكاءه لتحجحج خصػاتو

ج .الدعم المنظمي لإلبداع:

ويعشي الجعع الحي تقجمو السشطسة للعامليغ سػاء كان ىحا



تحديغ خجمات التشطيع بسا يعػد بالشفع على

الجعع في تحقيق الشجاح أو حتى في وجػد اقخصاء



السداىسة في تشسية القجرات الفكخية والعقلية

حجعسػن الجيػد اإلبجاعية(.اللي ي )56 : 9440 ,

السشطسة والفخد.

للعامليغ في التشطيع عغ شخيق إتاحة الفخص

ليع في اختيار تلظ القجرات.

بيجف تالفييا وقبػل الخص وىحا ىػ دور القادة الححغ
الجزء الثالث :الجانب العممي لمدراسة

 .2أسمهب الدراسة:



القجرة على إحجاث التػازن بيغ البخامج اإلنسائية

استخجم في ىحه الجراسة السشيج الػصفي التحليلي



االستغالل اقم

للػارد عغ شخيق استخجام

الطاىخة كسا ىي في الػاقع ومغ ثع



حدغ استغالل السػارد البذخية االستفادة مغ

أىجاف الجراسة تع االعتساد على مرجريغ أساسييغ

عغ الججحج في مجال العس والتحجحث السدتسخ

أ .السرادر ال انػية :اعتسج الباح ان في تكػيغ اإلشار

السحيصة.

واقبحاث العلسية الستخررة السشذػرة وغيخ السشذػرة

السختلفة واإلم انيات السادية والبذخية.

أساليب علسية تتػاوب مع التصػرات الحجح ة.

قجراتيع عغ شخيق إتاحة الفخص ليا في البحث

قنطسة العس

بسا حتفق مع الستغيخات

.3العهامل المؤثرة في اإلبداع اإلداري:

السشاسب لتحقيق أىجاف ىحه الجراسة وىػ السشيج الحي

حيجف إلى وص

تحليليا وتفديخىا وربصيا بالطػاىخ اقخخى  ,ولتحقيق
للبيانات  ,ويس غ تػ يح ذلظ كسا حلي:

الشطخي على الكتب والسجالت والجوريات العلسية
التي تشاولت مػ ػع الجراسة أو بعس جػانبو.

ب .السرادر اقولية :قام الباح ان بإعجاد جانب ميجاني
لسعالجة الجػانب التحليلية واستقراء اآلراء حػل مػ ػع
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الجراسة ,ويعتسجان على قائسة استبانة صسست خريرا

ليحا الغخض  ,ومػجية لعيشة مغ العامليغ (مح الجراسة)

 ,وذلظ الختبار صحة الفخوض الخاصة بالجراسة.
.2مجتمع وعينة الدراسة:

حتكػن مجتسع الج ارسة مغ قيادات الر

اٌّؤهً
اٌؼٍٍّ

ال اني



العامليغ بسرخف الجسيػرية الخئيدي بسجحشة شخابلذ ,وقج
قام الباح ان باختيار عيشة عذػائية شبقية بلغت ()04

عٕىاد
اٌخجشح

مفخدة لتس ي مجتسع الجراسة.

جدول رقم ( )2يهضح االستبيانات المهزعة عمى عينة الدراسة

ِصشف
اٌجّهىسَخ

االعزّبساد
اٌّىصػخ

االعزّبساد
اٌّفمىدح

42

4

اإلداسح
اٌؼبِخ

االعزّبساد
اٌصبٌذخ
ٌٍزذًٍُ
36

اٌّغًّ
اٌىظُفٍ

إٌغجخ
%92

المردر :من إعداد الباحثان.

 .3أداة الدراسة :

اقولية مغ مفخدات العيشة  ,وقج صسست االستبانة

باالعتساد على أدبيات الجراسة وفقا للعشاصخ التالية:

أ .البيانات الذخرية قفخاد العيشة وعجدىا ( )3متغيخات.

ب .أسئلة خاصة بسػ ػع الجراسة وعجدىا ( )04واشتسلت
على العشاصخ التالية (استقصاب رأس السال الفكخي,
صشاعة رأس السال الفكخي ,تشذيط رأس السال الفكخي,

السحافطة على رأس السال الفكخي ،االىتسام في رأس

السال الفكخي(االىتسام بالدبائغ) ،واإلبجاع اإلداري).

 .0تحلي البيانات:

مغ خالل التحلي الػصفي لخرائز عيشة الجراسة ,

والستس لة في العػام الجيسػغخافية التالية )الجشذ  ,العسخ,

السؤى العلسي  ,سشػات الخبخة ،السدسى الػضيفي) فقج

تػزعت على الشحػ التالي والسػ حة بالججول رقع (:)9

جدول رقم ( )2يهضح خرائص عينة الدراسة
إٌغجخ
اٌؼذد
ِغزىي اٌزغُش
اٌّزغُش
%86
32
روىس
اٌجٕظ
%24
5
إٔبس
اٌؼّش

36
2

%222
%3

 تشمل مديرو اإلدارات ومساعدو مديرو اإلدارات ورؤساء األقسام
ورؤساء الػحجات والس اتب.
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سئُظ لغُ

9

%25

ِغبػذ ِذَش إداسح

24

%39

ِذَش إداسح

8

%22

اٌّجّىع

36

%222

*حػ ح الججول رقع ( )9تحلي

الستغيخات

الجيسػغخافية للسذاركيغ بالجراسة ،حيث تسيدت ب ن ندبة

الحكػر يس لػن ( )%06واالناث ندبة ( ، )%20أما

العسخ فتسيد ب ن معطع السذاركيغ مغ ( )06إلى ()33

سشة بشدبة ( , )%34أما السدتػى التعليسي فإن الشدبة

اقعلى للحاصليغ على شيادة جامعية بشدبة (, )%60

مسا حديج مغ أىسية العيشة ب ن السدتػى التعليسي اقغلب

ىػ شيادة جامعية  ,وىػ إشارة إيجابية بعلسيع بصبيعة
مػ ػع الجراسة ,أما الخبخة العسلية فالشدبة اقعلى لحوي

الخبخة مغ ( )23سشة فاو خ وىػ يس

ندبة (, )%36

مسا يذيخ أن العيشة مغ ذوي الخبخة العالية والتي تديج عغ

أ .البيانات الذخرية لعيشة الجراسة:

اٌّجّىع
ألً ِٓ  36عٕخ

8
23
4
36
3
23
22
36
5

%22
%64
%22
%222
%8
%36
%56
%222
%24

السرجر :مغ إعجاد الباح ان.

