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 اإلهداء
 بسم اهلل الرمحن الرحيم ) قل إعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون ( 

 صدق اهلل العظيم                                                                         
خرة تطيب اآل إهلي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك وال تطيب اللحظات إال بذكرك وال

 إال بعفوك وال تطيب اجلنة إال برؤيتك.
 " اهلل جل جالله "

 ونور العاملني. ونصح األمة إىل نيب الرمحةإىل من بلغ الرسالة وأدى األمانة 
 " سيدنا حممد صلي اهلل عليه وسلم "

بكل إفتخار أرجو من اهلل أن  إىل من كلمه اهلل باهليبة والوقار إىل من علمين العطاء بدون إنتظار إىل من أمحل إمسه
 ميد يف عمرك وستبقى كلماتك جنوم أهتدي هبا اليوم ويف الغد وإىل األبد إىل من ذاق املرارة ألنعم حبالوة األيام.

 " أيب العزيز "
إىل مالكي يف احلياة إىل معىن احلب واحلنان إىل بسمة احلياة وسر الوجود إىل ماسحة الدمع واألحزان إىل من كان 

 عائها سر جناحي وحناهنا بلسم جراحي.د
 " نور عيين أمي الغالية أطال اهلل يف عمرها "

 إىل كل العائلة واألحباب واألصدقاء وباألخص صديقيت" درار مسية " وإىل كل أساتذيت الكرام
 2018-2017إىل كل زمياليت وزمالئي دفعة 

 إىل كل من أسقطه القلم سهوا وذكره القلب دون شك
 من مديل يد العون من قريب أو من بعيد إلجناز املذكرةوإىل كل 
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توفيقه يل يف إهناء نعمه اليت ال تعد وال حتصى وعلى على  بأول شكر إىل اهلل عز وجل والثناء أتوجه
 العلمي وعلى إجناز هذه املذكرة.  التحصيلهذه املرحلة من 

كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل أستاذيت احملرتمة " بن نامة فاطمة الزهراء " على توجيهها ودعمها يل 
 يف إجناز هذه املذكرة فجزاك اهلل كل خري.

إقتصاد وتسيري  2018-2017خري أ  أتقدم إىل كافة زمئايي وزميئايت دفعة وال يفوتين يف األ
 . هلم حياة موفقة بإذ  اهلل املؤسسات بالتمين
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 المقدمة العامة
 

إن إستمرار التقدم العلمي والتطور التقين الذي مت حتقيقه يف خمتلف اجملاالت يتطلب النظر لألمور 
التنظيمي، فقد أصبحت  مبختلف أنواعها بطريقة متجددة ومن ضمنها توليد األفكار املستحدثة وتشجيع اإلبداع

املؤسسات على دراية تامة أنه ال سبيل هلا للتقدم والوصول إىل الرواج والريادة، دون إنتهاجها طريق اإلبداع 
 والعمل على تنميته.

كما أننا نالحظ أن اجملتمعات املتقدمة مل حترز تقدمها إال بفضل إعتمادها على املفكرين واملبدعني 
، حيث أصبحت قوة الدول تعتمد على إمتالكها سالح العلم واملعرفة فقد حققت بعض وأصحاب العقول املنتجة

اجملتمعات تقدما كبري إذ أهنا إستفادت من طاقات وقدرات أبنائها وهذا ما دفع املختصني إىل قياس تقدم 
وجود نقطة إنطالق اجملتمعات بعدد علمائها ومفكريها ودرجة الرتاكم العلمي واملعريف الناتج لديها مما يستدعي 

وظهور مفهوم جديد يسمى الرأس املال الفكري والذي ظهر يف العقد األخري من القرن العشرين ويطلق عليه أيضا 
على إختالف أنواعها وطبيعة باملوجودات الغري ملموسة يف العصر احلايل، ومن أهم عوامل جناح املؤسسات 

هو متاح لديها من مواردها املالية واملادية والفكرية لتحقيق ما عملها. فاملؤسسات اليوم حتتاج إلستغالل كل ما 
تصبوا إليه من أهداف وعليها أن تبدع لتستمر يف عامل املنافسة، فإن تزايد اإلبداع يف املؤسسات بغض النظر عن 

ؤسسات هي طبيعة عملها ونشاطها، فاإلبداع حتتاجه مجيع املؤسسات الصناعية والتجارية واخلدمية، وإن أفضل امل
تلك اليت متتلك القدرة على اإلبداع وأفراد يستطيعون توفري مناخ مالئم ملساعدة العاملني يف املؤسسة بإستخدامهم 
ملواهبهم اإلبداعية بشكل كامل. وقد أصبح التجديد جوهر اإلبداع التنظيمي ألية مؤسسة مبا فيها قطاع 

ة على أن املؤسسات املعاصرة تعيش ظروفا متغرية ومعقدة، مما املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وجيتمع علماء اإلدار 
جيعل حاجتها إىل اإلبداع التنظيمي حاجة ملحة، إذ يتعني على املديرين أن حيرصوا على تنمية وتطوير قدرات 

 العاملني للمسامهة يف حل املشكالت، واملشاركة يف إختاذ القرارات، وتوليد الفكار.

بالغة ملسامهة الرأس املال الفكري يف اإلبداع التنظيمي للمؤسسة، ميكن صياغة وإنطالقا من األمهية ال
 اإلشكالية التالية:

 ما مدى مساهمة الرأس المال الفكري في تحقيق اإلبداع التنظيمي داخل المؤسسة؟
 ولتوضيح أكثر حملور هذه اإلشكالية قمنا بصياغة األسئلة الفرعية التالية:

 املال الفكري؟ وما هي مكوناته، وآليات بناءه؟ما مفهوم الرأس  -
 ماذا يقصد باإلبداع التنظيمي، أنواعه، وأساليب تنميته؟ -
 ما مدى فعالية الرأس املال الفكري يف اإلبداع التنظيمي داخل املؤسسة؟ -
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 فرضيات البحث:
هذا العمل تأكيدها أو  لإلجابة على هذه األسئلة قمنا بصياغة جمموع هذه الفرضيات اليت سنحاول من خالل

 نفيها:
يعترب الرأس املال الفكري جمموعة من املهارات املتوفرة يف املؤسسة اليت تتمتع مبعرفة واسعة جتعلها الفرضية األولى: 

 قادرة على جعل املؤسسة متميزة من خالل اإلستجابة ملتطلبات الزبائن، والفرص اليت تتيحها التكنولوجيا،
بداع التنظيمي هو تلك األفكار والسلوكيات ادجديدة اليت تتبناها املؤسسة سواء كانت اإل الفرضية الثانية:

منتجات أو خدمات أو تكنولوجيا أو ممارسات إدارية جديدة حبيث يعتمد على سرعة تبين املؤسسة ألكثر من 
 نوع واحد من تلك األنواع،

يعترب ارأس املال الفكري عنصر اإلبداع التنظيمي الواجب إمتالكه من قبل املؤسسات للوصول  الفرضية الثالثة:
 إىل التفوق والنمو والبقاء.
 أسباب إختيار الموضوع:

 وحماولة معادجته دون غريه جنملها فيما يلي:إن الدوافع واألسباب اليت أدت بنا إىل إختبار 
 املال الفكري واإلبداع التنظيمي،حماولة إكتشاف العالقة بني الرأس  -
 شعورنا بقيمة وأمهية هذا املوضوع يف ظل هذه التحوالت املتسارعة، -
 نقص الدراسات والبحوث اليت تناولت اإلبداع التنظيمي ومسامهته وتأثريه على الرأس املال الفكري، -
ع التنظيمي والرغبة والفضول يف إكتشاف  حماولة فتح اجملال لدراسات مستقبلية حول الرأس املال الفكري واإلبدا  -

 كل ما هو جديد،
حماولة لفت إنتباه وإهتمام مسئويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ادجزائرية بضرورة اإلبداع التنظيمي ملا له من  -

 دور هام وفعال يف تطوير املؤسسة.
 أمهية الدراسة:

 ميكننا حصر أمهية الدراسة يف النقاط التالية:
األمهية احلالية يف أهنا تعد من املوضوعات اهلامة يف ميدان اإلدارة، إذ تتناول مفهومني مهمني مها الرأس تكمن  -

 املال الفكري واإلبداع التنظيمي،
 تعزيز فهم العاملني ألمهية الرأس املال الفكري واإلبداع التنظيمي، -
 ق اإلبداع التنظيمي يف املؤسسات،تسليط الضوء على ماهية الرأس املال الفكري وأمهيته يف حتقي -
 تنمية القدرات اإلبداعية للموارد البشرية حيث يؤدي ذلك إىل حتسني اإلنتاجية وبالتايل زيادة الرحبية، -
حتسني العالقات مع العمالء واملوردين من خالل تقدمي خدمات ومنتجات متميزة، مما يساعدها على النجاح  -

 ،والتفوق على املنافسني
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 فة أهم املعوقات اليت تقف أمام توليد الرأس املال الفكري يف املؤسسة حمل الدراسة.معر  -
 أهداف الدراسة:

 هندف من خالل هذه الدراسة إىل ما يلي:
 دراسة الرأس املال الفكري والتعرف على أمهيته داخل املؤسسات املعاصرة مع التطرق إىل مكوناته املختلفة، -
 ني الرأس املال الفكري واإلبداع التنظيمي،توضيح عالقة اإلرتباط ب -
التعرف على املعوقات البيئية والتنظيمية والشخصية اليت حتد من اإلبداع التنظيمي لدى املؤسسات الصغرية  -

 واملتوسطة.
 املنهج املتبع:

ينا أن من أجل الوصول إىل إجابات واضحة على األسئلة املطروحة وإختبار مدى صحة أو نفي الفرضيات، ارتأ
نستخدم املنهج الوصفي التحليلي من أجل اإلملام بكل جوانب املوضوع. حيث املنهج الوصفي خيص ادجانب 
النظري وذلك باإلعتماد على قائمة متنوعة من املراجع واملصادر واملتمثلة يف الكتب واجملاالت وامللتقيات 

خدام املقابلة واليت مت بنائها من خالل إعادة النظر إىل وااملؤمترات، أما بالنسبة للجانب التطبيقي متت معادجته بإست
 املقابالت السابقة املتعلقة مبوضوع الدراسة.

 تقسيمات البحث:
ادجيدة هبذا املوضوع مت تقسيمه إىل ثالثة بغرض اإلجابة على اإلشكالية وإختبار الفرضيات، وقصد اإلحاطة 

 لرأس املال الفكري"، والذي بدوره يتضمن مبحثني:فصول، حيث يتضمن الفصل األول " اإلطار النظري 
 املبحث األول: املدخل لرأس املال الفكري، -
 املبحث الثاين: قياس الرأس املال الفكري. -

 أما الفصل الثاين " اإلطار النظري لإلبداع التنظيمي " فيتضمن مبحثني يتناوالن:
 املبحث األول: يدور حول أساسيات اإلبداع التنظيمي: -
املبحث الثاين: يضم معوقات اإلبداع التنظيمي وأساليب تنميته والعالقة بني الرأس املال الفكري واإلبداع  -

 التنظيمي،
 وبدوره يتضمن مبحثني : –بلدية خري الدين  –وأخريا الفصل الثالث " اإلطار التطبيقي للدراسة 

 املبحث األول: اإلطار العام للبلدية، -
 مهة الرأس املال الفكري يف اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة.املبحث الثاين: مسا
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 مقدمة الفصل
 

تعيش يف جو من التسارع والتطور وكذا التغيري، وهو ما كان نتيجة إلفرازات البيئة  إن املؤسسات   
احمليطة هبا، فهذه هي األخرى شهدت العديد من التحوالت والتغريات اليت قيدت للمؤسسة وألزمتها باإلستعانة 

ما رى ارد البشرية أو باألحتتطلبه املو  هلا، وكذا التكيف معها.لكن ذلك لن يأيت دون أن تستوعب املؤسسة أهم ما
ينبغي أن تكون عليه املوارد البشرية يف ظل البيئة املتغرية، على إعتبار أن املوارد البشرية ممثلة بأهنا بالعاملني يف 

 املؤسسة من خمتلف الفئات واملستويات وكذا التخصصات، ومتثل الدعائم احلقيقية اليت تستند إليها أية مؤسسة.

والتحديات هو إهتمام علماء اإلدارة بالبحث عن وسائل وأساليب  تحوالتإن أهم أحدثته ال
وإسرتاتيجات ذات قدرة عالية وفاعلية على إستيعاب هذه التحديات، وكان من بني املوضوعات املعاصرة موضوع 

من  90 %رأس املال الفكري الذي أصبح ميثل نسبة عالية جدا من القيمة اإلمجالية للمؤسسات واليت تصل إىل 
إمجايل القيمة اإلمجالية للمؤسسة، فإذا كان اإلهتمام يركز على ضرورة تنمية املوارد املادية بإعتبارها حتقق النمو 
واملسؤولية عن قوة املركز املايل واإلنتاجي والتنافسي، حبيث يعترب رأس املال الفكري احملرك األساسي لكافة 

 خمتلف نشاطاهتا.النجاحات اليت حتققها املؤسسات اليوم على 

 ويف هذا الفصل سنحاول توضيح اإلطار النظري لرأس املال الفكري وذلك من خالل املباحث التالية:

 ث األول: مدخل لرأس املال الفكري،املبح

 املبحث الثاين: قياس رأس املال الفكري.  
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 المبحث األول: مدخل لرأس المال الفكري  
االهتمام باملوارد الفكرية املتاحة للمجتمع مبختلف درجات تطوره املتقدم سواء كان هذا التطور  قد تزايد           

وعلى الرغم من أن العديد من  سياق ظهر مفهوم رأس املال الفكري،صناعيا، ثقافيا أو اقتصاديا، ويف هذا ال
وخاصة يف الدول النامية ال ميلكون  سات،نه ال مازال الكثري من قادة املؤساب والباحثني يؤكدون أمهيته إال أالكت

                   أهم خصائصه ومكوناته وكيفية تطويره. إجابات منطقية حول رأس املال الفكري يف مفهومه،
   

 المطلب األول: اإلطار العام لرأس المال الفكري
  مفهوم الرأس المال الفكري .1

 املؤسسات يف العصر احلديث،ستمرارية وجناح الفكري ودوره الفعال يف إس املال على الرغم من األمهية املتزايدة لرأ
الفكري ونظرا لتعدد املفاهيم املرتبطة برأس املال  تفاق على تعريف حمدد وشامل هلذا املفهوم،إإال أنه ال يوجد 

 1نستعرض ألهم هذه املفاهيم:
املعلومات و حقوق امللكية الفكرية واخلربات اليت ميكن : بأنه يتمثل يف املعرفة و Thomas A. Stewart فقد عرفه

 توظيفها إلنتاج الثروة و تدعيم القدرات التنافسية للمؤسسة.
مقدرة  اتقدير قيمتها ألهنأن رأس املال الفكري هو: الثروة احلقيقية الغري امللموسة اليت ال ميكن  ويرى "مرخان"

ويعد أقوى سالح تنافسي هلا،كونه املصدر  عقلية كامنة ميتلكها بعض العاملني من رأس املال البشري يف املؤسسة،
صل اليت تستطيع هبا املؤسسة أن تواجه كافة املتغريات اليت حت  األساسي الذي تنبثق منه كل املعارف واإلبداعات

 يف البيئة املتسمة بالتعقيد.
 رأس املال الفكري هو األصول غري امللموسة اليت تتسم بعدم وجود كيان مادي، بأن ": Edranssonn و يقول"

اإلنتاجي هلا، األمر الذي باإلضافة إىل عدم التأكد من املنافع املستقبلية املتوقعة منها نظرا لصعوبة التنبؤ بالعمر 
 حمددات القدرة التنافسية للمؤسسة . إال أن هذه األصول تعترب من أهم يؤدي إىل صعوبة قياسها وتقييمها،

أن يتفق على أن رأس املال الفكري يعترب من أهم   Edvinsson و Stewart ومن التعريف السابق يتضح للمؤلفان:
 حمددات خلق الثروة و تدعيم القدرات التنافسية للمؤسسة كما يتضح أن:

 كري ميثل كيانا معنويا غري ملموس،رأس املال الف -

                                                           
1
 .19-18، ص 2008الطبعة األوىل، القاهرة، مصر،  دار السحاب للنشر والتوزيع،، رأس المال الفكريهاين حممد السعيد،   
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 األصول الفكرية،عدم التأكد من العوائد املستقبلية املتوقعة من  -
 ض مكوناته وعدم وجود عمر مادي،ظرا لعدم وجود قيمة سوقية لبع، نقياس و تقييم رأس املال الفكري صعوبة -

ميثل القدرات املتميزة اليت يتمتع هبا عدد حمدود من األفراد العاملني يف  :إىل أن رأس املال الفكري Gutrie.Jويشري 
 املؤسسة واليت متكنهم من تقدمي إسهامات فكرية متكن املؤسسة من زيادة إنتاجياهتا وحتقيق مستويات أداء عالية 

 مقارنة باملؤسسات املماثلة.
اتية واليت تكون على هيئة نوعية من املعارف الظاهرة اليت بأنه جمموعة من املوارد املعلوم :فقد عرفه " Delftأما " 

واملعرفة الضمنية  يسهل التعبري عنها أو كتابتها و نقلها أو نشرها إىل اآلخرين على شكل وثائق أو أشياء مكتوبة،
 يف تطوير املؤسسة.املبنية على اخلربات الشخصية والقدرات واملهارات اليت تستخدم 

إذ ميثل رأس املال املادي ورأس املال البشري ،أردنا أن حندد بدقة مفهوم رأس املال الفكري، جيب متييزه عن  اوإذ
بينما ميثل رأس املال  رأس املال املادي يف املوارد اليت تظهر يف ميزانية املؤسسة كالعقارات والتجهيزات واملخزونات،

ومن هذا فإن رأس املال الفكري  للعنصر البشري يف املؤسسة،اكمة واخلربات املرت  اإلبداعاتالبشري يف املهارات و 
 .يشمل رأس املال البشري وخيتلف عن رأس املال املادي

 المال المادي و رأس المال الفكريالمقارنة بين رأس  (: 1-1)   الجدول رقم

 رأس المال الفكري رأس المال المادي البيان
 غري ملموس - ماديغري  مادي ملموس امليزة األساسية
 يف عقول األفراد العاملني يف املؤسسة ضمن البيئة الداخلية للمؤسسة موقع التواجد

 األفراد ذوي املعارف واخلربات املباين - املعدات – لةاآل التمثيل النموذجي
 اإلبتكاربمتزايدة  ندثارباإلصة متناق القيمة

 ال الواسعواإلنتباه واخليبالرتكيز  باإلستخدام املادي منط خلق الثروة
 العمل املعريف العمل العضلي املستخدمون له
 عند حدوث املشاكل يتوقد شاكلامل يتوقف عند حدوث  الواقع التشغيلي

 مع تزايد يف القدرات اإلبداعية ليس له عمر له عمر إنتاجي وتناقص بالطاقة الزمن
 .05ص ،2011ديسمرب  14-13، جامعة شلف، الرأس المال الفكريطرق قياس ونماذج أية خمتار، محدي معمر،  :المصدر
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 مكونات رأس المال الفكري: .2
لغرض فهم تركيبة رأس املال الفكري ألية مؤسسة فقد مت الرجوع لعدد من البحوث والكتب والدراسات  

سيتم توضيحه بشكل وهذا ما  والدوريات اليت عرضت املكونات الرئيسية واملكونات الفرعية لرأس املال الفكري،
وسيتم حتديد كل مكون من مكونات رأس املال الفكري لغرض التعرف عليه بشكل مفصل وعرض أهم  خمتصر،

 1املوضوعات ذات العالقة به.
 مكونات رأس المال الفكري (: 1-1 الشكل رقم )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 74سعدون محود جثري الربيعاوي، مرجع سبق ذكره، ص  المصدر:

 

 

                                                           
1
 .78-73، ص 2015 عمان، دار غيداء للنشر والتوزيع، ،رأس المال الفكريسعدون محود خثيري الربيعاوي، حسني وليد حسني عباس،   

 رأس املال الفكري

رأس املال 
 اإلجتماعي

 رأس املال الزبائين

املال البشريرأس   

 رأس املال النفسي

 رأس املال اهليكلي
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يعرف بأنه القدرات اإلنتاجية لألفراد أي املعرفة واملهارات واخلربات اليت تسهم يف زيادة  رأس المال البشري: أ.
ويتميز بأنه أحد أكرب وأهم املوجودات املهمة يف التنظيم، فهو الذي يوفر املنتج أو  للمؤسسة، القيمة اإلقتصادية

فهو الذي ال ميكن امتالكه أو التعاقد معه وذلك لكونه اإلبتكار، اخلدمة اليت يطلبها الزبون،كما يتضمن اإلبداع و 
 ملؤسسة،إىل اله اخليار الكامل بالعودة يف اليوم التايل خمريا يف البقاء أو املغادرة و 

الطرق التنظيمية،  التحتية الداعمة لرأس املال البشري ويتضمن يوصف بأنه البىن: و رأس المال الهيكليب. 
وهو ميتلك ويرتك يف مكان العمل عند  وحقوق امللكية الفكرية، جتماعيات، مصادر املعلومات،اإلجراءات، اإل

               احلقيقية للمؤسسة واليت ميكن التعامل معها يف أي وقتمغادرة العاملني لعملهم، وهلذا ميثل املمتلكات 
 البشري املوجود يف عقول األفراد، مقايضته وإعادة إنشاءه على العكس من رأس املالو 

يشكل رأس املال الزبائين أو ما يسمى يف بعض األحيان )السوقي( أحد املكونات  لزبائني:رأس المال ا ج.
 ،ينظمواألداء امل ل الفكري، إذ أنه يربز رأس املال الفكري وحيوله يف صورة قيمة للعالقاتاألساسية لرأس املا

