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أثر عنارص رأس املال املعريف يف حتقيق التغيري التنظميي الفاعل
دراسة اس تطالعية لعينة من رؤساء الاقسام والوحدات الدارية يف جامعة زاخو
افني محمد صاحل أمحد  1،محمد عبدالرمحن معر ،7روش ابراهمي محمد
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1،7،0قسم العلوم الادارية ،لكية الدارة والقتصاد ،جامعة زاخو ،اقلمي كردس تان ،العراق
______________________________________________________________________________________

املس تخلص
هيدف البحث احلايل اىل وصف وتشخيص عنارص رأس املال املعريف ويه (رأس املال البرشي  ،رأس املال الهيلكي  ،رأس املال الزابئين) وجماالت التغيري التنظميي ويه (التغيري
الهيلكي  ،تغيري املهام  ،التغيري التكنلويج) يف املنظمة املبحوثة ،ابالضافة اىل التاكيد عىل امهية دور وامتالك رأس املال املعريف يف الوصول اىل التغيري التنظميي الفاعل ،واعمتد
البحث عىل برانمج ( )71SPSS-ومجموعة من الوسائل الاحصائية الاخرى من اجل التحليل الاحصايئ والوصول اىل نتاجئ العالقات بني املتغريات ،ومت اس تخدام الاستبانة يف
مجع البياانت املطلوبة للجانب العميل من البحث حيث مت توزيع ( )41اس امترة عىل رؤساء الاقسام والوحدات الادارية يف جامعة زاخو ومت اسرتجاع ( )01اس امترة فقط .ومت
التوصل اىل عدد من الاس تنتاجات والتوصيات  ،من امهها :ان توافر رأس املال املعريف يف املنظامت يعد متطلبا اساس يا وهمام لتحقيق التغيري التنظميي الفاعل فهيا ويدمع توهجات
املنظامت اليت تسعى للبقاء والمنو والتكيف مع البيئة اخلارجية احمليطة هبا .يف حني اكن من امه املقرتحات  :التاكيد عىل زايدة الاهامتم بتمنية ودمع رأس املال املعريف يف املنظمة وذكل
الن الافراد اذلين حيملون املعرفة يعتربون القوة اليت حترك وتدفع معلية التغيري فهيا.
مفاتيح اللكامت :رأس املال املعريف  ،التغيري التنظميي  ،عنارص رأس املال املعريف ،جماالت التغيري التنظميي.
______________________________________________________________________________________

 .1املقدمة
ان الاشواط الطويةل اليت قطعهتا معظم اجلامعات العاملية حنو التفوق والمتزي اتت
من اهامتهما ابملورد البرشي ورأس املال املعريف اذلي ميتلكه واليت تعمل انه الميكن لها ان
تتفوق من دون الاهامتم هبذا العنرص البرشي  ،واذلي اتيحت امامه لك الاماكنيات
اليت متكنه من الابداع والانطالق حنو حتقيق اهدافه واهداف منظمته (سعيد وهمدي
 ، )742: 7112،واننا نعيش اليوم يف بيئة اعامل عاملية متطورة بصورة مس مترة ،
حيث أصبح التغيري املعيار الرئييس لوجود املنظامت اليت تسعى للحفاظ عىل جناهحا
بشلك عام واليت حتاول ابس مترار املواءمة مابني معلياهتا وما بني البيئة املتغرية (AL-
 ، )7112:704, Kotnour & haddadوالخيفى عىل احد التطورات املتالحقة يف
اكفة اجملاالت علميا وس ياس يا واقتصاداي وتكنلوجيا  ،ويف ظل التغريات والتطورات اليت
شهدها العامل  ،ففي مرحةل مسيت بعرص املعلومات مث اطلق عليه عرص ما بعد الصناعة
ومن مث عرص املعرفة واخر املطاف مسي بعرص العوملة  ،فقد اصبح التغيري رضوراي يف

خمتلف جوانب احلياة ليك يكون مبقدور اجملمتع واملنظامت التكيف مع املتغريات واملتطلبات
احلاصةل يف البيئة اخلارجية ومواكبة التقدم (شقورة  ، )10 :7117،وعليه يعد التغيري
التنظميي من املوضوعات الساس ية للمسامهة واحملافظة عىل املورد البرشي واليت يبىن
علهيا تقدير الاداء التنظميي يف املنظامت املس تقبلية  ،وهذا ما دفع ابلباحثني برضورة
البحث عن العالقة مابني متطلبات رأس املال املعريف والتغري التنظميي  ،واس تكامال
ذلكل مت صياغة هيلك البحث احلايل عىل وفق اربعة حماور :اوال :مهنجية البحث ،اثنيا:
الاطار النظري ،اثلثا :الاطار العميل،رابعا :الاس تنتاجات واملقرتحات.
 .7احملور الاول :مهنجية البحث
 7.1مشلكة البحث
قدميا اكنت املعرفة احملرك الرئييس للمنظامت  ،ويف عرص اجملمتعات املعلوماتية
واالتصاالت فان املعرفة واحلمكة يه احملرك لهذه املنظامت  ،مفن ميكل املعرفة س يكون
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يف مقدمة املنظامت الناحجة  ،وعندما تواجه منظامت الاعامل منافسة غري طبيعية يف
بيئة تنافس ية فهيي حتتاج اىل تفعيل وتعديل واجراء تغيريات برشية وهيلكية يف
الاماكنيات املعرفية والتنظميية دلى العاملني اذلي يساعد عىل معلية التغيري للتخلص من
الاعامل والهيالك غري الرضورية من اجل القضاء عىل الروتني والفساد املوجود يف املنظمة
وكهنا ابحثة عن الكفاءة مرة وأخرى عن الفاعلية وصو ًال اىل التغيري يف اداء العاملني
ابجراءات مطورة نسبي ًا لعملياهتا وخمرجاهتا عرب اجياد القدرات الفكرية واملهارات واملعدات
والربامج احلديثة وتبنهيا النس يج الاجامتعي السائد يف املنظمة ويه الصورة الرائدة
للمنظامت يف الاسواق املس تقبلية  ،وان توظيف هذه القدرات املعرفية واملهارت واملوارد
اليت متتلكها املنظمة بطريقة اجيابية يف اعاملها التنظميية سيسامه يف حتديد توهجات
املنظامت املس تقبلية  ،وان املشلكة الرئيسة لهذا البحث تتحدد يف سؤال جوهري وهو:
ما اثر عنارص رأس املال املعريف يف حتقيق التغيري التنظميي الفاعل  ،واليت ميكن صياغهتا
اىل مشالكت فرعية تمتثل اباليت :
أ .هل هناك تصور واحض دلى املنظمة املبحوثة عن لك من مفهويم رأس املال
املعريف والتغيري التنظميي ؟
ب .ما مدى اهامتم املنظمة املبحوثة ابمتالك وتمنية رأس املال املعريف فهيا ؟
ج .هل توظف املنظمة عنارص رأس مالها املعريف يف حتقيق التغيري التنظميي الفاعل
اذلي تطمح اليه ؟
د .ما عالقة الارتباط والتاثري بني رأس املال املعريف والتغيري التنظميي ؟

