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Abstract 
 

       The Intellectual Capital (IC) is the most valuable component 

of the organization, which composed from directed knowledge 

that came from science and technology, and it is alive part and 

dynamic, it is value always is changing, these changing have 

effect on man’s understand and will accept it.  

       Nowadays the knowledge in competition works become 

directly effective in Organizations that are working by thought, 

relations and communication. It increases by financial and 

investment insurances and others that are supported by 

technology. This knowledge of competition works indirectly 

would be for all organizations that are differentiating themselves 

from causes of customer service, it is now on, the organization 

successful is characterized by the skills of high polarization and 

attraction, development and training of personnel who can work 

in international organizations seeking to serve customers, and 

seize the opportunities in technology, and it challenge the next 

will face organizations is their ability to find (IC). 

       The notion of Total Quality Management (TQM) is one of 

modern notions that have a high value that does not had ever. 

Either by senior management in most organizations or by the 

authors and researchers in the field of administration, and for this 

it had become a subject worthy of research and attention from 



 

specialists, and thus become a key field from the fields of 

Business Administration at the university level . 

       The concept of (TQM) which is based on a range of ideas 

and principles that any organization can be applied to achieve the 

best possible performance, continuous improvement in 

performance and productive service in various organizations . 

       This is what prompted the study to write this title (The 

contribution of intellectual capital in the possibility of applying 

total quality management), and content of the study were 

distributed to both sides, the first is theoretical, which includes 

the following chapters : 

       The first chapter deals with the conceptual logic of 

Intellectual Capital (IC), which contains three sections, the first 

section deals with the entrance of a conceptual framework for 

intellectual capital and its importance and its properties and its 

components and roles as well as entrances to the study of (IC), 

and the second section deals with measurement of (IC) and 

sample management, and Section three deals with (IC) and some 

contemporary techniques in management . 

       In the second chapter was taken up for theoretical logic of 

(TQM) which includes three sections, the first section deals with 

the concept of (TQM) and its benefits and its principles and 

elements and objectives, and in the second section is addressing 

the requirements of (TQM) and stage of implementation, while 



 

Section III addresses the common errors in the application of 

(TQM) and evaluation standards . 

       And Chapter three in order to view most previous studies 

and methodology of the study and description of designated and 

divided into three sections, first section researcher attempted to 

be taught most of the research and studies of foreign and Arab 

obtained and to see what got him on the variables of the study 

and build upon In his research and to present a discriminative of 

the current study from previous studies, and the second section 

address the modality of the study and its approach, and the issue 

has been identified the study after consultation with the opinions 

of the managers of corporate boards of directors of the private 

sector in the province of Erbil to implement and achieve the 

hypotheses of the study by answering specific questions, also in 

the second section were referred to the importance of academic 

study and field and its objectives as well as study and model 

assumptions, and methods of data collection and analysis, in 

addition to illustrate how to choose the study sample and 

determine the limits of the study of human and temporal and 

spatial, while Section has dealt with the third describes the study 

sample and the characteristics of researched companies as well as 

the characteristics of managers in the field under examination 

subjects according to sex, age groups and educational attainment 

and years of total service and service in leadership positions and 

participation of managers of respondents in training courses . 



 

       The practical aspect has been dealt with through the Fourth 

Chapter, which deals with the reality of (IC) and its role in 

applying the tool of total quality in private sector companies in 

the city of Erbil, where the field survey and by means of the 

questionnaire, which includes paragraphs questions of the extent 

of the concepts (IC) in the company and its role in the application 

(TQM), where the total number of questions to five and forty 

questions, divided into eight paragraphs, and in the first section 

of this chapter have been addressed to present and analyze the 

views of managers on the variables of the study subjects, and in 

the second section was analysis examined relations and effects of 

the variables of the study, as well as the scheduling data and 

results obtained and analyzed and discussed . 

       The study of statistical methods for analysis of data collected 

from a sample survey by questionnaire, including percentages, 

and the mean and standard deviation, and coefficient of 

determination to describe the views of managers of respondents 

on the variables of the study, the use of test (t) to determine 

significant differences were obtained among them, as well as test 

(F) to determine the relationships between the influential 

variables of the study, and the regression coefficient to identify 

significant impact (IC) in the application (TQM) . 

       It was selected to all managers in the private sector 

companies in the city of Erbil to being a sector which is a kind of 

stability compared to the situation of public and mixed sectors of 



 

the right of enduring commitment and the presence of managers 

and mechanisms of action and production . 

       The fifth chapter and the last study, since the conclusions of 

theory and the field and recommendations reached by the 

researcher through standards and indicators for the analysis of 

variables, and the main conclusions of the theory as follows : 

1. It Shows that the majority of managers of respondents are 

interested in (IC) they saw as an intangible asset to that 

organization and the real wealth, that have the most powerful 

weapon competitive in the meantime for organizations today, 

so you must provide the resources necessary for him to build 

a network of contacts and inside information to enable them 

to use more knowledge and skills in their interests . 

2. The term of (TQM) is intended to indicate how the 

implementation of the tasks entrusted to the department in 

charge of quality control products and services provided by 

any organization, so the (TQM) are those synthetic 

administrative contains a number of tasks and burdens from 

which and with a number of means, is to complete all the 

required tasks and goals of the specifications of the goods and 

services that should be characterized by certain levels of 

quality.  

       The findings of the field including the following : 

1. It shows that the majority of the directors of respondents 

approve of the existence of dimensions (IC) (focus on the 



 

customer, the spirit of competition, technological 

developments, keep employees and their development 

standards, the power of knowledge) in private sector 

companies discussed in the city of Erbil to varying degrees, 

ranging from ( 71.9 % - 95.5 %) and this result is consistent 

with the logic and the views of writers and researchers 

interested in this field, and concludes from this that the study 

on the expectations that were right on according to the results 

obtained it . 

2. The dimensions of (IC) contributed to the findings of the 

study in the application and by the descent of the terms of the 

contribution and influence (to keep standards development for 

workers and 22.8% , 22.6%  cognitive power, the focus on the 

customer 16.9% , 10.5 in the spirit of competition, 

technological developments 09.2% ) in the application of 

(TQM) in private sector companies discussed in the city of 

Erbil . 

3. showed the value of the coefficient of determination (R²) that 

( 34.1% ) of the application of (TQM) in private sector 

companies discussed in the city of Erbil due to (IC), means 

that there are ( 65.9% ) in the dependent variable is not 

interpreted, derived from so that there are other important 

factors and as its impact on the dependent variable, and they 

need to study and demonstrate their impact. 



 

4. There is a direct correlation is positive and significant moral, 

between the dimensions of (IC) and the application of style of 

(TQM), and this is consistent with the hypothesis first major 

hypotheses and their subsidiary. 

5. Affect the dimensions of (IC) positive and significant in terms 

of the possibility of applying (TQM), and this is something 

that is consistent with the hypothesis and the second main 

hypotheses subsidiary. 

6. There is a desire and drive to the companies discussed in the 

application of the private sector of (TQM) and attention to the 

role the human element in the application of quality 

management. 

7. It is seeking private sector companies in the city of Erbil to 

gain customer satisfaction through the provision of their 

needs, requirements and specific quality required by them. 

       The recommendations outlined by the researcher during the 

previous conclusions and based on what made that study are as 

follows : 

1. The need to make private sector companies in the city of Erbil 

due attention to (IC) because of its importance in the 

application of (TQM). 

2. The need to adopt private sector companies in the city of Erbil 

in positions related to quality workers with experience and 

efficiency and work to train them continuously . 



 

3. Use of Management Information Systems, which is 

characterized by precision and modernity to ensure the 

maintenance of systems of (TQM).  

4.  The need for private sector companies to invest in the city of 

Erbil, human resources and the way that contributes to 

achieving its objectives effectively and efficiently. 

5. The need to inform managers and members of corporate boards 

are the best on the literature of (TQM) to think that in light of 

the philosophy of their company and their goals. 

6. The current reality of corporate boards will require more focus 

on (IC) and diagnosis and development because it has now 

become the real wealth for them. 

       As well as enriching the study suggests that this type of 

research studies support the deal and technological dimensions of   

IT and human resources management and witnessed these 

dimensions of change, especially in the context of 

transformations in the Iraq and the Kurdistan Region. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

س المال الفكريأرمساهمة   
تطبيقمكانية في إ  إدارة الجودة الشاملة 

 في راءمدال آلراء عينة من ستطالعيةإدراسة    
شرآات القطاعمجموعة مختارة من    لخاص في ا

  أربيلمحافظة
 

 

 أطروحة تقدم بها
البشدري صالح الدين بابكر محمد  

 

 

  الى مجلس جامعة سانت آليمنتس العالمية
 وهي جزء من

دارة الصناعيةاإلمتطلبات نيل درجة دآتوراه فلسفة في   
 
 

 بإشراف
الدآتوراألستاذ المساعد   

 خالد حمد أمين ميرخان
 

----------------------------------------------------------------------------
- 

ـه 1431                  2710  ك  م 2010     

 

 



 

 إقرار المشرف
 

  
        مساهمة رأس  "طروحة الموسومة ن إعداد هذه األأبأشهد 

في إمكانية تطبيق المال الفكري   دراسة  : إدارة الجودة الشاملة

إستطالعية آلراء عينة من المدراء في مجموعة مختارة من شرآات 

 القطاع جامعة   جرت تحت إشرافي في"ظة أربيلفالخاص في محا

 نيل درجة دآتوراه  وهي جزء من متطلباتسانت آليمنتس العالمية

. دارة الصناعيةاإلختصاص إفلسفة في   

 

  :  التوقيع                                       

          شرف  .م.  أ:           الم   د . د د حم مين أخال
 ميرخان

                          2010  :      /     /  التاريخ     

 

 

 

 

 

 



 

 إقرار المقوم اللغوي
 

 

مساهمة رأس  "بأن هذه األطروحة والموسومة       أشهد 

 دراسة :إدارة الجودة الشاملة المال الفكري في إمكانية تطبيق

إستطالعية آلراء عينة من المدراء في مجموعة مختارة من 

، قد تمت  "الخاص في محافظة أربيل شرآات القطاع

مراجعتها من الناحية اللغوية وتصحيح ما ورد فيها من أخطاء 

 وتعبيرية ، وبذلك أصبحت األطروحة مؤهلة للمناقشة لغوية

 .بقدر تعلق األمر بسالمة األسلوب وصحة التعبير 

 
 
 

 

 

 
 
 

: التوقيع               

 :    االسم               آوات محمدأمين القره داغي.د

 التاريخ                 :    /   /    2010    



 

 

 قرار لجنة المناقشة

       نا رئيس وأعضاء لجنة المناقشة قد أطلعنا على هذه األطروحة وناقشنا  بأندهنش

الطالب في محتوياتها وفيما له عالقة بها ، وإنها جديرة بالقبول لنيل درجة دآتوراه 

   ) .جيد جدا عالي(  فلسفة في إختصاص اإلدارة الصناعية بتقدير 

 

 

             األستاذ الدآتور  الدآتور         األستاذ           األستاذ الدآتور             

   

     محمد آل ياسين                    أسعد حمدي محمد                أآرم أحمد 

 الطويل

         عضو                                 عضو                            رئيس 

 اللجنة

 

ذ المساعد الدآتور األستاذ المساعد الدآتور        األستا األستاذ المساعد             

 الدآتور      

 خالد حمدأمين        آاوه محمد فرج            عالءالدين محمدأمين محي الدين  

 ميرخان

         عضو                   عضو                                 /          المشرف 

 عضو



 

 اإلهــداء
 .. الى

دى واإلنسانية محمدرسول اله   )صلى اهللا عليه وسلم(  
 .. الى

 والدي العزيزين  من يستحقان شكري و محبـتي 
 ..الى

تي الغالية التي تحملترفيقة عمري زوج   كثيرال  
 من أجل إآمال دراستي 

 .. الى

يارا.. سارا .. بناتي الحبيبات  سوما   
 ..  والى

 آل من شّد أزري على مواآبة مسيرتي العلمية
 

)   )  جهدي المتواضع هذايهدأ

 صالح الدين

  تقديــر و شكر

ه                        ى آل د وعل أحمد اهللا الواحد األحد حمدًا آثيرًا وأصلي وأسلم على سيد الخلق محم

 .   وصحبه وسلم ومن تبعه الى يوم الدين



 

       م يقت ن ث دم  ضيوم ان أن أتق اء والعرف رام والوف دير واإلحت ن واجب التق ي م  عل

ل و إمتناني الى أستاذي الفاضل الدآتور خالد حمدأمين ميرخان  لتفضله        بشكري الجزي 

ة صادقة     باإلشراف على األطروحة ة وأخوي ة علمي ،  ، وعلى ما أحاطني به من رعاي

ه أسباب             إولما أبداه من جهد و     هتمام آبيرين لهذه األطروحة، أمد اهللا في عمره وجعل ل

.التفوق والنجاح   

       ة                آما أتقدم بالشكر   ذين درسوني في مرحل اتذتي الل  للجهود العظيمة التي بذلها أس

تبانة                وا إس ذين حكم راء الل ين والخب الدآتوراه،آما أتقدم بوافر االمتنان لألساتذة المحكم

.البحث   

ره داغي المدرس في                           دأمين الق دآتور آوات محم ديري لل ّل شكري وتق وأسجل ج

ة         / آلية المسائية    سم اللغات في جامع ًا بكل            ق ه األطروحة لغوي دين لمراجعت صالح ال

.  إخالص وإتقان   

      ار            سيد رزآ ديرالى ال شكر والتق ة      وأقدم خالص ال د المدرس المساعد في آلي مغدي

دين     ة صالح ال ي جامع صاد ف ي     اإلدارة واإلقت ريم ف د آ ساعدة وجه ن م داه م ا أب لم

.اإلستشارات اإلحصائية   

ان بالجم     دراء في                       ومن الوفاء والعرف ى الم دير ال شكر والتق دم خالص ال ل ، ان أق ي

الخاص في محافظة أربيل الذين شملهم اإلستبيان  مجموعة مختارة من شرآات القطاع

.لما أبدوه من روح التعاون والمساعدة   

ة صالح                   ة في جامع ة العام      ويسعدني أن اقدم شكري و إمتناني الى منتسبـي المكتب

.مست فيهم من روح التعاون والمساعدة طيلة فترة إعداد الدراسة الدين في أربيل لما ل  

تس    انت آليمن ة س ى جامع ل ال شكر الجزي دم بال ب أن أتق ن الواج ا وأرى م      آم

ى          / العالمية ا والحصول عل فرع العراق الذين فتحوا لنا الباب لمواصلة الدراسات العلي

.شهادة الدآتوراه   



 

ر بالثن وتني أن أذآ صادر       وال يف ى الم ي الحصول عل سر ل ن ي ل م ان آ اء واإلمتن

.والمراجع العلمية  وأخص منهم بالذآرالسيد عثمان أحمد والسيد خليل إبراهيم   

سادة                    وأتقدم بشكر خاص الى آل من ساهم وساعد في إعداد هذه الدراسة وخاصة ال

 فاروق حكيم دًا         ذخروا جه م ي ر ونبزعويز حيث ل ار زبي ديم   ونبيل عادل ورزآ في تق

.العون خالل فترة الدراسة   

سعف               م ت ة ول ة طيب و بكلم ي ول      وأخيرًا اقدم بالغ شكري الى آل من مّد  يد العون ل

.ذاآرتي من طرح اسمه   

ة                       شغالي طيل ائلتي التي تحملت إن راد ع ى أف اني ال شكري وامتن دم ب      وفي الختام اتق

. وصبر فترة الدراسة ، ولما بذلوه معي من تعاون وجهد  

 

 ومن اهللا التوفيــــق

 

 

                                                                                         

البـاحـث                                                                                      

 

 

 

 

 المستخلص



 

      ري أثم ال الفك د رأس الم ة يع ضمن المعرف ة ، يت ي المنظم ود ف ن موج

ه   اميكي ، وان قيمت ي ، دين ان ح و آي ا، وه م و التكنولوجي ن العل ة م ة المتأتي الهادف

ه  ر، وعلي ه لألم سان وتقبل م األن ي فه رات ف س التغيي م، وتعك شكل دائ ر ب تتغي

اد رأس     ى إيج درتها عل دى ق و م ات ه تواجهه المنظم ذي س ادم ال دي الق فالتح

  .المال الفكري

TOTAL QUALITY MANAGEMENT  (TQM)       وموضوع ادارة الجودة الشاملة 

ر من أي وقت                          ًا أآب ه اهتمام وم يعطى ل ذي اصبح الي من الموضوعات المعاصرة ال

احثين                      اب و الب ل الكت مضى، سواء من قبل االدارة العليا في أغلب المنظمات أومن قب

ل المختصين         في حقل االدارة، ولهذا فقد غدا موضوعًا جدي        رًا بالبحث واالهتمام من قب

ى مستوى                     ال عل ول تخصص ادارة االعم يًا من حق ، وبالتالي أصبح يشكل حقًال اساس

.الجامعات   

ويعد مفهوم ادارة الجودة الشاملة من المفاهيم التي تقوم على مجموعة من االفكار      

ضل أداء ممكن، والمباديء التي يمكن ألي منظمة ان تطبقها من أجل تحقيق أف

. وتحسين  المستمر في االداء االنتاجي والخدمي في مختلف المنظمات   

      (هذا مما دفعت بالدراسة الى جعل المتغيرين عنوانا لها الموسوم  مساهمة رأس  

 المال الفكري في إمكانية تطبيق دراسة إستطالعية آلراء عينة : إدارة الجودة الشاملة 

مختارة من شرآات القطاعمن المدراء في مجموعة    )الخاص في محافظة أربيل    ،

 وتم توزيع محتوى الدراسة على جانبين، الجانب األول هوالنظري الذي يتضمن 

:  الفصول التالية   

الفصل األول يتناول المنطق النظري لرأس المال الفكري الذي يتضمن ثالث      

مال الفكري وأهميته مباحث، المبحث األول يتناول مدخل مفاهيمي لرأس ال

، والمبحث لك مداخل دراسة رأس المال الفكريوخصائصه ومكوناته وأدواره وآذ



 

، والمبحث الثالث يتناول رأس ال الفكري ونماذج إدارتهالثاني يتناول قياس رأس الم

.المال الفكري وبعض األساليب المعاصرة في اإلدارة   

     طق النظري إلدارة الجودة الشاملة الذي  أما في الفصل الثاني فقد تم تناول المن

، المبحث األول يتناول مفهــوم إدارة الجـودة الشاملـة  وفوائده  يتضمن ثالثة مباحث

ومبادئه وعناصره وأهدافه ، وفي المبحث الثاني تم تناول متطلبات إدارة الجودة 

 في تطبيق إدارة الشاملة ومراحل تطبيقها ، أما المبحث الثالث يتناول األخطاء الشائعة

.الجودة الشاملة ومعايير تقييمها   

وخصص الفصل الثالث لعرض أهم الدراسات السابقة المرتبطة بالموضوع      

ومنهجية الدراسة ووصف عينتها، ومقسمة على ثالث مباحث ، في المبحث األول 

 حاول الباحث جاهدا ان يدرس ليها البحوث والدراسات األجنبية والعربية التى حصل ع

وذلك لمعرفة ما توصلوا اليه حول متغيرات الدراسة والبناء عليه في بحثه وعرض 

رؤية تميزية للدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ، والمبحث الثاني تناول اسلوب 

الدراسة ومنهجها ، وفيها تم تحديد مشكلة الدراسة بعد إستطالع آراء عينة من المدراء 

رآات القطاعفي مجموعة مختارة من ش الخاص في محافظة أربيل الختبارفرضيات  

 الدراسة من خالل االجابة علي التساؤالت المحددة ، وأيضا في المبحث الثاني تم 

االشارة الى أهمية الدراسة األآاديمية والميدانية وأهدافها وآذلك أنموذج الدراسة 

 توضيح آيفية إختيار وفرضياتها ، وأساليب جمع البيانات وتحليلها ، باإلضافة الى

عينة الدراسة وتحديد حدود الدراسة البشرية والزمانية والمكانية ، أما المبحث الثالث 
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في مدينة أربيل ، حيث تم المسح الميدانى وذلك بواسطة اإلستبانة التي تضمنت 

الفقرات واألسئلة لمدى وجود مفاهيم رأس المال الفكري في الشرآات ودوره في 

تطبيق إدارة الجودة الشاملة ، حيث وصل مجموع االسئلة الى خمس وأربعين سؤاًال ، 

 المبحث األول من هذا الفصل تم التطرق الى عرض مقسمة على ثمانية فقرات ، وفي

وتحليل آراء المدراء المبحوثين حول متغيرات الدراسة ، وفي المبحث الثاني تم تناول 
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 المقدمة
 

        ي عالمنا المعاصر وبيئة األعمال التنافسية ينظرف الى مفهوم الجودة نظرة أشمل  

 هذا الحدود  إدارة االنتاج والعمليات، بل تخطىمن آونها وظيفة من وظائف

افسية وأساس لفلسفة إدارة شاملة، وان هذه الفلسفة ستراتيجية تنإوأصبحت الجودة 

الشاملة دارة الجودةدارية المبنية على الجودة يطلق عليها ااال Total  Quality 

Management  (TQM)  بأن الجودة عتقادوهي فكرة فلسفية جديدة يقوم على اال 

.جاج ألي منظمة مثل مفتاح النيالعالية للمنتج وما يرتبط به من رظا الزبون   

        هم موجودات أ المصادر الطبيعية أهم مكونات الثروة الوطنية وقديما آان

رأس المال الفكري الذي يعد أهم محّلها والمجتمع، وأما اآلن فقد حّل المنظمات 

.  الثروة وأغلى موجودات الشرآات مكونات  

        ( ان رأس المال الفكري IC (  Capital Intellectual هو المفهوم الجديد 

، وأن هذا الموجود  المعلوماتواألساسي للصنف الرئيسي للموجودات في اقتصاد

 هو غير ملموس، لكن يمكن تجسيده بتوصيفات مختلفة، مثل براءات على األآثر

خرى، فإنها تحتوي وعلى عكس الموجودات المادية األ, االختراع أو االبتكارات

ختراع والطاقة األساسية لتجديد نفسها بنفسها، من خالل توسيع االالبذور الفكرية 

  .  ستكشافوحب االستطالع واال

       بين رأس المال الفكري وادارة الجودة الشاملة، في قدرة رأس  العالقة وتتجسد

المال الفكري على سرعة فهم ابعاد ادارة الجودة الشاملة ومستلزمات تطبيقها، لما 

لمامه بمهارات متنوعة، وهذا إيمتلكه من قدرات فكرية وتنظيمية عالية  فضًال عن 

لفريق الواحد فضًال عن سيسهل آثيرًا في تحقيق العمل الجماعي والعمل بروح ا

تخفيض تكاليف التدريب الالزمة العداد الموارد البشرية المطلوبة لتطبيق ادارة 

 . الجودة الشاملة

 



 

 

 الفصل األول

 المنطق النظري لرأس المال الفكري

 

 تمهيد

د        رييع ال الفك ة  رأس الم ي المنظم ود ف ن موج ة  أثم ة الهادف ضمن المعرف ، يت

ت، وان                  المتأتية من العل   يس موجود ثاب اميكي ول ان حي، دين م و التكنولوجيا، وهو آي

 .  نسان وتقبله لألمرإلرات في فهم اتعكس التغييوقيمته تتغير بشكل دائم، 

       أثير المباشر            اليوم أصبحت المعرفة  سية ذات الت  المنظمات    في  من القضايا التناف

ت     وتت  ، ر والعالقات واإلتصاالت  االتي تتعامل باألفك   ارية ثماجر بالخدمات المالية واإلس

ا، وغير ا المدفوعة بعامل التكنولوجي ذوه د تكون ه سية هق ور التناف ة من األم  المعرف

  ، غير المباشرة لجميع المنظمات التي تحاول أن تميز نفسها في أساليب خدمة الزبائن            

ن اآل ي ال   نفم ة ه ة الناجح ون المنظم اعدًا تك ارات العالي ت وص ز بالمه ي ي تتمي ة ف

ات    ي المنظم ل ف ستطيعون العم ذين ي املين ال دريب الع وير وت تقطاب وجذب وتط إس

ائن ، وتن  ة الزب سعى لخدم ي ت ة الت ا وعلي تالعالمي ال التكنولوجي ي مج رص ف ز الف  ه ه

ال             من  تحدي القادم الذي ستواجهه المنظمات هو     لفا اد رأس الم ى إيج درتها عل  مدى ق

ري  ة والم(الفك املين ذوى الموهب ةالع ارات المتنوع ت) ه ه وإس ة ثموبنائ اره والمحافظ

، 2009العنزي، وصالح، .(علية 216.( 

تنباط                ة واس ة الحالي د األول للدراس ري للبع أطير نظ ى ت صل ال ذا الف دف ه يه

ى      داني وعل المفاهيم الرئيسة وتحديد محتوياته الفكرية التي توجه مسارات الجانب المي

:النحو اآلتي  

.مدخل مفاهيمي لرأس المال الفكري  :  ولالمبحث األ  



 

:  المبحث الثانى   .دارته إقياس رأس المال الفكري و نماذج   

: المبحث الثالث   .دارة ساليب المعاصرة في األبعض األو رأس المال الفكري    

 

 المبحث األول

 مدخل مفاهيمي لرأس المال الفكري

 

مفهوم رأس المال الفكري: وًالأ  

        (تخدام مفهوم رأس المال الفكري سإ  لقد شاع IC ( Capital Intellectual في 

ال الفكرى     "يذآر ان صاحب مصطلح        ، و  ينيات من القرن الماضي   عستال "  رأس الم

ام         لألطعمة  )سونفيلي جون ( ير مدير شرآة    اهو رالف ست   رة ع  عندما أطلق ألول م

1990 Stewart,1999,5) ثًالأ و،)  اره مم ه باعتب ر الي بح ينظ درة ص ًا لق  حقيقي

د ان آانت المصادر ال                 سة وتحقيق النجاح بع ى المناف ة   المنظمة عل روة     مادي ل الث  تمث

ة      درة العقلي ل الق الحقيقة للشرآات قبل هذا التاريخ ولقد تطور استخدام هذا المفهوم لمث

سة  ات المناف ل المنطم ن قب سهولة م دها ب ن تقلي ي اليمك شرآات والت ا ال ي تمتلكه   .الت

رى ا ث وي (لباح Spinder ة      )  ة نخب امتالك المنظم ل ب ري يتمث ال الفك ان رأس الم

ى التعامل المرن                  درة عل متميزة من العاملين على آافة المستويات وهذه النخبة لها الق

ام       ذا النظ شكيل ه ب وت ادة ترآي ى اع درة عل ا الق ور وله اجي متط ام انت ل نظ ي ظ ف

.(االنتاجي بطرق مميزة Quinn, et., al,1996, 64(. 

        د  وًدألق ال الفكري موج وم رأس الم احثين إا صبح الي شاغل للب شغل ال ا وال داري

 و مالوفًا لدى الكثيرين ودارج الى حد آبير في حياتنا اليومية ولكن              ، عمالورجال األ 

سوف اال  ول الفيل ا يق اني لآم ل(م وم بوضوح    ): "هيج ألوف مفه اهو م ل م يس آ " ل

الوف مفهوم     تلزم إ،  اولجعل الم اهيم رأس      إ األمر    س اة من مف ستعراض مجموعة منتق



 

دين       احثين المعتم اب والب ر بعض الكت ة نظ ن وجه ري م ال الفك سب  ، الم ك بح وذل

: ) 167،  2009،  ، وصالح العنزي ( .المراحل الزمنية  

-  (عرفه آل من  Theador & Schultz ه  ) 1961(في عام )  مجموعة من    "بان

". دامها الستغالل مجمل الموارد االقتصاديةالطاقات البشرية التي يمكن استخ  

-  (وعرفه  Marshall ام  )  ه  ) 1965(في ع ال الفكري يتضمن     "بان ان رأس الم

". جزء آبير من المعرفة والتنظيم، وان المعرفة هي اقوى محرك لالنتاج  

-  الى ان رأس المال الفكري ) هاريسون ومايرز(آل من  ذهب) 1966(وفي عام 

".  البشرية القادرة على شغل الوظائف االدارية والفنيةجميع القوى"هو   

-  ه  ين عرف ي ح ام ) وهيب وآخرون(ف ي ع ه ) 1987(ف ي،  "بان وع الكل المجم

ل          وعي يمث ب الن ع، فالجان ي المجتم ة ف شرية المتاح وى الب ن الق وعي م ي والن الكم

د     الكفاءات الذهنية والمستويات العلمية للسكان ومن خالل المستوى التعليمي          تم تحدي  ي

الل       ن خ سب م ي فيح ب الكم ا الجان ة، أم الخبرة والمعرف رتبط ب وعي الم ب الن الجان

. "الحجم الكلي للسكان  

-  ه  (وعرف Stayar ام )  ي ع ه ) 1990(ف روة   "بان ل الث ي تمث ة الت درة العقلي الق

ا          الحقيقة للمنظمات التي لم يتابعها المحاسبون مثلما يتابعون النقد والموجودات وغيره

".  

-  ه   ا عرف (آم Edvinsson ام  )  ي ع ه 1991ف ي   " بان ة الت ودات الفكري الموج

ة، وتتكون                  ة العمومي تتجاوز قيمتها قيمة الموجودات االخرى التي تظهر في الميزاني

شري       وعين، ب ي         : هذه الموجودات من ن د، وهيكل ار والتجدي ل مصدر االبتك ل  : يمث يمث

. "ت السوق وعالقات الزبائنالجزء المساند للبشري آنظم المعلومات وقنوا  



 

-  ه  (وعرف Stewart ام )  ي ع ه ) 1997(ف ة  "بان ادة الفكري ة، –الم  المعرف

روة           ق الث د االستخدام من اجل خل المعلومات، الملكية الفكرية والخبرة التي توضع قي

. "الرابحة، الن اقتصاد اليوم يختلف في االساس عن اقتصاد االمس  

-  ن   ل م ه آ ا عرف (آم Guthrie  &  Petty ام )  ي ع ه ) 2000(ف ة  "بان القيم

ي،  ال المنظم ا رأس الم ر الملموسة هم شرآة غي ين من موجودات ال صادية لفئت االقت

ال         ز، ورأس الم سلة التجهي ع، وسل يكات التوزي ات، ش م البرامجي ة نظ شمل ملكي وي

. "البشري الذي يعتمد على الموارد االنسانية  

-  ا      "نه با) 2001(في عام ) العنزي (وعرفه  دة التي يمكن توظيفه المعرفة المفي

. "واستثمارها بشكل صحيح لصالح المنظمة  

-  (آما عرفه آل من  Daniels & Noordhuis ه  ) 2002(في عام )  رق   "بان الف

بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية الصافية للشرآة، أي القيمة االضافية التي يرغب               

. " رأس مالها السهميالسوق بدفعها الى الشرآة على قيمة  

-  ا  (ام Malhotra ام  )  ي ع ه ف ه) 2003(فعرف صادرها   "بان ة، م وة عقلي  –ق

رة    ذآاء، الخب ات، ال ة، المعلوم شغيلية    –المعرف سوقية والت ة ال ادة القيم ي زي ؤثر ف  ت

."والتطويرية للمنظمة  

ه  -  (وعرف Awad  &  Ghaziri ام )  ي ع ه 2004ف ن األ " بان ة م راد مجموع ف

ولهم    الذين يستخ  ر من استخدامهم أل      أدمون عق يم،          آث رات، ق م يمتلكون خب ديهم، النه ي

. "و خلق قيمةأثقافة، قدرة على االبتكار واالبداع من اجل ايجاد حل متخصص   

        ذي يتضمن         القسم األ  اهيم وال اريف   أول من المف ة تع ى        األ  ، ربع ى رآزت عل ول

صادية     ، وباإل رية عامة بجانبيها النوعي والكمي    ـالقابليات البش  ستناد الى المباديء االقت

ط ـ، وب فق اديء إة بعـرغم منطقيـ ة الج  ـال ان معـض المب ى احادي ،  انبـالجتها تبق

زي،  (ول ـويق صدد ) 2004العن ذا ال ي ه ى   "ف دت عل و اعتم ات ل  ان ادارة المنظم

صادية اديء االقت ه   المب ا دعي الي ى م ستطيع الوصول ال د الت ا ق (، فانه stewart (



 

روة األ        ب ه      توآيده على رأس المال الفكري بوصفه الث ستغني عن دة التي اليمكن ان ت آي

  .) 170،  2009،  ، وصالح العنزي(  . "عمالأاية منظمة 

ن            أ ل م اريف آ ضمن تع ذي يت اهيم وال ن المف اني م سم الث ا الق (م Stayer و ) 

)Edvinsson ال الفكري، با           )  رأس الم اديء     يهدف الى توضيح المقصود ب اد مب عتم

د                   ه وق ة المحاسبين لمردودات المنهج السلوآي والمعرفي، اال انها شكت من عدم متابع

ا      ذا م ه وه اس مكونات ى قي درة عل دم الق ك ع سبب وراء ذل ون ال ه أيك صح عن ف

),17 2000 ، Koenig ه )  ال الفكري  "بقول ان رأس الم سعينات، آ ة الت ي بداي ه ف ان

ال لشغل الشاغل لبحوث رجال األ      ا ه        عم ى طرق لحسابه، وجعل ور عل اولوا العث ، وح

ص    ن ال ك، م ول ذل وث ح رة البح م آث ضح رغ ة، وات ن الميزاني زء م ن ج دًا م عب ج

". ، ان لم يكن مستحيًالالناحية العملية قياسه   

صادية،  (خيرة على النظرة الشمولية لمفرداتها آما وأآدت المفاهيم السبعة األ          اقت

ة            أ والت من جهة، ) سلوآية، معرفية  آيد على قياس مكونات رأس المال الفكري من جه

(ويقول . اخرى، معتبرة ذلك ضرورة البد منها Lenzner & shook,1998,4 في ) 

اس اليمكن               "هذا الصدد    ان قياس رأس المال الفكري قضية حتمية البد منها، فما اليق

(، ويعضد   " دارتهإ Brown,1998,2 ه     )  ز     "الراي السابق بقول الموجودات   ان تعزي

ين مدى                  ة يب ة الفكري الفكرية في المنظمة وتفعيالتها يتم عندما يكون هنالك قياس للقيم

". فادة منهاستاال  

ه               ال الفكري بان مجموعة من   :  وبعد هذا العرض، يمكن ان ننظر الى رأس الم

يم ال،  خبرةال،  مهارةال،  معرفة ال( ، عناصرها ـ  كون قدرات عقليةلالعاملين يمت ـ   ) ق

ا و  ن توظيفه ة    إيمك ساهمات الفكري ادة الم ي زي تثمارها ف ات   س سين اداء عملي ، لتح

ة داعاتها   المنظم ساحة اب وير م ع       ، وتط ع جمي ة م ات فاعل ا عالق ق له شكل يحق ، ب

، ويجعل فرق قيمتها السوقية عن قيمتها الدفترية آبيرًا االطراف المتعاملة معها   .  

 



 

لفكريأهمية رأس المال ا: ثانيًا  

ات األ           ع ولمنظم ري للمجتم ال الفك ة رأس الم ة أهمي ايير اآلتي ين المع ال تب عم

: )171،  2009، ، وصالح  العنزي(  

-ا     الرفيعةالمنزلة

نحهم                      لقد فضل الخالق جلت قدرته بني البشر على سائر المخلوقات االخرى وم

ًا،   لباصحاب العقول واألأفرد إلنعمة العقل والتفكير، و  ًا مهم ب في القرآن الكريم موقع

ر(نان الكلمتاذ ذآرت هاتإ ل والتفكي ي )العق ى آ) 61( ف ة عل ة موزع ورة ) 43(ي س

ة،  سبة أآريم ة %) 38(ي بن ريم البالغ رآن الك وع سور الق ن مجم سورة، ) 114(م

ى   شير ال ة، وت ست بالقليل سبة لي سؤولية  أوهي ن م الم ه وحج ذي يؤدون دور ال ة ال همي

سالح        ، زاء الدين والدنيا  إيهم  الملقاة عل   ان نعمة العقل ومن خاللها التفكير، تعد االن ال

.آثر موضوعية لتقدير تقدم المجتمعات والمنظماتقوى والمؤشر األاأل  

  تأسيس المنظمات الذآية-ب

ديها،                      ول الموجودة ل تثمار العق ان المنظمات الذآية هي المنظمات التي تهتم باس

ا ال  شفافية         وتكنولوجي د ال ي راق يعتم ام قيم الل نظ ن خ ا، م وافرة له ات المت معلوم

ه         واإل .فصاح المعلوماتي، وينبذ الهياآل الهرمية والمراآز الوظيفية آمباديء اساسية ل    

ات،           سؤوليات ومهم د م و تحدي ة ه ات الذآي ي المنظم د ف ل مايوج ان آ ذلك ف وب

ارات الشخص الواحد، ومكا          ة          وتنوع خبرات وتعدد مه ة من الزخرف سيطة خالي تب ب

دات،   (والتعقي Heisig & Runeson,2001,158 د عبرت شرآة    )  (وق Skandia (

ى النحواآلتي       عن المنظمة الذآية   ة عل ي (:، بصيغة معادل  9 ،2004  والعمري، ،العل

(.  

القيم+ تكنولوجيا المعلومات + رأس المال الفكري = المنظمة الذآية   



 

        ستلزم بالدرجة         إ آنفة الذآر    من الطروحات  ويستخلص ن بناء المنظمات الذآية ي

ى     األ درتها عل ذآائها وق زة ب ول المتمي وافر العق اس ت وارد،   إس اقي الم تثمار ب س

ة التكيف                ا قابلي وتسخيرها لصالح توسيع مساحة التميز لمنظماتهم، الن تلك العقول له

. مع الظروف المتغيرة، وهذا هو رأس المال الفكري       

تس   (ويعطي          ى ذلك              )  وليام غي دليل عل شرآة ميكروسوفت ال ذي ل دير التفي الم

زوغ المعلومات      "بقوله   ذآاء            أ  في مجتمع ب ة الحاسمة هي ال وارد الطبيعي صبحت الم

ادة    ا               ، االنساني، والمهارة، والقي رة منه الم وف ة من الع أن    .  وفي آل منطق د ب ذا يع وه

اريخ اال ي الت ة ف ة القادم ون المرحل ةتك ة خاص ساني ذات اهمي "  ن

)Devlin,2001,15   ظمات حاليًا وسعي آل      التنافسي المحتدم فيما بين المن     تبر ويع  )

 ومثل هذه ،عقول بعقولال سع حصتها السوقية على حساب اآلخر بمثابة حرب      منها لتو 

ادة             ر في نمو الوظائف ذات الطابع المعرفي وزي االسباب هي التي ولدت الميل الكبي

الم      ، هاالطلب علي  ر       اذ تشير االحصاءات في مختلف دول الع ل آبي اك مي ى ان هن ، ال

ة      وة عظيم شكل ق ائف ت ذه الوظ ي، الن ه ابع المعرف ائف ذات الط و الوظ ي نم ف

ة                 ة تطويري سم بحرآ ذي يت للمنظمات وعامل مساعد في بقائها ومنافستها في السوق ال

).2004،9والعامري، ، الغالبـي . (سريعة  

ته    د       ويعتق ة فرض ائف المعرفي ي الوظ و ف ذا النم ة ال ان ه اهرة العالمي ، الن  ظ

ذي  ال الفكري ال ى رأس الم دا للطلب عل ًا متزاي شهد اتجاه ا ست ي ظله سوق العمل ف

ددة ارات متع ة ومه رات متنوع صف بخب ب  يت دم تطل ا تق ًا لم ة آشرال، ودعم

)Corning سيارات من            )  ار ال صناعة قطع غي ا ان     االمريكية المتخصصة ب  موظفيه

اظ    نتين لالحتف ة في غضون س ارات الفني اميع من المه ارات او مج وا ثالث مه   يتعلم

(، واال يستغنى عنهم  بوظائفهم Krajewski & Ritzman, 1999, 512.( 

 

  استثمارات ناجحة وعوائد عالية-ج



 

(بحلول مايسمى بـمجتمع المعرفة        Knowledgo Society تغيرت لغة االدارة ) 

ة     ت البشرية الى القابليات الذهنية ،   ترآيزها على القابليا  من   ة العقلي  ففي عصر الحرف

)Mind  Crafting اعتبري)  زًا مخفي ة وآن ة عالي اًال ذو قيم ر رأس م زي،  ( الفك العن

ة             )  117 ، 2001 شره في ارجاء المنظم ،  يحتاج الى من يبحث عنه ويستخرجه وين

اج واالنتا      ه في تطوير االنت ادة من ة  لالف د  أو. جي (آ Stewart صدد   )  ذا ال ان  "في ه

ال  الفكر الموجود في المنظمة يصبح رأس      شيء              م ام ب شره للقي دما يمكن ن  فكري، عن

ن  دة    إاليمك ة مفي وي معرف ري يح ال الفك راءه الن رأس الم (ج Brown,1998,2 (

(ويؤيد الرأي السابق  Awad & Ghaziri,2004,422 ان السؤال االساس  "بقولهما ) 

دير  اذا نفعل    للم ذآي هو م اذا نصنع     ال يس م  what are we doing?not (؟  ؟ ول

what we make? وبين،        )   ارات والموه شرآة للمه سؤال يخاطب جرد ال ذا ال وه

ى    اس عل ة الن ة وقابلي ا وإالن المعرف ذي   إنتاجه د ال ال الوحي د رأس الم تخدامها تع س

.تمتلكه المنظمة   

        اوباإل ى م تناد ال دو  س دم يب ة اإلان تق د عملي ال الفكري تع ي رأس الم تثمار ف س

ا         ة في المراجع      ئناجحة، ويمكن معرفة ذلك بالرجوع الى بعض الوق ة الموثق ع الميداني

(ت شرآة اشتر) 1999(ب واخر آأالعلمية، على سبيل المثال، في      Cerent شرآة ) 

(معرفية من قبل شرآة      Cisco شراء با  )  سوية ال صدار  لالطعمة والبروتينات وتمت ت

(مليون سهم لنظم ) 100( Cisco (لصالح حملة اسهم شرآة )  Cerent ، ونظرًا الن )

(سهم نظم ألقيمة السوق  Cisco  امريكيأ ادوالر) 68.95(آانت وقت الشراء تعادل ) 

مليار دوالر على الشرآة التي تأسست في          ) 5.9(ضاف قيمة سوق بمقدار     أفان ذلك   

آان مجموع موظفي شرآة      ) 1999(ء عام   وعند وقت الشرا  ) 1997(آانون الثاني   

)Cerent ادل       ) 287(هو  )  ة آل موظف آانت تع ان قيم )  24 (موظفًا، وبالتالي ف

(مليون دوالر، وهذا يعني ان شرآة        Cerent ا الفكري           )  رأس ماله دًا ب آانت ثرية ج

)Caddy,2000,5.( 



 

        ام  ي ع رآة ) 2000(وف ت ش IBM (حقق ن أ)   ر م ارآث د  دوالر آعوملي ائ

راع   راءات االخت Koenig,2000,1 (لب رآة  )   ا ش ستمز(وام ة ) ميكروسي االمريكي

ذي     إل ديرها التنفي سان م ى ل (نتاج الحواسيب، وعل John Gage د   أحققت  )  اح تزي رب

ى  طة )  6 (عل ارات دوالر بواس ى 6 (ملي ال  )  8 ال ون رؤوس م ط يمثل موظف فق

ة  ارتن(فكري ومان، م ت ) .24 ، 2004 ، وش ري    وتراوح ال الفك ة رأس الم  قيم

(لشرآة   Microsoft ابين   )  ى    67(م ار ) 91.6 ال (وحققت شرآة     .  دوالر ملي Coca 

Cola ال   )  ري اذ ق ا الفك رأس ماله د ل يم وتولي ضل تقي (اف Strasmann ر )  الخبي

اء         ع الم ي تبي شرآة الت ذه ال ة، ان ه ر الملموس ودات غي ساب الموج المتخصص بح

ات، تحق   ن الفقاع ل م سكر وقلي ي    وال ة ف ا الحميم ق معرفته ن طري ة ع روة عالي ق ث

ع        إالسوق، و  ذ التوزي  424 ،   2004،   نجم  . (سم عالمتها التجارية وعالقتها مع مناف

(.  

