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  المستخلص
نتاج التقليدية كالموارد الطبيعية والعمل ورأس المال باألهمية نفسها،     ال تحظى عناصر اإل   

غيـر  (بدأت األنظار تتجه نحو المدخالت غير الملموسـة         إذ   التي كانت تحظى بها في السابق،     
كالمعلومات والمعرفة وبشكل متزايد، فاليوم إذا تكلم أحد ما عن المعرفة فيقـصد بهـا      ) المادية

 اإليصاء تقانةالمنظمة، وإن هذه الموجودات غير المادية تؤثر أيضاً في          رأس المال الفكري في     
ونظراً لعدم وجود دراسة تناولت العالقـة       . الواسع في الشركة الوطنية لصناعة األثاث المنزلي      

 إلـى بين هذه المتغيرات في محافظة نينوى بعامة وجامعة الموصل بخاصة، فقد سعى الباحثان              
في محاولة لدراسة العالقة بينهما، وبشكل عـام يحـاول   ذه المتغيرات   تضمين بحثهما الحالي ه   

 : التساؤالت اآلتيةعناإلجابة البحث 
هـوم   عن مف   واضحاً هل يمتلك المدراء في الشركة الوطنية لصناعة األثاث المنزلي تصوراً          -١

 رأس المال الفكري ومكوناته؟
 اإليـصاء  تقنية   مرتكزاتأهمية و وعن مفهوم   المدراء  هؤالء  هل هناك تصور واضح لدى       -٢

  الواسع؟
إقامـة  ومكونات رأس المـال الفكـري       بين  عالقة  ال عن    واضحاً  هل يمتلك المدراء تصوراً    -٣

 ؟ الواسعاإليصاءمرتكزات تقانة 
  : مجموعة من االستنتاجات أهمهاإلىوتوصلت الدراسة 

 اإليصاءة مرتكزات تقانة    إقامو بين مكونات رأس المال الفكري       ةعالقة ارتباط معنوي  هناك   -١
  . في الشركة قيد البحثالواسع

  الواسـع  اإليصاء إقامة مرتكزات تقانة     في تأثير معنوي لمكونات رأس المال الفكري     هناك   -٢
  .في الشركة قيد البحث

                                                 
دور بعض مكونات رأس المـال الفكـري فـي إقامـة            "البحث مستل من رسالة الماجستير الموسومة        *

 دراسة استطالعية آلراء المدراء في عدد من الشركات الصناعية في           :مرتكزات تقانة االيصاء الواسع   
 .٢٠٠٨,  غير منشورة، رسالة ماجستيرلجامعة الموص, كلية اإلدارة واالقتصاد" محافظة نينوى

mailto:akramtaweel@yahoo.com
mailto:Ezz@Yahoo.com


  ]١٧٠[الدكتور الطويل والسماك 
 

المقترحـات  مجموعة من  فقد قدمت ،بحثليها ال إ على االستنتاجات التي توصل      واعتماداً
  : ومنهاتاجاتالمنسجمة مع هذه االستن

زيادة اهتمام إدارة الشركة قيد البحث دراسة مضامين الفكر اإلداري فيما يتصل بمكونـات                 -
  . الواسعاإليصاءرأس المال الفكري وإقامة مرتكزات تقانة 
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Abstract 
 

The components of production like the natural resources, job, and capital have not 
been taken the same interest as in the past. So, the interest has been given recently to the 
invisible input (immaterial) like information and knowledge. Today, if someone talks about 
the knowledge, it means that he talks about the intellectual capital in the organization, and 
these immaterial inputs effect also the technique of mass customization. The researchers 
sought to include these variables in the present study within a thorough frame in an attempt 
to study the relationship between them. Generally, the study tries to answer the following 
inquiries: 
1. Do the managers in the national company for manufacturing domestic furniture have a 

clear image about the concept of intellectual capital and its components?  
2. Does there a clear image of the managers in the national company for manufacturing 

domestic furniture about the concept and the importance of the rests of the technique of 
mass customization?  

3. Do managers in the national company for manufacturing domestic furniture have a 
clear image about the relationship between the components of intellectual capital and 
constructing the rests of the technique of mass customization?  
The study has reached to a set of important conclusions: 

1. There is a significant relationship between the components of the intellectual capital and 
mass customization technique in the company under study.  

2. There is a significant effect of intellectual capital components and the technique of mass 
customization in the company under study. 

Depending on these conclusions that the study reached, the study has presented a 
set of recommendations that harmonized with these conclusions like: 
- The increasing interest of company's administration which under study to include the 

administration in connection with the intellectual capital and constructing factors of mass 
customization technique. 

  
  المقدمة

التي كـان  و اإلنتاج وتقنيات األسواقن تغيرات عديدة في  يشهد العقدين السابق  
 التـي   والسيما في ظل بيئة الـشركات      لها دور كبير في ازدياد المنافسة العالمية،      
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 الذي يتطلب من الشركات التوجه نحو نظم وتقنيات         األمر ،تمتاز بالدينامكية العالية  
 بحسب متطلبات الزبائن ومن خالل      منتجات في تصنيع     والتركيز ة المعاصر اإلنتاج

 منتجـات علـى     إلنتاجالجمع بين قدرات ومهارات الحرفيين مع التطورات التقنية         
 بإقامـة والمتمثل   ،د هذا اتجاه جديد في عمل الشركات      ويع .وفق متطلبات الزبائن  

افسة بين   الواسع والتي أصبحت من الوسائل األساسية للمن       اإليصاءمرتكزات تقانة   
 القـرن العقـد األول مـن   وبداية العشرين القرن من تسعينيات عقد ال الشركات في   

  .الحادي والعشرين
عامة والصناعية  الشركات   الواسع من قبل     اإليصاء مرتكزات تقانة    إقامة إن
التي و  المال الفكري،  رأس بمجموعة من المتغيرات التي منها مكونات        تتأثرخاصة  

 بنظر االعتبـار والتركيـز      أخذها يجب   إذ شركة،   أليةلمهمة  تعد من الموجودات ا   
 ونظـراً  .حسب متطلبات الزبـائن   ب منتجات   إنتاج الشركة عند    إدارةعليها من قبل    

وجدنا من المناسـب     لمحدودية الدراسات التي تناولت العالقة بين هذه المتغيرات،       
ـ  وإقامـة  المال الفكري    رأسدراسة العالقة بين بعض مكونات       زات تقانـة    مرتك

وتمثلت بالشركة   ،ة في محافظة نينوى    الشركات الصناعي  إحدى الواسع في    اإليصاء
 األولخصص   ،محاور أربعةد تضمن البحث    قو . المنزلي األثاثالوطنية لصناعة   

 الثالث فقـد اخـتص      أما  الثاني للجانب النظري،   دفرأرض منهجية البحث فيما     عل
  .ومقترحاتهاستنتاجات البحث وجاء الرابع لعرض  ،بالجانب الميداني

  

  منهجية البحث
  :الفقرات اآلتية البحث منهجيةتضمنت 

  مشكلة البحث -
 الواسع بعدد من المتغيرات منها مكونات       اإليصاءتقانة  تتأثر إقامة مرتكزات    

رأس المال الفكري والتي تعد من الموجودات الحيوية للشركة ولها الدور األساسي            
 عام يمكن التعرف علـى      وبشكٍل. حسب طلبات الزبائن  بات  في إمكانية تقديم منتج   

  :تيةمضامين المشكلة من خالل طرح التساؤالت اآل
 عن مفهوم ومكونات     واضحاً هل يمتلك المدراء في الشركة قيد البحث تصوراً        .١

  س المال الفكري؟أر
هل هناك تصور واضح لدى المدراء في الشركة قيد البحث عن مفهوم تقانـة               .٢

