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الجودة  إدارةتطبيق  إمكانيةالفكري في  رأس المالدور مكونات 
 دراسة في عينة من الشركات الصناعية في محافظة نينوى : الشاملة

 
 سلطان الدكتور حكمت رشيد

 قسم االدارة الصناعية -استاذ مساعد
 جامعة الموصل-كلية االدارة واالقتصاد
 

 
 ص لخستالم

منن الن ل تحديند دور الفكري وإدارة الجودة الشاملة  المالرأس يتناول البحث الحالي كل من 
س مننال أر، الهيكلنني رأس المننال، البشننري س المننالأرالفكننري متمننـ  بنن    رأس المننالمكونننا  

 / الجودة الشاملة في عينة منن الشنركا  الانناعية إدارةتطبيق  إمكانيةالع قا  مع الزبون( في 
 نينوى 

 :اآلتيةعلى التساؤال   اإلجابةوبشكل عام حاول البحث 
 الفكري؟ رأس المالعلى مفهوم ومكونا   إط عالمنظما  المبحوـة هل لدى  -
ومرتكزاتهنننا فننني المنظمنننا  فننني  وأهميتهننناالجنننودة الشننناملة  إدارةهنننل هننننا  تانننور عنننن  -

 ؟المبحوـة
ة دة الشاملالجو إدارةتطبيق  إلمكانيةالفكري الدعم والمساندة المطلوبة  رأس المالهل يقدم  -

 ؟في المنظما  المبحوـة
 : أهمهاوتوال البحث الى مجموعة من االستنتاجا  

تطبيق  إمكانيةالفكري في المنظما  المبحوـة تستطيع المساهمة في  رأس المالن مكونا  إ -
 الجودة الشاملة . إدارة

الهيكلني  رأس المنالمنن  ينتتيالجودة الشناملة  إدارةتطبيق  إمكانيةالمساهما  في  أعلىان  -
وعلنى هننال المنظمننا  ان تهننتم بنراس مننال الع قننا  مننع والبشنري فنني المنظمننا  المبحوـننة 

 الزبون .
 قدم  مجموعة من التوايا  المناسبة . إليهاواعتمادا على االستنتاجا  التي تم التوال 

 
 مقدمة

رأس موهههوعا لمهها النههرا الماههها ا تمامهها متناميهها  األخيههرةشههتدا السههنواا 
وسههيلة لانااتهها  أفهههلالمنظمههاا اا  أدركهها اذ، الجههودة الشههاملة ةوإدارالفكههر   المههال

ونمو ا تكما فا تنديم منتجاا متطورة ذاا جودة عالية ترهها رباهاا وايتياجهاا 
الفكههر  والمتمةلههة  رأس المههالعلههم مههدف تههوفر مكونههاا  أساسههاالزاههااا ويسههتند ذلهه  

 .مع الزاواكلا ورأس مال العالقاا التي رأس المالالاشر  و رأس المالا
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الفكهر  تعهد مها العناصهر  رأس المهالوفا  ذا السياق يؤكهد الاايها اا مكونهاا 
والتها ترفهع مها لجودة الشاملة  إدارةتطايق  إلمكانيةالمتمة التا تندم الدعم والمساندة 

 .رها الزاااا عا مخرجاتتا هسنفالوقا مستوف عملياا المنظماا وتينق فا 
الجهودة الشههاملة  وإدارةالفكهر   رأس المهالوعا ا موههإاعتمهادا علهم مها تنهدم فه

،  فهها تطههوير منظماتنهها وجعلتهها ااقيههة فهها دااههرة المنافسههة أل ميتتههايسههتيناا الدراسههة 
الفكر  فا امكانية تطايق ادارة الجهودة المال س أالذ  يتطلب معرفة مكوناا ر األمر

عليهه تنهاول .   نوففا ميافظة نيالشاملة ممةلة اعينة مختارة ما المنظماا الصناعية 
 : اآلتيةالايا المياور 

 : منتجية الايا . أوالا 
ا   : الجانب النظر  . ةانيا
ا   : الجانب العملا . ةالةا
ا   : االستنتاجاا والتوصياا . رااعا
 

 منهجية البحث  -أولا 
 مشكلة البحث  .5

الجهودة الشهاملة يسهتيوذاا علهم ا تمهام  وإدارةالفكهر   رأس المهال ااخذ موهوع
فها مسهاعدتتا فها تينيهق  أل ميتتهاالمنظماا اعامة والصهناعية منتها اخاصهة  ااإدار

 . أ دافتا
ا  نها  أفها صهناعتنا اليهوم نهرف  ألعمليهاتاوما خالل الرؤية النظرية والتطايهق 

 رأس المهال، الاشهر  رأس المهال)الفكهر   رأس المهالفجوة ايا مدف توافر مكونهاا 
وايا امكانية  ذه المنظماا فا تطايهق ادارة ( وارأس مال العالقاا مع الزا، التيكلا

مههاميا المشهكلة مها خهالل طهر  واشهكل عهام يمكها التعهرى علهم ، الجودة الشاملة
 : اآلتية األسالة