  مورد إستراتيجي وسالح تنافسي-د

        وردًا        ظل االقتصاد المعرفي أ   في   ال الفكري م شكل   إصبح رأس الم ستراتيجيًا ي

صاد  ذا االقت ة له وة فاعل روة واإل والم ،ق رئيس للث دد صدر ال ار، وح زي،  (زده  العن

: خصائص المورد االستراتيجي بما يأتي)  8، 2006  

.ان يكون ثمينًا ويضيف قيمة للمنظمة *   

.ان يتسم بالندرة *   

.اليمكن تقليده بسهولة ومضاهاته *   

.حالل بديل عنه إاليمكن *   

        مل هذه الخصائص يتبادر الى الذهنوعند تأ   : لنقاط التاليةا  

ات واساليب                 .1 شاف تطبيق  انه مورد ثمين النه يحمل معرفة متفردة ساهمت في اآت

سبة     ام بن واد الخ ل معدالت استعمال الم ا تقلي اج والخدمات ابرزه دة في االنت جدي



 

فقط من    %) 60(مايعادل  ) 1984(فاليابان مثًال استهلكت عام     . آبيرة من الطاقة  

تهلكت   ي اس ام الت واد الخ ام الم ات    ) 1973( ع ن المنظم سها م ة نف اج الكمي النت

تعمال      ن اس ت م ة مكن ان المعرف ذلك ف صناعية، وآ ى 50(ال ن  ) 70 ال ل م رط

ه استعمال                 وم ب ا يق ة لم االلياف الزجاجية لتقوم بتوصيل عدد من المكالمات الهاتفي

 ). 16، 1990سي، وم(من االسالك النحاسية ) طن واحد(

درة ال      .2 ه من                انه مورد يتسم بالن ددة ومتنوعة مكنت ارات متع رات ومه ه يحمل خب ن

ه    ا اآدت ذا م ي، وه ت قياس ي وق سارعة وف داعات المت ارات واالب ادة االبتك زي

ين    ل دقيقت دًا آ ًا جدي اك اختراع ن ان هن ة م صاءات العالمي د   ،االح و اح ذا ه  وه

سجلة   راع الم راءات االخت د ب باب تزاي ام   اس ت ع د بلغ ن ) 1997(، ق د ع مايزي

  ) .  66 ، 2001البرواري،  ( .مليون براءة اختراع) 30(

ا               .3 انه مورد اليمكن تقليده بسهولة، الن المعرفة في اي منظمة تكون خاصة بها وله

اق                   ة وبانف دة زمني ا خالل م زة والتي استطاعت بنائه ة،   ةكلف تبصماتها الممي  عالي

بيل  ى س غ افعل ال تبل ة في ثالث دول هي الوالةكلفتلمث اء المعرف دة  بن ات المتح ي

ارب  ا يق ا، م دة والماني ة المتح ة والمملك ًا، ) 612(االمريكي ون دوالر يومي ملي

ة اخرى                     ة عن منظم ة منظم د تكون في اختالف معرف وبالتالي فان صعوبة التقلي

 . ودولة عن دولة اخرى

ين                  .4 اون ب زة للمجاميع والتع درة الممي انه مورد اليمكن احالل بديل عنه مرتبط بالق

ل في االوساط       . ة الذي اليمكن نسخه واحالله محل المعرفة السابق       العاملين لذلك قي

ة ري   االداري ا الفك ادارة رأس ماله دي ب شكل ج م وب م تق شرآات ان ل ستقبل لل  الم

 ).Yogesh, 1998, 13(.بشكل متقن
 

)281،2008الزيادات، : ( خصائص رأس المال الفكري: ثالثا  

.  رأس مال غير ملموس-1  

. ة بمكان قياسه بدقة من الصعوب-2  



 

3 . ستعمال يتزايد باإل-  

4 .ه نفس  يمكن االستفادة منه في مراحل وعمليات مختلفة في الوقت-  

5   .   يتجسد في أشخاص لديهم االستعداد لحمله-

6 .  المنظمةفي له تأثير آبير -  

شري                          ال الب ال الفكري هو جزء من رأس الم ا ان رأس الم ومن جانب آخر، بم

  ، ة تميزهم عن غيرهم من العاملين في المنظمة       يمتعون بقدرات معرفية عال   وهؤالء يت 

رد        ، ويمكن ان يكونوا في اي مستوى من مستويات الهيكل التنظيمي          ى الف  وينبغي عل

ة  دم معرف داعأان يق ون أ او اب ؤالء يتمتع زة وه درات متمي ردة او ق ارات متف و مه

: )33، 2003 ميرخان،( ، )72، 2001صالح، ( بالخصائص اآلتية  

   الخصائص التنظيمية-1

ة  -أ تراتيجية االربع ستويات االس ي م ري ف ال الفك ر رأس الم ي، (  يظه الكل

. وبنسب متباينة) واالعمال، والوظيفية، والتشغيلية   

مية المنخف -ب ة، والرس ل المرن ي الهياآ ل ف ى العم ل ال ة ض يمي ة، والالمرآزي

.االدارية  

:الخصائص المهنية  -2  

.  بالضرورة ان يكون حاصًال على شهادة اآاديمية ليس-أ  

.   يتميز بمهارات عالية وبخبرات متقدمة-ب  

: الخصائص السلوآية والشخصية -3  

. يتحمل مخاطر العمل بدرجة آبيرة وفي ظروف تتسم بحالة عدم التأآد البيئي-أ  



 

رارا       ي يتصف بتقد  -ب اذ الق اءة، والحسم في اتخ دون  م االفكار والمقترحات البن ت ب

.تردد  

. يتسم بمستوى ذآاء عالي والقدرة على الحدس والتبصير-ج  

. االنفتاح على خبرات اآلخرين-د  

. يتميز بمثابرة عالية، والثقة العالية بالنفس واالستقاللية في الفكر والعمل-هـ  

 

مكونات رأس المال الفكري : رابعا   

         ري بمكوناته ، وخالفهم الرأي بهذا        عرفوا رأس المال الفك    كتابان العديد من ال   

ر جدل        آخرين في تسمية هذه المكونات     آتابالمجال   ر   ، ونتيجة لهذا االختالف أثي  آثي

ها حسب اتجاهات   يحول هذا الموضوع ، ولغرض توضيح مختلف االراء يمكن تصنف         

ال الفكري                   ى ان رأس الم أصحابها والتي تقع في ثالثة اتجاهات ، األول منها يشير ال

.عالقات مع الزبائن و ، وهيكلي ، بشريكون من رأس مال يت  

      رآزوا على ) 1-1( في الجدول ًا منهاان أصحاب االتجاه األول والمذآور بعض  

ال الفكري ،   رأس الم سية ل ا  األجزاء الرئي شير اليه ي ي  وان آل األجزاء األخرى الت

اه            ذا االتج ال   أصحاب االتجاهات األخرى ماهي اال ضمنية في ه ك الن رأس الم ، ذل

ذي              ة وال البشري يمثل المعرفة الضمنية لألفراد وهو المحرك والمخترع األول للمعرف

تتفاعل مع بقية المكونات لرأس المال الفكريالبدونه التتحرك و   .   

      روتين التنظيمي                  اما رأس المال الهيكلي فهو عبارة عن المعرفة المتجسدة في ال

 آل التفرعات الملحقة به، والتي يشير اليها أصحاب االتجاهات            للمنظمات وهو يشمل  

.األخرى مثل رأس مال االبداع ، رأس مال العمليات والبنية التحتية   

      ائن                       دى زب ة الموجودة ل ل بالمعرف ال الفكري فيتمث رأس الم اما المكون الثالث ل

ه مجموع      المنظمة ، والذي يسمى رأس مال العالقات ، وبكلمة اخرى يمكن             ول ان  الق



 

ن         كالهم ، ويمك ل أش ة بك ع المنظم املين م وردين والمتع ائن والم دى الزب ة ل المعرف

.الوصول الى هذه المعرفة من خالل العالقة معهم لمعرفة حاجاتهم أصال   

ـب آتّ    ) 1-1(ويلحظ من الجدول      ـال الفكري المشهورين و روّ         ان أغل اد اب رأس الم

.التجاه األول رأس المال الفكري هم أصحاب ا  

      ل م     أ ع القلي اه االول م س االتج ذون نف ذين يأخ اني ال اه الث ا أصحاب االتج ـن م

شكل                       التغيير ا موضح في ال سين آم سمين رئي ى ق ال الفكري ال سمون رأس الم ، اذ يق

)1 ى            ) 1- سم ال ه يق ي ذات م ان الهيكل ي ث ال الهيكل شري ورأس الم ال الب هما رأس الم

ي ورأس  ال تنظيم ى هي رأس م سم ال ي يق ال التنظيم ائني ، ورأس الم ال زب ل م ك

80 ،  2005 سلمان،(للعمليات وهيكل لالبداع  (.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) 1 -1 (جدول ال  

 تجاه األول لمكونات رأس المال الفكريلال الكتاببعض 
 



 

سم الكاتبإ ت  السنة 
 المكونات

1- 
Edvinsson 
 

 

 

 

 

 رأس المال البشري -1997

 رأس المال الهيكلي -

 أس المال الزبائني ر -

 رأس المال المنظمي -

 رأس المال العملية  -

 رأس المال اإلبداع -

2- Sullivan   1996-  الخبرة ، المعلومات ، ( رأس المال البشري

 )المهارات ، اإلبتكار

الوثائق، الرسومات ، (الموجودات الفكرية  -

 )برمجيات الحاسوب ، البيانات ، العمليات 

ت اإلختراع، حقوق براءا(الملكية الفكرية  -

النشروالتأليف ، العالمات التجارية ، أسرار 

 )المهنة 

3- Stewart 1994- رأس المال البشري 

 رأس المال الهيكلي -

 رأس المال الزبائني  -

4- Sveivy 1998-  تعليمهم ، خبراتهم ( آفاءة العاملين( 

الشكل القانوني ، اإلداري ( الترآيب الداخلي  -

 )مة ، البرامجيات والنظم ، ثقافة المنظ

العالمات التجارية ، ( الترآيب الخارجي  -

)العالقات مع الزبائن ، العالقات مع الموردين 
 

  عداد الباحث إمن : المصدر
 



 

انه ليس هناك فرقا جوهريا بين هذا االتجاه واالتجاه          ) 2005سلمان،  (ويرى          

اني       (األول حيث انهم     اه الث اه األول مع     نفس اأخذو ) أصحاب االتج سيمات لالتج  التق

. في مرجعية التقسيم ذاته يرًا قليلتغي  

 

1 (شكل ال - 1 (  

 مكونات رأس المال الفكري

 

Source  : Erk Karlin  .,  ( 2001  )  . Devloping  Intellectual Capital  in 

growth componies . Stkholm schools press . p. 6 . 

ا              وده حالي ذي تق ـث وال ـاه الثال , 6( االتج  2001 , Narmien Al  – Ali   ( 

وارد          ن الم ون م ري تتك ال الفك سيمات رأس الم ى ان تق ة ال ه الباحث شير في ث ت حي

شكل            (المعرفية وعمليات االبداع والملكية الفكرية التنافسية آما في ال 2 الموارد   ) 1- ف

صياغة األنموذج األول           ) لية  والمواد األ ( المعرفية والتي تسميـها     ستخدم ل هي التي ت

ة ،        . للخدمة او المنتج الجديد      ة، وتنظيمي ة عام وان هذه الموارد تتضمن موارد معرفي

.وتغذية عكسية للزبائن والقوة الفكرية للعاملين   

رأس المال الفكري  

 رأس مال هيكلي رأس مال بشري

 رأس مال زبائني   رأس مال تنظيمي

  هيكل االبداع هيكل العمليات



 

ة             ات واالنظم ة والممارس ات االنتاجي شمل العملي ة فت ات االبداعي ا العملي ام

ن قب  ة م واق    الموظف ى االس صميم ال ن الت وذج االول م ل النم ل وتحوي ة لنق ل المنظم

 ) ., 2001Al – Ali , 10(الخارجيـــــة 

 

       

 

 

 

        ( ما الملكية الفكرية أ Intellectual Property ى    )   التنافسية فهي تحتوي عل

ا         ا المنظم ستخدم         آافة أشكال الملكية الفكرية التي تملكه ديرها والتي يمكن ان ت ت او ت

ع جزء                    ق بي د عن طري و ألكسب الميزة التنافسية او لتوليد المزيد من االرباح والعوائ

, 50( ويساندها في هذا الــرأي     . آل الملكية الفكرية      1999 , Hansen حيث     )  

.يأخذ نفس االتجاه   

 رأس المال الفكــــــــري

 الملكية الفكرية  عمليات االبداع الموارد المعرفية

( شكل ال 2 - 1 (  

( تقسيم  Al – Ali  لرأس المال الفكري )   

Sours : Al – Ali , Narmien  ( 2001) , where are you frome 



 

  

 

 

 

دوار رأس المال الفكريأ: خامسا   

دور   ان موضوع           (ال Role ك                 )  اع، فهو يعني ذل م االجتم ًا من عل ستمد اساس م

النمط من االفعال المتوقعة من شخص خالل ما يقوم به من انشطة تتضمن اآلخرين،                

اعي، ح             اء االجتم يث يتفاعل    وينشأ الدور آنتيجة للمرآز الذي يشغله الشخص في البن

ن االشخاص، ره م ع غي ه مم سق عمل شخص ان ين ستطيع ال ي  ولكي ي ع اآلخرين ف

دما يتفاعل                    ا سلوآهم عن يلة يستكشف من خالله احدى المنظمات، فانه يحتاج الى وس

ان                    ك ف اعي وفي ضوء ذل سق االجتم ة في اطار الن ذه الوظيف دور ه ؤدي ال معهم، وي

ة      أرأس المال الفكري يؤدي      ين في        دوارًا يفرضها عليه مرآزه في المنظم ا هو مب  آم

كل  الح   ()1-3(ش زي، وص دد ) 177، 2009العن (، وح Harrison  & 

Sullivan,2000,38 : هذه االدوار بما يأتي)   

Defensive Roles (دوار الدفاعية األ-1 : وتشمل الممارسات اآلتية)   

 .  والخدمات المتولدة من ابداعات رأس المال الفكري للشرآةسلع حماية ال-أ

 .  حماية حرية التصميم واالبداع-ب

ت وتجنب رفع الدعاوى تخفيف حدة الصراعا-ج  . 

Offensive Roles (دوار الهجوميةاأل -2 : وتضم الممارسات اآلتية)   

:  توليد العائد، عن طريق-أ  

. والخدمات الناجمة عن ابداعات رأس المال الفكريسلعال*   



 

الملكية الفكرية للشرآة*   . 

الموجودات الفكرية للشرآة*   . 

).عة الشرآةأي برا( آيف –معرفة الشرآة ومعرفة *   

بتكار مقاييس لالسواق الجديدة وللخدمات والمنتجات الجديدةإ -ب  . 

ختراق تكنولوجيا المنافسين تهيئة منافذ إل-ج  . 

سواق الجديدة تحديد آليات النفاذ الى األ-د  . 

ستراتيجية تعويق دخول المنافسين الجددإ صياغة -هـ  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادوار

 رأس المال

الفك

الملكية 
الفردية

تخفيف حدة 
 الصراعات

إبتكار 
 مقاييس

تحديد 
 آليات

 العائدتوليد

مبدأحماية 
المنتجات

مبدأ حرية 
التصميم

معرفة 
االشرآة



 

 

3 (شكل ال - 1 (  

ل الفكريأدوار رأس الما  

صدر  ي، :الم د عل الح، احم ي، وص عد عل زي، س ال "، )2009(العن ادارة راس الم

، دار  اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،       1/، ط "الفكري في منظمات االعمال   

  .178عمان ، 

سهمين     ) 1-3(ل  ومما يذآر هنا ان ابعاد شك           تثناء ال ا اشارة     واضحة باس  فانهم

العكس، اال            نتقال رأس   إمكانية  إالى   دفاعي وب ى ال المال الفكري من الدور الهجومي ال

، بل تحكمه مجموعة مؤشرات صاغها       يو غير ممنهج  أ ل ليس عشوائي  ان هذا االنتقا  

)Bart , 2001,33 : بهيئة تساؤالت وعلى النحو اآلتي)   

االهداف التي ترغب المنظمة في تحقيقها بواسطة رأس المال الفكري ما*   ؟ 

نشطة رأس المال الفكري مع استراتيجية المنظمةأامل درجه تك ما*   ؟ 

و   *  ل ه ة؟ فه ري للمنظم ال الفك ن رأس الم ة م تخراج القيم سؤول عن اس ن الم م

ة    ة الفكري انوني للملكي شار الق  المست دير     وير؟ أم م ث والتط يس البح ب رئ ؟ أم نائ

 ؟ التطوير التجاري

مرآزيةم ال أدارة رأس المال الفكري ستكون مرآزية إهل *   ؟ 

ضم الى رأس المال الفكري نوعية الموارد التي تما*   ؟ 

 

مداخل دراسة رأس المال الفكري: سادسا  

رة الم      إيمثل منهجية     ان المدخل    ة والخب ى        عادة بناء المعرف ا عل ة بموضوع م تعلق

متطورة تكفل زيادة سيطرة الباحث أو تحكمه في         و مسارات منظمة و   وفق نظريات، أ  



 

ل      ا ويتضح من ذلك ان المدخل يمثل طريق       رة،المعرفة والخب   لتناول موضوع ما وتحلي

ه، ذاأرآان ى ه دخل أ وعل ل موضوع م ون لك د يك ته،و  األساس ق ر لدراس دى أآث  ول

ري األ ال  تح ة رأس الم داخل لدراس سة م اك خم ضح ان هن صة ات ات المتخص دبي

: ، وآما يأتي ) 179، 2009 ،العنزي، وصالح( الفكري  

التنظير       :لسفي   المدخل الف  -1  ويؤآد هذا المدخل على ان رأس المال الفكري معني ب

العلمي للمفهوم المعرفي، وآيفية جمع المعلومات حول الحقائق االجتماعية والمنظمة،          

ة            ين معرف ة ب ى العالق ا يرآز عل ة، وآم واع ومصادر المعرف ويرآز على اهداف وان

ة ال    ل درج رى مث اهيم االخ ري والمف ال الفك د   رأس الم ر المعتق سببية وتبري د وال تأآ

.والشك وغيرها  

دخل اإل-2 ي  الم ة    :دراآ ة المنظم اء االدارة ونظري ساهمة علم دخل م ذا الم ل ه  يمث

صادية           ه االقت ة قيمت ال الفكري من زاوي ى رأس الم سلوك التنظيمي، وينظرون ال وال

سة في ال             اءة   والفكرية، ويعدونه إستراتيجية مهمه وشرطًا لبقاء المنظمة مناف سوق بكف

ا     وفاعلية، ولذلك البد  رة بهدف تطبقاته لها من ان تحصل على قدر من المعرفة والخب

.لحل المشاآل االدارية والتنظيمية واستثمار الفرص المتاحة  

د مسارين      (ومما تجدر االشارة اليه الى ان المدخل االدراآي يعتم Harrison & 

Sullivan , 2000,38 : هما)   

ة     :  ولالمسار األ *  مسار المعرفة والمقدرة العقلية، ويرآز على بناء وتوسيع معرف

.الشرآة   

ى            :  المسار الثاني *  ة الحصول عل المسار المستند على الموارد، ويرآز على آيفي

.االرباح من مجموعات الموارد الملموسة والفكرية في الشرآة   

ة     ن ويعمال  اان هذين المسارين رغم استقالليتهما، فهما مرتبط          ة تفاعلي ن آمنظوم

ارج     ى الخ داخل ال ن ال ي االنطالق م دة ه رة واح ك نظ ي ذل ا ف ة تجمعه ن .(تكاملي ب

2004حبتور،  ,  79- 80.(  



 

صوير المـويمك   سـن ت ى البيئـاراته وتاثيـدخل االدراآي وم ة ـراته عل ة الخارجي

( و) 181، 2009العنزي، وصالح () 1-4(بالشكل  Roos , et al, 1997,15  .  (  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 البيئة الخارجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المدخل االدراآي ومساراته وتاثيراته في البيئة الخارجية ) 1 -4( شكل ال  

آي
را
الد
ل ا
دخ
الم
 

المقدرة
 العقلية

المستند
 للموارد

منظمة 
 متعلمة

موجودات 
 خفية

آفايات 
 جوهرية

ادارة 
 معرفة

 ابداع

ادارة 
 تحويلية

تطوير 
 المعرفة

الرافعة 
 المعرفية

البيئة الداخلية



 

صدر ي، : الم د عل الح، احم ي، وص عد عل زي، س ال "، )2009(العن ادارة راس الم

ع،        1/، ط "الفكري في منظمات االعمال    شر والتوزي ، دار اليازوري العلمية للن

  .181ان ، عم

سر                  : المدخل الشبكي    -3 شبكية، اذ يف ات المنظمات ال ى نظري دخل عل ذا الم وم ه  ويق

ن خالل    ة م ل المعرف م ونق اء وتقاس ى اقتن زه عل ن خالل ترآي ري م ال الفك رأس الم

اء        د اقتن ة، وبع صال تبادلي وط ات وارد وخط داخل للم سياب مت ة وان ادل افقي اط تب انم

ة االول   ة الحلق م المعرف دة    وتقاس ات جدي ه ممارس ي، تلي يم التنظيم سلة التعل ي سل ى ف

 . اخرى ترى المنظمة انها ضرورية

ة-4 ة الجماعي دخل الممارس اعي  :  م ور االجتم ى المنظ دخل عل ذا الم ستند ه  وي

ام      ك ع ا مل ى انه ة عل ى المعرف دخل ال ذا الم ر ه ة اذ ينظ ة المعرف أريخي لدراس والت

اك للزبائن او الجماعة او انها الشيء على اع في      االطالق، وليس هن اق واالجم االتف

ة    ة تقليدي ال بعملي  تداول المعرفة، وانها نقلت من اجيال الى اجي ة في اطار    .  فالمعرف

 . المدخل، تمثل التزام وثقة للجماعة بالرصيد المعرفي المتراآم

امًال للتعامل مع                     : المدخل الكمي    -5 ًا متك دخل نظام ذا الم ة في اطار ه ل المعرف  تمث

ا         ر تكنولوجي ة و تتغي صف باالمثلي ائج تت ي نت ددة تعط ة مح رق علمي شكالت بط الم

شكالت    ع م ل م ًا يتعام دًا عملي ذ بع دخل لتأخ ذا الم ار ه ي اط صال ف ات واالت المعلوم

  .معقدة وآبيرة، ويعطي اهمية لالفراد من خالل المعرفة التي يزودهم بها

داخل الخمسة               ويرى الباحث ان المدخل الكمي يمثل المد       خل األنسب من بين الم

.لدراسة رأس المال الفكري وتحليل أرآانه   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

يالمبحث الثان  

دارتهإ  قياس رأس المال الفكري و نماذج   

 

قياس رأس المال الفكري ومفهومه: وًالأ  

م                      ة لفه ا افضل طريق سة في البحث االداري، النه ة رئي اس مهم ة القي تعد عملي

دث الذي نريد قياسه، ولهذا السبب فان االهتمام بموضوع القياس قد تزايد            الشيء والح 

ة          ا  –لدى متخذي القرارات والباحثين في مجال االدارة ألن قياس الظاهرة االداري  آم

 امر ضروري ومهم في تحديد المعلومات ذات المعنى          –هو حال رأس المال الفكري      

م وبالتوقيت            لمتخذي القرارات للشروع باختيار البديل اال      دائل المتاحة له نسب من الب

م  ة، (المالئ ك   ) 131 ،1996العالون ه، فان دث عن ا تتح اس م ك قي دما يمكن ذلك عن ل

ان معرفت          ،  ما عنه  ئًاتعرف شي  ضئيل او          ك وعندما اليمكنك قياسه ف وع ال  هي من الن



 

( ولم يقف ,غير المرضي  Ivancevich, 1998,658 ى       )  داه ال ل تع ذا الحد ب ى ه ال

ستطيع    " هناك شعار قديم في ادارة الموارد البشرية بقول         :  د من ذلك بقوله   ابع اذا لم ت

" (نساها أقياسها  If You can’t measure it, forget it وفحوى هذه المقوله هو ) 

 انه ًال ضئيًال في ان          اك ام ان هن ا ف إذا لم تتمكن من اظهار المساهمات التي قمت به

.ينتبه اآلخرين لما قدمت   

    وتاسيسًا على ما تقدم     ال الفكري     اس رأس الم ع قي اس    يظهر داف وم القي ، فمفه

ة في الشخص              إيشير الى مجموعة      وافر خصائص معين د مدى ت ع لتحدي جراءات تتب

ة    إوالحكم على  ة معين شطة وظيفي (مكانية قيامه بمهمات وان Kaplan & Saccuzzo, 

1993,105 ى    ) 11 ،1999الظاهر،  (، وأما   ) ة التي بواسطتها         فينظر عل ه العملي ان

رد من سمة معي           يتم الحصول على صورة آمية لمقدار ما        ةن يوجد في الظاهر عند الف

.، وتتوقف دقة نتائج القياس على دقة االداة المستعملة  

    ساس يبدو ان مفهوم قياس رأس المال الفكري ينصب على تحديد   وعلى هذا األ

. تأثيرها في متغيرات اخرىالخصائص المطلوبة فيه، والتاآد من   

 

أهمية قياس رأس المال الفكري وضرورته: ثانيًا  

   ق أ وير         تنطل ة لتط ة الملح ن الحاج داء م ري ابت ال الفك اس رأس الم ة قي همي

ررات       الكين بمب معايير توظف في حساب قيمة المبادرات المعرفية القناع االدارة والم

ا   اق عليه ا واالنف ام به ق . االهتم ة   أ وتنبث ن حقيق ري م ال الفك اس رأس الم ة قي همي

تبداله   صناعي واس وذج العصر ال ى نم شيخوخة عل رم وال ات اله ور عالم ا ظه مفاده

دل، اال ان             ذا التب ببطء بنموذج آخر يطلق عليه عصر المعرفة ولكن على الرغم من ه

در ن الم ر م ك الي اءالكثي صناعي، وان تل وذج ال ات النم ًا الفتراض ل وفق زال يعم

تراضات قد تجسدت في التفسيرات المستندة الى الموجودات الملموسة ودورها في           االف

روة             اء الث التحويل المادي  للمدخالت الى مخرجات تامة الصنع بقيمة اآبر من اجل بن



 

د شخص    (ناسين تمامًا دور الموجودات المعرفية في تحقيق ذلك، وق Roose, et,al, 

1997 الق  )  اهرة ب ذه ظ ادر  " ول ه ن الن د  م س الم دَا ان يجل م  اء رج اولون فه  ويح

در   ات وم تمرار المنظم ة؟ ان اس ة المنظم اتي قيم ن ت ن اي اد اءوادراك م ها باعتم

افتراضات نموذج العصر الصناعي في العصر الحديث المستند الى المعرفة يمكن ان             

سين من         سية تمكن المناف ة العك ار، ألن هندسة المعرف ى االنتح شرآات ال ك ال ود تل يق

ة، وان  انت اج منتجات نمطي ة النت ا صناعات مكرس سهولة آونه سها ب ات نف اج العملي

فة ولذلك فرضت هذه الحقيقة على      ومكوناتها تستند الى معايير مشترآة محدودة ومعر      

ال الفكري                        أن رأس الم ر ب د ان تزدهر ان تطبق اطارات عمل تق الشرآات التي تري

د موج اي يع ق التم ستخدم لتحقي سا ي ال   ز ودًا رئي اس ق ذا االس ى ه ، وعل

)Baharat,1994,57 ا )  اس رأس ماله شرآات لقي ى ال دًا عل اك ضغطًا متزاي ان هن

ز  ر من المراآ ق اسست الكثي ذا المنطل ه اضحى ضرورة ملحة، ومن ه الفكري الن

ام                  ال في ع ى سبيل المث سه، وعل سس  ُأ) 1996(واألندية غايتها قياس وتطوير مقايي

(في مدرسة    Sterm اس الالملموسيات          التابعة)  ( لجامعة نيويورك مرآز قي Center 

Of  Measurement  Intangibles وس )  شاف الالملم يم واآت ه ادارة تقي مهمت

ة ( ر الملموس ودات غي دنمارك    ,)الموج ي ال كلت ف سه ش ام نف ي الع وة "  وف ة الق مهم

)Task Force (من مدرسة )  Copenhagen Business تطوير الصناعة ومجلس ) 

ارة ا سور   والتج ادة البروف ت قي دنمارآي، تح (ل Jan  Mouritsen رى )  للتح

ا                واالستقصاء والبحث عن آيفية تمكين عشر شرآات اسكندنافية من ادارة رأس ماله

شرآات      ذه ال (الفكري، ومن ه WM – Skandia Celemi, data وفير   )  وك الت وبن

)Tclia,  ABB,  Sverige,  Spar  Nova ائج   )  شرآات نت ذه ال شرت ه ل ن وبالفع

).1997(تقريرها حول تقييم رأس المال الفكري في عام   

   (فكر  نادي) 32) (1998( عام وفي اسبانيا ُأسس Clup Intellect وشرآة ،  ) 

(برزها أ Renfe, IBM, Hewlett Packard ات، والرابطة    )  فضًال عن عدة جامع



 

ا       اييس رأس الم اء بمق ادي االرتق دف الن ان ه بة واالدارة، وآ بانية للمحاس ل االس

(الفكري، وتطوير الطرائق المالئمة لذلك  Heisig, et al, 2001,58.( 

   ( ويلخص  Skyrme, 1997,21 :ضرورات قياس رأس المال الفكري باآلتي )   

ق  .1 ة، ويتف ى الموجودات الفكري ز عل شرآة من خالل الترآي يم ال ًا لتقي وفر اساس  ي

)Berg, 2003, 7 (د  مع هذا االتجاه اذ يرى رأس المال الفكري  االساس في تحدي

 .قيمة منظمات االعمال واداء االقتصاد الوطني

شاط      .2 ى الن ز عل ر الترآي م عب اهو مه ى م ا عل ز االدارة ويحثه ل، ألأيحف ن و الفع

رصدة المعرفة، ولكن على وجود    أو عدم وجود    أليس على وجود     هو نالترآيز اآل 

 . طرائق لقيساها وتقييمها

ى         إنشطة  أ ساس لتبرير االستثمار في   أيستخدم آ  .3 ز عل ة بواسطة الترآي دارة المعرف

ة  د أالمنفع د ويؤي  ,Malhotra(و العائ 2003,  ه ان رأس ) 21 اه بقول ذا االتج ه

 .المال الفكري يمثل االمكانية الوطنية المخفية للتطور المستقبلي 
 

نماذج قياس رأس المال الفكري وإدارته: ثالثًا  

ين        ا   هناك مقولة يرددها آثير من المهتم اس واالدارة مفاده ستطع   " بالقي م ت اذا ل

دير   ستطيع ان ت ك الت يس، فان ة    "ان تق االدارة عالق اس ب ة القي ي ان عالق ذا يعن ، وه

ول                م يمكن الق ة، ومن ث ال ادارة من دون     : متالزمة النه يهييء ارضية االدارة الفاعل

ه ادارة الم تتبع اس م ن القي دة م اس، وال فائ اء ع. قي ك ج ن ذل ًا م رة وانطالق وان الفق ن

ه( ال الفكري وادارت اس رأس الم اذج قي اس واالدارة ) نم اذج القي ل استعراض نم وقب

وذج      وم النم د مفه ر تحدي ستلزم االم (ي Model ات    )  ة العالق ي مجموع ذي يعن وال

ع                      سة للواق ًا المالمح الرئي ة وتجمع مع المنطقية التي قد تكون في صورة آمية او آيفي

ه  تم ب ذي ته ى ا,ال ذا  اذن وعل ة أو وصفية ، وه اذج آمي اك نم وم هن ذا المفه ساس ه

ه        زي، وصالح   ( ماحصل فعًال اذ افضى المسح الذي قام ب , 2009العن 277 ى  )   عل

ود   صادر وج ع والم ًا) 26(المراج . (نموذج Brennan  &  Connil,  2000 (



 

)Bonits , 1998  (،) Daniels & Noordhuis, 2002)  (،) McElroy, 2001  ( 

)Awad & Ghaziri, 2004.( 

.النماذج المشار اليها) 1-2(ويعرض الجدول   

) 1 - 2 (جدول ال  

)2005 – 1994(دارته للفترة من إبعض نماذج قياس رأس المال الفكري و  

 

وان  ت عن

 النموذج

وع  السنة الكاتب ن
 االنموذج

رات  الفحوى الفكري للنموذج مؤش

وذج  النم

 وصيغته

اء رأس  1 ذآ

ال  الم

 الفكري

Fitz 1994

 

 

ن وصفي ة م ار مجموع اختي

رأس   ة ب رات المتعلق المؤش

ا    ري وتطبيقه ال الفك الم

راد  ى مجموعة من االف عل

.لتحديد مستوى ذآائهم  

 معلومات عن    -

 السوق

 معلومات عن    -

 المواد

 معلومات عن    -

 الملكية الفكرية

ة  2 بطاق

درجات  ال

 الموزونة

Kaplan 

& 

Norton

وصفي1996 

 

 

ين    وازن ب ق الت تحقي

ة  ال اييس الخارجي مق

ائن،  الكين والزب للم

ة   اييس الداخلي والمق

مة  شطة الحاس ات االن لعملي

.واالبداع والتعلم  

تعلم -  منظور ال

 والنمو

ور -  المنظ

 الداخلي

ور -  منظ

 الزبون

ور  -  المنظ

 المالي



 

راءات  3 ب

 االختراع

Bontis 

1996

 

 

ا    وصفي ل التكنولوجي ساب عام ح

راءات    ى ب اد عل باالعتم

اع التي طورت من      االختر

ري  ال الفك ل رأس الم قب

.للشرآة  

راءات - دد ب  ع

 االختراع

راءات  - ة ب  آلف

 االختراع

راءات  - د ب  عائ

 االختراع

 

سيابية   4 ان

ة  المعرف

ات  لمكون

ال  رأس الم

.الفكري  

Petrash1996ين  وصفي ة ب ب المعرف تناس

ال  ات رأس الم مكون

وب       الفكري بشكل هرم مقل

ا   ن رأس الم داء م ل ابت

ي    م التنظيم شري، ث الب

ى   ا عل نعكس تاثيره لي

.الزبائن  

ال -  رأس م

 بشري

ال -  رأس م

 تنظيمي

ال -  رأس م

 زبائني

ة  5 آلف

بة  محاس

وارد  الم

.البشرية  

Johansson 

1996

ى    وصفي ي عل ر الخف ساب االث ح

الموارد    ة ب ف المتربط الكل

.البشرية  

ساهمة -  م

ودات  الموج

 البشرية

ات -  نفق

ب  الروات

رواالجو  

الح  6 م

 سكانديا

Edvinsson 

& 

Malone

 

1997

 

 

سيم رأس   وصفي امل لتق ر ش تقري

ع    ى ارب ري ال ال الفك الم

ناف  ال (اص رأس الم

ي،  شري، الهيكل الب

).الزبائني، التنظيمي  

ى  - ز عل  الترآي

درات  المق

 الجوهرية

ى  - ز عل  الترآي

 الزبون



 

ى   - ز عل الترآي

 العملية

ى -  الترآيزعل

 االبداع

ة  7 مراقب

لموجوداتا  

Sveiby1997ر  وصفي ودات غي د الموج تحدي

واع  ثالث ان ة ب : الملوس

زة  ( درات الممي المق

ل   راد، الهياآ لالف

ل    ة، الهياآ الخارجي

).الداخلية  

  النمو-

  اعادة االبداع-

  الكفاءة-

  االستقرار-

ر رأس  8 مؤش

ال  الم

 الفكري

Roos et al 

 

 

 

 

 

ذي يتحقق       وصفي1997 ر ال مراقبة التغي

ي  ري  ف ال الفك رأس الم

ة   ى عالق تناد ال باالس

رات  ين التغي اط ب االرتب

ي رأس   صل ف ي تح الت

ي  ري والت ال الفك الم

.تحصل في السوق  

ال -  رأس م

 العالقات

ال -  رأس الم

 البشري

ال -  رأس م

 البنية التحتية

ال -  رأس الم

 االبداع

Stewart1997 توبن 9

 

 

رق    آمي ف الف ة لوص طريق

ودات ال  ابين الموج ة م مادي

سوقية،  ا ال شرآة وقيمته لل

ل  (ويمث q ة  )  وة القيم فج

ة        ثًال في حال بين االثنين،فم

ون  ان q = 10ان يك  ف

ى        سوقية تكون اعل القيمة ال

 القيمة السوقية   -

ة =  قيم

 qالموجودات 



 

ة     ن قيم عاف م شرة اض بع

.الموجودات المادية  

ة  10 القيم

سوقية  ال

.الدفترية  

Stewart1997آمي 

 

 

رق ب ة ان الف ين القيم

ل   ة تمث سوقية والدفتري ال

ال  هامات رأس الم اس

ة    د القيم ري، وتع الفك

ة    ة الحقيقي سوقية القيم ال

.للشرآة  

-  ة رأس   قيم

= المال الفكري   

سوقية   ة ال القيم

ة –  القيم

 الدفترية

ة  11 قيم

ودات  الموج

ر  غي

 الملوسة

Stewart1997

 

شبه محطة رادار وصفي مخطط ي

ح رأس  شاف مالم الستك

.ال الفكريالم  

ال -  رأس الم

 البشري

ال -  رأس الم

 الهيكلي

ال -  رأس الم

 الزبائني

 

ل  12 معام

ة  القيم

ضافة  الم

 لرأس المال

Pulic1997ال وصفي د ادوار رأس الم تحدي

ة     ق القيم ي خل ري ف الفك

.وآيفية استخدامها بكفاءة  

  النمو-

  اعادة االبداع-

  الكفاءة-

  االستقرار-

ة  13 منهجي

يم التق ي

 الشامل

Me Pherson1998وصفي

 

تحديد القيمة الشاملة الكلية 

من خالل العالقة بين قيمة 

الشرآة ورأس المال 

.الفكري والمقاييس النقدية  

ة -  القيم

ي   ة الت الجوهري

ة   ل الفاعلي تمث

 الداخلية للشرآة

ة دور -  فاعلي



 

 الشرآة

دور -  ال

سي  التناف

 للشرآة

بة  14 محاس

ؤ  التنب

 بالمستقبل

Nash1998آمي 

 

 

دفقات المخططة  حساب الت

دة    ة م ي بداي صومة ف المخ

زمنية ونهايتها، وان الفرق    

بينهما يمثل القيمة المضافة     

.لتلك المدة  

ة -  القيم

ستقبلية  = الم

دفقات   ة الت قيم

ي   صومة ف المخ

دة   ة الم  –بداي

دفقات   ة الت قيم

ي   صومة ف المخ

.نهاية المدة  

سوق  15 ة ال قيم

التي يحددها   

لمستثمرا  

Standfield1998آمي 

 

تحديد القيمة الحقيقية 

للشرآة من القيمة السوقية 

تنجم عن  ألسهمها والتي

:أربعة مؤشرات هي   

 TVالقيمة الحقيقية للشرآة 

ورأس المال الفكري 

 ورأس المال RICالمدرك 

الفكري المعروض للتداول 

ICF والميزة التنافسي 

 SCAالمستدامة 

TV= 

TC+RIC+IC

E+SCA 

 

 

 

رادات  16 اي

ال الرأس  م

 المعرفة

Lev1999آمي 

 

 

رادات رأس  ساب اي ح

 المال المعرفي

رادات رأس  اي

=مال المعرفة   

االيرادات 



 

 االعتيادية 

  ــــــــــــــــــــ

االيرادات 

المتوقعة 

للموجودات 

 الدفترية

Andricss تقدير القيمة 17

en & 

Tiessen

وصفي2000

 

دير رأس ا ري  تق ال الفك لم

درات   ى المق تناد ال باالس

 الجوهرية

ارات -  المه

ة  والمعرف

 الضمنية

يم -  الق

ايير  والمع

 الجماعية

ا -  التكنولوجي

ة  والمعرف

 الصريحة

 العمليات -

الرئيسة 

وعمليات 

 االدارة

يم  18 تقي

ودات  الموج

 الفكرية

Sullivan2000

 

 

وصفي

 

ة       دير قيم طريقة منهجية لتق

ة الفرديةالملكية الفكري  

ال -  رأس الم

 البشري

ودات -  الموج

 الفكرية

ة -  الملكي



 

 الفكرية

 

اد 19 ة إيج  القيم

 الكلية

Anderson 

& 

Mcleam

داث    آمي2000 اثير االح ة ت دراس

شطة  ى االن سابقة عل ال

 المخططة

دفقات -  الت

ة  النقدي

 المخططة

 

وارد  20 الم

تثمارا واالس

ت 

 الالملموسة

Canibano 2000

 

 

وصفي

 

اك مستويين اثنين هن

لتحديد قيمة رأس المال 

الموارد (الفكري هما

)واالستثمارات الالملموسة

ودات -  الموج

 الفكرية

  المهارات-

شاطات -  ن

 توسيع الموارد

شاطات -  ن

ي   تعلم المنظم ال

 ورضا العاملين

ة  21 خارط

ال  رأس الم

 الفكري

Mc Elroy2001  

وصفي 

 

ان تكوين قيمة السوق تاتي     

اثي ة من ت ة وفكري رات مالي

ة   اثيرات الفكري وان الت

ري( ال الفك ) رأس الم

ق    ي تحقي ر ف ون اآب تك

سية زة التناف د  ، المي والجدي

ار       في هذا النموذج هو اعتب

اعي   ال االجتم رأس الم

ال   ن رأس الم زء م ج

.الفكري  

ال -  رأس الم

 البشري

ال -  رأس الم

 االجتماعي

ال -  رأس الم

 الهيكلي

 

 

 



 

ط  22 رواب

 المصفوفة

ة  الجمعي

ة  الكندي

بين  للمحاس

 القانونيين

2002

 

ان المعرفة والمهارات وصفي

والخبرات هي الموجودات 

.االآثر اهمية في المنظمة  

 ادارة الملكية -

 الفردية

 الموجودات -

 الفكرية

 بناء قيمة -

رأس المال 

 الفكري

 ادارة بناء -

رأس المال 

 الفكري

 استخراج -

قيمة رأس 

 المال الفكري

ارة قيمة  اد-

رأس المال 

 الفكري

 IC ادارة -

 االستراتيجي

ة  23 البرمج

 الخطية

Daniel & 

Noordhuis

ى   آمي2002 اد عل ان االعتم

ط في        ة فق المؤشرات المالي

بح   شاريع اص ار الم اختي

م   دوى ان ل ر ذي ج غي

تقترن بالمؤشرات الفكرية،   

وة، ويتطلب       الن المعرفة ق

وذج   ذا النم اد ه اعتم

)Pn( Bnv + 

…+)P1 (Bv = 

B1v 

قيمة    pvحيث 

  n،  المحفظة

،  عدد المشاريع

Bn….B1 



 

.وباستخدام الحاس متغيرات القرار  

القدرة (

)الفكرية   ،

)pn(v) .. P1 (v 

قيمة آل 

  . مشروع

وق  24 حق

 الملكية

Hulesy2002 

 

ة   وصفي ة الفكري وق الملكي ان حق

ي     ي الغن يلة الت ل الوس مث

ار، وان       ة االبتك عنها لحماي

ود رأس ن و جه ا ه تاجه

ل     ذي تمث ري ال ال الفك الم

.الملكية الفكرية جزء منه  

رأس المال 

الفكرى 

ينشرتاثيره 

:على  

 االسرار -

 التجارية

  حقوق الطبع-

 العالمات -

 التجارية

 براءات -

 االختراع

انع   25 ة ص بني

 المعرفة

Awad & 

Chaziri

 2004

 

