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  فرق العمل  أنواععلى وتأثيره رأس المال الفكري 
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  المستخلص
جاب  ة عل  ى ت  ساؤالت عدی  دة أثارتھ  ا الم  شكلة البحثی  ة ع  ن ت  صور         إلل  ى اإی  سعى البح  ث  

وكذلك فرق العمل ومفھومھا وأھ م  ، المنظمات المبحوثة لمفھوم رأس المال الفكري وأھم مكوناتھ      
 ف  رق أن  واعم  ن خ  الل أھ  داف بحثی  ة لتعری  ف وتوض  یح رأس الم  ال الفك  ري ومكونات  ھ و   ھ  اأنواع
لى نتائج البحث واختبار الفرضیات ع ن العالق ة ب ین رأس الم ال الفك ري      إولغرض التوصل  . العمل

 فرق العمل واختبار التأثیر اعتمد البحث على أداة رئیسة لجمع البیانات ھي االستبانة التي      أنواعو
 م ن  ًامبحوث  ) ١٣٧( إذ تم تحلی ل نت ائج عین ة البح ث والت ي كان ت          ، للبحث ًامقیاسفھا  بوصصممت  

س  اتذة الجامع  ة والع  املین ف  ي ف  رق العم  ل ف  ي ع  دد م  ن الكلی  ات والمراك  ز البحثی  ة والمكات  ب           أ
لى نتائج مھمة ذات عالقة بوجود فرق العمل ف ي الجامع ة تعم ل م ن        إوتوصل البحث   . االستشاریة

ن العالق ة ب ین المتغی رین ج اءت عالق ة ارتب اط       إ إذ ،ون رأس م ال فك ري    لذین یع دّ  عضائھا ا أخالل  
ل ى ذل ك ت م      إھذه النتائج أكدت فرضیة البحث واس تنادا        . قویة والتأثیر معنوي بین ھذین المتغیرین     

       . صیاغة عدد من االستنتاجات والتوصیات
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Abstract 

The current study aims at answering several questions raised by the research problem 
concerning the studied organizations' views of intellectual capital and their components, in 
addition to the work teams and its concept and types. The research aims to define and 
clarify the intellectual capital and its components and types of work teams. To achieve the 
results, the study tested the hypothesis of the relation between the intellectual capital and 
types of work teams and examined the impact. The study depended on the main tool to 
collect data including: questionnaire form that was designed as a measure of the study 
where the (137) study sample, including university lecturers and employees in teamwork in 
some colleges, research centers and consultant bureaus, results were analyzed. The study 
summed up with important results related to work teams at the university working. The 
members of teamwork are intellectual capital as the relation between the two variables in a 
strong correlation one, and the impact is significant between these two variables. These 
results confirmed the study hypotheses and accordingly some conclusions and 
recommendations are formed. 

  
  المقدمة 

 دارييعد من األساليب الحديثة فـي الفكـر اإل         العمل   سلوب فرق أن اعتماد   إ
ستراتيجية للعديد مـن    إ تعدن فرق العمل    إذ  إ المنظمات المعاصرة،    ليهإي تلجأ   ذال

وتحـسين   الكلف   مواردها بنجاح من خالل اختزال    المنظمات التي تستطيع استثمار     
ة المنظمة على االبـداع يعـد ميـزة تنافـسية            قدر  فمثالً ،موجوداتلالعوائد على ا  

سـهمت التغيـرات    ألقد  . بداع باستخدام فرق العمل   إلن يتحقق ا  أ يمكن   ، إذ للمنظمة
العـالم  شهدها  البيئية واالنتقاالت الفلسفية في علم االدارة والتطورات السريعة التي          

 والتركيز  مةلمنظلنموذج الهرمي   لى تحول كبير من األ    إفي مجال التقنيات والتنظيم     
أدبيـات  ؤكد  ت ،لى مفهوم الفريق  إ ساساًأنموذج جديد يستند    ألى  إعلى االداء الفردي    

فـي  ) End( ولـيس الغايـة      )Means( هو الوسـيلة     ن الفريق يظل دائماً   أدارة  إلا
داء وما يتطلبه ذلك من تحديـد        هو تحسين األ   فالهدف يبقى دائماً  . مة الجديدة والمنظ
 رأس المـال الفكـري     عـد وي. ي للمنظمة ومتابعته وقياسه   ه بالهيكل التنظيم  عموض

نها تظهـر   أل صبح االهتمام بالموارد غير الملموسة كبيراً     أذ  إ ،موجوداً استراتيجياً 
ظهـار  إ وتؤثر في عملياتها اآلنية والمـستقبلية ب       ،الجوانب الخفية من قيمة المنظمة    

ر عـن هـذا االتجـاه       ويعب. تهاالقوة الكامنة المستقبلية للمنظمة وزيادة كفاءة عمليا      
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و مجموع المعرفـة الموجـودة فـي       أ) رأس المال الفكري  (غير الملموسة   الموارد  
رأس الفكري يتكـون مـن       ن رأس المال  إ. المنظمة والقدرة على توليدها مستقبلياً    

المكونات الثالثة ن هذه إ و، الزبائنيرأس المال الهيكلي ورأس المالالمال البشري و
  .ا بينها لتكون رأس المال الفكري تتفاعل فيم

همية البحث في موضوع رأس المـال الفكـري         أاعتمادا على ما تقدم تتضح      
قة التأثيريـة  ولمحدودية البحوث التي تناولت هذه العال    .  فرق العمل  أنواعثره في   أو

 فرق العمـل متمثلـة بعينـة مـن     أنواعرأس المال الفكري و  (بين هذه المتغيرات    
جاءت  )ة والمكاتب االستشارية وعدد من الكليات في جامعة الموصل        المراكز البحثي 

طـار نظـري    إول هو   أليتضمن البحث محورين رئيسين، ا    و. فكرة البحث الحالي  
 عن فرق العمل  فضالً،هم مكوناتهأس المال الفكري مفهومه وأللبحث اشتمل على ر
طار العملي للبحث فقـد   إلا المحور الثاني وهو ا    مأها،  أنواعهم  أمفهومها وأهميتها و  

تضمن وصف وتشخيص متغيرات البحث ثم تحليل النتائج واختبـار الفرضـيات            
  .    لى االستنتاجات والتوصياتإ وصوالً

  مشكلة البحث 
تكمن المشكلة البحثية التي تـم تـشخيص حـدودها مـن خـالل الدراسـة           

ستشارية وعدد  الستطالعية التي أجراها الباحثان في المراكز البحثية والمكاتب ا        اال
عتمـاد  ال ن هنالك قـصور وعـدم وضـوح       أالحظا  ومن كليات جامعة الموصل     

ستثمار وبنـاء رأس المـال      مثل ا ، داريمنطلقات فكرية جديدة في أدبيات الفكر اإل      
هـا  أنواعالفكري وإنجاز المهام من خالل العمل الجماعي المتمثل بفـرق العمـل ب            

ظمات بهدف حل المشكالت والحصول علـى       التي بدأ استخدامها في المن    والمختلفة  
لى إعضاء فريق العمل يؤدي     أإن تبادل األفكار بين     . فكار مبدعة واتخاذ القرارات   أ

ومن ثم تحقيـق الميـزة      ،  نجاح المنظمة من خالل المهام المنجزة بأفضل مستوى       
إن المورد البشري العامل في المنظمة والذي يعد اآلن رأس مال فكـري             . التنافسية

 وهو أساس بناء فرق العمل التي تـصبح ذات   ،لك القدرات والمعرفة والمهارات   يمت
        .نتاجية المنظمةإنتاجيتها وإبداع وابتكار وتفاعل كامل لطاقاتها وتحسين إ

  : اآلتيةالتساؤالتالبحث الحالي ثير عليه ي
   هل لدى المنظمات المبحوثة تصور واضح عن رأس المال الفكري ومكوناته؟ .١
 أي نوع من هذه الفرق؟، تبنى المنظمات المبحوثة استراتيجية فرق العملهل ت .٢
 فرق العمـل فـي المنظمـات        أنواع على   رأس المال الفكري  ل تأثيرهل هناك    .٣

