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Abstract 
The aim of the research is to know the distinctive role of psychological capital in 

the formation of intellectual capital, depending on the sequence of its dimensions, 

beginning with human capital, passing through the structural and relational, 

through the dimensions of the psychological capital represented by flexibility, 

optimism, hope and self-efficacy, and in line with the goal, the North Oil Company 

- Branch was chosen Salah El-Din is a field for research, and the research 

community is represented by (512) of the engineers working in it as the basis of the 

intellectual capital and they are the ones who form the human capital in the 

company and therefore they are the ones who form the relational and structural 

capital, respectively. A sample of (77) was drawn from them to represent the 

research community. Correctly represented according to the treatment (Green, 

1991). The researchers used the questionnaire, which is the main tool for research 

to collect data using the descriptive and analytical method. The research reached 

a main conclusion, which is that the psychological capital affects the intellectual 

capital depending on the dimension of flexibility, while no effect of the dimensions 

The other three, and accordingly the researchers recommended that the researched 

company should be aware of giving leeway to consider the importance of flexibility, 

beginning with the formation of psychological capital, and then its contribution to 

building intellectual capital and trying to improve Mad tea sessions or group 

parties to activate the dimensions of psychological capital, which contributes to 

providing the building blocks for intellectual capital. 
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 المستخلص
اري اعتمادا فهدف البحث إلى معرفة الدور المميز لرأس المال النفســـــــــــــــي في تاوين رأس المال ال

لعالقاتي،  من خالل أبعاد رأس ابالهيكلي فعلى تســـلســـل أبعادة مدارة من رأس المال البشـــري مرورا 
المال النفســــــــــي المتمنلة بالمرونة والتفاال واألمل فالافا،ة الذاتية، وتمادــــــــــيا مع الهدف فقد اختيرت 

ـــــــــــــــــــــــ) -دـــــــــركة نفط الشـــــــــمال ( من 512فرع صـــــــــالح الدين ميدانا للبحث ، وتمنل مجتمع البحث مـ
لفاري، وهم من رشـــكلوأ رأس المال البشـــري المهندســـين العيملين فيها موصـــفهم أســـاس رأس المال ا

في الشركة، وبالتالي هم من ركونوأ رأس المال العالقاتي والهيكلي تباعا، سحبت منهم عينة مكونة 
مجتمع البحث تمنيال صـــــحيحا، اســـــتعمل الباحنوأ االســـــتبانة، وهي األداة الر يســـــة  ا( ليمنلو 77من)

ي التحليلي، توصــــل البحث إلى نتيجة ر يســــة، وهي للبحث لجمع البيانات باســــتخدام المنهو الوصــــف
إأ رأس المال النفســـــــــــــــي يل ر في رأس المال الفاري اعتمادا على بعد المرونة، مينما لم ر هر أي 

الشـــــركة المبحو ة أأ عليها أأ تعي إعطا، تي ير لألبعاد األخرى النال ة، وبالتالي أوصـــــى الباحنوأ 
في تاوين رأس المال النفســــــي، ومن  م مســــــاهمت  في منا،  فســــــحة من الن ر ألهمية المرونة مدارة

رأس المال الفاري ومحاولة اعتماد جلســـــــات الشـــــــاي أو الحفالت الجمااية لتفعيل أبعاد رأس المال 
 النفسي الذي رسهم متوفير األسس البنا ية لرأس المال الفاري.

 

 الكلمات المفتاحية
 .رأس المال النفسي، رأس المال الفكري 
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 مقدمة
بيدا،  فراد سوف رقوموأ من األ ًا قليالً عدد إأ تتبع األدب اإلداري رعطي لصاحب  إرحا، بإأ هنالك
، وهذا يوحي بقدر أكبر على تسييد )أأ صح األعمال البدنية والمزيد من األفراد رقوموأ باألعمال الفارية

قيمة  ا هر في الميزانية العمومية للمن مة ولان له  تال الوصف( القيمة البشرية، إال أأ القيمة البشرية تااد 
في  ةوبالن ر إلى هذا التوج  الذي رمنل نقل ، وهذا ما ا بتت  الانير من الدراسات،المادرة موجوداتأكبر من ال

تشكل أساسا لتاوين جذور متعددة تشمل جوانب بشرية مدورة على باالتجاة الفاري الذي رعتمد  طبيعة العمل
تعمل مدورها على تطوير دبكة من العالقات الداخلية والخارجية مهدف التي  ،الجوانب التن يمية العديد من

في  اً أساس اً عنصر ف  موصوذلك في ضو، راية قا مة على التحول نحو العمل المعرفي  تطوير عمل المن مة،
 ملها.اهي في أطوار التحول نحو مجتمعات معرفية في عملها وتعمدورها التي  ،المجتمعات

مدارات الفار اإلداري، ومنها ما إلى وهذا التوج  نحو أهمية القيمة التي رمنلها العنصر البشري رعود 
( مع زمال   في Elton Mayo,1924مها ) مدرسة العالقات االنسانية في اإلدارة والتجربة التي قام جا،ت ب 

فراد ألأ االنساأ هو محور اهتمام هذة المدرسة مل المحيطة على انتاجية األامصنع )هو ورأ( الختبار أ ر العو 
على الجوانب ها ز يركوت وخصوصا أنها جا،ت عقب االنتقادات التي وجهت صوب مدرسة اإلدارة العلمية،

الحياة االنتاجية  نع فضال ،التي تل ر على سلوك الفرد في العمل العالقات اإلنسانية في النفسية واالجتمااية
راية فارية فلسفية إلى جوانب إطار مل بشكل خاص، وبالن ر وفق اولانها لم تركز على الفرد الع ،الجمااية
 ار اإلداري ة العالقات االنسانية وما عقبها من مدارس ون ريات في مجال الفمدرسما جا،ت ب   تركيز

فالمتتبع لن رياتها رجدها تركز في األساس على القيمة التي رمنلها األفراد وما يتمتعوأ ب  قدرات ذاتي  
باإلضافة إلى الجوانب النفسية وكيفية تسخيرها واالستفادة منها لصالح عمل المن مات كذلك إمكانية تنميتها 