ة وصفي ة صانع المعرف شمل بني ت

صا ن الخ ة م ئص مجموع

ات،   ارات والمهم والمه

ع    ن جم ه م ي تمكن الت

ا  ات ومعالجته المعلوم

ة        ا قيم ستخلص منه بشكل ي

ال    ة ألعم ضيف منفع ت

.الشرآة  

 تكنولوجيا -

 المعلومات

  عملية التحول-

  القيم-

 الثقافة -

 التنظيمية

 الخبرة -



 

 الشخصية

اس  26 القي

 الموزون

Chen2005

 

ل  آمي ري يمث ال الفك رأس الم

ا     مجموعة عن  اصر آل منه

ذه   ين، وه ه وزن مع ل

ي  ر ه شري، ( العناص الب

داعي،  ي، االب الهيكل

)الزبائني   

IC=∑ ⁿj=ICij*

Qij∑ⁿi=1Qij 

 : حيث

رأس المال 

= الفكري  IC 

قيم عناصر 

رأس المال 

= الفكري  Cij 

عدد عناصر 

رأس المال 

= الفكري  n  

وزن عناصر 

رأس المال 

= الفكري  Q   

 

صدر  عد عل:الم زي، س ي، العن د عل الح، احم ال "، )2009(ي، وص ادارة راس الم

، دار  اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،       1/، ط "الفكري في منظمات االعمال   

  .284-277عمان ، 

    : يستخلص اآلتي) 1-2(وفي ضوء معطيات الجدول    

اذج الوصفية        وقد ب ) آمي(و) وصفي( اخذت المقاييس اتجاهين     .1 ) 18(لغ عدد النم

ن أ سبة  ) 26(صل م شكل ن ر    %) 69(وت صف بكثي وق الن ة تف سبة عالي ي ن وه

 %).31(نماذج آمية وتشكل نسبة ) 8(مقابل 



 

شرية                .2 ة الب رى، الن خصائص المعرف سبة الكب استحوذت النماذج الوصفية على الن

ر        ا غي اس الكمي، انه ة للقي ر قابل ر ملموسة، وغي ة وغي ر مادي ا غي تتصف بكونه

امالت   ود المع ع بن ة م ي     متوافق ضمينها ف تم ت ي ي ة الت بية اليومي ة والمحاس  المالي

 .التقارير المالية والمحاسبية 

ات   .3 ي المنظم ا ف ين واالدارة العلي احثين والدارس ة الب اذج المطروح ت النم الزم

م                   ار النموذج المالئ . بمراجعة افتراضاتها وتحليل محتواها الفكري من اجل اختي

 .المنظمةالذي يتوافق مع افتراضات الدراسة او 

مة      اذج حاس ة نم اك ثالث الح  (   هن زي، وص وذج   ) 2009العن ي نم ، ه

)McElroy, 2001 (وهو وصفي، ونموذج  )  Awad & Chaziri, 2004 ونموذج  ) 

)Chen,2005 : جان آميان، ويعود السبب في ذلك الىموذوهما ن)   

. انها نماذج حديثة وواقيعية قابلة للقياس -أ  

.يئة االعمال المعاصرة  النها تالئم معطيات ب-ب  

وذج -ج رات نم ( ان متغي McElroy,  2001 و رأس  )  دًا ه رًا جدي ضمنت متغي ت

.المال االجتماعي  

ى  -د ل البشري   "  انها تنظر ال ال العق " (رأس م Human Mind Capital ه  )  بان

وال      اقي رؤوس االم د ب ي تولي اس ف اعي (االس ي، االجتم رئيس  ) الهيكل ر ال والمؤش

 .   تتولد منظومة رأس المال الفكريفيهما، وبتفاعلة

ة هي                  ويرى الباحث ان النموذج المالئم الذي يتوافق مع إفتراضات دراسته الحالي

وذج   (نم Awad &  Chazira  ,  2004 اس       )  ة للقي ة  وقابل اذج الحديث ا من النم النه

.وآذلك تالئم بيئة األعمال المعاصرة   

 

 



 

 

 

 المبحث الثالث

 رأس المال الفكري دارة ساليب المعاصرة في اإلوبعض األ      

 

رأس المال الفكرى وإدارة المعرفة: أوال  

  مفهوم إدارة المعرفة-1

ة     (ادارة المعرف Kniwledge  Management دأ  )  دة، ب ة ومعق اهرة حديث ظ

ك                    ى ذل شير ال ا ي سعينات آم (االهتمام بها والسعي لتطويرها في أواسط الت Koenig, 

2000,4 ى ان)  د عل ذي يؤآ ة  وال يم ومالحظ سؤولة عن تنظ ة هي الم  ادارة المعرف

.انتاج رأس المال الفكري والبحث عنه وتحقيق المحاورة بين اعضائه  

ا     (أم Rastogi,  2000,1 ا)  ا بانه ن اجل  : "فيعرفه ة م ة متكامل ة تنظيمي عملي

ا   شارآتها وتطويره ا وم ة وخزنه ى المعرف صول عل شرآة للح شاطات ال ه ن توجي

".بل االفراد والجماعات من اجل تحقيق اهداف المنظمةواستخدامها من ق  

(ويعبر عنها    Daft, 2001,257 ا  )  ة من المدر    "بانه ود المبذول  لغرض  اءالجه

ـرأس                     سميه ب ايمكن ان ن ة او م وارد المعلوماتي ة من الم تنظيم وبناء رأس مال المنظم

".المال الفكري الذي تمتلكه المنظمة  

دارة المعرفةإهمية أ -2  

    (من خالل نشاطاتها المختلفةتأتي أهمية إدارة المعرفة، Rastogi, 2000,1 :والتي هي)  

. انتاج معرفة جيدة -أ  



 

. الحصول على معرفة من مصادر خارجية -ب  

. الحصول على المعرفة المتوافرة عند صنع القرار -ج  

. ادخال التحسينات في العمليات والمنتجات و الخدمات -د  

. في وثائق وقواعد وبيانات وبرمجيات  تفريغ المعرفة-هـ  

. تسريع نمو المعرفة من خالل االبتكار والحوافز -و  

. نقل المعرفة المتوافرة الى أقسام وفروع اخرى من المنظمة وخارجها -ز  

.  قياس قيمة أصول المعرفة وتاثيرها على ادارة المعرفة -ح  

:معرفةدارة الإ طبيعة العالقة بين رأس المال الفكري و -3  

ن      ل م ق آ (يتف Rastogi,  2000,2 (و )  Stevenson,  2000,1 ى ان )  عل

وعين من          ا ن دة باعتبارهم ة وطي ة عالق العالقة بين رأس المال الفكري وادارة المعرف

وة اليمكن استخدامها                   ك الق راد، وتل اغ االف وة دم المنافسة المعتمدة على الفرد وعلى ق

ذ          اعي ال سيج االجتم دان الن اون واالخالص             في حالة فق ة والتع ًا من الثق ل مزيج ي يمث

.والمساعدة واالهتمام  

ذا األ    ى ه ام إعل ى مه ان اول سؤوليتها عن آشف و ساس ف ة هي م دارة المعرف

ضمنية  ة ال (إدراك المعرف Tacit  Knowledge ذه )  ل ه ال الفكري، وتمث رأس الم ل

(المعرفة عن وجهة نظر  Daft, 2001,258 ديهية المكتسبة الخبرات الشخصية الب) "

الداء عمل ما واالحكام التي يتوصل اليها االنسان ويتمرس عليها بعد مرور مدة على              

ذلك                       سهولة ويصعب ب ه ب ر عن ذي يمكن التعبي وع ال ادائه لها، لذلك فهي ليست من الن

".نقلها الى اآلخرين  



 

ويتم آشف تلك المعرفة من خالل اجراء المحاورة      اءات       ق تحقيق لق عن طري

اد مع النخبة التي تمثل رأس المال الفكري و        تج ل           إيج الي نق سمح بالتحاور وبالت ة ت  بيئ

.الخبرات من شخص الخر  

(ويؤيد     Miller,1998,2 ان إحدى الشرآات تعاني من مشاآل : " ماتقدم بقوله) 

ا          وتسعى اليجاد حلول لها تساهم في تقليل آلف التسويق واالنتاج لتضمن بقاء منتجاته

ايزة ف ؤتمر ضم  ي االسمتم ى م ذا دعت ال ًا ) 120(واق، ل ارج ) 20(عالم نهم خ م

ؤالء      تطاع ه ا، واس ول له اد الحل دف إيج شاآل به ذه الم يهم ه شرآة، وطرحت عل ال

ذي       دي ال سبب روح التح شرآة ب شاآل ال ل م اش ح ن النق ام م سة اي د خم اء بع العلم

ن     ًا م اونهم فكري ي تع ة ف ساهمة فاعل اهم م يهم وس شرآة عل ه ال شف طرحت الل آ  خ

".معارفهم الفنية واستثمارها اليجاد الحلول  

ام ادارة      ي قي ة ف ري وادارة المعرف ال الفك ين رأس الم ة ب سد العالق ا تتج آم

ادة   سب الري رة لك ا مباش ري وتطبيقه ال الفك ات رأس الم تثمار معطي ة باس المعرف

ذه          ا     وتحقيق التفوق التنافسي وغلق االبواب بوجه المنافسين السثتمار ه ات، ام  المعطي

ه                   اره الي ا أش ذا م (اذا لم تتحقق هذه العالقة فستكون النتائج عكسية تمامًا وه Brown, 

1998,1 ه )  تخدام     " بقول ة اس سرية امكاني ساعات السوي انعي ال د ص شف اح إآت

وارتز  Quartzالك شاف؟   ذا االآت ن ه تفاد م ن اس ن م ب، ولك ن اللول دًال م رآة !  ب ش

Seikoسايكو   رآة   اليابانية وش   Texas         ا  االمريكية اللتان صنعتا ماليين الساعات منه

ه  ن تعدين د م نجم ذهب ولكن الب ال الفكري م ا رأس الم سوق، فهن ا ال وهي " واغرقت

ري   ال الفك دين رأس الم سؤولة عن تع ة هي الم ى ان ادارة المعرف ارة واضحة ال اش

.باعتباره منجم ذهب  

نظم ع             ة ت راءات           فضًال عما تقدم فان ادارة المعرف ذ ب ع او تطبيق وتنفي ات بي ملي

ات         تحقق المنظم ذلك س ري، وب ال الفك ات رأس الم د مخرج د اح ي تع راع الت االخت

روي     ك، وي راء ذل ن ج رة م ًا آبي (ارباح Stewart,  1994,3 رآة  )  ن ش ة ع حادث

)Dow شرآة        تللكيمياويات اذ آان   )  ذه ال دى ه ا       ) 29000( ل راع معظمه راءة اخت ب



 

ديرها دأ م ذة وب ر منف ام غي ال الفكري ع رأس الم ذي ل تخدام 1993 التنفي ذ وإس  بتنفي

شرآة،             براءات االختراع هذه علمًا بانها ليست آل رأس مالها الفكري الموجود في ال

ر                 راع غي راءات االخت فقد وجد المدير التنفيذي للشرآة المذآورة ان اآثر من نصف ب

 من شرآات مماثلة وجد      مستخدم، والمستخدم منها غير مسجل رسميًا وعندما استفسر       

ان الكثير من تلك الشرآات التستخدم براءات االختراع لديها اال ضمن نطاق محدود               

ا    راع وحفظه راءات االخت سجيل ب ة ت ة عملي م ان آلف ع العل ًا، م ستخدمها نهائي او ال ت

نويًا، دون ان تكسب             ) 250000(ضمن الشرآة تبلغ     ائتين وخمسين الف دوالر س م

ة        دذلك أي مردو  الشرآة من وراء     راع المهمل راءات االخت  مالي، ولكن مع بدء تنفيذ ب

(ربحت شرآة  Dow .ًاشهر) 18(مليون دوالر خالل أول )   

 

)الهندرة ( رأس المال الفكري والهندسة اإلدارية : ثانيا  

: ) الهندرة ( مفهوم الهندسة اإلدارية -1  

(ل عماعادة هندسة األإو   الهندسة اإلدارية أو الهندرة أ Reengineering منهج ) 

ة           جديد في الفكر اإل    اليب القديم داري المعاصر يقوم على التغير الجذري، وطرح االس

ي      ات الت صميم العملي ادة ت ًا وإع ة       تجانب لعة او خدم دم س ى تق ة حت ا المنظم وم به ق

  ).9، 1999 اب،عبد الوه(ص التي يفضلها الزبائن بالمواصفات والخصائ

(ما    أ Paul & Cespedes, 1995,38 ا   )  ا بانه ر الوسيط في     "فيعرفاه المتغي

و االمر      ي وه ر الجمع ي الفك دى ف ة الم رات طويل داث تغي سعي الح ذيال د ان ال  الب

ا    ات زبائنه ة احتياج ا لتلبي ي محاوالته ادة ف ون ج دما تك ات عن ع المنظم ه جمي تواجه

".  لتحقيق ربحية تتماشى مع متطلبات القرن القادم وبصورة تنافسية  

اب  ) 114   ،1995  وشامبـي، ،هامر(ويرى      ادة هندسة نظم    إ( صاحبا الكت ع

درة    –العمل في المنظمات      ر               )  الهن ه اآث سعينات اذ بيعت من ًا خالل الت ر مبيع واالآث

ة ) 30(من مليوني نسخة وترجم الى       درة هي      لغ د أ       : "، ان الهن دء من جدي ي من    الب



 

يس       رميم الوضع الق       إنقطة الصفر ول رك        إو  أائم  صالح وت ة تت رات تجميلي جراء تغيي

أفضل  ساسية آما آانت عليه، آما الينبغي ترقيع الثقوب لكي تعمل بصورة                ألالبني ا 

دة              بل يعني التخلي التام عن إ      ر بصورة جدي ة الراسخة، والتفكي جراءات العمل القديم

." و تقديم الخدمات لتحقيق رغبات الزبائنأومختلفة في آيفية تصنيع المنتجات   

: تعريف الهندرة) 1-5(بالشكل ) 34 ،2001القصيمي، (ويجسد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الترآيز على 
عمليات ال

 االستراتيجية

غيير جذري ت
 سريع

اعادة التفكير 
بالوضع الحاضر 

 للمنظمة

التكيف السليم مع 
اجراء (البيئة 

)التحسينات الفائقة  



 

 

محتويات تعريف الهندرة ) 1 - 5( الشكل   

المؤامة بين عوامل نجاح إعادة "، ) 2001( محمد مصطفى ،  القصيمي،: المصدر

، أطروحة "هندسة األعمال والتراآيب المنظمية وأثرها في فاعلية المنظمة 

  .34 اه فلسفة في إدارة األعمال مقدمة الى جامعة موصل،الدآتور

: وباالستناد الى ماتقدم، يمكن ان نستخلص ان مفهوم الهندرة يؤآد على         

صفر         إ -أ دء من ال جراء تغييرات جذرية وليست جزئية على العمليات آافة ومن ثم الب

.تعد النقطة الحقيقية لالنطالق  

ئلة الصحيحة والبحث              عتماد التفكير الجمعي    إ -ب من خالل طرح مجموعة من االس

ا ة له ات المالئم ر  عن االجاب ا نحو القواعد غي ز متجه ذي يجعل الترآي شكل ال بال

.المكتوبة التي تستند اليها الممارسات العملية في المنظمة  

فات   إ-ج دمات بالمواص سلع والخ ن ال ائن م ات الزب ة احتياج ة تلبي اج سياس نته

ي ي صائص الت ضلوالخ الكم المرف م ونها وب ان المالئ ول والمك سعر المعق وب وال غ

  .والزمان المناسب

عمليات للدة التصميم الجذري   عابانها إ   الهندرة   ف  يعرمكن ت يعلى هذا األساس    و  

سياسات        إلدارية ا إلا  و ذلك  ستراتيجية التي تحقق القيمة المضافة الى جانب التنظيم وال

.  ادة االنتاجية في المنظمة بهدف تعظيم تدفقات العمل وزي   

 

)الهندرة(دارية إلهمية الهندسة اأ -2  

: يمكن إجمال أهمية الهندرة بما ياتي    



 

شمل التحسين خفض                   -أ  منهج تحسين سريع وجوهري في جوانب االداء بحيث ي

مراحل ووقت وتكلفة العمليات وزيادة عائدها او قيمتها المضافة، وآذلك تحديد اسعار     

م على هيكل تكلفة مقبولتنافسية تقو   .) 3 ، 1995مصطفى، .(وعقالني  

-ب   : اداة للتعامل مع ثالثة اصناف من المنظمات هي  

1-   .المنظمات ذات الوضع المتدهور النقاذها من خالل اعادة هندسة عملياتها  

2- المنظمات التي تتوقع ادارتها بلوغ االنحدار المنظمي في الوقت القريب عن       

.ة اعمالها لمواآبة المستجدات المستقبليةطريق اعادة هندس  

ا   -3 ة عملياته ادة هندس ن خالل اع اح م وق والنج ة التف ي بلغت قم ات الت  المنظم

ة         افية مقارن ات اض ق نجاح بق لتحقي ا س ًا مم ر نجاح ل اآث اليب عم ار اس وابتك

.) 20 ،1995وشامبـي ،  ، هامر.(بمنافسيها  

ة     -ج اءة              استراتيجية لمواجهة المتغيرات البيئي ة تبحث عن الكف دة لكل منظم  المعق

اء واالستمرار       دّ      ،والفاعلية والمحافظة على البق ة اآ ذه الحقيق رز   (ها   وه  ،دوايت جيرت

وا ست وج ا) بابت ي     : "بقولهم ة ف واق العالمي ة االس ات الياباني زت المنتج ام غ ل ع قب

سها  كترونيات، ووجدت الشرآات االلصناعة السيارات والحديد واال    عاجزة  مريكية نف

ة الشرآات اليابانية التي تضيف اساليب مبتكرة في ادارة المخزون            عن تحدي ومنافس  

من )  الهندسة االدارية  ( بالشرآات االمريكية الى استخدام الهندرة       تواالنتاج مما دفع  

 265  ،1999  ،اللوزي ( " داء الحاسمةألجل تحقيق تحسينات جذرية في مقاييس اأ

.( 

ول     ) بيتر دراآر  (وهذا الذي دفع        ى الق د في االدارة           "ال وم جدي درة مفه ان الهن

).172  ،1995،  شعاع "  (ا ويجب تطبيقه  

  طبيعة العالقة بين رأس المال الفكري والهندرة-3



 

دى       ري ل ال فك ود رأس م د وج نهج الجدي ذا الم ذ ه درة وتنفي ة الهن ب عملي تتطل

شير    ا، وي ع متطلباته ل م ستطيع التعام ات ي صطفى، (منظم ذا    )3 ،1996م ي ه ف

نتقادية ولى تتمثل في النظرة اإلتقوم على سمتين بشريتين، األ  " الصدد الى ان الهندرة     

ة،   ل          أالمبادئ ى تخي درة عل ى ق ستند ال اري الم ر االبتك ي التفكي ل ف ة فتتمث ا الثاني م

ا                    ا، آم ا الختياراته م تقييمه ه ث ه وتكلفت  سيناريوهات بديلة لخفض مراحل العمل ووقت

وهاتان السمتان تتطابقان تماماً    " تقوم ايضًا على استخدام مكثف لتكنولوجيا المعلومات      

الل      ن خ رين م ين المتغي ة ب رز العالق ذلك تب ري، وآ ال الفك ع خصائص رأس الم م

ع                   ذي يتب دي للموظف ال دور التقلي متطلبات تطبيق الهندرة والتي اهمها االبتعاد عن ال

. )268  ،1999 للوزي،ا. (التعليمات بصورة آلية فقط  

ة ويقترب                    اد عن الروتيني ى االبتع ل ال ومن المعلوم ان رأس المال الفكري يمي

سه        ة في          ، آثيرًا من التجديد وتأسيس القواعد والتعليمات بنف  ويحب التحدي والمجازف

.العمل، وهذا سيسهل آثيرًا تطبيق الهندرة ويساهم في نجاحها بكفاءة وفاعلية  

ستمرة                  آما تنبثق     ة م درة عملي ذآورين، من آون الهن رين الم ين المتغي  العالقة ب

رادا ذوي  ا تتطلب اف ك النه سؤوليات جسيمة، ذل شرية م وارد الب ى ادارة الم ي عل تلق

ة و        امهارات متنوعة وقدر   حالل  إت تخصصية عالية للتخلص من اساليب العمل القديم

.  بدًال عنها  الجديدةاالساليب  

ال اأان ر    و الس الم ري ه ن أ لفك ك الن م ى ذل ادر عل د الق صه وحي رز خصائ ب

ات المتاحة             اتنوع مهاراته وقدر   ى ترآيب المعطي ة عل ه العالي ى االمور      ،  ت والنظر ال

بنظرة موضوعية شافية البقاء المفيد والتخلص من الزائد، وهذا هو السبب الذي جعل             

ئة، المتشائم يراها نصف    المتفائل يرى الكأس نصف ممتل    "  : احد خبراء الهندرة يقول   

)272 ،1995شعاع، ".(فارغة، المهندر يرى فيها زجاجًا فائضًا عن الحاجة  .   

 

دارة الجودة الشاملة العالقة بين رأس المال الفكري وإطبيعة: ثالثا  



 

د           ري يع ال الفك ون رأس الم ن آ ذآورين م رين الم ين المتغي ة ب ق العالق تنبث

( TQM ) دارة الجودة الشاملةإة العنصر الجوهري لتطبيق فلسف ، الن   TQM تهدف 

سلوآي      حداث  إالى احداث تغييرًا فكريًا وسلوآيًا في المنظمة، وان          ر الفكري وال التغيي

.  نخبة من ذوي القدرات االبتكارية واالبداعية ه الينهض به اّالالمنوه الي  

(كزات آما تبرز العالقة بين المتغيرين موضوع البحث من ان احد مرت       TQM (

تتمثل بتبني ميزة تنافسية وقبول المنافسة آواقع ضروري والسعي لتحقيق السبق على            

. )36 ، 1995 السلمي،. (المنافسين  

ال     وافر رأس م الم يت ا م سين اليمكن بلوغه ى المناف سبق عل ق ال ة تحقي ان عملي

ة واخراجها بجودة  فكري له القدرة على انتاج االفكار الجديدة او تطوير االفكار القديم     

.عالية او مالئمة، الن الجودة تعد اآلن سالحًا تنافسيًا استراتيجيًا  

ة     ذه الحقيق ة أوه ائج دراس دتها نت ل  (آ لطان،، الطوي ي  )22 ،2001وس  والت

ون مجالس           أمن   %  80 "وضحت ان   أ ة البحث يمثل راد عين ا    أو  أدارة  إف عضاء فيه

". وا ان شرآاتهم تعد الجودة سالحًا تنافسيًاتفقإلمجموعة من الشرآات العراقية،   

درة                    شاملة، في ق وتتجسد ايضًا العالقة بين رأس المال الفكري وادارة الجودة ال

(رأس المال الفكري على سرعة فهم ابعاد         TQM ه         )  ا يمتلك ا، لم ستلزمات تطبيقه وم

ارات متنوعة، و              سهل    من قدرات فكرية وتنظيمية عالية  فضًال عن المامه بمه ذا سي ه

يض   ضًال عن تخف د ف ق الواح روح الفري ل ب اعي والعم ل الجم ق العم ي تحقي رًا ف آثي

(تكاليف التدريب الالزمة العداد الموارد البشرية المطلوبة لتطبيق  TQM  اللوزي،) (

1999،242( .  

ابقًا مع رأي       Lee, 2001, 33 (ويتناغم ماذآر س اده   )  ذي مف املين  "وال ان للع

ر     ين يمتلكون معلومات عن ال     الماهرين الذ  ر آبي ة  إ في تطوير الجودة و       جودة أث مكاني

".تطبيق برامج ناجحة فيها  



 

ه آل من     ا ذهب الي ع م سجمًا م سابق من ل ال أتي التحلي ا ي (آم Krajewski  & 

Ritzman, 1999,146 ات ادارة      : " بقولهما)  ق يحقق غاي اعي آفري ان العمل الجم

ماعي يمثل المفتاح التكتيكي لتحسين الجودة، من خالل         الجودة الشاملة، الن العمل الج    

ع  ر من حاصل جم وين آل اآب ى تك ي تفضي ال شات المفتوحة الت الحوارات والمناق

  ".Synergyاالجزاء وهو مايطلق عليه بـ التداؤبية 

ان من عناصر     " رى  يذ  االتجاه السابق ايضًا إ    ) 8 ، 1996 عبدالمنعم،(ؤيد     وي

سمح                   إنجاح ادارة الجو   رق عمل ت ق من خالل استخدام ف يادة روح الفري دة الشاملة س

".مورة لألبتكامل الخبرات بعيدَا عن النظرة الضيق  

       مساهمة رأس المال الفكري في إمكانية تطبيقنظرًا لكون عنوان الدراسة هو   

 إدارة الجودة الشاملة تمد ، لذا تحاول الدراسة تناول إدارة الجودة الشاملة آمتغيرمع

. في الفصل الثاني بالتفصيل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

نيالفصل الثا  

دارة الجودة الشاملةإل المنطق النظري  

 

  تمهيد    :  

وع        ان شاملة إ موض ودة ال  TOTAL دارة الج QUALITY  MANAGEMENT  (TQM)  ن  م

آثر من أي وقت مضى،     أهتمامًا  إصبح اليوم يعطى له     أ ذي ال عاصرةالموضوعات الم 

ل االدارةسواء من   ا قب ل،  المنظمات   أغلب في العلي اب و ومن قب احثين  الكت في  الب

ل المختصين           حقل االدارة، ولهذا فقد غدى     ام من قب  ، موضوعًا جديرًا بالبحث واالهتم

ى مستوى                      ال عل ول تخصص ادارة االعم يًا من حق ًال اساس شكل حق وبالتالي أصبح ي

.الجامعات   

 التي تقوم على مجموعة من يملشاملة من المفاهويعد مفهوم ادارة الجودة ا       

ة ان تطبقها من أجل تحقيق أفضل أداء نظماالفكار والمباديء التي يمكن ألي م

سمعتها في السوق المحلي ممكن، وتحسين االنتاجية، وزيادة االرباح، وتحسين 

الداردآة(والخارجي      .)2000،15، و الشبلي ،

مفاهيم الفكرية والفلسفية التى الدة الشاملة من أآثر  مفهوم إدارة الجوتبرويع       

حظيت باهتمام واسع النطاق من لدن العديد من المفكرين والباحثين واألختصاصين 

في حقول المعارف االنسانية الهادفة للتطوير والتحسين المستمر في االداء االنتاجي 

  .  )14 ،2002 ،حمود (.والخدمي في مختلف المنظمات االنسانية

ذآر ان األ         د بال ن الجدي سفية إل وم ة والفل ر الفكري شاملة ط ودة ال دارة الج

ى    ز عل ساهمة     ةثالثترتك ستهلك، وم ا الم ق رض ي تحقي ية وه رات أساس  مؤش

ودة    ي الج وير ف سين والتط تمرارية التح ة، واس ي المنظم املين ف ة الع ود(آاف  حم



 

ذا المو) 29 ،2005، اول ه ة تن اول الدراس ذا تح ث ، ل ة مباح ي ثالث وع ف ض

:ضمن هذا الفصل ، وعلى النحو اآلتي   

المفهوم، األهمية، الفوائد، المبادئ، ( إدارة الجودة الشاملة : المبحث األول  
) العناصر، األهداف  

.متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة ومراحل تطبيقها : المبحث الثاني    

 و معايير دارة الجودة الشاملةإيق خطاء الشائعة في تطباأل:   المبحث الثالث
.تقييمها   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ولالمبحث األ  

دارة الجودة الشاملة إ  

)هداف ، األ الفوائد، المبادئ، العناصر األهمية،المفهوم،(   

 

  وتعريفاتهادارة الجودة الشاملةإمفهوم  :  أوال

آل (من القرن العشرين      بالظهور في الثمانينيات     ادارة الجودة الشاملة   مفهوم   بدأ       

اني ،  ى      وهو ) 87 ، 2008ث ة ال ام الموآل ذ المه ة تنفي ان آيفي ه بي راد ب صطلح ي م

ة،                  ل أي منظم ة من قب االدارة المسؤولة عن ضبط الجودة للمنتجات والخدمات المقدم

ام                  لذلك فان ادارة الجودة الشاملة هي تلك الترآيبة االدارية التي تتضمن عدد من المه

اء  ام         واالعب ة المه از آاف تم انج ائل، ي ن الوس دد م تعانة بع ا وباالس ن خالله ي م الت

ستويات           سم بم سلع والخدمات التي ينبغي ان تت ة من مواصفات ال واالهداف المطلوب

ود            ، معينة من الجودة   دة ابحاث وجه ة ارتبطت    ان ادارة الجودة الشاملة هي ولي  علمي

 مع ادارة العمليات . )315، 2004الفضل،  والطائي ،(   

 من المفاهيم االدارية والتنظيمية التى هويعد مفهوم ادارة الجودة الشاملة آغير       

،أو ذاكتباينت بشأنه المفاهيم واألفكار وفقًا للزاوية التى ينظر اليها هذا الباحث     لذلك

.دارة الجودة الشاملةبراز تعريف محدد إلإاختلف الكثير من الباحثين والكتاب حول   

وقد عرفها       Jahnson  بانها قواعد توجيهية تمثل اساسَا الستخدام الموارد  

(حداث عملية التحسين المستمر في المنظمات المختلفة والمتاحة إل Johnson 

,1982, 15.( 

إن ادارة الجودة الشاملة وفق مفهوم         Crosby  عبارة عن المنهجية المنظمة  

يط لها مسبقًا، حيث انها االسلوب االمثل الذي لضمان سير النشاطات التى تم التخط

يساعد على منع وتجنب حدوث المشكالت من خالل العمل على تحفيز وتشجيع 



 

السلوك االداري والتنظيمي االمثل في االداء واستخدام الموارد المادية والبشرية 

(بكفاءة وفاعلية   Crosby,1991,71 (.  

حيث يعرفها         Figenbaum ملية التنسيق بين األنشطة المختلفة لكل من  بانها ع 

والمكائن واالجهزة والمعلومات من أجل تحقيق اهداف المننظمة  العاملين

)Figenbaum,1991,11.( 

عرفها        و Omachonu  بانها تمثل استخدام العمالء للسلعة أو الخدمة التى  

(تقترن بالجودة في اطار تجربته لها   Omachonu , 1991,35 .(  

بينما يعرفها         Jablanski   على بأنها شكل تعاونى النجاز االعمال باالعتماد 

الجهود المشترآة بين االدارة والعاملين بهدف تحسين الجودة وزيادة االنتاجية وبشكل 

(مستمر  Jablanski,1991,30.( 

آما عرفها آل من         Brocka and Brocka  بانها الطريقة التى تستطيع من  

تشغيلي خاللها المنظمة في تحسين االداء بشكل مستمر في آافة مستويات العمل ال

البشرية والمادية المتاحةد واروذلك باألستخدام األمثل للم   )Brocka  and 

Brocka,1992,71. ( 

وعرفها        Tunks  بانها اشتراك والتزام االدارة والموظف في ترشيد العمل عن  

لعمل أوما يفوق توقعاتهطريق توفير ما يتوقعه ا  )Tunks,1992,67(  .  

ويعرفها   Juran  بانها نظام من األنشطة موجه نحو تحقيق امتاع العمالء، ويمنع  

(سلطات للعاملين وايرادات أعلى وتكلفة أقل للمنظمة   Juran,1993,77(  . 

ا                   ى انه دراَلي عل د الجودة الفي ا معه نهج تطبيقي شامل يهدف           "فقد عرفه ى   م ال

ن اجل التحسين    ة م اليب الكمي تخدام االس تم اس ل اذ ي ات العمي ق حاجات وتوقع تحقي

 (Harrison ,2000,75 )  " المستمر في العمليات والخدمات  .  



 

ا       في حين  عرفه  Hutchens        ى د عل ذي يعتم ة وال دخل االدارة المنظم ا م   بانه

ون      حقيق التالجودة من خالل مشارآة جميع العاملين فيها ل   نجاح من خالل رضا الزب

)Hutchens,1993,71( . 

آما عرفها             Jamesrilay               دريب د جوران المختص بت يس معه   وهو نائب رئ

ا        داربها          " وتقديم االستشارات حول الجودة الشاملة على انه ة التي ت  تحول في الطريق

ستمرة ل سينات الم ى التح ة عل ات المنظم ز طاق ضمن ترآي ي تت ة، والت ل المنظم ك

ست   ودة لي ل، اذ ان الج ة للعم ل شيء المراحل المختلف ل آ ائف، وقب ات والوظ العملي

(  "اآثر من تحقيق حاجات العميل ,131 Jamesrilay,1993.(   

وآذلك عرفت ادارة الجودة الشاملة من قبل         Baharat Wakhlu "   على انها 

 والموظفين مع بعضهم اءالتفوق في االداء السعاد المستهلكين عن طريق عمل المدر

البعض من اجل تزويد المستهلكين بجودة ذات قيمة من خالل تأدية العمل الصحيح 

 وبالشكل   ومنلصحيحا "(المرة االولى وفي آل وقت 1994,52 

(BaharatWakhlu, .  

(       أما  Goetschm 1994,86 الجهود التي تهدف الى تعظيم : " فيرى انها ) 

ظمة من خالل تضافر جهود جميع االفراد للعمل على التحسين القدرة التنافسية للمن

".المستمر للسلع والخدمات   

ويعرفها           Arthar بانها ثورة ثقافية في الطريقة التى تعمل وتفكر بها االدارة 

حول تحسين الجودة، مدخل يعبر عن مزيد من االحساس المشترك في ممارسات 

 االدارة والتى تؤآد االت في االتجاهين وأهمية المقايس االحصائية، انها  على االتص

تغيير مستمر في االدارة بالنظر الى النتائج الى ادارة تتفهم وتدبر العمليات بشكل 

يحقق النتائج، انها نتاج ممارسة االدارة والطرق التحليلية و التى تعود الى عملية 

Arthar,1996,121 ( التحسين المستمر والتى بدورها تقود الى تخفيض التكلفة ( .  



 

فقد تناول         Slack   مفهوم إدارة الجودة الشاملة باعتبارها فلسفة إدارية هوزمالء  

لألعمال توضح آيفية الدخول الدارة الجودة ، فهي طريقة للتفكير و إدارة العمليات 

( تشمل الترآيز على اآلتي  Slack , et.al , 1998 , 763:  (  

 .قعات الزبائن تلبية حاجات و تو -1

 .جميع أجزاء المنظمة ) مشارآة ( تغطية  -2

 .التعرف على جميع الكلف المرتبطة بالجودة و خاصة آلف الفشل  -3

 .الحصول على األشياء الصحيحة من المرة األولى  -4

 .تطوير األنظمة و االجراءات التي تدعم الجودة و التحسين  -5

 .تطوير عملية مستمرة للتحسين  -6

: التعريف السابق ان تحقيق الجودة الشاملة يتطلبويالحظ من         

 . التفوق والتمييز في االداء التنظيمي -1

 . العمل على اسعاد وارضاء المستهلكين -2

 . عمل الموظفين والمدراء مع بعضهم بروح الفريق -3

 . تقديم سلعة أو خدمة ذات جودة عالية -4

 . العمل بطريقة صحيحة ومن المرة االولى وفي آل االوقات -5

  فقد أآدوا على أنها فلسفة ادارية مهمة لجعل المنظمة هوفر وزمالءهأما             

أآثر مرونة وسرعة في انشاء نظام هيكلي متين توجه من خالله جهود آافة العاملين 

لكسب العمالء عن طريق سبل المشارآة الجماعية في التخطيط والتنفيذ لالداء 

32, 2002,حمود ( التشغيلي  ( 

التطوير والمحافظة على : بأنها ) ستيفن آوهين و رونالد براند( آما عرفها       

إمكانيات المؤسسة من أجل تحسين الجودة وبشكل مستمر ، واإليفاء بمتطلبات 

  ) .41 ، 2006عبوي ، . ( المستفيد وتجاوزها

أنها تحسين مستويات رضى العميل وتحسين ) أنتوني ميتشيل(       ويقول عنها 

) . 7 ، 2006ميتشيل ، . (ش الربح في نفس الوقتهوام  



 

ا  ا يعرفه ا  ) 64 ، 1996هالل ، (   آم اوني ألداء : " بأنه ام تع ارة عن نظ عب

ى تحسين                    املين بهدف العمل عل إلدارة والع درات المشترآة ل ى الق األعمال يعتمد عل

.الجودة ، وزيادة اإلنتاجية بصفة مستمرة من خالل فرق العمل   

ا           )  14:1999آل يحيي،   ( عرفها         و ة يتأصل فيه شاملة ثقاف بان إدارة الجودة ال

شارآتهم في        االلتزام الشامل بالجودة وتعبر عن مواقف األفراد العاملين عن طريق م

اليب   دع لألس تخدام المب ق االس دمات عن طري سلع والخ ستمر لل ات التحسين الم عملي

.   العلمية   

صفها         لط (وي ل وس ا) 14، 2001ان، الطوي ه  : " بانه د علي دخل اداري تعتم م

الشرآة لتحقيق التكامل والتنسيق بين جهود جميع العاملين لتحقيق النجاح والنمو من                

داف       شغيلية وااله ة والت ات االداري ا الحلق ي عملياته ائن، وتغط ا الزب الل رض خ

".االستراتيجية للشرآة، وشعارها الجودة مسؤولية الجميع   

ي ا        ف ين عرفه ابي ، (  ح ا ) 66 ، 2001الجن ال : " بانه دخل ألداء األعم م

ودة       ستمرة لج سينات الم الل التح ن خ ة م سية للمنظم درة التناف يم الق اول تعظ يح

" .منتجاتها، وأفرادها، وعملياتها، وبيئتها   

ه   ي آتاب دن ف د اإلدارة بلن ّرف معه ودة (        ويع ات والج ودة ) إدارة العملي الج

هي اسلوب لإلدارة يعطي آل شخص في المؤسسة المسؤولية عن               : " ملة بقوله   الشا

. تقديم الجودة للعميل النهائي   

رف         زاوي ، ( وع ا   ) 66 ، 2002الع شاملة بأنه ودة ال سفة : " إدارة الج فل

ا       ن األمس وأنه ضل م وم أف ل الي ن أن تعم ا يمك ة بأنه رد والمنظم ة الف ة ، وثق وثقاف

ع              ستعمل غدا بم   ة في الموق ات واألنظم ستوى أفضل من اليوم من خالل وضع العملي

".الذي سيحقق التمييز ويقلل األخطاء  



 

ّرف         ن تع ا يمك ق  آم ى تحقي دف ال ة ته سفة إداري ا فل شاملة بأنه ودة ال إدارة الج

املين                    اء باحتياجات العمالء والع . التميز في جودة أداء المؤسسة آكل من خالل الوف

) .156 ، 2002ن ، عبدالمحس(  

ا  ول عنه ا يق ق ، (        آم ا  ) 29 ، 2005توفي ل  :" بأنه أداء العم امل ب زام ش إلت

".بشكل صحيح   

ا  تين (        وعّرفه راز   ) آوس دمات إلح ات والخ سين المنتج ام مستمرلتح ا نظ بأنه

ى               رضى الزبون وقناعته من خالل إشراك آافة العاملين في المؤسسة في الحرص عل

وغ التحسين المستمر لخدمات ومنتجات المؤسسة                 الجو نهج الكمي لبل . دة وتطبيق الم

  ).    35 ، 2006الخطيب ، (

شكل      ) 93 ،2001البرواري ،(       ويجسد  شاملة بال وم إدارة الجودة ال (مفه  2‐1 

( : 
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هوم إدارة الجودة الشاملةمكونات مف ) 2 -1( شكل ال  

الدور المعاصر للموارد البشرية العربية في ظل      ) 2001(البرواري، نزار   : المصدر

ة المستنصرية            صاد، الجامع ة االدارة واالقت  مجتمع المعرفة والتنافسية، مجل

  .93 ، ، بغداد) 36(، العدد 

شاملة بالمؤشرات اآلتية         واستنادا الى ماتقدم يمكننا تلخيص مفهوم ادارة الجودة ال        

: 

. مدخل اداري معاصر-أ  

. ثقافة تنظيمية جديدة-ب  

. منهج يعتمد المشارآة الجماعية وروح الفريق-ج  

. مدخل يسعى لتحقيق رضا المستهلك-د  

. منهج يرآز العمل بشكل صحيح من أول خطوة-هـ  

ين         دد ب اق مح ود اتف دم وج رغم من ع ى ال سابقة وعل اريف ال احثين من التع  الب

شاملة                   وم ادارة الجودة ال أن مفه حول مفهوم ادارة الجودة الشاملة اال انه يمكن القول ب

يتضمن فلسفة لمنهج فكري متكامل يعتمد على رضاء المستهلكين آأهم االهداف التي             

ين االدارة    ضامنية ب سؤولية الت ن خالل الم ل م د الطوي ي االم ة ف ا المنظم سعى اليه ت

فهو  . تحسينات المستمرة لجميع االنشطة وعلى مستوى المنظمة آكل       والعاملين على ال  

ى جودة                     ز عل تم الترآي ا، حيث ي مدخل اداري يتطلب االلتزام الكامل من االدراة العلي

شرآة ة في ال ع الجوانب والتخصصات المختلف ان . االداء في جمي ا يتضح ب ومن هن



 

رآيبة للفلسفة االدارية الشاملة    ة الجودة الشاملة عبارة عن نظام شامل يتكون من ت         رادا

ى           سفة عل ذه الفل د ه ا وتعتم ة لتطبيقه اليب واالدوات الالزم ن االس ة م ن مجموع م

: ) 81 ،2005علوان ،  (المبادئ االساسية اآلتية  

.  الترآيز على رضا المستهلكين تجاه المنتجات التي تقوم بانتاجها الشرآة-أ  

. عمل في اداء المهام المختلفةعتماد المشارآة الجماعية وفريق الإ -ب  

. نشطة الشرآةأجراء التحسينات المستمرة على جميع إ -ج  

ستنادًا الى آل ماذآر في اعاله يمكن القول بأن ادارة الجودة الشاملة        إ TQM 

هي المدخل الفكري والثقافي لتأمين جودة الشرآة في جميع مراحلها ابتداءً 

ات المستهلك مرورًا بالتصميم والتكنولوجيا وعمليات بالمواصفات التي تقابل متطلب

االنتاج معتمدًا في ذلك على منهج تكامل االنشطة ومشارآة الجميع في ذلك لكي 

 يوضح مفهوم ادراة الجودة )2-2(والشكل . لتحسين والتطوير المستمريؤدي الى ا

بعاد  األ)2-3 (لجودة الشاملة بينما يترجم الشكلالشاملة ضمن مايعرف بمثلث ادارة ا

.     لمصطلح ادارة الجودة الشاملة الثالثة المكونة  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  المستهلكون                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )2 - 2 (الشكل  

 مثلث إدارة الجودة الشاملة

Source  :  Crosby,p.,1991  ,Ies  Taik  Quality:96  Quationas  you 

always wanted to ask philp. Grosby McGraw – Hill,New York ,79. 

 

 

 

 

 

 

TQM 

ياجاتحتاال   الرغبات 

  العمليات      
 - تصميم      - 

 -وقاية        
 استمرا

لعاملون         ا

  اتصاالت-      

  مشارآة-      

تط

إدارة الجودة الشاملة

 Managamentإدارة 

تبدأ باألدارة العليا وتنتهي 
 بجميع العاملين في المنظمة

 Qualityالجودة 

 جودة المنتج

     جودة المسؤولية 

       جودة السعر

 Totalالشاملة 

ظمة آل المن  

 جميع أنشطة المنظمة

  جميع العاملين



 

 

 

  )2  -3( الشكل  

 أبعاد مفهوم إدارة الجودة الشاملة

، ادارة الجودة الشاملة ومتطلبات اآليزو 2005علوان ، قاسم نايف، :  المصدر

82، ، الطبعة االولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بيروت 2000:   9001  . 