التغيري التنظميي .
الفرضية الثالثة :ال توجود عالقة تأثري معنوية لرأس املال املعريف يف التغيري التنظميي.
الفرضية الرابعة :ال توجد عالقة اتثري معنوية لعنارص رأس املال املعريف يف التغيري التنظميي
مبتغرياته.
 7.2التحليل الاحصايئ
اعمتد البحث عىل اسلوب املهنج التحلييل  ،واس تخدم الربجمة اجلاهزة
) 71(SPSSلغراض التحليل الاحصايئ والوصول اىل نتاجئ العالقات بني املتغرياتوقد متثلت هذه التحليالت اباليت:
أ .التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية ونس بة
الاس تجابة.
ب .اس تخدام الارتباط البس يط لقياس العالقة بني متغريي البحث.
ج .اس تخدام الاحندار املتعدد لقياس تأثري بعد املتغري التفسريي يف املتغري
املس تجيب.
ملع
د .اختبار معنوية المنوذج وأبعاد ا متدة يف البحث اعامتدا عىل معامل التحديد
( )7Rوقمية (.)T
7.2

خمطط البحث الافرتايض

 7.7أمهية البحث
أ .توحض امهية البحث احلايل من خالل قيامه ابلتطرق اىل متغريين هممني يف جمال
السلوك التنظميي واملمتثلني برأس املال املعريف والتغيري التنظميي ،حيث اشري
اىل الامهية البالغة لهذين املتغريين يف العديد من ادبيات الادارة.
ب .بكام وتربز امهية البحث من خالل دوره يف الكشف عن حاةل التوافق بني
متغريي البحث الن وجود هذه احلاةل تؤدي اىل اماكنية املنظمة من حتقيق
اهدافها اليت تسعى اىل حتقيقها ومواكبة التغريات املس مترة يف البيئة اخلارجية
للمنظمة.
7.0
أ.
ب.
ج.
د.
7.4

شلك( )1خمطط البحث الافرتايض

أهداف البحث
وصف عنارص رأس املال املعريف وجماالت التغيري التنظميي يف املنظمة املبحوثة.
جذب الانتباه المهية رأس املال املعريف يف التغلب عىل التحدايت التنافس ية
غري املس بوقة اليت تواهجها املنظمة املبحوثة .
التاكيد عىل امهية دور وامتالك عنارص رأس املال املعريف يف املنظمة ومسامهته
يف الوصول اىل التغيري التنظميي الفاعل.
التعرف عىل طبيعة العالقة ما بني رأس املال املعريف والتغيري التنظميي من وهجة
نظر املنظمة املبحوثة.
فرضيات البحث

الفرضية الوىل :ال توجد عالقة ارتباط معنوية بني رأس املال املعريف والتغيري التنظميي.
الفرضية الثانية :ال توجد عالقة ارتباط معنوية بني عنارص رأس املال املعريف ومتغريات

7.2

حدود البحث

 .1احلدود الزمانيه واملاكنية :تضمنت احلدود البحث الزمانيه حتديدا من12
 7112/4/7- 7112/11/ومت اختيار جامعة زاخو مكنظمة حكومية اليت
تتوفر فهيا املقومات الساس ية للحصول عىل البياانت واملعلومات املطلوبة .
 .7احلدود البرشية :مت اختيار عدد من رؤساء الاقسام والوحدات الادارية يف هذه
املنظمة احلكومية اخلدمية .
 .0احلدود العلمية :اقترص هذا البحث عىل حتديد اثر عنارص رأس املال املعريف يف
حتقيق التغري التنظميي الفاعل.
 .0احملور الثاين :الاطار النظري
 0.1رأس املال املعريف
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هو احملرك والسالح الاسايس يف املنظمة من خالل اجياد قدرات وكفاءات حمورية
تسامه يف جناهحا وحتقيق املزية التنافس ية املس تدامة  ،ويعد املصدر السايس للمنظمة
لن رأس املال املعريف ميثل القوة اخلفية اليت تضمن البقاء واس مترارية املنظمة يف عامل
الاعامل ،وهذا ما أكده ( )7110:12Noe.et.al,حيث ذكر بأن ما يعادل ()%22
من مصادر القمية يعود لهذا املصدر املعريف  ،وهذا يتيح الدارة املنظمة معل اخليارات
الاسرتاتيجية املستندة اىل هذه الصول الفكرية واملس تغةل لها اس تغالال جيدا يف ضوء
طبيعة الفرص والبيئة اخلارجية (لويزة.)22 :7112 ،