 المبحوثة؟ 
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  هدف البحث 
 رأس المال   تأثير في تحديد    اًساسأن هدف البحث ينصب     إفي ضوء مشكلة البحث ف    

 عن تحقيـق     فضالً ،توى المنظمات مجتمع البحث    فرق العمل على مس    أنواعالفكري في   
  : هداف اآلتيةألا

 فضالً،  األساسيةومكوناته  ) المعرفي(رأس المال الفكري     مفهوم وأهمية تعريف   .١
  .  فرق العمل وبلورة مفاهيمهاأنواععن 

 فـرق العمـل فـي المنظمـات        أنواععالقة بين رأس المال الفكري و     الاختبار   .٢
 . المبحوثة

 فرق العمل فـي المنظمـات       أنواعس المال الفكري على     أ ر يرختبار مدى تأث  ا .٣
   . المبحوثة

  
   فرضيات البحث 
  ولى ألة االفرضية الرئيس

فـرق  وأشـكال   توجد عالقة ارتباط معنوية بين مكونات رأس المال الفكري          
  :  الفرضيات الفرعية اآلتيةعنها ويتفرع ،العمل

  .  فرق العملأنواعشري وهناك عالقة ارتباط معنوية بين رأس المال الب .١
 . فرق العملأنواعهناك عالقة ارتباط معنوية بين رأس المال الهيكلي و .٢
 . فرق العملأنواعهناك عالقة ارتباط معنوية بين رأس المال الزبائني و .٣
  

  الفرضية الرئيسة الثانية 
 أنواعهناك تأثير ذو داللة معنوية لرأس المال الفكري من خالل مكوناته على 

  .لعملفرق ا
  
   ساليب جمع البيانات أ

فـراد  داة رئيسة في جمع البيانات من األ      أ بوصفها   ةاناعتمد البحث على استب   
جزاء، تضمن الجـزء    أاالستبانة في تصميمها على ثالثة      اشتملت  وقد  . عينة البحث 

 الوحدات التنظيمـة المبحوثـة    ول منها المعلومات العامة والتعريفية الخاصة في        ألا
يركز الجزء الثاني من االستبانة على المقاييس الخاصة لمكونـات رأس       ، و ١ جدولال

 Phatak, 2003(، )Roos et. al., 1997(، (Quinn( على دراسة المال الفكري اعتماداً
et al., 1996) ،(Chatzkel, 2002) . أنواعويشمل الجزء الثالث من االستبانة مقاييس 

 ,Phatak, Daft, Schemerhorn, Rippin) علـى دراسـة   فـرق العمـل اعتمـاداً   
Thompson, Huxtable, Torrington et. al.).     وقد تـم اسـتخدام مقيـاس ليكـرت 

   . الخماسي
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  حصائي  إلساليب التحليل اأ
حـصائية  إلسـاليب ا  ألبهدف اختبار فرضية البحث وتحليل النتائج اسـتخدمت ا        

   :اآلتية
حرافات المعياريـة لوصـف     النسب المئوية والتكرارات واالوساط الحسابية واالن      .١

  . وتحليل عينة البحث ومتغيراته
٢.    كتـشاف  اى االتساق الداخلي بين المتغيـرات و      رف عل معامل االرتباط البسيط للتع

 . رتباط بين متغيرات البحثمعنوية عالقات اال
االنحدار الخطي البسيط والمتعدد لقياس التأثير المعنوي للمتغيرات التفسيرية فـي            .٣

ساليب أليجاد نتائج اإ SPSS V.12 الجاهزة وقد سهلت البرمجية، جيبالمتغير المست
  .المذكورة آنفاً

     وعينتهالبحثمجتمع 
تمثل جامعة الموصل مجتمعاً للبحث فيما اشتملت العينة على عدد من فرق العمل             

تم توزيع  . في عدد من كليات الجامعة    تشارية  العاملة في المراكز البحثية والمكاتب االس     
فراد عينة البحث في مواقع عملهم فـي المنظمـات المبحوثـة            أاستمارة على   ) ١٣٧(

  .  ١فراد عينة البحث في الجدول أويمكن وصف 
  

   ١جدول ال
  فراد المبحوثين في المنظمات عينة البحث ألتوزيع ا

  النسبة  العدد  الفئات والمسميات  المتغير

  %٨٩  ١٢٢  ذكر

  الجنس  %١١  ١٥  نثىأ

  %١٠٠  ١٣٧  المجموع

٦  ٨  ٣٠- ٢٥%  

٩  ١٢  ٣٥- ٣١%  

١٤  ١٩  ٤٠- ٣٦%  

١٥  ٢٠  ٤٥- ٤١%  

١٥  ٢١  ٥٠- ٤٦%  

  %٤١  ٥٧   فأكثر٥١

  العمر

  %١٠٠  ١٣٧  المجموع

  %١٦  ٢٢  ستاذأ

  %٤٢  ٥٨  ستاذ مساعدأ

  %٢١  ٢٩  مدرس

  اللقب العلمي

  %٢١  ٢٨  مدرس مساعد
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  النسبة  العدد  الفئات والمسميات  المتغير

  %١٠٠  ١٣٧  المجموع

٦٤  ٨٧  ٥-١%  

١٢  ١٧  ١٠-٦%  

٩  ١٢  ١٥- ١١%  

٤  ٦  ٢٠- ١٦%  

٤  ٦  ٢٥- ٢١%  

٣  ٤  ٣٠- ٢٦%  

  %٤  ٥   فأكثر- ٣١

عدد سنوات 
  الخدمة الحالية

  %١٠٠  ١٣٧  المجموع

١٠  ١٤  ٥-١%  

١٠  ١٤  ١٠-٦%  

١٠  ١٤  ١٥- ١١%  

١٣  ١٨  ٢٠- ١٦%  

١٩  ٢٦  ٢٥- ٢١%  

١٧  ٢٣  ٣٠- ٢٦%  

  %٢١  ٢٨   فأكثر- ٣١

عدد سنوات 
  جماليإلالخدمة ا

  %١٠٠  ١٣٧  المجموع

  
  فهوم رأس المال الفكري  م

 ساسية لتحقيق النجاح واالستمرار في    ألصول ا أل رأس المال الفكري من ا     يعد
 وال يعبر عنه فقط مـن خـالل البيانـات           ،ظل البيئة االقتصادية في وقتنا الراهن     

 أنـواع  بل يمتد ليـشمل جميـع   ،والمعلومات التي تحويها الملفات وقواعد البيانات     
يغ داخل المنظمة، فهو ذو أهمية كبيـرة للمنظمـات          صبمختلف ال المعرفة المفيدة و  

 مضطرد في وتزداد أهميته على نحٍو) ذات الكثافة المعرفية(القائمة على المعلومات 
دارتهـا  إن الفهم العميق للموجودات الفكريـة و      إذ  إ ،خرى من المنظمات   األ نواعاأل

  .ت للمنظماالوضع التنافسي  جيد ضروري للمحافظة علىبشكل
 بأنـه  (Daft) فقـد عرفـه   لقد وردت تعاريف متعددة لرأس المال الفكـري،   

ـ     مجموعة من الموارد المعلوماتية المتكونة على هيئ        ةة نوعين من المعارف، معرف
ها إلى اآلخرين بـشكل وثـائق،   نقلمن ثم  يسهل التعبير عنها أو كتابتها، و      صريحة

اعد البديهية التي تستخدم فـي       على الخبرات الشخصية والقو     مبنية نية ضم ةرفومع
فه بأنه جزء من رأس فقد عر) صالح(أما . (Daft, 2001, 257-258)تطوير المنظمة 