 الفكر ؟ رأس المالعلم مفتوم ومكوناا  إطالع ل لدف المنظماا المايوةة  .8
ا لمنظمههاا ومرتكزاتتها فه وأ ميتتها هل  نها  تصهور عها ادارة الجههودة الشهاملة  .2

 المايوةة؟

الفكهر  مسها مة فكريهة وعمليهة فها امكانيهة تطايهق  رأس المالمكوناا تندم  ل  .3
 ادارة الجودة الشاملة فا المنظماا المايوةة؟

 
 أهداف البحث . 2

فها تيديهد دور مكونهاا  أساسهافا هوء مشكلة الايا فاا  هدى الايها ينصهب 
كما اا الايها يسهعم الهم تينيهق ، ملةالفكر  فا تطايق ادارة الجودة الشا رأس المال
 : اآلتيةالتداى 

 رأس المهالنظماا المايوةة عها مفتهوم ومكونهاا الم إلدارااتنديم معالم نظرية  .8
 الفكر  وما ية مرتكزاا ادارة الجودة الشاملة .

تطايهق  وإمكانيهةالفكهر   رأس المهالاهيا مكونهاا  واألةهرار عالقهة االرتاهاط ااخت .2
 ة فا منظماا عينة الايا .ادارة الجودة الشامل
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افتراههها واختاههاره للوصههول الههم صههورة تعكههس مكونههاا  أنمههوذ مياولههة انههاء  .3
 فا امكانية تطايق ادارة الجودة الشاملة . ةر اأوالفكر   رأس المال

 

 البحث  أنموذج .2
النظهر  ومههامينتا  إطار هاتتطلب المعالجة المنتجيهة لمشهكلة الايها فها ههوء 

والهذ  يشهير الهم العالقهة المنطنيهة اهيا  8كما  و فا الشهكل  ذ أنموالميدانية تصميم 
 . متغيراا الايا

 
 

 الفكري رأس المالمكونات 

 العالقاا مع الزاوارأس مال  التيكلا رأس المال الاشر  رأس المال

 
 

 

 
  5شكل ال

 أنموذج البحث 
 

 . فرضيات البحث3
 رأس المهال: توجهد عالقهة ارتاهاط معنويهة اهيا مكونهاا  األولىرئيسة الفرضية ال

، وتناةهق منتها المايوةهةالجهودة الشهاملة فها المنظمهاا  إدارةتطايهق  وإمكانيهةالفكر  
 : اآلتيةالفرهياا الفرعية 

تطايهههق ادارة  وإمكانيههةالاشههر   رأس المههالتوجههد عالقههة ارتاههاط معنويههة اههيا  .8
 ا المايوةة .الجودة الشاملة فا المنظما

تطايهههق ادارة  وإمكانيهههةالتيكلهها  رأس المهههالتوجههد عالقهههة ارتاهههاط معنويههة اهههيا  .2
 الجودة الشاملة فا المنظماا المايوةة .

ق يهاوإمكانيهة تطس مال العالقهاا مهع الزاهوا أتوجد عالقة ارتااط معنوية ياا ر .3
 ادارة الجودة الشاملة فا المنظماا المايوةة .

 
الفكر  فها امكانيهة تطايهق ادارة  رأس المالتؤةر مكوناا :  يةالفرضية الرئيسة الثان

 :اآلتيةوتناةق منتا الفرهياا الفرعية ، الجودة الشاملة فا المنظماا المايوةة
الاشهههر  معنويههها فههها امكانيهههة تطايهههق ادارة الجهههودة الشهههاملة فههها  رأس المهههاليهههؤةر  -

 المنظماا المايوةة.
امكانيهههة تطايهههق ادارة الجهههودة الشهههاملة فههها  التيكلههها معنويههها فههها رأس المهههاليهههؤةر  -

 المنظماا المايوةة.

 إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة
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س مال العالقاا مع الزاوا معنويا فا امكانية تطايهق ادارة الجهودة الشهاملة أيؤةر ر -
 فا المنظماا المايوةة. 

 

ا   الجانب النظري - ثانيا
 الفكري  رأس المال. مفهوم 5

اا  إالا  ،الخهتالى مهداخل دراسهتهالفكر  تاعها  رأس المالتتعدد المفا يم الخاصة ا
يظتهر  اذ، أساسياتهيول المفتوم ال يصل الم االختالى فا التاايا فا وجتاا النظر 

مدلوالتههه ومكوناتههه  أ ميههةاالتفههاق علهم قهدرا كايههرا مهها  األعمههالادارة  وكتاهاب واههاية
 علم المستوف الكلا للمنظمة .

مسا ماا فكرية جادة تياول  ا  نا أوعلم الربم ما يداةة الموهوع نسايا اال 
الرايسههة  واألاعههادالفكههر  ييتههو  المهههاميا  رأس المههالالخههرو  امفتههوم لمصههطل  

 للمصطل  .
 