يعد رأس املال املعريف اذلي يرمز هل  (KC) Knowledge Capitalمن املفاهمي
احلديثة اليت ظهرت يف التسعينات من القرن املايض ،وان أراء الكتاب والباحثني
تعددت وتباينت يف حتديد مسمياته ومصطلحاته ويعود ذكل الختالف اهامتماهتم
ونظرايهتم حول هذا املفهوم ،ومن أمه هذه املسميات يه املوجودات املعرفية  ،رأس
املال الفكري  ،املوجودات غري امللموسة  ،رأس املال الفكري الاسرتاتيجي ،ورأس
املال الرمقي ،امللكية اذلهنية ،براءات الاخرتاع والقدرة العقلية (معر)021 :7110،
(لويزة ، )24 :7112 ،وان تكوين رأس املال املعريف وتمنيته اصبحت رضورة ملحة  0.1.0عنارص رأس املال املعريف
تفرضها متطلبات بيئة العامل املعارصة ذات الطبيعة ادليناميكية وشديدة املنافسة
تتباين أراء الكتاب و الباحثني حول حتديد وتشخيص عنارص رأس املال املعريف
(الروسان والعجلوين ، )02 :7111،وأكد (عبيد )21 :7114،أن رأس املال املعريف مثلام تباينت واختلفت يف حتديد مفهوم حمدد و دقيق هل  ،يف حني يتفق لك من
مكون من شقني  :الول مادي ،والثاين معريف وتتحدد من خالهلام القمية السوقية 1111Lothgren , ، 1112Edvinsson & malone, ، 1112(Svieby ,
للمنظمة ،وجند ان لكمة الفكر مش تقة من لكمتني التينيتني ) (interوتعىن ًبني  ،ومضن ًا  ، 7117 ,Smith,7111bontis, ،امحلداين وعيل ، 7111 ،لويزة)7112 ،
تعىن العالقات ) (Lectioوتعىن القراءة واملعرفة املكتس بة ،وعند اضافة ) ( Capitalعىل أن عنارص رأس املال املعريف هو (رأس املال البرشي ،رأس املال الهيلكي ،ورأس
اليت تعين مجموع مصطلح رأس املال املعريف اذلي يشري اىل العالقات القامئة عىل املعرفة املال الزابئين ).
والكفاءات واملهارات اليت لها القدرة عىل تمنية وتوليد القمية .
أ -رأس املال البرشي :يعد رأس املال البرشي من امه عنارص رأس املال املعريف
وأشار( امجليل ) 41: 7112 ،بأن رأس املال املعريف يمتثل ابالفراد املمتزيين اذلين
ويمتثل ابلقوى العامةل اذلي يعد جوهر رأس املال البرشي اليت متتكل املهارات
ميتلكون قدرات وأفاكر ابداعية وابتاكرية وابلتايل حتقيق الداء املمتزي واملزااي التنافس ية
واملعارف والقابليات القادرة عىل الا بداع والابتاكر والتجديد وحتسني همارات
 ،ويؤكد (احملياوي والزعلوك )7112 :10 ،بأن رأس املال املعريف تعين املوجودات
العاملني ،ومعليات اعادة الهندسة اجلديدة ،) 7112:711 (Adkins,ويرى
غري امللموسة ويعد املصدر والسالح التنافيس لتحقيق الابداع والابتاكر والتجديد
) 7110:141(Ciricelli.et.al,ابن رأس املال البرشي يشمل املعارف
الاسرتاتيجي وكذكل لبقاء واس مترار املنظمة يف بيئة العامل املتغرية.
واخلربات واملهارات والقدرات الابداعية واملواهب اذلي ميتلكها الافراد املوجودين
وأتفق لك من (  ( )122: 7111Daft,البامرين )07 :7112 ،بأن رأس املال
يف املنظمة ابالضافة اىل خفة حركهتم الفكرية  ،وتؤكد (لويزة )20 :7112 ،أن
املعريف يتضمن نوعني من املعارف الظاهرة والضمنية واملمتثةل ابملوارد املعلوماتية من
رأس املال البرشي هو عبارة عن مزجي عنارص املعرفة املتعلقة ابملهارات وترامك
اخلربات والقدرات واملهارات املوجودة دلى فئة معينة من الفراد  ،ويرى
اخلربة واالبداع والابتاكر ومقدرة افراد املنظمة عىل أداء هماهمم  ،ويعترب رأس
( )7111:72Andrews,ابهنا قاعدة املعرفة واخلربات واملهارات والكفاءات املتاحة
املال البرشي غري قابل للملكية من قبل املنظمة  ،ويتصف رأس املال البرشي
للمنظمة  ،وخلص لك من (امحلداين وعيل )172 :7111،رأس املال املعريف بأهنا
بصفة هممة ويه أنه لكام مت اس تخدامه لكام زادت املعرفة واخلربة والتعمل دليه مع
املعاجلة اليت تمت عىل معارف وأفاكر وقدرات وهمارات العاملني وحتويلها اىل منتجات
مرور الوقت .
ملموسة حتقق التفوق التنافيس وتعزز املاكنة اذلهنية دلى الزابئن  ،يف حني أتفق لك ب -رأس املال الهيلكي :ميثل رأس املال الهيلكي املكون الثاين لرأس املال املعريف،
من (لويزة ( )22 :7112 ،منصوري وفريح )12 : 7112 ،أن رأس املال املعريف
ويعد مبثابة الهيلك ادلامع والساند لرأس املال البرشي واذلي ميكن امتالكه واملتاجرة
يه اخلربات والقدرات واملهارات والكفاءات دلى فئة معينة من الفراد املبدعني واملمتزيين
به (امحلداين وعيل ، )172 :7111 ،وعرف (عطية )121 :7112 ،رأس
واس تخدام قدراهتم اجلوهرية كسالح تنافيس يضمن هلم البقاء يف عامل العامل  ،ويشري
املال الهيلكي ابنه أي ءيء يدمع العاملني يف أداء معلهم ،ويمتثل يف البنية التحتية
(سعيد )22 :7112 ،بأن رأس املال املعريف يف املنظامت ميثل العاملون ذوي الافاكر
ادلامعة للعاملني ،الاجراءات والعمليات ،والامنذج التنظميية ،الثقافة ،براءة
الابتاكرية والابداع الرايدي يف بيئة العامل املعارصة .
الاخرتاع ،والعالمات التجارية  .واستناد ًا ملا تقدم ميكن القول ابن رأس املال
الهيلكي ميثل جزء ًا من الهيلك املعريف للمنظمة ويعرب عن قدرهتا التنظميية  ،فهو
 0.1.7أمهية رأس املال املعريف
أصل ممتكل من قبل املنظمة ميكهنا املتاجرة به والعمل عىل تعزيزه وصيانته والعمل
عىل رفع قميته من خالل الاس تخدام الكفوء لهذا الصل ،وتمتثل مكوانته البرز
أن أمهية رأس املال املعريف يمتثل ابجياد معارف جديدة يف العقول املمتزية بذاكهئا ،
تساعد يف زايدة قدرهتا وكفاءة اس تخدام املوجودات غري امللموسة واستامثرها لصاحل
يف حقوق النرش والتأليف ،احلقوق الفكرية ،براءات الاخرتاع ،أنظمة املعلومات،
املنظمة وابلتايل حتقيق أعىل قمية للمنظمة وتقدمي أفضل خدمة للزابئن  ،وهو أمه مصدر
الهيلك التنظميي.
للرحبية وادلعامة التنافس ية للمنظمة  ،وحتقيق املزية التنافس ية املس تدامة ويعترب أساسا ج -رأس املال الزابئين :وهو املكون الثالث لرأس املال املعريف ويشري اىل القمية
همام يف بناء املنظامت اذلكية واملمتزية ( ، )410-7114:411Johansson,et.al,كام
املتضمنة يف عالقات املنظمة مع زابئهنا ورضا الزابئن ووالهئم للمنظمة ،ويسمى
اشار لك من (العزني ( )120 :7111،سعيد )22 :7112،اىل أن رأس املال املعريف
أيض ًا برأس املال العالقايت أو رأس املال اخلاريج ،وتعين القدرة عىل ادارة
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العالقات بني الزابئن واملنظمة واملساندين لها واملنظامت وهجات خارجية أخرى
(  ،)2: 7112Rothbery & Erickson,وعرف رأس املال الزابئين ابنه قمية
العالقات اليت تقميها املنظمة مع الزابئن من خالل زايدة رضا الزبون ووالئه ومدى
الاحتفاظ به عن طريق الاهامتم مبقرتحاته والاس امتع اىل الشاكوي املقدمة من
قبهل واجياد احللول الناحجة لها ابلرسعة املمكنة وارشاكه يف اعاملها وصفقاهتا أو اقامة
عالقات تعاون قوية معه (مريخان  ، )72 : 7110،ويشري (امجليل : 7112 ،
 ) 21 – 21اىل رأس املال الزابئين ابنه عالقات املنظمة أو ش بكة عالقاهتا
وارتباطاهتا وكذكل رضا الزابئن ووالهئم للمنظمة وهو يشمل املعرفة بقنوات
السوق والعالقات مع الزابئن واملوردين والاحتادات الصناعية.
0.7
0.7.1