ل الجماعي هو تمتع  بالدافعية والروح المعنوية العالية للعمل أأ ما يدفع الفرد إلى العموبذلك ، والحفاظ عليها 
في الجوانب مهذة العوامل النفسية تمتع الفرد  واأللفرد،  ةالنفسي الحالةالتي تشير إلى  ،النابعة من الفرد ذات 

ت مما رفسر تركيز مدرسة العالقا ،المتعلقة بعمل  تعد األساس في دفع الفرد إلى العمل بصورة جمااية
على االنتاجية من خالل  وكيفية تي ير ال روف المحيطةاالنسانية على العمل الجماعي بصورة أساسية، 

دكل جديد من  ، ليبرزفي المن مات فرادهمية التي رمنلها األعكس األرمما  لهم،مل النفسية اها على العو ير تي 
 .رأس المال رطلق علي  رأس المال النفسي

ألسس البنا ية لرأس المال الفاري ورأس المال النفسي رجعل األخير رمنل وبذلك فيأ الترابط مين ا
القاعدة األساسية واألكنر ارتباطًا بصورة منطقية مع أساس األول المتمنل مرأس المال الفاري، وهو ما دأمت 

لجوانب إلى البحث في  ودراست  من قبل العديد من الدراسات اإلدارية واالجتمااية وحتى الطبية من أ ر ل
النفسية في فاعلية الفرد، لييتي البحث بصورت  المتواضعة باحنا عن أهمية رأس المال النفسي كيساس تاويني 

  منا ي لرأس المال الفاري.
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 المحور األول/ منهجية البحث
 أواًل: مشكلة البحث

رأس المال ل البنا يةاألسس سات التي تناولت ماهية اأأ مراجعة االدميات ت هر وجود ندرة في الدر 
( تناولت التي ير والعالقة المتبادلة مين رأس المال Tamer et al,2014سة )ارأس المال الفاري، فدر و النفسي 

النفسي واالجتماعي والفاري التي توصلت إلى أأ بعد الافا،ة الذاتية من رأس المال النفسي كاأ ل  اال ر 
تبين أأ ال روف  ة  انية إلى مدرسة العالقات اإلنسانية التيوبالرجوع مر الوحيد في رأس المال الفاري، 

عكس االهمية التي رمما  ،ملينامل النفسية للعاا على العو يرهالمحيطة تنعكس على االنتاجية من خالل تي 
مل النفسية )رأس المال النفسي( لألفراد اأ العو أذ يتمحص من هذة النتا و ، إرمنلها األفراد في المن مات

خر مقارن  بغيرة، فالقدرات والمهارات التي رملاها األفراد والتي تمنل آد األكنر االهمية من أي دي، المور 
أ ما رملاون  من مواعث إنابع من األسس النفسية لألفراد، فوالللمن مة   رأس المال الفاري التيسيس البنا ي ل

تسعى المن مات بمختلف أدكالها إلى يخرى على نتاجهم الفاري الذي بداخلية نفسية تنعكس بصورة أو 
 تع يم  واالستفادة من .

سات التن يمية والفارية والنفسية التي طرحها علم النفس والن ريات اإلدارية امن البديهي للمتبع للدر و 
س مختلفة، فينها تمحورت حول أهمية العنصر البشري ار وبمختلف المراحل الزمنية التي ظهرت بصور مد

األمر الذي تبلور من خالل  أأ العمل على تعزيز د والبنية األساسية التي تقوم عليها المن مات، باعتبارة العمو 
المكتسبات الشخصية لألفراد ومن ضمنها النفسية من دين  تاوين رضا داخلي لديهم وتلبية لرغباتهم ورفع 

تعزيز الحالة النفسية لألفراد ودفعهم العوامل الدافعة الذاتية وبصورة أكنر فاعلية وارجامية، بما ينجم عن  دعم و 
باتجاة تقدرم افاار مختلفة من دينها تطوير عمل من ماتهم والنابع من الرضا الداخلي والشخصي لهم الذي 

 رمنل الهدف األساس لجميع المن مات الهادفة إلى اكتساب المزيد من المزارا التنافسية.
رأس المال النفسي األسس البنا ية ل ماهيةفي مياأ أ مشكلة البحث تتمحور إتيسيسًا على ما تقدم ف

 ودورها في التاوين البنا ي لرأس المال الفاري.
 ثانيًا: أهمية البحث

ما تشهدة ميئة األعمال من تطور وتنامي موتيرة متزايدة يرجع في أساس  إلى االفاار واالمداعات 
 مات إلى جذب األفراد ذوي الافا،ة والفاعلية المعرفية التي رقدمها األفراد في مجال عملهم، وتسامق المن

الفارية في مجال عملها، إذ إأ الن رة التي رفسر مها تاوين األفراد في علم النفس والعلوم اإلدارية على ان  
مزيو من العوامل النفسية والحاجات الشخصية التي رعمل على تحقيقها وادباعها بصورة مستمرة، االمر الذي 

ون  من أفاار وامتاارات في مجاالت عملهم والناجمة عن تمتعهم مروح معنوية وكفا،ة ذاتية ينعكس بما رقدم
عالية ناتجة عن تحقيق الذات وإدباع الحاجات، وهذا ما رمكن تفسيرة متعاظم إنتاجية األفراد نتيجة تعاظم 

فلسفية، بين  كلما تزايدت  المكاسب مقامل الجهد المبذول في مجال العمل، وهذا ما رمكن تفسيرة مراية إدارية
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العوامل النفسية الدافعة لدى األفراد بصورة إرجامية فيأ ذلك رسهم في مخرجاتهم العلمية والعملية )اإلدارية 
 واالنتاجية( وكذلك مهاراتهم المتعلقة بالجوانب العال قية وعلى كافة االصعدة.

ل النفسي وعالقتها بالتيسيس البنيوي ومن خالل ذلك تتجلى أهمية البحث في مياأ االسس لرأس الما
 لرأس المال الفاري بصور متعددة.