 يمتلكون مجموعة من القدرات نالمال البشري للمنظمة يتمثل بنخبة من العاملين الذي
دون غيرهم، وتمكنهم هذه القدرات مـن إنتـاج األفكـار           من  المعرفية والتنظيمية   
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ة أو تطوير أفكار قديمة تمكن المنظمة من توسيع حصتها السوقية وتعظـيم             الجديد
نقاط قوتها وتجعلها في موقع تكون قادرة فيه على اقتناص الفرصة المناسـبة وال              

دون غيره وال يشترط توافر من يتركز رأس المال الفكري في مستوى إداري معين 
 (Schermerhorn)أمـا   ). ٦١،  ٢٠٠١صـالح،   (شهادات أكاديمية لمن يتصف به      

فعرفه بأنه المقدرة العقلية الجماعية أو المعرفة المشتركة للقوة العاملة التي يمكـن             
  . (Schermerhorn, 2002, 64)استخدامها اليجاد القيمة 

  
  مكونات رأس المال الفكري 

ـ  تحـدد  فقد ،١في الشكل    المشار إليه    (Stewart)نموذج  أاستناداً إلى     ة ثالث
  : هي،  المال الفكريرأسمكونات ل

يعد المورد البشري العنصر األكثر أهمية لـرأس المـال           :رأس المال البشري  . ١
هم عنصر عالي التعقيد، وذلك ألن المعرفة والخبـرة يمكـن أن          الفكري، فالبشر 
القيمـة  " رأس المال البشري بأنه      (Daft)لديهم، فقد عرف    ) مختفية(تكون ضمنية   

التـي يمتلكهـا    ) القابليات(برات والمهارات واإلمكانات    االقتصادية للمعرفة والخ  
 ، بأنه مصدر االبتكار والتجديد(Stewart)عرفه وقد . (Daft, 2003, 408)العاملون 

العقلية والمهارات والخبرات الالزمـة لتـوفير     ات الذهنية و  وذلك المتالكه المقدر  
فقـد   (Phatak)أمـا   ).Stewart, 1999, 75-78(الحلول العملية المناسبة للزبـائن  

رأس المال البشري بأنه العنصر الذي يربط بين كل المعارف واإلمكانات           وصف  
 ,Phatak) التي يمتلكها أفراد المنظمـة  اتوالقدرات األساسية والخبرات واإلبداع

أن المعارف والمهارات والخبرات التي يتمتع بها ) عباس(فيما ذكرت . (6 ,2003
 في تحديد قيمة المكونات األخرى، فاإلبداع واالبتكار        المورد البشري هي األساس   

) العمليات، التصاميم، البرامجيات، الرسوم والوثائق    (المتمثل بالموجودات الفكرية    
ما هي إالّ   ) براءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق النشر     (والملكية الفكرية   

 Roos, et)ا أشـار  فيم). ١٢٩، ٢٠٠٤عباس، (نتيجة لقيمة رأس المال البشري 
al.,) المقـدرة والموقـف والفطنـة      (لى أن قيمة رأس المال البشري تنشأ مـن          إ

، إذ تشير المقدرة إلى ذلك الجزء الضمني الكامن لرأس المال الفكـري،             )الفكرية
وهي تتكون من المهارات والمعرفة، في حين يـشير الموقـف إلـى الـسمات               

الـسلوك والحـافز المثيـر     (وامل تـشمل    الشخصية لألفراد، التي تتأثر بثالثة ع     
، فيما تتضمن الفطنة الفكرية القدرة على تحويل المعرفة من موقف إلى            )واإلدارة

ين مختلفـين مـن المعلومـات       أآخر، والقدرة على رؤية العوامل العامة في جز       
ضـرورة تكيـف    : وربطهما معاً، وتتكون الفطنة الفكرية من أربعة مكونات هي        

ع بيئتها الخارجية، واإلبداع الذي يتضمن القدرة علـى البنـاء           المنظمة بنجاح م  
تمثل بالقدرة على ياستناداً إلى المعارف السابقة وتوليد المعارف الجديدة، والتقليد و       

البحث وتلقي اإلبداع في الصناعات األخرى والتطبيق الخاص لمـا تـم تقليـده،       
أي القدرة على   ،  ج أو خدمة  والتنفيذ ويتضمن القدرة على تحويل الفكرة إلى منتو       



  ]١٨٨ [حسني واجلميلالدكتور 
 

 

وقـد أشـار   . (Roos, et al., 1997, 35-37)تحويل األفكار إلى أشياء ملموسـة  
(Bontis)   أنه مزيج من أربعـة عوامـل هـي        برأس المال البشري    مفهوم   إلى :

عـده  إذ  ،  )الممارسة والمواقـف والـسلوكيات     ،الخبرة ،الوراثة الجينية  ،التعليم(
االستراتيجي، وذلك ألنه قد يبـدأ بـشكل         واالبتكار   مصادر اإلبداع مصدراً من   

في المختبرات البحثية، أو يكون بشكل إعـادة  ) Brain Storming(عصف ذهني 
هندسة لعمليات جديدة أو تحسين المهارات الشخصية أو تطوير قيـادات جديـدة             

)Dsvsnter, 2000, 3.3 .(  
وقد . ت رأس المال الفكريويمثل العنصر الثاني من مكونا :رأس المال الهيكلي. ٢

التي تستطيع المشاركة في المعرفة ونقلها      ة  يقدرات المنظم  ال نهأب) Stewart(عرفه  
وتعزيزها عن طريق الموجودات الفكرية الهيكلية المتمثلة في نظـم المعلومـات            
وبراءات االختراع، وحقوق النشر والتأليف، والعالمـة التجاريـة التـي تمثـل             

في حـين عرفـه   ). Stewart, 1999, 75-78(تها وهويتها شخصية المنظمة وقيم
)Roos, et al., (أدلـة العمـل  للوحات التنظيميـة و بأنه يتضمن قاعدة البيانات وا 

ن إإذ  . والخاصية الفكرية، وأي شيء تكون قيمته للشركة أكبر من قيمته الماديـة           
رهـا  عنـدما يغاد  الشركة  رأس المال الهيكلي هو كل رأس مال فكري يبقى في           

ورأس المال الهيكلي يكون ملموساً من قبل الشركة بعكس رأس المال           . الموظفون
ـ  ). Roos, et al., 1997, 42(البشري   نظمـة ال الهيكلـي بالم ويـرتبط رأس الم

  :)١٣، ٢٠٠٠السياني، (
  . البرامجيات الذكية والبنوك المعلوماتية المرتبطة بالزبائن .١
  ). ناتقواعد البيا(توصيفات وتعليمات العمل  .٢
  .  براءات االختراع والعالمات التجارية وامتيازات اإلنتاج .٣

لمنظمـة  ا المال الهيكلي هو آليات وهياكـل        أن رأس ) Bontis(في حين وجد    
التي تساعد في دعم وإسناد العاملين في سعيهم للوصول إلى مستوى متقـدم مـن               

وهذا يعني  .  األمثل ة ليكون في المستوى   األداء، ومن ثم تحسين األداء الكلي للمنظم      
أن المنظمة ذات رأس المال الهيكلي القوي سيكون لها ثقافة مشجعة داعمة تعطـي              

 ,Bontis)لألفراد فرصة طرح آرائهم وفرصة التجربة والفشل والنجـاح والـتعلّم   
فقد وصفه بأنه رأس المال الـذي يـضم العمليـات    ) Phatak(أما . (40-47 ,1996

و يشمل البنية التحتية التي تدعم هذه العمليات، ويـشمل           وه ،للمنظمةكافة  الداخلية  
ذلك المكتبات وتقانة المعلومات والوصول إلى المعلومـات والبـرامج التدريبيـة            

)Phatak, 2003, 6 .(يتألف رأس المال الهيكلـي مـن اسـتراتيجيات المنظمـة     و
لقانونية في  والشبكات الداخلية ونظم وقواعد البيانات والملفات، فضالً عن الحقوق ا         