ر عن مف           في ضوء ماسبق يمكن     و        ار االساسية التي تعب ى االفك ارة ال وم   االش ه

  :  وهي )20، 2001الدرادآة ، و الشبلي،  ( دارة الجودة الشاملةإ

:ز   التمي-1  

ات                       ى رغب ائن  وهذا يعني ان المنظمات تعتمد في حرآتها بشكل اساسي عل  الزب

ات  اتهم وتوقع الل واحتياج ن خ ات و هم م ا بالبيان ده    اهتمامه ات المرت المعلوم Feed 

back . واخذها بعين االعتبار في خططها واستراتيجياتها التنظيمية  عن المستهلك  

 على سلم االولويات بالنسبة للمنظمة فان ادارة الجودة      زبائنعند وضع رغبات ال         

ة للهياآل التنظيم         ى     الشاملة سوف تقلب الفرضيات التقليدي ة عل ين        ي ا هو مب راسها آم

).2-4(في الشكل  
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  )  2 - 4( شكل ال

التنظيمي مقارنة بين الهيكل       ادارة الجودة الشاملةلمفهومي التقليدي و

، الجــودة في المنظمات     2000الدرادآـة، مأمون، والشبـلي، طـارق ، : المصدر

نشرو والتوزيع، عمان             الحديثـة  ، الطبـعة اآلولى، دار صفاء لل   ،

16.  

 

   على دور ادارة الجودة الشاملة في احداث )2-4(ويمكن االستدالل من الشكل        

قد اليهيء   التقليدي لالدارة هيكل المنظمةة الن نظمالتغير الجذري في ثقافة الم

.المنظمة  المالئم للمشارآة الفعالة لكل فرد في خالمنا  

 

:بمعناها الواسع  الترآيز على الجودة -2  

دمها                           سلع والخدمات التي تق ة الخصائص الممكن قياسها لل  وهذا يتطلب معرف

. تلك السلع والخدماتمستهلك  والطريقة التي يدرك بها المنظمة  

  :  التحسينات المستمرة -3

ى         المنظمةوهذا يتطلب ابتعاد              عن التحسينات على فترات متباعدة والترآيز عل

ة       المنظمة   تحسين المستمر في آافة العمليات التي تقوم بها       ال  وليس ذلك فقط في مرحل

اد تصنيع المنتج، وذلك من أجل زيادة حصتها في السوق و    ساهم في     إيج د ي  طلب جدي

.تحسين وضعها التنافسي  



 

  :   التعاون بين العاملين والمنظمة-4

ب و        ذا يتطل ى ا ه احهم عل أن نج املين ب اع الع ى  اقن يؤدي ال ردي س ستوى الف لم

.نجاح المنظمة  

  :  اعتماد عملية اتخاذ القرارات على البيانات-5

ا                      ى تحليله ويتطلب ذلك التسجيل الدائم لالحداث التي تتم في المنظمة والعمل عل

.ةنظملضمان التطوير والتحسين المتسمر بعمل الم  

   : االعتماد على العمل الجماعي - 6

تفادة من    من خالل           وذلك اليب             اإلس ى االس دريبها عل ة وت  جماعات العمل الفعال

ال داخل                  اون الفع ذي يضمن ترسيخ التع شكل ال رارات بال الخالقة في عملية اتخاذ الق

.المنظمة  

: عطاء العاملين صالحيات اآبرإ -7  

ى وجه الخصوص     و صالحيات اآبر   اعطاء العاملين          في مجاالت تصميم    عل

.ئف والسياسيات التنظيمية المتعلقة بهمالوظا  

:  االهتمام بالتدريب وتقدير جهود االفراد العاملين-8  

ة            درات الالزم ارات والق املين المه راد الع ساب االف ضمن اآت دريب سي فالت

اء           ن العط د م ضمن المزي ود سي دير الجه ل، وتق ي العم ودة ف سين الج وير وتح لتط

تج            واالبداع من قبل االفراد ال     ة المن ى نوعي ًا عل الخولي ،   ( عاملين، وهذا سيؤثر ايجاب

1993، 92.(  

  :  الرؤية المشترآة -9



 

شترآة        ة الم د الرؤي املين والم ن الع ل م ون واءر لك ل ا يجب ان تك ضحة وتمث

رار         ي التك ود وتالش د الجه سيق وتوحي ضمن التن شكل ي ة ب دد للمنظم ه مح توج

.والتعارض في جهود العاملين  

  :  قيادة فعالة  -10

ي        ة الت ادة فعال ود قي دوةإن وج ل الق از بالموضوعية  تمث املين وتمت سبة للع  بالن

)69 ،1995محمد ، ( نجازات اآثر من الشعارات إلوتهتم با  

 

أهمية إدارة الجودة الشاملة: ثانيا   

:       يمكن تلخيص أهمية إدارة الجودة الشاملة بما يأتي   

ًا يستحوذ على اهتمام مختلف المستويات االدارية في المنظمات            آونها موضوع  -أ

ا              ة الجودة باعتباره ك الهمي ى حد سواء وذل الصناعية في الدول المتقدمة والنامية عل

ر   وقية اآب ه حصة س ن خالل ة م ضمن المنظم سيًا ت الحًا تناف لطان، .( س ل، وس الطوي

11,2001(  

ن طر  -ب شرآة ع ة ال سين ربحي فها أداة لتح ات   بوص اليف العملي يض تك ق تخف ي

شرآة                     درة ال ادة ق م زي ة ومن ث سية وجودة عالي االدارية والتشغيلية والبيع باسعار تناف

.على المنافسة  

اءة  -ج اعي وآف ل الجم الل العم ن خ ة م ة التنظيمي ادة الفاعلي يلة لزي ا وس  النه

.االتصاالت وتحقيق نوع من الوالء للمنظمة  

شا -د ة صحيحة من  إن شعار ادارة الجودة ال شئ الصحيح بطريق ملة هو إفعل ال

رة    Do The Right Thingsأول م , Right First Time  ) ذي ينبغي أن    )  ، وال

اليف               يطبق في جميع أنشطة ومجاالت عمل المؤسسة ، يؤدي بالقطع الى تخفيض التك

  ).    8 ، 1995الشبراوي ، .( وزيادة الكفاءة والفعالية



 

ـ  ق رضا -ه عيها لتحقي اتهم  س اتهم ورغب ى حاج ز عل ق الترآي ائن عن طري الزب

م وتحد صميم   يواذواقه ة الت رورًا بمرحل سوق م ة بحوث ال ن مرحل رد م ل ف د دور آ

.(واالنتاج والنقل والتخزين والتوزيع وخدمات مابعد البيع   25 ،1995الشبراوي،  (  

.  

ص  اآموس (ويلخ د م شاملة  ) ديفي ودة ال ولادارة الج ص : فيق تطيع أن ألخ  أس

ساطة ،      القول بب شاملة ب ودة ال وع الج ي موض ة ف شاعري الخاص ل  " م ا تعم ، " إنه

ن         ر م شل الكثي وف تف ا ، وس ي تحقيقه دًا ف عبة ج شاملة ص الجودة ال ظ ف سوء الح ول

الم                       ا سيجدون ان الع ذين ينجحون في تحقيقه ا ، إال ان هؤالء ال التنظيمات في تحقيقه

   ). 23 ،2004آيالدا ، .( أصبح سوقًا لهم ، وسيكون لهم مستقبل زاهر

 

دارة الجودة الشاملة  إفوائد :  لثاثا  

 العديد من الفوائد المشجعة التي حصلت TQM ادارة الجودة الشاملة  تلقد حقق       

روآس    Zerox،IBMعليها العديد من الشرآات الصناعية العالمية مثل شرآات زي  ،

اديالك  Cadilakeآ ت   ، ديبون Dupont ولكترون  ى Solectron  ، س ، ميليكين

 Milliken ل ال مي  Royal، روي Mail  صناعية ة ال شرآات العالمي ن ال ا م  وغيره

شرآات              ك ال وان ،    ( والخدمية، ويمكن بيان اهم هذه الفوائد المتحققة من تجارب تل عل

  :مايلي وفق )91 ،2005

سين     .1 ة التح ي عملي املين ف شارآة الع الل م ن خ ودة م ة والج سين االنتاجي تح

 .)1997،91آوهين ، وستيفن ، (لتدريب المستمرة وا

 .انخفاض في تكاليف  االنتاج وبالتالي زيادة االرباح المحققة للشرآة .2

اد   .3 ل المع يض العم ق رضاء  Reworkتخف تج وتحقي ودة المن ادة ج الي زي   وبالت

 .المستهلك



 

ق    .4 ن اجل تحقي ة م روح المعنوي ع ال املين ورف ع الع سانية م ات االن سين العالق تح

  ) .39، 1996عبدالفتاح،  ( اهداف الشرآة

وم      .5 ي تق شطة الت ات واالن ع العملي ين جمي امل ب سيق ش ل وتن ة تفاع داث عملي  اح

 .)72، 1999باديرو، ( بادائها الشرآة من اجل انتاج المنتج أو الخدمة المطلوبة 

 .زيادة معدل العائد على استثمار الشرآة .6

دافه    .7 ق اه ي تحقي شرآة ف ة ال ادة فاعلي سليم    زي أخير ت ت ت اء ووق ل االخط ا وتقلي

 .المنتج

بينما حدد الباحثان            ) ) بيرت لدم وا  آ  زة       أ  املة ومرآ د ش ع فوائ  إلدارة الجودة     رب

( هي الشاملة Ebert,1992,750 Adam, ( :  

ستهلك  .1 ة الم كاوى و: خدم اض ش ن خالل انخف ك م د ذل د تأآ ول ق ستهلكين ح  الم

د       لك العالمية وبيد ومطابق للمواصفات حصولهم لمنتج ج   ا بع ل مع خدمات م ة أق ف

 . البيع افضل

املين في                    : رضا العاملين    .2 ين الع ات ب ى تحسين العالق درة عل ك من الق ل ذل ويتمث

ق            المنظمة اء للفري  ورفع الروح المعنوية والمادية لهم وشعورهم بالتماسك واالنتم

 .والوالء المنظم

ة  .3 ة المنظم ق فاعلي ادة  :  تحقي ي زي ل ف ذا يتمث ستويات وه ل م ة وتقلي االنتاجي

ى          د عل ادة العائ ددة وزي د المح ي المواعي سليم ف اء والت ل االخط زون وتقلي المخ

صتها      ادة ح الل زي ن خ ة م سي للمنظم ز التناف سين المرآ م تح ن ث تثمار وم االس

  السوقية

رة        .4 شاملة           :  تحقيق وفورات اقتصادية  آبي   في    TQMان تطبيق ادارة الجودة ال

رة         الشرآات على اخ   صادية آبي ورات اقت ه يمكن تحقيق وف تالف انواعها اثبت بان

ة                  ه من عملي من جراء تحسين العمليات المختلفة في الشرآة تعادل ما يمكن تحقيق

   .مضاعفة حجم المبيعات السنوية 



 

شكل         د ) 2-5(وال ة وهي تؤآ ي شرآات قائم ا ف ي يمكن تحقيقه د الت بن الفوائ ي

ش ة ادارة الجودة ال سي أهمي دعيم الموقف التناف ة والجودة وت ي تحسين االنتاجي املة ف

.منظمةلل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )2 - 5  (الشكل

دارة الجودة الشاملةإ

 تطوير جودة المنتج

زيادة حجم االنتاج

تخفيض التكاليف

 تحسين
 االنتاجية

دارة التطوير الشامل إ
لتحقيق رضا 

المستهلكين وتجاوز 
توقعاتهم

 التمييز في السوق



 

   في المنظماتTQMفوائد تطبيق  

، ادارة الجودة الشاملة و متطلبات التأهيل 1995السلمي ،علي،: المصدر

.23 ، دار غريب للطباعة والنشر ،القاهرة، 9000لاليزو   

 

دارة الجودة الشاملة إديء مبا:   رابعا  

د من                     دها، الب ا وفوائ شاملة ومراحل تطوره اهيم ادارة الجودة ال بعد عرض مف

سم           ة التي ت سمات والخصائص االيجابي شاملة في          حعرض ال  بتطبيق ادارة الجودة ال

اديء ادارة         ا مب ق عليه سمات يطل صائص أو ال ذه الخ ة، ه اءة وفاعلي شرآات بكف ال

شاملة   الدا      )376 ،   2001البكري ،    ( الجودة ال ا من اجل        ر والتي يمكن ل ة ان تتبناه

ي         و اآلت ى النح ا عل ن تناوله اديء يمك ذه المب ن، وه ضل اداء ممك ى اف ول ال  الوص

راهيم ، وآخرون،   ( إب 2002 زاوي ،  ( ،  )38-40 ،  (،  )59 ، 2005الع 13‐17  

Goetsch & Davis , 1994 ,:( 

 

 :التزام االدارة العليا  -1

ة  دارية للجودة الشاملة هو مبدأ القيادة اإلان من أهم مباديء ادارة ال           ذ  منظم  بتفي

يس له      اء    اوادارة الجودة الشاملة النه في غياب هذا الدعم تصبح الجودة ل اثير في بن  ت

.برنامج الجودة  

 ةمنظمفالجودة تبدأ من هذا االلتزام وتكتسب قوتها وفاعليتها من االدارة العليا لل                  

ات مع                  بناءل ات ونظم واجراءات العمل والعالق  ثورة تغيير في جميع االنشطة وعملي

.العاملين بما يساهم في بناء ادارة الجودة في الشرآة  

  :)العميل(الترآيز على المستهلك -2



 

دأ مراحل                         ه تب ات ومن ة االهتمام ستهلك في مقدم شاملة الم تضع ادارة الجودة ال

ات   ات ورغب رف بحاج تج   التع صميم المن ات ت ي عملي ا ف م ترجمته ن ث ستهلك وم الم

. والعمليات وخدمات ما بعد البيع  

يس          ستهلك ل صد بالم ط يق ارجي لل   فق ستهلك الخ و الم ة  ه شمل  منظم ا ي  وانم

.ةمنظمالمتسهلكين الداخليين وهم جميع االقسام واالدارات الفرعية والعاملين داخل ال  

ورد و مستهلك في        منظماالدارات داخل ال  فلذلك ينظر لالقسام و           انبين م ة من ج

سبقه وهو                    ذي ي سم ال ا هو مستهلك للق ة م ادارة عملي وم ب ذي يق الوقت نفسه، فالقسم ال

ذ   سم ال ورد للق ضًا م شكل    اي ك بال س ذل ن عك ده، ويمك أتي بع وان ، ).(2-6 (ي ي عل

2005 ، 95.(  

ى عمالئ يس عل شكل رئ د ب ة تعتم م        والمؤسسات الناجح الى ينبغي فه ا ، وبالت ه

دة آي            اتهم وأن تعمل جاه ة متطلب ة آاف االحتياجات الحالية والمستقبلية ، وعليها مقابل

  ).4العمري ، منتدى الجودة اإللكتروني ، ص.( تتجاوز هذه التطلعات والتوقعات

 

 

 

ة منظمال  

 

 

 

 

   )2 - 6( الشكل 

 مستهلك

 داخلي

وردم  

 داخلي

مستهلك

 داخلي

مورد

 داخلي

مستهلك

 داخلي

مورد

 داخلي

قسم ب قسم أ  موردقسم ج
 خارجي

 توريد

مواد أولية-  
مواد مشترآة-  

 مستهلك
 خارجي



 

  المنظمةشبكة العالقات بين المستهلك والمورد داخل وخارج

 ، ادارة الجودة الشاملة ومتطلبات اآليزو 2005علوان ، قاسم نايف، :  المصدر

 ، الطبعة االولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2000: 9001

95،بيروت  . 

:  اتباع المنهج العلمي في اتخاذ القرارات -3  

ي المفه             ة، وتبن ات القيم ائق والمعلوم وفير الحق ى ت تنادًا ال ل  اس ي لح وم العلم

سهلكين      املين والمت ع الع ك جمي ي ذل شترك ف سين وي رص التح الل ف ن خ شاآل م الم

وذلك من خالل التفهم الكامل للعمل ومشكالته التي تحدث في بيئة العمل، ويساهم في               

النوع    ات ب وفير المعلوم ه ت ى عاتق ذ عل ات ياخ ؤ للمعلوم ام آف ود نظ ك وج ق ذل تحقي

.والوقت المطلوبين  

:آة الموردين  مشار-4  

سمح                   ترآز ادارة الجودة الشاملة على الموردين وضرورة التعامل معهم بشكل ي

ودة    اء ج وير وبن ي تط راآهم ف ة اش اءة ومحاول ستقرة وبن ة وم ات طويل وين عالق بتك

المنتجات، ولذلك فان فلسفة ادارة الجودة تعتبر المورد هو شريك في العملية االنتاجية             

ا  صمًا تح يس خ ى     ول الع عل ن االط ه م عار او منع ل االس ه باق واد من زاع الم ول انت

ا، بحيث يكرس                   اء الجودة وتطويره عمليات االنتاج، بل اعتباره عنصرًا فعاال في بن

ود                 ا بعق اط معه شرآة واالرتب المورد النموذجي جزءًا آبيرًا من طاقته االنتاجية الى ال

.طويلة االجل  

:ا  الوقاية من االخطاء قبل وقوعه-5  

ى  د عل دأ يؤآ ذا المب ذلك         ان ه واء وآ د س ى ح ائج عل ات والنت ودة اداء العملي ج

ة من                       دأ الوقاي ك يحقق مب ة مع المواصفات، ألن ذل آمؤشر لمنع حاالت عدم المطابق

ل               اس والتحلي االخطاء قبل وقوعها وهذا يتطلب استخدام مقاييس مقبولة الغراض القي



 

ومخططات السبب والنتيجة وغيرها والتي     )  باريتو    (المتمثلة بخرائط الضبط وتحليل   

.تستخدم في ضبط جودة العمليات والنتائج  

: الجودة  الجماعية عن تحقيقمسؤوليةال -6  

سم                       رفع مبدأ الجودة مسوؤلية الجميع في الشرآة وليس فقط مسوؤلية موظفي ق

.مواصفات المطلوبةضبط الجودة، بل الجميع هم مسؤولون عن بناء جودة مطابقة لل  

ع شعار الجودة                يولذلك          وب ومن رف ساهم هذا المبدأ في الوقاية من حدوث العي

.عند المصدر  

:ة منظم النظرة التكاملية لل-7  

بعض                     شرآة مع بعضها ال ان هذا المبدأ يؤآد على التكامل الشامل بين انشطة ال

.لجودة المطلوبةبما يؤدي الى تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل با  

: دعم وتدريب العاملين -8  

دريبهم                 ب ت املين، اذ يج اءة الع ى آف شاملة عل ودة ال ة ادارة الج ف فاعلي تتوق

.وتشجيعهم لتحقيق التطوير واآتساب الخبرات والمعارف ومواجهة التغيير  

اء           ون الثن املين يحب ان الع ات ب د اوضحت الدراس ودهم لق ل جه ان مقاب  واالمتن

. ، وهذا ماتحرص عليه ادارة الجودة الشاملة ورعايتهم  

 : معلومات التغذية العكسية -9

شاملة                             اديء ادارة الجودة ال ق مب ر في تحقي شكل آبي ساهمًا ب دأ م يعتبر هذا المب

ى المع                 ة الحصول عل ا وذلك من خالل توفير شبكة االتصاالت التي تحقق عملي ت لوم

د                 المطلوبة في الوقت المالئم    ساهم في تمهي ية التي ت  والتي تعتبر من العوامل االساس

.ةمنظموزيادة النجاح واالبداع في ال  



 

سفة           شكل فل ا ت شاملة بانه ودة ال اديء ادارة الج سابق لمب ن العرض ال يالحظ م

اً                      ل نظام اه الجودة، فهي تمث ا تج الجودة وبناء تنظيميًا يعتمد على موقف االدارة العلي

نيًا يحقق ويعتمد على التغذية العكسية للتحديث المستمر للجودةاجتماعيًا وف  

       ولو أمعنا النظر في مبادئ الجودة الشاملة نجد أنها تسعى الى االتقان والحرص             

ى          ه ال ن خالل سعى م ذي ن دف ال ة لله الص والمراقب ار واالخ داع واالبتك ى االب عل

ين اف    شراآة ب اون وال شاملة والتع ودة ال ي   الوصول للج ساهم ف ا ي ع ، مم راد المجتم

شاملة         ادئ ادارة الجودة ال ذي يطبق مب تطوير المجتمع ووجود ثقة بين مقدم الخدمة ال

.والمستفيد منها  

        

     دارة الجودة الشاملة إعناصر : خامسا  

ة،                            وذج متكامل من نظم فرعي ارة عن انم ان نظام ادارة الجودة الشاملة هو عب

ى             منظماس في ال  ـوفرها باالس والتي ينبغي ت   اج ال د تحت ة ، او يفترض انها موجودة وق

ة لتحقيق اه          ط والتكامل فيما بينها   ـالرب ام ـداف نظ ـ، وان جميعها تعمل بصورة تكاملي

و شكل  الج ي ال ـحة ف ر موض ـذه العناص ث تتمث )2-7  (دة ، وه يـ حي ا يل           ل فيم

     ) (James,1996,48‐54: 

  :  عملية الجودة .1

.ويشمل نظام عملية الجودة على آل العمليات االدارية والتوجيهية واالنتاجية  

 :التكنولوجيا   .2

ات            ن المكون د م ى العدي شاملة عل ودة ال ي الدارة الج ام الفرع ذا النظ ل ه  يتمث

.والفقرات الضرورية الداء المهام بشكل آامل  

 :ظيمي  ن الهيكل الت .3

ا    راد الع سؤوليات االف ضمن م ة،  ويت ة المنظم ي بيئ م ف روف عمله ملين وظ

.واالتصاالت الرسمية وغير الرسمية التي تتم داخل المنظمة  



 

  :نظام االفراد  .4

ة                    ر الثقاف دريب و تغيي يم والت ة من التعل يتكون النظام الفرعي للعاملين في المنظم

.وغيرها  

 .، وغيرها  ، وظائف االعمال وتشمل مهام الجودة  : المهام  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

  )  2 -7( شكل ال

 العناصر الخمسة الدارة الجودة الشاملة

Source : James, P., (1996) Total Quality Management, Prentice 

Hall  , New York,  48 . 

 

ى           يبين ) 2-1  (       والجدول ه ال  العناصر لنظام ادارة الجودة الشاملة ويجب التنوي

ة ل ة الفعال ق الموزان ل في تحقي ام ادارة ان أي خل ة لنظ نظم الفرعي ذه العناصر او ال ه

.الجودة الشاملة يؤدي الى فقدان الكثير من قوة ومتانة نظام ادارة الجودة الشاملة  

 

عناصر نظام ادارة الجودة الشاملة

     المهام االفراد 
ن ل ا ال

ميالهيكل التنظي التكنولوجيا  عملية الجودة



 

   )2 -1(  الجدول                                   

دارة الجودة الشاملة ومكوناتهاالعناصر الخمسة إل                  

 

وجياالتكنول عملية الجودة الهيكل  
 التنظيمي

المهام        االفراد العاملون
    

)الموظف(  

 تنظيم وانظمة -

.تخطيط الجودة  

 قيادة التنظيم -

.والضبط  

 مراجعة طرق -

.التصميم  

. خط االنتاج-  

 نظام -

.المعلومات  

- 

.المسؤوليات  

. االتصاالت-  

. االدارة-  

. بناء فرق العمل-  

 التنظيم -

.والتدريب  

.االدارة تطوير -  

 الحوافز و -

.المكافات  

 قضايا -

.الجودة  

. تغيير الثقافة-  

. االعمال-  

. الوظائف-  

 

Source : James, P., (1996) Total Quality Management, Prentice  

Hall, New York, , 48 . 

  دارة الجودة الشاملةأهداف إ:  سادسا  

ا    منظم تي ترغب ادارة ال    دارة الجودة الشاملة عدد من االهداف ال             إل ة في تحقيقه

ذها في                     اه الصحيح وتنفي ذه االهداف في االتج والتي يجب عليها معرفة آيفية ادارة ه

ودة      داف ادارة الج ين اه ة ب ام بالموازن شرآة االهتم ى ادارة ال ب، وعل ت المناس الوق

.الشاملة وفق معيار االهمية النسبية والعمل على عالج اوجه الضعف في الشرآة  

د  تتعلم انيتطلب تحقيق اهداف ادارة الجودة الشاملة،            يم الجدي  ة ادارة الشرآة الق

سين        ة لتح شطة الالزم ع االن ة جمي د ممارس ذها عن ب ان تتخ ي يج ات الت والممارس



 

وان ،  (دارة الجودة الشاملة وفق اآلتي إهداف  أهم  أالجودة، ويمكن تحديد      ، 2005عل

99 (:  

ودة ال .1 از ج سبة يجب ان تمت ا يمكن بالن ون افضل م تقرار، وان تك منتجات باالس

 .ةمنظملل

شكل سريع                 منظم ان تمتلك ال   .2 ساهم ب ع المنتجات، بحيث ت وات لتوزي ة افضل القن

 .في تقديم خدمات ما بعد البيع وبما يتالءم مع احتياجات المستهلك

از ال .3 راء    منظمان تمت ى اج درة عل ادة الق ع زي ف م ة والتكي ة الدائم  ة بالمرون

ات                    وع المتطلب اج من حيث حجم ون ات االنت التعديالت التي تحصل في بيئة عملي

 .ووفقًا الحتياجات المستهلك

تمرا  .4 سعي باس ودة       ال سين الج ات تح الل عملي ن خ تج م ف المن يض آل ى تخف  ال

 .وتخفيض العيوب في العمليات أو المنتجات التامة الصنع

ال أو  )374-372 ، 2001البكري ،  (والبعض يحدد اهداف الجودة               باالعم

ا     ى تحقيقه سعي ال ا وال ام به ات القي ى ادارة العملي ي عل ي ينبغ ة الت ات الفعال الممارس

:ويمكن تناولها على النحو اآلتي   

 .القيام بتحسينات شاملة ومترابطة مع بعضها البعض داخل المنظمة .1

سام واال         .2 ع االق شارآة جمي الل م ن خ ودة م سين الج ات تح ق عملي دارات، تحقي

 .ةمنظموآذلك جميع العاملين في ال

ا                     .3 ات وخدمات م تج، والعملي  تحقيق عمليات ضبط الجودة من خالل تصميم المن

 .بعد البيع

ى                    .4 شاملة، والتي عل ايير ال  السعي الى تحقيق اختيار الموردين وفق عدد من المع

 .ضوئها تحدد العالقة مع المورد ويجب ان تبنى على اساس المشارآة

ى        دف ال ودة ته ي     ان ادارة الج ة والت ادة االنتاجي الي زي ات وبالت سين العملي  تح

سوقية،                ادة الحصة ال م زي ل االسعار ومن ث م تقلي تج ومن ث تؤدي الى تقليل آلف المن



 

ودة   داف ادارة الج ق اه ة تحقي سيد عملي ن تج شاملةويمك نج   ال سلة ديم الل سل ن خ  م

 Deming ) : 2-8(   آما في الشكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

  )  2 - 8( الشكل 

Demingسلسلة ديمنج  دارة الجودة الشاملةإهداف أ لتحقيق   

 

ادارة الجودة الشاملة ومتطلبات اآليزو " ، )2005( علوان، قاسم نايف،:المصدر

، الطبعة االولى، دارالثقافة للنشر والتوزيع، بيروت  "2000: 9001

،100   . 
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 المبحث الثاني

  ارة الجودة الشاملة ومراحل تطبيقهامتطلبات تطبيق إد   

 

متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة :  أوال   

ي ال             شاملة ف ودة ال ق ادارة الج ة تطبي صعوبة البالغ ن ال ام ت دون ان منظم

د          يتوفرلها عدد من المتطلبات الالزمة لتنفيذها، وبهذا الصدد اختلف الباحثون في تحدي

ن ير   اك م ات فهن ذه المتطلب ي اه ا ف ر  ه سعة عناص صطفى، ( ت ) 12-2، 1991م

صرًا    شر عن سبعة ع دها ب ي تحدي ذهبون ف رون ي سلمي، ( وآخ   )27-25، 1995ال

ي ية وآخر يحصرها ف سة عناصر اساس ( خم Heizer,  R  ,1996,84 بعض)    وال

ددها ي عشرة عناصريح د ،(  ف ذهبون    )391-383، 1997عبدالحمي  وآخرون ي

نهم فيجنب   ك وم ر ذل ى غي ماال   )(Feigenbaum,1991,11 وران و  ج

)Juran,1993,7‐9 ( وجمس )  James,1996,45‐50 ه      من آل   لكن  )   ما ذهب الي

ات       د متطلب شاملة     هؤالء الباحثون في تحدي أن         TQM  ادارة الجودة ال ول ب   يمكن الق

ا                          ى م اد عل ا، واعتم ي له وى الكل يس في المحت دد ول ان في الع االختالف فيما بينهم آ

احثو ات    اورده الب ي تعكس متطلب شاملة والت ودة ال ات ادارة الج د متطلب ن تحدي ن يمك

 تطبيقها 104  ،2005علوان ،( آما يلي الطافش ، ( ، ) 205  ،2004جودة ، ( ، ) 

2005، 11 (  ،)     ،السقاف 2003 ، 32(  

  :دعم وتأييد االدارة العليا -1

ن        دمات إن م شاملة أول مق ودة ال ق ادارة الج ي توفراتطبي دى  ه ا ل ا حوله لرؤي

ى للمؤسسة        رئيس األعل  ).  92 ،2008الطائي ،  .( اإلدارة العليا ، وبوجه الخاص ال

  



 

      من أهم متطلبات نجاح تطبيق ادارة الجودة الشاملة، هو التزام واقتناع االدارة               و

رار            م ق ن ث ستمر وم سين الم وير والتح رورة التط ة وض ة بحتمي ي المنظم ا ف العلي

ى               استراتيجي ال  وق عل ا النجاح والتف ستخدام الجودة الشاملة آسالح تنافسي يضمن له

.المنافسين في السوق  

      ذلك      ة، وآ شرية مختلف ة وب وارد مالي ب م شاملة يتطل ودة ال ق ادارة الج ان تطبي

اع       دون اقتن ذلك ب اء ب صعب الوف ا وي سيق بينهم سؤوليات والتن سلطات والم د ال تحدي

ذ      ا ب ا                   والتزام االدارة العلي ة حيث يتوجب عليه ر في المنظم لك والتي هي عامل تغيي

ة الحداث   ة االداري ة التحتي ه البني ق علي ا يمكن ان نطل شاء م ة وان يم المنظم شكيل ق ت

ا  ا ذات رؤي شاملة يتطلب ادارة علي دخل ادارة الجودة ال ق م اجح، اي تطبي ر الن التغيي

د،             دخل الجدي ة وفق االسلوب أو الم شكل  حديثة في ادارة المنظم يوضح  )  2-9 ( وال

.الرؤيا الحديثة النموذج االدارة الجديدة في المنظمة  
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادارة الجودة الشاملة

اساليب االدارة 
ال

طريق اليز هو التم
ا الن

دارةفلسفة اال
 الجديدة

. منتجات جديدة-  
. اسواق جديدة-  

. تكنولوجيا جديدة-  
.اعلى  ارباح-  
اعلى- انتاجية

 مخرجات ادارية

طريق الاالبتكار هو 
ز الت

البحث والتطوير هو 
 طريق االبتكار

. الجودة الشاملة-  
. التطوير والتجديد-  
. السوق هو الحكم-  



 

       )2 - 9( شكل ال

دارة الجديدة آمطلب لتنفيذ  انموذج اإل TQM  

صدر د ،:الم د ، فاي مس ،)1997( عبدالحمي ين ش ة ع اج ، مكتب   ادارة االنت

  .392 ، القاهرة ، للتوزيع و النشر

 

 

توجه للمستهلك وتعميق الفكرة  ال-2 : 

ذ                       ات تنفي العمل على تحقيق رضا المستهلكين والذي يعتبر أهم مطلب من متطلب

 .TQM ادارة الجودة الشاملة  

فالمستهلك هو محرر آل المجهودات بدءًا من تصميم المنتجات وانتهاًء بخدمات        

ود الع       ا      ما بعد البيع واعتبار رغباته هي التي تق ى اختالف انواعه ة عل ات االنتاجي ملي

.ةمنظمفي ال  

 : تهيئة الثقافة التنظيمية وبيئة العمل -3

ل              ة عم ى بيئ ة ال ة المنظم ود بتهيئ شاملة معق ودة ال ق ادارة الج اح تطبي ان نج

ا   ي تتطلبه سفة الت ع الفل ة م بة ومتناغم ا متناس ة وجعله ة التنظيمي شكل خاص الثقاف وب

.املةادارة الجودة الش  

ى                شمل عل ي ت شاملة والت ودة ال ة ادارة الج ا بثقاف ق عليه ن ان نطل ي يمك والت

سلطة     ة ال لوب ممارس ل، واس يم العم ة تنظ اد وبيئ ف ابع يم  بمختل دات والق المعتق

.والمسؤولية، وتقييم االداء وغيرها  

 : التدريب والتحسين المستمر -4



 

        سفة ادارة الجودة ا          ل فل دريب       ان عملية نق ة ت ى عملي ا تتطلب ال شاملة وتطبيقه ل

ف، وان يكون  دون توق شرآة وب ي ال املين ف ع الع ل جمي ك لتأهي ستمر وذل وتحسين م

صطلح      انيون م تخدام الياب د اس ه، وق ن بلوغ ذي اليمك ال وال و الكم ائي ه دف النه اله

Kaizen آايزن   ة     تس لوصف عملية التحسين وي   ات المتحدة االمريكي خدم في الوالي

وم التلف الصفري مفه Zero Defect .  لوصف تلك العملية   

 : فرق العمل -5

تتوقف فاعلية نجاح تطبيق ادارة الجودة الشاملة على مشارآة جميع العاملين في        

ة             رق العمل وتهيئ اء ف ك من خالل بن تم ذل ة، وي ادة االنتاجي جهود تحسين الجودة وزي

ادرة          شكل مستمر            مساحة مناسبة من حرية التصرف والمب اره ب ديم افك لكل عامل لتق

ي     املين ف ذ رأي الع ا، واخ ودة وغيره ات ج ل أو حلق ات عم دد ضمن مجموع ومتج

يم االداء        ة تقي ع االدوار، وانظم ادة توزي ة واع صميم الوظيف ل ت االت مث ع المج جمي

. واالجور والحوافز والترقية وغيرها  

داء  وضع معايير لال-6 : 

        اح ا ات نج ودة   ان متطلب اس ج ايير لقي ود مع و وج شاملة وه ودة ال دارة الج

ي  دة ف ع شرآة اخرى رائ ا م ة ومقارنته ي المنظم ة ف المنتجات والممارسات االداري

دة                     ايير جدي الصناعة أو المجال الذي تزاوله المنظمة والهدف من ذلك هو لوضع مع

ا     ي للع ة واالداء الجزئ ي للمنظم ا االداء الكل اس عليه الداء ويق ى ل ملين، ووضع أعل

.معايير مبتكرة لتصميم المنتج وتصميم العملية والشراء والتخزين وغيرها  

 :  وإتصاالت بناء نظام معلومات-7

لم يكتب النجاح لجميع محاوالت تطبيق ادارة الجودة الشاملة بدون توفير وتهيئة        

نظام معلومات   نظام معلومات يعتمد على قاعدة بيانات فعالة، ذلك فان تصميم وادارة            

ق   اح تطبي رطًا لنج اره ش ا واعتب ام االدارة العلي ة متطور يجب ان يحظى باهتم حديث

اذ     ات واتخ ة البيان ي معالج ة ف اليب حديث ق اس ن تطبي د م شاملة، والب ودة ال ادارة الج



 

ذهني   صف ال ا الع ن اهمه ددة م اليب متع ى اس اد عل رارات باالعتم  Brainالق

Storming تجاهات    واسلوب استقصاء اال   Attitudes Surveys   دفق   وخرائط ت

وفره             ا ي ذا م ا، وه المعلومات وبحوث العمليات واالساليب االحصائية المختلفة وغيره

ة،           ات داخل المنظم ع العملي زة        نظام المعلومات لضبط جمي  وان من الخصائص الممي

لواقعي في   السلوب االدارة اليابانية والذي ساهم في تطبيق الجودة الشاملة هو نهجها ا           

از      ـو الجه ـة ه صال بالمنظم ام االت ان نظ ا ب ـانا منه ة ايم صاالت فعال نظم ات ا ل تبنيه

ة       و ، ) 172 ، 2002عبدالمحسن ،   ( العصبي لها      هناك تأثيرات آثيرة تتطلبها عملي

TQMتطبيق   ) : 2-10 (  آما هو مبين في  شكل     
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 المستهلكون



 

 

 

    )2 -10( الشكل 

 تأثيرات إدارة الجودة الشاملة

Source : James, P., 1996,  Total Quality Management, Prentice 

Hall, New York, 46 . 

 

 : توثيق العالقة مع الموردين -8

ذيها           ث يغ شاملة، حي ودة ال سفة ادارة الج سي لفل ذي الرئي وردون المغ ر الم يعتب

وردين          بالمدخالت المالئمة بالجودة والكم    ار الم ار اختب ية والسعر والوقت، وجعل معي

ساهمتهم في نجاح وتطوير                          م من حيث مدى م يم موضوعية له ة تقي ى عملي يستند ال

.سعي الى تحقيقهايعمليات ومجهودات ادارة الجودة الشاملة واالهداف التي   

: ممارسة النمط القيادي المناسب -9  

        بة   إ ة مناس اط القيادي ر االنم نمط    ن أآث و ال شاملة ه ودة ال ق إدارة الج لتطبي

الديمقراطي والذي يسمح بمشارآة العاملين في وضع االهداف واتخاذ القرار والتوسع       

ى   د عل ذي يعتم وقراطي وال ديكتاتورى أو األت نمط ال ا ال صالحيات، أم ويض ال ي تف ف

ات، فهو ال يناسب                        ى فرض األوامر والتعليم ى أسفل فقط وعل ى ال االتصال من أعل

دة  ة الجدي روف    . المنهجي ت ظ ه إذا آان ال ان ذا المج ي ه امز ف شارد ويلي ول ريت ويق

باً               الشرآة ال تسمح اساسًا بفكرة تفويض السلطة للعاملين فربما يكون الوقت غير مناس

ويليامز (لتطبيق ادارة الجودة الشاملة  44,1999,. ( 

 : المراجعة الشاملة للتنظيم -10

 التدريب والتعليم المستمر



 

      دخل ادا   ق م ات ان تطبي دة بيان ا قاع ى تكنولوجي دة عل شاملة المعتم ودة ال رة الج

د        ا وق املة لتنظيمه ة ش وم بمراجع ة ان تق ا للمنظم ن االدارة العلي ب م ورة يتطل متط

ة، الن تطبيق               املة للهيكل التنظيمي للمنظم ادة النظر بصورة ش ى اع ك ال يدعوها ذل

دي،        ادارة الجودة الشاملة يحتاج الى تنظيم جديد ، له سمات تخ           تلف عن التنظيم التقلي

دول  ذي  ) 2-2(والج د ال يم الجدي ة والتنظ دي للمنظم يم التقلي ين التنظ رق ب يوضح الف

.تتطلبه عملية تطبيق ادارة الجودة الشاملة  

  )2 - 2( الجدول 

 TQMمقارنة خصائص التنظيم التقليدي والتنظيم المالئم لـ  

 

التنظيم/ المعيار ت م الجديدالتنظي التنظيم التقليدي   

1- رن     هرمي ، وظيفي ثابت نوع التنظيم  صفوفي، وم ضوي م ع

 متكيف مع الظروف المحيطة

2- ستويات   الم

 االدارية

ستويات  تعدد المستويات االدارية دد الم اض ع انخف

 االدارية

3-  واسع ضيق نظاق االشراف 

4-  واسع ضيق التصميم الوظيفي 

5- نسيق بالمعلوماتالت يتم التنسيق بالسلطة نوع التنسيق   

6-  آنية ومتزامنة متتالية ومتتابعة نوع العالقات 

7-  ذاتية خارجية نوع الرقابة 

8- ويضفاالتجاه نحو الت االتجاه نحو المرآزية السلطة   



 

9-  االعتماد على العمل الجماعي حسب توصيف الوظائف اداء العمل  

10- ة  مادية وعلى اساس فردي نوع العمل  ة ومعنوي اس ىعلمادي  اس

 جماعي

11- ين  المنافسة  ون ب ى ان تك ل ال تمي

 االفراد

ون  ى ان تك ل ال ى تمي  عل

  مجاميعشكل

12-  

 

 

ى     نوع السلطة ن االعل مية م لطة رس س

 الى االسفل

ى   ن االدن ة م لطة مقبول س

 الى االعلى

  

 ، مكتبة عين شمس"  ادارة االنتاج  " ،)1997(،   عبدالحميد ، فايد:المصدر

   .390،  ، القاهرة  النشرللتوزيع و 

 

دارة الجودة الشاملة مراحل تطبيق إ : ثانيا  

يعتبر تطبيق ادارة الجودة الشاملة في المنظمات عملية ليست سهلة وتحتاج الى        

فادارة الجودة الشاملة هى منهجية علمية متطورة . وقت طويل الستكمال مراحلها 

ى تحسين جودة المنتج من أجل إرضاء ترتبط بكافة نشاطات المنظمة وتهدف ال

جودة. (المستهلك  ،  2004 ، 213(،  )     ،السقاف 2003 ، 103. (  

            ودة الشاملة عدة مراحل، وقد حدد جابلونسكي  ـيتطلب تطبيق مدخل ادارة الج    

 )   Jablonski,1991,57 (         خمس مراحل لتطبيق ادارة الجودة الشاملة وهي        

  :) 13 ،2005 الطافش ،(      

  التهيئة أو االعداد     :   المرحلة االولى  -



 

  الدراسة والتخطيط   :   المرحلة الثانية   -

  التقويم    :  المرحلة الثالثة    -

  التنفيذ     :  المرحلة الرابعة  -

  تبادل الخبرات   :  المرحلة الخامسة -

       ي        ا يل وان (ويمكن تناول هذه المراحل آم ،  2004جودة،   ( ،)110،  2005،  عل

21(:  

 

 

 

التهيئة أو االعداد : المرحلة االولى  

دخل ادارة الجودة         ق م ى تطبي ة مدى الحاجة ال ارة عن معرف ة عب ذه المرحل ه

د وتوضيح عدد من                   ة تحضيرية لتحدي الشاملة في الشرآة المبحوثة، فهي تمثل مرحل

:القضايا ومنها   

.جية توضيح الرؤيا االستراتي-  

. تحديد رسالة الشرآة-  

.تنفيذ ادارة الجودة الشاملةل تحديد الموارد المطلوبة ل-  

الدراسة والتخطيط: المرحلة الثانية   

بناء على البيانات التي تم تجميعها في المرحلة السابقة، وفي حالة آونها مشجعة        

ملية التطبيق وذلك التخاذ قرار تطبيق ادارة الجودة الشاملة، يتم التخطيط الى ع

هذه المرحلة حجر األساس تعتبرو، بتشكيل لجنة تسمى لجنة ادارة الجودة الشاملة



 

 لعملية التغيير داخل المنظمة ، حيث يقوم األفراد الذين يشكلون مجلس  تسمى لجنة

باستعمال البيانات التى تم تطويرها خالل مرحلة االعداد لتبدأ مرحلة التخطيط الجودة 

ن سعيد، ب (.الدقيق 1997،85.( 

: باعداد اآلتي  هذه اللجنةتقومو   

. اعداد خطة اولية لتنفيذ-  

. تحديد الموارد المطلوبة للخطة-  

. تحديد استراتيجية التنفيذ-  

التقويم : المرحلة الثالثة   

          :تتضمن هذه المرحلة تقويم واقع الشرآة المعنية من حيث   

      يمكن اعتباره قوة  آة ومن ثم تقويمه بهدف تحديد ما  دراسة الوضع الحالي للشر    -

TQMداعمة لتنفيذ مدخل         ة            أو ما    ذ ومحاول يمكن اعتباره ضعفا عائقًا لعملية التنفي

.تذليلها  

ص    -      ستهلكين ب ات الم يم اراء واتجاه ة وتقي ل  ـدد التغييـدراس ة عم ي بيئ رات ف

. الشرآة  

التنفيذ : المرحلة الرابعة   

        ا         وه بعض يعتبره شاملة، وال ي تعتبر أهم مراحل تطبيق مدخل ادارة الجودة ال

ات      ة متطلب ة لترجم ة الحقيقي  البداي TQM   ن ون م ي تتك ع، وه ى ارض الواق  عل

:مراحل فرعية أو خطوات رئيسية وهي   

ة ادارة الجودة الشاملة  فتهيئة البيئة الثقافية المالئمة لفلس:  الخطوة االولى   



 

        ة                 تهيئةلب هذه الخطوة    تتط ذه المرحل تم في ه ل، وي ة المناسبة للعم  البيئة الثقافي

ن           دد م ام بع ل بالقي شاملة وتتمث ودة ال سفة ادارة الج ى فل املين عل ع الع دريب جمي ت

:البرامج وهي   

 .اء التعليم واعادة التعليم للمدر .1

 .ةمنظمتطوير وتحديد رؤية واضحة لمستقبل ال .2

اديء           منظمي لقيادة ال  انشاء وتكوين فريق ادار    .3 شاملة، وتطبيق مب ة نحو الجودة ال

نج  ص      Demingديم ين االدارات وتخل واجز ب اوز الح شر ولتج ة ع   االربع

 .العاملين من الخوف

 .ة بما ينسجم مع فلسفة ادارة الجودة الشاملةمنظمتطوير وتوظيف جميع موارد ال .4

شاآل وتحسين .5 ي حل الم دخل العلمي ف تخدام الم ات اس ي  العملي دد ف و مح ا ه آم

 ). 2-11( الشكل
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  )2 -11( الشكل 

 TQM  عمليات حل المشاآل في

ادارة الجودة الشاملة ومتطلبات اآليزو " ، )2005(علوان، قاسم نايف، : المصدر

، الطبعة االولى، دار الثقافة للنشروالتوزيع، بيروت  "2000: 9001

،112.  