الفكههر  علههم انههه  رأس المههال( Uirish, 1998, 128وفهها  ههذا السههياق يعههرى )
المنظمههة والتهها تجعلتهها قههادرة علههم جعههل  أفههرادمجموعههة المتههاراا المتههوافرة لههدف 

رههها الزاههااا واسههتخدامتا فهها الميههيط العههالما مهها خههالل تينيههق المنظمههة تعمههل 
 .   للتننياا اليديةة

 
ا الموجهوداا بيهر الملموسهة لهدف المنظمهة أ( Hansen et.al, 1999, 106ويهرف )

والتهها تسههتم فهها انههاء المنظمههة والتجديههد  واإلاههداعوالتهها تسههتخدم فهها عمليههة االاتكههار 
الفكههر  علههم انههه المنههدرة  رأس المههالم ( الهه1 ،2222 ،وينظههر )العنههز ، ونمو هها

 وتتمتهع امسهتوف عهال  ناسهاة والعمليهة الجديهدة والم األفكهارسهتطيع توليهد العنلية التها ت
 أ ههداىمكونهاا مختلفههة لتينيهق مها الجههودة وتمتله  النههدرة علهم تينيههق التكامهل اههيا 

 ظمة .المن
 

م انههه يتمةههل علهالفكههر   رأس المهال( الههم 1 ،2222 ،ويشهير )العههامر  والغهالاا
والههذيا لتههم النههدرة علههم  ،اههامتال  المنظمههة عههدد مهها العههامليا المتميههزيا والماههدعيا

ولتم الندرة علم تركيهب و ندسهة النظهام  ،متطور إنتاجاالتعامل المرا فا ظل نظام 
 اطرينة متميزة . اإلنتاجا

 
عنليهة الفكر  يتمةل فا المنهدرة ال رأس المالا أيرف الاايا علم ما ساق  تأسيسا

والمتههاراا والخاههراا والمعلومههاا والمعرفههة التهها يمتلكتهها عههدد مهها العههامليا فهها 
ويتم تسخير ا لتانا نظم وتننياا جديهدة تميهز منتجهاا المنظمهة وتسهتم فها  ،المنظمة

 لتا . أفهلتينيق وهع تنافسا 
 
 الفكري رأس المال. مكونات 2
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تنهاول اجتتهاداا الاهايةيا  التصور النظر  للايا فانه ما المناسهب إرساءااتجاه 
وا معالجتنها النظريهة والميدانيهة الينها مسهتندة كهلتالفكهر   رأس المهالمكوناا اصدد 
 يتفق مع متطلااا المنتجية العلمية . اإسنادواه  يمةل وجتة نظرنا  تأسيسالم 
 

تتمةهل فها  إنتهاالفكهر  علهم  رأس المهالالهم مكونهاا  Sreibyواتذا الصدد يشير 
وةنافهة  واإلداريهةليا )التعليم والخارة( والتركيهب الهداخلا )الهنظم النانونيهة كفاءة العام

 ,Mertins et.al)العالقهاا مهع الزاههااا والمميهزيا( )المنظمهة( والتركيهب الخههارجا 

2001, 63. ) 
 

 رأس المههالالمههالا و رأس المههالاا  ههذه المكونههاا تتمةههل فهها  Edvissonويههرف 
الاشهر  والتيكلها والمنظمها والعالقهاا مهع الزاهااا  رأس المهالالفكر  الذ  يتمةل ا
 .( Mertins et.al, 2002, 63والعملية واالاداع )
 ،( و)عايههدBontis, 1998, 40-47( و)Lothgren, 1999, 13-19ويتفهق كههل مهها )

الفكر  والمتمةلهة اهاالتا  رأس المالوالفرعية ل األساسية( علم المكوناا 83 ،2222
: 

 
 . الاشر  رأس المال -
 التيكلا . رأس المال -
 س مال العالقاا مع الزاوا .Hر -

فهها ايةنهها اليههالا نظههرا لوجههود قههدر مهها وسههيتم اعتمههاد  ههذا التصههنيى للمكونههاا 
توههي  لكهل  يهأتاوفيمها .   كما انه يتوافهق مهع متطلاهاا الايها اليهالا ،االتفاق عليه

 مكوا ما  ذه المكوناا :
 

 البشري  رأس المالأ. 

 رأس المهالاا  علم الموارد الاشرية وإدارة األعمالصصوا فا ادارة يتفق المتخ
 األساسهيةالاشر  والذ  يتهما خارة ومتهارة وكفهاءة العهامليا يعهد ايهد المرتكهزاا 

 .المنظماا أداءترسم معالم التا 
 

الاشر  علم انهه قهدرة المنظمهة علهم  رأس المال( الم Bontis, 1996, 40ويشير )
مهها اههيا الاههداال التهها يمتلكتهها للمنظمههة  األفهههلاالسههتراتيجا  التوقههى علههم الخيههار

علههم التعامهل مههع اقتهرا  اههداال مها خههالل ويمكهها تنميهة متههاراا العهامليا  ،العهاملوا
 . األعمال ندسة عملياا  وإعادةالوصى الذ نا 

الاشههههر  ااالاتكههههار والخاههههرة والمتههههارة  رأس المههههالمكونههههاا  Sullivanوييههههدد 
تينيههق ة العههامليا وقهدرتتم علههم التفاعهل والعمههل فها مجموعههاا لالمسهتندة الههم معرفه
 .( 81 ،2222 ، دى ميدد )عايد
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الاشههر   هها معرفههة ومتههاراا  رأس المههالا أ( Grantham, 2002, 5ويههرف )
فا المنظماا واشكل خها  فها اسهتخدامتم  اإلاداعوخارة العامليا والتا تعد ميور 

 مع الزاااا .يةة وعالقاتتم التكاملية ديلللتننياا ا
 

 الهيكلي رأس المالب. 