 ؟ مرتكزاتهاوإقامةواسع  الاإليصاء
 عـن العالقـة بـين        واضحاً هل يمتلك المدراء في الشركة قيد البحث تصوراً        .٣

  الواسع؟اإليصاء مرتكزات تقانة وإقامة المال الفكري رأسمكونات 
  

  أهداف البحث -
  :تي تحقيق اآلإلىيهدف البحث 

ت رأس  مفهوم ومكونـا  بزيادة معرفة المدراء والعاملين في الشركة قيد البحث          .١
  . الواسعاإليصاءالمال الفكري، فضالً عن مفهوم ومرتكزات تقانة 
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 صورة تعكس العالقة بين     إلىاره للوصول   بمحاولة بناء أنموذج افتراضي واخت     .٢

  . الواسعاإليصاءمكونات رأس المال الفكري وإقامة مرتكزات تقانة 
  
   البحثأنموذج -

 العالقـة   إلى الذي يشير    ١تم تصميم أنموذج افتراضي للبحث كما في الشكل         
  . الواسعاإليصاءبين مكونات رأس المال الفكري وإقامة مرتكزات تقانة 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  ١شكل ال
  أنموذج البحث االفتراضي 

  
  فرضيات البحث -

 الفرضـيات   انحثاتماشياً مع أهداف البحث واختباراً ألنموذجه فقد اعتمد الب        
  :ةاآلتي

 عالقة ارتباط معنوية بين مكونـات رأس المـال           توجد :الفرضية الرئيسة األولى  
.  الواسع في الشركة قيد البحـث      اإليصاءالفكري وإقامة مرتكزات تقانة     

  :وتنبثق منها الفرضيات الفرعية اآلتية
توجد عالقة ارتباط معنوية بين رأس المال البشري وإقامة مرتكـزات تقانـة              .١

  . الواسعاإليصاء
أس المال الهيكلي، وإقامة مرتكـزات تقانـة        توجد عالقة ارتباط معنوية بين ر      .٢

  . الواسعاإليصاء
، وإقامة مرتكزات تقانـة     لزبائنياتوجد عالقة ارتباط معنوية بين رأس المال         .٣

 . الواسعاإليصاء
تؤثر مكونات رأس المال الفكري معنويـاً فـي إقامـة            :الفرضية الرئيسة الثانية  

وتنبثـق عنهـا    . لبحث الواسع في الشركة قيد ا     اإليصاءمرتكزات تقانة   
  :الفرضيات الفرعية اآلتية

  . الواسعاإليصاءيؤثر رأس المال البشري معنوياً في إقامة مرتكزات تقانة  .١

 مكونات رأس المال الفكري
  

  رأس المال بشريرأس المال ال
 الھیكلي

  

 ألزبائنيرأس المال 

 إقامة مرتكزات تقانة االیصاء الواسع
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 . الواسعاإليصاءيؤثر رأس المال الهيكلي معنوياً في إقامة مرتكزات تقانة  .٢
 . الواسعاإليصاء معنوياً في إقامة مرتكزات تقانة لزبائنيايؤثر رأس المال  .٣
  
  منهج البحث -

ـ حثان على المنهجين الوصفي والتحليلي لغرض اخت      اعتمد الب ا  أنمـوذج ار  ب
 والفرعيـة   ةالرئيس بين المتغيرات    ةلعالقاوتحديد  وذلك بدراسة    البحث وفرضياته، 

  . البحثألنموذج
  
  حدود البحث -

  :تياآلتتضمن حدود البحث 
 ةمـد وثين ضمن    المبح األفراد كشف مواقف    إلىهدف البحث   ي :الزمنيةالحدود   .١

  .١٥/٨/٢٠٠٧ إلىو ١٥/١١/٢٠٠٦ للمدة من وتحديداً البحث،
 المنزلـي   األثاثاقتصر البحث على الشركة الوطنية لصناعة        :الحدود المكانية  .٢

 :*اآلتية لألسبابفي محافظة نينوى والتي تعد مجتمع البحث 
استمرار الشركة في عملها على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بهـا              -

  .محافظة نينوى خالل فترة إعداد البحث
 بخبرات مناسبة أسهمت فـي  الشركة قيد البحث  في نويتمتع المدراء والعامل   -

 .تطوير منتجاتها الحالية وتنوعها لتلبية متطلبات الزبائن
كبر الشركات في صناعة األثاث المنزلي في محافظـة     ألشركة من   اتعد هذه    -

 .نينوى
 للشركة الوطنية لصناعة األثاث المنزلـي       اً مبسط اً تعريف ١ويعرض الجدول   

  .قيد البحث
  
 

  ١ الجدول
  تعريف مبسط بالشركة الوطنية لصناعة األثاث المنزلي في محافظة نينوى

  منتجات الشركة  تعريف مبسط بالشركة قيد البحث

 مـن القطـاع   ولـت م كشركة قطاع مختلط بعـد أن        ١٩٨٦تأسست عام   
 للمساهمين في   أسهمعن طرح    فضالً ،)شمالشركة أخشاب ال  (االشتراكي  

 تم تغيير موقع الـشركة وتغييـر جميـع          وقد . هذه الشركة الجديدة   إنشاء
 عدد العاملين في الوقـت الحـالي        ويبلغ الخطوط اإلنتاجية بأخرى حديثة   

  .اًمنتسب) ١٥٠(

   غرف نوم-
   أثاث استقبال-
   أثاث مكتبي-
   غرف طعام-

 .للشركة قيد البحثعلى الكراس التعريفي الجدول باالعتماد تم إعداد 
  

                                                 
 .٦/٥/٢٠٠٧ مقابلة مع المدير المفوض للشركة بتاريخ *
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  أساليب جمع البيانات والمعلومات -

 إلىعتمد الباحثان في جمع البيانات والمعلومات التي ساعدتهما في الوصول           ا
  :نتائج واستنتاجات البحث وتوصياته على األساليب اآلتية

ة بموضوع البحـث    ذات العالق  واألجنبيةاالستعانة بالعديد من المصادر العربية       .١
  .لتغطية الجانب النظري منه

 ةالرئيـس  األداة بوصـفها    *تم استخدام استمارة االسـتبيان     :انياستمارة االستب  .٢
وقد تـم    .للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالجانب الميداني للبحث       

 هذه االستمارة في ضوء اسـتطالع المـصادر العلميـة ذات العالقـة              إعداد
بمتغيـرات    العبارات المتعلقـة   إعدادحيث تم االعتماد في      البحث،بموضوع  
، )Stewart, 1999(ومنهم  ، بعض الكتابراءآ المال الفكري على رأسمكونات 

)Bontis, 2000( ،)Rose, 2000( ،)Zambon, 2002( ،)Starvic, 2003(، 
ــيا( ــاس،( ،)٢٠٠٣  وصــالح،لمفرج ــاني،(، )٢٠٠٤ عب ، )٢٠٠٥ الطالب

(Westhuizen, 2005).  
 اإليـصاء  مرتكزات   إقامة العبارات المتعلقة بمتغير     إعدادكما تم االعتماد في     

 Pine, 1993( ،)Hart, 1996( ،(Mok, et( : بعض الكتاب ومـنهم راءآالواسع على 
al.,2000) ،)Tseng & Piller, 2003( ،)Codoni and Martinelli ,2006( ،(Hart 

,1996).  
  