  .التقانات والعمليات واالختراع والعالمات التجارية واألسرار الصناعية واالمتيازات
لذلك فإن رأس المال الهيكلي يتألف في أية منظمة من العناصر األربعـة اآلتيـة،               

  ): Saint-Onge, Hubert, 1996; 10-14( وهي
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، المعلومـات  (أي الطريقة التي يتم بهـا إجـراء عمليـات المنظمـة           : النظم .١
  ). ورأس المالالمنتجات(والمخرجات ، وصنع القرارات، واالتصاالت

 (Position)أي ترتيب المسؤوليات والمساءالت التي تعـرف مكانـة          : الهيكل  .٢
  . أعضاء المنظمة والعالقات بينها

عني بها غايات المنظمة والوسائل التي تستخدمها لتحقيق تلك         نو: االستراتيجية  .٣
  . نظميةالغايات الم

  . وتشمل مجموع أفكار وآراء وقيم أفراد المنظمة ومبادئهم: الثقافة  .٤
البيئـة  (إذن المنظمات التي لديها رأسمال هيكلي قوي سيكون لديها الثقافـة            

  . الداعمة التي تمنح األفراد فرصة التجربة والفشل والتعلم دائماً) الثقافية
ويطلق عليه أيـضاً تـسمية      ،  جي وهو رأس المال الخار    :رأس المال الزبائني  . ٣

، ويشير إلى عالقات المنظمة أو شبكة Relational Capitalرأس المال العالقي 
وهو يشمل المعرفة . عالقاتها وارتباطاتها وكذلك رضا الزبائن ووالئهم للمنظمة

وبذلك . بقنوات السوق والعالقات مع الزبائن والموردين واالتحادات الصناعية       
ارجي يتألف من العالقات مـع الزبـائن والمـوردين وأسـماء            فإن الهيكل الخ  

ويعرف رأس المال الخارجي بأنه العالقات      . العالمات واالسم التجاري والسمعة   
  . الحيوية الخارجية التي تقيمها المنظمة

إن هذه العالقات يمكن فقط إدارتها، إالّ أنها ال يمكـن أن تخـضع لـسيطرة          
ات في رأس المال الخارجي إنما يتـضمن البحـث          وإن إجراء أية تحسين   ،  المنظمة

خارج حدود أية منظمة عن أشياء مثل تطوير العالقات وزيادة الثقة مـع الزبـائن               
ـ ). Knight, 1999, 22-27(والموردين والمجتمعات المحيطة بالمنظمة  عبيـد  (اأم( 

عـد قيمـة    أن رأس المال الزبائني يعد أكثر قيمة كلما مر الزمن، لذلك ت         فيشير إلى 
 للمنظمة المعنية ما دامـت  ته هي أكثر قيمLife Time Valueالعمر الزمني للزبون 

 Knowledge)وكذلك فإن عاملي المعرفة . تسعى للحصول على زبائن أكثر قيمة لها
Workers)            الذين يهتمون بقيمة العمر الزمني للزبون، بحاجة إلى رعاية خاصة من 

  لمـا يتميـزون بـه مـن مهـارات وصـفات            ،  قبل المنظمة التي يعملون فيهـا     
معينة، وإذا ما أردنا تحويل التفاعل مع الزبائن إلى موجودات أو رأسمال زبائني،             
فإنه من الضروري إعطاء االهتمام الكافي لعمليتي جمع المعلومات التـي تخـص             
الزبائن، فضالً عن العمليات المرتبطة بها، ومن ثم فإن جمع وصيانة المعلومـات             

الزبائن هي ذات صلة مباشرة ووثيقة بتطوير رأس المال الهيكلي، وبالتالي فإن        عن  
 تطوير المنتجات والخدمات، فضالً عن الوصول إلـى         فيهذا يؤثر بشكٍل إيجابي     

أن ) Stewart(فيما يـرى    . سياسات تسويقية ناجحة وبناء عالقات قوية مع الزبائن       
رضـا  بين تتعامل معهـم، والمتمثلـة       الذ  تتم مع  قيمة عالقات المنظمة مع الزبائن    

الزبون ووالئه، ومدى االحتفاظ بالزبون من خالل االهتمام بمقترحاتـه ومعالجـة            
ه وتلبية رغباته واحتياجاته بالسرعة الممكنة، ومشاركته في  قبلالشكاوى المقدمة من 
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) Luthy(، ويؤكـد    )١٣،  ٢٠٠٠عبيد،  (أعمالها وصفقاتها ومد جسور التعاون معه       
والء العالقات مع الزبون ورضاه وتكرار التعامل مع المنظمـة والرفاهيـة            قوة و 

  بوصفها  يمكن استخدام كل هذه العوامل     إذ والتحسس السعري عند الزبون،      المالية،
  ).Luthy, 2002, 3(لرأس المال الزبائني  مؤشرات

  
  

  رأس المال الفكري
  
  

  المال الزبائنيرأس     رأس المال الهيكلي     رأس المال البشري
  المعرفة  •
  الخبرات  •
  المهارات •
  اإلبداع •
  االبتكار •
العالقات (المعنويات   •

  )اإلنسانية

  براءات االختراع  •  
  حقوق النشر والتأليف •
  العالمة التجارية  •
ــسيطرة   • ــاييس ال مق

  النوعية 
ــة  • ــد وأنظمـ قواعـ

  المعلومات

  رضا الزبون •  
  والء الزبون  •
  االحتفاظ بالزبون  •
  تمكين الزبون  •
ــشارك • ة الزبــون م

  والتعاون معه

 
 

   ١شكل ال
  (Stewart)رأس المال الفكري حسب وجهة نظر 

Source: Stewart, T.A. (1999). Intellectual Capital: The New Wealth of Organizational 
(New York: Doubleday – Currency), pp. 75-78. 

  
    فرق العمل-ثانياً

  مفهوم فرق العمل 
العمل من الموضوعات الرئيسة في االدبيات والممارسات االداريـة          فرق   عدتُ

ورد أ و ، من اهتماماتهم   كبيراً المتخصصين جزءاً  لذلك كرس لها العديد من       المعاصرة
علـى   فريق العمل (Daft & Noe)ف ذ عرإ، مفهوم فرق العمللالعديد من التعاريف 

 & Daft)م لغرض إنجـازه  وحدة بين شخصين أو أكثر يتعاونون وينسقون عملهنه أ
Noe, 2001, 270).  ويرى)Daft (  شخـصين أو أكثـر   فريق العمل بأنه وحدة بـين

). Daft, 2003, 614(يتفاعلون ويقومون بتنسيق عملهم من أجل إنجاز هدف محـدد  
فراد يجمعهم أن فريق العمل هو مجموعة إلى أ (Ivancevich & Matteson) أشار فيما

 لبعض والدافع وااللتزام المشترك إلنجاز هدف متفـق عليـه         االعتماد على بعضهم ا   
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(Ivancevich & Matteson, 2002, 328) . وعرفه(Schermerhorn)  مجموعـة  " بأنـه
صغيرة من األفراد ذوي المهارات المتكاملة الذين يعملون معاً إلتمام أهداف مشتركة            

أما . (Schermerhorn, 2002,416) لون أنفسهم المسؤولية المتبادلةفي الوقت الذي يحم
فقد عرفه بأنه مجموعة من األفراد ذوي المهارات المتكاملة ال المتماثلة           ) المياحي(

األهداف الفردية  تنافسياً نحو تحقيق     يعملون معاً ويسلكون بجهودهم سلوكاً تعاونياً ال      
     ).٦، ٢٠٠٤، المياحي(وأهداف الفريق وصوالً إلى تحقيق األهداف المنظمية 

 متعددة للباحثين تتفق على عناصر معينة       ن هناك آراء  أحظ من التعريفات    نال
 مختلفة من فـرق     نواعتتفاوت في مدى مالءمتها أل    ذ  إساسية لمفهوم فريق العمل،     أ