متضمنا العالقات مع الزبائن واجملهزين ممن ميلكون املعرفة ويطلق عليه كذلك برأس املال العالقات أو رأس املال 
 قيمتها،يق والئهم للمؤسسة وتعظيم فهو يهتم بكسب رضا الزبائن وتعم، اخلارجي

إذ  إن رأس املال الفكري ألي مؤسسة هو أكثر من رأس املال البشري واهليكلي، :جتماعياإلرأس المال د. 
جتماعي والعالقات اليت سوف متتلك تأثري عميق على حياة املؤسسة والعاملني يتألف أيضا من رأس املال اإل

ن اليت هلا وهذه العالقة يفرتض أن تبىن على الثقة والتعاو  لعاملني، االجتماعيةولكونه ميثل طبيعة العالقات  لديها.
 العمل اجلماعي الكفؤ، األثر الكبري يف تسهيل

ومت  الثقة واألمل والتفاؤل والقدرة على التكيف واملرونة، املال النفسي علىيؤكد رأس  رأس المال النفسي:هـ. 
ة )الكفاءة الذاتية( ابية للتنمية اليت تتميز بوجود الثقجيي على أنه حالة الفرد النفسية اإلتعريف رأس املال النفس

حول النجاح يف  جيابية )التفاؤل(املهام الصعبة، ومتكني الصفات اإلختاذ وتنفيذ اجلهد الالزم لتحقيق النجاح يف إل
 احلاضر واملستقبل.
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 خصائص رأس المال الفكري:   .3

معرفية وتنظيمية متيزهم عن غريهم من ميثل رأس املال الفكري جمموعة من األفراد الذين يتوافر لديهم قدرات 
 1:فكري على النحو التايلالال املرأس الالذين ميثلون  ، وتتضح مسات وخصائصاألفراداألفراد

 عالية ومتنوعة،افر مهارات وخربات يتميز األفراد الذين ميثلون رأس املال الفكري بتو  -

 رنة،يفضل رأس املال الفكري العمل ضمن اهلياكل التنظيمية امل -

 ري باإلستقاللية يف الفكر والعمل،يتسم رأس املال الفك -

 اذ القرارات،اري الذي يتسم بالالمركزية يف إخترأس املال الفكري بشكل أكثر إجيابية يف املناخ اإلد يتفاعل -

 ليت يسودها املناخ الرمسي الكامل،الفكري يف العمل يف التنظيمات اال يرغب رأس املال  -

تكون غري  اإلبتكارية واليتمييل رأس املال الفكري حنو املبادأة والسعي املستمر حنو تقدمي األفكار واملقرتحات  -
 مألوفة يف بعض األحيان،

براز القدرات التأكد، ألهنا تعترب جمال خصب إليفضل رأس املال الفكري التعامل مع القضايا اليت تتسم بعدم  -
 املتميزة للعاملني،

 لها إىل أرباح،يميثل رأس املال الفكري املعرفة اليت ميكن حتو  -

 حنو اإلستفادة من خربات اآلخرين، حياول الرأس املال الفكري اإلنفتاح على اخلربة من خالل السعي املستمر -

 .كافة املستويات اإلدارية ولكن بدرجات متفاوتةرأس املال الفكري يف  ال يتواجد -

فقد حدد العديد من  وباإلضافة ملا سبق حتديده من خصائص األفراد الذين ميثلون رأس املال الفكري للمؤسسة، 
 :املعريف االقتصادالباحثني السمات واخلصائص التالية لألصول الفكرية السائدة يف بيئة 

 أهنا أصول غري ملموسة، -   

                                                           
1
 .27-25هاين حممد السعيد، مرجع سبق ذكره، ص   
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 ل األصول الفكرية عن بعضها البعض،صعوبة فص -   

 الفكرية حتت سيطرة املؤسسات،صعوبة وضع بعض األصول  -   

 وتقييم العديد من األصول الفكرية،صعوبة قياس  -   

 ية للمؤسسات القائمة على املعرفة،تعترب أحد العناصر احلاكمة لتحديد القيمة احلقيق -   

 ، تدعم املركز التنافسي للمؤسساتنتاج اليتمتثل أحد عوامل اإل -   

 التكامل بني األنظمة الفرعية املكونة لألصول الفكرية واملتمثلة يف األصول البشرية واهليكلية والعالقية.-    

بتكار ورأس املال الفكري من خالل حتديد اإلويف إطار ما سبق حاول العديد من الباحثني الربط بني املعرفة و 
 اخلصائص اليت تتسم هبا املوارد البشرية اليت متثل رأس املال الفكري واليت ميكن إجياز أمهها فيما يلي:جمموعة من 

هتمام بالتنمية الذاتية مبا يفي رصيد املعريف بصفة مستمرة، مع اإلكتساب املعرفة وجتديد الالرتكيز على إ -
 طلبات أداء العمل بكفاءة وفعالية،مبت

تتسم باألصالة بتكارية على اخلروج بأفكار إالتخلص من األمناط اجلامدة واملفاهيم التقليدية السائدة، والعمل  -
 ستيعاب املتناقضات يف بيئة العمل،وتساهم يف زيادة القدرة على إ

 جماالت لعمل أو يف أعضاء الفريق، اإلستعداد لقبول التنوع سواء كان ذلك التنوع يف -

ت رات اإلبداعية واإلبتكارية وإستثمار الطاقات الذهنية يف تقدمي املقرتحات الالزمة حلل املشكالتوافر القد -
 وتطوير أساليب أداء العمل،

            إدراك قيمة العمل املشرتك والتعامل مبنطق الفريق والتجاوز عن بعض الفروق واإلختالفات يف امليول  -
 لواحد،هات بني أعضاء فريق العمل اواإلجتا

و العمل يف اإلستعداد الدائم لقبول التغيري من خالل قبول املخاطر املرتبطة بالتعامل مع تكنولوجيا مستحدثة أ _
 جماالت جديدة ومتنوعة،

 غيري املستمر والتقلبات الفجائية،القدرة على التعامل يف األسواق املفتوحة اليت تتسم بالديناميكية والت -
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 إبراز القدرات املعرفية املتميزة.عتبار أهنا فرصة إلثبات الذات و على إتعامل معها مواجهة التحديات وال -

 دور وأهمية رأس المال الفكري المطلب الثاني:

قتصاديات الدول،كما أن هذا األخري توليه أمهية كبرية وإإن رأس املال الفكري لديه أمهية كبرية يف املؤسسات 
قتصاد املعرفة ألنه ميثل قوى علمية قادرة على العشرين، يف ظل إالقرن احلادي و لكونه أكثر املوجودات قيمة يف 

 بتكارات متالحقة.شيء يف أعمال املؤسسات فضال عن إ إدخال التعديالت اجلوهرية على كل

 دور رأس المال الفكري:* 

 1وهي كالتايل: ومن هنا ميكننا عرض أبرز األدوار املهمة اليت يؤديها رأس املال الفكري يف املؤسسة

 :األدوار الدفاعية - 1

 :تشمل املمارسات اآلتية 

 األسواق أو معايري ملنتجات جديدة،خلق معايري يف  -

 حتديد أساس لتحالفات جديدة، -

 خلق حواجز لدخول منافسني جدد، -

 بداعات رأس املال الفكري للمؤسسة.محاية املنتجات واخلدمات املتولدة من إ -

 :الهجوميةاألدوار  -2

 2تشمل املمارسات التالية: 

 توليد العائد عن طريق: -أ

 جتة عن إبداعات رأس املال الفكري،املنتجات واخلدمات النا -

                                                           
1
ص ، 2009األردن، عمان،  والتوزيع،، دار الياروزي للنشر إدارة رأس المال الفكري في مؤسسات األعمالسعد علي عنزي، أمحد علي صاحل،   

257-258. 
 .62سعدون محود جثري الربيعاوي، مرجع سبق ذكره، ص   2
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 امللكية الفكرية للمؤسسة، -

 املوجودات الفكرية للمؤسسة، -

 خرتاق تكنولوجيا املنافسني،هتيئة منافذ إل -ب

 ذ إىل أسواق جديدة،افآليات الن حتديد -ج

 حتديد آليات للدخول ألسواق جديدة، -د

 تيجية تعيق دخول املنافسني اجلدد،صياغة إسرتا -ه

ن هذا اإلنتقال إ لعكس،انتقال من الدور اهلجومي إىل الدور الدفاعي و ر بالذكر هنا أن هناك إمكانية اإلاجلدي -و
 نتقال ممنهج وليس عشوائي.هو إ

 أهمية رأس المال الفكري:* 

تكمن أمهية رأس املال الفكري يف كونه ميثل مصدر للرحبية والدعامة التنافسية للمؤسسة فاإلهتمام  به يعد أمرا 
فالقدرات  الضغوط التنافسية اجلديدة،و حتميا تفرضه طبيعة التحديات العلمية والتطورات التكنولوجية السريعة 

فكل لتنافسي يف اإلقتصاد العاملي املبين على املعرفة الفكرية العالية أصبحت من أهم عوامل التفوق والتميز ا
ة وأن عملية بناء قاعدة فكرية متثل التزاما كبريا للمؤسسة فهي تتطلب وقتا وجهدا بأفكار خالقاإلبداعات تبدأ 

                 وموارد مالية ومادية، بل قد يتطلب األمر إعادة هندسة وتنظيم جديد ملختلف العمليات واألنشطة.
 :وتتمثل أمهية رأس املال الفكري يف النقاط التايل

إن اإلدارة الفاعلة لرأس املال الفكري قد تكون احملدد النهائي لألداء املنظمي، إذ أن املؤسسات اليت ترغب  -
ستثمارات مناسبة للموجودات الفكرية، لكي متتلك أفرادا عمال اليوم ينبغي هلا أن تقوم بإبالنجاح يف بيئة األ

من العمل يتمتعون بقدرات ومهارات تفوق منافسيها، لذا فإن األفراد العاملني يف املؤسسات عليهم باإلنتقال 
 تكون فيه مسؤولياهتم أوسع وأعمق، التقليدي إىل العمل املعريف والذي

إن رأس املال الفكري يعد من أهم مصادر امليزة التنافسية للمؤسسات، إذ أن إسرتاتيجية التميز ال ميكن  -
 جديدة وما يتعلق بالبحث والتطوير،حتقيقها إال من خالل النتائج الفكرية واملتمثلة يف اإلبداع وتقدمي منتجات 
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( TIC( من مدرسة )Quinnألفراد، إذ يشري)يعد رأس املال الفكري مصدرا لتوليد الثروة يف املؤسسة وا -
لألعمال أن ثالثة أرباع القيمة املضافة تشتق من املعرفة، ويضاف إىل ذلك أن األفراد من محلة الشهادات العليا 

 لذين مل يكملوا دراساهتم العليا ،ا عن أقراهنم %130هلم دخل يزيد بنسبة 

سالح تنافسي الذي يتمثل باملوجودات األكثر أمهية، إذ  تعد املؤسسات املعاصرة رأس املال الفكري أقوى -
جودات قيمة هي إذ أن أكثر املو  تسعى إدارة هذه املؤسسات إىل زيادة إنتاجية العمل املعريف والفرد العامل املثقف،

 املوجودات الفكرية،

 ألي مؤسسة.إن أمهية رأس املال الفكري تأيت من كونه ميثل أهم مصادر الثروة ودعائم القوة  -

كما يتضح أن رأس املال الفكري يعد مستقبل املؤسسات الساعية للنجاح يف األمد البعيد كون املوجودات الغري 
متالك اخلربات والتجارب والتقنيات والكفاءات الفردية يف أكثر أمهية إذ متثل بشكل حمسوس إ امللموسة تعد

 املؤسسة.
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 آليات بناء رأس المال الفكري المطلب الثالث:

ال، وأصبح أحد البنود الثابتة يف من قبل املهتمني يف فكر إدارة األعمإن رأس املال الفكري أصبح موضوعا بارزا 
جتذاب أعمال املؤسسات املعاصرة إذ أهنا يف غاية األمهية، وعليه فبناء قاعدة فكرية تعد من التحديات اليت إ

  صرة، ورأس املال الفكري يتميز مبجموعة من اخلصائص منها مصدر اإلبداع و االبتكار.تواجهها املؤسسات املعا
وعليه فبناء قاعدة فكرية تعد من التحديات اليت تواجهها املؤسسات املعاصرة إذ أن مؤسسات اليوم حتتاج إىل 
األفراد الذين ميتلكون خمزون أوسع من املعارف واملهارات والذين مبقدورهم أن يبتكروا و يفوزوا يف مستقبل جمهول 

 1.هذا يتطلب بناء مؤسسة باملوجودات الفكريةو 

  آليات بناء رأس املال الفكري و اليت تتمثل يف اإلستقطاب والصناعة، التنشيط واحملافظة.  ق إىلوسنتطر  

 2:ستقطاب رأس المال الفكريإأ.

ذت معظم جتاهات السائدة يف املؤسسات العاملية، التوجه حنو خدمة الزبون، التنافسية الشديدة، أخيف ظل اإل
السيما بعد تنامي إدراكهم حبقيقة تغيري مهمة  ستقطاب املوارد املتميزة،إ املؤسسات الصناعية تويل إهتماما ملوضوع

النجاح. ويف حماولة للبحث عن اإلسرتاتيجيات  إدارة املوارد البشرية من كوهنا عامل كلفة إىل أن تتوجه حنو عامل
 حصر عدد من هذه اإلسرتاتيجيات  وهي:ستقطاب مث املالئمة آللية اإل

 سوق العمل:شراء العقول يف  .1

فإن األمر يتطلب  ميثل رأس املال الفكري ميزة حرجة للمؤسسات الصناعية ودعامة أساسية إلزدهارها وتطورها،
           من جلان متخصصة يف هذه اإلدارة متابعة العقول الرباقة والنادرة، لغرض جذهبا وأمن إدارة املوارد البشرية 

املعريف الذي ينعكس  تستفيد منها املؤسسة بشكل كبري يف زيادة رصيدهاستقطاهبا كمهارات وخربات متقدمة وإ
 ستثمار.يف زيادة اإلبتكار واإلبداع بإ

 

 

                                                           
1
 .06 أيت خمتار عمر، محدي معمر، مرجع سبق ذكره، ص  

2
 .264 سعد علي العنزي، أمحد علي صاحل، مرجع سبق ذكره، ص  
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 شجرة الكفايات: .2

فاملكون املعريف يتضمن  إن الكفاية أو األهلية تتضمن مكونني رئيسيني مها: املكون املعريف واملكون السلوكي،
أما املكون السلوكي فيتضمن جمموع ما  واملهارات واخلربات املتصلة جبدارة الشخص،املفاهيم النظرية واملعلومات 

 .يقوم به الشخص أثناء تأدية العمل والذي ميكن مالحظته وتقييمه

املوارد البشرية اإللكرتونية ومتثل خمطط يوضح املهارات واخلربات  فتعد أحد تقنيات إدارة  وأما شجرة الكفايات 
بة للمؤسسة فضال عن سريهتم الذاتية من أجل حتديد املزيج الصحيح من األفراد املطلوبني، وتؤكد واملعارف املطلو 

)اإلستقطاب اإللكرتوين(  ستخدام أسواق املوارد البشريةيجية على أن شجرة الكفايات تسهل إهذه اإلسرتاترؤية 
 لرأس املال الفكري عن طريق شبكات احلواسيب.

 1والتعليم: مراجعة مؤسسات املعرفة .3

، كليات، جامعات( تعد مصدر مهم ترتكز رؤية هذه اإلسرتاتيجية على أن املؤسسات التعليمية )مدارس، معاهد
 األساس أن زيادة هذه املؤسسات تعد من أولويات اإلدارة العليا. على هذاستقطاهبم. و إلكتشاف املواهب وإ

 ستقطاب القوى العاملة:إ .4

على القوى العاملة يقتضي تعيني األفراد دراسة مسبقة ودقيقة للمصادر املختلفة اليت ميكن أن حنصل منها 
      متطلبات أو مؤهالت من يشغل الوظيفة حتياجاهتا من القوى العاملة وتبنياملطلوبة، فبعد أن حتدد املؤسسة إ

هلا من أن تبحث على من يشغل الوظائف، عن طريق حتليل وتوصيف العمل فهي ال بد   وحتدد وصفا للعمل
ستقطاب القوى العاملة املطلوبة مللء الوظائف الشاغرة على البحث أو إو  والبحث عن مصادر القوى العاملة،

يقتضي التعرف على مصادر هذه القوى واليت ميكن إمجاهلا مبصادر داخلية وأخرى خارجية. وحتديد املصادر يكون 
ع يف خطأ تتعدد يف احلالة الثانية مصادر األفراد وقد تقع بعض املشاري الكربى، حيثبسيط نسبيا يف املؤسسات 

بذلك حتاول تبسيط األمور، أو التهرب من مسؤولياهتا جتاه ما  هاعتادت عليها، ولعلبإتباعها مصادر بذاهتا إ
إىل بعض املصادر دون يرتتب عليها من دراسة خاصة بتحديد املصادر وتنمية مصادر بديلة، وقد تلجأ اإلدارة 

      .وبذلك تعجز عن وضع الشخص املناسب لى ضوء جتارب سابقة تغريت ظروفها،دراسة كافية أو تقييم هلا ع

                                                           
1
 . 15 ، ص2015ديسمرب  15، جامعة اجلزائر، الرأس المال الفكريإستراتيجيات وخطوات تأهيل فالحي الزهرة، نوري احلاج،   
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 صناعة رأس المال الفكري : .1

 نظمية، واليتأمرا يف غاية األمهية بالنسبة للمؤسسات ألهنا تعترب مصدرا للميزة امل متثل صناعة رأس املال الفكري
بتكار املعرفة واملشاركة فيها، مما جيعلها تتفوق على املؤسسات املنافسة يف السوق. متثل تراكم إمكانيات املؤسسة إل

ظمة األنستخدام طرائق فاعلة للربط بني أدوات العمل اجلديدة، و صناعة رأس املال الفكري تتطلب إفعملية 
 مة آللية صناعة رأس املالسرتاتيجيات  املالئملالئمة، ويف حماولة للبحث عن اإلاملبتكرة، والتصاميم التنظيمية ا

 الفكري مث حصر عدد من هذه اإلسرتاتيجيات وهي:

 خريطة املعرفة: .1

خريطة املعرفة على أهنا تقدمي عرض مرئي للمعرفة احليوية اليت تؤدي إىل حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية، ومن تعرف 
وعلى هذا األساس فإن املؤسسة  .أن جندها؟ع املعرفة اليت تأمل مبشاركتها، ومع من؟ و أين ميكن مث تركز على نو 

ستخدام خريطة املعرفة و مستوى الفجوة بداخلها، فغاية إ ، للتعرف على حمفظة املعرفة فيها،ترسم خريطة املعرفة
 تتمحور يف:

 مؤسسة مقارنة باملؤسسات املنافسةحتديد املركز املعريف لل 1-1

 خريطة المعرفة (: 2-1 الشكل رقم )

 معرفة إبتكارية                                                                                                

 معرفة متقدمة                                                                                                

 معرفة جوهرية                                                                                 

 معرفة  إبتكارية            معرفة متقدمة                  معرفة جوهرية                        

 268سعد علي العنزي، أمحد علي صاحل مرجع سبق ذكره،  المصدر:

 

 مبتكرة

          فائدة         

 منافسة               

                                                                                                                

 متقاعسة

 

 في 

                                                                                      خطر
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ها حتديد املركز املعريف حتددها اخلريطة أساسأنواع من املعرفة  أن هناك ثالثة 02ويتضح من الشكل رقم 
 للمؤسسة:

بها لدى املؤسسة ملواجهة املنافس،و مبوج املعرفة اجلوهرية: أقل حجما ومستوى من املعرفة اليت ينبغي توافرها - 
 فيه، لكن ال يعطيها ميزة تنافسية، تعمل تتمكن من معرفة قواعد اللعبة يف جمال القطاع اليت

ختتار أن تنافس على كتساب قدرات املنافسة، عندما ي املعرفة اليت متكن للمؤسسة من إاملعرفة املتقدمة: وه -
 أساس املعرفة،

 املعرفة اإلبتكارية: هي اليت تعطي املؤسسة القدرة على قيادة القطاع. -
الفجوات النقص أو الضعف يف املعرفة من أجل العمل على إغالق تلك  حتديد فجوات املعرفة اليت متثل 1-2

 بصناعة املطلوب منها، وأن أبرز ممارسات املعرفة تكون عن طريق:
األفراد يف جمال حل املشاكل باإلستفادة من املعرفة املدونة يف أنظمة الربجميات، ألن تقنيات  أ. تعزيز قابليات 

املعلومات تسمح بصناعة رأس املال الفكري بطريقة جديدة، فاعلة ومرنة عن طريق جتميع البيانات وحتليلها 
 ة للمؤسسة،ا يساهم يف زيادة اخلرب ، مموتقدميها للمختصني، ورسم السيناريوهات املالئمة

 ن العمل مع ذوي الكفاءات العاليةمتكني األفراد م  ب.
 بناء األنسجة الفكرية: -2

تتعلم مع بعض مث تنحل عند بتكارية تتفاعل و نسيج العنكبوت تشارك فيه جمموعة إمتثل األنسجة تشكيل يشبه 
يجية جديدة وتعلم جديد آخر وتؤكد رؤية إسرتات مبجموعة إبتكارية نتهاء املشروع احملدد، لتشكل مشروع آخرإ

ستقاللية واملرونة والتفاعالت الكثيفة واملتنوعة بني خمتلف املهنيني اإلبتكاريني، تؤدي األنسجة الفكرية أن توفر اإل
 إىل التعلم السريع، وزيادة الرافعة املعرفية، ولقد حددت خصائص األنسجة الفكرية الناجحة كاآليت:

 اخلربة الواسعة والتحسس املعريف، أعضاء الفريق يف جمال نطقي يف خصائص جتانس م -
 تاج أفكار تتناسب وحاجات املؤسسة،تفاعل حقيقي إلن -
 يف تقليل ضغط التنافس، أمهيتهااكز القرار باألفكار املقرتحة و مر تفاوض إقناعي للمديرين و  -
 العملي.عال من جعل األفكار املقرتحة قابلة للتنفيذ متكن  -
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 1:القيادة الذكية -3
تتطلب صناعة رأس املال الفكري إىل التعامل مع القيادة الذكية، ألن املدير الذكي يركز اهتمامه على التعلم 
املنظمي، و يكون مساعدا للتعلم أكثر مما يكون مشرفا، و معلما أكثر مما يكون معطيا لألوامر. فاملدير الذكي 

 س التقدير الفعال و اليت من أمهها ما يلي:هو القادر على ممارسة أس
 ا ما يؤدي إىل املزيد من التقدير،إىل التفوق وهذاإلستمرار: من خالل القيام بتقدير األداء املتفوق مما يدفع  أ.