 ثالثًا: أهداف البحث
إأ سلوك األفراد في جوانب حياتهم وبمضمنها عملهم بصورة خاصة ال تتاوأ بصورة فطرية بحد ذاتها 

لها إلى تاوين حالتهم فغالبًا ما ركمن ورا، ذلك عوامل وأسس نفسية متتالية يتي ر أحدها باآلخر، تلدي في مجم
النفسية وكيفية عملهم وماهية المهارات والخبرات التي رملاونها والتي تتي ر بالبيئة المحيطة مهم، وهذة العوامل 
وفي دراسات وابحاث عديدة نفسية وادرية حددت في الافا،ة الذاتية والتفاال واألمل والمرونة التي ينتو عنها 

ذي ينعكس بمدى كفا،تهم العملية ومهاراتهم وخبراتهم واندماجهم مع األفراد السلوك ال اهري لألفراد ، وال
الذي رمنل إحدى  ،اآلخرين ضمن حياتهم العملية وهو ما ينتو عن  القيمة البشرية في مجاالت األدا، واالنتاج

امي وما أهم األهداف التي تسعى اليها المن مات في اكتساب األفراد الذين يتمتعوأ مرأس مال نفسي إرج
رملاوأ من دافعية للعمل بغية تطوير وتنمية عملها وتحقيق مركز تنافسي متقدم من خالل امتالكها لرأس 

 ومن ذلك رسعى البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية: مال فاري متميز في جميع أبعادة،
 مراجعة االدميات والطروحات الفارية لرأس المال النفسي والفاري مراية فلسفية. .1

 كيفية تي ر التيسيس البنا ي لرأس المال الفاري باألسس البنا ية رأس المال النفسي. توضيح .2

 رابعًا: مخطط البحث
على رقدم مخطط البحث صورة تفسيرية عن فارة البحث، فهو يوضح طبيعة التي ير مين المتغيرات، و 

 اآلتي:النحو 
 (1مخطط البحث )

 

 
  إعداد الباحنين المصدر:
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 فرضيات البحثخامسًا: 
انطالقاً من مخطط البحث وتمادياً مع مشكلة البحث وأهميت  وأهداف ، وبراية فارية قا مة على مراجعة 

فإأ البحث قا م على فرضية مختصرة بعبارتها واسعة بمحتواها )تل ر األسس البنا ية لرأس المال لألدميات 
 .النفسي معنويًا في التيسيس البنا ي لرأس المال الفاري(

 سادسًا: منهجية البحث
الغرض من البحث هو مراجعة االدميات والطروحات الفارية ومن  م ادتقاق الفرضيات التي أأ بما 

يرها مع أسلوب البحث هي الفلسفة الوضعية يأ الفلسفة التي تتناسب معاإتمنل حلول لألسئلة البحنية، ف
(Adams et al,2007:26وصواًل إلى التيكد من ذلك ب )ن يأ الباحنإ بات الفرضيات أو رفضها، وعلي  فإ

فرضيات البحث اعتماداً على االسلوب الفلسفي في تناول متغيرات البحث  توضيحتبنيا المدخل االستنباطي في 
في اختبار فرضيات البحث من خالل تحليل البيانات  التحليلياستخدام المدخل و  ،وباستخدام المدخل الوصفي

 .طة أداة البحث االستبانةالتي تم الحصول مواس
 سابعا: مجتمع البحث وعينته

فرع صالح الدين ميدانا للبحث، وقد اختيرت لتواجد مجموعة من المهندسين  اختيرت دركة نفط الشمال/
( وهم رمنلوأ مجتمع البحث موصفهم أساس رأس المال الفاري، سحبت منهم عينة مكونة 512البالغ عددهم ـ)

 مجتمع البحث تمنيال صحيحا. ا( ليمنلو 77) من

 
 الجانب النظري المحور الثاني/ 
 دبياتأواًل: مراجعة األ

( ر يس Martin Seligman,1998: تعد انطالقة علم النفس االرجامي من قبل )رأس المال النفسي .1
حركتين: األولى علم النفس، وقد ظهرت إ ر جمعية علم النفس األمريكية نقطة البد، باتجاة وإصالح 

على الخصا ص التن يمية اإلرجامية التي ركزت التي و على الباحنين في جامعة ميشغاأ اعتمدت التي 
 من خالل(. Luthans & Yossef,2004:151تعزز فعالية المن مة وبقا ها في ال روف الصعبة )

ل الممارسات االرجامية البشرية الديناميات اإلرجامية الملدرة إلى األدا، الفردي والتن يمي االستننا ي من
مل يدمو العديد من وجهات الن ر العلمية االرجامية اوالمرونة واالستقرار وتعزيز الحيوية وهو مفهوم د

بما في ذلك السمات االرجامية والعمليات والنتا و والمهارات ذات الصلة باألدا، الفردي والتن يمي 
(Cameron & Caza,2004:731.) 

التي تنطبق على الموارد البشرية االرجامية والقدرات  ارتبطت بالسلوك االرجاميلنانية فأما الحركة ا
دارتها لتحسين األدا، في المن مة وتشمل الافا،ة الذاتية كالنقة بالنفس إالنفسية التي رمكن قياسها وتطويرها و 

 ,Luthans & Yossef-Morganوالتفاال واألمل والمرونة والتي تمنل بمجموعها رأس المال النفسي  )

، وهو موضوعنا الذي سوف يتم تناول  بشي، من التفصيل، من خالل االعتماد على انشا، (2016:341
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جدول لتحديد األبعاد األساسية لرأس المال النفسي باالعتماد على الطروحات الفارية واإلدارية للباحنين في 
 في الجدول اآلتي:مجال البيئة التن يمية والعوامل المل رة فيها، وكما 

 
 تسقيط أبعاد رأس المال النفسي :(1جدول )

 أبعاد رأس المال النفسي   
 الباحث          

 المرونة األمل التفاؤل الكفاءة الذاتية

Min et al, 2005 √ √ √ √ 
Guo et al, 2018 √ √ √ √ 

Paek et al, 2015 √ √ √ √ 

Laschinger & Fida, 2014 √ √ √  
stajkovic & Luthans , 1998 √    
luthans, 2002 √ √ √  
Hwang &Han, 2018 √ √ √ √ 

Safavi &Bouzari, 2019 √ √ √ √ 

Luthans et al, 2007 √ √ √ √ 

 إعداد الباحنين باالعتماد على المصادر الموضح في الجدولالمصدر: 
 