التغيري التنظميي
املفهوم

تعترب حماوالت املنظامت الحداث التغيري مبثابة حماوهل مهنا الجياد التوازن البييئ
للتغريات اليت حتدث يف املناخ التنظميي ويه اس تجابة ونتيجة طبيعية للحراك اذلي
حيدث يف منظامت الاعامل (جرادات واخرون ، )01 :7110 ،ان التغيري هو العملية
الوحيدة املس مترة يف املنظمة ،واملنظمة الفاعةل يه اليت تتخذ خطوات متأنية الدارة هذا
التغيري والتعامل معه بسالسة (صاحل واحلافظ  ، )142: 7117 ،والتغيري يبدأ عندما
تشعر املنظمة بأن النشطة الادارية والتكنولوجيا واملوارد البرشية والس ياسات اليت تقوم
هبا وثقافة املنظمة غري فاعةل وغري مالمئة لالعامل املس تقبلية (Khan & Hashim ,
) 7114:7والتغيري هو امر رضوري للمنظامت وال سبيل منه واذلي يكون بوعي
ومهنجية اترة او من دون وعي ودرأسة اترة اخرى ،والسبب هو أن التغيريات يف
املناطق احمليطة ابملنظمة لها تأثري عىل املنظمة واليت قد تشوه توازنه (Sinem,
) 7114:170ويرى) 7112:74 (AL-haddad & Kotnour ,انه البد من
ارشاك أحصاب املصلحة يف معلية التغيري واذلي يتطلب وجود تعاون قوي وقيادات
ذات رؤاي مس تقبلية من أجل حتقيق النجاح  ،اي اهنا معلية شامةل يف العمليات
والسلوكيات عرب نظام يؤدي اىل تغيري يف اخملرجات من هذا النظام  ،وان التغيري من
منظور عنارص املنظمة هو اجراء تغيريات وتعديالت يف الاهداف والىس ياسات
الادارية الي عنرص من عنارص العمل التنظميي واذلي حيقق امور هممة مهنا ( :الاسدي،
)711 :7111
أ -مالمئة اوضاع واساليب العمل الاداري مع التقنيات احلديثة احمليطة ابملنظمة
ليك يتالمئ مع متطلبات التطوير.
ب -اس تحداث اوضاع ادارية وتنظميية جديدة ليصبح التنظمي اكرث وافضل كفاءة
وفاعلية.
ومن أجل ان يكون التغيري التنظميي وعنارصه انحجة البد من اتباع مسار معني واذلي
يتحدد يف ثالث خطوات يه :) (7114Khan & Hashim , 4( :عائشة ،
(77 :7112
 .1مرحةل التغيري :ويه الغاء او رفع امجلود احلاصل داخل املنظمة وهو العمل عىل
اخلروج من حاةل امجلود واحلث عىل التحرك واليت قد تواجه بعض من الصعوابت
بسبب المتسك واملقاومة ابلوضع الراهن .
 .7مرحةل الانتقال :ويه املرحةل اليت جيري فهيا تنفيذ التغيري يف مجيع مس توايت

املنظمة ويكون الانتقال بشلك حذر والوقوف عىل مرحةل جديدة .
 .0مرحةل اعادة التجميد  :ويه املرحةل اليت تعلن فهيا املنظمة من الانتقال اىل
املرحةل احلالية واعادة التجميد جلعلها دامئة وتعمل عىل اس تقرارها وحتقيق التوازن
يف املنظمة .
ويؤكدد (حسدددددني )721: 7117 ،ان معليدات التغيري التنظميي تشدددددمل التكيف
امللموس الجزاء من املنظمة (جدوةل العمل وأسددا التقسدد مي االداري ونطاق االدارة
والالت وتصممي املنظمة والفراد )  ،ويضيف 7111:22 Gilley,et.al,ان التغيري
التنظميي يشدمل عىل مناذج اسرتاتيجية العامل وهيلك ومعليات والثقافة والتكنولوجيا
واملنتجات واخلدمات ويه اجلهود الرامية اىل زايدة فاعلية املنظامت عن طريق حتقيق
التاكمل بني الغاايت والاهداف الشدددخصددددية لالفراد مع الاهداف املنظمية بوضددددع
الربامج اخملططة للتغيري الشددامل للمنظمة وعنارصها (شددهاب  ، )12 :7117،وان
احملصددددةل الهنائية للمنظمة من قياهما بعمليات التغيري التنظميي والتغيريات احلاصددددةل يف
طرق اعامل الافراد العاملني وتفاعلهم وطرق توجهيم يف داخل املنظمة وخارهجا تسامه
يف احملافظة علهيم الطول فرتة ممكنة وعدم حتوهلم حنو املنظامت املنافسدددة وابلتايل فهيي
تسدعى حنو الاهداف الطويةل الامد ويه حمافظهتا عىل املركز التنافيس ((Khan 2
.&Hashim ,7114 :
امهية التغيري التنظميي
0.7.7
تمكن أمهيدة التغيري من احلداجة املسددددد مترة للمنظامت لتعديل الهداف وتغيريها مبا
يتوافق مع متطلبات التجديد  ،ويه تلجا اىل التغيري من احسددداسدددها ابلفوائد املرتتبة
عىل التغيري التنظميي واليت تظهر وكهنا معلية حتفزيية داخل املنظمة واهنا ال ترغب يف
الزوال ودلهيدا القددرة عىل التدأقمل مع التغيريات احلداصدددددةل يف البيئدة اخلدارجيدة وهذا
يسدداعدها عىل ان تكون متجددة وذات تطور مس د متر (، )Sinem ,7114:174
وتنبع امهية التغيري حسدددددب (السدددددبيعي  )12: 7111،من العمل عىل اجياد بنية
تنظميية تمتزي بدرجة منخفضددددة من الرمسية ،وتقليل املسدددد توايت الادراية التنظميي
العموديدة ،وان تكون الالمركزيدة يف صدددددناعة القرار ،والرتكزي عىل نوعية االنتاج
وجودتده أكرث من الرتكزي عىل المك ،وتربز هدذه المهية عىل حنو واحض عندما حيقق
التغيري هدف حتسدني نشاطات اش باع احلاجات الاقتصادية لالفراد وحتقيق الرفاهية
الاجامتعيدة (حامد  ، )022 :7111 ،فالتغيري موجه وهادف ويسدددددعى اىل حتقيق
التكيف البييئ مبدا يضدددددمن التحول اىل حداةل تنظميدة اكرث قددرة عىل حل املشدددددالك
(العميان ، )044 :7110 ،ويه معلية مس د مترة من التجريب والتكيف اليت هتدف
اىل مالمئددة قدددرات التنظمي مع حدداجددات وامالءات البيئددة ادليندداميكيددة غري املؤكدددة
(جرادات واخرون ، )07 :7110،وهذا يعين اهنم حيتاجون اىل التغيريات الرئيس ية
ملنظامهتم حلاجهتم اىل التنافا مع العديـد من الطراف والاس تجابــة للفوائد املزتايـــدة
يف السددواق اخلارجية (  ، )Champoux,7111 :040وترى (عائشة :7112،
 )72ان أمهية التغيري التنظميي تنبع من كوهنا تسدددددامه يف حتقيق التمنية االدارية وذكل
من خالل :
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أ -حتسني مس توى الداء للك فرد عن طريق التدريب والتطوير اذلي
يتلقاه عن لك تغيري حيدث داخل التنظمي.
ب -تشجيع روح الفريق وحتسني التعاون عن طريق نرش روح العمل
امجلاعي.
ج -تقليل دوران العمل بتوفري االس تقرار الوظيفي للعامل والتشجيع ومنح
املاكفأت.
د -التجديد يف ماكن العمل يف الوسائل واملهارات.
ه -تمنية املوارد البرشد دية بتطوير القدرات واملهارات املكتس د بة وترقية المناط
السلوكية لها.
 0.7.0جماالت التغيري التنظميي
أصدددددبح التغيري أمر ًا حمتيد ًا يف معل وسدددددلوك املنظامت املعارصة حل تمتكن من المنو
والاسد مترار ومواهجة املنافسدة يف ظل التغري املس متر لعنارص بياهتا ادلاخلية واخلارجية
(خروفة ، )2: 7111 ،وعندما تغري املنظمة يف اعاملها ميكن أن يؤثر يف أي جزء أو
جمال أو عنرصددد فهيا وميكن ان تصدددل اىل مرحةل الازدهار ورفع مسددد توى الكفاءة
االنتاجية قدر االماكن (حسددددني ، )722: 7117 ،ويتفق معظم الباحثني عىل عدد
من جماالت التغيري التنظميي ويه اكاليت:
أ -التغيري الهيلكي :ان الظروف التنافسددددد ية فرضدددددت مطالب عالية يف حتديث
الهيلك التنظميي ابرزهدا املروندة والالمركزيدة وتقليل الامتيز جلعل الهيلكية اكرث
فاعلية لالسددد تجابة لظروف السدددوق (صددداحل  ، )412: 7117 ،ويقصدددد
ابلتغيري الهيلكي اجراء تغيريات يف ابعدداد التنظمي الرمسي للمنظمددة (القريويت،
 ، )771 :7112ويه اجرءات تركز عىل الهيالك وتعمتد عىل نظرية املنظمة
غري املثبتة يف الواقع واملسد توحاة من اجلانب العسدكري اس تنتاجية أو عقالنية
أي بتعظمي الداء عىل جعل الهيلك امثل مما يسددددداعد عىل الغاء اقسدددددام او
وحددات غري مفيدة (فياليل ، )77 :7111 ،ويتضدددددمن التغيري يف لك من
هيلك املنظمة والسد ياسددات ووسددائل التنسد يق وأنظمة السد يطرة والوحدات
التنظميية واملعلومات االدارية واالدارة الاسددددرتاتيجية واملوهجة غالبا من العىل
اىل السددفل أي أن التغيري جيري بتفويض من االدارة العليا (Daft ,7111
) ، : 022ومن مث التغيري يف احدى هذه املكوانت الهيلكية والكشددددف عن
اخللل املوجود ليمت التغيري فهيا ليك يتالمئ بشدددلك اكرب مع الاهداف التنظميية
والاس تجابة للمتطلبات البياية (الاسدي.)717 :7111 ،
ب -املهام الوظيفية  :حيصل التغيري يف املهام اليت ميارسها التنظمي وذكل ابس تحداث
أعامل جديدة ،أو ترك أعامل قامئة او تغيري يف أسدددلوب اداء الاعامل اجلارية ،
وتدخل التطورات يف رغبات وأحتياجات أفراد اجملمتع ععامل مؤثر ومصددددددر
لهدذا التغيري (خوين ،)12 :7112 ،حيددث هيدددف اىل حتسدددددني الفداعليددة
التنظميية من خالل حتسددددني االتصددددال بني العاملني وتطوير قمي الثقة والقبول
والددتددوجددده حنددو الددتددعددداون (ج درادات واخددرون ، )02 :7110 ،وتددرى
(عددائشدددددددة )02 : 7112،اندده يمت معليددة التغيري التنظميي من الندداحيددة
الاسرتاتيجية للمهام الوظيفية لتحقيق غاية للمنظمة اليت تسعى لها ،فيكون اما
بتعديل املنظمة السرتاتيجيهتا أو تبين اسرتاتيجية جديدة من خالل اسرتاتيجية
ادلفاع أو الهجوم أو الثبات أو بتغيري املنظمة واحدة أو أكرث من اسرتاتيجياهتا