  

دوات حل المشاآلأ: ثانية الخطوة ال  

ة                            يادة ثقاف شاآل من خالل س في هذه الخطوة من عمليات التنفيذ يتطلب حل الم

ة تتم   ذه ثقاف ستمر وه سين الم شاآل، وان اج   االتح ل الم ة ح ع ثقاف ى م ل ش راءات ح

شكل    ي بال ا ه شاآل آم ا      )  2-11  (الم م تحليله ن ث شكلة وم د الم دأ بتحدي ي تب والت

.تيار الحل االفضلوصوًال الى اخ  

        :  )112، 2005علوان، (دوات حل المشاآل ما يليأهم ان من أ

  .يل العمليات تحل  .1

 . العصف الذهني    .2

 . خرائط السبب والنتيجة أو آما تعرف بهيكل السمكة   .3

   . تحليل باريتو  .4

 

 

  حصائي للعمليات الضبط اإل: الخطوة الثالثة 



 

        املين             تتطلب عملية حل المشا    دريب الع آل التي تم تحديدها في الخطوة اعاله، ت

تخدام ادوات ال   ة اس ى آيفي ا    ضعل ا بم سير نتائجه ة تف ات وآيفي صائي للعملي بط االح

.يؤدي الي تحسين جودة العمليات  

تصميم التجارب : الخطوة الرابعة   

        دى ادوات الض ي ة تتع اليب احصائية متقدم تخدام اس وة اس ذه الخط ي ه بط تم ف

ة    ذه المرحل ي ه ات، وف يم العملي ايير تعظ صميم لوضع مع وة الت ى خط االحصائي ال

اجوآي  رق ت تخدام ط ارب اس صائي للتج صميم االح ب الت  يتطل

)Taguchi,1993,132 : والتي تساعد في )  

  .  تصميم مواصفات العملية .1

  .ابعاد العملية المثلى  .2

اجوآي           رق ت ز ط وترآ Taguchi ل ا ى التحلي ي    عل رارات الت صائي للق الح

ة اليتطلب                       ذه الحال ة، وفي ه ق االهداف المطلوب سوف تتخذها االدارة من اجل تحقي

املين                  تدريب جميع العاملين على استخدام هذه االساليب بل تدريب عدد محدد من الع

.لقيام بهذه المهمة عند التطبيق  

تبادل الخبرات : المرحلة الخامسة   

         ة    سب              في هذه المرحل ا اآت سابقة مم ذ المراحل ال ى ضوء تنفي ة ادارة     ت وعل ه لجن

TQM  ادارة الجودة الشاملة  جراء تطبيق الجودة الشاملة والعاملون من خبرات       تم     ي

املين في              ع الع ة نقاشية تضم جمي يم ي شرآة لتقال تناول ومناقشة النتائج من خالل حلق

.دد ذلك االجراءات الالزمة بصذنتائج التطبيق األولى واتخا  

 

 

 



 

 

 

 المبحث الثالث

  دارة الجودة الشاملةإخطاء الشائعة في تطبيق األ

 و معايير تقييمها

 

  دارة الجودة الشاملةإخطاء الشائعة في تطبيق  األ:أوال

ى            ان تطبيق مدخل ادارة الجودة الشاملة لم يكن دائما ناجحًا، لذلك فان االنتباه ال

ي ت شائعة الت شاملة أو بعض االخطاء ال دخل ادارة الجودة ال ق م شل تطبي ى ف ؤدي ال

ساعدة ال   م لم ر مه ه أم ن نجاح يء م اتبط ذه   منظم ل ه ي مث وع ف ب الوق و تجن ت نح

بعض اال       لاالخطاء وبالتالي فشلها، وهذا ينبع من س         املين وال خر  وآيات االدارة او الع

اليب االحص                اج أو اخطاء استخدام االس ات االنت ا   ،ائيةاخطاء فنية آاخطاء عملي  وفيم

شائعة  اء ال م اخط ي أه ( يل دالفتاح،  ودة ، ( ،)91-85، 1996عب -237 ، 2004ج

  :) 17 ،2005الطافش ، (   )222-215 ،2000الدرادآة، والشبلي، ( ، )238

  عمل الشرآة لتحقيق نتائج سريعة -1

        ائج ملموسة       ظ ت ىت حت  قيتطلب مدخل ادارة الجودة الشاملة بعضا من الو        هر نت

يؤآد مدخل ادارة الجودة والذي يعتبر متطلبًا للنجاح          تطبيق العملي، وهذا ما   لمنه في ا  

ا لل    ات التطوير والتحسين،       تة بمنظم هو ان تقوم االدارة العلي د لعملي دعم والتأيي ديم ال ق

.قيقها في وقت قصيرحوهذه المتغيرات اليمكن ت  

  التقليد والمحاآاة لتجارب الشرآات االخرى-2



 

        دخ  اح م ي   لان نج شاملة ف ودة ال دان   المنظم ادارة الج من بل صناعية ض ات ال

دان وخاصة           تصناعية م  ع البل ه بنجاح في جمي ة تطبيق قدمة، اليعني بالضرورة امكاني

د ي            ات ق د      فعب تو صالعربية منها، فثمة توفر شروط ومتطلب ل في االم ى االق ا عل يره

.القصير  

 

 

  اخ الشرآة المالئم اتخاذ قرار التطبيق قبل تهيئة من-3

ت التي فشلت في تطبيق مدخل ادارة        منظما من ال  دمن خالل دراسة ميدانية للعد           

ذ         يرجعالجودة الشاملة ، تأآد بان سبب ذلك     رار التنفي اذ ق سرع في اتخ ة الت ى عملي  ال

ة تن                  ق ثقاف ة لنجاحه، والتي تتضمن خل ات الكافي وفير المتطلب ة تتوافق مع      ظقبل ت يمي

ن  ف ،همتطبات ر م ي آثي ة   الف ر مواتي شرآة غي ة ال اد ثقاف د ان ابع ة نج شرآات العربي

شكلها ًا ب الياطالق سفة  الح تيعاب فل شرآة الس ة ال ي بيئ رات ف ا يتطلب اجراء تغي  مم

.ادارة الجودة الشاملة  

  كافي الهمية الموارد البشريةل عدم التقدير ا-4

      شل نجاح عملي                ى ف ؤدي ال شاملة هو عدم           من االخطاء التي ت ة ادارة الجودة ال

يما    ماالهت شرآة والس ا ال ي تمتلكه رى الت الموارد االخ ة ب شرية مقارن الموارد الب ام ب

ا لهوالتكنول دخل ادارة    ورآات،شه الذجي ي م ا ف ة ودور التكنولوجي ن اهمي الرغم م ب

شكل ا       ا ت وارد       ح الجودة الشاملة، وآونه ا اال ان دور الم ة له  د عناصر الخمسة المكون

ى ا    ة عل ن االهمي ر م ضيف الكثي شرية ي ا، الن  هالب ة التكنولوجي ي   المي يس ف رة ل عب

ذه الت تالك ه شاملة كام ودة ال ذ ادارة الج يط لتنفي د التخط ا عن لنولوجي دخل ، ب ذا الم  ه

ى  ز عل الثيرتك ائم ث ة و دع ع بع م متفاعل ة م ي ضتكامل بعض وه ودة :  ها ال ج

.، وجودة البيئة لبشرية، وجودة التكنولوجيا ا التكنولوجيا المادية  

   عدم توافق سلوآيات قادة الشرآة مع اقوالهم-5



 

ي تعطي         ادة الت اب القي ًا عن غي ر تمام ة يعب شيء والعمل بخالف ان التصريح ب

ه، عن                    ا يقول اد ان يفعل غيرم ذي اعت ادة ال ذ  دالقدرة للعاملين، وهو ذلك النمط من القي ئ

ؤثر في        مى العاملين وهو اخطر عا    دل هؤالء القادة مصداقيتهم ل    ثفقد م ي ل أو عنصر ي

.لةمنجاح مدخل ادارة الجودة الشا  

  تتالءم مع ادارة الجودة الشاملة  اتباع أنظمة وسياسات ال-6

ا            ن بينه شاملة وم ودة ال دخل ادارة الج ذ م ات لتنفي اك متطلب ان هن رنا ب ا اش آم

ا تتض             ة وم ق        ضرورة التخلي عن سياسة التعويض التقليدي ة تخل منه من حوافز فردي

شغل       ي ت يم الت رق التقي ى ط اء ال دم االتج ات وع يس الجماع راد ول ين االف افس ب التن

ة                 نظم الروتيني ذلك االجراءات وال ار، آ القائمين بها بجوانب بعيدة عن االبداع واالبتك

.القديمة، آل ذلك اليتماشى مع تطبيق مدخل ادارة الجودة الشاملة  

معلومات عن االنجازات المحققة الفشل في توفير -7  

تعتبر عملية القياس من االمور الهامة في عمليات التحسين المستمر لالداء، فمن        

ا ي م التفك  مخاله ن ث الي، وم د االداء الح ن تحدي سينيك ن  هر بتح ذا م ستقبل ه ي الم  ف

ام   و  جانب، ومن جانب اخر فان توفير معلومات عن حجم االنجاز المحقق             وضعها ام

ذ ادارة             ة لتنفي زام بالخطة الالزم د من االلت العاملين آافة، يساعد ذلك في تحقيق المزي

ؤدي ب  ذا ي شاملة، وه ودة ال ل  دالج ن عم ه م وه الن ا حقق املين بم زاز الع ى اعت وره ال

ستمر،        حد من ال   ي ايديهم مما يدفعهم الى المز     ى التحسين الم دفعهم ال ة وي ماس والدافعي

ذه المع      ا اوعدم االعالم                  ولذلك فان غياب ه شل في توفيره لومات سواء من حيث الف

.عنها سيولد الشعور باالحباط وعدم الرضا  

   التصدي للمشاآل الكبيرة مع بداية التطبيق-8

        رات الج  ى التغي شاملة عل ودة ال دخل ادارة الج د م سريعةذاليعتم ة ال ه ،ري  ولكن

ان ال  سي ي والتعامل مع     عى الى تحقيق نجاحات صغيرة بمرور الوقت، ف ر المرحل تغيي

شاملة،                  سفة ادارة الجودة ال المواضيع بالتعاقب هو االسلوب االفضل الذي يتفق مع فل



 

ل          ظوحيث ان الكثير من مشاآل المن      ا تمث مة هي موجودة وليست وليدة الحاضر ولكنه

شكل                 ا وب ا آني تراآمات لمشاآل عبر فترات زمنية طويلة، فانه ليس من االنصاف حله

.االن ذلك قد يؤدي الى عدم تحقيق نجاح في حلهسريع،   

   عدم االنصات الكافي للمستهلكين والموردين-9

        ستهلك  ام بالم ر االهتم ودة  من والييعتب دخل ادارة الج يات م ن أساس وردين م

الل اال  ن خ شاملة، فم ات     ال ات ورغب د حاج ن تحدي اش يمك شارآة والنق صات والم ن

ن بالرضا الكامل عن   ي المستهلكر بها، الن ذلك سوف يشع     وبالتالي االيفاء  المستهلكين

.ة ومنتجاتهامنظمال  

ة                      ومن ناحية آخرى فان الموردين يمكن اعتبارهم طرفا ايجابيا في ثقافة المنظم

وق               بل في ظل الجودة الشاملة يتم اعتبارهم شرآاء للشرآة بما يقدمونه من خدمات تف

.ةممنظتحتاج اليه ال عملية توريد ما  

       ة تعرف ماذا يريدون من غير ان تستمع اليهم فان منظمولذلك فان االعتقاد بان ال

ى              ه االول شاملة وهو في بدايت ى مدخل ادارة الجودة ال ذلك يمثل ضربة قاتلة توجه ال

.في الشرآة، وبالتالي اليكتب له النجاح  

  ين االهداف القصيرة والطويلة االجلبزن وا تحقيق الت-10

      شاملة رؤي          ا ستكون               ةتتطلب ادارة الجودة ال ا لم ل االدارة العلي ستقبلية من قب  م

ذلك  ق مكاسب في االجل القصير، ول يس مجرد تحقي ستقبل ول ه شرآتهم في الم علي

ت        ياع للوق ه ض ر بأن ي التفكي ستغرقه ف ذي ت ت ال ى الوق ر االدارة ال ب ان تنظ اليج

ه خطوط عر شأ عن تثمار سين و اس ل ه د، ب ية توالجه ضة اساس ي كي ا ف دًا له ون مرش

سطحية    شاآل ال ة الم ي معالج صب ف لوب االدارة ين ان اس ين ب ذلك اذا تب ستقبل ول الم

.قصيرة االجل، فانها بذلك لن تكون سندًا في تطبيق مدخل ادارة الجودة الشاملة  

 

  دارة الجودة الشاملةإمعايير تقييم تطبيق   :ثانيا 



 

        شاملة بيق مدخل ادارة الجودة    تختلف معايير تقييم تط    ى اخرى   منظم  من   ال ة ال

اذج التي يمكن استخدامها في                موآذلك حسب النماذج المستخد    يم، ومن النم ة في التقي

ا    ك، هو م س  ذل الكو  تت ة م  Malcolm ة ي م االمريكلخدمه لجن Baldrige  National 

Quality .1987 والتي تأسست عام    

      د                  ويستخدم في هذا التقييم نمو       ة ويتكون آل بع اد اداري ذج يتكون من سبعة ابع

اد هي           وان،    ( منها من عدد من عناصر المهمة، وهذه االبع ) 119-117،  2005عل

: ) 24 ،2005الطافش ، (  ،          

.بعد نمط القيادة  -أ  

.بعد المعلومات -ب  

.بعد التخطيط للجودة -ج  

.بعد الموارد البشرية -د  

.بعد توآيد الجودة -هـ  

.بعد نتائج الجودة -و  

.بعد رضا المستهلك -ز  

اط التي                             ه عدد النق ين تحدد بموجب سابقة وزن مع ويعطى لكل بعد من االبعاد ال

شرآة التي تطبق                  تخصص لهذا البعد ولكل عنصر فرعي مكون له، بعدها يتم تقييم ال

.ة الجودة الشاملةرمدخل ادا  

        يق مدخل ادارة الجودة الشاملة وقد استخدم قياس تطبلوهناك مدخل آخر استخدم 

ل     Arab Maritimeمن قب Transport Academy ام   ، يتكون من    1993   ع

). 2-3 ( ة عناصر وهي موضحة في الجدولعون من سبكخمسة ابعاد وآل بعد يت  

 



 

) 2 - 3 (جدول ال  

.دارة الجودة الشاملةإافة التنظيمية لمدى مالءمة مدخل مقياس الثق  

 

بعاداال ت رصالعنا   

وًالأ :  القيادة   

Leadership 

ك دور االدارةاادر -1  

دور االدارة -2  

قبول المسؤولية المتعلقة بالجودة -3  

التحول الشامل -4  

السلوك والدافعية -5  

قيادة التغيير -6  

المشارآة والملكية والمخاطرة -7  

ثانيًا  : الهياآل والنظم   

 Structures and Systems 

الصاالت -1  

العمل الجماعي -2  
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ادارة الجودة الشاملة ومتطلبات اآليزو "، )2005( علوان، قاسم نايف،:المصدر

يروت ، الطبعة االولى، دارالثقافة للنشر والتوزيع، ب "2000: 9001

،118   . 

        ع المنظمات            دد       ، وعمومًا  اليوجد نموذج جاهز يمكن تطبيقه على جمي د تتع  وق

، داخل الالزمة لتطبيق مدخل ادارة الجودة الشاملة وبما يتالءم مع واقع المنظمات              مال

اة ال     ب مراع ه يج ستخدم فان اس الم وع المقي م ون ان حج ا آ ي  جومهم ة ف ب التالي وان

: اختيارهالمدخل الذي يتم   

 .التوجه نحو المستهلك .1

 .م عملية تطوير الجودةعنمط القيادة االدارية التي ينبغي ان تد .2

 .مةظالنظرة التكاملية لالنشطة التي تتكون منها المن .3

ة لل .4 ة والخارجي راف الداخلي ع االط ين جمي ل ب شارآة والتفاع دف منظمالم ة به

 .تطوير وتحسين جودة المنتجات

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل الثالث

سلوب الدراسةالدراسات السابقة وا  

  ومنهجها

 

 تمهيد

بعد عرض الجانب النظري في الدراسة الحالية التي تناول المعالجة الفلسفية بين        

ابعاد الدراسة ، لذا يجب ان تنصب هذه المعالجة باسلوب بحثي علمي ، للتحقق من                     

ذا                   ه ، فضًال عن عرض ه ين متغيرات أثير ب اثير في سياق آمي،        مصداقية هذا الت الت

ا               نهج المنطقي لمعالجته ة والم ة المشكلة الفكري ى طبيع ذا االطار     . للتعرف عل وفي ه

 : ، آما يلي تتحدد مهام هذا الفصل في ثالثة مباحث رئيسية

 

الدراسات السابقة: المبحث األول   . 

اسلوب الدراسة ومنهجها: المبحث الثاني  . 

  .وصف عينة الدراسة: المبحث الثالث

 

 

 

 



 

 

 

 المبحث األول

 الدراسات السابقة

 تمهيد

الم                  ة م درس ظاهرة معين        من المعروف في منهج البحث العلمي انه اليمكن ان ت

ًا لالنطالق                         ر اساس ذه الظاهرة التي تعتب م في دراسة ه ه العل يتم التأآد مما وصل الي

ا اد الدر. منه ة بأبع سابقة المتعلق م الدراسات ال ستعرض أه ذا ن ى ل ا عل اسة ومتغيراته

:النحو اآلتي   

 

 الدراسات السابقة المتعلقة برأس المال الفكري

ة تتكثف حول                          ود البحثي دأت الجه رن العشرين ب في منتصف التسعينيات من الق

احثين            ين الب ا ب شترك فيم م م اد فه ة اليج ي محاول ري ف ال الفك وع رأس الم موض

ا  ادئ وممارس ي مب اق عل شرآات ، واالتف ذا الموضوع وال ى.  ت ه م االطالع عل وت  

بعض البحوث والدراسات  السابقة التي اهتمت بموضوع رأس المال الفكري ، وسيتم             

:عرض هذه البحوث و الدراسات فيما يلي   

الدراسات العربية: أوال  

        -:وتتضمن هذه الدراسات ما يأتـي   

1   )  2000عبيد ، (  دراســة -



 

        ال الفكري في األداء التنظيمي ،         " هذه الدراسة الميدانية المعنونة      أثر رأس الم

ر     " دراسة ميدانية في عينة من شرآات القطاع الصناعي المختلط           هدفت الى تحديد أث

ث   ة البح ت عين ي وبلغ ى األداء المنظم ري عل ال الفك د ) 30(رأس الم ردًا ، وق ف

تنتاج          استخدمت الباحثة االستبانة آوسيلة رئي     ى اس سية لجمع المعلومات ، وتوصلت ال

.رئيس مفاده ان هناك أثرًا إيجابيًا قويًا لرأس المال الفكري على األداء المنظمي   

2   )  2001العنــزي ، (  دراسة -

        ة             ة المعنون ة التحليلي ذه الدراسة النظري ال الفكري      " هدفت ه روة   : رأس الم الث

ال         "  القرن الحادي والعشرين      الحقيقية لمنظمات األعمال في    اء رأس الم ة بن ى آيفي ال

د ان   ات الب اده ان المنظم سي مف تنتاج رئي ى اس ات ، وتوصلت ال ي المنظم الفكري ف

.تهتم بالكفاءات البشرية التي تعتبر أساس لرأس المال الفكري   

3   )  2001صالـح ، (  دراسـة -

        ة  ة المعنون ذه الدراسة العملي اط ال" ه ا بعوامل أنم تراتيجي وعالقته ر االس تفكي

اع       رآات القط ن ش ة م ي عين ة ف ة ميداني ري، دراس ال الفك ى رأس الم ة عل المحافظ

هدفت الى تحديد توافر رأس المال الفكري في المنظمات عينة          " الصناعي االشتراآي   

ذه الدراسة تكونت من                    البحث ومستوى االهتمام به والمحافظة عليه ، عينة البحث له

. شخصًا واستخدم الباحث االستبانة آوسيلة رئيسية لجمع المعلومات ) 195(  

ال                            ة البحث تضم  رأس م اده ان منظمات عين توصلت الدراسة الى استنتاج مف

اني من               ه يع ى العطاء الن ادر عل ر ق ه غي ه ، ولكن ك المقومات األساسية ل فكري يمتل

.مشكالت آبيرة  

  4   )  2002حمدان ، (  دراسة -

        ة  ة المعنون ذه الدراسة العملي شرية " ه وارد الب ات الم ة نظم معلوم ل عالق تحلي

ة في شرآات                    سية، دراسة ميداني زة التناف ق المي ورأس المال الفكري وأثرها في تحقي



 

هدفت الى تحديد عالقة نظام معلومات الموارد البشرية مع        " صناعة التأمين االردنية    

سية  رأس المال الفكري في تحقي     ة الدراسة    . ق الميزة التناف شخصاً   ) 54( بلغت عين

وآانت استمارة االستبانة هي األداة الرئيسة لجمع المعلومات ، وتوصلت الدراسة الى            

سية                زة التناف شرية والمي وارد الب استنتاج مفاده عدم وجود عالقة بين نظم معلومات الم

. 

  )  2003ميرخان ، (  دراسة  .5
      ة       هذه الدراسة  ال            "  التحليلية المعنون ة و رأس الم اليب المعرفي ين األس ة ب العالق

ديري   ن م ة م ة آلراء عين ة تحليلي تراتيجي ، دراس ه االس ي التوج ا ف ري وتأثيره الفك

ة الموصل     ة     " مجالس ادارة شرآات القطاع الخاص في مدين د العالق ى تحدي هدفت ال

ري وتأثي   ال الفك ة و رأس الم اليب المعرفي ين األس تراتيجي ،   ب ه االس ي التوج ا ف ره

شخصا وآانت استمارة االستبانة هي األداة الرئيسة لجمع     ) 51( بلغت عينة الدراسة    

شري هو  ل الب اده ان العق تنتاج مف ى اس ات ، وتوصلت الدراسة ال ات و المعلوم البيان

ل  دع المتمث ل المب ون العق ذين يملك سبها ، فال ة و يكت ه المعرف ق من ذي ينبث  المصدر ال

ا،                      زة دون غيره دم مخرجات ممي روة   للمنظمات التي تق برأس المال الفكري هم الث

وى سالح                     ه ، واق ة بحد ذات ه استراتيجية توجيهي الن بعض رواد علم األدارة يعتبرون

.تنافسي في الوقت نفسه ، بالنسبة للمنظمات المعاصرة   

  ) 2004مصطفى ، ( دراسة  .6
: إدارة الموارد البشرية    " ل الفكري في آتابه       ان الكاتب تناول موضوع رأس الما     

ري    ال الفك رأس الم صرية ل ى اإلدارة      " اإلدارة الع ز عل الل الترآي ن خ ك م وذل

وير   دريب والتط شرية والت وارد الب تراتيجية للم ال  . اإلس ب أن رأس الم د اعتبرالكات لق

االت األداء     تى مج ي ش اج ف وير واإلنت وث والتط ات البح ود عملي و وق ري ه  الفك

ارات واالختراعات  و مصدر االبتك ة؛ وه ال . بالمنظم ى أن رأس الم شير إل ذلك ي وآ

ة،                 اره أثمن أصول المنظم ه المساهمون في اإلدارة المعاصرة باعتب الفكري ينظر إلي

ا واستمراريتها ،            ة وفاعليته ات المنظم اءة عملي سهم في آف ا ي ه بم ع قيمت سعون لرف وي



 

م المسؤولون    .  تهدف للربحوتعظيم ربحيتها، إذا آانت المنظمة   دراء وه وينظر إليه الم

. عن إدارته وتنميته باعتباره سندهم لبلوغ األهداف المنوطة بكل إدارة أو قسم   

  )2004سهيلة ، ( دراسة  -7

      عالقة رأس المال الفكري وإدارة       " التحليلي المعنون  ت في بحثها  آز  ان الباحثة ر  

على إدارة رأس المال الفكري وربط      " ة ونموذج مقترح    دراسة تحليلي : الجودة الشاملة   

إدارة المعرفة برأس المال الفكري من أجل تحقيق التميز ، آما تم التأآيد على أن آفاءة 

ة،                     ة جماعي ة متنوعة وأساليب تحفيزي رامج تدريبي وفير ب زداد بت رأس المال الفكري ت

دة           إمستندة   ويم المعتم ة التق ة للوصول     لى المهارات وتطبيق أنظم اليب الكمي ى األس عل

.إلى جودة المخرجات  

 

 

 

 

 

 

 

 

الدراسات األجنبية: ثانيا  

-:       تتضمن هذه الدراسات ما يأتـي   

(  دراسة -1 Stewart , 1994 (  

        الموجودات األآثرقيمة : رأس المال الفكري " ان هذه الدراسة النظرية المعنونة 

ك   ي منظمت " (  ف Your  Company‘s    Valuable  Assets  Intellectual 

Capital  ا  )  رًا عنه ة معب ر الملموس ودات غي ي الموج ل ف ة والتحلي أهتمت بالدراس



 

ذا الموضوع    تم به ي ته شرآات الت دد الباحث بعض ال د ح ري ، لق ال الفك رأس الم ب

: الجديد ، وتوصلت الدراسة الى بعض االستنتاجات منها   

ة  -أ   ر الملموس ودات غي د   ان الموج ن ان تزي ة يمك ودات ذات قيم تج موج تن

.الخط األخير من الميزانية   

.  ان رأس المال الفكري مادة خام يمكن ان ترفع باالستخدام -ب    

(  دراسة -2  Stewart , 1997 (  

        "ان هذه الدراسة النظرية التحليلية المعنونة    الثروة الجديدة : رأس المال الفكري 

" للمنظمات   

      ) Intellectual  Capital  :  The New Wealth  of Organizations   ( 

دة   ى ع د توصلت ال ه ، وق اده وتنميت ة ايج ال الفكري وآيفي أهتمت بقياسات رأس الم

: توصيات آان اهمــــها   

  االفادة من ما-أ .  يحمله العاملون من معرفة ضمنية   

. المعرفة  تنمية وتدريب العاملين على ايجاد المزيد من هذه-ب  

(   دراسـة -3  Edvinsson , 1999 (  

      "(قياس رأس المال الفكري "  ان هذه الدراسة العملية المعنونة    Intellectual 

Capital Measurement  هدفها قياس رأس المال الفكري في شـرآة             ) 

 )   Skandia .السويدية للتأمين والعمليات المصرفية )   

        :د توصلت هذه الدراسة الى توصيتين هما ولق  

 ضرورة إصدار ميزانية خاصة برأس المال الفكري ملحقة بالميزانية السنوية -أ

.    العامة للمنظمة تظهر القدرات المستقبلية للمنظمة عن طريق رأس مالها الفكري   



 

ة  قياس رأس المال الفكري يجب ان يكون غير رقمي وانما يرسم قيمًا اتجاهي-ب

.توثر في قيمة المنظمة   

(  دراسـة -4 Luthy , 2000   (  

ة   ة المعنون ة النظري ذه الدراس اته                  "        ان ه ري وقياس ال الفك رأس الم

 ) "   Intellectual Capital and  Its Measurement  ى إعطاء     )  هدفت ال

ات    طرق عديدة لقياس رأس المال الفكري ، اذ أعطت طريقة قياس             ات بالمكون المكون

-:، وطريقة سكانديا ، وتوصلت الى االستنتاجات اآلتية   

. ان رأس المال الفكري هو الموجود الحرج بالمنظمة -أ     

. ان إدارة المعرفة ترفع رأس المال الفكري -ب    

(  دراسـة -5 Bonits , 2000  (  

" ( المعرفة المنظمية ادارة "         هذه الدراسة المكتبية المعمقة والمعنونة 

Managing Organizational Knowledge  هدفت الى التفتيش عن مصدر ) 

المعرفة في المنظمة ، وقد توصلت الدراسة الى استنتاج مفاده ان مصدر المعرفة في 

.المنظمة هو رأس المال الفكري   

( دراسـة -6 Bonits , 2001  ( 

         ة  ة المعنون ذه الدراس دير الم" ه ة تق ودات المعرفي اذج : وج تعراض النم اس

ري     ال الفك اس رأس الم ستخدمة لقي " الم Assessing  Knowledge  assets  : 

review  of  the Models  used  to Measure    Intellectual  Capital " 

ة ، وتناولت بالبحث                    اييس المالي ال الفكري والمق اييس رأس الم هدفت للتفريق بين مق

ياء                 والتحليل القياسات الم   ر من األش يس الكثي ا التق سها ولكنه سها بنف الية التي تقيس نف

تنتاجات              مثل المعرفة، رأس المال الفكري، رضا العاملين ، وتوصلت الدراسة الى اس

: عديدة منها   



 

ال          -أ رأس الم اس ل ع مقي دة بوض ديات جدي ه تح ة واج اييس العالمي س المق  ان مجل

. الفكري  

.ال الفكري تختلف عن المقاييس المالية  ايجاد مقاييس مرنة لرأس الم-ب  

( دراسـة -7 Bonits , 2001 (  

          ة  ة المعنون ذه الدراس ال الفكري " ه ادة عن رأس الم " ( آراء القي Thought 

Leadership on Intellectual Capital ادة من      )  ى استعراض آراء الق هدفت ال

وع رأس   ين بموض امين والمهتم دراء الع اب والم ددهم  الكت الغ ع ري الب ال الفك  الم

ال الفكري ، وان                     ) 536( رأس الم ع ل ؤتمر الراب وا في الم ذين أجتمع ًا ال مديرًا وباحث

:التوصيات التي خرج بها المؤتمر هـي   

. تحدي النظم التقليدية الخاصة بقياس قيمة المنظمة -أ  

.ي من رأس مالها الفكر% ) 45(  ان الدول الغربية الزالت تستخدم فقط -ب  

. هناك تغير جذري في سوق العمل بعد دخول اقتصاد المعرفة -ج  

. يجب ان تكون هناك قيادة في آل منظمة ترعى رأس المال الفكري -د   

  )( Skyrme ,  2003 دراسة -8

"  نماذج لقياس رأس المال الفكري 7:        وهي بعنوان  intellectual capital . 

Samples to measure the 7   " هدفت الّدراسة إلى بيان تزايد االهتمام بأساليب  

 تبين فكرة جزئية منظماتقياس رأس المال الفكري حيث آانت الميزانيات العمومية لل

عن حالتها الحقيقية، وآانت في بعض األحيان تحتوي على بيانات مضللة، لذلك 

شرآات وهذا ما تحتاج إلى تدابير آفؤة والزمة للوصول إلى معرفة القيمة الحقيقية لل

.يمثل رؤى الحاآمية المؤسسية للمنظمات المستخدمة لرأس المال الفكري  



 

         بأثر رأس   إدارة الشرآات على معرفة آافية  يجب ان تكون: نتائج الدارسة

المال الفكري باعتباره موردًا غير ملموس، لذلك قد يواجه عدم دقة في عملية القياس 

قد يؤثر على أحكام المدققين الداخليين والخارجيين، لذلك واإلفصاح عنه وهذا مّما 

يجب أن يكون هناك نموذج قياس يأخذ بنظر االعتبار األمور القانونية والمحاسبية 

.لكيفية اإلبالغ واإلفصاح عنه  

( دراسة -9 Singapore Administrative University , 2004( 

"  الفكري المبادئ الخمسة لرأس المال:        وهي بعنوان   5  Concepts  of 

Intellectual Capital . الهدف األساسي ألي شرآة هو أن تكون : هدف الّدراسة" 

رؤيتها تعبر عن مصدر حيوي لنشر المعرفة فيما يتعلق بموضوع الحاآمية 

.المؤسسية ورأس المال الفكري  

        علة ومكرسة العمل على إنشاء شبكة فامنظمات توصلت الّدراسة إلى أنه على ال

 من إجراءات الحاآمية والتجديد للوضع إطار آفؤ من المعرفة المتقدمة في آ

.المطلوب في مفهوم رأس المال الفكري  

(  دراسة -10  Kate Gray, Estelle Sun ,  2004( 

        المهام الستة لرأس المال الفكري : وهي بعنوان Intellectual Capital .”         

Importance of 6 “ هدفت الّدراسة إلى تقديم وإبراز أهمية رأس المال الفكري  

باعتباره المساهم في بناء  قيمة المنظمة وآذلك بيان آيفية اسهامه في عملية تقييم 

. وقياس الّنظام الخاص بالمنظمات   

        : توصلت الّدراسة إلى عدة توصيات، من أبرزها   

 عند تقييم وقياس رأس المال الفكري  أهمية التدقيق الداخلي  التاآيد على-أ

.   للمنظمات  



 

 بيان مدى أثر رأس المال الفكري باعتباره األداة المهمة لقياس وتقييم -ب

.القيمة الخاصة ألي  منظمة  

11  ) Aino , 2005(   دراسة-

 وهي بعنوان          How "آيف تنشأ رأس المال الفكري to  Generate 

Intellectual Capital   هدفت الّدراسة إلى أنه يجب التعامل مع عنصر المعرفة   " 

آأصل مهم والتعرف على أهميته في عمليات التحكم المؤسسي للمنظمات ويجب 

و آان .الترآيز عليه ألنه يعتبر من أهم عناصر تحقيق أهداف الحاآمية للمنظمات 

الفريد اّلذي  الّدراسة أنه يجب أن تمتلك المنظمات هذا العنصر  من أبرز نتائج هذه

يضمن الميزة التنافسية لها في األسواق المالية، وآذلك يجب أن يفهم آيفية تجديده في 

 في تحقيق أهداف  آل زمان ومكان، وأن توضح االستراتيجيات الخاصة له لالسهام

. المؤسسة  

 

 

12   )  , Michel ,Nouri 2007(  دراسة -

          وفوائده من خالل الميزة التنافسيةرأس المال الفكري وهي بعنوان إدارة 

)Developing  Competitive Advantage  Through     Management 

And    Intellectual Capital هدفت الدراسه الى بيان اثر رأس المال الفكري ) 

بوصفه قوه تنافسيه مؤثره في اداء الشرآات المؤسسي، حيث تناولت نموذجا من 

 ألختبار خمسة عوامل تربط اداء الشرآات شرآات تعمل في الشرق األوسط

معرفة العنصر البشري ونموه ، : المؤسسي بادارة المعرفه، وهذه العوامل هي 

معلومات السوق ، التحالفات األستراتيجيه ، انسياب المعرفه ألتخاذ القرار، 

.المعلوماتيه   



 

         اعتمادها توصلت الدراسه الى ان جميع هذه العوامل هي مناسبه ويقترح 

لتحسين األداء المؤسسي والمعرفي للشرآه وتعتبر معرفة العنصر البشري ونموه 

والتحالفات األستراتيجيه وانسياب المعرفه ألتخاذ القرار اهم شروط نجاح األداء 

.المؤسسي على مختلف األصعده   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الدراسات السابقة المتعلقة دارة الجودة الشاملةإب  

          ة التي تبحث                      ا وم من المواضيع المهم شاملة اصبح الي ن علم إدارة الجودة ال

وم عشرات االبحاث   د الي ذلك نج ين، ل احثين والدارس د من الب ل العدي ن قب درس م وت

ة        م لتطوير وتنمي والدراسات حول ادارة الجودة الشاملة، وآل ذلك النه علم جديد ومه

.لمجالس االدارية في الدوائر والمنظماتالقدرات االدارية لمدراء الشرآات ورؤساء ا  

سابقة التي اهتمت بموضوع          وتم االطالع على         بعض البحوث والدراسات ال

ذه                يتم عرض ه ادارة الجودة الشاملة وقد اختلفت الدراسات في عمقها وشموليتها، وس

:البحوث و الدراسات آالآلتي   

الدراسات العربية: أوال   

           -:لدراسات ما يأتـي تتضمن هذه ا

  ) 1995الشبراوي، (  دراسة -1

        ة  ة المعنون ة العلمي ذه الدراس شاملة " ه ق ادارة الجودة ال دليل العلمي لتطبي " ال

سفة          ي فل شاملة ه ودة ال ان ادارة الج رى ب شاملة و ي ودة ال وم ادارة الج ت مفه تناول

د       وخطوط عريضة ومباديء تدل وترشد المنظمة لتحقيق وتحسي          ن مستمر، بحيث تع

ة مضافة لتحقيق رضا                    اء قيم ة بن مهمة اساسية لكل االفراد العاملين في المنظمة، بغي

. زبائنها الداخلين والخارجين من خالل تقديم ما يتوقعونه أو ما يفوق توقعاتهم  

المنصور(  دراسة -2  ، 1995  (  

 خلص      ة   "الباحث  في دراسته التحليلية المعنون   شاملة في القطاع    ادارة الج  ودة ال

ي   صحي االردن د        "   ال ائق اح اس الحق ى اس رارات عل اذ الق ان اتخ تنتاج ب ى اس ال

ى         اد عل ه االعتم ب تطبيق شاملة، ويتطل ودة ال ا ادارة الج ز عليه ي ترآ ات الت المكون

ن         ه م ا يمتلكون ال م راد وإص ين االف ة لتمك وات الالزم ة القن وارد و تهيئ ات وم تقني



 

ق            معلومات وحقائق ا   ا في تحقي تفادة منه ذه المعلومات لالس لى حيث يجب ان تصل ه

. الجودة   

   )1998أبو نبعة و مسعد ، (  دراسة -3 

        وان   ي بعن الي     " وه يم الع سات التعل ي مؤس شاملة ف ودة ال دفت " إدارة الج وه

ات  ين الجامع اون ب شاملة ومجاالت التع اهيم إدارة الجودة ال ى مف الدراسة التعرف إل

سلة                وم ة ومجاالت تطبيق سل نظمات األعمال وتطبيقات الجودة في الجامعات األجنبي

زو  ق    ) 9000(االي ة تطبي ة إمكاني ت الدراس ا تناول الي، آم يم الع سات التعل ي مؤس ف

ق،      ة في التطبي إدارة الجودة الشاملة في الجامعات األردنية األهلية والمعوقات المحتمل

اء اس  ى بن ة إل ذلك توصلت الدراس ات  وآ ي الجامع شاملة ف ودة ال تراتيجية إلدارة الج

.األهلية األردنية  

  ) 1998قدار، (  دراسة -4

دار          اول ق  تن ة      ة المعنون  في دراسته العلمي شاملة     " ى ادارة الجودة ال دخل ال الم

(وااليزو   9000 ا        ) "   مفهوم ادارة الجودة الشاملة على وفق العناصر التي تتألف منه

:وهي   

        يقصد بها الترآيز المباشر على تطبيق االنشطة بما يمكنهم من توفير            :  الدارة  ا

ة              الجودة المطلوبة للزبون، ويساعد المدراء على تفهم العمليات التي يقومون بها وآيفي

ي ان      ام ، فينبغ اح الت ق النج ل تحقي ن اج رين م ع اآلخ ل م ق التفاع سنتحقي ك تح  تل

سلع              العمليات عن طريق ادوات وتقنيات       ديم ال ا من تق ا يمكنه شاملة بم ادارة الجودة ال

.والخدمات الملبية لحاجات الزبون ورغباته   

        ة                 :  الجودة   سلعة أو الخدم ه ال ذي تحقق تحديد رضا الزبون ومستوى االشباع ال

زة                    ة في احراز المي ل محرك المنظم مقابل مقياس متطلباته الخاصة والعامة التي تمث

.التنافسية   



 

         تشمل جميع االفراد واالقسام في المنظمة، مما يتطلب تحقيق التكيف            :  الشاملة  

  .للتحسين المستمر للعمليات بما يضمن تحقيق التسليم الجيد للقيمة الى الزبون 

  آل يحيي(  دراسة -5    ،1999 (  

      ة           ة المعنون ستلزمات تطبيق ادارة الجود      "   يرى آل يحيى في دراسته التحليلي ة  م

شاملة  ة في معمل االسمنت االبيض في الفلوجة : ال دراسة حال   ان ادارة الجودة "  ب

املين                 راد الع الشاملة ثقافة يتأصل فيها االلتزام الشامل بالجودة وتعبر عن مواقف االف

ق      ن طري دمات ع سلع والخ ستمر لل سين الم ات التح ي عملي شارآتهم ف ق م ن طري ع

.االستخدام المبدع لالساليب العلمية   

  ) 2000الزامل ، (  دراسة -6

        وان   ي بعن سعودية    " وه ة ال ة العربي ي المملك شاملة ف ودة ال وم إدارة الج " مفه

ام                م فحص مدى إلم شاملة ومن ث وم إدارة الجودة ال ام لمفه وهدفت إلى تقديم إطار ع

ش         سعودية وسبل ن ة ال ة العربي ا في المملك ر المنظمات بها والمعوقات الرئيسة لتطبيقه

ام                       نهج الوصفي حيث ق ك استخدم الم ق ذل الوعي بمفاهيمها ومبادئها ، من اجل تحقي

د توصلت      ) 161(الباحث ببناء استبانة وزعت على       شاملة وق منظمة تطبق الجودة ال

ى أن  ة إل ـق مفه% ) 42( الدراس سعودية تطب ـات ال ن المنظمـ ـم ـودة ـ وم إدارة الجـ

.لتطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة منها تخطط % ) 21,5( الشامــلة وان   

(  دراسة -7  ،  البطي  2000 (   

إدارة الجودة الكلية الشاملة وإمكانية تطبيقها في الميدان التربوي         "        وهي بعنوان   