ساسية لمفهوم فريق العمل كما جاء بها الباحثون        ويمكن توضيح العناصر األ   . العمل
  . ١في الجدول 

  
  ٢جدول ال
  جماعة العمل وفريق العملأسس التمييز بين 
  الخصائص  فريق العمل  جماعة العمل

  )عدد محدد(كثر من مجموعة من األفراد أ  )عدد غير محدد(مجموعة من األفراد 
  الهدف مشترك لكل األعضاء  الهدف مشترك لكل األعضاء   وحدة الهدف

  تعاوني  تنافسي  الجهد
  ر قيادة مشتركة اوأد  أدوار قيادة منفردة  الدور
  مسؤولية كفاءة أداء الفريق ككل  االهتمام بكفاءة أداء الفرد الشخصية   األداء

  استخدام الخبرات باتجاه مصلحة كفاءة أداء الفريق  االستخدام االختياري لإلنجاز الشخصي  االستخدام
  الفريق أوالً  الفرد أوالً  األساس

  لفريق ورغبات األشخاص الفردية متطلبات أهداف ا  تحقيق رغبات األشخاص الفردية   رغبات الفرد
  )غاية الفريق(متبادلة جماعية   )غاية الفرد(فردية   المسؤولية
  جماعية   فردية   النتائج
  الفاعلية على أساس العمل الجماعي  الفاعلية على أساس العمل الفردي   الفاعلية

  مشاركة األعضاء في تحديد الهدف   تحدده اإلدارة   تحديد الهدف
  اتفاق أهداف الفريق مع أهداف األعضاء   اتفاق وتعارض مع األهداف الكلية للعمل   عضاءاأل أهداف

  
، أن فريق العمل هو عدد محدد من األعضاء          يرى الباحثان  ما سبق وبموجب  

الذين يتمتعون بكفاءة ومهارة وخبرة عالية ويبذلون أقصى جهودهم لتحقيق األهداف  
   .المحددة، وتكون مسؤولياتهم مشتركة

ذ يـشير تعريـف     إ ،وهنا يجب التمييز بين العمل الفردي والعمل الجمـاعي        
)Schermerhorn (           أن العمل الجماعي هو العملية التي من خاللها يعمل األعـضاء

 أي هو عملية اشتغال األعضاء معا إلتمام هـذه          ،بفاعلية إلتمام األهداف المشتركة   
أن العمل الجماعي ) Daft(رى في حين ي). Schermerhorn, 2002, 416. (األهداف

يمكن أن يكون عامالً مهماً لمساعدة المنظمات لمواكبة تحديات التقدم السريع والبيئة 
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 الفـرق والعمـل   أن) French & Bell(ذكـر  مـا  ، في)Daft, 2003, 615( التنافسية
  ). French & Bell, 1999, 91(تطور المنظمة لأساس الجماعي هما جزء 

    همية فرق العملأ
  ال غنى عنه في مجـاالت       فرق العمل في تجميع للمورد البشري      أهميةتكمن  
  صـنع  اع واالبتكار، وتحـسين عمليـة     ، وتحقيق اإلبد  التكحل المش : متعددة منها 

القرارات وإنجاز المهام المحددة وتحفيز األفراد من خالل العمل الجماعي ومتابعة           
 ,Schermerhorn) من رضى العـاملين  العمل في المنظمة وتحقيق مستويات عاليةورقابة 

 الفوائد المتاحة للفرق من خـالل الجهـود   (Daft & Noe) فيما وضح. (418 ,2002
الشخصية والرضا الشخصي والتكامل والتنوع في اإلمكانيات والمهارات وتكاملهـا     

 التحول إلى أسلوب الفرق عامالً مهماً في المنظمة،         عديإذ  وزيادة المرونة للمنظمة،    
تخدام أدمغتهم إذ تقوم المنظمات بتحطيم حواجزها وتدعم موظفيها وتشجعهم على اس

  ).Noe & Daft, 2001, 273(وطاقاتهم الخالقة 

   بناء فرق العمل 
يعتمد نجاح فريق العمل على كيفية بنائه، وتعـاون أعـضائه، وتماسـكهم             

بنـاء  ن  إ .اإلداريةوتفاعلهم وما يتميزون به من تنوع في خبراتهم الفنية والتقنية و          
من أهم أساليب التنمية اإلدارية وهو االسـتثمار األفـضل           عديفرق العمل الفاعلة    

لـى  إ) Goetsch & Davis(فيما أشار . )١٢٧، ٢٠٠٤الصيرفي، (للموارد البشرية 
أن عملية بناء الفريق هي عملية متواصلة، فهي عبارة عن عملية تتألف من أربـع               

  :)Goetsch & Davis, 1997, 243 (طوات هيخ
مثل مواطن القوة والضعف وتحديد المهمة      ،   تخمين الحاجات التطويرية للفريق    .١

  . بوضوح
تخطيط أنشطة بناء الفريق على أساس المهمة وحسب األولويات مـن خـالل              .٢

  . تحديد المهمة بوضوح على أساس الحاجات التي تم تحديدها
  . )على أساس الواجب المحدد لها(لها تنفيذ أنشطة بناء الفريق التي تم التخطيط  .٣
  .تقويم النتائج .٤

ن أنشطة بناء الفريق تمثل اآلن طريقة بناء العديد من المنظمات، إذ تقـوم              إ
) ديناميكيـات (بعقد لقاءات دورية لبناء الفريق، ويتم تدريب األعضاء على آليـات            

ن للمجموعة  قادة معاوني بوصفهم  ومهارات حل المشكلة وتدريب األفراد      ،  المجموعة
قيام الفريق بتحقيق مستويات عالية من األداء بصورة متزايدة، إذ ذكر أن            لوصوالً  

ن عـدداً مـن     أين أساسيين لتطوير المنظمـة، و     أالفرق والعمل الجماعي هما جز    
 وتحـسين   بناء الفريـق  ل ورة خاصة مدخالت التطوير التنظيمي تكون مصممة بص     

  ).French & Bell, 1999, 91( أدائه
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     فرق العملواعأن
 مختلفة ومتعددة لفرق العمل، إالّ أنهم لم يتفقوا على أنواعلى إ نوباحثالتطرق 

 ،معينـة سس   حسب أ  أنواعن كل باحث صنف فرق العمل إلى        إتصنيف موحد، إذ    
حسب الحجم، التركيب، المستوى التنظيمي، أمـد       ب يمكن تصنيف فرق العمل      فمثالً

سـهامها الـضمني فـي أداء المنظمـة         إ و ض، األغـرا  )مؤقت، دائمـي  (الفريق  
)Ivancevich & Matteson, 2002, 329(.   

 الغـرض والديمومـة والعـضوية      حسب الهيكـل و   ب أنواعلى  إ تكما صنف 
)Robbins & Coolter, 1999, 460-465( .  

ها استناداً أنواعفقد وضع االختالف في فرق العمل و) .Torrington, et al(ا مأ
المؤقتة والدائمية، وإمكانية التبادل بين أعضائها والمهام الموكلة        إلى حدود طبيعتها    

 ,Torrington, et al., 2002)م والوظائف المتعددة ضمن الفريـق  لهم واتساع المها
318).  