تقػم ىحه الجراسة على السشيج الػصفي التحليلي

والحي يعتسج على استخجام االستبانة ك داة لجسع البيانات

ِٓ  36إًٌ  45عٕخ
ِٓ  46إًٌ  55عٕخ
أوجش ِٓ  55عٕخ
اٌّجّىع
صبٔىَخ ػبِخ أو ِب
َؼبدٌهب
دثٍىَ ػبٌٍ
شهبدح جبِؼُخ
شهبدح ػٍُب
اٌّجّىع
ِٓ  5إًٌ  22عٕخ
ِٓ  22إًٌ  25عٕخ
أوضش ِٓ  25عٕخ
اٌّجّىع
سئُظ ودذح أو لغُ

22
28
5
36
2

%33
%52
%24
%222
%3

( )23سشة عس  ،أما السدسى الػضيفي فإن الشدبة اقعلى
لسداعج مجحخ إدارة بشدبة (.)%52

ب .ثبات أداة جمع البيانات:

للت وج مغ ثبات فقخات االستبانة فقج تع إجخاء اختبار

معام ال بات الجاخلي ( )Cronbac Alphaحيث كانت
درجة ال بات لسحػر محػر رأس السال الفكخي ()40200

ولسحػر محػر اإلبجاع اإلداري ( , )40065والججول أدناه

حبيغ معجل ال بات لسحاور االستبيان بالتفري :

ججول رقع ( )5حػ ح ال بات (وخونباخ الفا) لسحاور االستبيان
ِؼذي اٌضجبد (
اٌّذىس
د
وشؤجبر اٌفب)
20924
اعزمطبة سأط اٌّبي اٌفىشٌ
2
2

صٕبػخ سأط اٌّبي اٌفىشٌ

20838
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3
4
5
6
7

20748
20737
20825
20944
20863

رٕشُظ سأط اٌّبي اٌفىشٌ
اٌّذبفظخ ػًٍ سأط اٌّبي اٌفىشٌ
االهزّبَ فٍ سأط اٌّبي اٌفىشٌ
ِذىس سأط اٌّبي اٌفىشٌ
ِذىس اإلثذاع اإلداسٌ

وللتجلي

السخجح والحي كان وفق الججول التالي:

ججول رقع ( )0حػ ح الستػسط السخجح

د

المردر :من إعداد الباحثان

*حتزح مغ نتائج الججول رقع ( )5أن جسيع

معامالت ال بات إلجابات أفخاد العيشة على العبارات
الستعلقة ب

محػر مغ محاور الجراسة كانت أوبخ مغ

( )%64والبعس مشيا قخيبة ججا إلي ( )%244مسا حجل
على أن االستبانة تتر

الجراسة.

اٌّزىعظ اٌّشجخ

2

ِٓ  2022إٌٍ  2079ال

2
3
4
5

ِٓ  2082إٌٍ 2059
ِٓ  2062إٌٍ 3039
ِٓ  3042إٌٍ 4029
ِٓ  4022إٌٍ 5022

بال بات وىػ ما يحقق أغخاض

.التحميل اإلحرائي لمحاور االستبيان:

على محاور االستبيان تع استخجام الستػسط

اٌذسجخ
اٌّغزىيا
اٌزمذَشَخ
أوافك ثشذح ضؼُفخ
جذا
ضؼُفخ
ال أوافك
ِزىعطخ
ِذبَذ
ِشرفؼخ
أوافك
أوافك ثشذح ِشرفؼخ
جذا

المردر :من إعداد الباحثان.
5

.2الستغيخ السدتق  :رأس السال الفكخي:

أ .محػر استقصاب رأس السال الفكخي:

جدول رقم ( )5يهضح المتهسط الحدابي واالنحراف المعياري لمحهر استقطاب رأس المال الفكري

د

اٌجُبْ

M

SD

اٌزشرُت

2
2

وضغ خطخ طىٍَخ األجً ٌالدزُبجبد ِٓ روٌ اٌمذساد اإلثذاػُخ0
َغزمطت اٌّصشف اٌؼٕبصش اٌجششَخ ِٓ روٌ اٌّهبساد اإلداسَخ واٌفُٕخ
واٌزمُٕخ فٍ ِجبالد األػّبي اٌّخزٍفخ0
َّزٍه اٌّصشف ٔظبَ ِؼٍىِبد ٌٍّىاسد اٌجششَخ َغبػذ ػًٍ جزة
اٌّزُّضَٓ0
رمذَ إداسح اٌّصشف دىافض وِىبفآد جُذح ألصذبة اٌشهبداد
واٌخجشاد ِمبسٔخ ثبٌّصبسف األخشي0
رؼُٓ إداسح اٌّصشف اٌخشَجُٓ اٌّزُّضَٓ ِٓ اٌّؤعغبد اٌزؼٍُُّخ0
اٌّزىعظ اٌىٍٍ

2.25
2.36

1.052
1.073

4
3

اٌذسجخ
اٌزمذَشَخ
ضؼُفخ
ضؼُفخ

2.56

0.969

2

ضؼُفخ

2.00

0.956

5

ضؼُفخ

2.53
2.34

1.028
1.016

2

ضؼُفخ
ضؼُفخ

3
4
5

السرجر :مغ إعجاد الباح ان.

*حتزح مغ الججول رقع ( )3أن الفقخة ال ال ة كانت

أعلى متػسط حدابي ( )9036وبانحخاف معياري (,)40262
وكانت الفقخة الخابعة أق متػسط حدابي ( )2.00وبانحخاف

معياري ( ,)0.956في حيغ كان متػسط الكلي للسحػر

( ,)9050وبانحخاف معياري (,)20426وبشاء على ذلظ فإن
درجة الستػسط الكلي ليحا السحػر كانت

ب .محػر صشاعة رأس السال الفكخي:

عيفة.

جدول رقم ( )6يهضح المتهسط الحدابي واالنحراف المعياري لمحهر صناعة رأس المال الفكري

د
2
2
3
4
5

اٌجُبْ
رشجُغ ثٕبء اٌفشق اٌجذضُخ اٌمبئّخ ػًٍ اإلداسح اٌزارُخ0
رغؼً إداسح اٌّصشف إٌٍ رؼضَض اٌمذساد اٌزهُٕخ ٌٍؼبٍُِٓ0
رغؼً إداسح اٌّصشف إٌٍ إَفبد اٌؼبٍُِٓ إٌٍ اٌخبسط ٌالطالع ػًٍ
اٌّغزجذاد اٌؼٍُّخ فٍ دمً االخزصبص0
اٌزشوُض ػًٍ اٌزذسَت وثذىس األفشاد ثبػزجبسهب اعزضّبس اعزشارُجٍ0
رىفُش إٌّبر اٌذاػُ ٌزىىَٓ ورجٍٕ األفىبس اإلثذاػُخ0
اٌّزىعظ اٌىٍٍ

السرجر :مغ إعجاد الباح ان.