خلصت التحليالت المتعددة إلى تي يرة الابير على  ، إذهي التركيب النفسي اإلرجامي: الذاتية الكفاءة .أ
( من خالل Stajkovic & Luthans,1998a  ( )Sadri & Robertsson,1993سة )انتا و األدا، منل در 

إذ تم تعريف  ،( المطبقة على مكاأ العملBandura,1997جذور ن رية المعرفة االجتمااية للعالم )
و  قت  في قدرات  على حشد الدافع أو الموارد المعرفية أو مسارات العمل الافا،ة الذاتية بينها قناعة الفرد أ

حدد و (، Stajkovic & Luthans,1998b:66-67الالزمة لتنفيذ مهمة محددة منجاح ضمن سياق معين )
(Bandura,1997( أربعة مصادر لتطوير الافا،ة الذاتية )Luthans et al,2010:46-47( )Probst et 

al,2017:76 تي:اآللى النحو ع( و 

  معينة مما ينعكس على  قت  بإنجاز مهام أخرى.مهمة نجاز إالتعلم والخبرة التي ركتسبها الفرد بعد 

 خرين الذين ينجزوأ مهام معينة ونجاحهم بيدا ها تعلم األفراد عن طريق المالح ة )النمذجة( لآل
 ها.ا تي تم أداحيث تزداد كفا،ة األفراد عند مشاب  أو وجود صلة مين األدوار ال

  خرين أو ذوي الصلة بالعمل ويكونوأ أكنر  قة منل تي ير القيادة آاألقناع االجتماعي من قبل أفراد
 نجاز مهام معينة.إعلى أحد الموظفين بين  رملك القدرة على 

 الرعارة ر يوفمتالقا د  منلما رقوم ار النفسية أو الفسيولوجية  أو العاطفية على الافا،ة الذاتية اآل
، ليشعرهم ملين لمنع اإلرهاق وللمساهمة للحفاظ على لياقتهم العقلية والجسدرةاالعاطفية وتقدير الع

 بيهميتهم في المن مة.
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إذ ل  معنى محدد في الن رية  ،: هنالك تشاب  في استخدام التفاال مع األمل في الحياة اليوميةالتفاؤل .ب
( أأ المتفا لين هم أولئك الذين رقوموأ Seligman,1998) سناد يرى والبحث وباالعتماد على ن رية اإل

 Luthans etمتوصيفات داخلية ومستقرة فيما يتعلق باألحداث االرجامية )منل انجاز المهمة( )

al,2004:47 (، واولئك الذين رعزوأ أسبابًا خارجية وغير مستقرة ومحددة لألحداث السلبية )منل اختالف
سناد إرجامية إلى النتا و أو إرتبط التفاال كيحد أبعاد رأس المال النفسي من رة األوقات والمواقف( لذلك ي
إذ يتضمن التفاال الواقعي تقييمًا لما رمكن وما ال رمكن للفرد انجازة في  ،األحداث إلى أسباب معينة

لروح المعنوية ويمنل مدارة دافعية لتاوين وتعزيز ا التفاال الواقعي ديناميكي وقامل للتغييرف ،موقف معين
لألفراد بما يلدي إلى تاوين ن رة ارجامية للمستقبل وامكانية تحقيق االهداف التي ينشدها األفراد والذي 

 (.Luthans et al,2007:547) رمنل مدارة لبعد األمل لديهم

في األفراد كما هو الحال  عندمستخدم في اللغة اليومية  نجد أن الن ر إلى مصطلح األمل عند : األمل .ت
على وج  الدقة ومن الناحية التشغيلية  اإلرجاميذ تم تعريف األمل كتركيب لعلم النفس إ"األمل لألفضل" 
ركوأ مبنيًا على تفاال الفرد بقدارت  وما رملا   تستند إلى أحساس متبادل ناجح" إدراكيةبين  " مجموعة 

الوكالة )تحديد األهداف( والمسارات  ذ فرض أأ األمل رستند إلى عنصرين مهمين هماإ من افاار امدااية،
تمنل الوكالة قدرة الفرد أو الدافع لبد، العمل و (. Luthans,2007:701)تخطيط طرق لتحقيق األهداف( )

قادر على  اً عالي على تحقيق هدف معين مدفوع بقوة اإلرادة التي رملاها الفرد، فالفرد الذي رملك أمالً 
ق متنوعة لبلوغ الهدف ا المسارات  طر  منلإذ ت ،أكنر لتحقيق الهدف واحد أو توليد بشكل استباقي مسارا

 Luthans etفي حالة فشل أو صعوبة أي منها هنالك مسارات أخرى لتحقيق الهدف المنشود )

al,2010:45-46.) 

فهو  األربعة،: رشير رأس المال النفسي إلى منية  انوية يتميز من رة تنبل مستندة إلى مكونات  المرونة .ث
عن الدافع الجوهري والمنامرة الذي يبدأ  ةوالنقة بالنجاح ناجم ،لل روف اً رجاميإ اً منابة تركيب رمنل تقييمب

بالافا،ة الذاتية ممتزج باألمل في المستقبل مستند إلى محفزات تفاالية التي مدورها مسنودة بخاصية 
 & Hwangات الموجودة )المرونة في اتخاذ القرارات وإمكانية النجاح رغم الصعوبات والمعوق

Han,2018:367 رجعل  يتسم بالقدرة على التايف بما رعطي   أ تمتع الفرد مرأس مال نفسي عال  إ(. إذ
حيث تشير إلى القدرة على التايف مع المواقف  ،القدرة على المساهمة مرأس المال العقلي والداخلي

نفسهم للعمل وفق االستجابة للبيئات المتغيرة أعداد إ والتمتع بالافا،ة والسلوكيات التي رستخدمها األفراد في 
فالفرد الذي يتمتع بإمكانية تايف عالية ركوأ مهتم بالمستقبل  ،فهي مبنية على االهتمام والتحكم والفضول

وي هر الفضول من خالل استاشاف التوقعات والسيناريوهات المستقبلية  ،ومستعد لجميع االحتماالت
 & Safaviلتطلعات التي تشير بمجلها إلى المرونة التي يتمتع مها األفراد ذاتيًا )  وتعزيز النقة لتحقيق ا