ونظهههم  األانيهههةالتيكلههها اهههالانم التيتيهههة السهههاندة والتههها تشهههمل  رأس المهههالتمةهههل ي
 العملياا والتننياا .

الفكههر   رأس المههالالتيكههل الههداعم لهه اأنهههالتيكلهها  رأس المههال Sullivanفيعههرى 
 ( .81 ،2222 ،ويتمةل االعناصر المادية للمنظمة )عايد

 
عمنهها  أكةههرالتيكلهها نظههرة  رأس المههالالههم ( Grantham, 2002, 121وينظههر )

التههها يهههتم  ،والتياكهههل واالسهههتراتيجياا واإلجهههراءااوشهههموال يينمههها ييهههدد ا اهههالنظم 
وتسههليم المنتجههاا الههم الزاههااا فهها الموعههد الميههدد  اإلنتههاجااموجاتهها تينيههق النظههام 

 .   مة مع المتغيراا الايايةءوالتوافق والموا
 

 ههذه  أ ههم( اا Brooking, 1997, 7التيكلهها يههرف ) رأس المههالمكونههاا واصههدد 
وةنافههة المنظمههة ونظههم تنانههة المعلومههاا ونظههم عمليههاا  اإلدارةالمكونههاا  هها فلسههفة 
 التكامل مع الزاااا .

 
 س مال العالقات مع الزبونأ. رت

س مهال العالقهاا مهع الزاهااا يهدور يهول معرفهة أاا الميور الرايس لموهوع ر
الزاهااا  أنتهمالكتهاب علهم  إلهيتموالهذيا ينظهر  ،نظمة اننواا اتصاالتتا مع الزااااالم

ا رها الطرفيا يعار عها قهدرة المنظمهة فها التعهاوا مهع إ اذ ،الداخلييا والخارجييا
 الزاااا .

العالقههاا التهها تنيمتهها المنظمههة مههع الزاههااا ومههدف االيتفههاظ  نتههاأ Stewartويههرف 
فهها  مومشههاركتت مواالسههتماع الههم منتريهاتت مايههة متطلاهاتتاتهذه العالقههة عها طريههق تل

 .    (83 ،2222 ،المنظمة )عايد إعمالاعض 
 

الفكر   رأس المالمكوناا  أ ميةمما تندم نرف امكانية مساندة ما عرهناه يول 
علههم ذله  مها خههالل طايعهة  ههذه وقهد تههم االسهتدالل  ،طير النظههر  للموههوعأفها الته

ايةنهها اليههالا الههذ   ألنمههوذ تصههورنا  إرسههاءفهها تسههتم  المكونههاا ومهههامينتا التهها
 سيتهما  ذه المكوناا كمتغيراا مستنلة فا امكانية تطايق ادارة الجودة الشاملة .

 
 تهاوأهمي ادارة الجودة الشاملة. مفهوم 3

 ااولوأعمال مجموعة مها الكتهاب الهذيا تنهارتكز مفتوم ادارة الجودة الشاملة علم 
واا  Feijenbaum  ،Deming  ،Juran  ،Grosby  ،Ishikaw موهوع الجهودة ومهنتم

( TQCيسههتند علههم فلسههفة ) Total Quality Management( TQMجههو ر مفتههوم )
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Total Quality Control  منتجاا جيهدة اهدال مها اكتشهاى عيهوب والتا تستلزم تينيق
 .فا المنتجاا فيما اعد 

 
االسهتراتيجية التها  أنتهاة علهم الجهودة الشهامل إدارة( Kinlow, 1992, 86فعهرى )

 تيسيا مستوف الجودة . ألبراضتستند الم تظافر جتود عالية فا المنظمة 
 إال TQM( انه علم الربم مها تعهدد طهرق تنفيهذ Luthans et.al, 1994, 5ويشير )

 انظر االعتاار متطلااا الزاااا قال الرا  . األخذاا التدى المشتر   و 
تغطهها يلنههاا المنظمههة جميعتهها وتههتم  TQM( اا 281 ،8991 ،ويههرف )النجههار

مراقاة الجودة علم مصادر التوريهد والمهدخالا والعمليهاا والمخرجهاا واسهتخدامتا 
 لهماا رها الزاااا .