  لمستخدمةاألساليب اإلحصائية ا -
سـاليب   األ عـدد مـن   عتمـد   ألتحديد العالقة بين متغيرات البحث وتحليلها       

للتعامـل مـع   (SPSS) حصائي الجاهز عن استخدام البرنامج اإلفضالً حصائية،اإل
  :تياآلساليب ألومن هذه ا .بيانات البحث وتحليلها

المتغير بين  معامل االرتباط البسيط والمتعدد لتحديد قوة وطبيعة عالقة االرتباط           -
 مرتكـزات   إقامـة (والمتغيـر المعتمـد      ) المال الفكري  رأسمكونات  ( لالمستق

  . البحثأنموذجوكما ورد في  ) الواسعاإليصاء
وتم استخدامه في قياس حجم التفسير الذي يعطيـه المتغيـر         ) R2(معامل التحدد    -

  . في المتغير المعتمدةالحاصلالمستقل للتغيرات 
المتغيـر   بـين  األثر عالقة  وطبيعةبسيط والمتعدد لتحديد قوة     االنحدار الخطي ال   -

  . البحثأنموذج والمتغير المعتمد في لالمستق
  

  عينة البحث -
 اإلدارة تمثلت بجميع المدراء فـي  إذ ،ةقصدي تم اختيار عينة البحث بصورة      

وذلـك   ،اًمـدير  )١٥( في الشركة قيد البحث والبـالغ عـددهم          األولالعليا والخط   
 لإلفـراد  اً وصـف  ٢ الجـدول    ظهروي.  الشركة عمالأبكهم الخبرة والمعرفة    المتال

  .المبحوثين عينة البحث
                                                 

 .١أنموذج استمارة االستبيان في الملحق  *
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  ٢الجدول 
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  الجانب النظري
  :اآلتيةالمحور الفقرات يتضمن هذا 

  مفهوم رأس المال الفكري -أوالً
ات الحديثة نسبياً فـي األدب      موضوع رأس المال الفكري من الموضوع     يعد  

 وهذا ما أكدته المصادر والمراجع التي تناولـت الموضـوع المـذكور             ،اإلداري
ي استعراض لمفهوم رأس    أتما ي فيو .بصورة مباشرة والتي ستذكر في هذا المبحث      

  :المال الفكري كما ورد في بعض األدبيات المتخصصة التي حصل عليها الباحثان
أن رأس المال الفكري هو مـصطلح يطلـق   ) Brooking, 1996, 12(أوضح 

في حـين   .  من العمل  الشركةن  على الموجودات غير الملموسة المترابطة التي تمكّ      
 أن رأس المال الفكري هو مجموعـة المهـارات   إلى) Uirish, 1998, 128( يشير

التي تجعلها قادرة على العمل في المحيط العالمي مـن          الشركة  المتوافرة لدى أفراد    
 Harrison and)ويـشير  . خالل تحقيق رضا الزبائن واستخدامها للتقنيات الحديثة

Sullivan, 2000, 34) رأس المال الفكري هو المعرفة التي يمكن أن تتحول إن إلى 
ن رأس المال الفكـري هـو الوصـفة    أ) Karp, 2003, 8(ويبين .  فائدة ومنفعةإلى

حيـث الملكيـات الفكريـة والعمليـات         من   الشركةالتجارية المحددة، التي تتبعها     
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والموارد البشرية من حيث اإلدارة والعاملين والعالقات بمـا فـي ذلـك العالمـة               
 هـو ن رأس المال الفكري أ) Kannan and Aulbur, 2004, 389 (يرى و.التجارية
، والمعلومات، وأفكار مميزة، والتجارب التي يمكن أن تـستخدم لتكـوين            ةالمعرف
  .الثروة

إمكانية تعريف رأس المال الفكري على أنه        ان على ما تقدم يرى الباحث     وبناء 
الشركة مجموعة من القدرات المعرفية والتنظيمية المتوفرة لدى األفراد العاملين في           

  :اآلتيلشركة ل التي يمكن استخدامها إليجاد القيمة والتي بدورها تحقق
  .تعمل في المحيط العالمي الشركة جعل .١
 .لشركة من استخدام التقنيات الحديثةتمكن ا .٢
  .تحقق رضا الزبائن من خالل االستجابة لطلباتهم .٣
 . سالحاً تنافسياً بيد الشركةتعد .٤
  

  مكونات رأس المال الفكري -ثانياً
 ,Brooking)  :اتفق العديد من الكتاب على مكونات رأس المال الفكري ومنهم

1996, 13)) Bontis, 1998, 40-47) (Stewart, 1999, 75) (Starvic, 2003, 7 (
)Karp, 2003, 8() Kiran, 2004,7) (Westhuizen, 2005,94  ((Lonnqvist & 

Markova, 2006, 3).مكونات رأس المال الفكري التي اتفـق عليهـا    بعضنأ ذ إ 
  :الكتاب أعاله والتي ستعتمد في بحثنا هي

  .لزبائنيارأس المال  .٣  .رأس المال الهيكلي .٢   . رأس المال البشري.١
  :تي توضيح مختصر لكل مكون من مكونات رأس المال الفكريواآل

مهما شركة  ن أي   أ) ١٥٦،  ٢٠٠١العنزي ونعمة،   (يرى   : رأس المال البشري   .١
وهذا ما  " اإلنسان  "  طبيعتها ونوعها وملكيتها لها مورد حقيقي واحد هو          تكان

لمـال البـشري هـو رأس المـال         ن رأس ا  أ، و )Drucker(أكده رائد اإلدارة    
 إلىالحقيقي، إذ يقع عليه عبء تقديم األفكار وإجراء البحوث وتحويل نتائجها            

، وهو معين  األهدافرأس المال البشري هو األداة الذي تبدأ منه كل          ف ،منتجات
وإذا كان رأس المـال  . االبتكارات الذي ال ينضب، وهو أصل المعرفة العميقة    

 ,Stewart)بشر هم الجذور التي تجعل هذه الشجرة تنمو ن الإالفكري شجرة، ف
 غالباً ما يتم التعرف علـى رأس  هنأ) Zambon, 2002, 13(ويرى  .(86 ,1998

، لشركةهم الموجودات غير الملموسة في ا     أنه أحد أوسع و   أالمال البشري على    
عتقد وي. فهو رأس المال الذي يقدم وبشكل أساسي المنتجات التي يطلبها الزبائن 

)Bontis, et. al., 2000, 87 (ن رأس المال البشري مهم ألنه مصدر لالبتكـار  أ
والتجديد االستراتيجي سواء كانت من جلسات العصف الذهني في مختبـرات           
البحث أو ممارسة أحالم اليقظة والتخلص من الملفات القديمة وإعادة هندسـة            

ويـرى  . علومات الجديدة العمليات الجديدة وتطوير المهارات الشخصية أو الم      
)Westhuizen, 2005, 13 (ن رأس المال البشري هو القدرة البشرية المجتمعةأ 

 فـرأس المـال البـشري       ،، التي تستخدم لحل مشاكل العمل التجاري      للشركة
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ن رأس المال إ أن تمتلكه، ولهذا السبب ف للشركاتمتأصل في األفراد وال يمكن    
 المعرفة، التـي    فهوما يغادرها العاملون،     عند ،الشركةالبشري يمكن أن يترك     
  .(Shaabani,2006, 42)يملكها وينتجها كل فرد 

ـ            وبناء ن رأس  أ ان على ما تقدم من مفاهيم لرأس المال البشري يـرى الباحث
 مجموعة المهارات والمعرفة    إلىفهو يشير    ،المال البشري هو مفهوم تباين تعريفه     

التي تضمن اكتساب الزبائن واالحتفـاظ بهـم        والخبرات التي يمتلكها العاملون، و    
يمثل و .الشركةوالعمل بكفاءة لتلبية حاجاتهم وحل مشاكلهم، وبالتالي تحقيق أهداف          
 إذ يتـضمن    ،رأس المال البشري الجزء غير الملموس من رأس المـال الفكـري           