881

الوظيفية اكلتسدددويق واالنتاج والمتويل والبحث والتطوير او املوارد البرشدددية ،
كام ويشددمل تكل التغيريات املتعلقة بتصددممي أو اعادة تصددممي الوظائف وكذكل
حتدديدد الواجبدات والوظدائف أو تكوين فرق العمل (Hellriegel,et. al ,
)7117:221
ج -التكنلوجيا :نظرا للثورة التكنلوجية املتصاعدة واليت معلت عىل تطوير املنظمة
كام ونوعا وتوفري الطاقات لضبط النفقات ،ميكن اعتبار املورد البرشي املؤهل
فنيا السدتامثر هذه التكنلوجيا احلديثة (الرشدعة والس نجق ، )00 :7114 ،
اذ هتدف هذه التغيريات اىل زايدة كفاءة املنظمة واليت تشددمل تقنيات االنتاج
وطرائق العمل ومسدد توايت التسددهيالت التكنلوجية واليت تركز فيه الحداث
معلية التغيري عىل اعادة تركيب وتدفق العمل وأمناطه وأسددددداليبه وطرقه وعىل
الوسددائل املسدد تخدمة يف أداء العمل ( حسددني وعبد الفتاح، )2 :7111 ،
وحيددددد ( )Robbins,7110:22جمددداالت التغيري التكنولويج من خالل
عوامل املنافسة اليت تواهجها املنظامت  ،اذ تتوجه املنظامت اىل احداث التغيري
يف التكنولوجيا املتعلقة ابالهجزة واملعدات او الاساليب او احلاسوب او النتاج
سلعة او تقدمي خدمة جديدة.

 .4احملور الثالث :الاطار العميل
 4.1وصف عنارص رأس املال املعريف

 4.1.1رأس املال البرشي
يالحظ من اجلدول ( )1وجود نس بة اتفاق اجيابية بني الفراد املبحوثني قدرها
( )%22.22وبلغت نس بة احملايدين ( )%70.00وعدم االتفاق ( )%12.11واذلي
جاء لكه بوسط حسايب ( )0.22وابحنراف معياري ( )1.22وبنس بة اس تجابة لهذا
املتغري( ، )21.12ومن بني أمه املؤرشات اليت عززت نس به االتفاق الاجيابية هو
املؤرش ( )0Xاذلي ينص عىل أنه اجلامعة تسعى اىل الاحتفاظ ابالفراد العاملني وتوطيد
العالقة معهم واذلين ميتلكون خربات وهمارات والعالقات وعدم حتوهلم اىل اجلامعات
املنافسة وجاء لكه بوسط حسايب ( )0.22وابحنراف معياري ( )1.11وبنس بة
اس تجابة لهذا املؤرش ( ، )20.11واملؤرش ( )4Xاذلي ينص عىل أن اجلامعة متتكل
افراد دلهيم القدرة عىل التحليل والتخطيط والتنفيذ والرقابة والقيادة وخاصة من مه يف
املناصب الادارية العليا واذلي جاء بوسط حسايب ( )0.22وابحنراف معياري ()1.22
وبنس بة اس تجابة لهذا املؤرش( ، )21.21واملؤرش ( )2Xاذلي ينص عىل أن الافراد
العاملني دلهيم القدرة عىل تطوير افاكر جديدة ومناس بة للعمل ومواهجة املشالكت يف
اجلامعة ،واذلي جاء بوسط حسايب ( )0.20وابحنراف معياري ( )1.22وبنس بة
اس تجابة لهذا املؤرش (.)21.20
4.1.7