Bouzari,2019:66.) 
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: بعد التحول الذي دهدة التوج  العالمي نحو التركيز على االقتصاد القا م على رأس المال الفكري  .2
إذ لم تعد إنتاجية المن مات وميزتها التنافسية قا مة على األصول المادرة والمالية ولان على  ،المعرفة

جبر هذا التوج  المن مات إلى البحث عن مصادر أكنر مو وقية لزيادة أإذ  ،األصول غير الملموسة
 (،Oppong & Pathanayak,2019:1اإلنتاجية والميزة التنافسية من خالل االهتمام مرأس المال الفاري )

للمن مة التي تتآزر فيما مينها بما ية  رأس المال الفاري هو مزيو من الموارد البشرية والتن يمية والعالقاف
أ مروز عصر العولمة إف ( ،Lentjushenkova & Lapina,2014:54رسهم في خلق قيمة وقوة للمن مة )

إذ تميل احتياجات الزبا ن والتانولوجيا  ،والتدويل أصبحت ميئة األعمال مضطربة وحيوية بشكل متزايد
إذ يلزم في هذة البيئات المضطربة امتالك  ،إلى أأ تاوأ أكنر كنافة وتغيير بشكل متارر وغير متوقع

المن مات لمصادر نادرة تحقق من الحفاظ على مزاراها النادرة وتمكنها من الحفاظ على عالقاتها الخارجية 
سمح للمن مات بالوصول إلى تأ عملية تراكم رأس المال الفاري قد إ ها، مع البيئة التي تل ر على أدا

 (.Liu,2017:554مصادر المعرفة الداخلية والخارجية ونقلها إلى ن امها الداخلي )

األصول غير الملموسة التي لم يتم إدراجها بشكل صريح في الميزانية  رمنل رأس المال الفاري ف
غير مر ي  اً لي  باعتبارة مصدر إوبالتالي ين ر  المن مة،شكل إرجامي على أدا، العمومية للشركة ولانها تل ر ب
وكذلك رستخدم لتحديد المشكالت التي تواجهها المن مة وحلها وكذلك إلى  ،مو وق ومفيد لتشجيع التغيير

 & Li) من خالل تي يرها على قيمة المن مة وزيادة أدا ها االنتاجي والمالي تطوير مزاراها الحالية

Lin,2018:161من الموارد واألنشطة غير الملموسة التي تسمح  اً (، وبذلك رعتبر رأس المال الفاري مزيج
إذ يتاوأ رأس المال  ،للمن مة متحويل الموارد في ن ام قادر على خلق قيمة للمن مة وأصحاب المصلحة

( وبهذا رمكن Todericiu & Serban,2015:714الفاري من الموارد واألنشطة البشرية والهيكلية والعال قية )
 أجزا،: ةلى  ال عتقسيم رأس المال الفاري 

مناقشة ما رسهم في نجاح المن مات عن  ت: ضمن األدميات االستراتيجية قد امتعدرأس المال البشري  .أ
إذ ركزت على توافر الموارد التن يمية الداخلية كمحرك ر يس للمزارا  ،الموارد الخارجية في الصناعة

ذا إأأ المن مات تمتلك هذة الموارد ويتم تجميعها بطريقة فريدة وديناميكية وخاصة  والسيمانافسية الت
والتي تعد موارد غير ملموسة ذات قيمة تتجسد  ،وال رمكن استبدالها ،كانت موارد نادرة ويصعب تقليدها

مين أكنر مكونات (. إذ من Gamerschlay,2013:327في رأس المال البشري الذي تمتلا  المن مة )
رأس المال الفاري أهمية وتي يرًا في األدا، التن يمي هو رأس المال البشري الذي رشير إلى مهارات 

 Hashim etاألفراد والمعارف والخبرات المشتركة مع المن مة من أجل تاوين القيمة المضافة )

al,2015:208 ،) كذلك لذي رسمح وارمتلا  األفراد الذي رحقق قيمة للمن مة كمعيار للافا،ة واالمتاار و
إذ رعتبر رأس المال البشري  ،بحل المشكالت وتاوين معرفة جديدة وتحديد فرص األدا، واالستفادة منها

المن مة من خالل اتفاقيات التوظيف للحصول على المعرفة  اإلى حد كبير ظاهرة فردرة  تحصل عليه
(، التي من الممكن أأ تفقدها بيي Felicio et al,2014:352-353والمهارات التي رمتلاها األفراد )
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وقت في حالة مقادرة األفراد إذ تتي ر كمية ونواية رأس المال البشري في أرة من مة بممارسات 
التوظيف والدوراأ غير الطوعي وتنقل األفراد داخل المن مة وبالتالي تي يرها على األدا، التن يمي 

(Gilbert et al,2017:702.) 

أ رغبة المن مات في أأ تاوأ قادرة على المنافسة في السوق يرتبط بكيفية إ: لمال الهيكليرأس ا .ب
إذ تعمل المن مات على امتالك رأس مال هيكلي وتصميم   ،ملها مع ما تحمل  البيئة من تي يراتاتع

ال أن  الداعم لرأس المعلى ذلك ين ر إلى رأس المال الهيكلي ل ،بشكل رضمن لها تحقيق أهدافها
ألن  رشمل العمليات التن يمية واإلجرا،ات والتقنيات وموارد المعلومات وحقوق الملاية وبرا،ات  ،البشري 

(، وهي تاوأ مملوكة للمن مة وتسيطر عليها Gogan et al,2015:1140االختراع )
(Uziene,2015:1059 ،)األفراد ذلك هي تمنل المعرفة والمعلومات التي تبقى في المن مة عند مغادرة ل

فهي تعكس ما تملا  المن مة في الذاكرة التن يمية من المعرفة التن يمية والخبرة المقننة التي  ،العمل
مكانية توليد االمتاارات والمعرفة الجديدة من خالل دمو المعرفة المكتسبة أو التي انشيتها إتساعدها في 

واعد واجرا،ات تخص طبيعة عملها من خالل ما تملا  من معلومات وعرفة مخزنة ومتعددة بشكل ق
(Kiano et al,2017:12من خالل ذلك رمكن تقسيم رأس المال الهيكلي ،) فئات ديناميكية تشمل  إلى

في حين تتضمن الفئات النامتة السياسات  ،النقافة التن يمية والمناخ وعمل الجماعات ودبكات االمتاار
-Carson et al,2004:452المخزنة في الذاكرة التن يمية )والقواعد التن يمية واالستراتيجيات والبيانات 

453.) 