M

SD

اٌزشرُت

2.22
2.42
2.06

0.929
0.967
1.040

4
2
5

اٌذسجخ
اٌزمذَشَخ
ضؼُفخ
ضؼُفخ
ضؼُفخ

2.36
2.31
2.27

1.073
0.951
0.992

2
3

ضؼُفخ
ضؼُفخ
ضؼُفخ

*حتزح مغ الججول رقع ( )6أن الفقخة ال انية

حدابي ( )9046وبانحخاف معياري ( , )20404في

وانت أعلى متػسط حدابي ( )9009وبانحخاف

حيغ كان الستػسط الكلي للسحػر (,)9092

معياري ( , )40262وكانت الفقخة ال ال ة أق متػسط
www.baydaauniv.net/buj
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ِجٍخ جبِؼخ اٌجُضبء– اٌّجٍذ( – )3اٌؼذد( )2أغغطظ ( َ2222ػذد خبص ثؤثذبس اٌّؤرّش اٌؼٍٍّ اٌضبٍٔ ٌجبِؼخ اٌجُضبء)

وبانحخاف معياري ( ,)40229وبشاء على ذلظ فإن
درجة الستػسط الكلي ليحا السحػر كان

عيفة.

ج .محهر تنذيط رأس المال الفكري:

جدول رقم ( )7يهضح المتهسط الحدابي واالنحراف المعياري لمحهر تنذيط رأس المال الفكري
اٌزشرُت
SD
M
اٌجُبْ

د

َشجغ اٌّصشف سوح اإلثذاع واالثزىبس ٌذي اٌؼبٍُِٓ ٌذَه0
َشجغ اٌّصشف ػًٍ إلبِخ اٌذٍمبد إٌمبشُخ ثُٓ اٌّىظفُٓ العزضّبس
طبلبرهُ اٌفىشَخ0
َذزضٓ اٌّصشف اٌّىظفُٓ اٌزَٓ َجزؼذوْ ػٓ اٌشربثخ فٍ رٕفُز
األػّبي0
رشجغ إداسح اٌّصشف ِشبسوخ اٌؼبٍُِٓ فٍ اٌّؤرّشاد وإٌذواد
اٌّزخصصخ0
رىفش إداسح اٌّصشف اٌزمُٕبد اٌذذَضخ (وبٌذىاعُت واالٔزشٔذ وغُش
رٌه) ٌىً ٌٍؼبٍُِٓ0
اٌّزىعظ اٌىٍٍ

2
2
3
4
5

السرجر :مغ إعجاد الباح ان.
*حتزح مغ الججول رقع ( )2أن الفقخة الخامدة
وانت أعلى متػسط حدابي ( )2.72وبانحخاف

معياري ( , )20206وكانت الفقخة الخابعة أق متػسط
حدابي ( )9022وبانحخاف معياري ( , )20444في

اٌذسجخ
اٌزمذَشَخ
ضؼُفخ
ضؼُفخ

2.42
2.22

1.052
1.072

3
4

2.69

0.786

2

ِزىعطخ

2.17

1.000

5

ضؼُفخ

2.72

1.186

2

ِزىعطخ

2.44

1.019

ِزىعطخ

وبانحخاف معياري ( ,)20422وبشاء على ذلظ فإن
درجة الستػسط الكلي ليحا السحػر كانت متػسصة.
د .محػر السحافطة على رأس السال الفكخي:

حيغ كان الستػسط الكلي للسحػر () ,)9000
جدول رقم ( )8يهضح المتهسط الحدابي واالنحراف المعياري لمحهر المحافظة عمى رأس المال الفكري.
اٌذسجخ
اٌزشرُت
SD
M
اٌجُبْ
د
اٌزمذَشَخ
ضؼُفخ
5
1.052 2.25
 2رّٕخ إداسح اٌّصشف دىافض ِبدَخ وِؼٕىَخ ألصذبة االثزىبساد
واإلثذاػبد0
ضؼُفخ
2
0.971 2.47
 2رزؼبًِ إداسح اٌّصشف ِغ اٌؼبٍُِٓ روي اٌمذساد اٌّزُّضح ػًٍ أعبط
اٌضمخ0
ضؼُفخ
3
0.843 2.44
 3رذبفع إداسح اٌّصشف ػًٍ اٌّىبٔخ االجزّبػُخ واٌىظُفُخ ٌٍؼبٍُِٓ ِٓ
روٌ اٌمذساد اإلثذاػُخ00
ِزىعطخ
2
1.091 2.69
 4رهزُ إداسح اٌّصشف ثبششان اٌؼبٍُِٓ فٍ دوساد رذسَجُخ ٌغشض رطىَش
ورُّٕخ ِهبسارهُ وخجشارهُ0
ضؼُفخ
4
0.996 2.42
َ 5زُ رمُُُ اٌؼبٍُِٓ فٍ اٌّصشف ػًٍ أعبط ِب َجزٌىٔه ِٓ جهذ ػٍٍّ
وػٍٍّ0
ضؼُفخ
0.816 2.55
اٌّزىعظ اٌىٍٍ

السرجر :مغ إعجاد الباح ان.
*حتزح مغ الججول رقع ( )0أن الفقخة الخابعة

وانت أعلى متػسط حدابي ( )9062وبانحخاف

معياري ( , )20422وكانت الفقخة اقولى أق
متػسط

حدابي

()9093

وبانحخاف

ه .محهر االهتمام في رأس المال الفكري(االهتمام
بالزبائن):

معياري

( ,)20439في حيغ كان الستػسط الكلي للسحػر
( ) ,)9033وبانحخاف معياري ( ,)40026وبشاء على

ذلظ فإن درجة الستػسط الكلي ليحا السحػر كانت
عيفة.
www.baydaauniv.net/buj
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ِجٍخ جبِؼخ اٌجُضبء– اٌّجٍذ( – )3اٌؼذد( )2أغغطظ ( َ2222ػذد خبص ثؤثذبس اٌّؤرّش اٌؼٍٍّ اٌضبٍٔ ٌجبِؼخ اٌجُضبء)

د
2
2
3
4
5

جدول رقم ( )9يهضح المتهسط الحدابي واالنحراف المعياري لمحهر االهتمام في رأس المال الفكري
اٌزشرُت
SD
M
اٌجُبْ
َؼًّ اٌّصشف ػًٍ اٌزؼشف ػًٍ ادزُبجبد وسغجبد اٌضثبئٓ0
رهزُ إداسح اٌّصشف ثزؼضَض ورطىَش اٌؼاللبد واٌزؼبًِ ِغ إٌّظّبد
اٌّخزٍفخ0
َؼًّ اٌّصشف ػًٍ االدزفبظ ثضثبئٕه اٌمذاًِ0
َغؼً اٌّصشف ٌزمذَُ خذِبد ِزؼذدح وِزٕىػخ ٌٍّجزّغ0
األخز ثّمزشدبد اٌضثبئٓ فٍ االػزجبس ػٕذ رصُُّ اٌخذِبد اٌجذَذح0
اٌّزىعظ اٌىٍٍ