  .المعرفة والخبرة واإلبداع والمهارات والقدرات واالبتكارات
 إن كل المصادر (Bontis, et. al., 2000, 88)يبين  : الهيكلي مفهوم رأس المال.٢

 تتـضمن قواعـد البيانـات والمخططـات         الشركاتغير البشرية للمعرفة في     
المنظمية وكتيبات اإلرشاد الخاصة بالعمليات واالسـتراتيجيات واإلجـراءات         

 أوينش ، أعلى من القيمة المادية    شركةلل وأي شيء تكون قيمته بالنسبة       ،الروتينية
 ويعكـس التركيـز الـداخلي       للشركةرأس المال الهيكلي من العمليات والقيمة       

ويـصف   .ديد والتطـوير المـستقبلي    ج قيمة الت   عن فضالً ،للشركةوالخارجي  
)Roos, et. al., 1997, 42 ( عندما الشركةما يتبقى في "رأس المال الهيكلي بأنه 

 من الموجودات صعبة القياس في      وهو يعد " ن بعد انتهاء الدوام     ويغادرها العامل 
 رأس المال الهيكلي نظرة أكثـر  إلى) Grantham, 2002, 121(وينظر  .الشركة

عمقاً وشموالً حينما يحددها بالنظم واإلجراءات والهياكل واالستراتيجيات التي         
 الزبائن فـي الموعـد    إلىيتم بموجبها تحقيق النظام اإلنتاجي وتسليم المنتجات        

-Stewart, 1999, 75(ويـرى   .فق والمواءمة مع المتغيرات البيئيةالمحدد والتوا
 التنظيميـة، التـي تـسمح       الـشركة ن رأس المال الهيكلي يمثل قدرات       أ) 78
المشاركة في المعرفة ونقلها وتعزيزها عن طريق الموجودات الفكرية الهيكلية          ب

ليف، المتمثلة في نظم المعلومات وبراءات االختراع، وحقـوق النـشر والتـأ           
ويعـرف   . وقيمتهـا وهويتهـا    الشركةوالعالمة التجارية، التي تمثل شخصية      

)Subramaniam and Youndt, 2005, 451 (   نـه  أرأس المال الهيكلـي علـى
المعرفة المنظمية والخبرة المصنفة والمنسقة التي تستخدم عن طريـق قواعـد            

  .البيانات وبراءات االختراع والهيكليات والنظم والعمليات
ن رأس المـال الهيكلـي هـو انعكاسـات          أ انيرى الباحث تقدم    على ما  اًأسيست

المتمثلة، بالمعرفـة، واإلبـداع،     ) "رأس المال البشري  (للموجودات غير الملموسة    
رأس ( موجـودات ملموسـة      إلى" والخبرة، واالبتكار، والبراعة، والقدرات الفكرية    

بحيث يسهل قياسها فـي     " العاملين كاملة من دون     الشركةبالمتمثلة  ) "المال الهيكلي 
  .الواقع الفعلي

 المكـون الثالـث مـن       لزبائنيايعد رأس المال     :لزبائنيا مفهوم رأس المال     .٣
ويطلق على هذا المكون عدة مسميات منها رأس         ،مكونات رأس المال الفكري   

 External)وكذلك رأس المال الخارجي  ،)Relational Capital (لعالقاتياالمال 
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Capital) .          من خالل   الشركةإن هذا النوع من رأس المال الفكري يكون خارج 
 مع الشركة هو عالقات لزبائنيان رأس المال أ ب(Lothgren, 1999, 13)ما يراه 

األطراف الخارجية المعنية، التي تشمل الزبائن والمجهزين والمنافسين وأسواق         
تسيطر أو تؤثر فيها عن     أن   للشركة    وهذه األطراف ال يمكن    ،األسهم والحكومة 

 لزبائنيان رأس المال أ) Zambon, 2002, 14(ويؤكد . طريق اتفاقيات التعاون
 للـشركة  بل يشمل أيضاً العالقات الخارجية       ،ال يتضمن عالقات الزبون حسب    

إن .  عن شبكة الشركاء االستراتيجيين والمـساهمين       فضالً ،مع شبكة المجهزين  
 في عمليـة قيـاس   الشركة بشكل رئيس بسمعة   قيمة مثل هذه الموجودات تتأثر    

يبقى التحدي في تحديد قوة وإخالص ورضـا الزبـون          و ،لزبائنيارأس المال   
 إلـى  (Bontis, et. al., 2000, 88)ويشير  .وطول عمر العالقة وحساسية السعر

 المعرفة المتضمنة في قنـوات      و ه لزبائنيان الموضوع الرئيس لرأس المال      أ
 بتطويرها من خالل ممارسة العمل      الشركةالزبون التي تقوم    التسويق وعالقات   

 الـشركة  يمثل القدرة الكامنة، التـي تمتلكهـا         لزبائنياالتجاري، فرأس المال    
 Hubert) سابقة، وبالرغم من أن لشركة والناتجة عن الموجودات غير الملموسة

Saint-onge)        ًفـإن   )لزبـائني ارأس المال   ( هو الذي صاغ هذا المفهوم أساسا ،
 الذي  لعالئقياالتعريفات األخيرة قد وسعت من هذا الصنف ليشمل رأس المال           

 سـواء  الـشركة يضم بدوره المعرفة الموجودة في كل العالقات، التي تطورها        
كانت من جهة الزبون أو المنافسة أو المجهزين أو الجمعيـات أو االتحـادات              

 هو لزبائنيان رأس المال أ (Stewart, 1999, 78)ويرى . التجارية أو الحكومية
 مع الزبائن الذين تتعامل معهم مثـل رضـا          الشركةالعالقة الناتجة عن عالقة     

الزبون ووالئه ومدى االحتفاظ بالزبون من خالل االهتمام بمقترحاته ومعالجـة   
المقدمة منه وتلبية رغباته واحتياجاته بالسرعة الممكنة ومشاركته في         ى  الشكاو

 . ومد جسور التعاون معهأعمالها وصفقاتها
 هو العالقة الجيدة    لزبائنيان رأس المال    أ انتأسيساً على ما سبق يرى الباحث     

 ،وزبائنها، وتنشأ هذه العالقة عن طريق تلبية حاجات ورغبات الزبائن         الشركة  بين  
 إرضـائهم، ويتـضمن     إلىفضال عن االستماع لمقترحاتهم وحل مشاكلهم وصوالً        

ق ملكية العالمة التجارية وحصة السوق وقاعدة الزبـون         بعض المظاهر مثل حقو   
  .ومعلومات الزبون والعالقات مع الزبائن والمجتمع

  
  :اآلتيهذه الفقرة تضمن ت : الواسعاإليصاءتقانة  -ثالثاً

 الواسع تم اإليصاءن مفهوم أ) Freund, 2005, 2( يبين : الواسعاإليصاءمفهوم  .أ
 ومن ،)1971(في عام ) Toffler( ل ـ ) Future Shock(تحديده وتعريفه في كتاب 

 Stan)ن Hو ،)1987(فـي عـام   ) Davis( ل ـ ) Future Perfect(ثم وصف في 
Davis)(ويـرى  ). 1987(  هو الذي استنبط العبارة في عامDavis, 1987, 169 (

 الواسع هو العدد الهائل نفسه من الزبائن، الذين يمكن الوصول إليهم اإليصاءن أ
ألسواق الواسعة لالقتصاد الصناعي، وفي الوقت ذاته يمكن أن يعـالج           كما في ا  
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إذ يشير  .  المتوجهة صناعياً  تاالقتصاديا افردياً كما في األسواق الموصى عليه     
 وهو عبارة عن تغيير المنتج بشكل       اإليصاء إلى) Customization (ـل  امصطلح  