رأس املال الهيلكي

يالحظ من اجلدول ( )1وجود نس بة اتفاق اجيابية بني الفراد املبحوثني قدرها
( )%24.11وبلغت نس بة احملايدين ( )%12.11وعدم االتفاق ( )%12.11واذلي
جاء لكه بوسط حسايب ( )0.22وابحنراف معياري ( )1.21وبنس بة اس تجابة لهذا
املتغري( ، )21.12ومن بني أمه املؤرشات اليت عززت نس به االتفاق الاجيابية هو
املؤرش ( )0Xاذلي ينص عىل أنه متتاز اجلامعة ابس تعدادها لالس تجابة للتغيريات
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التوزيعات التكرارية والنسب املئوية
ال اتفق
ال اتفق
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نس بة الاس تجابة
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%
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%
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%
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الوسط احلسايب

الاحنراف املعياري

0.22
11.1
0
10.0
4
71.1
2
41.1
17
12.2
2
X0
رأس املال الهيلكي

1.12

20.11

نس بة الاس تجابة

اتفق
بشدة

التوزيعات التكرارية والنسب املئوية
ال اتفق
ال اتفق
حمايد
اتفق
بشدة

01.00

70.00

10.0

4.2

22.22

يالحظ من اجلددول ( )1وجود نسددددد بدة اتفداق اجيابية بني الفراد املبحوثني قدرها
( )%22.22وبلغت نس بة احملايدين ( )%70.00وعدم االتفاق ( )%71.11واذلي
جاء لكه بوسدط حسدايب ( )0.42وابحنراف معياري ( )1.22وبنسد بة اس تجابة لهذا
املتغري( ، )21.00ومن بني أمه املؤرشات اليت عززت نسددددد به االتفاق الاجيابية هو
املؤرش ( )0Xاذلي ينص عىل أن اجلامعة تعمل عىل الاسدد تجابة الرسد ديعة لشددداكوى
ومالحظددات واقرتاحددات زابئن واذلي ينعكا عىل الاداء اللكي للجددامعددة وجدداء لكدده
بوسدددددط حسدددددايب ( )0.22وابحنراف معياري ( )1.11وبنسددددد بة اسددددد تجابة لهذا
املؤرش( ، )20.11واملؤرش ( )4Xاذلي ينص عىل أنه ادارة اجلامعة تعمل وبصددددورة
مسدددد مترة يف التعرف عىل احتياجات الزابئن والعمل عىل خدمهتم واذلي جاء بوسددددط
حسايب ( )0.20وابحنراف معياري ( )1.22وبنس بة اس تجابة لهذا املؤرش()21.21
 ،واملؤرش ( )1Xاذلي ينص عىل أن اجلدامعة ترى انه لكام اكنت هناكل انتاجية جيدة
ومتطورة من قبل الافراد العاملني سدددداعد عىل رضددددا الزابئن ووفاهئم لها واذلي جاء
بوسدددددط حسدددددايب ( )0.42وابحنراف معياري ( )1.22وبنسددددد بة اسددددد تجابة لهذا
املؤرش(. )21.00
جدول ()1
التكرارات والنسددب املئوية والوسدداط احلسددابية والاحنرافات املعيارية لعنارص رأس
املال املعريف

20.11

4.1.0

21.21

رأس املال الزابئين

21.20

الهيلكية اليت حتصل يف حمتلف اجلامعات هبدف حتسني وزايدة الداء وجاء لكه بوسط
حسايب ( )0.22وابحنراف معياري ( )1.12وبنس بة اس تجابة لهذا املؤرش()20.11
 ،واملؤرش ( )4Xاذلي ينص عىل أن تعمتد اجلامعة عىل درجة كبرية ومتنوعة من الربجميات
يف اعاملها اليومية من اجل تقدمي افضل اخلدمات واذلي جاء بوسط حسايب ()0.22
وابحنراف معياري ( )1.12وبنس بة اس تجابة لهذا املؤرش( ، )27.21واملؤرش ()2X
اذلي ينص عىل أنه يتفاعل ويتبادل العاملني ابلفاكر واخلربات مع أفراد أخرين يف أقسام
خمتلفة من اجلامعة واذلي جاء بوسط حسايب ( )0.22وابحنراف معياري ()1.22
وبنس بة اس تجابة لهذا املؤرش(.)21.00

X1

رأس املال البرشي
X7

71.1

1

01.1

2

72.2

2

12.2

7

2.2

0.41

1.22

2

12.2
2

14

42.2

2

12.2

4

10.0

7

2.2

0.21

1.27

21.22

0.22
2.2
7
11.1
0
71.1
2
42.2
14
12.2
2
X2

1.22

22.11

0.22
0.0
1
2.2
7
10.0
4
20.0
12
70.0
2
X4

1.12

27.21
21.00

جمةل جامعة كويه للعلوم الانسانية والاجامتعية
املؤرش اللكي

12.11

0.22

12.11

%
التكرار
%
التكرار
%
التكرار
%
التكرار
%
التكرار
املؤرش
املتغري الرئييس

الوسط احلسايب

الاحنراف املعياري

نس بة الاس تجابة

التوزيعات التكرارية والنسب املئوية
ال اتفق
ال اتفق
حمايد
اتفق
بشدة

اتفق
بشدة

1.21

24.11

12.11

2.2

21.12

42.11

12.11

11.0

881

X1

0.42
2.2
7
10.0
4
12.2
2
20.0
12
11.1
0

1.22

21.00

0.02
0.0
1
12.2
2
01.1
1
41.1
17
11.1
0
X7

1.24

22.00

0.22
0.0
1
12.2
2
01.1
1
72.2
2
70.0
2
X0
رأس املال الزابئين

1.11

20.11

0.20
2.2
7
10.0
4
12.2
2
42.2
14
12.2
2
X4

1.22

21.21

املؤرش اللكي

12.11

0.42

1.22

22.22

70.00

71.11

اجلدول من اعداد الباحثني ابالعامتد عىل نتاجئ احلاس بة الالكرتونية
 4.7وصف جماالت التغيري التنظميي
4.7.1