*حتزح مغ الججول رقع ( )2أن الفقخة الخابعة
وانت أعلى متػسط حدابي ( )5093وبانحخاف

معياري ( , )40226وكانت الفقخة الخامدة أق

متػسط حدابي ( )9000وبانحخاف معياري ()40262

2.64
2.50

0.990
0.737

3
4

2.67
3.25
2.44
2.70

0.756
0.996
0.969
0.890

2
2
5

اٌذسجخ
اٌزمذَشَخ
ِزىعطخ
ضؼُفخ
ِزىعطخ
ِشرفؼخ
ضؼُفخ
ِزىعطخ

وبانحخاف معياري ( ,)40024وبشاء على ذلظ فإن
درجة الستػسط الكلي ليحا السحػر كانت متػسصة.
.9الستغيخ التابع :اإلبجاع اإلداري:

 ,في حيغ كان الستػسط الكلي للسحػر (, )9024
د
2
2
3
4
5
6
7
8
9
22
22
22
23
24
25

جدول رقم ( )22يهضح المتهسط الحدابي واالنحراف المعياري لمحهر اإلبداع اإلداري
SD
M
اٌجُبْ

اٌمُُ واألػشاف اٌغبئذح فٍ اٌّصشف رزّبصً ِغ اٌمُُ واألػشاف اٌزٍ أوِٓ
ثهب0
رهزُ إداسح اٌّصشف ثبطالع اٌؼبٍُِٓ ٌذَهب ػًٍ جُّغ األٔظّخ واٌزؼٍُّبد
اٌّؼزّذح فٍ عُش اٌؼًّ0
رشؼش إداسح اٌّصشف اٌؼبٍُِٓ ٌذَهب ثىجىد لُُ إَجبثُخ ِشزشوخ ثُٕهب
وثُٕهُ0
رىاظت إداسح اٌّصشف ثبعزّشاس ػًٍ إلبِخ ادزفبال عٕىَب ٌشػبَخ اإلثذاع
واٌّجذػُٓ0
رزجًٕ إداسح اٌّصشف ِجذأ اٌجذاسح فٍ رشلُخ اٌؼبٍُِٓ ٌٍّٕبصت اٌمُبدَخ0
رذػُ إداسح اٌّصشف اٌزفىُش اإلثذاػٍ ٌٍؼبٍُِٓ فُهب0
رغؼً إداسح اٌّصشف ٌذً اٌخالفبد إٌبشئخ ثُٓ اٌؼبٍُِٓ ػًٍ اٌذواَ0
رششن إداسح اٌّصشف اٌؼبٍُِٓ فُهب فٍ ػٍُّبد ارخبر اٌمشاس0
ر ُضُش إداسح اٌّصشف اٌذّبط ثبعزّشاس فٍ ٔفىط اٌؼبٍُِٓ0
رغؼً إداسح اٌّصشف إٌٍ رىفُش إٌّبر اٌّالئُ ٌٍزؼجُش ػٓ ِشبػش اٌؼبٍُِٓ
وآسائهُ0
اٌّىاسد اٌجششَخ اٌّىجىدح فٍ اٌّصشف ِؤهٍخ ٌزفؼًُ اٌؼٍُّخ اإلثذاػُخ0
رىفش اٌّىاسد اٌّبٌُخ اٌالصِخ ٌزجٍٕ األفىبس اإلثذاػُخ0
َذزضٓ اٌّصشف اٌّجذػُٓ ثصىسح ِغزّشح0
هٕبن جهخ ِزخصصخ فٍ اٌّصشف رشػً اٌؼًّ اإلثذاػٍ0
لذساد اٌؼبٍُِٓ اإلثذاػُخ رٕبي ادزشاَ اٌمُبداد اإلداسَخ0
اٌّزىعظ اٌىٍٍ

اٌزشرُت

2.72

0.779

22

اٌذسجخ
اٌزمذَشَخ
ِزىعطخ

3.17

0.941

2

ِزىعطخ

2.89

0.950

5

ِزىعطخ

2.14

0.990

25

ضؼُفخ

2.61
2.86
2.86
2.53
2.83
2.64

1.128
1.018
0.867
1.158
1.183
1.018

23
6
7
24
8
22

ضؼُفخ
ِزىعطخ
ِزىعطخ
ضؼُفخ
ِزىعطخ
ِزىعطخ

2.83
2.97
2.92
2.75
3.06
2.79

1.028
0.971
0.967
1.131
1.013
1.009

9
3
4
22
2

ِزىعطخ
ِزىعطخ
ِزىعطخ
ِزىعطخ
ِزىعطخ
ِزىعطخ

السرجر :مغ إعجاد الباح ان.
*حتزح مغ الججول رقع ( )24أن الفقخة ال انية
وانت أعلى متػسط حدابي ( )5022وبانحخاف

معياري ( , )0.941وأن الفقخة الخابعة أق

متػسط

حدابي ( )9020وبانحخاف معياري ( , )40224في
حيغ كان الستػسط الكلي للسحػر ( )9022وبانحخاف

*تختيب محاور االستبيان وفق إجابات عيشة
الجراسة:
مغ الججول أدناه يس غ تختيب درجة تحقق محاور
االستبيان وفق إجابات عيشة الجراسة كسا حلي:

معياري ( , )20442وبشاء على ذلظ فإن درجة
الستػسط الكلي ليحا السحػر كانت متػسصة.
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ِجٍخ جبِؼخ اٌجُضبء– اٌّجٍذ( – )3اٌؼذد( )2أغغطظ ( َ2222ػذد خبص ثؤثذبس اٌّؤرّش اٌؼٍٍّ اٌضبٍٔ ٌجبِؼخ اٌجُضبء)

جدول رقم ( )12يهضح ترتيب محاور االستبيان وفق إجابات عينة الدراسة
اٌزشرُت
SD
M
اٌّذبوس
3
1.016
2.34
اعزمطبة سأط اٌّبي اٌفىشٌ
4
0.992
2.27
صٕبػخ سأط اٌّبي اٌفىشٌ
5
1.019
2.44
رٕشُظ سأط اٌّبي اٌفىشٌ
2
0.816
2.55
اٌّذبفظخ ػًٍ سأط اٌّبي اٌفىشٌ
2
0.890
2.70
االهزّبَ فٍ سأط اٌّبي اٌفىشٌ
6
1.009
2.79
ِذىس اإلثذاع اإلداسٌ

د
2
2
3
4
5
6

اٌذسجخ اٌزمذَشَخ
ضؼُفخ
ضؼُفخ
ِزىعطخ
ضؼُفخ
ِزىعطخ
ِزىعطخ

السرجر :مغ إعجاد الباح ان.