 وتعد التغيرات في جزئي أو كلي لغرض جعله مالئماً للحاجات الخاصة للزبون،
تعنـي  ) Mass(ن كلمة   إو. تصميم المنتج ذات أهمية كبيرة للتفضيالت الفردية      

للمنتجات، التي تنتج للسوق الواسـع، وتـستثنى تلـك          ذلك الحجم الهائل نسبياً     
 Taylor)حسب الطلب ب منخفضة نسبياً من المنتجات اً التي تنتج أحجامالشركات

and Francis, 2004, 348) .لك يشير مصطلح وبذ)Mass Customization (إلى 
الـذي يطلـق عليـه      و اإلنتاج وفقاً لحاجات ورغبات الزبائن وبكميات واسعة،      

 اإليـصاء ن أ (Shafer and Merdith, 1998, 57-58)ويبـين   . الواسعاإليصاءب
ويـرى  . الواسع هو عرض المنتجات بما يالئم رغبات الزبـائن واحتياجـاتهم          

)Anderson, 1998, 25 (الواسع هو القدرة على تـصميم وتـصنيع   اإليصاءن أ 
 وسـرعتها   بـشكل واسـع   وكفاءة المنتجات   بحسب طلبات الزبائن، و   بمنتجات  

 الواسع هو إعطـاء  اإليصاءن أ إلى )Lamb, et. al., 1998, 332(ويشير . نفسها
 الواسع اإليصاء) Kotler, 2000, 259(في حين عرف . الزبون كل ما يبحث عنه

عداد المنتجات وتهيئتها، واالتصاالت المصممة على أسـاس        إ القابلية على    بأنه
. واسع وشخصي، وفقاً لحاجات الزبائن وتلبية حاجات ورغبـات كـل زبـون            

 الواسع هو إنتاج اإليصاء أن إلى (Makipaa and Ruohonen, 2004, 2)ويشير 
ردي للزبـون  منتجات للسوق الكبير نسبياً التي تلبي بالضبط حاجات كل طلب ف    

تعريـف  ) Tseng and Piller, 2003, 5(وقدم . من المنتجات في اإلنتاج الواسع
التقنيات واألنظمة وتسليم المنتجات التي تلبي      : "عملي لاليصاء الواسع ويعني به    

ويتـضمن  ". الحاجات الفردية للزبائن بفعالية وكفاءة تقترب من اإلنتاج الواسع        
نجاز وتحقيـق   إومن ثم    ،جات الزبائن أوالً  هذا التعريف الهدف وهو كشف حا     

تلك الحاجات بالكفاءة والفعالية التي تتساوى تقريباً مع تلك الكفاءة والفعالية التي            
  .يتمتع بها اإلنتاج الواسع

 قـدرة   إلـى  الواسـع يـشير      اإليصاء أن   انوبناء على ما سبق، يرى الباحث     
الفرديـة بكميـات واسـعة    حسب طلبات الزبـائن  ب المنتجات  إنتاجعلى   الشركات

 على اإلنتاج وفقاً لتقنية     الشركاتويتضمن هذا التعريف مقدرة      ،وتكاليف منخفضة 
  :راها هين الواسع وتحديد هذه المقدرة بثالثة عوامل كما اإليصاء

 يجب أن تكون العمليات قادرة على إنتـاج منتجـات           :العمليات/ العامل األول    -
  .حسب طلبات الزبائن الفرديةب
 الواسع يجب أن تقتـرب      اإليصاء إن كلفة المنتجات في      :الكلفة/ العامل الثاني    -

  .من كلفة المنتجات في اإلنتاج الواسع
 يجب أن تتضمن إنتـاج المقيـاس الواسـع    :العملية االقتصادية / العامل الثالث    -

 . االقتراب من المدى الواسع لألسواق والزبائن،وبالتالي
فهناك مـن    ، الواسع على مستويات   اإليصاء ينجز   :اسع الو اإليصاءمستويات   .ب

وعلى النحو  الواسع هي ثالثة مستويات اإليصاء مستويات  أن من يرى    باحثينال
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 ,T. Piller) و(Piller, 2002,3) و(Codoni and Martinelli, 2006, 5): اآلتـي 
ويضيف كتـاب   . مستوى التميز، ومستوى الكلفة، ومستوى العالقة(16 ,2002

ـ آخ ) Freund, 2005, 2( هـو مـستوى مـساحة الحلـول     اًرون مستوى رابع
). Tseng and Piller, 2003, 6( و(Freund, 2003, 3)و) Freund, 2004, 5(و

  . يوضح المستويات األربعة لاليصاء الواسع٢والشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢الشكل 
  المستويات األربعة لاليصاء الواسع

Source: Piller, F., Stotko, C. (2003), Mass Customization und Kunden Integration, 
Dusseldorf. P61.  

 
يبين هذا المستوى القيمة اإلضافية التي سيحصل عليها الزبائن         : مستوى التميز  .١

 .حسب طلباتهم ورغباتهمبمن خالل إنتاج منتجات 
 فـي    زيادة إلى إجمالي الكلف    ال يقود ن  أ يتطلب هذا المستوى     :مستوى الكلفة  .٢

 الواسع تكون بكفـاءة اإلنتـاج       اإليصاءن أسعار المنتجات في     أ أي   ،األسعار
 .الواسع

حـسب  بجل إنتاج منتجـات     أ عندما يتم جمع المعلومات من       :مستوى العالقة  .٣
 فإن ذلك سوف يساعد على إنشاء عالقة فردية دائمة مع كـل             ،طلبات الزبائن 

 . للشركة زيادة والء الزبونإلى وهذا يؤدي ،زبون
 وجهـة نظـر      عـن  ه المستويات الثالثة أعال   كشفت :مستوى مساحة الحلول   .٤

 إذ ركزت هذه المستويات على الزبون، أما المستوى الرابع فيتبنـى            ،خارجية
، إذ  شركة الواسع لل  اإليصاءوجهة نظر داخلية مرتبطة بنظام االنجاز الخاص ب       

كانية الموجـودة  اإلم" الواسع من خالل حلول ثابتة تمثل اإليصاءتنجز عمليات   
 ".سابقاً ودرجات الحرية الراسخة في نظام اإلنتاج للمصنع المفترض

 مستوى التميز منتجات مصنعة حسب الطلب الزبون

  
 مستوى مساحة الحلول

  مستوى الكلفة
 فاءة اإلنتاج الواسعك

  مستوى العالقة
  زيادة والء الزبون
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 تقوم  إذ هجينة،   تقانة  الواسع يعد  اإليصاء إن   : الواسع اإليصاء  تقانة  مرتكزات .ت

 وهـذا   ، بتصنيع المنتج وتقديمه بعد إضافة بعض المميـزات الفرديـة          الشركة
 عن أن هناك    من الخيارات، فضالً  يستلزم نظام تصنيع مرن يسهم بمدى واسع        

نسبة لالختالفات الهائلة في رغبات وحاجات الزبائن، التي يمكـن لاليـصاء            
 أن يقومـوا    الـشركة  األمر الذي يستلزم من المـدراء فـي          ،الواسع أن يلبيها  

 يباشـروا بهـذه   أن الذي يريده الزبائن قبـل     اإليصاءبالتفحص التام عن نوع     
 ,Hart)و) Mok, et. al., 2000, 1( وبهذا الـصدد يثيـر   .اإلستراتيجية الجديدة