 
 أقسههامنظههام يغطهها جميههع  أنتههاعلههم  TQM( الههم Robot, 1998, 766وينظههر )

لية وانتتهاءا اهالزاوا تفاصهيل العمليهاا التشهغي أدقااتداءا مها المجتهز ويتهم  ،المنظمة
التعامهل مهع  إجهراءاالتوجيهه  واإلداريهةالفنيهة  لألسهاليبويستند الم التوةيق المتكامل 
 الطرق لهماا رها الزاااا . اأفهلالعامليا والمواد والمعلوماا 

ترتكههز علههم عههدد  إداريههة هها فلسههفة  TQM( اا 881 ،2222 ،ويههرف )الخطيههب
جتههة التهها تسههتند عليتهها فهها المههز  اههيا الوسههاال اليديةههة المو اإلداريههةمهها المفهها يم 

واههيا المتههاراا الفنيههة المتخصصههة مهها اجههل االرتنههاء والجتههود االاتكاريههة  اإلداريههة
 . اوتطويروتيسيا عملياا المنظمة  األداءامستوف 
 

عاهههارة عههها مهههدخل فكهههر   TQMا أاههه( 21 ،2222 ،وآخهههرواويهههرف )العهههانا 
اءا مهها المواصههفاا المطلواههة مهها الزاههوا لهههماا الجههودة فهها المنظمههة ااتههدوةنههافا 

 األنشههطةوتعتمهد علههم تكامهل جميههع  ،مهروراا االتصههميم والعمليهاا والمرايههل الالينههة
 ومشاركة جميع العامليا .

 
 وإدار عاههارة عهها مههدخل فكههر    TQM ا أاعتمههادا علههم مهها تنههدم يمكهها النههول 

لتينيهق النجها  والنمهو مها والتنسيق ايا جتود العهامليا  التأملتعتمده الشركة لتينيق 
والتشهغيلية للمنظمهة وشهعار ا  اإلداريهةوتغطا عملياتتها اليلنهاا خالل رها الزاااا 

 الجودة مسؤولية الجميع .
 

تم تطاينه فا العديد ما المنظماا اليااانيهة  ما كونتا مدخالا   TQM  أ مية وتأتا
وييههدد .   ة المتكامههلتتيههق قاعههدة لانههاء نظههام الجههود إداريههةه فلسههفة وصههفوالغرايههة ا
 ااالتا : TQM أ مية( 1-1 ،8991 ،)الشاراو 

 
والتشهغيلية  اإلداريهةتيسيا رايية المنظمة عا طريهق تخفهيض تكهاليى العمليهاا  .8

 وزيادة قدرة المنظمة علم المنافسة .
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الههههم العمههههل الجمههههاعا وكفههههاءة فهههها  TQMتنههههود  اذ ،زيههههادة الفعاليههههة التنظيميههههة .2
 الوالء للمنظمة . االتصاالا وتينيق نوع ما

 . وأذواقتمتينيق رها الزاااا والتركيز علم تلاية ربااتتم  .3
 زيادة يركية المنظمة ومرونتتا مع المتغيراا الاياية . .2
 

 الجودة الشاملة  إدارة. عناصر ومرتكزات 4
 تتمةل ااالتا:  TQMا عناصر أالم ( Price and Chan, 1993, 97يشير )

تمكها اليصهول علهم أفههل النتهااخ مها خهالل  اذظمة : األفراد العاملوا فا المن  -
وللوصههول الههم  ههذا التههدى الاههد مهها التركيههز علههم التههدريب  ،العمههل الجمههاعا

 ومتاراا االتصال والتفاعل والتأةير .
و هها  ،PDCAمهها خههالل دورة تسههمم التطههوير المسههتمر للجههودة : يههتم التطههوير   -

تنههوم المنظمهة اتيديههد  اذ ،(Plan, Do, Check, Actionكلمههاا ) ألراهعمختصهر 
ومها ةهم تصهيي  االنيرافهاا  ،والوساال والطرق وتنفيذ العمل والمراقاة األ داى
 .   اا وجدا

يم وييهدد يهوالتن الموقى وتطوير خطة العمل والتنفيهذتيليل الخطواا : تتمةل فا   -
 النموذ  واخطواا متسلسلة وتخصي  الطلااا وترجمتتا الم خطواا عمل .

 علم الزاوا وتفهيالته . أساساتركز ادارة الجودة الشاملة  الزاوا :  -

 ،8991 ،الجودة الشاملة فييدد )السهلما إلدارة األساسيةوفيما يتعلق االمرتكزاا 
 تا : ذه المرتكزاا ااآل( 21-21

 
 والتعامل مع المتغيراا ادال ما تجا لتا . ،ه ينينةوصفقاول التغيير ا .8
 والتهأةيرالتعامهل مهع مكوناتتها  أسهاليبالاياهة المييطهة واسهتيداا  اأ ميهةاالقتناع  .2

 فيتا .

 او فشلتا . اإلدارةفا نجا   األساسه وصفا الياتتآاالعتراى االسوق و .3

 استعياب التنانة الجديدة كعنصر . .2

 االستخدام الكىء لتنانة المعلوماا . .1

سهيا مها خهالل علهم المنافقاول المنافسة كواقع هرور  والسهعا لتينيهق السهاق  .1
 التميز .