*حتزح مغ الججول رقع ( )22أن تختيب محاور
الستغيخ السدتق

كانت على الشحػ التالي :تحر

محػر االىتسام في رأس السال الفكخي على التختيب
اقول وذلظ بستػسط حدابي ( )9022وبانحخاف

معياري ( , )20442وجاء محػر السحافطة على رأس
السال الفكخي في التختيب ال اني بستػسط حدابي

 .2حداب معامل االرتباط:
تع استخجام معام

االرتباط بيخسػن لقياس

االرتباط بيغ أبعاد رأس السال الفكخي الخسدة,

والستغيخ التابع اإلبجاع اإلداري حيث كانت نتائج
االرتباط تجل على وجػد عالقة ارتباط مػجبة قػية
بيغ الستغيخات السدتقلة والستغيخ التابع .وكانت قيسة

( )9033وبانحخاف معياري ( , )40026ثع جاء

 rبيغ ( 40504إلي  ,P < 0.01, )40060وىحا ما

ال الث بستػسط حدابي ( )9050وبانح اخف معياري

والتي تشز على (حػجج عالقة ذات داللة احرائية

في التختيب الخابع بستػسط حدابي ( )9092وبانحخاف

السال الفكخي ,صشاعة رأس السال الفكخي ,تشذيط

السال الفكخي في التختيب الخامذ بستػسط حدابي

 ،االىتسام في رأس السال الفكخي(االىتسام بالدبائغ)

محػر استقصاب رأس السال الفكخي في التختيب
( ,)20426وجاء محػر صشاعة رأس السال الفكخي
معياري ( ،)40229وجاء أخي اخ محػر تشذيط رأس
( )9000وبانحخاف معياري (.)20422

حػ ح رفس الفخض العجمي وقبػل الفخ ية البجحلة

قبعاد رأس السال الفكخي مغ خالل :استقصاب رأس
رأس السال الفكخي ,السحافطة على رأس السال الفكخي
على

اإلبجاع

اإلداري

بالسرخف

مح

الجراسة).والججول أدناه حبيغ ىحه الشتائج بالتفري :
.6اختبار الفرضيات:

اٌجؼذ األوي
اٌجؼذ اٌضبٍٔ
اٌجؼذ اٌضبٌش
اٌجؼذ اٌشاثغ
اٌجؼذ اٌخبِظ
اٌجؼذ اٌغبدط

ججول رقع ( )12حػ ح حداب معام االرتباط
اٌجؼذ األوي
1

اٌجؼذ اٌضبٍٔ
**.864
1

اٌجؼذ اٌضبٌش
**.666
**.690
1

اٌجؼذ اٌشاثغ
**.730
**.746
**.465
1

اٌجؼذ اٌخبِظ
**.629
**.709
**.530
**.738
1

اٌجؼذ اٌغبدط
**.681
**.685
**.586
**.562
*.340
1

السرجر :مغ إعجاد الباح ان 4042 .االرتباط ىام بسدتػى داللة )**)9-Tailed

مغ الججول رقع ( )25نالحع أن قيسة معام

.2الفرضية الرئيدية:

االرتباط ( )40220مسا حجل على وجػد عالقة شخدية

ججول رقع ( )25حػ ح االنحجار البديط
B
20822

R2
20598

R
0.774

المردر :من إعداد الباحثان.
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Sig
0.000

سأط اٌّبي
اٌفىشٌ

قػية بيغ رأس السال الفكخي واالبجاع اإلداري ،وكحلظ
قيسة معام التحجحج ) (R Square = 0.598أي
أن الستغيخات السدتقلة (رأس السال الفكخي) أستصاع
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ِجٍخ جبِؼخ اٌجُضبء– اٌّجٍذ( – )3اٌؼذد( )2أغغطظ ( َ2222ػذد خبص ثؤثذبس اٌّؤرّش اٌؼٍٍّ اٌضبٍٔ ٌجبِؼخ اٌجُضبء)

أن يفدخ ( )40320مغ االختالفات السػجػدة في قيع

(استقصاب رأس السال الفكخي) زاد الستغيخ التابع

الستغيخ التابع (االبجاع اإلداري) ،وبسا أن قيسة (Sig

(االبجاع اإلداري) بسقجار (.)20040

) = 0.000وىى أق مغ( )4043وبالتالي نخفس

الفخض العجمي أي أن ىشاك ت ثيخ للستغيخ السدتق
على الستغيخ التابع أي أن الشسػذج معشػي ،كسا
نالحع أن ىشاك ت ثيخ ذو داللة إحرائية لخأس السال

الفكخي على االبجاع اإلداري حيث قيسة = (sig

) 0.000أق مغ ( )4043وبالتالي نخفس الفخض

العجمي أي أن ىشاك ت ثيخ معشػي لخأس السال الفكخي
على االبجاع اإلداري ،وبالشطخ إلى قيسة = (B

) 0.802نجج أنو كلسا زاد الستغيخ السدتق (رأس

السال الفكخي) زاد الستغيخ التابع (االبجاع اإلداري)
بسقجار (.)40049
جدول رقم ( )24يهضح االنحدار البديط الستقطاب رأس المال الفكري

R2

R

Sig

20448

0.681

0.000

اعزمطبة
سأط اٌّبي
اٌفىشٌ

المردر :من إعداد الباحثان.

*مغ الججول رقع ( )20نالحع أن قيسة معام
االرتباط ( )40602مسا حجل على وجػد عالقة شخدية
قػية بيغ استقصاب رأس السال الفكخي واالبجاع

اإلداري ،كحلظ قيسة معام التحجحج = (R Square
) 0.448أي أن الستغيخ السدتق (استقصاب رأس
السال الفكخي) أستصاع أن يغيخ ( )40000مغ
االختالفات السػجػدة في قيع الستغيخ التابع (االبجاع

اإلداري)  ،وبسا أن قيسة ) )Sig = 0.000وىى أق

مغ( )p<0.05وبالتالي نخفس الفخض العجمي أي
أن ىشاك ت ثيخ للستغيخ السدتق على الستغيخ التابع
أي أن الشسػذج معشػي ،كسا نالحع أن ىشاك ت ثيخ

ذو داللة إحرائية الستقصاب رأس السال الفكخي
على االبجاع اإلداري حيث قيسة )(sig = 0.000

أق مغ ( )4043وبالتالي نخفس الفخض العجمي أي
أن ىشاك ت ثيخ معشػي الستقصاب رأس السال الفكخي

على االبجاع اإلداري  ،وبالشطخ إلى قيسة = (B
) 1.404نجج أنو كلسا زاد الستغيخ السدتق
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ججول رقع ( )23حػ ح االنحجار البديط لرشاعة رأس السال
الفكخي

B
20577

R2
20472

R
0.685

Sig
0.000

صٕبػخ
سأط اٌّبي
اٌفىشٌ

السرجر :مغ إعجاد الباح ان.
*مغ الججول رقع ( )23نالحع أن قيسة معام

االرتباط ( )40603مسا حجل على وجػد عالقة شخدية

قػية بيغ صشاعة رأس السال الفكخي واالبجاع اإلداري
 ،كحلظ قيسة معام التحجحج )(R Square = 0.470
أي أن الستغيخ السدتق (صشاعة رأس السال الفكخي