 ابية على عكس التقدير املتأخر،جيالفورية: فالتقدير الفوري واآلين يأيت بالنتائج اإل ب.
 جعل التقدير ممتعا وصعب النسيان، اإلمتاع:ج. 
 ير األقسام من أجل تقدير عامليهم،الشمول: تشجيع مدد. 
 .الدستور: جعل التقدير جزء من دستور وثقافة املؤسسةهــ. 

 املؤسسة املقلوبة: -4
كل التنظيمي أي التحول من اهلياكل اهلرمية إىل هياكل تسمح بإدارة رأس ماهلا الفكري مبرونة عالية ألن طبيعة اهلي

( يف إصدار التعليمات واألوامر، حىت إن  رأس املال الفكري يف املؤسسات املقلوبة يسمح حبرية تامة للمحرتفني )
اإلدارة العليا فيها جتعل من احملرتفني الرؤساء احلقيقيني للمؤسسة إذ أن اإلدارة الفاعلة هي اليت تتخلى عن اهلياكل 

فة، بل إهنا متثل خطر على تعد تصلح ملواجهة حتديات ومتطلبات مؤسسات املعر التنظيمية التقليدية واليت مل 
تخذ أشكاال إذا ما أرادت البقاء يف ظل الظروف املنافسة أن تستثمار رأس ماهلا الفكري ألن املؤسسات عملية إ

 الثبات.ب مع حركة املعرفة الدائرية واملتداخلة واملتقاطعة واليت ال تعرف هلياكل جديدة تتناس
 األجور واحلوافز: -5

عتبارها وسيلة إشباع الفرد حلاجاته الكثري من نواتج األداء التنظيمي، فإيف حتديد  تلعب األجور دورا هاما
األساسية، فهي تؤثر على رضا الفرد يف عمله وأيضا على رغبة الفرد يف األداء وآثاره على فاعلية األداء احملققة.  

حدى الطرق املادية واملعنوية أو كالمها وبواسطتها يتم توجيه وتشجيع املستخدم على تقدمي كما أن احلوافز تعترب إ
مبا أحسن أداء. كذلك هي مبثابة املقابل للعمل املتميز وأن األداء الذي يستحق احلافز هو أداء غري عادي أو ر 

 جر.إىل تعويض إضايف يزيد عن األ ستحقاق العاملنيوفقا ملعايري أخرى تشري إىل إ
 
 

                                                           
1
 .272 سعد علي العنزي، أمحد علي صاحل، مرجع سبق ذكره، ص  
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 كما حيقق النظام اجليد للحوافز نتائج مفيدة من أمهها:
 زيادة نواتج العمل، -
 ،حتياجات العاملنيإشباع إ -
 املني بروح العدالة داخل املؤسسة،إشعار الع -
 جذب العاملني إىل املؤسسة، -
 حتسني صورة املؤسسة أمام اجملتمع. -

 تنشيط رأس المال الفكري والمحافظة عليه: -ج
 تنشيط رأس املال الفكري:  .1

إذا كانت املؤسسة هتتم بالكفاءات واخلربات من األفراد العاملني لديها يتوجب عليها العناية واإلهتمام هبذه 
الكفاءات واملواهب، مبعىن أن تعمل مببدأ التنشيط املكثف للتشبع باملعرفة، وذلك بإستخدام املعلومات واملعارف 

أوال بأول وشحن القدرات الذهنية هلم من خالل توفري بيئة مناسبة للمشاركة يف توليد املوجودة يف عقول األفراد 
 األفكار كإستخدام اإلجتماعيات املرنة واإلستشاريني والتفاعل بني املوارد البشرية داخل املؤسسة.

 1ومن أساليب تنشيط وتطوير رأس املال الفكري:
 عصف األفكار:  *

وهو  19572سلوب، وقد مت نشره يف كتاب له حتت إسم اخليال التطبيقي سنة يعد " أسبور " مبتكر هذا األ
املشكلة اليت تعاين منها املؤسسة، ومن مث يتم أفراد، يتم توضيح  10إىل  5أسلوب يتعلق بتكوين جمموعة حبدود 

الفكري، حول   تلقي األفكار املختلفة من مصادر متعددة هلذا نظرا لتباين القدرات واملهارات لدى رأس املال
كيفية التعامل مع هذه املشكلة، واليت ستنتهي بدون شك بإقتناء القدرات اإلبداعية لدى العاملني، مما يؤدي إىل 
توليد أكرب عدد ممكن من األفكار وبذلك ستشهد املؤسسة حرصا أكرب على تطبيق وتنفيذ األفكار املتفق عليها،  

 فرص إرتباطهم باملؤسسة.كوهنا كانت من صنع العاملني مما يزيد من 
 
 

                                                           
1
 .11، جامعة املوصل كلية اإلدارة واإلقتصاد، ص رأس المال الفكري وتأثيره في تحسين جودة الخدمة التعليميةحسني ليث سعد اهلل،   
2
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة أيب بكر بلقايد مساهمة اإلنفاق على رأس المال الفكري في أداء المؤسسة الصناعيةمحاين عزيز، د 

 .  59 ، ص2015-2014تلمسان، 
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 حلقات السيطرة النوعية:  *
تتمثل يف إلتقاء جمموعة من العاملني ذوي اإلختصاصات املتشاهبة مبحض إرادهتم، ساعة يف األسبوع ملناقشة 
مشكالت حتقيق الكفاءة اإلنتاجية. حيث أهنم يدرسون طبيعة العمل اإلنتاجي أو اخلدمايت، وجيتهدون يف تطوير 

العمل، من خالل املناقشة وتطوير األفكار وكذا حتديد اإلسرتاتيجية النسي للعمل، قد تشارك يف ذلك برامج 
اإلدارة العليا مرة أو مرتني سنويا لإلطالع على التقدم احلاصل، كما أهنا تساهم يف ختفيض نسبة الغيابات، وكذا 

  يف إستثمار الطاقات الفكرية هلا من خالل إستقبال أرائهم.
 سلوب اإلدارة على املكشوف:أ *

هو أسلوب يهدف إىل إستخدام املعلومات املوجودة يف أذهان العاملني عامة ورأس املال الفكري خاصة، وذلك 
من خالل شحن القدرات الذهنية هلم بتوفري اجلو املالئم من خالل إجتماعات ولقاءات تتضمن املصارحة بلغة 

 األرقام بني أعضاء املؤسسة.
 أسلوب اجلماعات احلماسية:  *

يتمثل يف جمموعة صغرية من األفراد تكون نشيطة وحتب اإلجنازات الصعبة وتتسم باملخاطرة واملغامرة، وهي تقوم 
على توليد اإلثارة واملتعة يف املناقشة بالشكل الذي جيعل املشرتكني من األفراد يف اجلماعات يشعرون باحليوية 

تخدام أفكارهم، حبيث يتم إشرتاك العاملني وجها لوجه مع أصحاب اخلربة يف جمال والتفاؤل، ويزيدون من إس
ختصص املؤسسة مع تسهيل احلوار بإستخدام تقنيات املعلومات كاملؤمترات الصوتية، الربيد اإللكرتوين وشبكات 

 احلاسوب.
 . احملافظة على الرأس املال الفكري:2

ات، يعترب أحد أهم العوامل املسؤولة عن إمتالك ميزة تنافسية للمؤسسة، إن الرأس املال الفكري ممثال يف الكفاء
وهذا بالنظر إىل تلك الكفاؤات واليت تكون مسؤولة عن  وكذا عامال دافعا إىل النجاح يف إخرتاق األسواق العاملية،

حدوث املشاكل  إختاذ وتطبيق قرارات إسرتاتيجية اليت هتيء للمؤسسة فرص للنجاح، أو قد يتسبب يف املقابل
املؤيدة إىل الضعف واخلسارة وعليه فإن فقدان الكفاءات أو ضعف أدائها يعد سببا رئيسيا يف فشل إسرتاتيجيات 
وسياسات املؤسسة وهو ما كان الدافع األساسي للمحافظة على هذه الكفاءات والعمل على تنشيطها وتطويرها 

 مبختلف الوسائل ضمانا لبقائها.
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 1احملافظة على الرأس املال الفكري مايلي:ومن أساليب 
 احلافز املادي واإلعتباري:تنشيط  *

هناك جمموعة من العوامل واملؤثرات اخلارجية املثرية للفرد تدفعه ألداء املهام املوكلة إليه على أكمل وجه، ومن 
 معني ويتجسد هذا يف: خالل إشباع حاجاته ورغباته املادية واملعنوية وكذا اإلجتماعية، وترشده إىل سلوك

  ألجور واملكافآت ومشاركة األرباح،اجلوانب املادية كا -
اجلوانب املعنوية وتشمل إشعار العاملني بأمهيتهم، إشراكهم يف اإلدارة، منح األلقاب، الكلمة الطيبة،   -

 ة أفضل موظف،كلمات الشكر والتقدير أمام الزمالء، جائز 
م العاملني أياكان موقعهم الوظيفي، تعزيز مكانتهم يف اجملتمع مع تقدمي اجلوانب اإلجتماعية وتضم إحرتا -

 اخلدمات الطيبة هلم، توفري السكن، فرص إكمال الدراسات العليا.
 التصدي للتقادم التنظيمي: *

إن التقادم يشري إىل عجز الفرد عن تطوير مهاراته وخرباته بإستمرار، وختلفه عن مسايرة التطوير والتجديد 
اصل يف حقل إختصاصه. يف حني أن التصدي للتقادم يعين مجيع اإلجراءات والوسائل اليت تتخذها احل

املؤسسة من أجل تطوير القدرات وكذا خربات العاملني فيها بإستمرار مما جيعلهم قادرين على مواكبة آخر 
 ال وهي:التطورات، كما أن هذا التصدي البد أن ينصب يف مجيع أنواع التقادم التنظيمي أ

 ات واملهارات اإلدارية والفنية،تقادم املعرفة الذي يشمل تقادم اخلرب  -
 ا من خالل اجلوانب الشخصية للفرد،تقادم القدرات ويظهر هذ -
 التقادم الثقايف املتبلور حتت تأثري القيم واملعتقدات والعادات اإلجتماعية. -
 مواجهة اإلحباط التنظيمي: *

احلالة النفسية اليت تنشأ من جراء فشل الفرد يف إجناز أو حتقيق أهداف معينة، بسبب يعرفه الدباغ على أنه 
 وجود عوائق وعقبات ال ميكن مواجهتها أو السيطرة عليها، وتكمن مظاهر اإلحباط التنظيمي فيما يلي:

 الشخصي، ختريب اآلالت،مظاهر مادية تشمل العدوان، التدخل  -
 ستياء، التوتر، القلق واإلكتئاب،اإل مظاهر نفسية تضم عدم الرضا، -
 مظاهر تنظيمية تضم الغياب، إرتفاع معدل دوران العمل، إرتفاع نسية الشكاوي، ضعف اإلنتماء والوالء. -

                                                           
1
 .60 ق ذكره، صسبدمحاين عزيز، مرجع   
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 تقليل فرص اإلغرتاب التنظيمي: *
ويعرب إن اإلغرتاب يعرب عن حالة نفسية، إجتماعية تسيطر على الفرد وجتعله غريبا وبعيدا عن نواحي عمله، 

عنه الصائغ كمايلي: بأنه عدم التكيف مع احمليط والبيئة، أو أنه احلالة اليت تعرب عن ضعف القدرة على 
 التكيف مع الظروف البيئية اجلديدة.

 تعزيز التميز التنظيمي: *
ويقصد به مجيع الوسائل واألساليب اليت من شأهنا زيادة عدد املسامهات الفكرية للعاملني باملؤسسة من 
خالل إمتصاص املعرفة املفيدة واألفكار اجلديدة املتواجدة بعقوهلمعن طريق تشجيع اإلبداع واإلبتكار، العمل 

 بروح الفريق، إحرتام اآلراء هذا كله يزيد من رأس املال الفكري مما مينح املؤسسة مسة البقاء واإلستمرارية.
 

 المبحث الثاني: قياس رأس المال الفكري
عملية قياس املوجودات الفكرية من األصول الصعبة، بسبب صعوبة التقدير وتقييم العمل الذهين  تعد     

واملعريف، وعلى الرغم من ذلك فقد سعت املؤسسات إىل قياس موجوداهتا الفكرية ألسباب عدة، وهناك عدة 
 دوافع رئسيية للمدراء لقياس املوجودات الغري ملموسة.

 
 س  رأس المال الفكري وأهميتهالمطلب األول: تعريف قيا

إن مصطلح القياس بشكله العام هو عملية مجع املعلومات عن خاصية معينة لتحديد مقدارها، فقد عرف 
جمموعة إجراءات تتبع لقياس مدى توافر خصائص معينة يف الفرد واحلكم  1قياس رأس املال الفكري على أنه:

 ة، حيث أن النتائج تتوقف على دقة األداة املستعملة.على إمكانية قيامه مبهام وأنشطة وظيفية معين
 وبناءا على ما سبق يتضح أن لقياس رأس املال الفكري أمهية كبرية ميكن توضيحها من خالل النقاط التالية:

قياس رأس املال الفكري يكشف عن خصائص وقدرات األفراد العاملني باملؤسسة، كما أنه حيدد ذوي  -
املتميزة منهم، ومن مث يعد أداة تتيح للمدريني إكتشاف وتبين املصدر الثمني املتمثل يف القدرات اإلبداعية و 

 ي يصعب تقليده من قبل املنافسيني،رأس املال الفكري، والذ

                                                           
1
 .71 سعدون محود جنري الربيعاوي، حسني وليد حسني عباس، مرجع سبق ذكره، ص  
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إن قياس رأس املال الفكري يقدم مقاييس كمية وموضوعية للسلوك حيث تستخدم يف التنبؤ بسلوك األفراد  -
يعين إمكانية تنبؤ املدريني بالسلوك املطلوب من رأس املال الفكري مستقبال، مع تكييفه يف املستقبل  وهو ما 

لصاحل املؤسسة مبا يساهم يف حتقيق التميز عن املنافسيني وضمان البقاء يف عامل املنافسة كما أنه يعد أداة من 
خطط لتنشيط أدائهم وتطوير  األدوات احملددة لنقاط القوة والضعف يف أداء العاملني، مبا يساهم يف وضع 

 1كفاءاهتم وكذا محاية خرباهتم من التقادم.
كما ميثل أيضا مؤشرا لتقومي أداء املؤسسة، من خالل حتديد مستوى أدائها بالنسبة للسياسة اليت تنتهجها مع 

إذا رأس املال الفكري، مع بيان مدى حتقيق املؤسسة ألهدافها املوضوعة حىت يتم تصحيح املسار بسرعة 
 وجد إحنراف.

 
  المطلب الثاني: مداخل قياس رأس المال الفكري

لقياس رأس املال الفكري وجدت ثالث مداخل رئيسية وهي: مدخل حماسبة املوارد البشرية، مدخل التعليم 
 التنظيمي، مدخل امللكية الفكرية.

 مدخل حماسبة املوارد البشرية: .1
املوجودات على أهنا: شيء ما ميثل رصيد مدين يرحل إىل املدد املستقبلية تعرف مجعية احملاسبيني األمريكية 

التالية يف الدفاتر احملاسبة، بوصفه حقا من حقوق امللكية أو نفقة متت وترتب عليها حق امللكية أو قيمة 
املستقبل، تتعلق باملستقبل. وهي بذلك تشري إىل اخلدمات واملنافع املتاحة والقادرة على إشباع احلاجات يف 

الوسائل اليت تكون هلا قيمة ومتتلكها املؤسسة كليا أو جزئيا، وهلا  2وهو ما تؤكده نفس اجلمعية على أهنا:
 حقوق قانونية وميكن أن حتوهلا من نوع آخر يف أي وقت شاءت.

 مما سبق نستخلص ثالثة خصائص أساسية ينبغي توفرها يف املوارد البشرية لكي تصف على أهنا موجودات
 وهي:

 ك توقع ملنافع إقتصادية مستقبلية،أن يكون هنا -
 إستالم أو اإلستفادة من املنافع، أن تكون املؤسسة اليت تثبت املوجودات يف كشوفاهتا احلق يف -

                                                           
1
، ص 2003، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، رأس المال الفكري طرق قياسه وأساليب المحافظة عليهعادل حرحوش، أمحد علي صاحل،   

82-83. 

2
 .311 -310ص ، 2003الطبعة األوىل، األردن، عمان، ، ، دار وائل، إدارة الموارد البشريةخالد عبد الرحيم اهليثي،   
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 إمكانية قياس أو تقدير املنافع املتوقعة. -
 . مدخل التعلم التنظيمي:2

وجتاهل أثر تفاعل األفراد يف املؤسسة يف تنمية معارفهم  املوارد البشرية على األشخاص اسبةلقد ركز مدخل حم
ومهاراهتم، ويركز هذا املدخل على قياس وحتليل عالقة التعلم مع الكلفة نتيجة إكتساب معرفة أو مهارة 
معينة، ومن قواعد هذا التحليل إمكانية قياس حجم التكاليف اليت ميكن توفريها نتيجة التعلم، ويبقى السؤال 

ية قياس قيمة التعلم الذي ال ينعكس بشكل مباشر على خفض التكاليف، ومع ذلك يبقى هذا حول كيف
 1املدخل يوفر أداة موضوعية يف قياس وتقيم أنواع حمددة من املعارف واملهارات.

 . مدخل امللكية الفكرية: 3
وهو ما يبني إن امللكية إن هذا املدخل يوضح بأن حقوق امللكية الفكرية متثل رأس املال الفكري للمؤسسة، 

الفكرية تعىن أن أي منتوج للعقل البشري يتجسد يف شكل أفكار، إخرتاعات، أسلوب عمل مبتكر، عالمة 
 جتارية، أو نظام لعمليات تصنيع حبيث متتلك قيمة إقتصادية يف السوق.

ل كل نوع من أنواع املدخل يف إستناده جمموعة من القوانيني اليت تنظم أين وكيف ميكن تسجيويتميز هذا 
امللكية الفكرية، وطبقا هلذا املدخل ميكن قياس وتقييم األنواع التالية من امللكية الفكرية كحقوق الطبع، 
براءات اإلخرتاع، أسرار العالمة التجارية، وبالرغم من وضوح هذا املدخل إال أنه يصعب عليه تقييم املعرفة 

يت تؤثر تأثريا واضحا يف أدائها ولكن يصعب جتسيدها ألغراض التقييم الضمنية اليت تعرب عن ثقافة املؤسسة وال
وهناك فرضية أخرى لقياس رأس املال الفكري وهي أكثر  مع املعرفة الصرحية واليت أمثلها امللكية الفكرية.

بساطة، تقوم على أساس أن قيمة رأس املال الفكري تساوي الفرق بني القيمة السوقية للمؤسسة والقيمة 
 صوهلا املادية املسجلة حماسبيا، وهو ما يربز وجود قيمة معنوية أو أصول غري مادية غري مسجلة حماسبيا.أ

 
 
 
 
 

                                                           
1
-15، املؤمتر العلمي الرابع، الريادة واإلبداع، جامعة فلوريدا، مفهوم وأساليب تقييم وتكوين الموجودات المعرفيةحممود العبيدي،   

 . 05 ، ص16/03/2005
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  المطلب الثالث: نماذج قياس رأس المال الفكري
لقد برزت جهود كبرية يف جمال قياس رأس املال الفكري حماولة منها إىل تطوير مقاييس ميكن الركون إليها يف 

املستوى املؤسسات، إال أنه الزالت هناك مساحة عدم إتفاق بني األنظمة املالية واحملاسبية، فيما  القياس على
 يتعلق هبذه املقاييس مبا يؤثر إستمرارية احلاجة ملزيد من التطوير والتحسني هلذه املقاييس.

 1وفيما يلي نعرض بعض النتائج القياس:
 :scandia Navigtorمنوذج  .1

سنويا لتحليل ( واليت تعترب أوىل املؤسسات اليت أعدت تقريرا  scandia يرتبط بشركة التأمني السويدية )وهو منوذج 
( مديرا لرأس املال الفكري، حيث  Edvinsson رأس املال الفكري. وقد ذهبت إىل أبعد من ذلك عندما عينت )

ور شامل ال يقتصر فقط على املؤشرات قام باإلشرتاك مع زمالء له بتطوير منوذج رأس املال الفكري من منظ
 املرتبطة برأس املال املايل.

( يعين مضامني املعرفة، اخلربات العلمية، التكنولوجيا التنظيمية،  Edvinsson إن رأس املال الفكري من منظور )
ل الفكري يتكون عالقات الزبائن، املهارات املهنية املقدمة والضرورية للمنافسة يف السوق. لذلك يرى أن رأس املا

من رأس املال اإلنساين ورأس املال اهليكلي فيه: رأس املال البشري يتضمن املعرفة التنظيمية، املهارات وخربات 
العاملني، أما رأس املال اهليكلي فيتكون من عناصر رأس املال التنظيمي ورأس املال الزبوين. مع العلم أن رأس املال 

اإلبتكاري ) احلقوق الفكرية واألصول غري امللموسة ( ورأس مال العمليات ) نظم  التنظيمي حيتوي على رأس املال
املعلومات، قواعد البيانات (، ورأس املال الزبوين الذي بدورة يتضمن العالقات التنظيمية مع املوردين املوزعني 

 2وأصحاب املصاحل.
 