 مصنفة حسب   ٣ فرق العمل بالجدول     أنواعوانطالقاً مما تقدم، يمكن توضيح      
  .غلب الكتابأاألسس والمعايير التي جاء بها 

  
  ٣جدول لا

  أنواعسس تصنيف فرق العمل الى أ
   فرق العملأنواع  أسس التصنيف  ت

  طبيعة المهمة  .١
  مهمة اإلدارة
  مهمة التنفيذ

  )االستشارية(مهمة اإلشراف 

  ذات وظائف غير متداخلة  تداخل وظائفها   .٢
  ذات وظائف متداخلة

  طبيعتها الرسمية  .٣
  )طبيعة الهيكل الرسمي(

  رسمية
  غير رسمية

  دارة موجهةإ  طبيعة اإلدارة  .٤
  إدارة ذاتية

كل لسيتم عرض إيجاز ،  فرق العملأنواع الذي يوضح ٣لى الجدول إاستنادا 
   :أساس وكما يأتي

   تصنيف فرق العمل وفقاً لطبيعة المهمة -أوالً
دارة، هو تنسيق نـشاط     إلن هدف فرق ا   إلى أ ) McKenna(أشار  : فرق اإلدارة  .١

 عن فرق النصيحة والـدعم،       فضالً ،ن عدد من المناطق   فرق العمل المتكونة م   
 ,Top Management Team's ((McKenna, 2000(ومنها فـرق اإلدارة العليـا   

330).  
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لى أن هـذه  إ) Wright & Noe) (Daft & Noe(أشار كل من : فرق استشارية. ٢
السلم الوظيفي  نفسه من   المستوى  في  الفرق تتكون من مجموعة من األعضاء       

ن مهمتهم محددة، تـدعى     أل ،مة يلتقون إلنتاج أفكار أو تطوير مقترحات      للمنظ
 ,Wright & Noe ,1996) (Advice & Involvement)بفرق النصيحة واالرتباط 

604) (Daft & Noe, 2001, 277) .  
) Wright & Noe( ،)Daft & Noe(بـين كـل مـن    : فـرق مهمـة التنفيـذ   . ٣

)Schermerhorn( ،)Torrington, et, al.( ،)Daft (   أن هذه الفرق تُنـسب لهـا
فـرق اإلنتـاج    (نشاطات مرتبطة بإنتاج وبيع السلع والخدمات يطلق عليهـا          

 والخدمات تتكون مـن  اإلنتاجن فرق أ و(Production & Service)والخدمات 
 & Wrightالقاعدة الواسعة من الموظفين، وال تحتاج إلى مهارات متخصصة 

Noe, 1996, 603-604)( ،(Daft & Noe, 2001, 297) ،(Schermerhorn, 2002, 
420-421)، (Torrington, et. al., 2002, 326) ،)Daft, 2003, 613. (  

  
   فرق العمل وفقاً لتداخل وظائفها أنواع -ثانياً
أنـه يـتم تـشكيل    ) .Torrington, et al( ذكر : فرق ذات وظائف غير متداخلة.١

  وتسمى بالفرق الوظيفية   ،  ظيفة الواحدة الفريق الوظيفي من أعضاء ضمن الو     
)Torrington, et al., 2002, 324.(  

تقع الفرق المتشابكة تحت صنف فرق ذات وظائف         : فرق ذات وظائف متداخلة    .٢
 بأنها الفـرق  (McKenna)وقد عرفها ، (Schermerrhorn, 2002, 42)متداخلة 

يفية مختلفة ضمن ومن أقسام وظنفسه المتكونة من أعضاء بالمستوى الهرمي      
 ,Mckenna(المنظمة يجتمعون معاً ألداء مهمة معينة مثل حلقـات الجـودة   

2000, 320 .(  
  

  تصنيف فرق العمل وفقاً لطبيعتها الرسمية -ثالثاً
أن الفـرق  ) .Daft) (Hellrigel, et al( يؤكـد كـل مـن    : فرق العمل الرسمية.١

التركيب الرسمي للمنظمة    من   اًجزء  بوصفها ة تتشكل من قبل اإلدارة    الرسمي
 ,Daft, 2003, 617 ((Hellrigel, et. al., 2001(إلنجاز أهداف منتظمة معينة 

225).  
إلى أنها موجودة ومهمة في     ) Schermerhorn (أشار:  فرق العمل غير الرسمية    .٢

كل منظمة وال توجد في لوائح المنظمة وال يتم إيجادها بشكل رسمي لخدمـة        
 من التركيب غير الرسمي ومن      اًجزءبوصفها  ي تنشأ   وه،  الغرض التنظيمي 

  ).Schermerhorn, 2002, 718(العالقات االجتماعية التلقائية بين األفراد 
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  تصنيف فرق العمل وفقاً لطبيعة إدارتها  -رابعاً
ن فرق اإلدارة الذاتيـة     ألى  إ) Daft(يشير  ): المدارة ذاتياً ( فرق اإلدارة الذاتية     .١

 متعددي المهـارات     األفراد  من عضواً) ٢٠-٥(وذجية من   تتألف بصورة نم  
والذين يتناوبون الوظائف إلنتاج أقصى منتوج أو خدمة أو على األقل شـكل             

  ).Daft, 2003, 620(واحد كامل أو جزء من المنتوج أو الخدمة 
نه في هـذا النـوع      إلى أ ) Thompson(شار  أ : الفرق التي يوجهها المدراء    .٢

 للفريق، فهو المسؤول عن تحديد األهـداف        اًقائدفه  بوصيتصرف المدير   
كما أن الفرق ذاتها تتولى مسؤولية      . يقوم بها الفريق  ق والوظائف التي    ائوالطر

التنفيذ الفعلي لواجباتها المحددة، فيما تكون اإلدارة مسؤولة عـن متابعـة وإدارة             
  . (Thompson, 2000, 3) عضاءألعمليات األداء واإلشراف واختيار ا

  
  تحليل النتائج  
ن أ لمتغيرات البحث واختبار الفرضيات نرى من الضروري         اًوصفقدم  قبل أن ن  

    . المبحوثةنوضح أهم السمات والخصائص لتوزيع فرق العمل في المنظمات 
  السمات والخصائص لتوزيع فـرق العمـل فـي          تلك همأ ٤يوضح الجدول   

  .المنظمات المبحوثة عينة البحث
  

   ٤جدول ال
  يع فرق العمل في المنظمات المبحوثة عينة البحث توز

  النسبة  العدد  الفئات والمسميات  المتغير
  %٢٧  ٣٧  فريق عمل واحد 

  %١١  ١٥  فريقا عمل 
  %١٥  ٢٠  ثالث فرق عمل 

  %٤٧  ٦٥  ربع فرق عمل فأكثرأ

عدد فرق العمل على 
  مستوى الوحدة التنظيمية 

  %١٠٠  ١٣٧  المجموع
  %٢٤  ٣٣  ظيفيو

  %٧  ١٠  االدارة العليا
  %٧  ١٠  المشروع وقوى المهمة

  نوع فريق العمل

  %٢٠  ٢٧  الخدمات االستشارية
  %٥  ٧  الوظائف المتشابكة

  %٢  ٣  االدارة الذاتية
  %١  ١  حل المشكلة

  %١٧  ٢٣  البحث العلمي
  خرى تذكرأ

  %١٠,٩٤  ١٠  ن من مهام فرق العمل المنجزةانوع
  %٥,٠٦  ٧  كثر من مهام فرق العمل المنجزة أ وثالثة

  نوع فريق العمل

  %١٠٠  ١٣٧  المجموع
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من المنظمات المبحوثة لديها    %) ٢٧(ن  أحصائي  إلظهرت نتائج التحليل ا   أ .١

 لمنظمات لديها فريقان للعمل و   من ا %) ١١(أن  ا ظهر   مفريق عمل واحد في   
ديها  المنظمات التي ل   خيراًألديها ثالث فرق عمل و    التي  للمنظمات  %) ١٥(
وهذا يـشير   ،  %)٤٧(نها بمعدل   أظهرت النتائج   أ )كثرأربع فرق عمل ف   أ(
فـي   فرق العمل لى اعتمادإتميل جامعة الموصل المنظمات التابعة لن  ألى  إ
   . ليهاإنجاز المهام الموكلة إ

هم أن  أفقد اتضح   في المنظمات المبحوثة    العمل   فرق   أنواعا فيما يتعلق ب   مأ .٢
فرق العمل الوظيفية التي كانـت بمعـدل        هي  عمل   من فرق ال   أنواعثالثة  