) أستصاع أن يغيخ ( )40024مغ االختالفات

.3الفرضية الفرعية األولى:
B
20424

.4الفرضية الفرعية الثانية:

السػجػدة في قيع الستغيخ التابع االبجاع اإلداري)،

وبسا أن قيسة ) )Sig = 0.000وىى أق
مغ( )p<0.05وبالتالي نخفس الفخض العجمي أي
أن ىشاك ت ثيخ للستغيخ السدتق على الستغيخ التابع

أي أن الشسػذج معشػي ،مغ الججول الدابق يس ششا
مالحطة أن ىشاك ت ثيخ ذو داللة إحرائية لرشاعة

رأس السال الفكخي على( االبجاع اإلداري حيث قيسة
) (sig = 0.000أق مغ ( )4043وبالتالي نخفس

الفخض العجمي أي أن ىشاك ت ثيخ معشػي لرشاعة

رأس السال الفكخي على االبجاع اإلداري  ،وبالشطخ
إلى قيسة ) (B = 1.577نجج أنو كلسا زاد الستغيخ
السدتق (صشاعة رأس السال الفكخي ) زاد الستغيخ
التابع (االبجاع اإلداري) بسقجار (. )20322
.5الفرضية الفرعية الثالثة:

جدول رقم ( )26يهضح االنحدار البديط لتنذيط رأس المال الفكري
رٕشُظ
Sig
R
R2
B
سأط اٌّبي
20442
0.000
0.586
20344
اٌفىشٌ

السرجر :مغ إعجاد الباح ان
*مغ الججول رقع ( )26نالحع أن قيسة معام

االرتباط ( )40306مسا حجل على وجػد عالقة شخدية

قػية بيغ تشذيط رأس السال الفكخي واالبجاع اإلداري،
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وحلظ قيسة معام التحجحج )(R Square = 0.344

أي أن الستغيخ السدتق (تشذيط رأس السال الفكخي)

العجمي أي أن ىشاك ت ثيخ معشػي ل السحافطة على

رأس السال الفكخي على االبجاع اإلداري  ،وبالشطخ

أستصاع أن يغيخ ( )40500مغ االختالفات السػجػدة

إلى قيسة ) (B = 1.442نجج أنو كلسا زاد الستغيخ

في قيع الستغيخ التابع (االبجاع اإلداري) ،وبسا أن

السدتق

قيسة ) (Sig = 0.000وىى أق

مغ()p<0.05

وبالتالي نخفس الفخض العجمي أي أن ىشاك ت ثيخ

للستغيخ السدتق على الستغيخ التابع أي أن الشسػذج
كسا نالحع أن ىشاك ت ثيخ ذو داللة

معشػي،

إحرائية لتشذيط رأس السال الفكخي على االبجاع

الستغيخ التابع (االبجاع اإلداري) بسقجار (.)20009
.2الفخ ية الفخعية الخامدة:

جدول رقم ( )28يهضح االنحدار البديط الهتمام في رأس المال الفكري
2

B
20892

اإلداري حيث قيسة )(sig = 0.000أق مغ ()4043

وبالتالي نخفس الفخض العجمي أي أن ىشاك ت ثيخ

(السحافطة على رأس السال الفكخي ) زاد

R

R

Sig

20226

0.340

0.042

االهزّبَ
فٍ سأط
اٌّبي
اٌفىشٌ

السرجر :مغ إعجاد الباح ان.

*مغ الججول رقع ( )20نالحع أن قيسة معام

معشػي لتشذيط رأس السال الفكخي على االبجاع

االرتباط ( )40504مسا حجل على وجػد عالقة شخدية

ولسا زاد الستغيخ السدتق (تشذيط رأس السال الفكخي

اإلداري ،كحلظ قيسة معام التحجحج = (R Square

اإلداري ،وبالشطخ إلى قيسة ) (B = 1.440نجج أنو

متػسصة بيغ االىتسام في رأس السال الفكخي واالبجاع

) زاد الستغيخ التابع (االبجاع اإلداري) بسقجار

) 0.116أي أن الستغيخ السدتق (االىتسام في رأس

.6الفرضية الفرعية الرابعة:

االختالفات السػجػدة في قيع الستغيخ التابع (االبجاع

(. )20004

السال الفكخي ) أستصاع أن يغيخ ( )40226مغ

جدول رقم ( )27يهضح االنحدار البديط لممحافظة عمى رأس المال الفكري

B
20442

R2

R

Sig

20325

0.562

0.000

اٌّذبفظخ
ػًٍ سأط
اٌّبي اٌفىشٌ

السرجر :مغ إعجاد الباح ان.
*مغ الججول رقع ( )22نالحع أن قيسة معام

االرتباط ( )40369مسا حجل على وجػد عالقة شخدية

قػية بيغ السحافطة على رأس السال الفكخي واالبجاع
اإلداري ،كحلظ قيسة معام التحجحج = (R Square
) 0.315أي أن الستغيخ السدتق (السحافطة على

رأس السال الفكخي) أستصاع أن يغيخ ( )40523مغ
االختالفات السػجػدة في قيع الستغيخ التابع (االبجاع
اإلداري) ،وبسا أن قيسة ) (Sig = 0.000وىى أق
مغ( )p<0.05وبالتالي نخفس الفخض العجمي أي
أن ىشاك ت ثيخ للستغيخ السدتق على الستغيخ التابع

أي أن الشسػذج معشػي ،كسا نالحع أن ىشاك ت ثيخ
ذو داللة إحرائية ل السحافطة على رأس السال

الفكخي على االبجاع اإلداري حيث قيسة = (sig
)0.000أق

مغ ( )4043وبالتالي نخفس الفخض

www.baydaauniv.net/buj

اإلداري) ،وبسا أن قيسة ) (Sig = 0.042وىى أق
مغ( )p<0.05وبالتالي نخفس الفخض العجمي أي

أن ىشاك ت ثيخ للستغيخ السدتق على الستغيخ التابع

أي أن الشسػذج معشػي ،كسا نالحع أن ىشاك ت ثيخ

ذو داللة إحرائية لالىتسام في رأس السال الفكخي
على االبجاع اإلداري حيث قيسة ) (sig = 0.042أق

مغ ( )4043وبالتالي نخفس الفخض العجمي أي أن
ىشاك ت ثيخ معشػي لالىتسام في رأس السال الفكخي
على االبجاع اإلداري ،وبالشطخ إلى قيسة = (B
) 0.891نجج أنو كلسا زاد الستغيخ السدتق

(االىتسام في رأس السال الفكخي) زاد الستغيخ التابع
(االبجاع اإلداري) بسقجار (.)40022
.8النتائج والتهصيات
.2النتائج:

مغ خالل التحلي اإلحرائي لبيانات الجراسة  ,واختبار

فخ ياتيا تع التػص إلي العجحج مغ الشتائج يس غ إيجازىا
فيسا حلي:
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لخس السال الفكخي لجى  .2خورة العس على االىتسام باإلبجاع اإلداري مغ خالل
 .2بيشت الجراسة أن السدتػى العام أ
قيادات الر

ال اني بالسرخف مح الجراسة جاء

عيفا ،تحديغ وتصػيخ رأس السال الفكخي لخفع مدتػى الخجمات

باست شاء محػر االىتسام في رأس السال الفكخي جاء التي يقجميا السرخف للعسالء.