سعودي  ا  "  ال ودة بمعظمه ات الج ا أن تعريف ائج منه ة من النت ى مجموع وتوصلت إل

ا  صاديًا ومنه ى اقت ذ منح ود: تأخ سلعة أو أن الج ن ال ستفيدين م ي الم ي رض ة تعن

ه ،         الي المجتمع بكامل ور، وبالت اء األم الخدمة، واعتبر المستفيدون هم الطالب، وأولي

.ويمكن تطبيق إدارة الجودة في الميدان التربوي بشكل عام   

  ) 2001الجنابي ، (   دراسة -8



 

ة        ة المعنون ل العو    "        هذه الدراسة التحليلي د وتحلي ؤثرة في        تحدي سية الم امل الرئي

ة،    صناعات الكهربائي ة لل شرآة العام ي ال ة ف ات النمطي ى المنتج التطبيق عل ودة ب الج

ال             " معامل الوزيرية    دخل الداء االعم ا م هدفت الى تعريف ادارة الجودة الشاملة بانه

 يحاول تعظيم القدرة التنافسية للمنظمة من خالل التحسينات المستمرة لجودة منتجاتها،          

.وافرادها، وعملياتها، وبيئتها  

  )2001العزاوي، (   دراسة -9

ة     ة المعنون ة العلمي ذه الدراس ة              "        ه شاملة و البيئ ودة ال ة ادارة الج انظم

 ISO  9000، ISO  14000 ا  "   ا بانه شاملة وعرفه ودة ال وم ادارة الج تناولت مفه

ا     فلسفة وثقافة، وثقة الفرد والمنظمة بانها يم     كن ان تعمل اليوم افضل من األمس وانه

ع                 ة في الموق ات واالنظم ستعمل غدا بمستوى افضل من اليوم من خالل وضع العملي

.الذي سيحقق التمييز ويقلل االخطاء  

  ) 2002جويلى  ، (   دراسة -10 

هدفت الى الكشف    " المتطلبات التربوية لتحقيق الجودة التعليمية      " وهي بعنوان          

ستدعي            عن   متطلبات تطبيق الجودة الشاملة في مجال التعليم ومعرفة المبررات التي ت

نهج   ة الم تخدمت الباحث ك اس ق ذل ن اجل تحقي ام التعليمي وم ي النظ ودة ف ق الج تطبي

د                ق الجودة تحدي ات تحقي م متطلب ى أن أه ائج الدراسة إل الوصفي الميداني وأشارت نت

اخ التعليمي           األهداف واألفكار وإشراك جميع األطرا      ى المن ز عل ستفيدة والترآي ف الم

ة                ى التحسين المستمر والتغذي واإلدارة الواعية والترآيز على المخرجات و التأآيد عل

.الراجعة  

  ) 2003الشرقاوي ،(   دراسة -11

ى إدارة       " إدارة المدارس بالجودة الشاملة     "        وهي بعنوان    هدفت الى التعرف عل

ي م شاملة ف ودة ال ة  الج دارس الثانوي ي الم شاملة ف ودة ال ع إدارة الج يم وواق ال التعل ج

صر  ة بم ي  . العام شاملة ف ودة ال اض إدارة الج ى انخف ة إل ائج الدراس ارت نت وأش



 

ور      ة األم ي معالج رة ف ى الخب وع إل ى الرج دت عل صر وأآ ي م ة ف دارس الثانوي الم

.المدرسية   

   )2003الموسوي ، (   دراسة -12

وا ي بعن يم   " ن        وه سات التعل ي مؤس شاملة ف ودة ال اس إدارة الج وير أداة لقي تط

الي                  " العالي   يم الع شاملة في مؤسسات التعل هدفت إلى بناء أداة لقياس إدارة الجودة ال

ة                   ا للتطبيق في المؤسسات التربوي ا وقابليته وذلك من خالل التحقق من صدقها وثباته

ة مجاالت          )  48( وتوصلت الدراسة إلى بناء مقياس تضمن        ى أربع رة موزعة عل فق

ة           إلدارة الجودة ات الجودة والمتابع الي وهي متطلب يم الع شاملة في مؤسسات التعل ال

ذا         وتطوير القوى البشرية    واتخاذ القرار وخدمة المجتمع وأوصت الدراسة بتطبيق ه

. مؤسسات التعليم العالي بالمنطقة العربية المقياس في  

 

 

(  دراسة -13   2004 عالونه ،   ( 

  مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في "       وهي الدراسة العلمية  بعنوان 

 الجامعة العربية األمريكية :هدفت إلى التعرف على "   

ة         .1 ة من وجه ة األمريكي مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعة العربي

ا في       نظر أعضاء هيئتها التدريسية وتحديد أآثر مبادئ إ        دارة الجودة الشاملة تطبيق

 .الجامعة آما يراها أعضاء هيئة التدريس 

ودة       .2 ادئ إدارة الج ق مب دى تطبي ة لم ة الدراس راد عين ستويات إدراك أف ة م مقارن

ة                  ستقلة اآلتي رات الم ا للمتغي ة وفق ة األمريكي ة العربي الجنس ،   : الشاملة في الجامع

التدريس الجامعي، الجامعة التي تخرج  العمر، المؤهل العلمي ، سنوات الخبرة في     

 .فيها ، و الكلية التي يدرس فيها 



 

ادئ إدارة          .3 ة بمب ة األمريكي ة العربي ر الجامع ى أم ائمين عل ين والق د المهتم  تزوي

 .  الجودة الشاملة المطبقة بالجامعة للعمل على تعزيزها وتطويرها 

  ) 2005علوان ، (  دراسة -15 

ي در وان ف رى عل ة        وي ة المعنون ته العلمي ات " اس شاملة ومتطلب ودة ال ادارة الج

زو  ناعة       "  2000: 9001اآلي ات ص ي منظم شاملة ف ودة ال ق ادارة الج ان تطبي ب

ات       ن المنظم ة م ر اهمي ا اآث ة تطبيقه راء عملي ن ج ة م د المحقق ون الفوائ ة تك الخدم

ى ال                     ه في امس الحاجة للحصول عل ون، الن ة نظر الزب تج من    الصناعية من وجه من

.الخدمة والذي يمتاز بجودة شاملة وعالية   

 

جنبيةالدراسات األ: ثانيا   

(  دراسة -1 Slack ,  1998 (  

         وان   ات    " وهي بعن إدارة العملي  Operation Management اول   "  د تن فق

دخول   ة ال ال توضح آيفي ة لالعم سفة اداري ا فل شاملة باعتباره ودة ال وم ادارة الج مفه

.لجودة، فهي طريقة للتفكير وادارة العمليات الدارة ا  

 

  (Johannsen , 2000 )   دراسة -2 

         ة        " وهي بعنوان    شاملة في منظور إدارة المعرف ى   " إدارة الجودة ال وهدفت ال

ة ووصفت  اذج المقترح شاملة والنم ة إلدارة الجودة ال يالت النظري ى التحل التعرف إل

و ات وج ة إدارة المعلوم ا  الدراس شاملة ، وعرضت نظري ودة ال إدارة الج ة ب دة الرقاب

وذج      م اقترحت نم ة ث ات وإدارة المعرف ين إدارة المعلوم تالف ب شابه واالخ ه الت أوج

. لعمليات إدارة المعرفة  



 

       ومن خالل العرض السابق للدراسات والبحوث التي أجريت في موضوع إدارة 

 : الجودة الشاملة يمكن إستخالص اآلتي 

رأس المال الفكري صلت نتائج آافة الدراسات العربية واألجنبية إلى مساهمة تو .1

 . تطبيق إدارة الجودة الشاملة في آافة مجاالت الحياة في إمكانية

أآدت الدراسات والبحوث التي أجريت في مجال إدارة الجودة الشاملة على  .2

د على المنظمات االستمرار في تطبيق هذا األسلوب اإلداري لما له من فائدة تعو

   .والمجتمع على حد سواء

        عموما فان الباحث استفاد من الدراسات السابقة في التعرف على مجموعة من 

الجوانب منها المنهجية العلمية ، واألدوات العلمية المستخدمة فيها ، وطرق معالجة 

 .المعلومات ، والمراجع األصلية في هذا المجال 

 

 

 

 

 

لدراسة الحالية عن الدراسات السابقةرؤية تميزية ل  : 

ا                   ا بينه ا اختلفت فيم ول بانه سابقة يمكن الق         بعد تناول وإستعراض الدراسات ال

ى حد           ة ال  من حيث االهداف واسلوب التحليل، ولكن تقاربت من حيث االسس النظري

 : ما، ويمكن بيان ذلك من خالل النقاط التالية



 

تها من الدراسات المتعلقة بدراسة مثل هذا الموضوع         هذه الدراسة تختلف عما سبق     .1

ال   رات رأس الم اره لمتغي ث اختي ن حي ك م راق وذل تان الع ستوى آوردس ى م عل

 .الفكري وادارة الجودة الشاملة، وذلك وفقا للمعلومات المتاحة

ة       .2 تتميز هذه الدراسة عن سابقاتها بدراستها لمساهمة رأس المال الفكري في إمكاني

ال                  تطبيق ادا  ان مدى تأثيرمساهمة رأس الم ك من خالل بي رة الجودة الشاملة وذل

 .الفكري في إمكانية تطبيق ادارة الجودة الشاملة

سابقة ذات          ات ال ة الدراس ن بقي ة ع ة مختلف ذه الدراس ي ان ه ذا ال يعن ل ه         آ

م      د قواس د توج ات ، فق ك الدراس ن تل تفادة م دم االس ي ع ة بالموضوع، واليعن العالق

ات      م ان الدراس ك ، ف ن ذل ر م بقتها، واآث ي س ات الت ة الدراس ين بقي ا وب شترآة بينه

.السابقة تعد اساسًا النطالق هذه الدراسة وامتدادًا لها   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المبحث الثاني

 اسلوب الدراسة ومنهجها

 تمهيد

        ع      ة في سياق النهوض بواق ة مهم واردة في الدراسة بداي اهيم ال اول المف د تن  يع

.مساهمته في إمكانية تطبيق ادارة الجودة الشاملة   رأس المال الفكري و  

ة           ار عين ي اط ة ف اد الدراس امًال البع يًال ش ستوجب تحل ق ت ات التطبي    ان ممكن

ين      ة ب ات المقارن اء آلي ن بن ن م و يمّك ى نح ف عل تنطاق اآلراء والمواق ة واس الدراس

درآات األدارة الع  سفية و م ات الفل دان المبحوث ، سعيا  المكون ديرين في المي ا والم لي

.الى تعزيز القدرات الموجودة و دفعها نحو أداء مطلوب   

ال            رأس الم ة ب ة المتمثل رات الدراس ين متغي تالزم ب ان ال سياق، ف ذا ال ي ه    وف

ة                 والت نظري ة تحت مق الفكري وادارة الجودة الشاملة في التفسير والتقابل فانها منكفئ

سفية للدراسة       اليمكن تجا  ة الفل ا في اطار الرؤي ى     . وزه وتحاول الدراسة التعرف عل

.طبيعة العالقة بين رأس المال الفكري و ادارة الجودة الشاملة   

ذه           ي ه ق ف بة للتحق اييس المناس رات والمق ددت المؤش دم ، ح ى ماتق اء عل    وبن

:اآلتي العالقة، ومن خالل تحديد مجموعة فقرات لهذا الغرض وعلى النحو   

 

  مشكلة الدراسة  :أوًال

   يمكن تقسيم مشكلة الدراسة الى قسمين النظري والميداني ؛ المشكلة في جانبها       

ال   ذا المج ي ه زة ف تعراض للدراسات والبحوث المنج ورمن خالل االس النظري تتبل

دان       ي المي تطالعية ف ة اس راء دراس د  إج راق ، وبع تان الع يم آوردس ي إقل ا ف وقلته

. المبحوث تبين بان هناك عدم االهتمام الكافي بهذا الموضوع   



 

ام باستخدام رأس                       أما مشكلة الدراسة في الجانب الميداني تتمثل بضعف االهتم

المال الفكري في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المنظمات المبحوثة ، حيث شرآات               

ي  اع الخاص ف ةالقط ىمحافظ ر ال ت تفتق ل مازال رأس  أربي وم واضح ل ى ومفه  معن

شاملة ،               المال الفكري وضعفا واضحا في إدارته وإستخدامه في تطبيق إدارة الجودة ال

ال   ام بموضوع رأس الم ي ضعف االهتم ة تكمن ف سية للدراس شكلة الرئي ان الم ذا ف ل

ة              ارات الميداني شاملة ، ومن خالل الزي الفكري واستخدامه في تطبيق إدارة الجودة ال

ابالت الشخصية            الى مواق  ع ممارسة المديرين لمهامهم في الميدان العملي وإجراء المق

تحاول الدراسة التعرف على رأس المال الفكري ودوره في تطبيق           ) -1-ملحق(معهم  

.ادارة الجودة الشاملة   

:  وبناء على ما سبق يمكن مالحظة مشـكلة الدراسة من خالل التساؤالت اآلتية   

ح    .1 اك إدراك واض ل هن ي      ه شاملة ف ودة ال ري وإدارة الج ال الفك ول رأس الم ح

 الشرآات المبحوثة ؟

اء .2 ات  بن ا هي متطلب شرآات   م ي ال شاملة ف ودة ال ري وإدارة الج ال الفك رأس الم

 المبحوثة  ؟

شاملة في                .3 ة تطبيق إدارة الجودة ال ما مدى العالقة بين رأس المال الفكري وإمكاني

 الشرآات المبحوثة ؟

لفكري تأثيرا ذو داللة معنوية فـي إمكانيـة  تطبيـق إدارة             هل لرأس المال ا    .4

  الجودة الشاملة في الشركات المبحوثة ؟

  

 أهداف الدراسة: ثانيا 

يم                                ل بتقي إن هدف الدراسة يتمث ا ، ف شكلة الدراسة وأهميته د م في ضوء تحدي

ساهمة رأس     ث م ن حي اع الخاص م ي القط شرآات ف شهده ال ذي ت الي ال الوضع الح

المال الفكري في تطبيق ادارة الجودة الشاملة، ومن هنا فإن هذا الهدف سوف يتضمن             



 

شاملة و                محاولة للتوصل إلى تحديد المتطلبات الواجب توفرها لتطبيق إدارة الجودة ال

ق   ذا التطبي ي ه ري ف ال الفك ساهمة رأس الم ن  .  م سي يمك دف الرئي ى اله اًء عل وبن

: ي ترمي الدراسة إلى تحقيقها اإلشارة إلى عدد من األهداف الت  

ـودة -1 ة وهي إدارة الجـ ة الحديث ـاهيم اإلداري ى مفهوم حديث من المفـ  التعرف عل

 .الشاملة  

اء                  -2 ات الضرورية لبن ال الفكري والمتطلب ات رأس الم وم ومكون ى مفه  التعرف عل

.وتطبيق ادارة الجودة الشاملة باعتبارهما المتغيرين الرئيسين للدراسة   

ال                  -3   معرفة الواقع الحالي الذي تشهده شرآات القطاع الخاص في مجال رأس الم

 .الفكري و إدارة الجودة الشاملة 

ى مدى      -4  إثارة إهتمام الشرآات المبحوثة و الشرآات االخرى في القطاع الخاص ال

 . أهمية متغيري الدراسة وأهمية النتائج المتحققة من عالقة بعضها مع البعض االخر
 

أهمية الدراسة : الثاث    

:       تستمد الدراسة أهميتها من خالل ماياتي   

  األهمية األآاديمية  -1

:       تكمن األهمية األآاديمية للدراسة في النقاط التالية   

ري وادارة    -أ ال الفك رأس الم تم ب ي ته ات الت دادًا للدراس ذه إمت ة ه ار الدراس  إعتب

.الجودة الشاملة  

ال             تعد الدراس  -ب دان رأس الم اديمي الحاصل في مي ة هذه إضافة الى التراآم األآ

.الفكري و ادارة الجودة الشاملة  



 

شاملة                  -ج ال الفكري وادارة الجودة ال اهيمي حول رأس الم  تقديم إطار نظري ومف

دان                 هبالشكل الذي يسا   ز االتجاهات المعاصرة في ادارة المنظمات في البل م في تعزي

.النامية  

  الميدانية األهمية-2

:      وتكمن األهمية الميدانية للدراسة في النقاط التالية   

ق إدارة        -أ ي تطبي ري ف ال الفك تثمار رأس الم ة إس ن إمكاني ات ع وفير المعلوم  ت

.الجودة الشاملة   

ر     -ب ن أث ه م ا ل ري لم ال الفك ل رأس الم ى تفعي اع الخاص ال رآات القط ع ش دف

     .    ودورفي تطبيق إدارة الجودة الشاملة

ة تطبيق              -ج  تشخيص مدى ادراك المديرين لمساهمة رأس المال الفكري في إمكاني

.ادارة الجودة الشاملة في الواقع العملي   

أنموذج الدراسة :  رابعا   

ي    سية وف ضامينها الرئي ي ضوء م ة ف شكلة الدراس ة لم ة المنهجي ب المعالج      تتطل

 ضوء أهداف الدراسة شكل    تم تصميم أنموذج فرضي   ا موضح في ال ذي  )3-1( آم ال

ودة        ق إدارة الج ة تطبي ري وإمكاني ال الفك ين رأس الم ة ب ة المنطقي ى العالق شير ال ي

.الشاملة  

 

 

 

 

 

 

يرأس المال الفكر  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                      ▲    

 

 

                                 العالقة                         التأثير
 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القوة المعرفية االحتفاظ 
بالعاملين

التطورات 
التكنولوجية

روح 
التنافس

الترآيز على 
الزبون

 إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة

التحسين المستمر  التعاون بين العاملين 
واإلدارة

 دعم االدارة العليا



 

 

 

 

  )3 -1( الشكل 

دراسةأنموذج ال  

من إعداد الباحث: المصدر   

فرضيات الدراسة: خامسا   

ى أساس العال     تمت صياغة فرضيات الدراسة             ا ،          عل ين متغيراته ة ب ة المنطقي ق

اس اإلحصائي ، إذ إن المنطق النظري               فضًال عن وضع هذه العالقة ضمن إطار القي

يعّد دليًال مهمًا إلختبار مقوالته في إطار الميدان المبحوث ، وفي هذا السياق تم تحديد               

: الفرضيات البحثية على النحو الوارد في أنموذج الدراسة وآما يأتي   

 :األولى ة الفرضي -  أ
ق إدارة          (  ة تطبي ري وإمكاني ال الفك ين رأس الم ة ب اط معنوي ة إرتب د عالق توج

:ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية ) الجودة الشاملة   

ال       أتوجد عالقة إرتباط معنوية بين الترآيز على الزبون آ         .1 رات رأس الم حد  متغي

 .ة الفكري وإمكانية تطبيق إدارة الجودة الشامل

توجد عالقة إرتباط معنوية بين روح التنافس آأحد  متغيرات رأس المال الفكري           .2

 .وإمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

توجد عالقة إرتباط معنوية بين التطورات التكنولوجية آأحد متغيرات رأس المال        .3

 .الفكري وإمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

ة   .4 اط معنوي ة إرتب د عالق د     توج ويرهم آأح ايير تط املين ومع اظ بالع ين االحتف  ب

 .متغيرات رأس المال الفكري وإمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة 



 

توجد عالقة إرتباط معنوية بين القوة المعرفية آأحد متغيرات رأس المال الفكري              .5

 وإمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة

 :  الفرضية الثانية  - ب
ة تطبيق      هناك عالق         ( ال الفكري وإمكاني ة تأثير ذات داللة معنوية بين رأس الم

) .إدارة الجودة الشاملة   

:       ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية   

رات   .1 د متغي ون آأح ى الزب ز عل ين الترآي ة ب ة معنوي أثير ذات دالل ة ت اك عالق هن

 .رأس المال الفكري وإمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

ال               .2 هناك عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين روح التنافس آأحد متغيرات رأس الم

 .الفكري وإمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

رات              .3 ة آأحد متغي ين التطورات التكنولوجي هناك عالقة تأثير ذات داللة معنوية  ب

 .رأس المال الفكري وإمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

ايير تطويرهم                  هناك عالق  .4 املين ومع اظ بالع ين االحتف ة  ب ة معنوي ة تأثير ذات دالل

 .آأحد متغيرات رأس المال الفكري وإمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

رات رأس   .5 د متغي ة آأح وة المعرفي ين الق ة  ب ة معنوي أثير ذات دالل ة ت اك عالق هن

 .المال الفكري وإمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

: الفرضية الثالثة -ج  

ة                    (  هناك عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين متغيرات رأس المال الفكري مجتمع

) .وإمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة   

 

أساليب جمع البيانات: سادسا   

تبان                تمارة االس ات الخاصة بالدراسة من خالل إس ) -2-الملحق  (ة       تم جمع البيان

ارات الخاصة            وتم تصميمها    رات الدراسة ، وحدد العب آأداة لجمع البيانات عن المتغي



 

بكل متغير مع إطار المنظور الفكري للدراسة هذه بالشكل الذي ينسجم مع مواصفات          

م                 التطبيق ، وتم عرض اإلستبانة على عينة مختارة من السادة المحكمين في مجال عل

ي   ماؤهم ف ددة أس ق(اإلدارة المح ي  ، وبع)-3-الملح اتهم وف اتهم وإقتراح د مالحظ

ـ              رات ب تفادة    ) 45(ضوئها تم تطوير وتحوير فقرات المقياس وحدد عدد الفق د اإلس بع

من آراء ومساهمات المحكمين بخصوص تحقق شروط البناء الجيد للمقياس من حيث          

. دقة الفقرات ومالءمتها ألهداف الدراسة وفرضياتها  

ا      ة أبع ة                    وتضمنت اإلستبانة ثالث د األول معلومات عام وى البع سية ، واحت د رئي

رات                ا فق ال الفكري ، أم ه تخص رأس الم اني فقرات د الث شرآة ، والبع دير وال عن الم

.البعد الثالث تخص إدارة الجودة الشاملة   

اً            ) ليكرت(         واستخدم اسلوب    ا وفق ات وتفريغه ل اإلجاب الخماسي لغرض تحوي

ـ  ا: لـ ق تمام قدرجات) 5(أتف د) 4( ، وأتف ق) 3(درجات ، محاي ) 2(درجات ، الأتف

ات عن           . درجة واحدة     ) 1(درجتان ، الأتفق تماما    أي ترتيب درجات مجاميع اإلجاب

اراً                       ار المبحوث خي رة ، ويخت ى األيمن لكل فق سر ال عبارات المقياس تنازليًا من األي

.واحدًا من بين الخيارات الخمسة   

نهج    اد الم يتم إعتم يات           وس ار الفرض صائي إلختب ي واإلح في التحليل الوص

ل                      ات وتحلي ة من خالل تبويب البيان وًال متوقع ا حل والتحقق من صدق العالقات آونه

ائج التي تطمح                المعلومات التي تم جمعها بواسطة إستمارة اإلستبانة للوصول الى النت

ري     ال الفك رأس الم ابي ل أثير اإليج وع الت ان ن ا لبي ة تحقيقه ق إدارة الدراس ي تطبي ف

.الجودة الشاملة والعالقات المعنوية بين أبعاد الدراسة ومتغيراتها   

 

عينة الدراسة  : سابعا  

احثين، ومن أجل                            ان إختيارعينة الدراسة من األمور األساسية التي تواجه الب

ا وفق  يم نتائجه ة تعم ار فرضياتها وامكاني ة لدراسة المشكلة واختب ة مالئم وين بيئ ا تك



 

اروا ر     آللالفك ات نظ سفات ووجه ن فل ري م ب النظ ي الجان ا ف ت تناوله ي تم راء الت

.الكتاب والباحثين حول ابعاد الدراسة  

ارعلى  ،        بناء على ماسبق     ع االختي ارة        وق دراء في مجموعة مخت ة من الم  عين

 من شرآات القطاع  ل     وع من       الخاص في محافظة أربي سم بن ذي يت ه القطاع ال  لكون

:قرار قياسًا بأوضاع  قطاع العام والمختلط وذلك ألسباب التالية االست  

ي         .1 ة ف ة والخدمي شرآات االنتاجي د الدارة ال اه الجدي ون االتج ع ان يك ن المتوق م

ة       اص باألهمي اع الخ ور القط صة ، وظه و الخصخ تلط نح ام والمخ اعين الع قط

دورالريادي ف        ه ال ون ل ذا يك ع، ل ات المجتم وفير متطلب ي ت رى ف وير الكب ي تط

 .وديمومة الحياة األقتصادية 

ال                    .2 رأس الم شرآات في القطاع الخاص ب معرفة مدى اهتمام المدراء في ادارة ال

 .الفكري وادارة الجودة الشاملة مقارنة بالمدراء في القطاع العام والمختلط 

بق إعتبر  ى ماس اًء عل رآات           بن ن ش ارة م ة مخت ي مجموع دراء ف ن الم ة م عين

 القطاع  عينة الدراسة آميدان تطبيقي لالهداف التي تطمح   خاص في محافظة أربيلال

.الدراسة الى تحقيقها والوصول الى نتائج تثبت صحة فرضاياتها   

 حدود الدراسة: ثامنا 

 :إن حدود الدراسة يمكن توضيحها على النحو اآلتي        

شرية -1 دود الب ن ش :  الح ارة م ة مخت ي مجموع دراء ف ن الم ة م اععين رآات القط  

  .الخاص في محافظة أربيل

ة    ) 2010 -2008( استغرقت الدراسة مدة سنتين     :  الحدود الزمانية    -2 وذلك لكتاب

تمارة                      دة ستة أشهر لتصميم اس الجانب النظري واجراء الجانب التطبيقي بضمنها م

.االستبانة وتوزيعها وتفريغها وتصنيفها وتحليل نتائج الدراسة  



 

ذلك                : نية   الحدود المكا  -3 د، وآ ة البل ة في تنمي ة بالغ ه أهمي ا ان القطاع الخاص ل بم

شرآة  ) 24(يعتبر أرضية خصبة الجراء مثل هذه الدراسات، عليه اختارت الدراسة           

.خاصة في محافظة أربيل التي آانت تتوفر فيها الخصائص المحددة من قبل الدراسة  

 

األساليب اإلحصائية المستخدمة للتحليل: تاسعا   

ا               ا وتبويبه م تفريغه        تعتمد الدراسة لوصف ومناقشة البيانات والمعلومات التي ت

: إحصائيًا وإختبار الفرضيات على األساليب اإلحصائية اآلتية   

ة     .1 ات المعياري سابية واإلنحراف طات الح ة والمتوس سبة المئوي رارات والن التك

 .لوصف آراء المبحوثين حول أبعاد الدراسة ومتغيراتها 

 .إستخدام معامل اإلرتباط البسيط  لتحديد العالقة بين متغيرين  .2

رات                    .3 ين مجموعة من المتغي ة ب د العالق دد  لتحدي إستخدام معامل اإلرتباط المتع

 .المستقلة والمتغير المعتمد 

أثير    .4 ة ت رات   إستخدام معامل اإلنحدار المتعدد لغرض التعرف على معنوي للمتغي

 .تمد المستقلة في المتغير المع

ار   .5 تخدام اختب ذلك      ) t(إس ة ، وآ اد الدراس ين أبع ة ب ات المعنوي د الفروق لتحدي

 .لتحديد العالقات التأثيرية بين متغيرات الدراسة ) F(إختبار 

 

 

 المبحث الثالث

 وصف عينة الدراسة

 



 

ة يضمن للباحث حصوله                     ة آون ة األهمي        يعد إختيار عينة الدراسة أمرا في غاي

.ئمة لدراسة المشكلة وإختبار الفرضيات والوصول الى النتائج النهائية على بيئة مال  

ي         ة وه ة الدراس زة لعينت صائص الممي ة الخ ث دراس ذا المبح ي ه تم ف )  24(      ي

ة الدراسة         . ربيل  أشرآة خاصة في محافظة      وزعت إستمارة اإلستبانة على أفراد عين

ددهم  الغ ع ترجعت ) 72(والب تمارة واس ت) 57(إس تيفاء إس ا ، وإلس مارة منه

:الخصائص المميزة لهذه الشرآات ، يتم عرض أهم خصائصها وعلى النحو اآلتي   

 

وصف خصائص الشرآات المبحوثة: وًالأ  

ستند                      ة التي ي ائز المهم ة في القطاع الخاص احدى الرآ شرآات العامل        تعتبر ال

اء               ة في بن ساهمتها الفعال وفير         عليه االقتصاد الوطني من خالل م ة في ت ة التحتي  البني

.مستلزمات الصناعة ومتطلبات افراد المجتمع وتلبية رغباتهم   

       بناًء على ماسبق اتخذت الدراسة من شرآات القطاع الخاص في محافظة أربيل        

.ميدانا للدراسة والتحليل   

ده نوع النشاط وموقع        وفي هذا السياق فان     ا في  الشرآات عينة الدراسة تم تحدي

).    3-1(الجدول   

 

 

 

 

 

 



 

 

  )3 -1( الجدول 

  نوع النشاط وموقع الشرآات عينة الدراسة

 

 الموقع نوع النشاط اسم الشرآة ت

1- صناعي     شرآة آواميديكا لصناعة األدوية   أربيل 

2- شرآة دجلة لصناعة األلمنيوم  

 والزجاج العازل والسيكيوريت

 اربيل صناعي 

3-  اربيل صناعي  لنظم البناء الجاهزشرآة الوطنية   

4- شرآة الشمال لتحضير لحوم  

 الدجاج 

 اربيل إنتاجي  

5- شرآة دانية لتحميص وتعبئة آافة  

 أنواع الموالح

 اربيل إنتاجي 

6-  اربيل مقاوالت شرآة سرمند للمقاوالت 

7- شرآة فاتكة النتاج الحبوب  

 ومطحنة

 اربيل  إنتاجي

8- و الهياآل  للمقاوالت 77شرآة  

 الكونكريتية  

ناعة  ص

 الهياآل

 اربيل

9- شرآة الحياة للمشروبات الغازية و  

 المعدنية

إنتاجي   اربيل 



 

10- شرآة دوز لصنع آونترات  

 والمرمر االصطناعي

 اربيل صناعي

11- شرآة سونيكس لصناعات  

 البالستيكية

 اربيل صناعي

12-  اربيل  إنتاجي  لاللكترونياتBRZشرآة  

13-  اربيل صناعي شرآة السويدي للكيبالت   

14- شرآة آيال لتجارة وصناعة  

 آيمياويات البناء

 اربيل صناعي

15- شرآة سناط لصناعة االثاث  

 والمفروشات

 اربيل صناعي

16- شرآة بالين النتاج  

 الهايدروآابونات

إنتاجي   اربيل 

17-  اربيل صناعي مجموعة شرآات بارز المتحدة 

18- ات سالمجموعة شرآ   اربيل  إنتاجي 

19- هيفي (مجموعة شرآات هيفي  

)آروب  

 اربيل صناعي

20-  اربيل صناعي مجموعة شرآات الصوفي 

21-  اربيل صناعي شرآة خوشناو 

22-  اربيل صناعي شرآة الفو 



 

23- شرآة ناتورال لصناعة االبواب  

   pvc  والشبابيك

 اربيل صناعي

24- شرآة ساالر بريفاب إلنتاج   

كرفاناتال  

 اربيل  إنتاجي

  

. في الميدان المبحوثينريالخصائص المميزة للمد: ثانيًا  

ان  ،  ) 3-1(       وزعت االستبانة على مدراء الشرآات المشار اليها في الجدول           وآ

شرآات القطاع الخاص في محافظة              ديرين في ال ع الم طموح الدراسة أن يغطي جمي

اعتهم الشخصية ،          أربيل ، ولكن عدم إستجابة بعض المد       شرآات لقن يرين في بعض ال

ك              ق ذل ات التي تمت          . وعزوف بعض اآلخرمنهم حال دون تحقي ى وفق اإلجاب وعل

ائج     ستعرض النت تبانة ن رات اإلس ن فق ابوا ع ذين أج ديرين ال ن الم ا م الحصول عليه

:المستحصلة في الجدوال التالية   

  )3 – 2( دول                                             الج

 توزيع عينة الدراسة على وفق الجنس

النسبة المئوية  العدد الجنس
% 

 100  57  ذآر

 0  0  انثى

 57 100 المجموع

    

  .2010إعداد الباحث ،  بيانات اإلستبانة ، :                        المصدر 



 

 

م من ) 3-2( يتضح من الجدول -1          ة ه راد العين ذآور في إدارة ان آل اف ال

100( الشرآات المبحوثة ، اذ مثلت نسبتهم   %  اث في حين آانت نسبة اإل)  0( ن  % 

رأة في                     )  دور الم دان المبحوث ،ويعكس ضعف ل وهذا مما يعد مؤشرا سلبيا في المي

.قيادة الشرآات  

  )3 – 3( الجدول 

 توزيع عينة الدراسة على وفق الفئات العمرية

النسبة المئوية  العدد الفئات العمرية
% 

 4 7.02  فاقل-30

31- 40  14 24.56 

41- 50  24 42.11 

51- 60  14 24.56 

 1 1.75  فاآثر-61

 57 100 المجموع

                     

  .2010إعداد الباحث ،  بيانات اإلستبانة ، : المصدر 

ات ع  ) 5( من أجل تحديد الفئات العمرية للدراسة تم توزيعها الى           .1 ة ، طول   فئ مري

ر              . سنوات  ) 10(آل فئة    دم في العمر يكون اآث آما هو مألوف ان الشخص المتق

ذا يتضح             نضجًا ودراية بأمور الحياة والعمل ، وهذا مما يخدم اغراض الدراسة ل



 

سبة  ) 3-3(من الجدول   ين     )  %68.42 (  ان ن من المبحوثين يتجاوزون األربع

ة  ة للدراس سبة مهم ذه الن ر ه ًا وتعتب ة  عام ة أو الواقعي ة المالئم ار االجاب ي اختي  ف

 .بالنسبة لفقرات االستبانة من قبل المدراء المبحوثين
 

  )3 - 4( الجدول 

 توزيع عينة الدراسة على وفق

  التحصيل الدراسي

 

النسبة المئوية  العدد التحصيل الدراسي
% 

 6 10.53 اعدادية

 10 17.54 دبلوم

 35 61.41 بكالوريوس

 5 8.77 ماجستير

 1 1.75 دآتوراه

 57 100 المجموع

 

  .2010إعداد الباحث ،  بيانات اإلستبانة ، :                          المصدر 

 

دير               .2 ة للم درات العلمي  يعد التحصيل الدراسي أحد الخصائص االساسية في بناء الق

ة                 ا تطمح آل منظم ك   باالضافة الى الفئة العمرية والخبرة العلمية، وهذا م ان تمتل



 

ي        دراء ف ة الم ى إمكاني ك عل نعكس ذل فات ، وي ؤهالت والمواص ذه الم رادًا به اف

ة ، ويتضح من الجدول  ة لتوجه وتطوير المنظم ة الثاقب تالك الرؤي ان ) 3-4(إم

ذا        )  %  71.93(نسبة  ة وه شهادة الجامعي ة ال م من حمل من المدراء المبحوثين ه

 .بحوثمما يعد مؤشرا ايجابيًا في الميدان الم

  )3 - 5( الجدول 

 توزيع عينة الدراسة على وفق

  سنوات الخدمة االجمالية

 

 الخدمة االجمالية

)بالسنوات(  

النسبة المئوية  العدد
% 

 11 19.30   فاقل-5

6- 10    10 17.54 

11- 15  13 22.81 

16- 20  11 19.30 

21- 25  5 8.77 

26- 30   4 7.02 

31- 35  1 1.75 

36- 40  2 3.51 

 57 100 المجموع

 



 

  .2010إعداد الباحث ،  بيانات اإلستبانة ، :                    المصدر 

 

سبوا                     .3 م اآت ة النه ة الطويل ديرين من ذوي الخدم ذاب الم ى اجت  تهدف المنظمات ال

الغ في               ر ب ا اث ة له الخبرة الكافية في اختصاصاتهم، ، والخدمة الطويلة في الوظيف

ة العل  قل الخلفي تجابات       ص ق اس دوين وتوثي ي ت ذلك ف ة للمديروآ ة والعملي مي

دراء    )  %63.16 ( ان نسبة ) 3-5(ويتضح من الجدول . المبحوثين نهم من الم م

ديم   )  %12.28( سنوات ، ونحو  ) 10(الذين لديهم خدمة طويلة أآثر من   نهم ل م

 .سنة ) 25(خدمة وظيفية أآثر من 

 

  )3 – 6( الجدول 

على وفق توزيع عينة الدراسة   

 سنوات الخدمة في المراآز القيادية

 

 سنوات الخدمة في

 المراآز القيادية

النسبة المئوية  العدد
% 

 18 31.58  فاقل-5

6- 10  16 28.07 

11- 15  14 24.56 

16- 20  4 7.02 

21- 25  4 7.02 



 

26- 30  1 1.75 

 0 0.0  فاآثر-31

 57 100 المجموع

 

  .2010 إعداد الباحث ،  بيانات اإلستبانة ، :                المصدر 

 

دة                  ) 3-6(يتضح من الجدول     .4 ان نسبة المديرين الذين عملوا في المراآز القيادية لم

د بلغت     )  10( ة فق سبة الغالب ى    )  %40.35 ( سنوات فاآثر هي الن دل عل ذا ي وه

م في المراآز     ان المدراء الذين يقودون الشرآات المبحوثة تتجاوز سنوات خدمته          

ة  ة      ) 10( الوظيفي نوات الخدم دد س دت ع و اعتم ا ل نوات فيم نوات )   6(س س

 .وهذا مؤشر آخر ايجابي في الميدان المبحوث )  %68.42 ( الصبحت النسبة 

 

 

 

 

 

  )3 – 7( الجدول 

 توزيع عينة الدراسة على وفق

  مشارآة المدراء المبحوثين في الدورات التدريبية

 



 

  فيعدد المشارآات

 الدورات التدريبية

النسبة  العدد
%المئوية   

 8 14.04 لم يشارك في الدورات

 1 1.75 دورة واحدة

 4 7.02 دورتان

 3 5.26 ثالث دورات

 6 10.53 اربع دورات

 35 61.40 خمس دورات فاآثر

 57 100 المجموع

 

  .2010إعداد الباحث ،  بيانات اإلستبانة ، :             المصدر 

 

يستمد المديرين تحسين وتطوير قدراتهم من زيادة اآتسابهم خبرات ومهارات ،   .5

مما يؤدي الى زيادة معارفهم وقدراتهم واطالعاتهم على امور قد تحتاج الى مدة 

طويلة لتعلمها ومعرفتها من خالل االعتماد على الخبرة العلمية الشتراآهم في 

تنشيط الفعاليات االدارية الدورات التدريبية ، النه يتعرف على آيفية 

) 3-7(ومن خالل االطالع على الجدول . والتكنولوجية في مجاالت مختلفة

إشترآوا في الدورات التدريبية وهذا مما يعد مؤشرا )  85.96(يتضح ان نسبة 

منهم اشترآوا في خمس )  %61.40( ان نسبة و،  ايجابيًا في الميدان المبحوث

 .أيضا تعكس حالة ايجابية أآثرللميدان المبحوث دورات تدريبية فأآثر، وهذه 

 



 

 

 الفصل الرابع

ختبار العالقات  إ و آراءحليل تعرض و  

 لمتغيرات الدراسة

 

 تمهيد

ات البح              ة من خالل آراء الم        ثيتناول هذا الفصل تحليًال للعالق رات   بستجيي ين لفق

: المبحثين هماستبانة، وتم توزيع فقرات هذا الفصل على ال استمارة امحاور   

.راء المديرين المبحوثين حول متغيرات الدراسةآ عرض وتحليل :ول المبحث األ   

  :المبحث الثاني     .متغيرات الدراسةل اتثيرأ الت و العالقاتتحليل

ة  وم اإلجتماعي امج اإلحصائي للعل تخدام البرن م إس (       وت SPSS  V:15 إلجراء ) 

.التحليالت اإلحصائية   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ولبحث األملا  

 عرض وتحليل آراء المديرين المبحوثين حول متغيرات الدراسة

ذ         ن ه دف م ة هاله ى    الدراس رف عل ك للتع ة وذل رات البحثي و عرض المتغي  ه

ي   ودة ف ات الموج ديرين المآاالختالف ن  ءواعطا،ستجيبينراء الم امل ع صور ش  ت

ى االحصا            تناد عل رات باالس ل       وجهات نظرهم حول طبيعة المتغي ء الوصفي في تحلي

رات من خالل استخ االمتغي ات للمبحوثين وانحرافاته ى النحو راج اوساط االجاب  عل

: اآلتي  

ة  لحاصل جمع             تحليل البيانات و المعلومات باإل     ى النسب المئوي اد عل عتم
:مقياسي أتفق تماما وأتفق   

 وصف متغير رأس المال الفكري    -1

دول          رارات ) 4-1(الج ين التك ات    يب سابية واالنحراف اط الح سب واألوس  والن

س المال الفكريأرالمعيارية ألبعاد    : وعلى نحو األتى   
 

  )4 -1( جدول ال

  التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات رأس

  )N = 57(  اربيل محافظةالمال الفكري على مستوى شرآات القطاع الخاص في 

 

 ال اتفق

)2(  

 اتفق تماما

)5(  

 اتفق

)4(  

 محايد

)3(  

 

 ال اتفق تماما

)1(  

متغ
ال

ت
را
ي

 

 %تكرا %تكرا %تكرارا %تكرارا %تكرارا

ط 
وس
 ال

ا
ال

ري
عيا
الم

ف 
را
نح
اال
 



 

   رات رات ت ت ت 

                     :                                                                    رأس المال الفكري 
                                              

  الترآيز على الزيون-1

Q1 42 73.7 13 22.8 2 3.5 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 4.70 .533 

Q2 33 57.9 18 31.6 5 8.8 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 1.8 4.44 .802 

Q3 31 54.4 21 36.8 5 8.8 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 4.46 .657 

Q4 28 49.1 17 29.8 10 17.5 ‐‐‐ ‐‐‐ 2 3.5 4.21 .977 

Q5 27 47.4 17 29.8 12 21.1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 1.8 4.21 .901 

 774. 4.40       30.2  56.5  الوسط العام

 

                             روح التنافس                                                                                                           -2
                                                                

 Q6 28 49.1 17 29.8 10 17.5 ‐‐‐ ‐‐‐ 2 3.5 4.21 .977 

Q7 23 40.4 21 36.8 13 22.8 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 4.18 .782 

Q8 29 50.9 21 36.8 7 12.3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 4.39 .701 

Q9 31 54.4 15 26.3 11 19.3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 4.35 .790 

Q10 32 56.1 20 35.1 5 8.8 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 4.47 .658 

 782. 4.32       32.9  50.2  الوسط العام

 

                                 التطورات التكنولوجية                                                                                            -2
Q11 28 49.1 17 29.8 12 21.1 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 4.28 .796 

Q12 31 54.4 20 35.1 6 10.5 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 4.44 .682 

Q13 29 50.9 21 36.8 7 12.3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 4.39 .701 

Q14 28 49.1 18 31.6 11 19.3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 4.30 .778 

 739. 4.35       33.3  50.9  الوسط العام

 

4 االحتفاظ بالعاملين ومعايير تطويرهم                                                                                                           -
                                              



 

Q15 28 49.1 21 36.8 8 14.0 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 4.35 .719 

Q16 24 42.1 23 40.4 8 14.0 1 1.8 1 1.8 4.19 .875 

Q17 33 57.9 17 29.8 7 12.3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 4.46 .709 

Q18 32 56.1 21 36.8 4 7.0 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 4.49 .630 

Q19 27 47.4 17 29.8 9 15.8 3 5.3 1 1.8 4.16 .996 

Q20 30 52.6 14 24.6 11 19.3 1 1.8 1 1.8 4.25 .950 

Q21 28 49.1 13 22.8 15 26.3 1 1.8 ‐‐‐ ‐‐‐ 4.19 .895 

Q22 22 38.6 14 24.6 17 29.8 1 1.8 2 3.5 3.88 1.16
6 

 868. 4.24       30.7  49.1  الوسط العام

 

5 القوة المعرفية     -  

Q23 22 38.6 19 33.3 13 22.8 2 3.5 1 1.8 4.04 .963 

Q24 22 38.6 24 42.1 9 15.8 1 1.8 1 1.8 4.14 .875 

Q25 28 49.1 24 42.1 5 8.8 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 4.40 .651 

Q26 31 54.4 15 26.3 9 15.3 2 3.5 ‐‐‐ ‐‐‐ 4.32 .869 

 839. 4.22       35.9  45.2  الوسط العام

 

( ث ، بيانات إستمارة التحليل اإلحصائي إعداد الباح:  المصدر SPSS  (  ،2010.  