: األدميات التي تناولت رأس المال العال قي تشير إلى أأ العالقات التي يتم رأس المال العالئقي .ت
فهي تسهم في تحقيق  ،تشكيلها بشكل صحيح ركوأ لها تي ير على الوجود التن يمي ومستوى تطويرة

، مما رسمح متطوير مهاراتهم وقدراتهم ،المعرفة والمعلومات مين األفراد الفوا د من خالل مشاركة
فهي تتيح الوصول إلى الموارد الفريدة والنمينة  ،ينعكس مدورة على المزارا والقدرات التنافسية للمن مةف
(Lenart-Gansimiec,2016:238 وأأ رأس المال العال قي غير مستقل عن المكونات االخرى لرأس ،)

 هر نتيجة ألعمال مدروسة جيداً ناتجة من القرارات االستراتيجية واالجرا،ات التن يمية يل الفاري فالما
والتي من دينها أأ تمكن من مد، وتشكيل وتطوير والحفاظ على العالقات مين األفراد داخل المن مة 

لعال قي رشير (. فرأس المال اHosseini & Owlia,2016:737وبين المن مة وبين محيطها البيئي )
صحاب المصلحة في ميئة مستدامة ومستقرة والقدرة على عالقات أقامة عالقات مع إإلى القدرة على 

، من (Gogan et al,2016:196العالقات بشكل مبني على النقة )هذة  دخصية مين األفراد وتطوير
 رأس مال اجتماعيتقترح إنشا، التي  العال قي وجهة ن ر "سد" رأس المال االجتماعي خالل تبني

حيث تعرف النقوب  ،شبكات مختلفة عن طريق التوسط في النقوب الهيكليةبعندما يربط األفراد  ترابطي
 والمن ماتيواج  األفراد  ، إذالهيكلية على أنها روابط فريدة مع اآلخرين غير مرتبطة مبعضها البعض 

لى موارد أو معلومات أفضل أو أكنر التي تشغل مناصب التجسير عدًدا من الفوا د ، منل الوصول إ
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تنوًعا ، والتحكم في المعرفة والفرص الفريدة والوصول إليها بامتياز ، والوصول إلى مجتمعات جديدة، 
وخبرات متنوعة ، و أفاار متباينة  وبالتالي، فإأ الشبكات األكبر من المشاركين ت هر قدرات أعلى 

تغيرت طبيعة العمل في  ذ. إ(Filieri et al, 2014:430) الستاشاف أفاار جديدة وخلق معرفة جديدة
البيئة من اكتساب الزبا ن إلى عملية خلق القيمة من خالل العمل على تقييم القيمة الرأسمالية للعالقات 

يتوقع من المديرين مالح ة البيئة و (، Nieto & Quevedo,2015:1154االرتباطية والسعي لتعزيزها )
إذ  ،تفسيرات موضواية لألحداث التي من الممكن أأ تولد فرص رمكن استغاللهاالمحيطة وارجاد 

رسمح رأس المال العال قي بالحصول على تفسير أفضل لهذة الراى المحيطة من خالل قدرة المن مة 
وذلك باالستفادة من الموارد  ،على التفاعل بطريقة ارجامية مع اصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين

سة التي رمكن الحصول عليها من خالل فتح قنوات التواصل التي تمكن المن مة واألفراد من الملمو 
الحصول على المعرفة والمعلومات التي تطور قدراتهم وادا هم بشكل ينعكس على األدا، التن يمي 

تعزيزة  وبهذا رمنل رأس المال العال قي أحد ركا ز رأس المال الفاري الذي تسعى المن مة إلى ،والفردي
(Cegarra et al,2016:714-718.) 

 العالقات واشتقاق الفرضياتثانيًا: 
بناً، أساسيًا مرتبطًا بالنتا و اإلرجامية جز،ًا و  ين رأس المال النفسي بوصف دعمت الن ريات والبحوث 

واج  الفرد لذي يمل للتغيير والتطوير وفق متغيرات الموقف اافهو ق ،التن يمي وأعلى المستوى الفردي سوآ، 
هذة الموارد و (، Luthans etal,2010-41-44التغيير والتطوير التن يمي المرغوب)ذلك ينعكس على و  االمر

 وبحسب(، Luthans,2006:388) قاملة للتنميةوهي ل سلوك الفرد، يزري على وج  التحديد في تشكآلها تي ير ت
اجتماعي  جانبين: احدهما( فالسلوك التن يمي للفرد يتاوأ من Banduraن رية المعرفة االجتمااية للباحث )

افز و معرفي رمنل المساهمات التي تل ر في عمليات التفاير في الح اآلخرجز،ًا من المجتمع، و )الفرد( باعتبارة 
ي تتي ر أ المعرفة التي رمتلاها الفرد يتم اكتسامها من خالل عمليات التعلم والتدريب التإإذ  ،والمواقف والعمل

(، فالتجارب التي رمر مها الفرد ال تل ر Staikovic & Luthans,1998b:63بالبيئة التن يمية المحيطة ب  )
قدرة الفرد  وإأعلى الافا،ة الذاتية فحسب مل تل ر على الفعالية الذاتية مما ينعكس على األدا، الناجح للفرد، 

ة بقدرت  على التغلب على العقبات المرتبطة أساسًا على إظهار سلوك معين والمنامرة على مواصلت  مرتبط
 عمل  وما رحيط ب  من مل رات ميئية نابعة من أصل التن يم.ب

مل خارجية مرتبطة بالبيئة التي تعمل اعمليات التغيير التي تمر مها المن مات تخضع لعو كذلك إأ 
لين، ومن هذا امب التن يمية ومشاكل العمل داخلية منها عدم الافا،ة والمشكالت اإلدارية واالساليامها، وعو 

ر هر أأ المشكالت الداخلية التي تعبر عن مشكالت رأس المال الفاري للمن مة تتي ر بسلوك األفراد ومدى 
أنها انعكاس لرأس المال النفسي على مل الداخلية اوبالتالي رمكن الن ر إلى العو  ،كفا،تهم وقدراتهم الذاتية