 ة تتبع إستراتيجيأن شركة هل ينبغي على ال: تساؤالً مهماً مفاده(10-13 ,2006
 هذا التساؤل بأن هناك ضرورة أن       ن الواسع؟ ويجيب هؤالء الكتاب ع     اإليصاء
 ,Mok):  المرتكزات الخمسة لاليصاء الواسع التي تتمثل بـاآلتي شركةتتبنى ال

et. al., 2000,1)و )Hart, 2006, 10-13(.  
بينما يزداد الطلب على إنتاج وتقـديم        :اإليصاءفي   الزبون   تأثير -الركيزة األولى 

 يهتمون بالمنتجات، التي تقدم لهم وفقاً الشركة، فإن زبائن اإليصاءمنتجات ب
 الواسع، اءاإليص قليالً بالشركة الواسع فإذا كان اهتمام زبائن   اإليصاءلتقنية  

 الواسـع ال يعـد الطريـق     اإليـصاء ن الفرص في الـسوق تعنـي أن         إف
 الزبـائن   تأثيروهنالك أسئلة شخصية لتخمين وتقييم      . للشركةاإلستراتيجي  

  : منهااإليصاءبعملية 
  تربكهم كثرة الخيارات؟الشركة هل زبائن  .١
 هل الحاجات الوحيدة والمهمة للزبائن تتنوع من زبون آلخر؟ .٢
 ، هل الزبائن يقدمون مقترحاتهم؟الشركة منتجات بعد شراء .٣

 إلـى  يجـب أن تنظـر       الشركةإن   :الشركة إمكانية تحسين أداء     -الركيزة الثانية 
  :تحسين األداء من خالل المجاالت اآلتية

  .خفض مخزون المواد الخام. ١
  .خفض مخزون المنتجات التامة الصنع. ٢
  .خفض المخزون وحركة المخزون. ٣
  . تطور المنتج الجديدفاعلية.  ٤
  .خفض كلفة القناة. ٥
  .خفض كلفة التسويق. ٦
  .التطور التقني. ٧
  .إمكانية خفض مستوى التعقيد التقني. ٨

. اإليـصاء  يهتمون ب  الشركةإذا كان زبائن     :مالءمة تقانة العملية   -الركيزة الثالثة 
؟ ومن  فما كمية تغيير العملية التي ستكون مطلوبة لاليصاء وبكلفة منخفضة         

البد من التفكير باألسئلة    الشركة  ب جل تقدير مالءمة التقانة للعملية الخاصة     أ
  :تيةاآل

حسب طلبات ورغبات الزبائن    ببإنتاج منتجات   شركة  هل وجود التقانة يسمح لل     .١
  الفردية؟
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 ما أثر التقانة الجديدة على كل من التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة؟ .٢

ن تقنية إ الواسع فاإليصاءعمل بت السوق تإذا كان :ة التنافسية البيئ-الركيزة الرابعة
 ،فرة، ويتم الحصول عليها بـاألموال المناسـبة     ا تكون متاحة ومتو   اإليصاء

هل هناك  : والسؤال الرئيس هو  . اً تصبح موصى واسع   شركتكن  إومن ثم ف  
ـ       الشركةمزايا تنافسية تحصل عليها      ؟ ع من خالل تنفيذها لاليـصاء الواس

حسب ب األولى في السوق لتقديم منتجات       الشركةرة أخرى هل ستكون     وبعبا
طلبات الزبائن؟ وما طول المدة التي يستغرقها المنافسون لكـي يظهـروا            

  ؟شركتك المنافسة لمنتجات الشركاتردود أفعالهم؟ وهل يستجيب زبائن 
 اءاإليـص إن السعي لتحقيق إستراتيجيات      : االستعداد التنظيمي  -الركيزة الخامسة 

فالقدرة علـى   .  تهيئة الموارد التنظيمية المناسبة    الشركةالواسع يستلزم من    
تطبيق هذه اإلستراتيجيات تتطلب إيجاد ثقافة تنظيمية مناسبة، فضالً عـن           
 .قيام اإلدارة بتهيئة اإلمكانات المادية والبشرية والمعلوماتية الالزمة للتطبيق

  :والتساؤالت األساسية هنا هي
   الحد األقصى؟إلىؤية موجهة نحو زيادة قيمة الزبون  رللشركةهل  .١
 المقدرة على التسويق المتكامل والتصنيع والهندسة في نظام شامل          للشركةهل   .٢

 مشترك؟
  ؟قادرة على تقديم الدعم والمساعدةهل اإلدارة العليا  .٣
  

  الجانب الميداني
فكـري  س المـال ال   أتحديد وتحليل العالقة بين مكونات ر     المحور  يتناول هذا   

  :اآلتيةالفقرات  الواسع على وفق اإليصاءقامة مرتكزات تقانة إو
قامـة مرتكـزات تقانـة      إ المال الفكري و   رأسعالقة االرتباط بين مكونات      -والًأ

نتـائج   ٣ يعرض الجدول    : الواسع على مستوى الشركة قيد البحث      اإليصاء
  .عالقة االرتباط بين متغيرات البحث

  
  ٣الجدول 

 االرتباط بين مكونات رأس المال الفكري وإقامة مرتكزات تقانة نتائج عالقات
  لواسع على مستوى الشركة قيد البحثا اإليصاء

ــر المعتمــد                     المتغي
  المتغير المستقل

   الواسعاإليصاءإقامة مرتكزات تقانة 

 0.591*   رأس المال البشري
 0.912*   رأس المال الهيكلي

 0.614*   ئنيألزبارأس المال 
 0.951*   المؤشر الكلي
 N = 15, p* ≤ 0.05 على ضوء نتائج الحاسبة           نا        الجدول من إعداد الباحث
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 وإقامة المال الفكري    رأسنتائج عالقة االرتباط بين مكونات       ٣ الجدول   يبين
بة بـين   ذ نلحظ وجود عالقة ارتباط معنوية موج       إ  الواسع، اإليصاءمرتكزات تقانة   
 مرتكـزات   إقامة (دوالمتغير المعتم )  المال الفكري  رأسمكونات  (المتغير المستقل   

عند مستوى  )٠,٩٥١(وبلغت قيمة معامل االرتباط للمؤشر الكلي  .) الواسعاإليصاء
وبهـذا تحققـت    .وهو دليل على قوة العالقة بين متغيرات البحث     ،)٠,٠٥(معنوية  

صت على وجود عالقة ارتباط معنوية بين مكونات  والتي ناألولى ةالرئيسالفرضية 
جـل توضـيح    أومن   . الواسع اإليصاءقامة مرتكزات تقانة    إس المال الفكري و   أر

 المـال   رأس بين كل مكون من مكونـات        يئلجزاعالقات االرتباط على المستوى     
ـ  الواسع تم اخت   اإليصاءقامة مرتكزات تقانة    إالفكري و  ار الفرضـيات الفرعيـة     ب

  :تياآل ٣وتبين من الجدول  ،األولى ةالرئيس عن الفرضية المنبثقة
قامـة مرتكـزات    إ المال البشري و   رأستوجد عالقة ارتباط معنوية موجبة بين        .أ

عنـد مـستوى     )٠,٥٩١(بلغت قيمة معامل االرتباط     إذ    الواسع، اإليصاءتقانة  
ر فيه والذي يشي )Zambon, 2002 (رأيوتلتقي هذه النتيجة مع  ).٠,٠٥(معنوية 

وبهـذا   .حسب طلبات الزبائن  ب منتجات المال البشري في تقديم      رأس أهمية إلى
  .األولى ةسالرئي المنبثقة من الفرضية األولىتحققت الفرضية الفرعية 

 مرتكـزات   وإقامة يالمال الهيكل  رأس توجد عالقة ارتباط معنوية موجبة بين        .ب
عنـد مـستوى     )٠,٩١٢(تباط  بلغت قيمة معامل االر   إذ    الواسع، اإليصاءتقانة  