 
 
 

 
 

                                                           
1
 .30 ، ص2011 ، يوليو22، جملة حبوث الرتبية النوعية، جامعة املنصورة، العدد إدارة رأس المال الفكري وقياس وتنميتهاهلالل الشرييين،   

  
2
 .  75 ص، 2007 عمان، الطبعة األوىل،، دار املناهج للنشر والتوزيع، إدارة المعرفةسعد غالب ياسني،   
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 وميكن توضيح كل هذا يف الشكل التايل:
 Scandia Navigtorنموذج (:  3 – 1الشكل رقم ) 

 
  
 
 
 

 

 

   

               
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .78 سعد غالب ياسني، مرجع سبق ذكره، ص المصدر:

 القيمة السوقية

 رأس املال الفكري

رأس املال 
 الزبوين

رأس مال 
 العمليات

رأس املال 
 اإلبتكاري

رأس املال 
 اهليكلي

 رأس املال املادي

رأس املال 
يالتنظيم  

رأس املال 
 البشري
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 :Balannced score card (BSC). منوذج 2
( والذي يهدف إىل حتقيق توزان بني املنظور احملاسيب التقليدي غري  Kaplan et Norton ويعرف أيضا بنموذج )

امللموسة والنماذج القياسة األخرى لتقييم رأس املال الفكري، ويضيف النموذج مكونات جديدة أمهها متغريات 
 والتعلم، حتسني نشاط األعمال، عالقات الزبائن وتكوين القيمة يف ضوء املؤشرات املالية وغري املالية.اإلبتكار 

عالوة على ذلك ميكن القول أن ما مييزه هذا النموذج عن غريه من مناذج تقييم وقياس رأس املال الفكري هو أنه 
أنشطتها من قيمة ملموسة وغري ملموسة  يقدم رؤية مشولية للوضع احلايل للمؤسسة وذلك من حيث ما تضيفه

األخرى اليت ترتكز على حتديد قدرات العاملني ومستوى  ضمن سياق عملية تكوين القيمة على خالف النماذج
 إجنازاهتم احلالية فقط.

( حياول أن يربط عملية رأس املال الفكري برسالة املؤسسة وإسرتاتيجيتها وذلك من  BSC هذا يعين أن منوذج )
 ل ترمجة الرؤية اإلسرتاتيجية إىل خدمة شاملة ومتنوعة من مؤشرات األداء.خال

املرتبطة بأصحاب املصلحة والزبائن املتغريات اخلارجية  مبعىن آخر حياول النموذج حتقيق التوازن مابني تقييم وقياس
 العالقة بأنشطة األعمال اجلوهرية.وقياس املتغريات الداخلية ذات 
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 1وذلك موضح يف الشكل التايل: 

 لتقييم وقياس الرأس المال الفكري BSC(: نموذج 4-1الشكل رقم )

 إدارة املعرفة 

  stockolders الرؤية اإلسرتاجتية أنشطة األعمال 
objectives indicators                                                                            

 حتسني العملية                                                              إدارة العالقات          

 تكوين  القيمة

 

Value creation  

objectives  

indicators 

                                                                   إدارة التكلفة وامليزانية

 . 80 سعد غالب ياسني، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .74 سعد غالب ياسني، مرجع سبق ذكره، ص .
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 : sveibyمنوذج  .3

هذا النموذج له هدف عملي أكثر منه نظري  Korl Eriksveiby  يعرف مبراقب األصول غري ملموسة الذي قدمه
لقياس لفتح نوافذ قليلة للمدريني وذلك من أجل املباشرة بإختيار مفاهيم رأس املال الفكري واألصول غري نقدي 
ويقوم   1األصول غري امللموسة يف املؤسسة يف ضوء أربعة معايري أساسية هي النمو، اإلبتكار، الكفاءة، اإلستمرار.

باألصول غري امللموسة إلستخراج القيمة السوقية واألصول غري امللموسة النموذج على مقابلة األصول امللموسة 
و املهارات احملورية، اهليكل الداخلي، واهليكل اخلارجي كما تتكون من ثالثة مكونات أساسية هي: الكفاءات أ

  هو موضح يف الشكل التايل:

 sveiby(: نموذج  5-1 الشكل رقم )

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 77سعد غالب ياسني، مرجع سبق ذكره، ص  المصدر:

                                                           
1
 .174 -171سعد علي العنزي، أمحد علي صاحل، مرجع سبق ذكره، ص   

 القيمة السوقية

ات القيمة مؤشر 
لألصول الدفرتية 

ةيالصاف  

األصول 
 غريامللموسة

 النمو

 

 خماطر اإلستقرار

رإلبتكاا  

 الكفاءة

مؤشرات اهليكل 
 اخلارجي

مؤشرات  مؤشرات اهليكل
املهارات أو 
 الكفاءات

رإلبتكاا  

 

 النمو

 

 الكفاءة

 

 الكفاءة

 

رإلبتكاا  

 

 النمو

 

 الكفاءة

 

 النمو

 

رإلبتكاا  
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( لألفراد ميثل أصل من األصول، أو هي املورد اإلسرتاتيجي املؤثر تأثريا  اجلوهرية املهارات والكفاءات احملورية )إن 
 1مباشر يف تشكيل األصول األخرى ويف إنتاج قيمتها.

هتا أما اهليكل الداخلي فيتكون من نطاق أوسع من املفاهيم، النماذج والنظم اإلدارية اليت يقوم بتكوينها وإدار 
العاملني ولكنها مع غريها من مكونات اهليكل الداخلي األخرى تعترب ملكا للمؤسسة وبالتايل تبقى موجودة حىت 

 مع مغادرة العاملني املؤسسة بصفة مؤقتة أو دائمة.

ويف حني اهليكل اخلارجي يف النموذج يتضمن كل عمليات املؤسسة مع الزبائن، املوردين، وشركاء األعمال، كما 
ل على عناصر رمزية أخرى مثل: اإلسم التجاري، العالمة التجارية، السمعة، الشهرة، الصورة الذهنية الزبائن يشم

 عن املؤسسة.

 :باملعدالت التالية sveibyن التعبري عن منوذج وميك
  .= القيمة الدفرتية الصافية لألصول امللموسة + قيمة األصول غري امللموسة القيمة السوقية

 .األصول غري امللموسة = الكفاءة الفردية + اهليكل الداخلي + اهليكل اخلارجيقيمة 
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 .77 سعد غالب ياسني، مرجع سبق ذكره، ص  
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 خالصة الفصل

 
من خالل التعرف على اإلطار النظري لرأس املال الفكري تبني أنه يعرب بصورة أساسية عن األصول املعرفية 

هو أهم املكونات الفرعية لرأس املال واألصول غري املادية للمؤسسة، وقد توصلنا إىل أن رأس املال البشري 
الفكري، ويعد أساسا مهما ملكونات رأس املال الفكري األخرى ورأس املال البشري يتعلق بالتفكري بصورة أساسية  

 كما يركز على املعرفة واملهارات اليت يتمتع هبا أفراد املؤسسة وخصائصهم ومساهتم الشخصية.
لح رأس املال الفكري، وحلد اآلن ال يوجد إتفاق بني الباحثني حول مصط 1997منذ أن أطلق تومستوات عام 

مفهوم حمدد لرأس املال الفكري، ولكنهم متفقون على نقطة جوهرية يف تعريفهم لرأس املال الفكري تتمثل يف أن 
اصر هذا املورد يرتبط بشكل أساسي باملعرفة اليت من املمكن أن تؤدي إىل خلق القيمة كما يالحظ ثالثة عن

مرتبطة إرتباطا وثيقا بكل التعاريف هي: أنه مورد غري ملموس، وأنه املعرفة اخلالقة للقيمة، وأخريا يعكس تأثريات 
اخلربات املرتاكمة. ولقد تزايد اإلهتمام برأس املال الفكري يف الفرتة األخرية مما أدى إىل ظهور العديد من 

وملاله من أثر  فظة عليه لغرض حتسني قدرة املؤسسات على املنافسةالدراسات اليت تبحث يف كيفية إستثماره واحملا
 اإلبداع والتميز يف شىت جماالت األعمال.

 



 

                                                                             
الثاني: مساهمة إدارة الموارد البشرية في  الفصل

 تحقيق الجودة الشاملة
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 مقدمة الفصل
 

لقد أصبحت حاجة املؤسسات لإلبداع مطلبا ملحا ومهما خاصة بالنسبة لتلك املؤسسات اليت تسعى إىل التميز 
متجددة ومتغرية تتطلب من اإلدارة العليا يف األداء، واحملافظة على استمراريتها يف بيئة تنافسية إذ تواجهها حتديات 

تبين سياسات واسرتاتيجيات تتكيف مع هذه التحديات لتحقيق أهداف املؤسسة باألسلوب الناجح، نظرا للتغري 
يف بيئة العمل. مما يوجب على اإلدارة العليا توفري فرص اإلبداع والتجديد والتحديث يف أساليب العمل،  واجملدد

 ى العنصر البشري الذي يعترب جوهر العملية اإلبداعية، عن طريق هتيئة البيئة اإلدارية املناسبة.وذلك بالرتكيز عل
  هذا الصصل سوف احاو  توييح اإلطار النظري إلبداع التنظيم،، من خلا  املباحث التالية ويف

 املبحث األو   أساسيات اإلبداع التنظيم،،
  وأساليب تنميته والعلاقة بني الرأس املا  الصكري واإلبداع التنظيم،.املبحث الثاين  معوقات اإلبداع التنظيم، 
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 المبحث األول: أساسيات حول اإلبداع التنظيمي
يعد اإلبداع التنظيم، من املواييع املهمة يف الوقت احلاير، فهو ظاهرة قدمية ظهر منذ اخلليقة وتطور مع مراحل 

الطبيعة قبل أن يولد من املختربات وأقسام البحوث، فاإلبداع عملية متعددة  أحضاناحلياة اإلنسانية، فقد ولد من 
 طارئا أو حمصزا، ال يستند إىل أريية متده بسبل البقاء اجلوانب تتصاعل فيها متغريات عديدة وه، ليست حدثا

 واإلستمرارية وإمنا يلجأ إليه اإلنسان لغرض التكيف مع الظروف اجلديدة وامللائمة معها من أجل البقاء والنمو.
 

 المطلب األول: اإلطار العام إلبداع التنظيمي
 خصائصهمفهوم اإلبداع التنظيمي و  .1

 التنظيمي:* مفهوم اإلبداع 
يعترب اإلبداع التنظيم، من أحد املويوعات املهمة واملنتشرة يف ميادين علم اإلدارة بشكل خاص، ويف العلوم 
األخرى كعلم النصس وعلم اإلجتماع بشكل عام، وعلى الرغم من أنه يعترب من الظواهر املعقدة بسبب تعدد 

هبا، وكذلك بسبب تعدد العلوم واجملاالت  يتأثروامل اليت أشكاله وتنوع الطرق وأساليب حتقيقه وإجنازه وكثرة الع
 ني يف هذا اجملا  على أنه من الصعبالكثري من الباحثالعلمية اليت تناولته الدراسات واألحباث، وهذا ما أكده 

 ويع مصهوم نظري جمرد إلبداع 
جديدة، أو سلوك أو منح أو خدمة اليت ينبثق عنها إحداث فكرة على أنه املمارسة أو العملية   " Hagaعرفه " 

أو تكنولوجيا أو تكنولوجيا أو أي ممارسة إدارية جديدة، حبيث يرتتب عليها إحداث نوع من التغيري يف بيئة أو 
  1.عمليات أو خمرجات

بأنه فكرة جديدة يتم تنصيذها من أجل تطوير اإلنتاج أو العملية أو اخلدمة، وميكن أن "   Robbinsوعرفه " 
ح أثر اإلبداع يف املؤسسات من إحداث حتسينات تقود إىل خلق ش،ء ذي قيمة وإحداث تطوير جوهري يرتاو 

، والطرق اجلديدة وهائل، وميكن أن تشمل هذه التحسينات على بعض اجلوانب مثل  اإلنتاج واهلياكل التنظيمية
 نظمة اإلدارية.يف التكنولوجيا، واخلطط والربامج اجلديدة املتعلقة باألفراد العاملني واأل

" اإلبداع التنظيم، بأنه عملية التبين اليت تتم لصكرة أو سلوك جديد على واقع أو قطاع العمل  Daftكما عرفه " 
 أو السوق أو املؤسسة أو البيئة العامة هلا.

                                                           
1
، ص 2011 األردن، عمان، ، دار حامد للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،إدارة اإلبداع المنظمي واإلبتكار في المؤسساتعاكف لطص، خصاونة،   

33. 



اإلطار النظري إلبداع التنظيمي                                                                  الفصل الثاني:   

 

 
36 

بالوسائل ويقصد به خلق قيمة أو إنتاج فكرة جديدة مصيدة سواء كانت تتعلق بإنتاج سلعة أو خدمة، أو تتعلق 
واإلجراءات والعمليات، أو تتعلق باإلسرتاتيجيات والسياسات والربامج التنظيمية، وذلك من قبل األفراد يعملون 

 1معايف نظام إجتماع، معقد.
كما عرفه " أيوب "  على أنه القدرة على خلق وإجياد أشياء جديدة مل تكن موجودة، وقد تكون أفكار أو حلو  

 أو طرق أو أساليب عمل يستصاد منها يف املؤسسة.أو خدمات أو منتجات 
كم عرف بأنه  واحدة من العمليات اإلنسانية حلل املشكلات وبالتايل فهو إستعداد يتوافر لكل إنسان، وهو 
استعداد كامن ميكن للبيئة اليت ينشأ فيها الصرد أن تنميته، وهناك تعريف آخر لإلبداع التنظيم، بأنه قدرة الصرد 

تاج إنتاجا أمثن بأكرب قدر من الطاقة الصكرية، واملرونة التلقائية واإلحاطة بالتداعيات البعيدة كاستجابة على اإلن
 2ملشكلة أو موقف مثري.

 * خصائص اإلبداع التنظيمي:
إهتم الباحثون بالتعرف على خصائص اإلبداع اإلداري نظرا ملا ميثله من أمهية وقيمة للخروج مبسامهات تؤدي إىل 

ة وتطوير القدرات والعمليات اإلبداعية، ومبا أن اإلبداع التنظيم، يتعلق بكافة نشاطات العمل اإلداري تنمي
 والتنظيم، داخل املنظمة فإنه ميكن حتديد خصائصه مبا يل، 

اإلبداع ظاهرة فردية ) نتاج جهود فردية ( ومجاعية ) نتائج جهود مجاعية (، فاألفكار اإلبداعية تكون يف  -
البداية فكر فردي تنطلق من ذهن الصرد يتم اإلستصادة منها، عن طريق متابعة هذه األفكار وإثرائها من خلا  

خاصة أن الكثري من األعما  اإلبداعية تلاشت واختصت لدى أفراد جمهولني ألهنا  العمل اجلماع، واملنظم،،
 ة،ظهرت بشكل فردي نتيجة عجز الصرد وإمها  اجلماعة وتقصري املنظم

اإلبداع ظاهرة إنسانية عامة وليست ظاهرة خاصة بأحد ولكنها ختتلف من شخص إىل آخر حسب الصطرة  -
 والظروف اليت يعيش وسطها ويتعامل معها،

 يرتبط اإلبداع بالعوامل املوروثة وميكن تنميته وتطويره، -
تضعها اإلدارة العليا يف املنظمة واليت اإلبداع هو مهمة إسرتاجتية حيث ميكن تطويره من خلا  إسرتاجتيات اليت  -

 تقود عملية اإلبداع،

                                                           
1
 .39، ص 2012األردن، عمان، ع، ي، دار الراية للنشر والتوز إدارة اإلبداع واإلبتكاراتأسامة خريي،   

2
، مذكرة مقدمة يمن متطلبات نيل شهادة املاسرت يف العلوم التسيري، ختصص إدارة وتسيري أثر إدارة المواهب على اإلبداع التنظيمي، مرير عل،  

 .27، ص 2017-2016حممد خيضر بسكرة، مؤسسات، جامعة 
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 يعترب اإلبداع عملية تنظيمية واسعة يتدخل هبا معظم العاملني والدوائر واألقسام يف املنظمة، -
هيكل اإلبداع اإلداري ميكن أن يوصف بأنه مبدأ ثنائ، رمس، فالتصاعل غري الرمس، بني األفراد يؤدي إىل الزيادة  -
 عملهم، يف
 يلعب رواد اإلدارة العليا دورا حامسا يف تقدمي األفكار اليت تؤدي إىل اإلبداع. -
 
 :وأنواعه اإلبداع التنظيمي . عناصر2

 * عناصر اإلبداع التنظيمي:
تعددت تصنيصات الكتاب والعلماء لعناصر اإلبداع، وأفضل تصنيف هو ما قدمه ) غيلصورد ( ومعاونوه للعناصر 

واألصالة والتوسيع والكم والكيف، ويف ما يل، شرح هلذه  املكونة إلبداع املتمثلة يف الطلاقة واملرونةاملختلصة 
 1العوامل 

 عنصر الطاقة  -1
معينة، وقد إن الطلاقة تقاس وحتدد بعدد وكمية ما يعط، الشخص من نوع معني من املعلومات يف وحدة زمنية 

توجد ثالثة عوامل متميزة للطلاقة وه، الطلاقة الصكرية، وجل هذا النوع وجد أنه يف اإلختيارات الكلامية وحدها 
من الطلاقة مرتبط بالقدرة العقلية للشخص كالقدرة على التخيل والتشبه واإلستنباط وسعة اإلدراك واحلس، 

ليت هلا عبريية واوالطلاقة الرتابطية وتعىن بعملية إكما  العلاقات وذلك متيزا هلا عن النوع السابق من الطلاقة الت
 علاقة بسهولة بناء اجلمل،

 عنصر املرونة  -2
معني ورؤية املشكلة من زوايا خمتلصة والتغيري يف املعىن أو التصسري أو  أما املرونة يف التصكري فتعين تغيريا من نوع

 اإلستعما  أو فهم املهنة أو إسرتاجتية العمل أو تغيريا يف اجتاه التصكري الذي قد يعين تصسريا جديدا للهدف،
 عنصر األصالة  -3

إنتاج ما هو غري مألوف وما هو بعيد املدى، وما هو جديد وغري عادي، وما هو ذك، وحاذف من  وتعين
 اإلستجابات،

 

                                                           
1
لنيل  يمن متطلبات ،  مذكرة مقدمةتأثير اإلبداع اإلداري على إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةعاد  بن موسى،   

 .6-5، ص 2013-2012، جامعة ورقة ، اجلزائر، يف العلوم اإلقتصادية شهادة ماسرت
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 احلساسية للمشكلات  -4
ويقصد هبا الوع، بوجود مشكلات أو حاجات أو عناصر يعف يف البيئة أو املوقف، ويعين ذلك أن بعض 

من وجودها يف املوقف، وال شك أن إكتشاف املشكلة ميثل  األفراد أسرع من غريهم يف ملاحظة املشكلة والتحقق
أو الشاذة أو احملرية يف  خطوة أوىل يف عملية البحث عن حل هلا، ويرتبط هبذه القدرة ملاحظة أشياء غري العادية

حميط الصرد، أو إعادة توظيصها وإثارة تساؤالت من حوهلا. وال شك أن األشخاص الذين تزداد حساسيتهم 
أوجه القصور يف املواقف املختلصة تزداد فرصتهم خلوض غمار البحث فيها، وبالتايل فإن اإلحتما  سيزداد  لإلدراك

 أمامهم احو اإلبداع اخللاق،
 عنصر الكم والكيف  -5

إن فريية تقو  إن الكمية تولد الكيصية حيث أنه إذا كان الشخص ينتج عددا أكرب من األفكار فإنه ال بد أن 
أن هناك فريية أخرى تقو  بأنه إذا صرف اإلنسان  األفكار بنوعية جيدة ويف الوقت حمدد، يف حنيينتج هذه 

   وقته يف إعطاء عدد كبري من األفكار فإن األفكار اجليدة بينها ستكون قليلة.
 

 * أنواع اإلبداع التنظيمي:
 ا اإلطار ه، ميكن أن يأخذ اإلبداع التنظيم، صورا خمتلصة إال أن أكثرها شيوعا يف هذ

 تج جديد أو أسلوب وطريقة جديدة،نإبتكار فكرة جديدة أو م -
 التجميع ألفكار ومعلومات وأساليب غري مرتبطة وحتويلها إىل فطرة جديدة،  -
 التوسع بإستخدام فكرة جديدة يف جماالت جديدة، واإلقتباس أو احملاكاة أو تقليد جتارب اآلخرين. -

 أنواع ه،  05إىل  ظيم،نوقد قسم اإلبداع الت
 اإلبداع التعبريي  .1

ارسة أو إحرتاف مهنة أو ويقصد به الطريقة التقليدية اليت يتميز هبا شخص عن اآلخر يف إتقانه لعمل ش،ء أو مم
 فن معني،

 . اإلبداع الصين 2
والزينة اليت تويع على وهو الذي ميثل اجلانب اجلمايل الذي يطرأ أو يضاف إىل املنتجات أو اخلدمة كاملظهر العام 

 ميز به املكان الذي يقدم خدمة ما،املنتج أو إيافة تصميم أو ديكور خمتلف يت
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 . اإلبداع املركب 3
ألفكار خمتلصة ويتم ويعها ودجمها يف األشياء، مثل أن يتم جتميع وهو الذي يعتمد على جمتمع غري عادي بني 

 واإلتيان مبعلومة جديدة، قالب واحد من أجل أن يتم التواصل
 . اإلخرتاع 4

وهو الذي يتم من خلاله إستحداث ش،ء جديد ألو  مرة، ولكن كون عناصره واألجزاء املكونة منه موجودة من 
همة مميزة قبل، ولكن تتم إيافة أو إدخا  بعض التعديلات عليها من أجل أن تعط، مظهرا جديدا وتقوم بأداء م

 مثل إخرتاع الكومبيوتر،
 . اإلبداع اإلستحدث، 5

ويتمثل هذا النوع من اإلبداع يف عملية استخدام لش،ء موجود على أرض الواقع، ولكن يتم تطبيقه يف جماالت 
 1جديدة، مثل أن تتم عملية تطوير وحتسني على نظريات أو مبادئ أو أسس ويعها العلماء السابقون.