4.7.7

التغيري الهيلكي

التغيري التكنولويج

يالحظ من اجلدول ( )7وجود نس بة اتفاق اجيابية بني الفراد املبحوثني قدرها
( )%20.00وبلغت نس بة احملايدين ( )%12.70وعدم االتفاق ( )%12.41وجاء
لكه بوسط حسايب ( )0.24وابحنراف معياري ( )1.11وبنس بة اس تجابة لهذا
املتغري( )27.20وأمه املؤرشات اليت عززت نس به االتفاق الاجيابية هو املؤرش ()1X
اذلي ينص عىل أن ادارة اجلامعة تس تخدم أساليب معل متنوعة ومتطورة يف حل
املشالك اليت تواهجها وجاء لكه بوسط حسايب ( )0.22وابحنراف معياري ()1.10
وبنس بة اس تجابة لهذا املؤرش( ، )22.00واملؤرش ( )0Xاذلي ينص عىل أن اجلامعة
تس تخدم تقنية حديثة من اجل اعداد وخزن املعلومات واسرتجاعها ابلوقت املناسب
واذلي جاء بوسط حسايب ( )0.22وابحنراف معياري ( )1.11وبنس بة اس تجابة لهذا
املؤرش ( ، )20.11واملؤرش ( )7Xاذلي ينص عىل أن ادارة اجلامعة تسعى وبصورة
مس مترة عىل ادخال احدث وسائل التكولوجيا من اجل زايدة التطوير يف اجلامعة واذلي
جاء بوسط حسايب ( )0.40وابحنراف معياري ( )1.22وبنس بة اس تجابة لهذا
املؤرش(.)22.22
جدول ()7
التكرارات والنسب املئوية والوساط احلسابية والاحنرافات املعيارية حول جماالت
التغيري التنظميي

املتغري
الرئييس

يالحظ من اجلدول ( )7وجود نس بة اتفاق اجيابية بني الفراد املبحوثني قدرها
( )%21.22وبلغت نس بة احملايدين ( )%12.00وعدم االتفاق ( )%77.11واذلي
جاء لكه بوسط حسايب ( )0.42وابحنراف معياري ( )1.22وبنس بة اس تجابة لهذا
املتغري( )21.71ومن بني أمه املؤرشات اليت عززت نس به االتفاق الاجيابية هو املؤرش
( )1Xاذلي ينص عىل أن ادارة اجلامعة تشجع عىل اجراء التغيريات الرضورية يف

تغيري املهام الوظيفية

يالحظ من اجلدول ( )7وجود نس بة اتفاق اجيابية بني الفراد املبحوثني قدرها
( )%21.22وبلغت نس بة احملايدين ( )%72.22وعدم االتفاق ( )%71.22واذلي
جاء لكه بوسط حسايب ( )0.02وابحنراف معياري ( )1.24وبنس بة اس تجابة لهذا
املتغري( )22.00ومن بني أمه املؤرشات اليت عززت نس به االتفاق الاجيابية هو املؤرش
( )0Xاذلي ينص عىل أن ادارة اجلامعة تويل اهامتم كبري يف معليات البحث والتطوير
وتعترب ذكل من املهام املطلوبه من قبلها وجاء لكه بوسط حسايب ( )0.22وابحنراف
معياري ( )1.11وبنس بة اس تجابة لهذا املؤرش( ، )20.11واملؤرش ( )2Xاذلي ينص
عىل أنه متيل االدارة اىل املبادرة والس يطرة عىل النشطة اخملتلفة داخل اجلامعة واذلي
جاء بوسط حسايب ( )0.20وابحنراف معياري ( )1.22وبنس بة اس تجابة لهذا
املؤرش( ، )21.21واملؤرش ( )1Xاذلي ينص عىل أن يعاين العاملون يف اجلامعة من
االحباط وضعف الشعور ابلمان الوظيفي بسبب احملاابة واحملسوبية واذلي جاء بوسط
حسايب ( )0.02وابحنراف معياري ( )1.24وبنس بة اس تجابة لهذا املؤرش(.)22.01
4.7.0

21.00

41.22

70.00

12.1

2.1

الهيلك والاسرتاتيجية للتكيف مع متطلبات التطوير التنظميي وجاء لكه بوسط حسايب
( )0.22وابحنراف معياري ( )1.10وبنس بة اس تجابة لهذا املتغري( ، )22.00واملؤرش
( )0Xاذلي ينص عىل أن الادارة العليا ختول اجلامعة الصالحيات الاكفية ملدراء
الاقسام والوحدات الادارية واذلي جاء بوسط حسايب ( )0.22وابحنراف معياري
( )1.11وبنس بة اس تجابة لهذا املتغري( ، )20.11واملؤرش ( )2Xاذلي ينص عىل أنه
اجلامعة تسعى اىل اعادة النظر يف الصالحيات واملسؤوليات عند اجراء أية تغيريات
جذرية واذلي جاء بوسط حسايب ( )0.01وابحنراف معياري ( )1.20وبنس بة
اس تجابة لهذا املتغري(.)21.21

التوزيعات التكرارية والنسب املئوية
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اجلدول من اعداد الباحثني ابالعامتد عىل نتاجئ احلاس بة الالكرتونية
 4.0عرض وحتليل عالقة الارتباط بني رأس املال املعريف والتغيري التنظميي

هيلكية

البعد املس تقل
رأس املال املعريف

رأس املال
البرشي

1.114
(*)2.420
1.217

1.221
(*)2.771

رأس املال
الزابئين

1.710
(*)4.701
1.111

1.222
(*)4.014

رأس املال املعريف

رأس املال
هيلكي

1.112
(*)2.711
1.212

1.411
(*)4.127

1.222
(*)0.107
1.401
(*)0.702

1.422

*P≤211

التغيري
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1.211

7.127

*12.227

*1.221

اجلدولية

احملسوبة

0.402

1.170

من اعداد الباحثني ابالعامتد عىل نتاجئ احلاس بة الالكرتونية
اجلدولية

)DF (1272

1.027

R7

احملسوبة

*10.402

البعد
املعمتد

Bo

B1

T

*2.177

البعد
املس تقل

رأس املال املعريف

F

N=01

)DF (1.74

7.111

يشري اجلدول ( )0اىل وجود عالقة ارتباط معنوي بني رأس املال املعريف والتغيري
التنظميي  ،اذ بلغت قمية معامل الارتباط ( )1.471عند مس توى معنوية (، )1.12
وهذا يعين ان متطلبات رأس املال املعريف ذات امهية ابلنس بة للمنظمة املبحوثة وهذا
يسامه ويعزز من قدرة املنظمة من التعامل مع التغريات اجلامعية اليت قد حتصل داخلها
وخارهجا  ،وهبذا فاننا نرفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديةل واليت تنص عىل وجود
عالقة ارتباط معنوية بني رأس املال املعريف والتغيري التنظميي.
جدول ()4
تأثري رأس املال املعريف يف التغيري التنظميي عىل مس توى املنظمة املبحوثة

1.202
(*)2.401
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1.422

من اعداد الباحثني ابالعامتد عىل نتاجئ احلاس بة الالكرتونية

B0

*17.417

N = 01
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B1

R7

احملسوبة

*1.471
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B0

F

اجلدولية

التغيري التنظميي

املتغري املس تقل

البعد املعمتد

N=01

الوظيفية

املتغري املعمتد

متغريات التغري التنظميي

التكنولوجية

يشري اجلدول ( )0اىل وجود عالقة ارتباط معنوي بني رأس املال املعريف والتغيري
التنظميي  ،اذ بلغت قمية معامل الارتباط ( )1.471عند مس توى معنوية (، )1.12
وهذا يعين ان متطلبات رأس املال املعريف ذات امهية ابلنس بة للمنظمة املبحوثة وهذا
يسامه ويعزز من قدرة املنظمة من التعامل مع التغريات اجلامعية اليت قد حتصل داخلها
وخارهجا  ،وهبذا فاننا نرفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديةل واليت تنص عىل وجود
عالقة ارتباط معنوية بني رأس املال املعريف والتغيري التنظميي.
جدول()0
عالقة الارتباط بني رأس املال املعريف والتغيري التنظميي عىل مس توى املنظمة عينة
البحث