متػسصا ،كسا في الججاول ( ،) 0،3،6،2ويجل ذلظ على  .9خورة اىتسام السرخف بحث السػضفيغ على اإلبجاع
عجم وجػد و ػح لجى عيشة الجراسة قىسية راس السال اإلداري ولغ حتحقق ذلظ بجون االستخجام اقم

الفكخي علي الخغع مغ أىسيتو الفعالة في السشطسات.

فكخي حتستع بسخونة وجػدة عالية.

لخأس مال

 .9أضيخت الجراسة أن السدتػى العام الخاص بعشاصخ .5العس على تبشى خصط شػيلة اقج تػ ح أىسية راس
اإلبجاع اإلداري لجى قيادات الر

ال اني بالسرخف مح

السال الفكخي في العس السرخفي والعس على تصػيخه بذ

الجراسة جاء متػسصا كسا في الججول ( ،)24ويجل ذلظ على دائع ومدتسخ بسا حتشاسب مع شبيعة العس .
وجػد و ػح لجى عيشة الجراسة قىسية عشاصخ اإلبجاع  .0خورة إشخاك السػضفيغ في السرخف في دورات تجريبية

اإلداري.

متخررة الوتداب الخبخات الالزمة للشيػض واالرتقاء

 .5تػصلت الجراسة مغ خالل الججول رقع ( )22الخاصة ب ساليب وشخق العس

بسا يداعج على تحقيق اإلبجاع

بتختيب محاور االستبيان وفقا إلجابات العيشة إلى أن محػر اإلداري.

االىتسام في رأس السال الفكخي حطى بالتختيب اقول  ,تاله .3المرادر:

محػر السحافطة على رأس السال الفكخي بالتختيب ال اني ,ثع  .2القخآن الكخيع.

جاء محػر استقصاب رأس السال الفكخي في التختيب ال الث.9 ,أحالم عبجالغشي صالح " , )9420( ,واقع تصبيق نطخية
ثع تاله محػر صشاعة رأس السال الفكخي في التختيب الخابع صفػف االنتطار بالسرارف التجارية الليبية – دراسة ميجانية

 ،وأخي اخ جاء محػر تشذيط رأس السال الفكخي في التختيب على العامليغ بالسرارف التجارية العامة العاملة بسجحشة
الخامذ.

بشغازي"  ,رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ,قدع اإلدارة  ,كلية

.0بيشت الجراسة إلي وجػد عالقة ذات داللة احرائية لخاس االقتراد  ,جامعة بشغازي.

السال الفكخي في تحقيق اإلبجاع اإلداري مغ خالل العشاصخ .5حدػن الحجاد  ,مػفق خدع " , )9420( ,أثخ رأس السال

التالية( :استقصاب رأس السال الفكخي ,صشاعة رأس السال الفكخي على ر اء العسالء في السرارف اإلسالمية في

الفكخي  ,تشذيط رأس السال الفكخي ,السحافطة على رأس العخاق" ( ,مجلة كلية بغجاد للعلػم االقترادية الجامعة) ,
السال الفكخي ،االىتسام في رأس السال الفكخي) ،والججول رقع العجد الخاص بالسؤتسخ العلسي الخامذ.

( )29حجل على ىحه العالقة.

.0شادي الرخاحخة  ,أوخم الشججاوي ", )9429( ,أثخ رأس

.0تػصلت الجراسة إلي أن ىشاك ت ثيخ ذو داللة إحرائية السال الفكخي على إدارة الجػدة الذاملة – دراسة ميجانية على
لخأس السال الفكخي على االبجاع اإلداري مغ خالل(استقصاب الذخكات الجوائية وغيخ الجوائية السداىسة العامة السجرجة في

رأس السال الفكخي ,صشاعة رأس السال الفكخي  ,تشذيط رأس سػق عسان السالي"  ,ابحاث اقترادية وادارية  ,العجد ال اني
السال الفكخي ,السحافطة على رأس السال الفكخي ،االىتسام عذخ  ,ديدسبخ.

في رأس السال الفكخي) ،والججول رقع (.3 ،22 ،26 ،23 ،20محسػد الخوسان  ,محسػد العجلػني", )9424( ,أثخ رأس

 )20حجل على ىحا الت ثيخ.

السال الفكخي في اإلبجاع في السرارف اقردنية – دراسة

.2التهصيات

ميجانية "  ,مجلة جامعة دمذق للعلػم االقترادية والقانػنية ,

مغ خالل الشتائج التي تػصلت إلييا الجراسة تُقجم السجلج  , 96العجد ال اني.
مجسػعة مغ التػصيات:
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.6الجياللي بغ عبػ  ,سارة بػقدخي ( " , )9422ت ثيخ رأس .25ىاشع فػزي العبادي ",)9440( ,التقييع مغ خالل نطخية
السال الفكخي على أداء أعسال السؤسدات  -دراسة ميجانية رأس السال البذخي ومفيػم الكفاءات :التذخيز أم الترسيع؟
في السؤسدات الجدائخية"  ,السلتقى الجولي ال اني حػل اقداء  ,مخكد دراسات الػحجة العخبية  ,السجلج  , 23العجدان , 05

الستسيد للسشطسات والح ػمات  ,بعشػان نسػ السؤسدات و  , 00الدشة الخامدة  ,بيخوت  ,لبشان.
االقتراديات بيغ تحقيق اقداء السالي و تحجيات اقداء البيئي .20ناضع جػاد  ,نجى إسساعي
 ,السشعقج بجامعة ورقلة حػمي  22و  23نػفسبخ. 2011

", )9425( ,تحلي

رأس

السال الفكخي ك داة استخاتيجية"  ,الغخي للعلػم االقترادية

.2محسػد حديغ صخصػر ", )9422( ,رأس السال الفكخي واالدارية.

ودوره في التصػيخ التشطيسي لجى الدلصة القزائية" ,رسالة .23خالج دمحم أبػالغشع ", )9429( ,أثخ تشسية رأس السال

ماجدتيخ غيخ مشذػرة في تخرز القيادة واإلدارة  ,جامعة الفكخي في فاعلية نطع السعلػمات االستخاتيجية في شخكات
اققرى  ,غدة  -فلدصيغ.