 وميكن تلخيص هذه األنواع يف الشكل التايل 
 (: أنواع اإلبداع التنظيمي 1-2رقم ) الشكل 

 

 
 
 
 
 
 
 

 .55عاكف لطص، خصاونة، مرجع سبق ذكره، ص  المصدر:
 
 

 
 
 

                                                           
1
 .54مرجع سبق ذكره، ص عاكف لطص، خصاونة،   

 الصعوبات

 اإلبداع الصين

 اإلخرتاع
 

 اإلبداع التعبريي

 اإلبداع املركب اإلبداع اإلستحداث،
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وصور اإلبداع، وليس من املستغرب أن جند ذلك، إذ أنه املويوع العديد من التصنيصات لتحديد أنواع   وتضمن
 يصات كدرجات اجلد واملخاطرة.نمن املمكن بويوح استخدام هذه التص

ني هلا، فهناك من إتصق يف ذكرها إمجاال أو جزئيا وهناك بداعات يف جدو  فقد تطرق الباحثكما ميكن مجع اإل
 من إختلف يف ذلك.

 والنقاط املتصق عليها. واجلدو  املوايل يبني الباحثني
 

 (: أنواع اإلبداع التنظيمي والباحث الذي ذكرها 1-2الجدول رقم ) 

 الباحث أنواع اإلبداعات 
 املنتجإبداعات  -
 إبداعات عملية -
 إبداعات اهليكل التنظيم، -
 إبداعات الناس  -

 1986إتلني  -
 1890تشمان  -
 1967كنيت   -

 إبداعات مربجمة وغري مربجمة -
 إبداعات فيضانات ومعاناة  -

 1967كنيت   -
 1963سيمون ومارش  -

 إبداعات أدائية -
 إبداعات غاية -

 1971كرومسان   - 

 إبداعات بقرارات فردية -
 إبداعات بقرارات مجاعية -

شوماكر وروجرس  -
1971 

 إبداعات تركيبية  -
 إبداعات تزايدية  -
 إبداعات غري مستمرة -

 
 1980تشمان  -

 إبداعات تكنولوجية -
 إبداعات إدارية  -
 إبداعات القيمة -

 1967إفون وبلاك  -
 1978دافت  -

، دار اإلبتكار للنشر والتوزيع، إتجاهات جديدة إلدارات والقيادات التعليمية في رعاية اإلبداع التربويطارق عبد احلميد السامرائ،، المصدر: 
 .86، ص2013عمان، األردن، 
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 :وإستراتيجياته ودوافعه أهمية اإلبداع التنظيمي .3
 * أهمية اإلبداع التنظيمي:

 1 إن أمهية اإلبداع التنظيم، تظهر يف اجملاالت اآلتية 
 اجلديدة، وتطوير احلساسية ملشكلات اآلخرين، األفكاريطور قدرة الصرد على استنباط  -
 املشكلات، والتحديات اليت تواجه األفراد يف حياهتم العادية،يساهم يف تطوير اجتاهات إجيابية احو حلو   -
 يساعد الصرد يف الوصو  للحل الناجح للمشكلة بطريقة أصلية، -
 يعد مهارة حياتية ميارسها الصرد يوميا، وميكن تطويرها من خلا  عملية التعلم والتدريب، -
ية، واإلسهام يف تنمية املواهب وإدراك العامل بطرقة يساهم يف حتقيق الذات اإلبداعية وتطوير النتائج اإلبداع -

 أفضل،
 يسهم يف تطوير أساليب التعلم وأمناطه تصبح أكثر فاعلية، -
 جيعل الصرد يستمتع بإكتشاف األشياء بنصسه، -
ر يؤدي إىل اإلنصتاح على األفكار اجلديدة، واإلستجابة بصاعلية للصرص والتحديات واملسؤوليات إلدارة املخاط -

 والتكيف مع املتغريات،
 حيصز على امليل إىل التعاون مع اآلخرين إلكتشاف األفكار. -

 وميكن كذلك إمجا  اإلجيابيات اليت توفرها ظاهرة اإلبداع التنظيم، على النحو التايل 
 التنظيم مبا يعود بالنصع على املؤسسة والصرد، خدماتحتسني  -1
 مع التطورات احلديثة، اإلستغلا  األمثل للموارد املالية عن طريق استخدام أساليب عملية تتواكب -2
 القدرة على إحداث التوازن بني اإلمنائية املختلصة واإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة، -3
يف البحث عن اجلديد يف  حسن إستغلا  املوارد البشرية واإلستصادة من قدراهتم عن طريق إتاحة الصرص هلا -4

 جما  العمل والتحديث املستمر ألنظمة العمل مبا يتصق مع التغريات احمليطة.
 
 
 
 

                                                           
1
 .308-307، ص 2015عمان، ، الرما  للنشر والتوزيع، األردن، السلوك التنظيمي، حممد يوسف القاي،  
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 :* دوافع اإلبداع التنظيمي
 تتمثل دوافع اإلبداع التنظيم، فيما يل، 

 هداف الشخصية،احلماس يف حتقيق األ -
 الرغبة يف تقدمي مسامهة مبتكرة قيمة، -
 النصس والذات،احلصو  على ريا  -
 احلصو  الثناء والسمعة احلسنة، -
 احلصو  على مكافآت مالية، -
 الرغبة يف خدمة   والوطن، -
 احلصو  على مرتبة علمية مرموقة، -
 احلصو  على وظيصة -
 الرغبة يف معاجلة األشياء الغامضة واملعقدة. -
 
 إستراتيجيات اإلبداع التنظيمي: *

اإلبداع التنظيم، اليت ميكن أن تتبناها املؤسسة، ويقصد هبا السياسات التنظيمية  هناك العديد من إسرتاتيجيات
 1اليت تصمم للرتويج للعملية اإلبداعية، وإجياد املناخ اإلبداع، داخل املؤسسة، ومن هذه اإلسرتاتيجيات ما يل، 

 التطوير التنظيم،  -أ
تغيري يعترب إسرتاتيجية ملائمة لرتويج اإلبداع التنظيم،، فهو إن التطوير التنظيم، برتكيزه على األفراد والعلاقات وال

يساعد على تدريب أفراد املؤسسة لتقبل اإلبداع بوصصه معيارا تنظيميا أساسيا، وعلى ترويج صصات تنظيمية 
تساعد على اإلبداع، وجيب أن يرسخ التطوير التنظيم، يف املؤسسة لضمان اإللتزام املستمر والقدرة على تقبل 

ملصاحل ولصياغة أهداف عامة وترويج اإلبداع، وميكن أن تستخدم التطوير التنظيم، لزيادة الوع، باإلهتمامات وا
 شاملة،

 
 
 

                                                           
1
 .394-393، ص 2016األردن، عمان، الطبعة األوىل، ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، التنظيمي السلوكماجد عبد املهدي مساعد،   
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 التخصص الوظيص،  -ب
وهو قيام املؤسسة بتصميم وحدات للقيام باألنشطة املتخصصة، فالرتويج  إلبداع التنظيم، تصمم وحدات 

ملراحل املختلصة من العملية اإلبداعية، مثل إنشاء وحدات البحث والتطوير أو تنظيمية ذات بيئة تشغيلية ملائمة 
 مجاعات التخطيط.

وميكن أن تكون هذه اإلسرتاتيجية ه، األكثر قابلية للاستخدام من قبل املؤسسات اليت تسعى إىل إجياد أعما  
ني إسرتاتيجيات اإلبداع يوعا من بإبداعية تغط، مساحات تنظيمية صغرية نسبيا وال تكون جذرية، وه، األكثر ش

 التنظيم،،
 الدورية  -ج

ويقصد هبا القدرة على استخدام أشكا  تنظيمية غري ثابتة وغري متغرية، ومن األمثلة على هذه اإلسرتاتيجية 
ء استخدام منوذج املصصوفة الذي يتم وفقا له جتميع جمموعة من املختصني والعاملني لتنصيذ مشروع معني وإنشاء بنا

 تنظيم، مؤقت حيل عند االنتهاء من املشروع، ومن مث ييتم حتريك األفراد للعمل يف مشاريع أخرى.
والتعيني الدوري ملوظصني اجلدد ذوي خربات خمتلصة وخاصة بالنسبة للمناصب اليت متتلك إمكانية إبداعية غري 

 أو املشكلات املتشاهبة،كلة نصسها عادية، والتطوير املتوازي للجماعات اليت تعمل على حل املش
 منوذج اإلدارة باألهداف   -د

( على أهنا حماولة لتحقيق أهداف املؤسسة من خلا  زيادة إلتزام العاملني  MBOتعرف اإلدارة باألهداف ) 
ومشاركتهم الصعلية يف حتقيق أهدافها ونشاطاهتا، ويركز نظام اإلدارة باألهداف على الرؤساء واملرؤوسني، وذلك 

ساء ( باملعلومات عن ألن اإلنسان هو الذي يقوم بالعمل على خمتلف املستويات، حيث يزود النظام املدرين ) الرؤ 
املوظصني ) املرؤوسني ( وطريقة أدائهم، وذلك بشكل دوري ومستمر، ومن خلا  حتديد الصرد ألهداف يصبح 
الرئيس يف موقف أفضل لتقومي أداء املرؤوسني، كما يساعد النظام املدراء على إختاذ القرارات بشكل صحيح من 

فع التعويضات، ومن خلا تركيز النظام على التحصيز الصردي، فإن خلا  قاعدة معلومات سليمة تتعلق بالرتقية ود
حتسني مستوى األداء واإلجناز، ويتم قياس هذا األداء عن طريق ربطه بالنتائج، وهكذا تتوفر ذلك يؤدي إىل 

 الصرصة لإلبداع واإلبتكار.
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 المطلب الثاني: مستويات اإلبداع التنظيمي
 1من اإلبداع التنظيم، يف املؤسسات، وه، وميكن التمييز بني ثلاثة أنواع 

 . اإلبداع على مستوى الصرد 1
وهو اإلبداع الذي يتم التوصل إليه من قبل األفراد الذين ميتلكون قدرات ومسات إبداعية، لقد كتب الكثري عن 

اليت متيز الشخصية الشخصية املبدعة، وتناو  الكثري من الكتاب والباحثني هذا املويوع سعيا إىل حتديد السمات 
املبدعة عن غريها من الشخصيات، كما عقدت عشرات املؤمترات والندوات ونشر الكثري من األحباث واملقاالت 
اليت حتاو  التعرف على قدرات واستعدادات وميو  الصرد املبدع وخصائص ومسات شخصيته املختلصة اليت مييز هبا، 

 واليت ال تتوافر يف الشخص املبدع،
 ني خصائص الصرد املبدع واليت تكون عادة فطرية نذكر ومن ب 
اجلديدة،  اآلراءالشخصية  حيب الصرد املبدع روح املخاطرة، وهو مستقل ومثابر وعايل الدافعية، ومنصتح على  -أ

 وقادر على التسامح، ولديه إحساس كبري بالصكاهة،
، بل إنه مييل إىل التصاعل، وتباد  اآلراء مع اإلنسان املبدع ليس منطويا على نصسه العادات اإلجتماعية  -ب

 اآلخرين،
 املعرفة  حيث يبذ  الصرد وقتا كبري إلتقان عمله، -ج
الذكاء  اإلنسان املبدع ليس بالضرورة عايل الذكاء، ولكنه يتمتع بالقدرات التصكريية على تكوين علاقات مرنة  -د

 بني األشياء،
الطصولة  طصولته إتسمت بالتنويع، ومن املألوف أن يكون قد واجه إيطربات عائلية وأوياع إقتصادية  -ه

 صعبة، 
 التعليم  وهو يؤكد على أن املنطق يعيق اإلبداع. -و
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .309القاي،، مرجع سبق ذكره، ص حممد يوسف   
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 . اإلبداع على مستوى اجلماعة 2
إدارة أو جلنة ... (، واعتمادا على وهو اإلبداع الذي يتم حتقيقه أو التوصل إليه من قبل اجلماعة ) قسم أو 

خاصية التداؤب فإن إبداع  اجلماعة يصوق كثريا جمموع اإلبداعات الصردية ألعضاء، وذلك نتيجة التصاعل فيما 
بينهم وتباد  الرأي واخلربة ومساعدة بعضهم البعض وغريها والتحديات الكبرية اليت تواجهها املؤسسات وتتطلب 

 بدعة، هذا ويتأثر إبداع اجلماعة كما ونوعا بالعوامل الرئيسية التالية تطوير مجاعات العمل امل
بالتميز والتصوق يف األداء يشجع على إجياد مناخ يسمح ألفراد بتقييم إجراءات فاإللتزام اإللتزام بالتميز واألداء   -

 العمل وحتديدها بشكل مستمر،
حيث يشاطر أفرادها جمموعة قيم، وأفكار مشرتكة تتعلق الرؤية  حيث تزداد احتماالت اإلبداع لدى اجلماعة  -

 بأهداف اجلماعة،
دعم ومؤازرة اإلبداع  فحىت يتحقق اإلبداع، جيب توفري املساندة والدعم اللازم لعملية التغيري، وميكن أن يأيت  -

 هذا الدعم من قبل زملاء اجلماعة أو املؤسسة،
ين يشجعان األفراد على التعبري حبرية عن أفكارهم، حبيث تعزز اإلبداع إن البيئة واملناخ اللذاملشاركة اآلمنة   -

 الناجح.
 كذلك توصلت الدراسات إىل العوامل التالية اليت تؤثر يف إبداع اجلماعة 

إنسجام اجلماعة  حيث أن أفراد اجلماعة املنسجمة أكثر ميلا لإلبداع من اجلماعة اليت ليس بني أفرادها  -
 إنسجام،

داد حجم اجلماعة مع إزدياد حجم أعضاء اجملموعة، حيث تتوسع القدرات واملعرفة اجلماعة  يز حجم  -
 واملهارات،

 جنس اجلماعة  حيث أن اجلماعة املختلصة من حيث اجلنس، تنتج حلوال أفضل من اجلماعة أحادية اجلنس، -
ل اإلبداع، للجماعة يتطلب أن حيث أن اجلماعة شديدة التنوع تنتج حلوال أفضل، وأن احل تنوع اجلماعة  -

 تتكون من أشخاص هلم شخصيات خمتلصة، 
أكثر إستعدادا أو محاسا ونشاطا للعمل من اجلماعة األقل  املتماسكةمتاسك اجلماعة  حيث أن اجلماعة  -

 متاسكا،
 عمر اجلماعة  فاجلماعة حديثة التكوين متيل إىل اإلبداع أكثر من اجلماعة القدمية. -
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 اإلبداع على مستوى املؤسسة . 3
حيث البد من التأكيد مرة أخرى على أن اإلبداع يف املعاصرة، على اختلاف أنواعها، مل يعد مسألة تزف أو 
شيئا كماليا، وإمنا بات أمرا يروريا وملحا، وال غىن هلا عنه إذا ما أرادت البقاء واإلزدهار وعليها أن جتعل اإلبداع 

اليومية، وميكن حتقيق ذلك بتوافر الشروط األساسية التالية اليت إقرتحها الكاتب " هارود  أسلوب عملها وممارستها
 الفيت " 

 يرورة إدراك أن اإلبداع والريادة حتتاج إىل أشخاص ذوي تصكري عميق، -
املشكلات يرورة تعلم حل املشكلات بصورة إبداعية، يرورة تنمية املهارات والقدرات اإلبداعية يف إجياد  -

 وتعزيزها.
 والشكل التايل يويح مستويات اإلبداع التنظيم، 

 (: مستويات اإلبداع التنظيمي 2-2الشكل ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14  حممد يوسف القاي،، مرجع سبق ذكره، ص المصدر
 
 
 
 
 

 

 املنظمة

 اجملموعة

دلصرا  
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 المطلب الثالث: مراحل اإلبداع التنظيمي
 1التنظيم، املراحل اخلمس التالية  تتضمن عملية اإلبداع

    Verificationاإلثبات / التحقق مرحلة  -1
وتعين إعادة العملية بكاملها من أجل إثبات الصطرة أو تعديلها أو جتربتها، أي أن الش،ء اإلبداع، املقدم من 

يته وصلاحيته الصرد واملتضمن ) فكر، سلوك، إستجابة ( خيضع لإلختيار هبدف التأكد من صحته ومصداق
 للتطبيق كصكر جديد،

  Illuminationالشروق / اإلهلام  -2
حيث أنه بينما يبحث الصرد عن املعلومات فإنه يعمل أيضا على ربطها وإجياد العلاقات فيما بني األشياء، حيث 

د إمتام عملية يظهلا الصكر اجلديد على شكل إنارة ذات ملعان تنيه الصرد املبدع، مما جيعله يف حالة إكتشاف بع
اإلجياء، حيث يتحرك تدرجييا ليحرك حالة اليقظة واإلنتباه عند الصرد املبدع ك، يستطيع تقدمي ش،ء بعد مرحلو 

 النضوج،
  Incubationاإلحتضان  -3

وهنا ينخرط الصرد يف أعماله اليومية بينما حيو  ذهنه يف البحث عن املعلومات، أي ه، مرحلة تصاعل املعلومات 
 والبيانات يف العقل املبدع، ونتيجة هلذا التصاعل تظهر اإلبداعات،

  Concentrationالرتكيز  -4
 ويف هذه املرحلة يركز الصرد إهتمامه وجهوده وتصكريه على املشكلة ،

   Preperationاإلعداد  -5
ؤمترات والندوات وغريها، وذلك وتتضمن املدة اليت يقضيها الصرد يف التعلم والقراءة والتدريب يف العمل، وحضور امل

 ليتمكن الصرد من اإلحاطة بكافة أبعاد املشكلة واإلحساس هبا.
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .307-306حممد يوسف القاي،، مرجع سبق ذكره، ص  
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 المبحث الثاني: معوقات اإلبداع التنظيمي وأساليب تنميته 
السهل تطبيقه فهناك عوامل حتد من اإلبداع التنظيم، يف  بالتنبؤإىل أن اإلبداع ليس  2010يف " حرمي  "أشار 

املؤسسات تسمى املعوقات، وميكن تقسيمها إىل معوقات شخصية أو فردية ومعوقات من قبل املدير، ومعوقات 
 تنظيمية وأخريا معوقات ثقافية وإجتماعية وإقتصادية.

 
 المطلب األول: معوقات اإلبداع التنظيمي

والقوى اليت تقف أمام اإلبداع التنظيم، وتطويره إىل عوامل فردية، ومن قبل املدير، وإىل ميكن تصنيف العوامل 
 عوامل تنظيمية وثقافية وإجتماعية وإقتصادية.

 1وسنناقش هذه املعوقات كما يل، 
 . المعوقات الشخصية أو الفردية:1

 يل،  ومن أهم املعوقات الصردية إلبداع التنظيم، ما
 مصتاح الوصو  إىل األفكار اإلبداعية، الدائمة إلستخدام املنطق حيث أن املنطق هواحملاولة  -
 البحث بإستمرار عن اجلواب الصحيح، -
 جتنب الغموض، -
 اخلوف من الصشل، -
 إمها  املشكلات اليت تقع خارج جما  التخصص، واإلكتصاء بدراسة مشكلات قسمه أو ختصصه، -
 اخلوف من حتمل املسؤولية، -
 إعتقاد الصرد بأنه ليس مبدع، -
 إخنصاض إحساس الصرد بأمهيته وشعوره بأنه ال قيمة له. -
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .397-394ي مساعد، مرجع سبق ذكره، ص ماجد عبد املهد  
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 . المعوقات من قبل المدير:2
إىل القواعد اآلتية اليت تشمل  إن ممارسات املدير غري السليمة قد تشمل اإلبداع التنظيم،، ويشري " كاتنار " 

 اإلبداع التنظيم، 
اجلديدة الصادرة من املستويات الدنيا بنوع من الشك ألهنا جديدة وألهنا صادرة من النظر إىل األفكار  -

 املستويات األدىن،
إصرار املدير على أن العاملني الذين حيتاجون ملوافقته جيب أن ميروا عرب مستويات إدارية أخرى للحصو  على  -

 تواقيعهم،
  بأنه ميكن فصلهم من العمل يف أي وقت،النقد حبرية، واإلمتناع عن املديح وإشعار العاملني -
 د أن يتحدى وينتقد كل منهم اآلخر،الطلب من اإلدارات واألفرا -
النظر إىل معرفة وحتديد املشكلات على أهنا علامات فشل، وعدم تشجيع األفراد على إطلاعه على املشكلات  -

 اليت تواجههم يف العمل
 ن قيام األفراد بتعداد أي ش،ء ميكن تعداده تكرارا،السيطرة على كل ش،ء بعناية، والتأكد م -
 إختاذ القرارات املتعلقة بإعادة التنظيم والتغيري بسرية، وإعلاهنا للعاملني بصورة مصاجئة، -
التأكد من وجود مربرات كافية لطلب أي معلومات من جهة أخرى، والتأكد من أن هذه املعلومات ال تعطى  -

 املدير حبرية.
 نظيمية:المعوقات الت. 3

 أما املعوقات التنظيمية اليت تقف عائقا أمام اإلبداع فه، كثرية، وقد صنصت كاآليت 
 اإللتزام احلريف بالقوانني والتعليمات واإلجراءات، -
 عدم ثقة بعض املديرين بأنصسهم وبالعاملني، -
 املناخ التنظيم، الغري صح،، -
 تطبيق هيكل تنظيم، غري سليم، -
 عدم توافر حرية الرأي واإلجتهاد والتصرف واحلكم، -
 عدم توافر دعم ومساندة اإلدارة للمبادرة، وإختيار األفكار واحللو  اجلديدة، -
 تطبيق مبدأ التخصص الضيق يف تصميم األعما . -
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 . المعوقات الثقافية واإلجتماعية واإلقتصادية:4
السائدة يف اجملتمع والضغوط اإلجتماعية، عائقا حيو  دون تنمية قد تقف القيم والعادات والتقاليد واإلجتاهات 

تنمية وتعزيز القدرات اإلبداعية لدى األفراد، كما أن بعض املؤسسات والسياسات قد ال تشجع على اإلبداع، 
وكذلك فإن األوياع اإلقتصادية والسياسية ه، األخرى قد ال تكون عاملا مسريا ومساعدا يف تعزيز اإلبداع 

 التنمية.و 
 

 المطلب الثاني: أساليب تنمية اإلبداع التنظيمي
 1هناك العديد من العوامل اليت تساعد على تنمية وتشجيع اإلبداع التنظيم،، أمهها 

 إجياد مناخ تنظيم، وبيئة ملائمة لدعم الصكر اإلبداع، للعاملني،  -
 واخلربات اجلديدة،تشجيع العاملني بشكل مستمر لك، يكونوا منصتحني على األفكار  -
 توفري أعما  مثرية إلهتمام العاملني تساعدهم على إجياد الشعور بالنمو الشخص، هلم، -
 السماح للعاملني بأوقات كافية للراحة واإلسرتخاء بعد األعما ، -
 دعم سبل اإلتصا  القائمة بني املبدعني أنصسهم يف العمل، -
 الرتحيب باألفكار واآلراء التباينة، -
 مكافأة السلوك اإلبداع، وحتصيزه ماديا ومعنويا،  -
 اإلهتمام بتحقيق الريا الوظيص، للعاملني مما يسهم يف تعميق والئهم للمؤسسة، -
 تعزيز التوجه احو املغامرة يف تبين األفكار وغمويها وإتاحة الصرصة أمام العاملني لتجربتها، -
رات والندوات وجلسات العصف الذهين وحلقات املناقشة، مما تشجيع احلوارات العلمية عن طريق عقد املؤمت -

 يؤدي إىل تنمية األفكار وإثراء البدائل، وعلى العموم ميكن حصر أهم أساليب تنمية اإلبداع التنظيم، يف اآليت 
 . أسلوب العصف الذهين 1
العصف الذهين يتضمن التصدي النشيط للمشكلة باستخدام العقل، ويقوم على توليد قائمة من األفكار اليت  

ميكن أن تؤدي إىل حل املشكلة، ويعترب العصف الذهيب التحريك احلر لألفكار، وإطلاق األفكار أو حل 
 املشكلات اإلبداعية.