 االستةمار الصيي  لجميع الطاقاا والموارد وقدراا المنظمة . إدرا  .1

 الم الييز العالما . اإلقليماالعالم كويدة متكاملة والخرو  ما الييز  إدرا  .1

 . اآلخرياالتكامل مع  أ مية إدرا  .9

 
ا   الجانب الميداني  -ثالثا

 . نبذة مختصرة عن عينة البحث5
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 ،نههة مهها المنظمههاا الصههناعية العاملههةظمههاا المايوةههة : تههم اختيههار عيوصههى المن .أ
الايها وتتمةهل  هذه  إلجهراءفا مدينة الموصل ميدانا  واأللاسةقطاع الغزل والنسيخ 

 : اآلتاالمنظماا فا 
 مصنع بزل ونسيخ الموصل . -
 الجا زة فا نينوف . لأللاسةمصنع ولد   -
 شركة نسيخ اليا  يونس . -
 خ جوارب النايلوا .شركة نسي -

 :  أ متاويعود ساب اختيار  ذه المنظماا لجملة ما المسوباا 
فها ميافظهة نينهوف كونتا ما المنظماا الصناعية الكايرة فا قطاع الغزل والنسهيخ  -

. 
فها ميافظهاا  األسهواقكايهرة تغطها العديهد مها  أ ميةمنتجاا  ذه المنظماا ذاا  -

 النطر .
 . األخرفنة االمنظماا قدم  ذه المنظماا منار -

 ا تعريى ماسط لمنظماا عينة الايا : أتوفيما ي

 
 5الجدول 

 (*)تعريف مبسط لمنظمات عينة البحث 
 منتجاا المنظمة ناذة مختصرة عا المنظمة المنظمة

مصهههههههنع بهههههههزل 
 ونسيخ الموصل 

لهه  معمهل ةهاا   أههيى، 8912تأسس عهام 
 2امكااا ومعداا سما امعمل 

نطنيههههههة ال األقمشههههههة إنتهههههها 
 والاوليستر

 األلاسهههههةمصهههههنع 
 الجا زة

 اإلنتهها واههدأ  8919تأسههس المصههنع عههام 
 8912الفعلا عام 

 صهههدار  مدرسية،قمصهههاا،
رياههية  ألاسةادالا عمل، 

 متنوعة  وألاسة

شههههههههركة نسههههههههيخ 
 اليا  يونس

،تتههدى الههم اسههتةمار  8911تأسسهها عههام 
 الخا  فا صناعة النسيخ رأس المال

 واليشماغ األقمشة

ة نسههههههههيخ شههههههههرك
 جورب النايلوا

،تتههدى الههم اسههتةمار  8911تأسسهها عههام 
الخهههههها  فهههههها الصههههههناعاا  رأس المههههههال
 النسيجية  

جههههوارب رجاليههههة ونسههههااية 
 ووالدية

 
علههم  (**)اسههتمارة اسههتاانة 21المايههوةيا: تههم توزيههع  األفههرادناههذة مختصههرة عهها  .ب

منظمههاا ومههدراء الويههداا الرايسههة فهها ال وأعهههااتا اإلداراارؤسههاء مجههالس 
ومتغيراتتههها ااالسهههتفادة مههها دراسهههاا وقهههد تهههم تصهههميم  هههذه االسهههتاانة  ،المايوةهههة

(Mertins et.al, 2001(و )Lothgren, 1999 فهها مكونههاا )الفكههر   رأس المههال
امكانيههة تطايههق ( فهها 8991 ،( و)السههلماPrice and Chan, 1993ودراسههاا )

فها  األفهرادالموزعة علهم  الم عدد االستماراا 2ويشير الجدول ، الجودة الشاملة

                                                 
 .الكراس التعريفي للشركات المبحوثة( *)

 .1)**( الملحق 
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 ،الهم سهنواا خدمهة المايهوةيا 3المنظماا عينهة الايها فها يهيا يشهير الجهدول 
 يدل علم تراكم الخارة . اا كايرة اوصفتا مؤشر أ ميةنتا تكتسب ال
 

مها المايهوةيا تزيهد خهدمتتم فها منظمهاتتم عها  %11اا  3ويتاهيا مها الجهدول 
الفكهر  وجهودة  رأس المهالمكونهاا  مما يمكنتم ما إعطاء تصهور عها ،سنواا 82

 المنتجاا ومرتكزاا تطوير ا اتدى تنفيذ نظم جودة متندمة .
 

 2الجدول 
 توزيع استمارة الستبانة على المبحوثين

 عدد الستمارات الموزعة المنظمات

 81 مصنع بزل ونسيخ الموصل 

 82 مصنع األلاسة الجا زة

 1 شركة نسيخ جورب النايلوا

 1 اليا  يونس شركة نسيخ

 21 المجموع

 
 

 3الجدول 
 سنوات خدمة المبحوثين

 فأكةر 28 81-22 88-81 1-82 8-1

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

2 2 1 81 82 21 81 31 1 81 

 
 
 وفرضيات البحث أنموذج. اختبار 2

الههم طايعههة عالقههاا  2الفكههر : يشههير الجههدول  رأس المههالأ. العالقههة اههيا مكونههاا 
 الجودة الشاملة . إدارةتطايق  وإمكانيةالفكر   رأس المالرتااط ايا مكوناا اال

 
 4جدول ال

 الجودة الشاملة إدارةتطبيق  وإمكانيةالفكري  رأس المالالعالقة بين مكونات 
 المتغير المستنل
 

 المتغير المعتمد

المؤشر  الفكر  رأس المالمكوناا 
 رأس المال الكلا

 الاشر 
 رأس المال

 لتيكلاا
س مال العالقاا مع أر

 الزاوا

 *0.827 *0.538 *0.814 *0.667 إدارة الجودة الشاملة

N=45                   P≤ 0.05 
 : الجدول ما اعداد الاايا فا هوء نتااخ الياساة االلكترونيةالمصدر
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 ، 0.827اله  االرتاهاط  إذ( *)المؤشر الكلا الهم وجهود عالقهة معنويهة موجاهةويشير 