كـد  ؤوالذي ي )Grantham, 2002 (رأيوتلتقي هذه النتيجة مع  .)٠,٠٥(معنوية 
 النظـام   أهـداف بموجبها تحقيـق      الهيكلية يتم  واإلجراءاتالنظم   أنفيه على   
  فـضالً ، الزبائن في الموعد المحدد لهمإلى المنتجات والتي منها تسليم     اإلنتاجي

 Gilmore) رأيكما وتلتقي هذه النتيجة مع  .رات البيئية مع المتغيمةءالمالعن 
and Pine, 1997) تقانة المعلومات ومعالجـات العمـل   أن فيه على اأكد اللذين 

تحققت الفرضية    وبهذا ، للزبائن الفرديين  منتجاتالمرن تسمح للشركات بصنع     
  .األولى ةالرئيسالثانية المنبثقة من الفرضية الفرعية 

 مرتكـزات   وإقامة لزبائنيا المال   رأس ارتباط معنوية موجبة بين      توجد عالقة  .ت
عنـد مـستوى     )٠,٦١٤(بلغت قيمة معامل االرتباط     إذ    الواسع، اإليصاءتقانة  

 فيـه  أكدالذي ) Stewart, 1999(ي أوتلتقي هذه النتيجة مع ر .)٠,٠٥(معنوية 
 الشركة مـع     العالقة الناتجة عن عالقة    إلى يشير   لزبائنيا المال   رأس أنعلى  

 )٢٠٠٢ العامري، (رأي هذه النتيجة مع     يكما تلتق  .الزبائن الذين تتعامل معهم   
أجل  مع الزبائن من     دائمةببناء عالقات   شركة   فيه على ضرورة قيام ال     أكدالذي  

وبهذا تحققت الفرضية الفرعية الثالثة المنبثقة من       . حسب طلباتهم بتقديم منتجات   
   .األولى ةالرئيسالفرضية 

ـ  ةالرئيسالفرضية   تقدم تقبل   على ما  أسيساًت  والفرضـيات الفرعيـة     ىاألول
  .نها على مستوى الشركة قيد البحثالمنبثقة ع

قامـة مرتكـزات تقانـة      إ المال الفكري و   رأس بين مكونات    التأثيرعالقة   -ثانياً
 نتـائج   ٤يعرض الجدول    : الواسع على مستوى الشركة قيد البحث      اإليصاء
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 اإليصاء مرتكزات تقانة    وإقامة المال الفكري    رأسين مكونات    ب التأثيرعالقة  
  .الواسع

  
  ٤الجدول 

  الواسعاإليصاءنتائج تأثير مكونات رأس المال الفكري في إقامة مرتكزات تقانة 
  قيد البحثعلى مستوى الشركة 

  المتغير المستقل F  مكونات رأس المال الفكري
 Bo B1  المتغير المعتمد

R2 
  لجدوليةا  المحسوبة

إقامة مرتكزات تقانة 
 1.13 0.334   الواسعاإليصاء

*(7.06) 0.793 49.84 4.66 

           N = 15 , *p ≤ 0.05 على ضوء نتائج الحاسبة                انالجدول من إعداد الباحث* 
 df (1, 13)                              المحسوبة t قيم إلىتشير (   ) 

  
 نتائج تحليل االنحدار على مـستوى الـشركة الوطنيـة           إلى ٤ ليشير الجدو 

لمكونات رأس المال  موجب  وجود تأثير معنويويتبين لنا ،لصناعة األثاث المنزلي  
 الواسـع، إذ    اإليصاءالفكري المتبناة في الدراسة مجتمعة في إقامة مرتكزات تقانة          

) 4.66( البالغـة    ةليالجدووهي أعلى من قيمتها      ،)49.84(المحسوبة  ) F(بلغت قيمة   
 ومن خالل متابعـة     .)R2) (0.793(، وبلغ معامل التحديد     )1,13(عند درجتي حرية    

وهـي قيمـة     ،)7.06(المحـسوبة   ) t(ن قيمة    أ لها تبين ) t(واختبار  ) B(معامالت  
عنـد  ) 1.761( البالغـة    ةالجدوليوأكبر من قيمتها    ) 0.05(معنوية بمستوى معنوية    

وبذلك تحققت الفرضـية الرئيـسة       ،)0.05(توى معنوية   ومس) 1,13(درجتي حرية   
وبهدف توضيح عالقة األثر بين كل مكون مـن          .الشركةالثانية على مستوى هذه     

 الواسع على مـستوى     اإليصاءمكونات رأس المال الفكري وإقامة مرتكزات تقانة        
 وفي ضوء الفرضيات الفرعية المنبثقة من الفرضية الرئيـسة        . قيد البحث الشركة  

الثانية، تم تحليل عالقات األثر بين كل مكون من مكونـات رأس المـال الفكـري     
  .٥ الواسع بصورة منفردة وكما في الجدول اإليصاءوإقامة مرتكزات تقانة 

  

  ٥الجدول 
 اإليصاءتأثير كل مكون من مكونات رأس المال الفكري في إقامة مرتكزات تقانة 

  الواسع على مستوى الشركة قيد البحث
 F  مكونات رأس المال الفكري

رأس المال 
  البشري

رأس المال 
  الهيكلي

رأس المال 
  لزبائنيا

  لمتغير المستقلا
  

  المتغير المعتمد
B0 

B1 B2  B3  

R2 
  ةالجدولي  المحسوبة

إقامة مرتكزات تقانـة    
   الواسعاإليصاء

0.439 0.153 
*(1.83) 

0.768 
*(6.35) 

0.234 
*(2.12) 0.906 35.47 3.58 

                                  N = 15 , *p ≤ 0.05 على ضوء نتائج الحاسبةناالجدول من إعداد الباحث* 
  df (3, 11)                                         المحسوبةt قيم إلىتشير (   ) 
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 رأس موجب لكل مكون من مكونات        وجود تأثير معنوي   إلى ٥يشير الجدول   
 اإليـصاء  في إقامة مرتكزات تقانـة       )لزبائنياالبشري، والهيكلي، و  (  الفكري المال

ـ كبر مـن قيمتهـا      أ وهي   ،)35.47(المحسوبة  ) F(الواسع، إذ بلغت قيمة       ةالجدولي
ت قدرة المتغير المستقل التفـسيرية      وبلغ ،)3,11(عند درجتي حرية    ) 3.58(البالغة  

ي هذه النتيجة مـع دراسـة       وتلتق .)0.906(قيمته   ما) R2(معامل التحديد   من خالل   
)Westhaizen, 2005(  في شـركة  أجريتالتي )Aretall(    فريقيـا أفـي جنـوب 

 المال  برأس ضرورة االهتمام    إلى تشارأ بالمفرد والتي    األثاثوالمتخصصة ببيع   
 عن ضرورة    فضالً ،البشري في الشركة من خالل تنمية معارف ومهارات العاملين        

الشركة من خالل دعم المعرفة والثقافـة المنظميـة          المال الهيكلي في     رأستعزيز  
 البد للـشركة مـن      أخرىومن جهة    . والعمليات المختلفة للشركة   األنظمةوتعزيز  

حسب طلباتهم  ب عالقات جيدة معهم وتقديم المنتجات       وإقامةاالهتمام بطلبات الزبائن    
لها ) t(ختبار وا) B( ومن خالل متابعة معامالت .لتعزيز الثقة بين الزبائن والشركة    