 
                                                           

1
 .2014، ص 2009عمان، ، دار الصصاء للنشر والتوزيع، األردن، السلوك التنظيميمحود خيضر كايم،   
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 ، ويعتمد جناح هذا األسلوب على أربعة شروط رئيسية ه
 تأجيل تقييم األفكار إىل ما بعد جلسة توليد األفكار، -
 عذم ويع قيود على التصكري ألن ويع القيود يقلل من اإلنطلاق يف التصكري، -
الرتكيز على كمية األفكار وليست نوعية األفكار، فكلمات زاد عدد األفكار كلما كان أفضل لتوليد أفكار  -

 أصلية،
ين وتطويرها، حيث ميكن للصرد إستعما  أفكار اآلخرين كأساس إلكتشاف أفكار البناء على أفكار اآلخر  -

 جديدة مبنية عليها.
 . أسلوب دلص، 2

حبيث يكون كل واحد على حدا مع تسجيل  املسئولنيوفقا هلذا النوع من األساليب يتم طرح املشكلة على 
مرة أخرى لطلب بدائل  املسئولنيعلى نصس آرائهم ووجهات نظرهم. مث تصنيف وترتيب احللو  مع إعادة عريها 

أخرى للحلو  مل ترد يف التصنيف األو  وتكرر اخلوات السابقة حىت يتم التوصل إىل أفضل احللو  بصدد املشكلة 
 مويوع البحث.

 1. أسلوب اجملموعة اإلمسية 3
ممكن من البدائل حلل يعترب هذا األسلوب أيضا حماولة أخرى لتشجيع أعضاء اجملموعة على توليد أكرب عدد 

املشكلات، ويستخدم لصظ " اجلماعات اإلمسية " للداللة على إستقلا  أعضاء اجلماعة من بعضهم البعض فيما 
يتعلق بعملية توليد األفكار واملقرتحات. وخيتلف هذا األسلوب عن أسلوب العصف الذهين من حيث السماح 

أن السمة األساسية هلذا األسلوب ه، منح أعضاء اجملموعة فرصة ألعضاء اجملموعة بتقييم األفكار عند توليدها، و 
إللتقاء وجها لوجه دون ويع أية قيود على حرية الصرد أو اإللتزام مبعايري اجملموعة يف املناقشة. فإن هذا األسلوب 

هو شرح يهدف إىل توليد األفكار اعتمادا على اجملموعة بشرط يكون اهلدف من التصاعل بني أعضاء اجملموعة 
 وتوييح األفكار املعروية فقط.

 
 
 
 

                                                           
1
 .215محود خيضر كاظم، مرجع سبق ذكره، ص   
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 المطلب الثالث: العالقة بين الرأس المال الفكري واإلبداع التنظيمي
إن املؤسسات الناجحة ومن أجل يمان بقائها واستمراريتها البد هلا أن تقف عند حد الكصاءة اإلنتاجية، بل 

 للزبائن. وكصاءةجيب أن تبحث عن عنصر اإلبتكار واإلخرتاع واإلبداع املتجدد يف تقدمي خدمات متميزة 
ملؤسسات للوصو  إىل التصوق املؤسس،، لذلك يعترب رأس املا  الصكري عنصر اإلبداع الواجب إمتلاكه من قبل ا

فنستطيع هنا أن نبني أن املقصود باإلبداع هو إجياد طرق وأساليب جديدة يف التصكري والتعلم تغري على احو 
اإلبداع هو كيصية التصكري بعيدا عن السياقات أساس، عمليات املؤسسة وخمرجاهتا وهذا ما بينه الباحثني بأن 

ل أشكا  املغامرة من تبين عمليات التغري ودعمه مبا حيقق حتوالت إبداعية يف بيئة التقليدية مع إستحضار ك
 وعملياهتا فضلا عن خمرجاهتا إىل بيئتها.املؤسسات 

إن إعتماد اإلبداع من قبل املؤسسة يعد من املصاهيم األساسية اليت تؤدي دورا إجيابيا على مستوى نشاطات 
ما يف الوقت احلاير ولك، نصل إىل التصوق املؤسس، البد ألي مؤسسة أن املؤسسة واستمراريتها وبقائها السي

تنشيط وإستقطاب الرأس املا  الصكري فيها ألنه يعترب أهم العوامل املؤثرة يف بلوغها اإلبداع تكون مبدعة يف كيصية 
 والتصوق وك، توصل إىل ذلك الش،ء البد هلا من عمل ما يل، 

 املعرفية والصكرية، ومهارات التصكري اخللاف والدوافع الداخلية واخلارجية للمؤسسات،تصاعل كل عنصر اخلربة  -
 نشر التصكري اإلبداع، يف كل مستويات املؤسسة، -
التحديد واألصالة لغرس رأس املا  الصكري يف عقود املوظصني والعاملني داخل املؤسسة، لذلك يرى الباحثون  -

مهما لرحبية املؤسسات تصريه طبيعة ما بني املؤسسات. فالقدرات اره مصدرا أمهية الرأس املا  الصكري بإعتب
الصكرية العالية أصبحت من أهم عوامل التصوق والتميز التنافس، املؤسس، يف اإلقتصاد العامل، املبين على املعرفة. 

لإلدارات العليا يف املؤسسات  فكل اإلبداعات املؤسسية تبدأ بأفكار وأن عملية بناء قاعدة فكرية متثل إلتزاما كبريا
 فه، تتطلب منها وقتا وجهدا، وموارد مادية ومالية بل قد يتعدى األمر إىل قيامها بإعادة تنظيم وهندسة جديدة
ملختلف األنشطة والعمليات، لذلك يظهر جليا للباحثني أن اإلستثمار يف األصو  الصكرية تظهر أمهيته من 

 خلا  
 ية وحتسني اإلنتاجية للمؤسسات وزيادة رحبيتها،تنمية القدرات اإلبداع -
حتسني العلاقات مع العملاء واملوردين من خلا  تقدمي خدمات ومنتجات متميزة يساعدها هذا على التصوق  -
 إلبداع املؤسس، على خمتلق األصعدة.وا
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 وبإعتبار أن اآلليات الرئيسية لبناء الرأس املا  الصكري تتمحور فيما يل، 
اب الرأس املا  الصكري حيث يركز يف البحث عن اخلربات وجذب املهارات التقنية العالية، وذلك إستقط -

 بإعتماد املؤسسات على نظام معلومات متكامل يسهل هذه املهنة،ذ
صناعة الرأس املا  الصكري حيث يركز على استخدام املؤسسات وتقليل معاريتها مع يرورة بناء اإلنسجام  -

 نها،الصكري فيما بي
تنشيط الرأس املا  الصكري وهذا يركز على استخدام املؤسسات آليات معينة كعصف األفكار مع الكصاءات  -

 البشرية، وتشجيع اجلماعات احلماسية يف تلك املؤسسات مع يرورة األخذ بعني اإلعتبار أراء العاملني وأفكارهم.
ر يف تدريب العاملني والتطوير املستمر هلم والقيام احملافظة على الرأس املا  الصكري ويكون ذلك باإلستثما -

 بالتحصيز املادي واملعنوي للعاملني يف تلك املؤسسات.
يؤثر الرأس املا  اهليكل، تأثريا كبريا يف اإلبداع التنظيم، وعلى أنشطة املؤسسات ألن اإلدارة الصاعلة تتخلى عن 

ملواجهة حتديات ومتطلبات فتقوم بتصعيل هيكلها التنظيم، وذلك اهلياكل التنظيمية التقليدية واليت مل تعد تصلح 
من خلا  تصعيل ثقافتها التنظيمية اليت تولد اإلبداع التنظيم،، لكونه أحد السبل املهمة اليت تساعد على رفع 

ه، اليت ترسم سياسة املؤسسة فيعترب كل موظف عما  وحتسني كصاءة وفاعلية املؤسسات، فالثقافة التنظيمية
بداخله من خلا  املعتقدات واألفكار والقيم اليت اكسبها من تلك الثقافة، فيظهر ذلك يف حل املشكلات 
والتعامل مع القرارات وحتقيق األهداف بطرق أكثر إبداعية ، وحىت تصبح بيئة املؤسسة بيئة إبداعية، جيب على 

وال للمشاكل اليت تواجههم، بل وجيب إعادة اإلدارات أن تقتنع بأن العاملني بإمكاهنم أن يبدعوا ويبتكروا حل
يف بعض القواعد اليت تعيق عملية اإلبداع لدى األفراد العاملني مبا حتتويه من قيم وقواعد ومعايري وأمناط  النظر

 السلوك اليت يشرتك فيها العاملني يف املؤسسة.
كما يرى " فلويد "أن القيام بأي عملية إبداعية جيب أن تتوافر لدى املؤسسات املعرفة يف جماالت خمتلصة ك، 
تتمكن من إختاذ القرار يف حتقيق اإلبداع من خلا  صناعة السلع اإلستثمارية املنافسة اليت متكنها من حتقيق قبوهلا 

 .زبائنهاوإرياء  يف السوق وانتشارها وزيادة مبيعاهتا والطلب عليها،
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 حيث تتمثل املعرفة يف اجلوانب التالية 
 املعرفة بالسوق  -أ

واليت تتمثل بضرورة املعرفة بالطلب املتوقع واحملتمل على املنتجات يف السوق، وأن املنتجات املتطورة ال تتناسب 
ة اإلستمرارية يف السوق وسهولة فقط مع الطلب عليها، وإمنا جيب أن تتناسب أيضا مع التكاليف احملققة وإمكاني

 تقدميها، وصيانتها من دون أي تعقيدات،
 املعرفة بالسلعة أو املنتج  -ب

تتمثل هذه املعرفة بضرورة املعرفة الشاملة مبواصصات وخصائص السلعة أو املنتج واستمرارية التحسني عليه مبا 
 يتناسب مع رغبات املستهلكني،

 املعرفة بالعملية واإلنتاج  -ج
تتمثل هذه املعرفة بالعمليات الصنية واإلدارية للمنتجات والسلع يف بيئة أو أماكن التصنيع، باإليافة إىل يرورة 
املعرفة مبجاالت تنظيم البنية األساسية للعملية اإلنتاجية، مبا يتضمن الطلبات من املنتجات والتوريد والرقابة على 

 العمليات والشحن وغريها،
 ر السلع والعمليات املعرفة بتطوي -د

تتمثل بضرورة اإلملام بالعمليات اإلنتاجية وكيصية يبطها وكيصية الرقابة عليها مبا يتناسب مع حاجات ورغبات 
 املستهلكني واملصدرين واملوزعني وغريهم من أصحاب املصاحل واملنتصعني يف السوق،

 املعرفة يف جما  العمليات اجلديدة وتصميم السلع  -ه
جما  تطوير وتصميم العمليات اإلنتاج للسلع واملنتجات وكيصية اختيار مستلزمات التصنيع ونوعية تتمثل يف 

اج، تاملعدات واآلالت اللازمة وكيصية ترتيبها باإليافة إىل يرورة املعرفة بعمليات اإلمداد والتزويد والرقابة على اإلن
 وكذلك العمليات اخلاصة بالتخزين والتغليف والتعبئة،

 ملعرفة مبتابعة توفري اخلدمة والصيانة ا -و
تتمثل بكيصية متابعة توفري العناية الصحية باملنتجات ومعدات التصنيع مبا يتلاءم مع البيئة احمليطة، ومبا يكصل 

 استمرارية ودميومة اإلنتاج باملستوى املطلوب.
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من خلا  الصدفة، بل البد من خلا  وأن عملية الوصو  إىل حتقيق اإلبداع يف املؤسسات مل يتحقق عصويا أو 
وجود مصادر سواء من داخل املؤسسة أو خارجها، تسهم يف إجياد وخلق األفكار اإلبداعية، ومن تلك املصادر 
مثلا العاملون وخاصة الذين يكونون على علاقة مباشرة مع الزبائن أو اجلمهور، وذلك نظرا لبحثهم املستمر عن 

واملوردون وذلك لعلاقتهم املباشرة بني  سني السلع واخلدمات املقدمة هلم،األفضل، وحثهم على تطوير وحت
 املستهلك واملنتج، ووسطاء التسويق وذلك لعلاقتهم وترابطهم باملصنعني واملوزعني.

باإليافة إىل مصادر أخرى كمراكز البحث والدراسات واجلامعات ومكاتب االستشارات واجمللات والكتب 
  ية وغريها.واملواقع اإللكرتون
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 خالصة الفصل
 

تطرقنا يف هذا الصصل إىل اإلطار النظري إلبداع التنظيم، حيث تبني بأنه املظلة الرئيسية اليت حتث على تصعيل 
قدرات املؤسسة من خلا أنشطتها املختلصة للوصو  إىل حالة التميز وتقدمي ما هو جديد وبشكل مستمر، وإن 

 تتجسد بتوجيه برامج وعمليات املؤسسة.جهود اإلبداع 
حيث تناولنا فيه مبحثني أساسني، حيث تناولنا يف املبحث األو  أساسيات حو  اإلبداع التنظيم، وحيتوي على 

يف إعطاء تعريف موحد إلبداع وتطرقنا إىل أنواعه وأمهيته  مصهوم اإلبداع التنظيم، حيث إختلف الباحثون
 يم،، وكذلك مستوياته ومراحله.وإسرتاجتيات اإلبداع التنظ

أما املبحث الثاين تناولنا فيه معوقات اإلبداع التنظيم، وأساليب تنميته وكذلك العلاقة بني الرأس املا  الصكري 
 واإلبداع التنظيم،.

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                             
بلدية خير الدين  الثالث: دراسة حالةالفصل 

 مستغانم
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 مقدمة الفصل
 

بعد إستعراض أهم املفاهيم النظرية اخلاصة مبتغريي البحث حول الرأس املال الفكري ومسامهته يف اإلبداع 
 التنظيمي للمؤسسة.

الدين، وهذا ملعرفة ما مدى مسامهة الرأس املال سنتطرق يف هذا الفصل إىل الدراسة التطبيقية لبلدية خري 
الفكري يف حتقيق اإلبداع التنظيمي على أرض الواقع، وهذا من خالل ما مت احلصول عليه من معلومات من طرف 

 العاملني باملؤسسة، حيث حصلنا على هذه املعلومات من خالل حتليل اإلستمارة ) املقابلة ( والقيام بتحليلها.
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 –بلدية خير الدين  –المبحث األول: التعريف بالمؤسسة محل الدراسة 
تعترب البلدية النواة األساسية للتنمية احمللية بإعتبارها قريبة من املواطن، حيث هتتم بتسيري شؤون األشخاص 

فيه. فالسكان  القاطنني هبا، وحتسني وضعيتهم اإلجتماعية واإلقتصادية وتعمل على حتسني احمليط الذين يعيشون
يعيشون ويعانون يوميا من مشاكل شىت كالعمل والسكن ونقص املرافق الصحية، لذا خولت الدولة للبلدية عدة 
سلطات وذلك بإتباع نظام الالمركزية وذلك ملعاجلة املشاكل والتقليل منها. ذلك أن اإلهتمام بتنمية البلدية يعترب 

 للسكان.من ضروريات من أجل رفع املستوى املعيشي 
 

 –خير الدين  – المطلب األول: التعريف بالبلدية
املتعلق بقانون البلدية على أن البلدية هي "  90/08عرف املشرع البلدية مبوجب املادة األوىل من القانون رقم 

لسنة اجلماعة اإلقليمية األساسية اليت تتمتع بالشخصية املعنوية واإلستقالل املايل "، وعرفها قانون البلدية 
: " هي اجلماعة اإلقليمية السياسية واإلدارية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية األساسية "، وال شك  67/24

أن هذا التعريف يربز الدور املثري للبلدية ومهامها املتنوعة. وعرفها املشرع يف مشروع تعديل قانون البلدية يف املادة 
اإلقليمية القاعدية للدولة تتمتع بالشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة  األوىل منه بأن: " البلدية هي اجلماعة

 وحتدث مبوجب قانون ".
والية حتتوي كل والية على جمموعة من البلديات ويوجد حاليا  48اإلداري اجلديد يف اجلزائر يتضمن إن التقسيم 

ا يتعلق ببلدية خري الدين مكان إجراء الرتبص بلدية أغلبيتها موجودة يف اجلزء الشمايل. أما فيم 1541حوايل 
اسم بربري مشتق من كلمة آبار املياه، ولكن يف سنة  TONINوكانت تسمى بــــ  1951فقد أنشئت سنة 

مسيت خبري الدين نسبة إىل أحد الزعماء املثقفني والسياسيني والثوريني، كان مسئوال على املنطقة إبان  1963
 احلقيقي بومدين حممد املولود بسيدي خطاب والية غليزان. الثورة التحريرية وإمسه

وعلى إرتفاع  ²كلم  454كلم عن مقر الوالية، وترتبع على مساحة   10أما بالنسبة ملوقعها فهي تقع على بعد 
موزعني  2012نسمة حسب إحصائيات  27251م يبلغ عدد سكاهنا  178.13عن مستوى سطح البحر بـ 

دوار حيدها من الشمال بلدية مستغامن، ومن اجلنوب والغرب بلدية صيادة، ومن الشرق بلدية عني  22على 
 تادلس وبودينار.