 وإمكانيهةالفكهر   رأس المهالواتدى توههي  العالقهاا اهيا كهل مكهوا مها مكونهاا 
 : اآلتاتطايق ادارة الجودة الشاملة نوه  

 

  تطايهق ادارة الجهودة  وإمكانيهةالاشهر   رأس المهالوجود عالقة معنوية موجاهة اهيا
 . 0.667اذ ال  االرتااط  ،الشاملة

 وإمكانيهةالتيكلها  رأس المهالوجاة ايا وجود عالقة معنوية منتااخ التيليل  أظترا 
ا أوتشههير  ههذه النتيجههة الههم  0.814الهه  االرتاههاط  اذ ،تطايههق ادارة الجههودة الشههاملة

 اإمكانيههةوةنافههة المنظمههة ونظههم تنانههة المعلومههاا تههرتاط اشههكل كايههر  اإلدارةفلسههفة 
 تطايق ادارة الجودة الشاملة فا المنظماا المايوةة .

  س مههال العالقههاا مههع الزاههااا أود عالقههة معنويههة اههيا رالههم وجهه 2يشههير الجههدول
لهم اوتشير  ذه العالقة  0.538ال  االرتااط  اذ ،تطايق ادارة الجودة الشاملة وإمكانية

مهههدف مسههها مة الزاهههااا الهههداخلييا المتمةلهههيا االعهههامليا فههها المنظمهههة والخهههارجييا 
ة منتجهههاا  هههذه المتمةلهههيا اهههالمجتزيا والمنافسهههيا والزاهههااا فههها رسهههم معهههالم جهههود

 المنظماا .

 
تطايههق  وإمكانيههةالفكههر   رأس المههالواعههد عههرض وتيليههل العالقههة اههيا مكونههاا 

 األولههمادارة الجههودة الشههاملة فهها المنظمههاا المايوةههة يمكهها قاههول الفرهههية الرايسههة 
 وفرهياتتا الفرعية .

 
لة : الفكههر  فهها امكانيههة تطايههق ادارة الجههودة الشههام رأس المههالمكونههاا  تههأةيرب. 

الفكههر  فهها امكانيههة تطايهههق ادارة  رأس المهههالمكونههاا  تههأةير 1يعههرض الجههدول 
 .الجودة الشاملة علم مستوف منظماا عينة الايا
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 3Bالزاوا 
 جدولية ميسواة

                                                 
 . 0.05ستوى جميع االختبارات في البحث أجريت عند م( *)
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0.84 إدارة الجودة الشاملة

9 
0.211 

*(4.85) 
0.263 

*(4.85) 
0.151 

*(3.961) 
0.810 57 2.61 

                       ,N=45,           P≤ 0.05,          df(3-41) الميسواة     tتشير الم  (   )  

 : الجدول ما اعداد الاايا فا هوء نتااخ الياساة االلكترونيةالمصدر

 

كمتغيهراا مسهتنلة فها امكانيهة الفكهر   رأس المهالمكونهاا  تأةير 1يايا الجدول 
و ها اكاهر  57الميسهواة  Fتطايق ادارة الجودة الشاملة كمتغير معتمهد ويدعمهه قيمهة 

 %81اا  R2وتدل قيمة معامهل التيديهد . (41-3)ما قيمتتا الجدولية عند درجة يرية 
مهها االختالفههاا فهها امكانيههة تطايههق ادارة الجههودة الشههاملة فهها منظمههاا عينههة الايهها 

مههها المتغيههراا فهها المتغيهههر  %19واا نيههو  ،الفكههر  رأس المهههاليفسههره مكونههاا 
 الايا. أنموذ لم يشتمل عليتا  أخرفتغيراا المعتمد تعود الم م

 
وقال الاا فا قاول او رفض الفرهية الرايسة الةانية وفرهياتتا الفرعيهة ناليهظ 

لتلههه   تهههأةير أعلهههما أيتاهههيا  اذ، الفكهههر  رأس المهههاللمكونهههاا  tوقهههيم  Bمعهههامالا 
 4.91الميسهواة  tوالغها قيمهة  0.26التيكلها وانسهاة  رأس المهالالمكوناا يعود الهم 

ا إ( مها Brooking, 1997) إليههو ا قيمهة معنويهة وتلتنها  هذه النتيجهة مهع مها ذ هب 
ونظهههم تنانهههة وةنافهههة المنظمهههة  اإلدارةالتيكلههها المتمةلهههة افلسهههفة  رأس المهههالمكونهههاا 

 األساسههيةالههدعاام  فالمعلومههاا واالتصههاالا وعمليههاا التكامههل مههع الاياههة تشههكل ايههد
الاشهر  فها ادارة الجهودة  رأس المالمكوا  تأةيروجاء . لتطايق ادارة الجودة الشاملة
 4.85الميسههواة  tوالغهها قيمههة  0.21 تههأةيرهالغهها نسههاة  إذ ،الشههاملة االدرجههة الةانيههة