 ،%)٢٠(وفرق العمل للخدمات االستشارية التي ظهرت بمعـدل         ،  %)٢٤(
 أنواعما  أ %).١٧(وفرق العمل الخاصة بالبحث العلمي التي جاءت بمعدل         

دارة إلظهرت فـرق ا   إذ   ،خرى فقد توزعت بمعدالت مختلفة    ألفرق العمل ا  
 والفرق التي تنجز وظائف متـشابكة بمعـدل         ،%)٧(دارة العليا بمعدل    إلل
كدت وجود فرق عمـل     أن نتائج التحليل    أليه  إشارة  إلومما تجدر ا  %). ٥(

 صنفت تحت عنوان فرق العمـل       ، إذ كثر من نوع فريق عمل    أتنجز مهام   
و استشارية وحل   أنجاز مهام استشارية وبحث علمي      إخرى، مثال ذلك،    ألا

 من فرق العمل بمعـدل      نواعذه األ مشكالت وبحث علمي، وهكذا جاءت ه     
)١٧.(% 

  
  وصف متغيرات البحث وتحليلها 

فراد المبحوثين ألمن ا%) ٥١,٨٢(ن ألى إتشير النسب : رأس المال الفكري .١
غير متفق مع عبارات هـذا      %) ٢٠,١٨(متفقون على هذه العبارات مقابل      

وانحراف ) ٣,٩٥٤ (وجاء ذلك بوسط حسابي، يدونحام%) ٤٥,٩٨(البعد و
سهام كل عناصر رأس المال     إومن خالل متابعة مدى     ). ٠,٤١٥(عياري  م

فـراد  ألمن ا %) ٥٥,٤٤(تبين اتفاق   ) لهيكلي، الزبائني البشري، ا (الفكري  
 ،همية وجود رأس المال البشري في المنظمات المبحوثـة        أالمبحوثين على   

). ٠,٤٢٨(واالنحراف المعياري   ) ٤,٠٦٣(ويدعم ذلك قيم الوسط الحسابي      
من المبحوثين على وجود رأس المال الهيكلـي فـي          %) ٣٩,٥(ا اتفق   كم

واالنحـراف  ) ٣,٧٢( ويدعم ذلك الوسـط الحـسابي        ،المنظمات المبحوثة 
من المبحوثين على وجود رأس المال      %) ٧٥,٩(واتفق  ). ٠,٥٤(المعياري  

) ٤,٠٧(وجـاء ذلـك بوسـط حـسابي         ،  الزبائني في المنظمات المبحوثة   
 ). ٠,٦٧(ي واالنحراف المعيار

من االفراد المبحـوثين    %) ٤٧,٤(ن  ألى  إتشير النسب   :  فرق العمل  أنواع .٢
دون، وجاء ذلك بوسـط     حايم%) ٤٨,١٧(ن مع عبارات هذا البعد و     ومتفق
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مـن  %) ٨٩(كد  أو). ٠,٤٩٠(وانحراف معياري قدره    ) ٣,٨٧٧(حسابي  
 امهلمنجاز ا ن المنظمات المبحوثة تعتمد فريق العمل الوظيفي إل       أالمبحوثين  

) ٤,٠٨) (X40(لى قيم الوسط الحـسابي للمتغيـر        إالمكلف بها ويستند ذلك     
نه يتم  أمن المبحوثين على    %) ٩٢,٧(واتفق  ) ٠,٦٤(نحراف المعياري   واال

هـداف المنظمـات   أداء مهام محـدودة فـي ضـوء    ألتشكيل فرق العمل   
) X39( ويدعم ذلك قيم الوسط الحسابي واالنحـراف المعيـاري           ،المبحوثة

ن فريق  أمن المبحوثين   %) ٦٤,٢ (دكأفيما  . على التوالي ) ٠,٦٢) (٤,١٦(
العمل في المنظمات المبحوثة يعد لمتابعة مشكلة بحثية ويـسند ذلـك قـيم        

 ). ٠,٨٥(واالنحراف المعياري ) ٣,٦٢) (X46(الوسط الحسابي للمتغير 
  

      اختبار عينة البحث وفرضياته  
  فرق العمل  أنواعولفكري  العالقة بين رأس المال ا-والًأ

حـصائي لعالقـات االرتبـاط      إل تتضح نتائج التحليل ا    ٥من متابعة الجدول    
االسـتجابة   ات وبين متغيـر    تفسيرياً متغيراً وصفهبلمتغيرات رأس المال الفكري     

 فـرق   أنـواع ذ يشير المؤشر الكلي بين رأس المال الفكري و        إ.  فرق العمل  أنواع
) ٠,٥٤٣(ذ كانت قيمة االرتبـاط      إ ،معنوية موجبة ال يةللى وجود عالقة عا   إالعمل  

. ولى ويؤكد سريانها  ألوهذا يعزز الفرضية الرئيسة ا    ،  )٠,٠١(عند مستوى معنوية    
 أنـواع جل توضيح العالقات بين كل مكون من مكونات رأس المال الفكـري و            ألو

  : لى ما يأتيإ نشير يالًصفرق العمل تف
ن قيمة االرتباط بين رأس المـال       أ اتضح   حصائيإلمن مالحظة نتائج التحليل ا     .١

موجبـة  معنوية عالية الوهي قيمة ، )٠,٤٩٦( فرق العمل كانت    أنواعالبشري و 
ولى والتي ألووفقا لذلك تم قبول الفرضية الفرعية ا) ٠,٠١(معنوية عند مستوى 
 . فرق العمل  أنواعو هناك عالقة ارتباط بين رأس المال البشري         نأتنص على   

 فـرق العمـل كانـت       أنواعمة االرتباط بين رأس المال الهيكلي و      ن قي أاتضح  
) ٠,٠١(معنوية موجبة وعند مـستوى معنويـة        ال وهي قيمة عالية     ،)٠,٤٣٨(

ن هناك عالقـة    أووفقا لذلك تم قبول الفرضية الفرعية الثانية والتي تنص على           
 .  فرق العملأنواعارتباط معنوية بين رأس المال الهيكلي و

، )٠,٣٣٧( فرق العمل كانت     أنواعاالرتباط بين رأس المال الزبائني و     ا قيمة   مأ .٢
 لـذلك تـم قبـول       ووفقاً) ٠,٠١(وهي قيمة معنوية عالية موجبة عند مستوى        

ن هناك عالقة ارتباط معنوية بـين       أالفرضية الفرعية الثالثة والتي تنص على       
 . فرق العملأنواعس المال الزبائني وأر
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  ٥جدول ال
   فرق العملأنواع و رأس المال الفكريرتباط بين عناصرالاعالقات 

رأس المال 
  البشري

رأس المال 
  الهيكلي

   فرق العملأنواع  المؤشر الكلي  رأس المال الزبائني
٠,٥٤٣  ٠,٣٣٧  ٠,٤٣٨  ٠,٤٩٦  

  SPSS. p < 0.01, N = 137 نتائج برنامج الحاسبة االلكترونية :المصدر 
  
  

   فرق العمل أنواعالفكري في تأثير رأس المال  -ثانياً
 فرق العمل يعني أن أي عـضو مـن          أنواعفي  ثير رأس المال الفكري     أن ت إ

نجز المهام المكلف بهـا     أأعضاء فرق العمل إذا امتلك المعرفة والخبرة والمهارة و        
صـبح عمـل   أعضاء وباستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت و    ألالفريق مع باقي ا   

زبائن المجتمع الداخلي   في   السرعة وأثر بدوره     حياناًأميز أو   الفريق فيه نوع من الت    
تـأثير  لى وجود إ ٦تشير معطيات الجدول  إذ ، واضحاًعد هذا تأثيراًوو الخارجي  أ

وتدعم معنوية أنموذج االنحدار    . العمل  فرق أنواعمعنوي لرأس المال الفكري في      
ووفقا لذلك تم . )٠,٠١ (وهي قيمة معنوية عند مستوى، )٥٦,٥٣( المحسوبة Fقيمة 