 
 



دراسة حالة بلدية خير الدين مستغانم            لفصل الثالث                                                ا  

 

 
60 

 المطلب الثاني: دور بلدية خير الدين وهيئاتها
 وار البلدية:* أد

 الدور اإلجتماعي:  -ا
 ويتمثل فيما يلي:

بكل عمل أو إجراء من شأنه التكفل بالفئات اإلجتماعية احملرومة ومساعدهتا ال سيما يف جماالت تبادر البلدية  -
 الصحة والشغل والسكن،

 مكافحة التلوث ومحاية البيئة، -
 القذرة والنفايات،توزيع املياه الصاحلة للشرب وصرف ومعاجلة املياه  -
 تشجيع النقل العمومي، -
 تشجيع املشاركة بأسهم إلنشاء املؤسسات أو الشركات البناء العقارية، -
 تساعد على ترقية برامج السكن أو تشارك فيها، -
 إجناز مراكز صحية وقاعات عالج وصيانتها، -
 نظافة األغذية واألماكن واملؤسسات اليت تستقبل اجلمهور، -
 ل البلدية بإنشاء وتوسيع وصيانة املساحات اخلضراء.تتكف -
 الدور اإلقتصادي: -ب
 ويتمثل فيما يلي: 
 تطور األنشطة اإلقتصادية اليت تتماشى مع طاقاهتا وخمططاهتا التنموية،   -
ميكن للبلدية أن تشغل مباشرة مصاحل عمومية يف شكل إستغالل مباشر لإليرادات والنفقات اخلاصة  -

 ل املباشر يف ميزانية البلدية وهذا طبقا لقواعد احملاسبة العمومية،باإلستغال
 حصيلة املوارد اجلبائية والرسوم، -
 مداخيل ممتلكاهتا،  -
 اإلعانات، -
إشرتاط املوافقة القبلية للمجلس الشعيب البلدي على إنشاء أي مشروع على تراب البلدية، يتضمن خمطط  -

 بالبيئة،خماطر من شأهنا اإلضرار 
 اإلقرتاضات وهي املسئولة على هذه اإليرادات، -
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الطابع اإلداري إبراز الصفقات اخلاصة باألشغال واخلدمات والتوريد للبلدية واملؤسسات العمومية للبلدية ذات  -
 طبقا للتشريع والتنظيم اخلاصني بالصفقات،

 تراعي الدولة يف تقدمي إعانات للبلدية، -
 البلديات، التفاوت يف مداخل -
 النقص يف تغطية النفقات، -
 األهداف الرامية إىل تلبية اإلحتياجات املتناسبة مع املهام املنوطة للبلدية. -
 الدور السياسي:  -د

 ويتمثل فيما يلي:
ومتثل وتذكري املواطنني وإحرتامها، يف إطار التعبري عن الدميقراطية إعادة نشر القوانني والتنظيمات اخلاصة باألمن 

 قاعدة الالمركزية ومكان مشاركة املواطنني يف تسيري الشؤون العمومية.
  الدور الثقافي: -ه

 ويتمثل فيما يلي:
 إجناز وصيانة املؤسسات التعليمية، -
 تشجيع النقل املدرسي، -
 حماربة األمية، -
 والرتفيهية،مساعدة وصيانة كل اهلياكل واألجهزة املتعلقة بالشباب والثقافة والرياضة  -
 إجناز وصيانة املراكز الثقافية املتواجدة عرب تراب البلدية، -
 صيانة املساجد واملدارس القرآنية املوجودة بالبلدية والعمل على احلفاظ على ممتلكاهتا الدينية. -
 
 
 
 
 
 
 



دراسة حالة بلدية خير الدين مستغانم            لفصل الثالث                                                ا  

 

 
62 

 * هيئات البلدية:
 للبلدية هيئتان مها:

 اجمللس الشعيب البلدي:  .1
يعد هذا اجمللس هيئة أساسية يف تسيري وإدارة البلدية كجماعة إدارية ال مركزية إقليمية. يتشكل اجمللس الشعيب 

واملباشر وذلك البلدي من جمموعة من املنتخبني يتم إختبارهم من قبل سكان البلدية وفق اإلقرتاع العام السري 
أخرى حسب التعداد السكاين للبلدية وفق اجلدول  سنوات، وخيتلف عدد أعضاء اجمللس من بلدية إىل 5ملدة 

 التايل:
 (: عدد األعضاء والسكان للمجلس الشعبي البلدي 1-3الجدول رقم ) 

 عدد السكان عدد األعضاء
 نسمة 10000يقل عن  08
 نسمة 20000 – 10000بني  09
 نسمة 50000 – 20001بني  11
 نسمة 100000 – 50001بني  15
 نسمة 200000 – 100001بني  23
 نسمة 200000أكثر  33

 من إعداد الطالبة إعتمادا على وثائق املؤسسةالمصدر: 
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 ويركز النظام اإلنتخايب البلدي على مجلة القواعد القانونية تتمثل يف الناخب واملنتخب والعملية اإلنتخابية. 
جندها تنص على ما يلي: " يعد  07/97باألمر رقم  من قانون اإلنتخابات 05*  الناخب: بالرجوع إىل املادة 
سنة كاملة يوم اإلقرتاع  وكان متمتعا حبقوقه املدنية والسياسية وال يوجد يف  18ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ 

ية حالة من حاالت فقدان األهلية احملددة يف التشريع املعمول به. ومنه متتع الناخب باجلنسية اجلزائرية وبلوغ مثان
 عشر سنة والتمتع باحلقوق السياسية واملدنية باإلضافة إىل التسجيل بالقائمة اإلنتخابية،

منتخبا بلديا  33و 08املنتخب ) املرتشح (: يتكون اجمللس الشعيب البلدي من عدد من األعضاء يرتاوح بني * 
 96و 93و 90دى تطبيق املواد متدد وجوبا ل  يتم إنتخاهبم ملدة مخس سنوات،حسب التعداد السكاين للبلدية 
من قانون اإلنتخابات بطريقة األغلبية النسبية حيث توزع املقاعد حسب  75من الدستور، كما تشري املادة 

األصوات اليت حتصلت عليه كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي واملعامل اإلنتخايب، ولرئيس اجمللس الشعيب البلدي 
 دولة ومنها ممثل البلدية.عدة صالحيات منها بصفته ممثل لل

 . رئيس اجمللس الشعيب البلدي:2
منه:  48املتعلق بالبلدية عملية تعيني رئيس اجمللس الشعيب البلدي حيث نصت املادة  90/08لقد نظم القانون 

" يعني أعضاء القائمة اليت نالت أغلبية املقاعد عضو من بينهم رئيسا للمجلس الشعيب البلدي، ويتم تنصيب يف 
 أيام بعد اإلعالن عن نتائج اإلقرتاع ". 8مدة ال تتعدى 

وقد أصدرت تعليمة جديدة وهي يف حالة تساوي املقاعد فإنه يأخذ القائمة اليت حصلت على غالبية األصوات، 
 ويف حالة تساوي عدد األصوات ترجح القائمة اليت حتصل على أكرب عدد ممكن من النساء املنتخبات.
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 الثالث: الهيكل التنظيمي لبلدية خير الدينالمطلب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الطالبة إعتمادا على الوثائق املقدمة من املؤسسة المصدر:
 
 
 
 
 
 
 

 اهليكل التنظيمي لبلدية خري الدين

مصلحة 
 األمانة

مصلحة 
 املستخدمني

مصلحة 
 احملاسبة التسري

مصلحة 
 التعمري والبناء

مصلحة 
 الشؤون العامة

املصلحة 
 التقنية

مصلحة النشاط 
 اإلجتماعي والثقايف

مكتب 
 األرشيف

مكتب 
اإلعالم 

 اآليل

مكتب 
 التسيري

مكتب 
القسم 
 الفرعي

مكتب 
 التعمري

مكتب 
الصفقات 
 العمومية

مكتب 
احلالة 
 املدنية

مكتب 
 اإلنتخابات
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 المبحث الثاني: مساهمة الرأس المال الفكري في اإلبداع التنظيمي للمؤسسة
لقد تزايد اإلهتمام بشكل كبري برأس املال الفكري وذلك لدوره الفعال يف ضمان وبقاء املؤسسات وحتقيق    

والتميز  النمو والتطور فيها، حيث أصبح الرأس املال الفكري من أهم العوامل اليت تساهم يف حتقيق النجاح
التنافسي للمؤسسات حاليا ومستقبال، حيث تشهد املؤسسات منافسة شديدة بسبب تالحق اإلبداعات 

 واإلبتكارات والتكنولوجيا املنظورة.
 

 المطلب األول: الرأس المال الفكري في البلدية
ف أكثر على رأس املال الفكري هبا يف بلدية خري الدين مبستغامن، حاولنا التعر من خالل الدراسة امليدانية اليت قمنا 

على أرض الواقع، وهو الذي ميثل جمموعة اخلربات والقدرات واملهارات والكفاءات اليت ميتلكها جمموعة األفراد يف 
املؤسسة، وجمموعة أفراد مبدعة ومبتكرة لكل ما هو متميز بالنسبة للمؤسسة، هذه األخرية عليها أن تعمل على 

جل زيادة اإلنتاجية وحتقيق ميزة تنافسية هلا، ألنه مبثابة السالح التنافسي والذي يضمن توظيف هذه املهارات من أ
 البقاء واإلستمرارية .

حيث أن الرأس املال الفكري غري ملموس ويصعب قياسه، وسريع الزوال والفقدان ويتجسد يف أشخاص لديهم 
ت الرئيسية لبناء الرأس املال الفكري واليت تعتمد اإلستعداد حلمله وله تأثري كبري على املؤسسة. ومن بني اآلليا

 عليها أي مؤسسة واليت تتمثل يف اإلستقطاب والصناعة وتنشيط رأس املال الفكري واحملافظة عليه نذكر ما يلي: 
 إستقطاب الرأس املال الفكري: -أ

العالية، فإن األمر يتطلب من إدارة يف البحث عن اخلربات املتقدمة وجذب املهارات التقنية حيث يركز يف البحث 
املوارد البشرية أو من جلان متخصصة متابعة العقول الرباقة والنادرة، لغرض جذهبا وإستقطاهبا كمهارات تستفيد 

 منها املؤسسة بشكل كبري يف زيادة رصيدها املعريف والذي ينعكس يف زيادة اإلبداع واإلبتكار بإستمرار،
 فكري:صناعة الرأس املال ال -ب

وهي قدرة املؤسسة على زيادة رصيدها املعريف بإستمرار من خالل تعزيز القدرات وتنمية العالقات بني األفراد 
 للتعاون يف حل املشكالت املعقدة،
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 الفكري:تنشيط الرأس املال  -ج
العاملني فيها  ويقصد هبا جمموعة األساليب املستخدمة من قبل املؤسسة إلنعاش عملية اإلبداع واإلبتكار لدى

بإستمرار، وتركز على إستخدام آليات معينة كعصف األفكار من الكفاءات البشرية وتشجيع اجلماعات احلماسية 
 يف تلك املؤسسات مع ضرورة األخذ بعني اإلعتبار آراء العاملني وأفكارهم،

 احملافظة على الرأس املال الفكري: -د
والتطوير املستمر هلم والقيام بالتحفيز املادي واملعنوي للعاملني يف  ويكون ذلك باإلستثمار يف تدريب العاملني

 تلك املؤسسات ويتجسد ذلك يف:
 اجلوانب املادية كاألجور واملكافأت ومشاركة األرباح، -
 اجلوانب املعنوية وتشمل إشعار العاملني بأمهيتهم، كلمات الشكر والتقدير أمام الزمالء، جائزة ألفضل موظف، -
اجلوانب اإلجتماعية وتضم إحرتام العاملني أيا كان موقعهم الوظيفي، توفري السكن هلم، مع تقدمي فرص إكمال  -

 الدراسات العليا،
 كما يتطلب بناء الرأس املال الفكري جمموعة من الشروط والظروف املالئمة واليت تشمل ما يلي:

 ة ماديا وبشريا على اإلستفادة من املعرفة املتاحة،إنشاء أقطاب صناعية على مستوى املؤسسات، وتكون قادر  أ.
من خالل توفري تكنولوجيا املعلومات لكي تأخذ بعني اإلعتبار متطلبات تكوين ب. إنشاء حميط وإطار معريف 

 هذه األقطاب املعرفية،
 منها،ج. ضرورة التعاون بني اجلامعة وحميط األعمال ومراكز البحث من أجل تكوين املعرفة واإلستفادة 

د. على املؤسسة أن تركز على العناصر اجلوهرية املتمثلة يف رأمساهلا الفكري وأن أصوهلا الفكرية ومكوناهتا املعرفية 
 ختتلف عن تلك اليت عند غريها من املؤسسات لذلك عليها أن تدرك كيفية إستثمارها بشكل جيد،

أصال عندها، وعدم تضيع الوقت يف البحث عن موارد ه. على املؤسسة أن حتسن إدارة مواردها املعرفية املوجودة 
 جديدة.

ما ميكن التوصل إليه مما سبق أن عملية بناء وتكوين الرأس املال الفكري يف املؤسسة هو نتاج العمليات متتابعة 
ومعقدة حتتاج إىل إستثمارات ووقت زمين طويل لتكوينها، وأن اخلصائص اليت يكتسيها رأس املال الفكري دون 

ريه أعطته أمهية بالغة ومكانة مهمة يف أي عملية يكون اهلدف منها بناء قاعدة لرأس املال الفكري وجتسيدها يف غ
 املؤسسة، لذا جيب احلفاظ عليه وكيفية إستغالله،
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 نعرض ما يلي:ومن أسباب احملافظة على الرأس املال الفكري  
 ميزة تنافسية: -1

د الرأس املال الفكري أحد املكونات األساسية هلذه امليزة، حيث يعزز أداء تبحث املؤسسات عن ميزة تنافسية ويع
املؤسسة وجيعلها قادرة على اإلستجابة لبيئة املنافسة دائمة التغيري، ونظرا ألمهية األفراد كميزة تنافسية، جيب 

واحملافظة عليهم التعرف على شخصياهتم، ودوافعهم وإجتاهاهتم وطموحاهتم، من أجل معرفة طريقة حتفيزهم، 
 وإستخراج أقصى ما لديهم من طاقات خلدمة املؤسسة، 

 ثروة كبرية: -2
، أوهلا أن اإلنسان يف الثمانني جيب احلفاظ على رأس املال الفكري ألنه ثروة، وتأيت هذه الثروة من مصادر متعددة

من املائة من القدرة الدماغية  97أن من عمره ال يفقد أكثر من ثالثة من املائة من قدراته الدماغية، وهذا يعين 
ستبقى حيوية فعالة وهذا اإلنسان عادي فكيف احلال لرأس املال الفكري يبقى مستثمرا هلذه القدرة يف هذا 
العمر؟ أليس ثروة حقا؟ أما املصر الثاين لكوهنم ثروة هو قدرهتم على تسجيل براءات اإلخرتاع اليت تشكل قيمتها 

 مبالغ خيالية،
 ات عالية:نفق -3

ميثل احلصول على رأس املال البشري وتنميته، تكلفة عالية تتحملها املؤسسة واليت تتفق يف جوانب عديدة منها: 
اإلختيار، التعيني .... وعندما حترص املؤسسة على احملافظة على قدرات رأس املال الفكري لديها، تضمن عدم 

 سارعة،تقادم معارف األفراد ومواكبتهم اإلبتكارات املت
 عامل بقاء: -4

ميثل رأس املال الفكري واحملافظة عليه عامال مهما لبقاء املؤسسة وإستمراريتها، ألنه ميثل الفئة املمتازة اليت تكونت 
 لديها اخلربة العلمية والعملية املرتاكمة،

 تكلفة اإلستشارة: -5
متعلمة، إنفاق تكلفة كبرية ألغراض اإلستشارة اليت تقدمها املؤسسات ومكاتب  املؤسسةتتطلب عملية جعل 

 متخصصة يف هذا اجملال، ويعد ذلك أجل أسباب احملافظة على رأس املال الفكري.
مما سبق ميكن أن نستنتج أن املؤسسة حتافظ على رأمساهلا الفكري ألنه ميزة تنافسية هلا، وميثل ثروة كبرية هلا تسهم 

 .زيادة قيمتها، وهو سالحها إلدامة بقائهايف 
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وميثل اإلبداع التنظيمي يف املؤسسات العنصر املهم يف زيادة األداء للعاملني وذلك مبشاركة العاملني يف صنع القرار 
وحل املشاكل اليومية وفتح جماالت للتحاور والنقاش وإبداء الرأي يهدف الوصول إىل النتائج أفضل يف العملية 

  جية للمؤسسة.اإلنتا
 : اإلبداع التنظيمي في البلديةالمطلب الثاني

اإلبداع التنظيمي هو عملية تتضمن النظر إىل الظواهر واملشكالت مبنظور وعالقات جديدة غري مألوفة يتفاعل 
بني فيها الفرد وبيئة املؤسسة والبيئة العامة، ويقوم الفرد أو اجلماعة أو املؤسسة بالبحث واإلستقصاء والربط 

 األشياء مما يؤدي إىل إنتاج شيء جديد وأصيل ذو قيمة اجملتمع.
واإلبداع يف املؤسسات يقوم على ممارسة العمل بفكر وأساليب خمتلفة أكثر إجيابية يف إطار مناخ وبيئة عمل 

املتميز، أو إجيابية ومواتية لألفراد ومجاعات العمل كل يف جمال عمله للتوليد املستمر لألفكار اجلديدة واألداء 
احللول البناءة للمشكالت املتوقعة داخل املؤسسة أو خارجها، وذلك باخلروج عن تلك اجملاالت والتجاوزات 
التقليدية يف الفكر والعمل، وذلك سعيا لزيادة الكفاءة الداخلية واخلارجية للمؤسسة ومنوها وبقاءها وزيادة قدراهتا 

 التنافسية.
 ية بالغة تظهر يف النقاط التالية:ولظاهرة اإلبداع التنظيمي أمه

 حتسني خدمات التنظيم مبا يعود بالنفع على املؤسسة والفرد، -
املسامهة يف تنمية القدرات الفكرية والعقلية للعاملني يف التنظيم عن طريق إتاحة الفرص هلم يف إختيار تلك  -

 القدرات،
ساليب عملية تتواكب عملية تتواكب مع التطورات اإلستغالل األمثل للموارد املالية عن طريق إستخدام أ -

 احلديثة،
 القدرة على إحداث التوازن بني اإلمنائية املختلفة واإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة، -
حسن إستغالل املوارد البشرية واإلستفادة من قدراهتم عن طريق إتاحة الفرص هلا يف البحث عن اجلديد يف  -

 يث املستمر ألنظمة العمل مبا يتفق مع التغريات احمليطة.جمال العمل والتحد
 ولإلبداع التنظيمي دوافع تتمثل يف ما يلي:

 احلصول على رضا النفس والذات، -
 احلصول على الشكر والشهرة والسمعة، -
 احلصول على مكافآت مالية، -
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 احلصول على وظيفة متميزة ومرموقة،  -
 مضة واملعقدة وحماولة إجياد حلوهلا.الرغبة يف معاجلة األشياء الغا -

* جيب أن تتوفر يف املؤسسة كل املوارد الالزمة ألداء العمل بطريقة جيدة، كما متكن موارد املؤسسة من إستغالل  
كل أفكار العامل يف عمله، وتشجيع املوارد البشرية يف املؤسسة من حتسني القدرات اإلبداعية وتبادل املهارات 

مالء يف العمل، ويف بعض األحيان تدفع مشاكل العمل إلبتكار طرق عمل جديدة، كما أن املختلفة مع الز 
 املضغوط املتعددة يف العمل ترفع من روح املبادرة لدى العامل وجتعله يقدم أفضل عمل لللمؤسسة.

غريها إال أنه وعلى الرغم من توفر أساليب خمتلفة لزيادة األداء لدى العاملني كالرفع من األجور والتحفيزات و 
 أثبت اإلبداع التنظيمي جناعته يف رفع قدرة العاملني وأدائهم بشكل خمتلف عن اجلوانب املادية التقليدية.

 
 المطلب الثالث: تحليل نتائج المقابلة

يتعرض هذا املطلب إىل حتليل إجابات العمال إجتاه أسئلة املقابلة فيما يتعلق بأجزائها الرئيسية واليت تشمل 
 ة الرأس املال الفكري يف اإلبداع التنظيمي للمؤسسة.مسامه

 سؤال من املقابلة، وسنتناول فيما يلي حتليل اإلجابات املتعلقة هبذه املقابلة. 12ويتطلب هذا املطلب 
 ؟: ما مستوى إهتمام مؤسستكم برأس املال الفكري بأبعاده الثالثة1س

أن لرأس املال الفكري ثالثة أبعاد وهي رأس املال البشري، الرأس من نتائج املقابلة يتبني أن أغلبية العمال يرون 
 املال اهليكلي، رأس مال الزبوين، كل هذه األبعاد ذات صلة ببعضها البعض، فيما يلي سيتم عرض هذه األبعاد:

 رأس املال الفكري: -أ
حتصل املؤسسة على أفضل هو أن تكون مؤهالت املوظفني يف املؤسسة تتناسب مع الوظائف املناطة هبم، حبيث 

املخرجات عندما يعمل املوظفون كفريقا واحد، هنا تقوم املؤسسة بتنفيذ برامج تدريبية مستمرة جلميع املوظفني 
 بشكل مستمر بطرح أفكار وآراء جديدة يقومون مبناقشتها يف اإلجتماعات .
كه أو التعاقد معه وذلك لكونه خمريا نالحظ من خالل إجابات بعض العمال أن رأس املال الفكري ال ميكن إمتال 

على اإلهتمام الواضح يف البقاء أو املغادرة وله اخليار الكامل بالعودة يف اليوم التايل للمؤسسة. وهذا ما يدل 
للمؤسسة برأس املال البشري وسعي املؤسسة إىل جلب موظفني ذوي مؤهالت علمية تتناسب مع وظائف 

 س املال البشري بإجتاه تعزيز السلوك اإلبداعي،املؤسسة وتعمل أيضا إىل دفع رأ
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 رأس املال اهليكلي: -ب
هو أن يكون لدى املؤسسة نظام حوافز ومكافآت متطور جدا، ويركز على األداء الوظيفي، وتكون ثقافة املؤسسة 

 مساعدة ومرحية للموظفني يف جمال أعماهلم.
تابع وتتبىن آخر التطورات العلمية والتقنية يف جمال ونالحظ من خالل إجابات بعض العمال على املؤسسة أن ت

التكنولوجيا احلديثة، وتدعم ختصص ميزانية كافية ومناسبة للبحث والتطوير يف جمال اإلبداع التنظيمي، وتدعم 
األفكار اجلديدة اليت متكن تسجيلها كرباءة اإلخرتاع. وهذا ما يدل على أن املؤسسة هتتم بتوفري نظام حوافز 

 مج تدريبية تسعى من خالهلا إىل تدعيم اإلبداع لدى العاملني باملؤسسة.وبرا
 البشري يف توليد القيمة واملعرفة وحتويلها إىل أصول فكرية.يعد رأس املال اهليكلي املساعد الرئيسي لرأس املال 

 رأس املال الزبوين: -ج
على حتديثها بإستمرار، حبيث ختصص وقتا  لدى املؤسسة بيانات كاملة نسبيا حول الزبائن وتعمل جيب أن يكون 

 وتقوم بتفعيل نظام معلومات لتقدمي خدمة للزبون ومنح مزايا إضافية له. كافيا حلل مشاكل الزبائن
وهذا ما يدل على أن اإلطارات العاملة باملؤسسة تسود بينهم العالقات غري الرمسية بدرجة مرتفعة، كما أن 

 اخلاصة هبم واضحة متاما. والقواعد التعليمات واإلجراءات 
تسعى املؤسسة إىل كسب والء الزبائن عن طريق التعرف على رغباهتم وإهتماماهتم وإشعارهتم باألمهية وتوثيق 

 ومزايا من شأهنا حتسني رحبية املؤسسة. ومنح الزبائن الدائمني معاملة تفضيلية عالقتها معهم 
 : هل يقاس الرأس املال الفكري يف مؤسستكم؟2س
ن نتائج املقابلة تبني أن املؤسسة هتتم بقياس رأس املال الفكري، وذلك ألنه يكشف عن خصائص وقدرات م

واملتميزة منهم، وهو أداة تتيح ملدريني إكتشاف وتبين املصدر الثمني املتمثل يف األفراد ذوي القدرات اإلبداعية 
  الرأس املال الفكري.