الترآيز على الزبون  / أ  

دول            راري بالج ع التك سب التوزي شير ن رات )4-1( ت (للمتغي Q1–Q5 م  ) ان معظ

( االجابات آانت نحو االتفاق واالتفاق التام      86.7 مما يدل على ان االجابات تؤآد على         %)

ا    اع الخ رآات القط ام ش ي اهتم ةص ف سب     محافظ ائن وآ ا الزب ق رض ل بتحقي  أربي

غ      ا بل سابيا عام طا ح ر وس ذا المتغي ق ه ث حق اري ) 4.40(والئهم،حي انحراف معي  ب

ان     )0.774( اري   (ولما آ ساويا ب    *)الوسط المعي شرآات            )3( ـم ى ان ال دل عل ك ي ان ذل ف

ي ط م ويلب م معه صال دائ ي ات ون ف ائن وترغب ان تك ى رضا الزب ز عل تم وتترآ اتهم ته لب

.وتوقعاتهم  



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ

 
=                                  الوسط المعياري   *                =                              =    3  

 

روح التنافس  / ب  

رات   ) 4-1(تشير نسب التوزيع التكراري بالجدول                  (للمتغي Q6  – Q10 ان  ) 

ام          (معظم االجابات آانت نحو االتفاق واالتفاق الت 83.1 ر         %)  ذا المتغي حيث حقق ه

غ     ا بل سابيا عام طًا ح اري  ) 4.32(وس راف معي ى ان   ) 0.782(وانح دل عل ا ي مم

د ع  ات تؤآ ل       االجاب زين داخ املين المتمي ين الع ابي ب افس االيج ود روح التن ى وج ل

اتهم          محافظةشرآات القطاع الخاص في      امهم لتحقيق طموح  أربيل، ويفسح المجال أم

د                   شرآات لتحدي د ال ذل قصارى جه في الترقية والتدريب، آما عكست االجابات عن ب

.المرآز المعرفي لهم مقارنة بالشرآات المنافسة االخرى   

/ج  التطورات التكنولوجية 

رات   ) 4-1 (ر نسب التوزيع التكراري بالجدول    تشي        (للمتغي Q11  – Q14 ان  ) 

ام          (معظم االجابات آانت نحواالتفاق و االتفاق الت 84.2 ر         %)  ذا المتغي حيث حقق ه

غ     ا بل سابيا عام طا ح اري  ) 4.35(وس راف معي ى ان   ) 0.739(وانح دل عل ا ي مم

ا    ى اهتم د عل ات تؤآ ي    االجاب اص ف اع الخ رآات القط ةم ش ة  محافظ ل بمواآب  أربي

ديث      ل التح صاالت وجع ات واالت ا المعلوم ال تكنولوجي ي مج لة ف ورات الحاص التط

.دعم عمليات االبتكار واالبداع لوالتحسين إستراتيجية دائمة لهم   

االحتفاظ بالعاملين ومعايير تطويرهم / د  

رات   ) 4-1( ير نسب التوزيع التكراري بالجدول    تش        (للمتغي Q15  – Q22 ان  ) 

ام          (معظم االجابات آانت نحو االتفاق واالتفاق الت 79.8 ر         %)  ذا المتغي حيث حقق ه

1+عدد مرات سلم المقياس

2 2         

5 + 1 



 

اري    ) 4.24(وسطا حسابيا عاما بلغ      ة        ) 0.868(وانحراف معي ى العالق دل عل ا ي مم

ا     محافظة القوية بين العاملين واالدارة العليا في شرآات القطاع الخاص في            ل مم  أربي

اخ                يس اد من دراتهم وايج هل االحتفاظ بهم وتبني األسس والمعايير المعاصرة لتطوير ق

.تنظيمي مالئم لهم ومشارآتهم في صناعة القرار   

القوة المعرفية / ـه  

رات   ) 4-1( تشير نسب التوزيع التكراري بالجدول            (للمتغي Q23  – Q26 ان  ) 

ام        81.2 (معظم االجابات آانت نحو االتفاق واالتفاق الت ر         %)  ذا المتغي حيث حقق ه

غ     اري   ) 4.22(وسطا حسابيا عاما بل (وانحراف معي 0.839 وة     )  دل وجود الق ا ي مم

ي      اص ف اع الخ رآات القط ل ش ة داخ ةالمعرفي ورد   محافظ سن ادارة الم ل وح  اربي

ل في مراآز                   تثمارها االمث درتها واس ذآائها وق زة ب العقول المتمي المعرفي واإلهتمام ب

.ير البحث والتطو  

: وصف متغير إدارة الجودة الشاملة -2  

يبين التكرارات والنسب واألوساط الحسابية واالنحرافات ) 4-2(الجدول        
إدارة الجودة الشاملةالمعيارية ألبعاد    : وعلى نحو األتى    

 
 

  )4 - 2( جدول ال

ارية لمتغيرات التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعي             

 )N = 57( إدارة الجودة الشاملة على مستوى شرآات القطاع الخاص في محافظة اربيل

 

 ال اتفق

)2(  

 اتفق تماما

)5(  

 اتفق

)4(  

 محايد

)3(  

 

 ال اتفق تماما

)1(  

ت
را
تغي
الم
 

 %تكرا %تكرا %تكرارا %تكرارا %تكرارا

بي
سا
لح
ط ا
وس
 ال

ري
عيا
الم

ف 
را
نح
اال
 



 

   رات رات ت ت ت 

:ادارة الجولة الشاملة   

  دعم االدارة العليا -1

Z1 31 54.4 19 33.3 7 12.3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 4.42 .706 

Z2 36 63.2 15 26.3 5 8.8 1 1.8 ‐‐‐ ‐‐‐ 4.49 .805 

Z3 31 54.4 18 31.6 6 10.5 ‐‐‐ ‐‐‐ 2 3.5 4.33 .932 

Z4 28 49.1 22 38.6 4 7.0 2 3.5 1 1.8 4.30 .886 

Z5 29 50.9 16 28.1 10 17.5 2 3.5 ‐‐‐ ‐‐‐ 4.26 .877 

Z6 28 49.1 16 28.1 13 22.8 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 4.26 .813 

Z7 34 59.6 20 35.1 3 3.5 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 4.54 .600 

Z8 26 45.6 24 42.1 7 12.3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 4.33 .890 

Z9 33 57.9 15 26.3 7 12.3 2 3.5 ‐‐‐ ‐‐‐ 4.39 .840 

الوسط 
 العام

 53.8  32.2       4.37 .817 

التعاون بين العاملين والشرآة  -2  

Z10 37 64.9 13 22.8 7 12.3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 4.53 .710 

Z11 28 49.1 20 35.1 8 14.0 1 1.8 ‐‐‐ ‐‐‐ 4.32 .783 

Z12 24 42,1 21 36.8 11 19.3 1 1.8 ‐‐‐ ‐‐‐ 4.19 .811 

Z13 26 45.6 24 42.1 7 12.3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 4.33 .690 

Z14 29 50.9 23 40.4 5 8.8 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 4.42 .653 

الوسط 
 العام

 50.5  35.4       4.29 .729 

 

3 التحسين المستمر    -  

Z15 31 54.4 21 36.8 4 7.0 1 1.8 ‐‐‐ ‐‐‐ 4.44 .708 

Z16 31 54.4 21 36.8 3 5.3 1 1.8 ‐‐‐ ‐‐‐ 4.46 .687 

Z17 35 61.4 18 31.6 4 7.0 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 4.54 .629 

Z18 33 57.9 19 33.3 4 7.0 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 1.8 4.56 .781 



 

Z19 31 54.4 17 29.8 9 15.8 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 4.39 .750 

الوسط 
 العام

 56.5  33.7       4.48 .711 

 

( إعداد الباحث ، بيانات إستمارة التحليل اإلحصائي :   المصدر SPSS  (  ،2010.  

 

دعم االدارة العليا/ أ  

       ش   دول   ت راري بالج ع التك سب التوزي رات ) 4-2 (ير ن (للمتغي Z1  – Z9 ان ) 

ام          (معظم االجابات آانت نحو االتفاق واالتفاق الت 86.0 ر         %)  ذا المتغي حيث حقق ه

غ  ا بل سابيا عام طا ح اري ) 4.37(وس م ) 0.817(وانحراف معي ى دع دل عل ا ي مم

ي   اال اع الخاص ف رآات القط ي ش ا ف ةدارة العلي ودة  محافظ ق إدارة الج ل لتطبي  أربي

.الشاملة وإلتزامهم بسياسات الجودة الشاملة داخل الشرآة   

التعاون بين العاملين و الشرآة / ب  

       رات   ) 4-2 (ير نسب التوزيع التكراري بالجدول     تش   (للمتغي Z10  – Z14 ان  ) 

ام     معظم االجابات آانت نحو ا     (التفاق واالتفاق الت 85.9 ر         %)  ذا المتغي حيث حقق ه

غ       اري     ) 4.29(وسطا حسابيا عاما بل ى وجود        ) 0.729(وانحراف معي دل عل ا ي مم

.التعاون بين العاملين و الشرآة مما يساعد على تطبيق إدارة الجودة الشاملة   

  التحسين المستمر / ج

       رات   ) 4-2( تشير نسب التوزيع التكراري بالجدول        (للمتغي Z15  – Z19 ان  ) 

ام          (معظم االجابات آانت نحو االتفاق واالتفاق الت 90.2 ر         %)  ذا المتغي حيث حقق ه

غ     ا بل سابيا عام طا ح اري  ) 4.48(وس راف معي ى إن   ) 0.711(وانح دل عل ا ي مم

ك      املين وذل دريب الع ستمر و ت سين الم شرآات بالتح ام ال ى إهتم د عل ات تؤآ االجاب

. واآتساب الخبرات وزيادة إنتمائهم للشرآة لتحقيق التطوير   



 

 

 

 المبحث الثاني 

متغيرات الدراسةل ات التأثير و العالقاتتحليل  

 

العالقات التأثيرية لرأس المال الفكري في تطبيق إدارة الجودة : أوًال
 الشاملة

 

نتائج تحليل ارتباط بين أبعاد رأس المال الفكري ) 4-3(  يعرض الجدول        

( تضح من المؤشر الكلي يانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة ، ووإمك 0.584 وجود ) 

عالقة معنوية موجبة بين متغيرات أبعاد رأس المال الفكري مجتمعة مع بعد تطبيق 

إدارة الجودة الشاملة ، وهذا يعنى أنه آلما زادت إمكانية إمتالك شرآات القطاع 

ل الفكري آلما زادت إمكانية تطبيق إدارة أربيل ألبعاد رأس الماحافظة الخاص في م

  الجودة الشاملة، حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط لكل من الترآيز على الزبون، (

روح التنافس، التطورات التكنولوجية، األحتفاظ بالعاملين ومعايير تطويرهم والقوة 

 )المعرفية ( على التوالي  0.476 , 0.478 , 0.303 , 0.324 , 0.411  هذه القيم و ) 

تدخل ضمن العالقة االيجابية بين رأس المال الفكري وبين تطبيق إدارة الجودة 

(الشاملة تحت مستوى معنوية  0.05 مما يحقق الفرضية الرئيسة األولى ) 

.والفرضيات الفرعية المنبثقة عنها   

 

 

 



 

 

  )4  - 3( الجدول 

 تحليل العالقة بين متغيرات الدراسة

 

                                                                   *P.value  =  Sig.  < 

0.05   

  

( إعداد الباحث ، بيانات إستمارة التحليل اإلحصائي : المصدر SPSS  (  ،2010.  

                                   

( تطبيق إدارة الجودة الشاملة  Z(   

 المتغير المعتمد                      

 المتغير المستقل

قيمة معامل 
 االرتباط

 القيمة االحتمالية

P.value 

 المعنوية

Sig. 

 معنوية عالية Q1 0.411** 0.001         الترآيز على الزبون  

  روح التنافس                 Q2 0.324* 0.014 معنوي 

كنولوجية   التطورات الت        Q3 0.303* 0.022 معنوي 

ومعايير  االحتفاظ بالعاملين

 Q4                  تطويرهم 
 معنوية عالية 0.000 **0.478

 معنوية عالية Q5 0.476** 0.000القوة المعرفية            

  )   Q   ( رأس المال الفكري  

)المؤشر الكلي (   
 معنوية عالية 0.000 **0.584



 

اثا ق   :  ني ي تطبي ري ف ال الفك رات رأس الم ر متغي ل أث ودة تحلي  إدارة الج
 الشاملة  

ال الفكري في تطبيق إدارة الجودة              -1 رات  رأس الم ر من متغي ل متغي ر آ ل أث تحلي

 :الشاملة  

 :تحليل أثر الترآيز على الزبون في تطبيق أدارة الجودة الشاملة    -  أ

تأثير الترآيز على الزبون ) 4-4(نلحظ في الجدول         Q1 رأس   آأحد متغيرات 

لة  حيث يبين قيمة معامل على إمكانية  تطبيق إدارة الجودة الشامالمال الفكري 

( β1=0.256اإلنحدار  وقيمة )    t (  المحسوبة –  3.344 ( وبمعنوية  )  0.001   (

تطبيق إدارة ويدل ذلك على وجود أثر ذو داللة معنوية للترآيز على الزبون في 

( الجودة الشاملة ، وبلغت قيمة معامل التحديد  R²   (  )0.169 ( ، أي بمعنى ان ) 

16.9 تطبيق إدارة الجودة الشاملة  تعود الى الترآيز من التغيرات الحاصلة في % ) 

.على الزبون   
 

) 4 – 4 (الجدول   

 

 

 

 

 

 

Regression Q1 

 

االنحدار البسيط  Q1 



 

Model Summary

.411a .169 .154 .29126
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Q1a. 
 

ANOVAb

.948 1 .948 11.180 .001a

4.666 55 .085
5.614 56

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Q1a. 

Dependent Variable: Zb. 
 

Coefficientsa

3.264 .339 9.630 .000
.256 .077 .411 3.344 .001

(Constant)
Q1

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Za. 
 

( بيانات إستمارة التحليل اإلحصائي :      المصدر SPSS  (  ،2010.  

                            :لتنافس  في تطبيق إدارة الجودة الشاملة   تحليل أثر روح ا-ب

         Q2 روح التنافس تأثير ) 4-5(حظ في الجدول نل رأس المال   آأحد متغيرات 

 حيث يبين قيمة معامل الفكري على إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة

 (β2=0.224)اإلنحدار t وقيمة   (  المحسوبة –  2.540 ( وبمعنوية  )  0.014   (

 إدارة الجودة روح التنافس في تطبيق لويدل ذلك على وجود أثر ذو داللة معنوية 

( الشاملة  ، وبلغت قيمة معامل التحديد  R²   (  )0.105 ( ، أي بمعنى ان )  10.5 ( %

تطبيق إدارة الجودة الشاملة  تعود الى من التغيرات الحاصلة في    . روح التنافس   

  )4 - 5 (الجدول 

RegressionQ2 



 

 

Model Summary

.324a .105 .089 .30226
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Q2a. 
 

ANOVAb

.589 1 .589 6.449 .014a

5.025 55 .091
5.614 56

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Q2a. 

Dependent Variable: Zb. 
 

Coefficientsa

3.424 .383 8.951 .000
.224 .088 .324 2.540 .014

(Constant)
Q2

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Za. 
 

 

( بيانات إستمارة التحليل اإلحصائي :      المصدر SPSS  (  ،2010.  

 

:تحليل أثر التطورات التكنولوجية  في تطبيق أدارة الجودة الشاملة   -ج  

       آأحد متغيرات Q3  التطورات التكنولوجية تأثير ) 4-6(حظ في الجدول    نل

 إمكانية  تطبيق إدارة الجودة الشاملة  حيث يبين قيمة معامل رأس المال الفكري على

( β3=0.187اإلنحدار  وقيمة )    t (  المحسوبة –  2.355 ( وبمعنوية  )  0.022   (

تطبيق إدارة  في لتطورات التكنولوجيةلويدل ذلك على وجود أثر ذو داللة معنوية 

( وبلغت قيمة معامل التحديد ة الشاملة ،الجود R²  (   )0.092 ( أي بمعنى ان ،) 



 

09.2 تطبيق إدارة الجودة الشاملة  تعود الىمن التغيرات الحاصلة في % )       

  . التطورات التكنولوجية

 

 

  )4 - 6( الجدول 

RegressionQ3 

 

Model Summary

.303a .092 .075 .30451
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Q3a. 
 

ANOVAb

.514 1 .514 5.545 .022a

5.100 55 .093
5.614 56

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Q3a. 

Dependent Variable: Zb. 
 

Coefficientsa

3.578 .348 10.295 .000
.187 .079 .303 2.355 .022

(Constant)
Q3

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Za. 
 

 

( بيانات إستمارة التحليل اإلحصائي :       المصدر SPSS  (  ،2010.  

 



 

ر تطويرهم  في تطبيق أدارة الجودة  تحليل أثر االحتفاظ  بالعاملين ومعايي-د
 الشاملة

     آأحد Q4 االحتفاظ بالعاملين ومعايير تطويرهم تأثير) 4-7(الجدول  حظ فينل    

رأس المال الفكري على إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة حيث يبين قيمة متغيرات 

( β4=0.272 معامل اإلنحدار وقيمة )  t (  المحسوبة –  4.031 ( نوية وبمع )  0.000 

حتفاظ بالعاملين ومعايير تطويرهم لإلويدل ذلك على وجود أثر ذو داللة معنوية)    

( ، وبلغت قيمة معامل التحديد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في  R²   (  )0.228 ، أي ) 

( بمعنى ان  22.8 تطبيق إدارة الجودة الشاملة  تعود من التغيرات الحاصلة في % ) 

  .بالعاملين ومعايير تطويرهم  االحتفاظ  الى

 

) 4 – 7 (الجدول   

RegressionQ4 

 

Model Summary

.478a .228 .214 .28071
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Q4a. 
 

ANOVAb

1.280 1 1.280 16.247 .000a

4.334 55 .079
5.614 56

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Q4a. 

Dependent Variable: Zb. 
 



 

Coefficientsa

3.237 .289 11.217 .000
.272 .067 .478 4.031 .000

(Constant)
Q4

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Za. 
 

 

( بيانات إستمارة التحليل اإلحصائي :      المصدر SPSS  (  ،2010.  

 

:تحليل أثر القوة المعرفية  في تطبيق أدارة الجودة الشاملة   -هـ   

         Q5  القوة المعرفيةتأثير) 4-8(حظ في الجدول    نل رأس المال متغيرات   آأحد 

شام         ة معامل اإلنحدار           الفكري على إمكانية  تطبيق إدارة الجودة ال ين قيم  لة  حيث يب

β5=0.258 ) وقيمة )    t (  المحسوبة  –  4.012 ة   )  ( وبمعنوي 0.000 ك   )   دل ذل وي

ة    على وجود أثر ذو داللة معنوي ة  لل وة المعرفي شاملة  ،    في   ق تطبيق إدارة الجودة ال

(عامل التحديد وبلغت قيمة م R²( )0.226 ( ، أي بمعنى ان )  22.6 من التغيرات % ) 

   . القوة المعرفية  تطبيق إدارة الجودة الشاملة  تعود الىالحاصلة في 

 

 

) 4 – 8 (الجدول   

RegressionQ5 

 

Model Summary

.476a .226 .212 .28100
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Q5a. 
 



 

ANOVAb

1.271 1 1.271 16.100 .000a

4.343 55 .079
5.614 56

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Q5a. 

Dependent Variable: Zb. 
 

Coefficientsa

3.303 .274 12.072 .000
.258 .064 .476 4.012 .000

(Constant)
Q5

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Za. 
  

      ( بيانات إستمارة التحليل اإلحصائي : المصدر SPSS  (  ،2010.  

 

       رات الحاصلة في           من التفسيرات الس   تطبيق إدارة الجودة      ابقة نستنتج ، ان التغيي

سل     رأس المال الفكري     متغيرات  تعود الى آل متغير من     الشاملة  منفردة وحسب التسل

% 22.8االحتفاظ  بالعاملين ومعايير تطويرهم  (  التالي من حيث التأثير الىوالنسب

22.6، القوة المعرفية  الترآيز على الزبون  ،%  16.9 روح التنافس  ،%  10.5  % ،

09.2التطورات التكنولوجية   ة والفرضيات    )  %  مما يحقق الفرضية الرئيسية الثاني

.الفرعية المنبثقة عنها   

 

 :دارة الجودة الشاملة  إتحليل أثر رأس المال الفكري في تطبيق    -2

         ة    إمك مجتمعة في  رأس المال الفكري     متغيراتتأثير  ) 4-9(يعرض الجدول    اني

أثير            ين ت رات   تطبيق إدارة الجودة الشاملة حيث يب ال الفكري     متغي ة   رأس الم   مجتمع

ر   شاملة آمتغي ودة ال ق إدارة الج ة تطبي ي امكاني ستقلة ف رات م د آمتغي ه معتم  ويدعم

ة  (قيم F ت  )  ى بلغ سوبة الت ( المح 28.404 د    )  ة عن ا الجدولي ن قيمته ر م ي أآب وه

ة  ي حري ة و) 5 ‚52(درجت د  و ) 0.000( بمعنوي ل التحدي ة معام دل قيم ²(ت R (



 

 34.1) ة   رأس المال الفكري    متغيراتمعنوية بين   الى وجود أثر داللة     )    في     مجتمع

شاملة      رات الحاصلة في          ) (34.1% ، أي بمعنى ان       تطبيق إدارة الجودة ال  من التغي

شاملة  ودة ال ق إدارة الج ىتطبي ود ال رات  تع ري متغي ال الفك ة  رأس الم ا  ممجتمع م

   .يحقق الفرضية الرئيسية الثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  )4  – 9( جدول ال

 تحليل أثرمتغيرات رأس المال الفكري في تطبيق إدارة الجودة الشاملة

 

 المتغير المستقل                                          

 المتغير المعتمد            

تطبيق ادارة الجودة 
 الشاملة

β� 2.182 

β1 0.16 

 الترآيز على الزبون *2.020 المحسوبةt قيم 

Q1 
 .sigالمعنوية   

0.49               

 معنوي

β2 0.087 

 روح التنافس 1.020 المحسوبةt قيم 

Q2 
 .sigالمعنوية   

0.313  غير        

 معنوي

β3 0.062 

 التطورات التكنولوجية 0.737 المحسوبةt قيم 

Q3 
 .sig المعنوية  

0.464  غير        

 معنوي



 

β4 0.062 

 0.655 المحسوبةt قيم 
االحتفاظ بالعاملين ومعايير 

 تطويرهم

Q4    المعنويةsig. 
0.515    غير      

 معنوي

β5 0.139 

 القوة المعرفية 1.755 المحسوبةt قيم 

Q5 
 .sigالمعنوية   

0.085  غير        

 معنوي

  R² %34.1  معامل التحديد

F 28.404**  

 معنوية عالية 0.000 المعنوية

 

( إعداد الباحث ، بيانات إستمارة التحليل اإلحصائي : المصدر  SPSS  (  ،2010.  

 الفصل الخامس

ستنتاجات والتوصياتإلا  

 

 تمهيد

        طار النظري، ومنهجية إلفكار والطروحات الفلسفية في األا لما تقدم من ستكماًالإ

دان المبحوث                الدراسة في    ائج من المي التكوين الفكري والتحقق العلمي، وعرض النت



 

صول ا ي الف ا ف زات األوتحليله د المرتك ي تع ة والت ة لالطروح اء ألربع ية لبن ساس

: نيستنتاجات والتوصيات في المبحثين اآلتيإلهم اأن يحدد أستنتاجات، يمكن إلا  

 

ستنتاجاتإلا:  ولالمبحث األ  

حاتيات والمقترالتوص: المبحث الثاني  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المبحث األول

ستنتاجاتإلا  

 

ل مضمو          تلصتو        ائج تحلي ق          الدراسة من خالل نت ا يتعل ن المنطق النظري فيم

ار           الى ،  المال الفكري وادارة الجودة اشاملة     برأس دعيما لالفك ي ت ع العمل  تفسير الواق

ة وت  ات النظري وير رؤى    أوالطروح دف تط ري به يلها الفك ي   ص هام ف ة لالس توفيقي

ديم      علمية من خالل مواآبة التراآمات البحثية    لاالنجازات ا  سياق يمكن تق ذا ال ، وفي ه

  : ، من خالل المحورين  االستنتاجات اآلتية

 

  النظرية اإلستنتاجات: الوأ

ه                   .1 ذي ينبثق من ر المصدر ال سان ، ويعتب اه اهللا لالن ذي أعط ة ال  العقل هو أعظم نعم

فة، فالذين يمتلكون العقل المبتكر والمبدع المتمثل برأس المال الفكري           العلم و المعر  

زة إستراتيجية      هم الثروة  الحقيقية للمنظمات، وبعض روّ       اد علم اإلدارة يعتبرونه مي

 .بحد ذاته ، وأقوى سالح تنافسي في الوقت نفسه بالنسبة للمنظمات المعاصرة 

ذا             أغلب المهتمين برأس المال الفكري يعتبرون        .2 ة ، ل ر ملموس للمنظم ه موجود غي

ة       ات داخلي صاالت و معلوم بكة إت اء ش ك لبن ه وذل ة ل وارد الالزم وفير الم يجب ت

 . تمكنهم من إستخدام ما يمنحهم المزيد من المعارف والمهارات في إهتماماتهم 

ى          .3 ة ال ام الموآل ذ المه ة تنفي ان آيفي ه بي راد ب صطلح ي شاملة م ودة ال ان ادارة الج

ة المسؤولة عن ضبط الجودة للمنتجات والخدمات المقدمة من قبل أي منظمة،            االدار

دد  ضمن ع ي تت ة الت ة االداري ك الترآيب شاملة هي تل ودة ال ان ادارة الج ذلك ف ن ًال  م

المهام واالعباء التي من خاللها وباالستعانة بعدد من الوسائل، يتم انجاز آافة المهام     

السلع والخدمات التي ينبغي ان تتسم بمستويات       من مواصفات   ،  واالهداف المطلوبة   

  .معينة من الجودة 



 

ي     .4 ة ه ي الدراس ها ف م عرض ي ت ات الت اهيم والنظري يط  بالمف رف المح ان الظ

ة                ة والتكنولوجي ة والهيكلي ة الثقافي باألساس تنادي نحو ميادين عمل مؤهلة من الناحي

ى نحو         في بيئات غربية على األغلب ، وهذا يتطلب البحث في تأ           اهيم  عل صيل المف

 .    يساعد في بناء نظرية قائمة على فلسفة المعطيات الدول النامية 

 

اإلستنتاجات الميدانية: ثانيا  

ذه                     م ه ل اإلحصائي ، ومن أه ائج التحلي ع نت        تعتمد إستنتاجات الدراسة على واق

:اإلستنتاجات ما يلي   

ة طردية موجبة وذات داللة معنوية   بأن هناك عالقرتباط أظهرت قيمة معامل اإل .1

، بين رأس المال الفكري وتطبيق إدارة الجودة الشاملة ، وهذا ما ينسجم مع 

الفرضية الرئيسية األولى ، وهناك عالقة طردية موجبة وذات داللة معنوية بين آل 

رأس المال الفكري منفردة وإمكانية تطبيق إدارة الجودة  متغير من متغيرات

 .ذا ما ينسجم مع آل فرضية من الفرضيات الفرعية المنبثقة عنهاالشاملة وه

رأس المال الفكري في تطبيق إدارة الجودة لمعنوي  وجود تأثير) F( أظهر إختبار .2

بين آل  معنوي تأثير الشاملة ، وهذا ما ينسجم مع الفرضية الرئيسية الثانية وهناك

 إدارة الجودة الشاملة وهذا رأس المال الفكري منفردة وتطبيق متغير من متغيرات

 .  ما يؤآد صحة آل فرضية من الفرضيات الفرعية المنبثقة عنها 

 من تطبيق إدارة الجودة ) ( 34.1 %بأن )   R²( أظهرت قيمة معامل التحديد  .3

 أربيل تعود الى رأس محافظةالشاملة في شرآات القطاع الخاص المبحوثة  في 

 في المتغير التابع لم يتم تفسيرها ، )  65.9 % (المال الفكري ، تعني ذلك أن هناك

يستنتج من ذلك ان هناك عوامل اخرى مهمة وأساسية لها تأثير في المتغير التابع ، 

 .وهي بحاجة الى الدراسة وبيان تأثيرها 

ا الدراسة في                  .4  ساهمت أبعاد رأس المال الفكري على وفق النتائج التي توصلت إليه

سب  داني وح ب المي أثيرالجان ساهمة والت ث الم ن حي ة م سب اآلتي اظ  ( الن االحتف



 

ايير تطويرهم     املين ومع ة   % 22.8 بالع وة المعرفي ى   % 22.6 ، الق ز عل ، الترآي

ون   افس % 16.9 الزب ة   %  10.5 ، روح التن % ) 09.2 ، التطورات التكنولوجي

ة  في                  ظة محاففي تطبيق إدارة الجودة الشاملة في شرآات القطاع الخاص المبحوث

  .  أربيل

ري     .5 ال الفك اد رأس الم ود أبع ّرون بوج ستجيبين يق دراء الم ة الم ين ان أغلبي  تب

اظ     ( ة ، االحتف ورات التكنولوجي افس ، التط ون ، روح التن ى الزب ز عل الترآي

ة       ) بالعاملين ومعايير تطويرهم ، القوة المعرفية      في شرآات القطاع الخاص المبحوث

ذه النتيج ل، وه ة أربي ي محافظ احثين ف اب والب ق و آراء الكت ع المنط ة م ة متفق

ذه                  ى وفق ه المهتمين بهذا المجال ، وان توقعات الدراسة حول ذلك آانت صائبة عل

 .النتائج المتحصلة عليها 

ي     .6 اع الخاص ف رآات القط ي ش وثين ف دراء المبح ائج ان الم رت النت ة أظه  محافظ

وفير  ن خالل ت ائن م ى آسب رضا الزب سعون ال ل ي اتهم إح أربي اتهم  ومتطلب تياج

 .بالجودة المطلوبة والمحددة من قبلهم  

ي          .7 اص ف اع الخ رآات القط ي ش وثين ف دراء المبح ائج ان أآثرالم ن النت ضح م  يت

ى تطوير شرآاتهم                محافظة  أربيل يملكون القوة المعرفية ، باإلضافه الى قدرتهم عل

 .جديد في السوق  من خالل مواآبة التطورات التكنولوجية  بما يكيف الوضع ال

ة في القطاع الخاص              .8 شرآات المبحوث ا في ال دى االدارة العلي دفاع ل هناك رغبة وإن

املين             دريب الع لدعم تطبيق إدارة الجودة الشاملة واالهتمام بدورالعنصر البشري وت

 .في تطبيق إدارة الجودة  

 

 

 

 



 

 

لثانيالمبحث ا  

 التوصيات والمقترحات

 

التوصيات :  أوال  

تمام المناسب برأس األهآات القطاع الخاص في محافظة أربيل  شربداءضرورة ا .1

 . لما له من أهمية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة المال الفكري

 أربيل في شغل الوظائف محافظةضرورة اعتماد شرآات القطاع الخاص في  .2

هم  والعمل على تدريب والكفاءةذات الصلة بالجودة على العاملين من ذوي الخبرة

    .باستمرار 

ستخدام أنظمة المعلومات اإلدارية التي تتميز بالدقة والحداثة لضمان المحافظة إ .3

 .على أنظمة إدارة الجودة الشاملة 

عتماد آلية مناسبة لتدريب العاملين في مجال إدارة الجودة الشاملة وبشكل مستمر إ .4

 .ان يكون التدريب شامًال وموقعيا األخذ بنظر اإلعتبار مع 

 أربيل باستثمار مواردها محافظةضرورة قيام شرآات القطاع الخاص في  .5

 .البشرية وبالطريقة التي تسهم في تحقيق أهدافها بشكل فاعل وآفوء 

هتمام الشرآات بشكل أآبر بتوفير المستلزمات األساسية والخدمات اإلضافية إ .6

 .لكسب رضا الزبائن 

لشرآات بصورة أفضل على ضرورة إطالع المدراء وأعضاء مجالس إدارة ا .7

 .أدبيات إدارة الجودة الشاملة النه في ضوئها يتصورون فلسفة شرآاتهم وأهدافهم 

الواقع الحالي لمجالس إدارة الشرآات يتطلب المزيد من الترآيز على رأس المال  .8

 .الفكري وتشخيصه وتنميته النه أصبح اليوم الثروة الحقيقية لهم 

 



 

 

 

المقترحات: ثانيا   

سياق التحول الذي يشهده العراق و إقليم آوردستان تقترح الدراسة بضرورة في   .1

 تطبيق إدارة الجودة الشاملةهتمام الكبير برأس المال الفكري آمتغيرمستقل في اإل

. 

تكنولوجية و  تتناول األبعاد ال  هذا النوع من البحوث بدراسات مساندةإغناء .2

 .شهدته هذه األبعاد من التحوالت المعلوماتية وإدارة الموارد البشرية وما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المصادر

.القرآن الكريم   

.الحديث النبوي الشريف   

المصادر العربية: أوًال   

-أ     الجامعية واألطاريحالرسائل

مستلزمات تطبيق ادارة الجودة " ، ) 1999(،  حمد عبدالوهاب داودأ،  ل يحيىآ .1

 ،، رسالة ماجستير "  االبيض في الفلوجة دراسة حالة في معمل االسمنت،الشاملة

 .بغداد  ، جامعة  آلية االدارة واالقتصاد ، غير منشورة 

 تحديد وتحليل العوامل الرئيسية "، ) 2001 (، ، نادية لطفي عبدالوهاب الجنابى .2

المؤثرة في الجودة بالتطبيق على المنتجات النمطية في الشرآة العامة للصناعات 

رة ا آلية االد ،غير منشورة ، رسالة ماجستير، " مل الوزيرية، معا الكهربائية

 . غداد ب جامعة  ، واالقتصاد

  تحليل عالقة نظم معلومات الموارد البشرية "، ) 2002(حمدان ، خالد محمد ،  .3

ورأس المال الفكري وأثرهما في تحقيق الميزة التنافسية ، دراسة ميدانية في 

 غير ،طروحة دآتوراه في ادارة االعمالأ،  "  شرآات صناعة التأمين االردنية

 . جامعة بغداد ،منشورة ، آلية االدارة واالقتصاد 

الفاعلية   إدارة المعرفة الشاملة وأثرها في"،) 2005(سلمان، قيس حمد،  .4

دراسة ميدانية في وزارة ، التنظيمية على وفق مدخل رأس المال الفكري

 جامعة ،شورة ، آلية االدارة واالقتصاد غير من، طروحة دآتوراه أ ،"الكهرباء

 .بغداد 



 

انماط التفكير االستراتيجي وعالقتها بعوامل "، )2001(صالح، احمد على،  .5

دراسة ميدانية في عينة من شرآات القطاع , المحافظة على رأس المال الفكري

آلية , غير منشورة ,، رسالة ماجستير في ادارة االعمال "الصناعي االشتراآي

 . ارة واالقتصاد، جامعة بغداداالد

داء أس المال الفكري في أاثر استثمار ر" ، ) 2000( ، ، نغم حسين نعمة عبيد .6

،  رسالة ماجسيتر، دراسة ميدانية في عينة من شرآات القطاع المختلط ،المنظمي 
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) 1 (الملحق   

ت المبحوثة الشرآاين فيريمدل لتجرياالتي  الشخصية تالمقابال  

 

 الموقع الوظيفي ت

 للفرد المقابل

الهدف من 
 المقابلة

  مراتعدد
 المقابلة

 تاريخ

 المقابلة

1- ام ل  دير الع ديكا الم شرآة آوامي

    لصناعة األدوية

رات   ول فق ح

 االستبانة

1 28/3/2010  

2- ديكا   ل مديرقسم التسويق     شرآة آوامي

    لصناعة األدوية

رات   ول فق ح

 االستبانة

1 28/3/2010  

شتريات مدير -3 سم الم شرآة  لق

    آواميديكا لصناعة األدوية

رات   ول فق ح

 االستبانة

1 28/3/2010  

4- ات   مدير  سيق ودراس سم التن ق

دوى صناعة  لالج ديكا ل شرآة آوامي

    األدوية

رات   ول فق ح

 االستبانة

1 28/3/2010  

5- ودة مدير  سم الج ديكا  لق شرآة آوامي

    لصناعة األدوية

ول  رات ح فق

 االستبانة

1 28/3/2010  

6- صناعة   ة ل شرآة دجل ام ل دير الع الم

ازل  اج الع وم والزج األلمني

 والسيكيوريت

رات   ول فق ح

 االستبانة

 2 7/4/2010  

9/4/2010  

7- ة    شرآة دجل ديرالمفوض ل الم

ازل       لصناعة األلمنيوم والزجاج الع

رات   ول فق ح

 االستبانة

2 

 

7/4/2010  



 

9/4/2010 والسيكيوريت  

 

8- ة    المدير العام ل    نظم    شرآة الوطني  ل

 البناء الجاهز 

رات   ول فق ح

 االستبانة

2 10/4/2010  

14/4/2010  

9- ديرالمفوض ل  ة  الم شرآة الوطني

 لنظم البناء الجاهز

رات   ول فق ح

 االستبانة

2 10/4/2010  

14/4/2010  

شمال   -10 شرآة ال ام ل دير الع الم

 لتحضير لحوم الدجاج

رات   ول فق ح

ةاالستبان  

1 15/4/2010  

شمال   -11 شرآة ال ديرالمفوض ل الم

 لتحضير لحوم الدجاج

رات   ول فق ح

 االستبانة

1 15/4/2010  

ة لتحميص        -12 شرآة داني المدير العام ل

 وتعبئة آافة أنواع الموالح

رات   ول فق ح

 االستبانة

1 17 /4/2010  

شرآة-13 ديرالمفوض ل رمند الم  س

 للمقاوالت

رات   ول فق ح

 االستبانة

1 18/4/2010  

اج     المديرالمفوض لشرآة -14 ة النت  فاتك

 الحبوب ومطحنة

رات   ول فق ح

 االستبانة

1 18/4/2010  

شرآة    -15 ام ل اوالت   77 المدير الع  للمق

 و الهياآل الكونكريتية  

رات   ول فق ح

 االستبانة

 2  25 /4/2010  

26/4/2010  

شرآة -16 ديرالمفوض ل اة الم رات ح الحي 1 25ول فق /4/2010  



 

 االستبانة للمشروبات الغازية و المعدنية 

ذيالمديرال-17 شرآةتنف اة   ل  الحي

 للمشروبات الغازية و المعدنية

رات   ول فق ح

 االستبانة

1 25 /4/2010  

شرآة -18 سابات ل دير االدارة والح م

ر    ونترات والمرم صنع آ دوز ل

 االصطناعي

رات   ول فق ح

 االستبانة

2 26/4/2010  

29/4/2010  

ش -19 ام ل دير الع ونيكس الم رآة س

 لصناعات البالستيكية

رات   ول فق ح

 االستبانة

1 27/4/2010  

شرآة  -20 سابات ل دير االدارة والح م

BRZلاللكترونيات  

رات   ول فق ح

 االستبانة

1 27/4/2010  

سويدي   -21 شرآة ال ام ل دير الع الم

 للكيبالت  

رات   ول فق ح

 االستبانة

1 28/4/2010  

ارة  -22 ال لتج شرآة آي ام ل دير الع  الم

 وصناعة آيمياويات البناء

رات   ول فق ح

 االستبانة

2 29/4/2010  

3/5/2010  

ناط -23 شرآة س وض ل دير المف الم

فروشاتملصناعة االثاث وال  

رات   ول فق ح

 االستبانة

2 29/4/2010  

3/5/2010  

اج -24 الين النت شرآة ب ام ل دير الع الم

 الهايدروآابونات

رات   ول فق ح

 االستبانة

1 29/4/2010  

3/5/2010  

ام-25 دير الع رآات الم ة ش  لمجموع

 بارز المتحدة

رات   ول فق ح

 االستبانة

1 2/5/2010  



 

رات    لمجموعة شرآات سال المدير العام-26 ول فق ح

 االستبانة

1 4/5/2010  

ام-27 دير الع رآات الم ة ش  لمجموع

) هيفي آروب(هيفي   

رات   ول فق ح

 االستبانة

1 7/5/2010  

ام-28 دير الع رآاتالم ة ش   لمجموع

 الصوفي

رات   ول فق ح

 االستبانة

1 8/5/2010  

رات    لشرآة خوشناوالمدير العام-29 ول فق ح

 االستبانة

1 10/5/2010  

رات    لشرآة الفو المدير العام-30 ول فق ح

 االستبانة

1 11 /5/2010  

اتورال    -31 شرآة ن وض ل دير المف الم

   pvc  لصناعة االبواب والشبابيك

رات   ول فق ح

 االستبانة

1 15/5/2010  

 المدير المفوض لشرآة-32 ساالر 

 بريفاب لصناعة الكرفانات

رات   ول فق ح

 االستبانة

1 17/5/2010  

 

 

 

             

(الملحق   2 ( 

 

 جامعة سانت آليمنتس العالمية



 

        دارة الصناعيةاإلقسم   

  الدراسات العليا        

 

 إستبانة بحث ميدانى لدراسة

 

    س المال الفكريأرمساهمة 

 إدارة الجودة الشاملة في إمكانية تطبيق

دراسة إستطالعية آلراء عينة من المدراء في مجموعةمختارة      

 من شرآات القطاع لخاص في محافظة أربيلا  

 

 

 وهي جزء من

 متطلبات درجة دآتوراه فلسفة في اإلدارة الصناعية

 

 الباحث

  البشدريصالح الدين بابكر محمد

 

 بإشراف

  الدآتورعد األستاذ المسا  



 

 خالد حمد أمين ميرخان 

 

 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

.المحترمون .. ستبانة السادة المشارآين في مليء اإل  

المحترم:.........................................................   السيد   

 السالم عليكم ورحمة اهللا  

ل الفكري في إمكانية تطبيق مساهمة رأس الما( تهدف الدراسة الموسومة        
دراسة إستطالعية آلراء عينة من المدراء في مجموعة: إدارة الجودة الشامة   

 مختارة من شرآات القطاع ستكشاف مدى التوافق بين إ )الخاص في محافظة أربيل

ذ تم صياغة هذه إدارة الجودة الشاملة، إبعدي البحث المتمثلين برأس المال الفكري و

مرفقة بصيغة تستلزم إسهامكم في تحديد األجابة واألختيار المناسب الذي األستبانة ال

ينسجم مع واقع عملكم الوظيفي في دعم موضوعية البحث وصدق التحليل واالستنتاج 

علمًا ان األجابات ستستخدم حصرًا الغراض البحث العلمي دون الضرورة لذآر . 