من ) %٢٩(قبول الفرضية الرئيسة الثانية، وقد تمكن رأس المال الفكري من تفسير    
من االستجابة تعـود    %) ٧١(وبالمقابل ما نسبته    ،   فرق العمل  أنواعاالستجابة في   

  . خرى خارج نطاق البحثألمتغيرات 
  

  ٦جدول ال
   فرق العملأنواعأثر رأس المال الفكري في 

Model SS DF MS F Sig 
Regression ٠,٠٠٠ ٥٦,٥٣ ٩,٦٦٩ ١ ٩,٦٦٩ 
Residual ٠,١٧١ ١٣٥ ٢٣,٠٩٠   
Total ١٣٦ ٣٢,٧٥٩    

  SPSS R2 = 29% نتائج الحاسبة االلكترونية :المصدر 
C45 = 1.34 + 0.214C46  

  
  : يأتما يلى إالتفصيلية  ٧الموضحة في الجدول وتشير نتائج تحليل االنحدار 

 فرق العمل، وذلك من خالل      أنواعفي   تأثير معنوي لرأس المال البشري       وجود .١
وهـي  ،  )٣,٥٤(كانت  ) t(وقيمة  ) ٠,٣٦٤(والتي كانت   ) β(متابعة المعامالت   

وفقا لذلك تم قبول الفرضية الفرعية      و) 0.01(قيمة معنوية عند مستوى معنوية      
  .) فرق العملأنواعلبشري في يؤثر رأس المال ا(ولى ألا
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 ، فرق العمـل   أنواعفي  تأثير معنوي لرأس المال الهيكلي      وجود  ا بخصوص   مأ. ٢
، )٢,٧٥ (tوقيمـة  ) ٠,٢٠٨(التي كانت ) β(وذلك من خالل متابعة المعامالت      

 لـذلك تـم قبـول       ووفقـاً ،  )٠,٠١(معنوية عند مستوى    ذات داللة   وهي قيمة   
 ). فرق العمل أنواعيؤثر رأس المال الهيكلي في (الفرضية الفرعية الثانية 

هناك تأثير معنوي لرأس المال الزبـائني       فرأس المال الزبائني    فيما يتعلق ب  ما  أ .٣
والتـي كانـت    ) β( فرق العمل، وذلك من خالل متابعـة المعـامالت           أنواعو
، وهي قيمة معنوية عنـد مـستوى        )٢,٢٦(التي كانت   ) t(وقيمة  ) ٠,١٢٥٨(

يؤثر رأس المال   (ة الفرعية الثالثة     قبول الفرضي   لذلك تم  ووفقاً) ٠,٠٥(معنوية  
 ). فرق العملأنواعالزبائني في 

  
  ٧جدول ال

رأس المال البشري، ورأس المال الهيكلي، ( رأس المال الفكري تأثير مكونات
   فرق العملأنواعفي ) ورأس المال الزبائني

Model Coef. t P 
Constant ٠,٠٠٣ ٣,٠٧ ١,١١١٢ 
C42 ٠,٠٠١ ٣,٥٤ ٠,٣٦٤٤ 
C43 ٠,٠٠٧ ٢,٧٥ ٠,٢٠٨٠ 
C44 ٠,٠٢٦ ٢,٢٦ ٠,١٢٥٨٥ 

  ) SPSS)  p < 0.05,N=136 نتائج الحاسبة االلكترونية :المصدر 
  

  االستنتاجات والتوصيات  
  االستنتاجات . أ

  : الميدانية تتمثل في اآلتيلى مجموعة من االستنتاجات إالبحث توصل 
 المهـام البحثيـة   تتوافر في وحدات وكليات جامعة الموصل فرق عمل تنجـز         .١

 هي فرق العمل الوظيفية وفرق الخدمات        استخداماً نواعكثر األ أن  إذ  إوالعلمية  
  . االستشارية وفرق البحث العلمي

 فرق العمل   أنواع رأس المال الفكري و     مكونات معنوية بين هناك عالقة ارتباط     .٢
تمـت  التي ) البشري، الهيكلي، الزبائني(من خالل مكونات رأس المال الفكري      

  . دراستها
 فرق العمل من خـالل     أنواععالقة تأثير معنوية لرأس المال الفكري في        توجد   .٣

 . )رأس المال البشري، الهيكلي، الزبائني(مكونات رأس المال الفكري 

  التوصيات  . ب
نه من المفيد تقـديم     أليها البحث وجدنا    إلى االستنتاجات التي توصل     إاستنادا  

  : التوصيات اآلتية
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داري إسلوب  أ نحو   موصلل ا جامعةوكليات  وحدات  ن تتوجه   أضروري  من ال  .١
سـتراتيجية  إوهـداف   أتحقيـق   ل) فرق العمل (على  حديث يتضمن االعتماد    

داريـة  إلساليب ا ألفضل وفاعلية عالية مقارنة با    أداء  ألى  إالمنظمة والتوصل   
  . التقليدية

رأس " بمثابـة    دعنه ي ألوكليات الجامعة   االهتمام بالمورد البشري في وحدات       .٢
داريـة  إلسـاليب ا  أله واستثماره بأفضل ا   ؤدارته وبنا إيجب  الذي  " مال فكري 

 . حدث تقنيات المعلومات واالتصاالتأمع استخدام المتاحة 
فـي الوحـدات   كأعضاء فرق العمل والمتميزين توفير البيئة المناسبة للمبدعين   .٣

المتطـورة ومحاولـة    فكار الجديدة و  ألخذ با ألالمبحوثة عن طريق تشجيعهم وا    
و ملتقـى يـدعى     أو مركز   أنشاء وحدة تنظيمية    إتطبيقها وتنفيذها والعمل على     

 ). رأس المال الفكريدارة إ(
  

  المراجع
   المراجع باللغة العربية-أوالً

، أنماط التفكير االستراتيجي وعالقتها بعوامل المحافظة على رأس ٢٠٠١، حمد عليأصالح،   .١
دانية في عينة من شركات القطاع الصناعي االشـتراكي، رسـالة            دراسة مي  –المال الفكري   

  . دارة واالقتصاد، جامعة بغدادإلعمال، كلية األدارة اإماجستير غير منشورة في 
  .  حديثة، عمانإدارية، مفاهيم ٢٠٠٣ ،الصيرفي، محمد عبد الفتاح .٢
دراسـة  : لة الجـودة الـشام  وإدارة، عالقة راس المال الفكري     ٢٠٠٤عباس، سهيلة محمد،     .٣

 . ٩٧، العدد ٢٦داري، السنة تحليلية ونموذج مقترح، اإل
 –داء التنظيمـي    أل، أثر استثمار رأس المال الفكـري فـي ا         ٢٠٠٠عبيد، نغم حسين نعمة،      .٤

دراسة ميدانية في عينة من شركات القطاع الصناعي المختلط، رسالة ماجستير غير منشورة             
   . صاد، جامعة بغداددارة واالقتإلعمال، كلية األدارة اإفي 

دارة المعرفة فـي المنـشآت      إلهمية االقتصادية المتزايدة    ، األ ٢٠٠٠محمد عبد اهللا السياني،      .٥
المعرفة المعلوماتيـة   : دارية والمالية الحديثة، المؤتمر العلمي السنوي الثالث لكلية العلوم اإل       

  ).  ٢٠-١: ( نوفمبر١٤-١٢ن، خالل الفترة رد األ–دارة االلكترونية، جامعة فيالدلفيا واإل
ثره في تعزيز عملية التحسين المستمر      أ، أسلوب فريق العمل و    ٢٠٠٤،  المياحي، أسيل هادي   .٦

حيائية، جامعـة النهـرين،     إل دراسة تطبيقية في مركز التقنيات ا      –والميزة التنافسية للمنظمة    
جامعـة  دارة واالقتـصاد، ال   إلعمـال، كليـة ا    ألدارة ا إرسالة ماجستير غير منشورة فـي       
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