 يف إستقطاب رأس املال الفكري؟ : ما هي اآلليات اليت تعتمد مؤسستكم3س
جييب أغلبية العمال أهنم عند القيام بإستقطاب رأس املال الفكري يعتمدون على شراء العقول من سوق العمل 

النادرة والرباقة لغرض وذلك من طرف إدارة املوارد البشرية أو من جلان متخصصة يف هذه اإلدارة مبتابعة العقول 
تستفيد منها املؤسسة، وتقوم كذلك مبراجعة مؤسسات املعرفة والتعليم واليت تعد  جذهبا وإستقطاهبا كمهارات

 مصدر مهم إلكتشاف املواهب وإستقطاهبا.
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وعلى هذا األساس أن زيادة هذه املؤسسات يعد من أولويات اإلدارة العليا، وغالبا ما يتم اإلعتماد على 
من خالل قيامها بتنظيم برامج تدريبية وتطويرية اسبة ملنتسببيها اجلمعيات والنقابات املهنية بتوفري فرص العمل املن

يف بعض التخصصات اليت تطلبها املؤسسات لذا فإهنا تساهم بتوفري فرص احلصول على العمل وتزويد املؤسسات 
ة أو ذات احلاجة باإلختصاصات املتوفرة لدى منتسبيها مما يعزز دورها يف تقدمي اخلدمات التشغيلية أو التدريبي

التأهيلية ألعراضها العاملني، وإن هذه احلاالت غالبا ما تتوفر بشكل واسع النطاق يف العديد من األقطار 
املختلفة. وهناك أيضا اإلستقطاب اإللكرتوين ويتميز هذا املصدر بسرعة احلصول على طلبات التوظيف، وسهولة 

 وإستبعاد املرشحني غري املؤهلني لشغل الوظائف.فرز 
 ل تؤثر األجور واحلوافز على رضا الفرد يف عمله؟: ه4س

جييب أغلبية العمال أن األجور تلعب دورا هاما يف حتديد الكثري من نواتج األداء التنظيمي بإعتبارها وسيلة إشباع 
هي  حلاجاته األساسية، فهي تؤثر على رضا الفرد يف عمله وأيضا على رغبة الفرد يف األداء  . كما أن احلوافزالفرد 

األداء الذي يستحق احلافز هو أداء غري عادي أو رمبا وفقا للمعايري أخرى تشري مبثابة املقابل للعمل املتميز وأن 
 إىل إستحقاق العاملني إىل تعويض إضايف يزيد عن األجر، كما حيقق النظام اجليد للحوافز نتائج مفيدة من أمهها:

 إشباع حاجات وإحتياجات العاملني،  -
 زيادة نواتج العمل، -
 إستقطاب وجذب العاملني إىل املؤسسة، -

 حتسني صورة املؤسسة أمام اجملتمع.
 : هل تعتقد أن اإلدارة العليا يف مؤسستكم لديها الرغبة يف تطبيق القيادة الذكية؟5س

هم فإن املؤسسة لو  من نتائج املقابلة تبني أن املؤسسة غري مهتمة وغري راغبة يف تطبيق القيادة الذكية وحسب رأي
 كان لديها الرغبة الكافية بتطبيق القيادة الذكية فإهنا تستعمل بشكل جدي أسس التقدير الفعال ومن أمهها:

 اإلستمرار: من خالل القيام بتقدير األداء املتفوق وهذا يؤدي إىل مزيد من التقدير، -
 على عكس التقدير املتأخر،الفورية: فالتقدير الفوري واآلين يأيت بالنتائج اإلجيابية  -
 اإلمتاع: جعل التقدير ممتعا وصعب نسيانه وجعله جزء من دستور ثقافة املؤسسة، -
 الشمول: تشجيع مدير األقسام من أجل تقدير العمال. -
 
 : ما هي املخاطر احملتملة اليت يتعرض هلا الرأس املال الفكري؟6س
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 يت:آلا رأس املال الفكري هي كاأجاب أغلبية العمال أن املخاطر اليت يتعرض هل
 وهي:خماطرة تقادم رأس املال الفكري، وتأخذ خماطرة هذا التقادم ثالثة إجتاهات  -

 * تقادم املعرفة،
 * تقادم القدرات،
 * التقادم الثقايف.

 خماطر إحباط رأس املال الفكري، وتأخذ هذه املخاطر ثالثة إجتاهات وهي: -
 والفشل واإلنطواء،* إجتاهات نفسية مثل التوتر 

 * إجتاهات مادية وتضم العدوان والتدخل الشخصي،
 * إجتاهات تنظيمية تتمثل يف ضعف اإلنتماء والوالء.

 خماطرة ضعف احلافز املادي واإلعتباري، وتأخذ ثالثة إجتاهات وهي: -
 * اجلوانب املادية من األجور واملكافآت،

 واأللقاب،* اجلوانب املعنوية مثل منح األومسة 
 * اجلوانب اإلجتماعية مثل تعزيز املكانة.

 : ما مستوى إهتمام مؤسستكم باإلبداع التنظيمي؟7س
جييب أغلبية العمال أن أبعاد اإلبداع التنظيمي تتمثل يف حل املشكالت وإختاذ القرارات واليت تكمن يف حماولة 

ف حل املشاكل املعقدة، كما يتمكن من اكتشاف املشاكل هبدف حلها وأن يكون العمل مع فرق مكلفة هبد
إختاذ قرار حاسم خالل فرتة قياسية نسبيا ويستطيع إختاذ قرارات مهمة يف حالة ندرة املعلومات املتاحة، هذا ما 

 يدل على أن قدرة العمال على حل املشاكل وإختاذ القرارات يتم بصورة مرتفعة.
لتنفيذ ومتابعة أفكار تسم مبخاطرة عالية، هذا ما يدل كافية كذلك روح اجملازفة حيث ختصص املؤسسة األموال ال

على أن اإلطارات يف املؤسسة ال يريدون توسيع دائرة عملهم من خالل إستعراض أفكار ذات خماطرة وإمنا 
 اإلكتفاء مبا لديهم من أفكار حتقق املطلوب.

 مرتفع حيث يتمتعون بسلوك إبداعي وبناءا على ما تقدم نستنتج أن مستوى اإلبداع التنظيمي لدى العاملني
 يتصف بالرغبة يف حل املشاكل وطرح األفكار اجلديدة، واليت من شأهنا أن تتطور وتتحسن املؤسسة.

 
 : هل ضغوط العمل تؤثر على اإلبداع التنظيمي؟8س
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مشاكل العمل  جييب أغلبية العمال أن الضغوط اليت يواجهوهنا يف العمل ترتفع من روح املبادرة لديهم حبيث أن
تدفعهم إلبتكار طرق عمل جديدة وأفضل عمل خيلق لديهم حتدي لتقدمي أداء أفضل فيما بينهم، بينما األقلية 

 منهم يقولون العكس.
 : هل يتق العمال يف القائمني على اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة؟9س

باملؤسسة من حيث قدراهتم ومؤهالهتم العلمية يؤكد غالبية العمال أهنم يثقون يف القائمني على اإلبداع التنظيمي 
 وكذا خرباهتم، بينما األقلية منهم يؤكدون العكس.

 ؟ : ما هي أخطر العوائق اليت تؤثر على عمليات اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة10س
 جييب أغلبية العمال أن أخطر العوائق اليت تؤثر على عمليات اإلبداع التنظيمي هي:

 خصص ملشاريع اإلبداع التنيظيمي،قلة الوقت امل -
 قلة املوارد املالية وهي أهم العوائق اإلقتصادية اليت تواجه عملية اإلبداع التنظيمي، -
 ، من اإلبداع التنظيمي املردود املنخفض املتوقع -
 قلة التنسيق بني األقسام املختلفة، -
 واملبدعني،قلة الدعم املقدم من اإلدارة العليا ملشاريع اإلبداع  -
 نقص املعلومات املتاحة عن التطور التكنولوجي يف القطاع الذي تعمل فيه املؤسسة.  -
 : ما هي العوامل اليت تساعد على تنمية وتشجيع اإلبداع التنظيمي؟11س

أن  من نتائج املقابلة يتبني أن أغلبية العمال يرون أن العوامل اليت تساعد على تنمية وتشجيع اإلبداع التنظيمي
 يكون هناك:

 بيئة مالئمة لدعم الفكر اإلبداعي للعاملني، -
 تشجيع العاملني بشكل مستمر لكي يكونوا منفتحني على اخلربات واألفكار اجلديدة، -
 توفري للعاملني أماكن وأوقات كافية للراحة بعد األعمال، -
 السماح للعاملني بإستخدام أفكارهم وجتارهبم، -
 األخطاء وإستغالل الفرصة للتعلم والتدريب،كيفية التعامل مع   -
 مكافأة السلوك اإلبداعي وحتفيزه ماديا ومعنويا. -
 
 : هل يركز التطوير التنظيمي على األفراد يف مؤسستكم؟12س
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يرى أغلبية العمال أن التطوير التنظيمي باملؤسسة يركز على األفراد ويعترب إسرتاجتية مالئمة للرتويج إلبداع 
فهو يساعد على تدريب أفراد املؤسسة، كما يرسخ يف املؤسسة لضمان اإللتزم املستمر والقدرة على  التنظيمي،

تقبل اإلبداع التنظيمي وترويج، ومن األمثلة على الطرق ومجع البيانات يف التطوير التنظيمي هو تشخيص املؤسسة 
 وتطوير الفريق.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاتمة الفصل
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الفصل على نشأة وتطوير بلدية خري الدين وكذا اهليكل التنظيمي الذي تسري وفقه، ولقد إعتمدنا تعرفنا من هذا 

يف إجناز هذا العمل على حتليل نتائج اإلستمارة ) املقابلة (، اليت قمنا بتوزيعها على جمموعة من اعمال بالبلدية، 
ع التنظيمي، حيث أشارت دراسة مسامهة الرأس واليت حتتوي على حمورين أساسني مها الرأس املال الفكري واإلبدا 

املال الفكري يف اإلبداع التنظيمي على مدى اإلهتمام برأس املال الفكري وحسن إستغالله واحملافظة عليه، وكذلك 
اإلبداع التنظيمي ومستوى اإلهتمام به وأهم العوامل اليت تساعد على تنميته وتشجيعه، وأخطر العوائق اليت تؤثر 

 يه.عل



 

 

                                                                              العــــــــــــــامة خـــــاتمةال
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لقد أصبحت املعرفة املتوافرة يف املؤسسة ميزة تنافسية هلا متيزها عن غريها من املؤسسات، وتتمثل املعرفة يف توافر 
املؤسسات الناجحة هي تلك األفراد الذين لديهم معلومات، معرفة خمزنة، تقنيات خمتلفة، ونتيجة لذلك فإن 

املؤسسات اليت تقوم بإستقطاب وإختيار وتطوير وتنمية األفراد العاملني هبا، والذين ميكنهم قيادة هذه املؤسسات  
كما أن املؤسسات الناجحة هي املؤسسات اليت هتتم بعمالئها وحاجاهتم ورغباهتم، وتستغل فرص التقنيات 

هبا، ولذلك فإن التحدي الرئيسي أمام املؤسسات اليوم هو التأكد من توافر األفراد  املختلفة املوجودة بالبيئة احمليطة
املميزين وتدريبهم وتطويرهم وتنمية مهاراهتم، كما أن التطورات والتغريات يف البيئة أدت إىل التحول من الرتكيز 

 املدخالت لنجاح املؤسسة.على األموال بإعتبارها أهم األصول يف املؤسسة إىل أن املعرفة هي أهم وأعظم 

كما يلعب الراس املال الفكري بعناصره املختلفة دورا مهاما يف جناح املؤسسات يف الوقت احلاضر، حيث أنه مييز 
املؤسسات اليت ميكنها تقدمي أشياء جديدة، وبشكل أفضل مع تقدمي إبتكارات ملنتجاهتا وخدماهتا مبعدالت 

نصر املهم يف زيادة أداء العاملني وذلك مبشاركتهم يف صنع القرار وحل العسريعة، وميثل اإلبداع التنظيمي 
املشكالت اليومية وفتح جماالت التحاور والنقاش وإبداء الرأي هبدف الوصول إىل نتائج أفضل للمؤسسة، 

اء وإستمرارية ومسامهة رأس املال الفكري يف اإلبداع التنظيمي أصبح أمرا يف غاية األمهية، ملا له من أثر إجيايب لبق
املؤسسات وحتقيق أهدافها. ومن بني األساليب الناجعة لرتقية هذه املؤسسات هي اإلهتمام برأس املال الفكري 
واحملافظة عليه وحسن إستغالله ليصبح مصدر قوة هلا عن طريق أساليب مبتكرة ومتميزة جتعل هذه املؤسسات 

والتجديد واإلبداع، وال يتحقق اإلبداع التنظيمي يف املؤسسات  القوة الالزمة لتحسني أدائها مع متطلبات التغيري
أو خارجها، ومن تلك عفويا أو من خالل الصدفة، بل البد من خالل وجود مصادر سواءا من داخل املؤسسة 

املصادر مثال العاملون وخاصة الذين يكونوعلى عالقة مباشرة مع اجلمهور والزبائن، باإلضافة إىل مصادر أخرى  
 اكز البحث والدراسات واجلامعات واملواقع اإللكرتونية وغريها.كمر 

حيث متثلت إشكالية البحث يف مسامهة رأس املال الفكري يف اإلبداع التنظيمي داخل املؤسسة، ومت قياس وحتليل 
فعالية هذا التأثري على بلدية خري الدين، وبالتايل فإن هذه الدراسة جاءت لتحاول معرفة األثر الناجم عن مدى 

 ومسامهة رأس املال الفكري يف اإلبداع التنظيمي.
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 . إختبار فرضيات البحث: 1

 هذه الدراسة على ثالثة فرضيات، وبعد معاجلة املوضوع كانت نتائج إختبارها كاآليت: إعتمدنا يف

ليت تتمتع مبعرفة واسعة الفرضية األوىل: حول إعتبار الرأس املال الفكري جمموعة من املهارات املتوفرة يف املؤسسة، وا
جتعله قادرا على جعل املؤسسة متميزة من خالل اإلستجابة ملتطلبات الزبائن والفرص اليت تتيحها التكنولوجيا، إن 
الرأس املال الفكري يكسب املؤسسة الكفاءات واملهارات واملطلوبة اليت متنحها أداء متميز، وتزداد مهارات رأس 

أكرب للتحسني املستمر، وهذا ما يساهم تطوير وتنمية العاملني والذي يعطيه دافعية املال الفكري بالتدريب وال
 وحيقق اإلبداع التنظيمي، ويثبت صحة الفرضية األوىل.

الفرضية الثانية خاصة باإلبداع التنظيمي وهو تلك األفكار والسلوكيات اجلديدة اليت تتبناها املؤسسة سواءا كانت 
تكنولوجيا أو ممارسات إدارية جديدة، حبيث يعتمد على سرعة تبين املؤسسة ألكثر من منتجات أو خدمات أو 

نوع واحد من تلك األنواع، غن اإلبداع التنظيمي هو املظلة الرئيسية اليت حتث على تفعيل قدرات املؤسسة من 
وهذا ما يثيت صحة  خالل أنشطتها املختلفة للوصول إىل حالة التميز والتقدمي كل ما هو جديد بشكل مستمر،

 الفرضية الثانية.

الفرضية الثالثة يعترب رأس املال الفكري عنصر اإلبداع التنظيمي الواجب امتالكه من قبل املؤسسات للوصول إىل 
التفوق والنمو والبقاء، يقوم رأس املال الفكري بتقدمي كل ما حتتاجه املؤسسة باعتباره عنصر فعال يساهم يف 

ويعترب رأس املال الفكري القدرات املتميزة اليت يتمتع هبا عدد حمدود من األفراد العاملني يف  اإلبداع التنظيمي،
املؤسسة وهذا ما ميكنه من تقدمي إسهامات فكرية تزيد من رحبية املؤسسسة وتساهم يف حتقيق مستوى أداء عايل 

 األخرى، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة.مقارنة باملؤسسات 

 ائج:. النت2

 ومن خالل هذه الدراسة توصلنا إىل النتائج التالية:

 هو الركيزة األساسية لبناء التقدم اإلقتصادي بصفة عامة وجناح املؤسسات بصفة خاصة،  رأس املال الفكري -

 القرارات املتعلقة برأس املال الفكري هي قرارات إسرتاجتية ألهنا أداة لتحقيق أهداف املؤسسة، -
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الفكري حيظى بإهتمام املؤسسات نظرا لدوره املهم يف خلق الثروة هلا وهناك تركيز على عملية قاسه رأس املال  -
وإدارته كما أنه يتكون من مستويات متعددة تتمثل يف رأس املال البشري واهليكلي والزبوين، وكل مؤسسة ختتار ما 

 يالئمها من مناذج وأساليب قياس إدارة رأس املال الفكري،

إعتمادات مادية كافية إلبداع التنظيمي والتطوير وتنمية وعي األفراد بأمهيته، وكذلك تدعيم مبادرة  ختصيص -
 األفراد حنو التجديد املستمر،

 تبني من نتائج البحث أن هناك عالقة إرتباطية بني الرأس املال الفكري واإلبداع التنظيمي، -

ن املؤسسة تويل أمهية كربى إلهتمام برأس املال الفكري من خالل دراستنا لبلدية خري الدين، إتضح لنا أ -
 وإستغالله واحملافظة عليه لكي يسهم يف اإلبداع التنظيمي.

 . التوصيات:3

بناءا على النتائج اليت توصلنا إليها ضمن هذه الدراسة، نقدم توصيات ميكن اإلستفادة منها يف الدراسات العلمية 
 ي يف اإلبداع التنظيمي يف املؤسسة، ومن أهم التوصيات اليت ميكن تقدميها:أو على مسامهة الرأس املال الفكر 

جيب على املؤسسة إعتبار مواردها الداخلية وكفاءهتا اإلسرتاتيجية ممثلة يف القدرات واملهارات واملعرفة، بسبب  -
 قدرهتا على خلق القيمة،إمكانية التحكم فيها والسيطرة عليها، خاصة املوارد البشرية والكفاءات الفردية بسبب 

إستقطاب املوارد والكفاءات النادرة والفريدة واملتميزة واإلحتفاظ هبا، وال بد من توفري بيئة حتفز على اإلبداع  -
 والتجديد،

لتحقيق الفاعلية والكفاءة من إستخدام الرأس املال الفكري ينبغي على املؤسسات أن تقوم بإعادة هيكلة  -
حبيث توضع املعلومات بشكل ميكنها من الوصول إليها يف وقت احلاجة فقط بدال من نشرها  موجوداهتا الفكرية،

 على اجلميع ويف كل مكان،

وضع إسرتاتيجية مبنية على معايري دقيقة للكشف عن املبدعني واملوهوبني والعمل على تدريبهم لتوفري قيادات  -
 إدارية مؤهلة قادرة على إستثمار طاقاهتا اإلبداعية.
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 . أفاق الدراسة:4

هذه الدراسة ال ختلو من النقائص، ونظرا إلتساع املوضوع من جانب آخر، فيمكن التوسع يف دراسة بعض 
 جزئياته، وإقرتحنا إعتماد أفاق يف املواضيع التالية:

 إدارة رأس املال الفكري وأثره يف حتقيق امليزة التنافسية،واقع  -

 اإلبداع التنظيمي،أثر رأس املال الفكري على  -

 دور اإلبداع التكنولوجي يف حتسني األداء الوظيفي للعاملني، -

 السلوك التنظيمي ودوره يف تفعيل اإلبداع يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة. -

 



 

 

�                            
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 الملخص بالعربية:

اإلطارات العاملني يف بلدية خري الدين حنو مستوى رأس املال  هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على إجتاهات
الفكري السائد والتعرف أيضا على مستوى اإلبداع التنظيمي السائد لديهم، هذا باإلضافة إىل معرفة أثر رأس 

 املال الفكري بأبعاده املختلفة يف اإلبداع التنظيمي لدى اإلطارات العاملني.

نتائج من أمهها: أن مستوى إهتمام املؤسسة برأس املال الفكري بأبعاده املختلفة  وخلصت هذه الدراسة إىل عدة 
 كان كبريا ومرتفعا، كما كان مستوى اإلبداع التنظيمي لدى العاملني بنفس املؤسسة مبستوى مرتفع أيضا.

دريبية مستمرة كما توصلت الدراسة إىل العديد من التوصيات أمهها: على املؤسسة القيام بعمل وتنفيذ برامج ت
جلميع املوظفني وترسخ النهج الصحيح بني العمال، وعلى املؤسسة أيضا أن ختصص األموال الكافية لتنفيذ 

ومتابعة األفكار اليت تتسم باملخاطرة العالية، وتشجيع العاملني على العمل ضمن فرق العمل اليت تسودها روح 
 املخاطرة. 

Abstract: 

This study aimed to identify the trends in the tire workers municipality 
khier eddine about the intellectual level of prevailing has also indentify 
the level prevailing organizationel greativity they have, this added to the 
knowledge of the impact of the varions dimensions of intellectual 
capital in the organizational creati vity of tire workers. 

This study concluded that a number of the most important : that the 
level of the enterprise interest brass intellectual capital its various dimeni 
sions was high, as was the organizational level among workres in the 
same institution at a high level. 

The study found many of the recommendations, including : the 
aalmasshaaction implementation and ongoig training prograns for all 



staff and the consolidation of the democratic approach between 
workers. And also on the foundation to allocate sufficient founds for the 
implementation of and follow-up ideas that are hight and risk of 
encouraging workers to work in teans in a spirit of risk. 
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