.األسم   

:مالحظات عامة   

ار ا  .1 ي اختي ة ف ل الدق ذي   نام لوبكم االداري ال م اس ذي يالئ ار ال ة او الخي الجاب

الل           سبتموها خ ي اآت رة الت ق للخب ى وف ي، عل ع العمل ي الواق ونه ف تمارس

داف      ة واه سيرة العلمي دم الم ي تخ صاصكم والت ي اخت ة ف سيرتكم العملي م

 .الدراسة 



 

ة  .2 ع عالم ى وض لوآكم    ) √ (  يرج م س ي تالئ ة الت ار أو االجاب ام الخي ام

  . الذي يعبر عن الواقع الفعلي لممارستكم للعمل االداري اليومياالداري

  

.وشكرًا على تعاونكم   

    الباحث                                       المشرف            

    الدكتوراألستاذ المساعد                             صالح الدين بابكر محمد     

 صناعيةالدكتوراه إدارة /        طالب              خالد حمدأمين ميرخان         

                                      

 

                                       ستمارة اإلستبانةإ   

معلومات عامة: اوًال  

: معلومات خاصة بالمدير  

:            الجنس -1       )( انثى     (      )     الذآر                  

.سنة: (      )   العمر-2  

: الحالة االجتماعية -3  

     )   (  بكالوريوس    )     (    دبلوم (      )    اعدادية : دراسي  التحصيل ال-4   

(     )ماجستير                    (      )دآتوراه   

: التخصص العلمي الدقيق -5  

: الموقع الوظيفي الحالي -6  



 

:  خدمة في الموقع الوظيفي الحالي  عدد سنوات ال-7  

:  عدد سنوات الخدمة االجمالية -8  

ي         -9 ا ف ارآت فيه ي ش دوات الت ؤتمرات والن ة والم دورات التدريبي دد ال   ع ال  مج

   :اختصاصك 

:) مدير ،  معاون مديرعام   ،  مدير عام (  عدد سنوات الخدمة في مراآز قيادية -10  

ةمعلومات خاصة بالشرآ: ثانيًا   

:سم الشرآة  ا-1  

: ماهوعدد براءات االختراع في مجال عمل الشرآة خالل السنوات الثالث الماضية-2  

سنوات     -3 الل ال املين خ ا الع ترك فيه ي اش ة الت ة المتقدم دورات التدريبي دد ال اهو ع  م

: الثالث الماضية   

ي تظهر خالل    ماهي الزيادة السنوية لعدد الزبائن خالل السنوات الثالث الماضية الت   -4

  :زيادة المبيعات السنوية للشرآة 

زة-5 درات المتمي املين ذوي الق شجيع للع ائل الت اهي وس ة اإلإ، و  م ة تاح ات الكافي مكان

  :خالل السنوات الثالث الماضية

 

 

 إستبانة

دى تطبيق الشرآات لمفاهيم  لم  

 رأس المال الفكري وإدارة الجودة الشاملة



 

     التكنولوجيا ورأس ( ة التي تمتلك سه الشرآات المعاصررنظرا للدور الذي تما

تطور والتنمية في األلفية الثالثة ، وأنه ال الساس في آونها المرتكز األ) المال الفكري 

ن تدار هذه الشرآات بدون إمتالك رأس مال فكري الذي أصبح اليوم موضع أيمكن 

دراسة بأن اعارة هذا إهتمام المنظمات والكتاب والباحثين ، عليه ترى هذه ال

 الموضوع ــ  الى صل يالزال لمــ  عليه وجود بعض الدراسات من رغمال على

قليم آوردستان العراق من حيث اإلهتمام المطلوب ، آما له إمستوى الطموح في 

 دور آبيرفي التحسين والتطوير في المجاالت آافه ( همها الجودة المطلوبة أ، ومن 

لذا تحاول هذه الدراسة تشخيص المكامن التي تعزز االمور ) ادارة الجودة الشاملة 

 وخصوصا قليممتالك رأس المال الفكري في الشرآات القائمة في اإلإالمتعلقة بكيفية 

دارة الجودة الشاملةإ وذلك لتعزيز تطبيق مفاهيم ومبادئ ,في محافظة أربيل ، لذا تم  

  تتضمن المحاورو الفقرات التاليةستبانة لدراسة هذه المشكلة التيإلستمارة ايم إتصم

: 

     

 

                  

إستبانة                             

دى تطبيق الشرآات لمفاهيم لم  

س المال الفكريأ ر   

أتفق  الفقرات ت
 تماما

ال أتفق  ال أتفق محايد أتفق 
 تماما

 أوال  الترآيز على الزبون :       



 

ى   ‐1 اتي عل ل اهتمام ز ج ارآ

  .ا الزبائنرض

     

اك    ‐2 ون هن ب ان يك ارغ

ائن  م بالزب صال دائ ات

ى  م حول آللتعرف عل رائه

.شرآةمنتجات ال  

     

ة    ‐3 ى تلبي ل عل ات اعم طلب

ورغبات الزبائن من خالل     

د  سريعة و بع تجابة ال اإلس

. التأآد من معقولية الطلب       

     

     

صص  ‐4 ت الاخ افي الوق ك

ة      لدراسة وتحليل أيه معلوم

ن  ي  ا م صول عليه  تم الح

.  الزبائن  

     

5- ة     ق سياس ى تحقي ل عل اعم

ان     ع الزب وح م اب المفت الب

داء   اتهم واب ديم مقترح لتق

تماع    ام لالس تعداد الت االس

.الى شكاويهم   

     

 ثانيا  روح التنافس:        

ين  ‐6 افس ب جع روح التن      اش



 

.العاملين المتميزين  

7- ع   ام جمي ال ام سح المج  اف

العاملين في الشرآة لتحقيق    

ة    ي الترقي اتهم ف طموح

.والتدريب والتحفيز   

     

8- شعر     ى ان ي ل عل اعم

ه  ان ل شرآة ب ي ال ل ف العام

ق       م في تحقي دور آبير ومه

. أهدافها   

     

9- دي   صارى جه ذل ق  اب

ي  ز المعرف د المرآ لتحدي

شرآات   ة بال شرآة مقارن لل

.المنافسة االخرى   

     

10

‐ 

ر ا رااعي ا آبي  هتمام

درات بال املين ذوي الق ع

ون   ا يك زة اينم المتمي

.شرآةموقعهم في ال  

     

ا  ورات :   ثالث التط
 التكنولوجية

     

11

‐ 

ة   ة سياس ى مواآب ز عل ارآ

ع    ا م ة واتجاهاته المنظم

ي   لة ف ورات الحاص التط

مجال تكنولوجيا المعلومات   

     



 

. باستمرارواالتصاالت  

12

-  

ل ال  ى جع ل عل ديث اعم تح

تراتيجية  سين   اس والتح

. دائمة للشرآة   

     

13

- 

اليب    ي االس ي تبن ب ف ارغ

ة  رامج االلكتروني والب

دفق       سهيل ت الحديثة وذلك لت

ا  ا وعمودي ات افقي المعلوم

ستويات   ع الم ين جمي ب

.االدارية في المنظمة   

     

14

- 

اش   وير وانع ي تط اهم ف اس

داع     ار واالب ات االبتك عملي

.باستمرار   

     

 رابعا  االحتفاظ بالعاملين:    

   ومعايير تطويرهم
     

15

‐ 

ن     دي م صاري جه ذل ق اب

ل  ة اج وير وتنمي تط

ة   املين ل القدرات االبداعي  لع

. 

     

16

- 

ل     ن اج رص م ل بح اعم

ة   ن آاف تخلص م ال

الممارسات السلبية للعاملين   

ة   ق ممارس ك عن طري وذل

     



 

ى   ع أدن ن موق سؤولية م الم

.ويرية واإلجتماعات التط  

17

- 

ى إتاحة الوقت   احرص عل

صادر افيين  و الم الك

ة   دعم ومتابع املين ل للع

.االفكار الجديدة   

     

18

-  

تقطاب    ى اس رص عل اح

ارات   املين ذوي مه ع

د  ي تفي ة الت رات متقدم وخب

.الشرآة   

     

19

‐ 

دي صارى جه ذل ق ي اب  ف

ايير  س والمع ي االس تبن

تمرار  رة باس المعاص

درا  وير ق ات لتط ت وقابلي

.العاملين  

     

20

- 

الل  ن خ املين م تم بالع اه

م   ي مالئ اخ تنظيم اد من ايج

لهم ومشارآتهم في صناعة    

.القرار   

     

21

- 

ون  ى أن يك رص عل اح

ة  دريب هادف رامج الت ب

ارات    وير مه ة لتط وموجه

ق   م وتحقي املين وأدائه الع

     



 

ل  حة داخ داف واض أه

.شرآة ال  

22

- 

در ون الت يب احرص ان يك

ستويات    ع الم امال لجمي ش

. اإلدارية في الشرآة   

     

 خامسا  القوة المعرفية:        

23

- 

ة        وة المعرفي ى الق احافظ عل

ل   رص ع شرآة والح لل

افي   سيج الثق ا بالن دمجه

.للشرآة   

     

24

- 

سن إدارة  ى ح ز عل ارآ

ود    ي الموج ورد المعرف الم

ود    شتيت الجه ل ت اصال قب

ة   ول معرف اء اص ي اقتن ف

.ديدة ج  

     

25

- 

دي  صارى جه ذل  ق اب

ة    وات المعرف د فج لتحدي

ل   ي تمث شرآة الت ل ال داخ

ي   ضعف ف نقص او ال ال

ك         ق تل المعرفة من اجل غل

.الفجوات   

     

زة  26 العقول المتمي تم ب      اه



 

درتها من خالل  - ذآائها وق ب

ي   ل ف تثمارها األمث إس

   .مراآز البحث والتطوير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

تبانةسإ  

  مدى تطبيق الشرآات لمفاهيم

  إدارة الجودة الشاملة

أتفق  أتفق  الفقرات ت
 تماما

ال أتفق  ال أتفق محايد
 تماما

دعم: أوال             اإلدارة العليا

ا ت  ‐1 زم االدارة العلي لت

ودة   سياسات إدارة الج ب

.الشاملة داخل الشرآة   

     

 على   االدارة العليا  تحرص ‐2

ش   وير ال رآة تط

دعم  ي ت راءات الت واإلج

   .الجودة و التحسين

     

تحرص االدارة العليا على     ‐3

ي  ي ف نهج العلم اع الم إتب

.اتخاذ القرارات   

     

4- ى    ا عل ل االدارة العلي تعم

وم العلمي لحل  ي المفه تبن

ي     دث ف ي تح شاآل الت الم

 . بيئة العمل

     



 

تحرص االدارة العليا على     -5

دائم  سجيل ال داث الت  لالح

ي  ي تحدث ف شاآل الت والم

ى    ل عل ة والعم المنظم

.تحليلها ومعالجتها   

     

تحرص االدارة العليا على       ‐6

سلطات  د ال تحدي

سيق   سؤوليات والتن والم

. بينهما   

     

7- ورد   ا الم راالدارة العلي تعتب

ة    ي المنظم ريكًا ف و ش ه

اء   ي بن اال ف صرًا فع وعن

.الجودة وتطويرها   

     

سب   ‐8 ى آ شرآة عل ل ال تعم

. والء ورضا الزبائن   

     

ة       -9 تحرص الشرآة على تلبي

ائن   ات الزب ات وتوقع حاج

ام  الل اإلهتم ن خ م

ات   ات والمعلوم بالبيان

نهم   دة ع ة ( المرت التغذي

).العكسية   

     

ا    ين : ثاني اون ب التع
 العاملين والشرآة  

     



 

10- املين       اع الع ى إقن أعمل عل

اح أن نج و ب شرآة ه  ال

الل    ن خ م م اح له نج

.مشارآة في االرباح   

     

11- سين    ى تح ل عل أعم

ع  سانية م ات االن العالق

ع روح  املين ورف الع

ق    ل تحقي ن أج ة م المعنوي

.أهداف الشرآة   

     

ة   ‐12 ى الرؤي ى تبن ل عل أعم

شكل       المشترآة للعاملين   ب

د  سيق وتوحي ضمن التن ي

.الجهود   

     

13- دأ    ل بمب ودة أعم الج

ي    ع ف سوؤلية الجمي م

ط  يس فق شرآة ول ال

سم   وظفي ق سوؤلية م م

.  الجودة   

     

14- شامل       أعمل على التكامل ال

ين املين   ب داف الع أه

ة ضها  والمنظم ع بع  م

  .البعض 

     



 

ا    ستمر : ثالث سين الم التح

  
     

سين  ‐15 ي التح أرآزعل

ات      المستمر في آافة العملي

  . التي تقوم بها الشرآة

     

16- ستمر    سين الم زم بالتح ألت

اج       . في جميع مراحل االنت

  

     

17- شجيع   ى ت ل عل أعم

ك  املين وذل دريب الع وت

ساب  ق التطوير واآت لتحقي

ائهم    ادة إنتم رات وزي الخب

.للشرآة   

     

18- أقدرعمل و جهود العاملين     

ن    د م ضمان المزي ك ل وذل

بلهم        داع من ق العطاء واالب

. 

     

19- ى تكييف الهيكل   أعمل عل

ب    ا يتناس ي بم التنظيم

ي  املين ف سؤوليات الع م

. الشرآة   

     

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

( الملحق  3(  

 قائمة بأسماء

 السادة المحكمين إلستمارة اإلستبانة

 

 ت
 المؤهل

 العلمي
 موقع العمل االسم

 أبي سعيد الديوه جي  .د. أ -1
.  يق إدارة تسو/ رئيس جامعة الموصل  

   

 فائق مشعل قدوري  .د. أ  -2
دارة اإل/ آلية االدارة واالقتصاد 

. جامعة تكريت / ستراتيجية اإل  

 إحسان أبوبكر محمد هموند  .د. م . أ -3
جامعة / الهندسة الكيمياوية / آلية الهندسة 

 آوية 

.د . م . أ -4  حامد محمد جاسم العيساوي 
 جامعة /هندسة األنفاق / آلية الهندسة 

 آوية 

 آلية االدارة واالقتصاد فواز جاراهللا نايف الدليمي  .د. م . أ -5 .جامعة الموصل / 

 آاوه محمد فرج قره داغي   .د. م . أ -6
/ إدارة التسويق  /آلية االدارة واالقتصاد 

.  جامعة السليمانية  

  .د. م . أ  -7
وصفي طاهرصالح قهوه 

 جي

/  االحصاء /آلية االدارة واالقتصاد 

.   جامعة صالح الدين   

 أحالم إبراهيم ولي  م .د  -8
 آلية االدارة واالقتصاد دارة اإل/ 

  ستراتيجيةاإل .جامعة صالح الدين /   



 

م .  د -9  جوان إسماعيل عزيز 
 آلية االدارة واالقتصاد إدارة الموارد / 

.جامعة صالح الدين / البشرية   

م . د  -10 حمودسعد فاضل عباس الم   
/ منظمة الإدارة / آلية االدارة واالقتصاد 

.  جامعة دهوك  

م   . أ -11  
زياد جميل محمد على 

 الطالباني

 / آلية الهندسة جامعة /الهندسة الكيمياوية

 صالح الدين مديرمعمل النسيج الصوفي / 

. الفني في أربيل سابقًا  

   

 

 

  ) 4( ملحق 

 جداول النتائج

Frequencies 

Statistics 

 

 
Mean

Std. 

Deviation

Q11 4.70  .533 

Q12 4.44  .802 

Q13 4.46  .657 



 

Q14 4.21  .977 

Q15 4.21  .901 

Q26 4.21  .977 

Q27 4.18  .782 

Q28 4.39  .701 

Q29 4.35  .790 

Q210 4.47  .658 

Q311 4.28  .796 

Q312 4.44  .682 

Q313 4.39  .701 

Q314 4.30  .778 

Q415 4.35  .719 

Q416 4.19  .875 

Q417 4.46  .709 

Q418 4.49  .630 

Q419 4.16  .996 

Q420 4.25  .950 

Q421 4.19  .895 



 

Q422 3.88  1.166 

Q523 4.04  .963 

Q524 4.14  .875 

Q525 4.40  .651 

Q526 4.32  .869 

Z11  4.42  .706 

Z12  4.49  .805 

Z13  4.33  .932 

Z14  4.30  .886 

Z15  4.26  .877 

Z16  4.26  .813 

Z17  4.54  .600 

Z18  4.33  .690 

Z19  4.39  .840 

Z210 4.53  .710 

Z211 4.32  .783 

Z212 4.19  .811 

Z213 4.33  .690 



 

Z214 4.42  .653 

Z315 4.44  .708 

Z316 4.46  .687 

Z317 4.54  .629 

Z318 4.46  .781 

Z319 4.39  .750 

 
 

 

Frequency Table 

Q11 

 

 
  Frequency Percent

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

 2 محايد 3.5  3.5  3.5 

 أتفق 13  22.8  22.8  26.3 

تماما أتفق    42  73.7  73.7  100.0 
Valid 

Total  57  100.0  100.0   

 



 

Q12 

 

 
  Frequency Percent

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

تماما ال أتفق    1  1.8  1.8  1.8 

 محايد 5  8.8  8.8  10.5 

 أتفق 18  31.6  31.6  42.1 

  تماماأتفق  33  57.9  57.9  100.0 

Vali
d 

Total  57  100.0  100.0   

 

Q13 

 

 
  Frequency  Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 محايد 5  8.8  8.8  8.8 

 أتفق 21  36.8  36.8  45.6 

تماما أتفق    31  54.4  54.4  100.0 
Valid 

Total  57  100.0  100.0   

 

Q14 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 



 

 ال أتفق 
 3.5 3.5 3.5 2 تماما

 21.1 17.5 17.5 10 محايد

 50.9 29.8 29.8 17 أتفق

 100.0 49.1 49.1 28  تماماأتفق 

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 

Q15 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 ال أتفق 
 1.8 1.8 1.8 1 تماما

 22.8 21.1 21.1 12 محايد

 52.6 29.8 29.8 17 أتفق

 100.0 47.4 47.4 27  تماماأتفق 

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 

Q26 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid  ال أتفق 
 3.5 3.5 3.5 2 تماما



 

 21.1 17.5 17.5 10 محايد

 50.9 29.8 29.8 17 أتفق

 100.0 49.1 49.1 28  تماماأتفق 

 

Total 57 100.0 100.0  

 

Q27 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 22.8 22.8 22.8 13 محايد

 59.6 36.8 36.8 21 أتفق

 أتفق 
 100.0 40.4 40.4 23 تماما

Valid 

Total 57 100. 100.0  

Q28 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 12.3 12.3 12.3 7 محايد

 49.1 36.8 36.8 21 أتفق

 أتفق 
 100.0 50.9 50.9 29 تماما

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 



 

Q29 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 19.3 19.3 19.3 11 محايد

 45.6 26.3 26.3 15 أتفق

 أتفق 
 100.0 54.4 54.4 31 تماما

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 

Q210 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 8.8 8.8 8.8 5 محايد

 43.9 35.1 35.1 20 أتفق

 أتفق 
 100.0 56.1 56.1 32 تماما

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 

Q311 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 21.1 21.1 21.1 12 محايد 



 

 50.9 29.8 29.8 17 أتفق

 أتفق 
 100.0 49.1 49.1 28 تماما

 

Total 57 100.0 100.0  

 

Q312 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 10.5 10.5 10.5 6 محايد

 45.6 35.1 35.1 20 أتفق

 أتفق 
 100.0 54.4 54.4 31 تماما

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 

Q313 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 12.3 12.3 12.3 7 محايد

 49.1 36.8 36.8 21 أتفق

اما تمأتفق   29 50.9 50.9 100.0 
Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 



 

 

Q314 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 19.3 19.3 19.3 11 محايد

 50.9 31.6 31.6 18 أتفق

 أتفق 
 100.0 49.1 49.1 28 تماما

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 

Q415 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 14.0 14.0 14.0 8 محايد

 50.9 36.8 36.8 21 أتفق

 أتفق 
 100.0 49.1 49.1 28 تماما

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 

Q416 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 



 

 ال أتفق 
 1.8 1.8 1.8 1 تماما

 3.5 1.8 1.8 1 ال أتفق

 17.5 14.0 14.0 8 محايد

 57.9 40.4 40.4 23 أتفق

 100.0 42.1 42.1 24  تماماأتفق 

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 

Q417 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 12.3 12.3 12.3 7 محايد

 42.1 29.8 29.8 17 أتفق

 أتفق 
 100.0 57.9 57.9 33 تماما

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 

 

 

 

Q418 

  Frequency Percent Valid Cumulative 



 

 Percent Percent 

 7.0 7.0 7.0 4 محايد

 43.9 36.8 36.8 21 أتفق

 أتفق 
 100.0 56.1 56.1 32 تماما

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 

Q419 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 ال أتفق 
 1.8 1.8 1.8 1 تماما

 7.0 5.3 5.3 3 ال أتفق

 22.8 15.8 15.8 9 محايد

 52.6 29.8 29.8 17 أتفق

 100.0 47.4 47.4 27  تماماأتفق 

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 

Q420 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 



 

  ال أتفق
 1.8 1.8 1.8 1 تماما

 3.5 1.8 1.8 1 ال أتفق

 22.8 19.3 19.3 11 محايد

 47.4 24.6 24.6 14 أتفق

 100.0 52.6 52.6 30  تماماأتفق 

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 

Q421 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 1.8 1.8 1.8 1 ال أتفق

 28.1 26.3 26.3 15 محايد

 50.9 22.8 22.8 13 أتفق

أتفق 
 100.0 49.1 49.1 28 تماما

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 

 

 

Q422 

  Frequency Percent Valid Cumulative 



 

 Percent Percent 

0 1 1.8 1.8 1.8 

ال أتفق 
 5.3 3.5 3.5 2 تماما

 7.0 1.8 1.8 1 ال أتفق

 36.8 29.8 29.8 17 محايد

 61.4 24.6 24.6 14 أتفق

تماماأتفق   22 38.6 38.6 100.0 

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 

Q523 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 ال أتفق 
 1.8 1.8 1.8 1 تماما

 5.3 3.5 3.5 2 ال أتفق

 28.1 22.8 22.8 13 محايد

 61.4 33.3 33.3 19 أتفق

 100.0 38.6 38.6 22  تماماأتفق 

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 



 

Q524 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 ال أتفق 
 1.8 1.8 1.8 1 تماما

 3.5 1.8 1.8 1 ال أتفق

 19.3 15.8 15.8 9 محايد

 61.4 42.1 42.1 24 أتفق

 100.0 38.6 38.6 22  تماماأتفق 

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 

Q525 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 8.8 8.8 8.8 5 محايد

 50.9 42.1 42.1 24 أتفق

 أتفق 
 100.0 49.1 49.1 28 تماما

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

Q526 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 



 

 

 3.5 3.5 3.5 2 ال أتفق

 19.3 15.8 15.8 9 محايد

 45.6 26.3 26.3 15 أتفق

 أتفق 
 100.0 54.4 54.4 31 تماما

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 

Z11 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 12.3 12.3 12.3 7 محايد

 45.6 33.3 33.3 19 أتفق

 أتفق 
 100.0 54.4 54.4 31 تماما

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 

Z12 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid  ال أتفق 
 1.8 1.8 1.8 1 تماما



 

 10.5 8.8 8.8 5 محايد

 36.8 26.3 26.3 15 أتفق

 100.0 63.2 63.2 36  تماماأتفق 

 

Total 57 100.0 100.0  

 

Z13 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

ال أتفق 
 3.5 3.5 3.5 2 تماما 

 14.0 10.5 10.5 6 محايد

 45.6 31.6 31.6 18 أتفق

 100.0 54.4 54.4 31  تماماأتفق 

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 

 

 

Z14 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid تماماال أتفق  
  1 1.8 1.8 1.8 



 

 5.3 3.5 3.5 2 ال أتفق

 12.3 7.0 7.0 4 محايد

 50.9 38.6 38.6 22 أتفق

 100.0 49.1 49.1 28  تماماأتفق 

 

Total 57 100.0 100.0  

 

Z15 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 3.5 3.5 3.5 2  أتفقال

 21.1 17.5 17.5 10 محايد

 49.1 28.1 28.1 16 أتفق

 أتفق 
 100.0 50.9 50.9 29 تماما

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 

Z16 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 Valid 22.8 22.8 22.8 13 محايد

 50.9 28.1 28.1 16 أتفق



 

ما تماأتفق   28 49.1 49.1 100.0  

Total 57 100.0 100.0  

 

Z17 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 5.3 5.3 5.3 3 محايد

 40.4 35.1 35.1 20 أتفق

 أتفق 
 100.0 59.6 59.6 34 تماما

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 

Z18 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 12.3 12.3 12.3 7 محايد

 54.4 42.1 42.1 24 أتفق

 أتفق 
 100.0 45.6 45.6 26 تماما

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 

Z19 



 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 3.5 3.5 3.5 2 ال أتفق

 15.8 12.3 12.3 7 محايد

 42.1 26.3 26.3 15 أتفق

 أتفق 
 100.0 57.9 57.9 33 تماما

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 

Z210 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 12.3 12.3 12.3 7 محايد

 35.1 22.8 22.8 13 أتفق

 أتفق 
 100.0 64.9 64.9 37 تماما

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 

Z211 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1.8 1.8 1.8 1 ال أتفق 



 

 15.8 14.0 14.0 8 محايد

 50.9 35.1 35.1 20 أتفق

 أتفق 
 100.0 49.1 49.1 28 تماما

 

Total 57 100.0 100.0  

 

Z212 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 1.8 1.8 1.8 1 ال أتفق

 21.1 19.3 19.3 11 محايد

 57.9 36.8 36.8 21 أتفق

 أتفق 
 100.0 42.1 42.1 24 تماما

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 

Z213 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 Valid 12.3 12.3 12.3 7 محايد

 54.4 42.1 42.1 24 أتفق



 

 ق أتف
 100.0 45.6 45.6 26 تماما

 

Total 57 100.0 100.0  

 

Z214 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 8.8 8.8 8.8 5 محايد

 49.1 40.4 40.4 23 أتفق

 أتفق 
 100.0 50.9 50.9 29 تماما

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 

Z315 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 1.8 1.8 1.8 1 ال أتفق

 8.8 7.0 7.0 4 محايد

 45.6 36.8 36.8 21 أتفق

 تماماأتفق 
  31 54.4 54.4 100.0 

Valid 

Total 57 100.0 100.0  



 

 

Z316 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 1.8 1.8 1.8 1 ال أتفق

 7.1 5.4 5.3 3 محايد

 44.6 37.5 36.8 21 أتفق

 أتفق 
 100.0 55.4 54.4 31 تماما

Valid 

Total 56 98.2 100.0  

Missing System 1 1.8   

Total 57 100.0   

 

Z317 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 7.0 7.0 7.0 4 محايد

 38.6 31.6 31.6 18 أتفق

 أتفق 
 100.0 61.4 61.4 35 تماما

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 



 

Z318 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

تماما ال أتفق 
   1 1.8 1.8 1.8 

 8.8 7.0 7.0 4 محايد

 42.1 33.3 33.3 19 أتفق

 100.0 57.9 57.9 33   تماما أتفق 

Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 

Z319 

 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 15.8 15.8 15.8 9 محايد

 45.6 29.8 29.8 17 أتفق

تماما أتفق   31 54.4 54.4 100.0 
Valid 

Total 57 100.0 100.0  

 

 

Descriptives 
 



 

Descriptive Statistics

57 4.4000 .50850
57 4.3158 .45818
57 4.3509 .51291
57 4.2412 .55594
57 4.2193 .58453
57 4.3704 .37110
57 4.3596 .63213
57 4.4596 .42589
57

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Z1
Z2
Z3
Valid N (listwise)

N Mean Std. Deviation

 

Correlations 

 

Correlationsa

1 .239 .045 .436** .267* .322* .106 .290*
.073 .742 .001 .044 .015 .435 .029

.239 1 .174 .388** .297* .236 .045 .279*

.073 .197 .003 .025 .078 .741 .036

.045 .174 1 .488** .450** .238 .182 .168

.742 .197 .000 .000 .075 .175 .211

.436** .388** .488** 1 .610** .349** .174 .351**

.001 .003 .000 .000 .008 .195 .007

.267* .297* .450** .610** 1 .408** .260 .345**

.044 .025 .000 .000 .002 .051 .009

.322* .236 .238 .349** .408** 1 .433** .468**

.015 .078 .075 .008 .002 .001 .000

.106 .045 .182 .174 .260 .433** 1 .231

.435 .741 .175 .195 .051 .001 .084

.290* .279* .168 .351** .345** .468** .231 1

.029 .036 .211 .007 .009 .000 .084

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Z1

Z2

Z3

Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

Q
5

Z1 Z2 Z3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Listwise N=57a. 
 



 

Correlations

1 .584**
.000

57 57
.584** 1
.000

57 57

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Z

Q

Z Q

Correlation is significant at the 0.01 level
(2 il d)

**. 
 

 

 

 Q1االنحدار البسيط

Model Summary

.411a .169 .154 .29126
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Q1a. 
 

ANOVAb

.948 1 .948 11.180 .001a

4.666 55 .085
5.614 56

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Q1a. 

Dependent Variable: Zb. 
 

Coefficientsa

3.264 .339 9.630 .000
.256 .077 .411 3.344 .001

(Constant)
Q1

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Za. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RegressionQ2 

 

Model Summary

.324a .105 .089 .30226
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Q2a. 
 

ANOVAb

.589 1 .589 6.449 .014a

5.025 55 .091
5.614 56

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Q2a. 

Dependent Variable: Zb. 
 

Coefficientsa

3.424 .383 8.951 .000
.224 .088 .324 2.540 .014

(Constant)
Q2

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Za. 
 

RegressionQ3 

 



 

Model Summary

.303a .092 .075 .30451
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Q3a. 
 

ANOVAb

.514 1 .514 5.545 .022a

5.100 55 .093
5.614 56

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Q3a. 

Dependent Variable: Zb. 
 

Coefficientsa

3.578 .348 10.295 .000
.187 .079 .303 2.355 .022

(Constant)
Q3

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Za. 
 

 

 

RegressionQ4 

 

Model Summary

.478a .228 .214 .28071
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Q4a. 
 



 

ANOVAb

1.280 1 1.280 16.247 .000a

4.334 55 .079
5.614 56

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Q4a. 

Dependent Variable: Zb. 
 

Coefficientsa

3.237 .289 11.217 .000
.272 .067 .478 4.031 .000

(Constant)
Q4

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Za. 
 

RegressionQ5 

 

Model Summary

.476a .226 .212 .28100
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Q5a. 
 

ANOVAb

1.271 1 1.271 16.100 .000a

4.343 55 .079
5.614 56

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Q5a. 

Dependent Variable: Zb. 
 

Coefficientsa

3.303 .274 12.072 .000
.258 .064 .476 4.012 .000

(Constant)
Q5

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Za. 
 



 

 األنحدار المتعدد
 

Model Summaryb

.594a .353 .289 .26697 1.855
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Q5, Q1, Q2, Q3, Q4a. 

Dependent Variable: Zb. 
 

ANOVAb

1.979 5 .396 5.554 .000a

3.635 51 .071
5.614 56

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Q5, Q1, Q2, Q3, Q4a. 

Dependent Variable: Zb. 
 

Coefficientsa

2.182 .486 4.489 .000
.162 .080 .260 2.020 .049 .766 1.305
.087 .085 .126 1.020 .313 .837 1.194
.062 .084 .100 .737 .464 .689 1.451
.062 .095 .110 .655 .515 .453 2.206
.139 .079 .257 1.755 .085 .591 1.691

(Constant)
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Za. 
 

 األنحدار العام
 

Model Summaryb

.584a .341 .329 .25945 1.730
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Qa. 

Dependent Variable: Zb. 
 



 

ANOVAb

1.912 1 1.912 28.404 .000a

3.702 55 .067
5.614 56

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Qa. 

Dependent Variable: Zb. 
 

Coefficientsa

2.264 .401 5.651 .000
.494 .093 .584 5.330 .000 1.000 1.000

(Constant)
Q

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Za. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 معامل األرتباط للمتغيرات المستقلة مع المتغير التابع

Correlationsa

1 .239 .045 .436** .267* .411**
.073 .742 .001 .044 .001

.239 1 .174 .388** .297* .324*

.073 .197 .003 .025 .014

.045 .174 1 .488** .450** .303*

.742 .197 .000 .000 .022

.436** .388** .488** 1 .610** .478**

.001 .003 .000 .000 .000

.267* .297* .450** .610** 1 .476**

.044 .025 .000 .000 .000

.411** .324* .303* .478** .476** 1

.001 .014 .022 .000 .000

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Z

Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

Q
5 Z

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Listwise N=57a. 
 

 

 

 



 

 ثوختة
 
 

         ) IC (رأس المال الفكري(سةرمايةى فكرى  Capital Intellectual بة ) 
نرخترين بوونة لةناو هةر ِرَيكخراوَيكدا، آة بريتيية لة مةعريفةيةآى ئامانجدار آة لة 

، قةوارةيةآى زيندووة، جوَلةدارة، زانستء تةآنةلؤذياوة بةدةست دَيتِرَيطةى 
ة، ، ِرةنطدانةوةى تَيطةيشتنى مرؤظةآانبةردةوام دةطؤِرَيتبةهاآةى بةشَيوةيةآى 

هةر لةو ِروانطةوة طرَى ى داهاتووى بةردةم ِرَيكخراوةآان تواناى ئةو 
.ِرَيكخراوانةية لة بة دةستهَينانى سةرمايةى فكرى   

         TOTAL إدارة الجودة الشاملة(آارطَيِرى نايابى هةمةاليةنة  QUALITY 
MANAGEMENT  (TQM) ؤ آة خةآانى ئةمِريةآَيكة لة بابةتة هاوضةر) 

، ض لةاليةن آارطَيِرى باآلى ِرَيكخراوةآانةوة بَيت ى زؤرى ثَيدةدرَيتطرنطييةآ
، هةر لةبةر ئةوة ئةو ةرةوانى بوارى آارطَيِريةوة بَيتيان لةاليةن نووسةرو لَيكؤَل

بابةتة بؤتة جَيطاى توَيذينةوةو طرنطى ثَيدانى ثسثؤِران، بةو شَيوةية آارطَيِريى 
 ثَيكدةهَينَيت لة بوارةآانى ثسثؤِرى آارطَيِرى نايابى هةمةاليةنة بةشَيكى سةرةآى

.آارةآان  لةسةر ئاستى زانكؤآان   

ضةمكى آارطَيرى نايابى هةمةاليةنة هةَلدةضنرَيت لةسةر آؤمةَلَيك فكرو بنةماى 
 بةدةستهَينانى باشترين ئةوتؤ آة هةر ِرَيكخراوَيك دةتوانَيت  جَيبةجَى ى بكات لة ثَيناو

ردنى بةردةوام لة بوارةآانى بةرهةمهَينانء خزمةتطوزارى لة ، وة باشترآئةنجامدا
.ِرَيكخراوة جؤراوجؤرةآان   

         دوو طؤِراوةآة بكاتة ناونيشان بوو آة ئةم توَيذينةوةية هةر هةر ئةمةش هاندةر
ردنى آارطَيرى نايابى بةشداريكردنى سةرمايةى فكرى لة تواناى جَيبةجَيك(

يةآى ِراثرسيانة بؤ ِراآانى نمونةيةك لة بةِرَيوةبةر لة لَيكؤَلَينةوة: هةمةاليةنة
وة ) لَيرآؤمةَلَيكى هةَلبذاردة لة آؤمثانياآانى آةرتى تايبةت لة ثارَيزطاى هةو

، اليةنى يةآةم آة نةزةرى ية ئةم ينةوةآة دابةشكراوة بؤ دوو اليةنناوةِرؤآى لَيكؤَل
:بةشانة لة خؤى دةطرَيت   

        لةاليةنى نةزةرى سةرمايةى فكرى دةآات آة لة سَى لق بةشى يةآةم باس 
،  تَيطةيشتنى سةرمايةى فكرى دةآاتثَيكدَيت، لقى يةآةم باس لة دةروازةآانى



 

هةروةها باس لة طرنطيةتىء تايبةتيةآانء ثَيكهَينةرةآانء رؤَلةآانى سةرمايةى 
آانى كرى ء نمونة، لقى دووةم تاوتوَيى ى ثَيوانةى سةرمايةى فرى دةآاتفك

، وة لقى سَيهةم باس لة سةرمايةى فكرىء هةندَى شَيوازى آارطَيِري دةآات
.  آارطَيِرى دةآات ىسةردةميانة  

         آارطَيِرى نايابى هةمةاليةنة نةزةرىبةآلم بةشى دووةم  تاوتوَيى ى اليةنى 
رطَيِرى نايابى ، لقى يةآةم باس لة ضةمكى آاسَى لق لة خؤى دةطرَيتدةآات آة 

ِرةطةزةآانى ء ، هةروةها باس لة سوودةآانى ء بنةماآانى و مةاليةنة دةآاتهة
رطَيِرى ، وة لقى دووةم باس لة ثَيويستيةآانء قؤناغةآانى آائامانجةآانى دةآات

، هةرضى لقى سَيهةميشة تاوتوَيى ى ئةو هةآلنة دةآات آة نايابى هةمةاليةنة دةآات
، هةروةها باس لة اليةنة ِروودةدةنرى نايابى هةمةلة جَيبةجَيكردنى آارطَي

.ثَيوةرةآانى هةَلسةنطاندنى دةآات   

هةرضى بةشى سَيهةمة تايبةتكراوة بة خستنةِرووى طرنطترين لَيكؤَلينةوةآانى        
لَيكؤَلينةوةآةو  مةنهةجى، هةروةها باسى شوو آة لةو بوارةدا ئةنجامدراونثَي

، لة لقى يةآةمدا توَيذةر سةر سَى لقدا بةشة دابةشكراوة بة، ئةمنمونةآانى دةآات
رةبى تيشك دةخاتة سةر ئةو توَيذينةوةو لَيكؤَلينةوانةى آة بة زمانى   ئينطليزى و عة

، ئةويش بةمةبةستى زانينى ئةوةى لةمةو ثَيش آراوةو خستنةسةرى  دةستيكةوتوون
زى ئةم ، هةروةها خستنةِرووى ديدطاى جياواةى لةو لَيكؤَلينةوةدا ثَييدةطاتئةو

، لقى دووةم باس لة  لةطةَل لَيكؤَلينةوةآانى ثَيشوولَيكؤَلينةوةى ئَيستا بة بةراورد
، هةروةها طرفتى لَيكؤَلينةوةآة ةو مةنهةجةآةى دةآاتشَيوازى لَيكؤَلينةوةآ

دياريكراوة دواى ئةوةى راى نمونةيةك لة بةِرَيوةبةرةآان لة طروثَيكى هةَلبذاردةى 
 ئةويش بةمةبةستى تاقيكردنةوةى ,َبزطاى هةولَير وةرطيراآةرتى تايبةت لة ثار

 ثرسيار طةلَيكى دياريكراو، ىطريمانةآانى لَيكؤَلينةوةآة لة ِرَيطةى وةآلمدانةوة
كؤَلينةوةى ئةآاديمى ء هةروةها لة لقى دووةمدا ئاماذةش دراوة بة طرنطيةتى لَي

ةى ينةوةآةو نمون، هةروةها تيشك خراوةتة سةر ئامانجةآانى لَيكؤَلمةيدانى
ؤآردنةوةى داتاآانء ، هةروةها شَيوازةآانى آلَيكؤَلَينةوةآةو طريمانةآانى

،  نمونةى لَيكؤَلينةوةآة باسكراوة، جطة لةمانةش ضؤنيةتى هةَلبذاردنىشيكردنةوةيان
. لةطةَل سنورةآانى مرؤيى ء آاتىء شوَينى لَيكؤَلينةوة   

        ةى لَيكؤَلينةوةآةو تايبةتمةندى آؤمثانياآان هةرضى لقى سَيهةمة باس لة نموون
دةآات ، هةروةها باس لة تايبةتمةنديية جياآةرةوةآانى ئةو بةِرَيوةبةرانة دةآات آة 

، ئةويش بةطوَيرةى ِرةطةزو تةمةنء ثرسى لَيكؤَلينةوةآةيان داوةتةوةوةآلمى ِرا



 

شداربوون لة ثلةى خوَيندنء ساآلنى خزمةتء خزمةت لة ناوةندى سةرآردايةتىء بة
.خولى ِراهَينان   

        ة ب ئةويش ,ى بةشى ضوارةمدا باسكراوةاليةنى مةيدانى لَيكؤَلينةوةآة لة دووتوَي
باسكردنى واقيعى بةشداريكردنى سةرمايةى فكرى لة جَيبةجَيكردنى آارطَيِريى 

ش بة نايابى هةمةاليةنة لة آؤمثانياآانى آةرتى تايبةت لة ثاِرَيزطاى هةولَير، ئةوي
ندين بِرطةو ئةنجامدانى ِرووماَلَيكى مةيدانى بةهؤى فؤرمَيكى ِراثرسييةوة آة ضة

، آؤى ثرسيارةآان ضلءثَينج ثرسيارن، دابةشكراون بةسةر ثرسيارى لة خؤطرتووة
و شيكراوةتةوة آة  ، لة لقى يةآةمدا ِراى ئةو بةِرَيوةبةرانة نيشاندراوةداهةشت بِرطة

، لقى دووةم باس لة اوةآانى لَيكؤَلينةوةآة بؤ آراوةِراثرسيان دةربارةى طؤِر
شيكردنةوةى ثةيوةندييةآانء آاريطةريةآانى طؤِراوةآانى لَيكؤَلينةوةآة دةآات، 
هةروةها خشتةبةندى داتاآانء بةرةنجامة بةدةستهاتووةآانء شيكردنةوةيانء 
.طفتوطؤآردنيان باسى لَيوةآراوة   

        شيكردنةوةى داتاآان آة ةآانى ئامار بَو بة شَيوازلَيكؤَلينةوةآة ثشتيبةستووة
 شَيوازةآانى ئامار ، لةَيكؤَلينةوةآة بةهؤى ِراثرسييةوةآؤآراونةتةوة لة نموونةى ل

 مةعاملى تةحديد آة بةهؤيانةوة ناوةندى حسابى، الدانى ثَيوانةيى و، ِرَيذةى سةدى
،  طؤِراوةآانى لَيكؤَلينةوةآةت بةتوانرا وةصفى ِراآانى بةِرَيوةبةرآان بكرَى سةبارة

(هةروةها تاقيكردنةوةى  t  وة بؤ دياريكردنى فروقاتى مةعنةوي، بةآارهاتووة) 
(تاقيكردنةوةى  F بؤ دياريكردنى آاريطةرى ثةيوةندييةآانى نَيوان طؤِراوةآانى ) 

 مةعاملى ئينحيدار بةمةبةستى زانينى مةعنةويةتى  بةآارهاتووة، وةلَيكؤَلينةوةآة
رى  سةرمايةى فكرى لة جَيبةجَيكردنى آارطَيِريى نايابى هةمةاليةنة آاريطة

. بةآارهاتووة  

لةبةر ئةوةى آةرتى تايبةت ئارامترة لة آةرتى طشتىء تيكةآلو لة ِرووى        
ميكانيزمى آارآردنء ثابةندبوون بةدةوامء ئامادةبوونى بةِرَيوةبةرةآانء 

ك لة بةِرَيوةبةرةآان لة طروثَيكى هةَلبذاردة ، هةر لةبةر ئةوة نموونةيةبةرهةمهَينان
.لة آؤمثانياآانى آةرتى تايبةت لة ثارَيزطاى هةولَير هةَلبذَيردراون   

        ، آة بةرةنجامة نةزةرىء آرداريةآانبةشى ثَينجةمء آؤتايى لة لَيكؤَلينةوة
طةى هةروةها ثَيشنيارو ِراسثاردةآانيش لة خؤى دةطرَيت ، آة لَيكؤَلةر لة ِرَي

.طةيشتووة يثَيوانةآانء ئاماذة تايبةتةآان بة شيكردنةوةى طؤِراوةآان ثَي  

 

 



 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

  ) صنع اهللا الذي أتقن آل شئ (

                                            صدق اهللا العظيم
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منوا وعملوا الصالحات إنا إن الذين آ (
) النضيع أجر من أحسن عمال  

  صدق اهللا العظيم     
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  )صلى اهللا علية وسلم( قال رسول اهللا 
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  )يتقنه

                                                                       رسول اهللا صدق   

 رواه مسلم في صحيحيه           

 

  