ا قههيم ومعههارى ومتههاراا وخاههراا أوتشههير  ههذه النسههاة الههم  ،و هها قيمههة معنويههة
.   ينههة الايههافهها منظمههاا عتطايههق ادارة الجههودة الشههاملة العههامليا تسههتم فهها امكانيههة 

س مهال العالقهاا مهع الزاهوا فها امكانيهة تطايهق ادارة الجهودة الشهاملة أر تأةيروجاء 
ويعههود سههاب . و ها قيمههة معنويههة 3.96الميسههواة  tوالغهها قيمههة  0.15وانسههاة  أخيهرا
 ههذا المكههوا انسههاة قليلههة الههم اا معظههم منظمههاا عينههة الايهها ال تمتلهه  شههاكة  تههأةير

 والمجتزيا . عالقاا جيدة مع الزاااا
 

ا   النتائج والتوصيات -رابعا
 . النتائج 5

الفكههر  فهها عههدد مهها عههاملا المنظمههة الههذيا يتصههفوا ااالاههداع  رأس المههالأ. يتمةههل 
 واالاتكار والمعرفة والخارة والمتارة .

رأس الفكهر  تتههما  رأس المهالا مكونهاا أيتفق ابلب الكتاب والاايةوا علهم  ب.
 التيكلا وراس مال العالقاا مع الزاوا . رأس المالالاشر  و المال

الفكهر  فها  رأس المهالامكانية تطايق ادارة الجهودة الشهاملة يسهتمد دعمهه مها ا إ. ا
 المنظماا المايوةة .

المسههها ماا فههها امكانيهههة تطايهههق ادارة الجهههودة الشهههاملة فههها المنظمهههاا  أعلهههما إ. ا
وتنانتتهها  اإلدارةلسههفة التيكلهها والههذ  يتمةههل فهها ف رأس المههالمهها  يههأتاالمايوةههة 
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الاشهر  المتمةهل  رأس المهال تهأةيرومدف استخدامتا لنظم وتننياا متندمة ةم جهاء 
 االعامليا المادعيا والذيا ييملوا الخارة والمتارة .

فها امكانيهة  تأةير هاا أ إالراس مهال العالقهاا مهع الزاهوا  أ ميهةعلم الهربم مها .  
ولكهها فهها  ،مههاا المايوةههة جههاء معنويههاتطايههق ادارة الجههودة الشههاملة فهها المنظ

 ذكرا فا متا الايا . أساابالم وقد يعود ذل   األخيرالترتيب 
 
 . التوصيات2
فيمها يتصهل امكونههاا  اإلدار ياهدو مها الههرورة دراسهة وتعميهق مههاميا الفكهر أ. 

تشكل الدافع النهو  فها تانها  أنتاييا وجد ،  الفكر  امكوناته الةالةة رأس المال
 . أ دافتااا لنظم متندمة تينق المنظم

وفهق  إليتهامنظماتنها اتطايهق ادارة الجهودة الشهاملة والنظهر  إدارااهرورة تفكير ب. 
تنههود الههم امههتال  ميههزة تنافسههية لمواجتههة التتديههداا  نتههاإ اذ ،منظههور اسههتراتيجا

 الاياية .
لشهاملة الجهودة ا اهإدارةترصيا جوانب النوة فا منظماا عينة الايها فيمها يتعلهق . ا

 وتتياة مستلزماتتا وتجاوز ميدداا التطايق .
التيكلهها  رأس المههال. امكانيههة اسههتةمار منظمههاا عينههة الايهها للمزايهها التهها ييننتهها ا

 والاشر  .
شههاكة  وإقامههةيتطلههب مهها المنظمههاا المايوةههة توجيههه ا تمههام اكاههر الههم الزاههااا .  

 عالقاا متاادلة وجيدة معتم .
عالقهاا جيهدة مهع  وإقامهةتكامل وانسهجام مهع المجتهزيا  لأفهالعمل علم تينيق .  

او المنظمهههاا المجتهههزة والهههذيا يسهههتموا فههها مسهههتوف الهههنظم والتننيهههاا  األفهههراد
 المستخدمة .
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The Role of Intellectual Capital Content in Possibility Application Total 

Quality Management – A study in a Selected Sample of Industrial 

Companies - Ninavah 
 

 
The present research deals with both intillectual capital and total quality management 

in a comprehensive frame by bilding a calture and field frame to dtetrmine the role of 

intellectual capital contents , (Human capital, stractural capital, customer relational capital) 

in Possibility Application Total Quality Management–A study in a selected Sample of 

Industrial Companies / Ninavah. 

In general the research tries to answer the following question : 

1. Have the companies under study understanding about the concept and contents of 

intellectual capital? 

2. Is there an abvious preceptive about concept and significant and dimitions of total 

quality management in companies under study? 

3. What are the nature of the supply can which intellectual capital contents set forth to 

apply total quality management in companies under study? 

The research has come out of set conclusions such as : 

- The intellectual capital contents in companies under study can set forth to 

application total quality management in these companies. 

- The best set forth came from stractural capital and human capital. 

Based on the conclusion reach by the research a number of recommendations were 

set forth.  

 