 اإليصاء في إقامة مرتكزات تقانة       المال الفكري  رأس تتأثير لمكونا ن أعلى   أ تبين
المحسوبة  )t(وبداللة   )٠,٧٦٨(وبمقدار   الواسع يتركز في رأس المال الهيكلي أوالً      

عند درجتي ) ١,٧٦١( البالغة ةالجدوليكبر من قيمتها أوهي قيمة معنوية و ،)٦,٣٥(
ميرخان، (وتلتقي هذه النتيجة مع دراسة      . )٠,٠٥(توى معنوية   ومس )٣،١١(حرية  
التنظيمية التي تـنظم     الشركةالتي تؤكد أن رأس المال الهيكلي هو قدرات         ) ٢٠٠٣

 ةالرئيسالثانية من الفرضية  الفرعية وبهذا تحققت الفرضية   ،وتلبي متطلبات الزبائن  
 اإليـصاء  مرتكزات تقانة    إقامة في   لزبائنيا المال   رأس مكون   تأثيرثم جاء    .الثانية

 وهي قيمة   ،)٢,٢٢(المحسوبة   )t(وبداللة   )٠,٢٣٤(بالمرتبة الثانية بمقدار    الواسع  
 )٣,١١(عند درجتـي حريـة       )١,٧٦١( البالغة   ةوليالجدكبر من قيمتها    أمعنوية و 

والتي ) ٢٠٠٠,الساعاتي  (وتلتقي هذه النتيجة مع دراسة      ). ٠,٠٥(ومستوى معنوية   
 بحـسب   المنتجـات  تتعاون مع الزبائن لتـصميم       أن الشركات يجب    أن إلىتشير  

 ةالرئيـس  وبهذا تحققت الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضـية          ،حاجاتهم ورغباتهم 
 اإليصاء مرتكزات تقانة    إقامة المال البشري في     رأس مكون   تأثيروقد جاء    .الثانية

وهي قيمة   ،)٢,٠٠(المحسوبة  )  t(وبداللة  ) ٠,٣٧٦(الواسع بالمرتبة الثالثة بمقدار     
) ٣،١١(عند درجتـي حريـة      ) ١,٧٦١( البالغة   ةالجدوليكبر من قيمتها    أمعنوية و 

 )٢٠٠١ العنزي، ونعمة،  (رأي وتلتقي هذه النتيجة مع      ،)٠,٠٥(وبمستوى معنوية   
الذي يسمح للشركة بالمنافسة من خالل تقديم         المال البشري،  رأس أهميةاللذين بينا   

 من الفرضية   ولىاأل  وبهذا تحققت الفرضية الفرعية    ،سب طلبات الزبائن  حبمنتجات  
  . الثانيةةالرئيس

 الثانية والفرضيات الفرعية المنبثقة ةالرئيستقدم تقبل الفرضية   على ماتأسيساً
  .عنها
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  والمقترحاتاالستنتاجات 
  :اآلتيةالمحور الفقرات يتضمن هذا 

  االستنتاجات -أوالً
 المال الفكري مجتمعـة     رأس بين مكونات    ةمعنوية موجب تباط  وجود عالقة ار   .١

  . الواسع في الشركة قيد البحثاإليصاء مرتكزات تقانة وإقامة
 المـال   رأسوجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين كل مكون من مكونـات             .٢

 الواسع في الشركة قيد اإليصاءقامة مرتكزات تقانة إالفكري بصورة منفردة مع 
  .البحث

 إقامـة  فـي  المال الفكري مجتمعـة    رأسمكونات  ل معنوي موجب    تأثيروجود   .٣
  .البحث  الواسع في الشركة قيداإليصاءمرتكزات تقانة 

 المال الفكري بصورة منفردة      رأس معنوي موجب بين كل مكونات       تأثير وجود   .٤
  .البحث  الواسع في الشركة قيداإليصاء مرتكزات تقانة إقامةمع 

  
  قترحاتالم -ثانياً

المقترحـات  في ضوء نتائج البحث واستنتاجاته وجدنا من المناسـب تقـديم            
  :اآلتية

 فيمـا   ،اإلداري الشركة قيد البحث بدراسة مضامين الفكـر         إدارةزيادة اهتمام    .١
  . الواسعاإليصاء مرتكزات تقانة وإقامة المال الفكري رأسيتصل بمكونات 

 المال  رأس بمكونات   كبر نسبياً أ بشكل   ثضرورة زيادة اهتمام الشركة قيد البح      .٢
  .لتعزيز دورها في تقديم منتجات تتوافق مع متطلبات الزبائنالفكري 

 العمـل بمكونـات   ألولويات الشركة قيد البحث الترتيب المناسب   إدارةاستخدام   .٣
 لمواجهة الشركات   اً تنافسي اً المال الفكري بما يمكنها من استخدامها سالح       رأس

  .المنافسة
 وذلك  ،ضرورة سعي الشركة قيد البحث نحو االحتفاظ بالزبائن ذوي الوالء لها           .٤

وتداول المعلومـات معهـم      بالمنتجات آرائهممن خالل االتصال بهم ومعرفة      
  .باستمرار

عالقة االرتباط وعالقـة    ( الشركة قيد البحث بدراسة العالقة       إدارة ضرورة قيام    .٥
 الواسـع  اإليـصاء  مرتكـزات  وإقامةفكري  المال الرأسبين مكونات   )التأثير

  .باستمرار
 الشركة قيد البحث التنسيق مع الجامعات والمعاهد العراقيـة ومنهـا          إدارة على   .٦

جامعة الموصل بهدف فتح دورات مستمرة للمدراء والعاملين في الشركة لتنمية           
مية  البحوث العل  إقامة عن ضرورة    فضالً مهاراتهم في مجاالت العمل المختلفة،    

  . الواسعاإليصاءس المال الفكري وتقانة أالمشتركة والندوات فيما يتعلق بر
 العالقـة مـع     إدارة جديدة تحت مسمى     إدارة على الشركة قيد البحث استحداث       .٧

 ،الزبائن لتكون مسوؤلة عن التعرف على متطلبات الزبائن والعمل على تحقيقها       
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ومحاولة حل مـشاكلهم     منتجاتها عن السماح لهم بتقديم مقترحاتهم حول        فضالً
  .باستمرار

  
  المراجع

   المراجع باللغة العربية-أوالً
، أثر رأس المال الفكري في اإلبـداع المنظمـي،          ٢٠٠٥الطالباني، خولة عبدالحميد محمد،      .١

، كليـة اإلدارة واالقتـصاد،      )غير منشورة (دراسة تحليلية في جامعة بابل، رسالة ماجستير        
 .قجامعة كربالء، العرا

 الواسع واألنشطة الترويجية وأثرها اإليصاءالعالقة بين , ٢٠٠٢, العامري، عامر عبداللطيف .٢
, كليـة اإلدارة واالقتـصاد  , )غير منـشورة (رسالة ماجستير , على األداء التسويقي للمنظمة 

 .العراق, الجامعة المستنصرية
دراسـة  :  الـشاملة  عالقة رأس المال الفكري وإدارة الجـودة      , ٢٠٠٤, عباس، سهيلة محمد   .٣

 ).٩٧(العدد , )٢٦(السنة , مجلة اإلداري, تحليلية ونموذج مقترح
أثر رأس المال الفكري في أداء المنظمة دراسـة         , ٢٠٠١, العنزي، سعد، ونعمة، نغم حسين     .٤

, مجلة العلوم االقتصادية واإلداريـة    , ميدانية في عينّة من شركات القطاع الصناعي المختلط       
 ).٢٨ (العدد, )٨(المجلد 

رأس المال الفكري طـرق قياسـه       , ٢٠٠٣, المفرجي، عادل حرحوش وصالح، أحمد علي      .٥
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