الرشاعات الغحائية في ججة" ,مجلة دورية نر

سشػية

.0سشاء مدػدة " , )9422( ,مجى تػفخ متصلبات رأس ترجر عغ كلية اإلدارة واالقتراد  ,جامعة السلظ عبجالعديد
السعخفي (البذخي  ,اليي لي  ,الدبائشي) لتحقيق السيدة  ,السجلج الخامذ  ,العجد التاسع.

التشافدية ومعػقات تػفخىا"  ,دراسة ميجانية في قصاع  .26دمحم زبيخ  ,شػي ججي " , )9422( ,االست سار في رأس
الرشاعات الجوائية اقردنية"  ,مجلة جامعة الشجاح لألبحاث السال الفكخي كسجخ لتحقيق ميدة تشافدية " ,السلتقى الجولي

(العلػم اإلندانية)  ,مجلج .)0( , 93

الخامذ  ,تشطيع كلية العلػم االقترادية والتجارية وعلػم

 .2جالل نريخ  ,نجع العداوي ", )9429( ,أثخ اإلبجاع التدييخ  ,جامعة حديبة بغ بػعلى بالذل

 ,الجدائخ  ,حػل

اإلداري على تحديغ مدتػى أداء السػارد البذخية في البشػك رأس السال الفكخي في مشطسات اقعسال العخبية في ض
التجارية اقردنية" ,مجلة كلية بغجاد للعلػم االقترادية االقتراديات الحجح ة حػمي  20-25ديدسبخ .9422

الجامعة  ,العجد ال الث وال الثػن.

.22سيام شخشاني  ,دالل شتػح ", )9422( ,رأس السال

 .24أسامة محجػبي " )9420( ,اإلبجاع التشطيسي على أداء الفكخي ودوره في إحجاث التصػيخ التشطيسي"  ,السلتقى الجولي
العامليغ في السؤسدات الرغيخة والستػسصة – حالة شخكة الخامذ  ,تشطيع كلية العلػم االقترادية والتجارية وعلػم
وحجة تحػي

البالستيظ للجشػب بػرقلة"  ,رسالة ماجدتيخ التدييخ  ,جامعة حديبة بغ بػعلى بالذل

 ,الجدائخ  ,حػل

غيخ مشذػرة  ,قدع علػم التدييخ  ,كلية العلػم االقترادية رأس السال الفكخي في مشطسات اقعسال العخبية في ض

وعلػم التدييخ  ,جامعة قاصجي مخياح – ورقلة.

االقتراديات الحجح ة حػمي  20-25ديدسبخ .9422

 .22أبػب خ محسػد ", )9449( ,خرائز اقنساط القيادية  .20صليحة بػذريع  ,اوسخيخ مشػر " , )9422( ,رأس السال
في الػاقع العسلي ومتصلبات التفكيخ االستخاتيجي في الفكخي وأثخه على اإلبجاع والتفػق في ض

امتالك ميدة

السشطسات السعاصخة"  ,بحث مقجم إلي السؤتسخ العخبي ال الث تشافدية مدتجامة" ,السلتقى الجولي الخامذ  ,تشطيع كلية
في اإلدارة  ,القيادة اإلبجاعية والتججحج في الشداىة والذفافية ,العلػم االقترادية والتجارية وعلػم التدييخ  ,جامعة حديبة

السشعقج في بيخوت  ,أوتػبخ.

بغ بػعلى بالذل

 ,الجدائخ  ,حػل رأس السال الفكخي في

. 29تػفيق عصية العجلة " , )9442( ,اإلبجاع اإلداري مشطسات اقعسال العخبية في ض االقتراديات الحجح ة حػمي
وعالقتو باقداء الػضيفي لسجحخي القصاع العام  ,دراسة  20-25ديدسبخ .9422

تصبيقية على و ازرات قصاع غدة" ,رسالة ماجدتيخ غيخ  .22عجنان الجوى " , )9442(,دور اإلبجاع اإلداري في ح

مشذػرة في إدارة اقعسال  ,كلية التجارة  ,الجامعة اإلسالمية السذ الت اإلدارية في اقجيدة اقمشية بجولة البحخيغ",

بغدة .
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ِجٍخ جبِؼخ اٌجُضبء– اٌّجٍذ( – )3اٌؼذد( )2أغغطظ ( َ2222ػذد خبص ثؤثذبس اٌّؤرّش اٌؼٍٍّ اٌضبٍٔ ٌجبِؼخ اٌجُضبء)

رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ,أواديسية نايف للعلػم اقمشية
 ,الخياض .

 .94جالل نريخ  ,نجع العداوي ", )9422( ,أثخ اإلبجاع
اإلداري على تحديغ مدتػى أداء السػارد البذخية في البشػك
التجارية اقردنية" ,السلتقى الجولي لإلبجاع والتغييخ التشطيسي
في السشطسات الحجح ة" ,الحي تقيسو جامعة سعج دحلب ,

البليجة  ,كلية العلػم االقترادية وعلػم التدييخ  ,للفتخة -20
.9422/ 3 / 22

 .92حاتع على حدغ ر ا ", )9422( ,اإلبجاع اإلداري
وعالقتو باقداء الػضيفي"  ,رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ,

أواديسية نايف للعلػم اقمشية  ,الخياض.

 .99ىػاري معخاج  ,خلي عبجالخزاق " ,)9446( ,االبجاع في
القصاع الح ػمي الجدائخي :دراسة ميجانية حػل صفات
ومعػقات ومحفدات اإلبجاع بالسشصقة الرشاعية بغخداية",
مجلة العلػم االقترادية وعلػم التدييخ  ,العجد .6

 .95خالج ذحب أبػزيج " , )9424( ,أثخ القػة التشطيسية على
اإلبجاع الػضيفي للعامليغ في البشػك التجارية اقردنية" ,
رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ,قدع إدارة اقعسال  ,كلية

اقعسال  ,جامعة الذخق اقوسط.

 .90عاش

عػض ", )9425( ,أثخ عشاصخ اإلبجاع

اإلداري في التصػيخ التشطيسي – دراسة ميجانية على العامليغ
في مؤسدات االتراالت الخلػية في لبشان"  ,مجلة جامعة
دمذق للعلػم االقترادية والقانػنية  ,السجلج  , 92العجد

ال الث.

.93دمحم بغ على اللي ي ", )9440( ,ال قافة التشطيسية لسجحخ
السجرسة ودورىا في اإلبجاع اإلداري مغ وجية نطخ مجحخي
التعليع االبتجائي بالعاصسة السقجسة"  ,رسالة ماجدتيخ غيخ
مشذػرة  ,قدع اإلدارة التخبػية والتخصيط  ,كلية التخبية ,

جامعة أم القخى  ,الدعػدية.
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