(. Akbaba & Atindag,2016:321و كن ام متعدد المراحل )أة سلسلة من العمليات منل مدارري ذلألفراد ال
ل من خالل النتا و اإلرجامية لهم التي تعتمد في ميتمنل دور الموارد النفسية لألفراد في تعزيز جودة العو 
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واألمل والمرونة التي  أساسها على مخزوأ الموارد النفسية والمعرفية لألفراد المتمنلة بالافا،ة الذاتية والتفاال
 & Hwangار السلبية الناجمة عن ضغوطات العمل ) توفر الطاقة للمشاركة في العمل وتقلل من اآل

Han,2018:367 شير إلى دور رأس المال الفاري المقدم من قبل األفراد بعد تفاعل مكونات رأس ت(، التي
حسب بة القيمة الناتجة من سلوك األفراد في العمل. فوبذلك تمنل هذة المرحل ،المال النفسي وتبلورها في تاوين 

( أأ رأس المال الفاري يتاوأ من المعرفة والخبرة والتانولوجيا وعالقات Latas & Walasej,2016:385راية )
الزبا ن والمهارات الفنية التي تنعكس في تعزيز قيمة المن مة، مما رعني أأ رأس المال الفاري هو مزيو من 

 جودة العمل.واقف حول متية: الميراث الورا ي والتعلم والخبرة والمل اآلاالعو 
( زيادة االهتمام باألفراد الذين يتبادلوأ سلوكيات العمل الفعالة SETتفسر ن رية التبادل االجتماعي )و 

 والمواقف االرجامية والمعرفة والمحاف ة على مناخ تن يمي إرجامي من دين  تشجيع األفراد ودفعهم إلى أأ
عندما تتم مكافية األفراد ودعمهم من و رصبحوا أكنر انخراطًا في عملهم استنادًا إلى نمط المسلولية المتبادلة، 

و تجاوز أمما ينعكس في دفعهم إلى تلبية  ،قبل المن مة رشعروأ بمزيد من النقة بالنفس والقدرات الذاتية
ن يا،ة الذاتية والتفاال واألمل والمرونة( مما رجعلهم مهتمتوقعات األدا، استناداً إلى زيادة مواردهم النفسية )الاف

 .(Kang & Busser,2018:2متقدرم المزيد من المبادرات ومتفانين للغارة في عملهم )
من خالل ما تقدم من طرح ألهمية رأس المال النفسي وكيفية تشكيل وتي ير عناصرة في تاوين سلوك 

كاس ذلك في رأس المال الفاري الذي تعتمد علي  المن مات في تعزيز وانع ،األفراد وتي رة بالبيئة المحيطة
القيمة لعملياتها ومخرجاتها وتحقيق األدا، المرغوب من خالل أدا، األفراد واستغالل قدراتهم ومهاراتهم الفارية 

الفرضية  ، رمكن ادتقاقنفسهمأوما يرتبط مذلك من انعكاسات تمنلها ميئة المن مة على األفراد  ،والمعرفية
الر يسة للبحث )يل ر رأس المال النفسي معنويا في رأس المال الفاري موصف  يوفر االسس البنا ية" المرونة، 

 األمل، الافا،ة الذاتية(. التفاال،
 العملي الجانبالمحور الثالث: 

مواسطة متحليل البيانات التي جمعت من الميداأ المبحوث تتابع الخطوات واحدة تلو األخرى مرورا 
من أفضل البرامو االحصا ية التي تقوم متحليل البيانات وفق  (SMART PLS,3) ويعد مرنامو االستبانة،

(، لذا سوف نستعرض 100≥طريقة المربعات الجز ية ويعتمد على تحليل البيانات ذات العينات الصغيرة نسبيا)
 االختبار وفق اآلتي:

 (Measurement Model  Assessment ofأوال: تقييم أنموذج القياس )
تحقيقا وتيكيدا فاأ من المتعرف علي  مدارة اختبار األنموذج بطريقت  القياسية للاشف عن الصدق 

(، Validityوالنبات الذي رمتاز ب  ويكشف عن قدرة البيانات على قياس الشي، التي منيت من أجل ) الصدق 
 ( من خالل االعتماد على قياس صدق التقاربReliability) فضال على القدرة على القياس تحت عدة ظروف

(Convergent Validity والصدق التمييزي ) (Discriminant Validity:) 
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: أجري التحليل لصدق التقارب وفق اسلوبين هما  بات (Convergent Validity) صدق التقارب .1
 Average variance extracted، ومعدل التباين المستخرج Composite Reliabilityالتركيب 

( وبعد اجرا، التحليل فقد ظهرت النتا و كما في Cronbach Alfa) فضال عن معامل كرونباخ الفا
 الجدول)(:

 

 صدق التقارب لنموذج البحث(: 2جدول)
 التقييم معدل التباين المستخرج ثبات التركيب كرونباخ الفا التفاصيل

  <0.50 <0.70 <0.70 معيار المقارنة
 مقبول 522. 855. 0.806 الكفاءة الذاتية

 مقبول 0.553 0.818 0.750 التفاؤل

 مقبول 0.619 0.918 0.896 األمل

 مقبول 0.509 0.877 0.838 المرونة

 مقبول 0.664 0.905 0.965 رأس المال الفكري 

 (SMART PLS,3) إعداد الباحنين اعتمادا على نتا والمصدر: 
 

كاأ األنموذج ضمن الحدود المقبولة ما رعني اأ األنموذج البحني يتميز ( 1) ومن متابعة الجدول
 بالصدق العالي ضمن هذا االختبار.

ويشير إلى تباعد االسئلة لمتغير ما بشكل منطقي وعدم  (:Discriminant Validityالصدق التمييزي) .2
 Crossيتمنل االول ب) ،تاراراها وتداخلها مع متغيرات اخرى، ويمكن الحصول علي  من خالل اختبارين

loading الذي رقيس أأ السلال المعين رقيس المتغير الذي مني من أجل  فقط وال رقيس متغيرات )
( الذي رمكن Variable Correlation، مينما يتمنل الناني باالرتباط مين المتغيرات الاامنة)1أخرى 

 اآلتي:وعلى النحو  2(,1981Fornell & Larkerالحصول علي  وفق معيار)

 
 
 
 
 
 

                                                             
  هذا االختبار مطول جدا والمجال لذكره بسبب ضيق المساحة للبحث1
2  Hair JR, Joseph F., Hult, G. Tomas M. Ringle, Christian M. Sarstedt,  Marko.(2014),"A Primer 

on Partial Least Squares Structural Equation modeling (PLS-SEM)", SAGE Publications, Inc, 

USA. 
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 مصفوفة االرتباط بين المتغيرات الكامنة :(3) جدول
 رأس المال الفكري  المرونة األمل التفاؤل الكفاءة الذاتية 

     0.772 الكفاءة الذاتية
    0.807 0.651 التفاؤل
   0.787 0.624 0.634 األمل

  0.791 0.657 0.651 0.691 المرونة
 1.000 0.713 0.624 0.542 0.607 رأس المال الفكري 

 (SMART PLS,3) إعداد الباحنين اعتمادا على نتا والمصدر: 
 

يبين هذا االختبار أأ أي متغير رجب أأ ركوأ ارتباط  مع نفس  أعلى من ارتباط  مع أي متغير 
 3(2آخر حتى يتميز بالنبات وكما واضح في الجدول)

 (Test of Structural Modelثانيا: اختبار األنموذج البنائي)
ي رفصح اختبار األنموذج قياسيا عن فسح المجال الختبار الفرضيات عن طريق اختبار األنموذج البنا 

 للبحث، وعلى النحو اآلتي:
رأس المال في  بعد من األبعاد: وهو اختبار يوضح مساهمة كل (Path Coefficientمالت المسار)امع .1

دار أوكما  هو االفضل من ناحية القوة االحصا يةف (Bootstrappingاختبار )ويستخدم لذلك ، الفاري 
 (:3وبعد إجرا، التحليل ظهرت لدينا النتا و في الجدول)، (Hair et al,2014:223اليها)

 

 ( لتقييم معنوية العالقاتBootstrappingاختبار) :(4جدول )

 التفاصيل
المعاينة 
 االصلية

متوسط 
 المعاينة

االنحراف 
 المعياري 

احصاية 
T 

معنوية 
P 

 0.189 1.316 0.135 0.159 0.177 رأس المال الفكري  ‹‹‹الكفاءة الذاتية

 0.555 0.590 0.069 0.024- 0.057- رأس المال الفكري  ‹‹‹التفاؤل

 0.566 0.574 0.154 0.081- 0.089- رأس المال الفكري  ‹‹‹األمل

 0.000 8.260 0.093 0.769 0.769 رأس المال الفكري  ‹‹‹المرونة

 (SMART PLS,3) إعداد الباحنين اعتمادا على نتا والمصدر: 
 
( P value) من خالل متابعة قيمةأأ بعد المرونة فقط كاأ ل  تي ير معنوي ( 3)ذ ر هر الجدول إ

قبوال جز يا، ويتوافر لدى الباحنين تحليالأ، األول وهو إرجامي، تحقق المجال لقبول الفرضية الر يسة االولى يل
يتعلق بمدى المرونة التي رستشعر مها األفراد في حال منحهم المناخ المال م ليتهيي لهم تلقا يا منا، رأس المال 

                                                             
  انظر اللون االخضر3
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نها ترجع الفاري، أما الناني وهو تحليل سلبي في هر أأ عينة البحث لم تدرك أهمية األبعاد المبحو ة، أو أل
 إلى طبيعة المن مة المبحو ة موصفها إنتاجية رغلب عليها طابع المكا ن والمعدات وليس الطابع المعرفي.

( وهذا رشير %64( كاأ قد ملغ )R²يدعم ذلك أأ األنموذج الشامل للبحث ر هر أأ معامل التحديد )
ة في رأس المال الفاري، وباألحرى ( تقريبا من التغييرات الحاصل%64إلى أأ رأس المال النفسي قد فسر)

رعود هذا التي ير إلى بعد المرونة، ألأ مساهمت  مدأت واضحة على األنموذج كما في معامالت االنحدار 
 (:2ال اهرة وكما في الشكل)

 

 أنموذج البحث الشامل :(2شكل)

 
 (Smart Pls,3)إعداد الباحنين باالعتماد على مخرجاتالمصدر: 

 
 والتوصياتاالستنتاجات 
 االستنتاجات

 خلص البحث إلى االستنتاجات اآلتية:
يبدو أأ المهندسين في دركة نفط الشمال يولوأ أهمية قصوى للمرونة التي تجعلهم أحرارًا في التفاير  .1

والعمل وفق متطلبات الموقف في العمل، مما يلدي مدورة إلى تفعيل رأس المال البشري الذي رعد 
الفاري، ومرد ذلك أأ العديد من الدراسات ادارت إلى االستقاللية في التفاير األساس لرأس المال 

 سوف رعمل على إنضاج المعرفة والقدرات والمهارات.

هيمنت القوة اإلنتاجية للعمل الشاق على راى وتصورات عينة البحث وتركيزهم على عمل ما هو  .2
األمل والتفاال، مع عدم نسياأ أأ العقلية مطلوب فقط، ولم يولوا اهتماما لال من الافا،ة الذاتية و 
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البشرية تعتمد على التحفيز المرأ سوا، كاأ مادرا أو معنويا، اال ان  لم رحقق مستوًا يذكر بحسب فهم 
 العينة.

 التوصيات
 مناً، على االستنتاجات التي توصل إليها البحث رقدم التوصيات اآلتية:

إعطا، فسحة من الن ر ألهمية المرونة مدارة في تاوين رأس ينبغي على الشركة المبحو ة أأ تعي أأ  .1
المال النفسي، ومن  م مساهمت  في منا، رأس المال الفاري ومحاولة اعتماد جلسات الحوار التفاعلي 

 التي تركز على تبادل االفاار أو الحفالت الجمااية لتفعيل أبعاد رأس المال النفسي.

بمشاعر وأحاسيس المهندسين بشكل خاص والعاملين بشكل عام لما  يتوجب على اإلدارة العليا أأ تهتم .2
ل  من دور في إظهار الافا،ة الذاتية التي تنسحب على التفاال، ومن  م األمل أو بالعكس في الشكل 

 الذي ر هر أهمية رأس المال النفسي.
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