معنوي يف جماالت التغيري التنظميي ويدمع ذكل قمية ( )Fوعىل التوايل البالغة (17.417
 )2.177 ، 10.402 ،ويه اكرب من قميهتا اجلدولية ( )7.111عند درجيت حرية
( )74.1ومس توى معنوية ( )1.12ويس تدل من قمية معامل التحديد ( )7Rوعىل
التوايل البالغة ( ، ) 1.027، 1.422 ، 1.422وعزز ذكل قمية ( )tاحملسوبة كام مبني
يف اجلدول ادانه ويه قمي اكرب من قميهتا اجلدولية البالغة ( ،)7.127وعىل ما تقدم فاننا
نرفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديةل اليت تنص عىل وجود تأثري معنوي لعنارص
رأس املال املعريف يف متغريات التغيري التنظميي الفاعل.
جدول ()2
لتنظ
تأثري عنارص رأس املال املعريف يف جماالت التغيري ا ميي عىل مس توى املنظمة املبحوثة

*P≤ 1212

من اعداد الباحثني ابالعامتد عىل نتاجئ احلاس بة الالكرتونية الشارة
 4.4تأثري عنارص رأس املال املعريف يف التغيري التنظميي عىل مس توى املتغريات الفرعية
تشري نتاجئ حتليل الاحندار يف اجلدول ( )2اىل أن لعنارص رأس املال املعريف تأثري

 .2الاس تنتاجات واملقرتحات
ان امه الاس تنتاجات واملقرتحات اليت مت التوصل الهيا تتضمن مااييت:
 2.1الس تنتاجات
 .1ان توفر رأس املال املعريف يف املنظامت يعد متطلبا اساس يا وهمام لتحقيق التغيري
التنظميي الفاعل فهيا ويدمع توهجات املنظامت اليت تسعى للبقاء والمنو والتكيف مع
البيئة اخلارجية احمليطة هبا.
 .7ينظر لرأس املال املعريف يف املنظامت املعارصة ابنه الرثوة احلقيقية لها ،وتعد هذه
املوجودات املعرفية من الاصول الثابتة الاكرث قمية وذكل بسبب الفوائد املتحققة
من امتالك رأس املال املعريف.
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يتفق اغلب الباحثني عىل ان رأس املال املعريف يتضمن ثالثة مكوانت يه (رأس
املال البرشي  ،رأس املال الهيلكي  ،رأس املال الزابئين)  ،وتعمل هذه املكوانت
بشلك متاكمل ومتناسق مع بعضها.
ميثل رأس املال البرشي احد املكوانت الرئيسة لرأس املال املعريف  ،يف حني يعد
رأس املال الهيلكي من املكوانت املساندة حيث يكون مسؤول عن تطوير خربة
ومعرفة الافراد العاملني.
لتنظ
جيب ان ينطلق التغيري ا ميي الناحج من فلسفة ورؤى الادارة العليا يف املنظمة،
وان حيظى بدمع وثقة الادارات وجامعات العمل والافراد فهيا ،وذكل لضامن حتقيق
الفوائد املرجوة منه.
ان من اشد الاخطار اليت هتدد وجود وبقاء املنظامت هو رفض ومقاومة التغيري
اليت تصدر من الافراد نتيجة للخوف من املس تقبل او اخلوف من نتاجئ التغيري
واذلي قد ينشأ بسبب قصور يف فهم وادراك الافراد.
بينت نتاجئ التحليل الاحصايئ اىل امتالك املنظمة املبحوثة لرأس املال املعريف،
وهذا يتوافق مع دور املؤسسة التعلميية املبحوثة يف صناعة رأس املال املعريف الن
هذه املؤسسة تعد البيئة اخلصبة ملثل هذا التوجه.
اشارت نتاجئ التحليل وجود عالقة ارتباط معنوية بني مكوانت رأس املال الفكري
وجماالت التغيري التنظميي  ،وهذا يشري اىل دور رأس املال املعريف يف تعزيز قدرة
املنظمة عىل حتقيق النجاح والتغيري اذلي يضمن لها البقاء يف الامد البعيد.
ابرزت نتاجئ حتليل اجلانب العميل وجود اتثري معنوي لرأس املال املعريف يف التغيري
التنظميي  ،واكن عنرص رأس املال الزابئين الاكرث اتثريا يف جماالت التغيري التنظميي
يليه عنرص رأس املال الهيلكي واخريا عنرص رأس املال البرشي.

 2.7املقرتحات
.1
.7

.0

.4
.2
.2
.2

التاكيد عىل زايدة الاهامتم بتمنية ودمع رأس املال املعريف يف املنظمة وذكل الن الافراد اذلين
حيملون املعرفة يتعربون القوة اليت حترك وتدفع معلية التغيري فهيا.
امهيددة قيددام املنظمددة املبحوثددة بتقيمي موجوداهتددا املعرفيددة من الاكدر الوظيفي احلددايل وذكل من
خالل وضددع اس درتاتيجية تتضددمن حتديد احتياجاهتا احلالية واملس د تقبلية من رأس املال املعريف
من الافراد ذوي الكفاءة واملهارة .
رضورة اعامتد ادارة املنظمة املبحوثة لالسددلوب الالمركزي يف اختاذ بعض القرارات خصددوص د ًا
تكل القرارات اليت متا بشلك مبارش رأس املال املعريف دلهيا  ،من اجل معاجلة الفجوة املمتثةل
بعددم التوافق بني توهجات ادارة اجلامعة والاكدر الوظيفي فهيا  ،وذكل من خالل تمنية قدرات
وخربات الافراد من خالل املشاركة يف املسؤوليات واختاذ القرارات لتعزيز والهئم جتاه املنظمة
وادارهتا .
رضورة وضدددع معايري واحضة وحمددة لشدددغل املناصدددب االدارية وذكل من خالل الاعامتد عىل
نتاجئ الفرد ونشاطه الاداري وخربته والاعامل املمتزية اليت قدهما .
رضورة توفري مندداخ مالمئ لعمددل الافراد وخدداصدددددة من ذوي الداء املمتزي ممددا يؤدي ذكل اىل
حتقيق مس توايت اداء اعىل .
ت
لتنظ
رضورة ابددداء اهامتم اكرب بوحدددة التطوير ا ميي اليت ختتص بتبين و منيددة املعرفددة ومعليددة
التغيري.
رضورة تعريف الافراد اذلين سددددديتأثرون ابلتغيري ابسددددد باب التغيري واهدافه وذكل للحد من
مقاومة التغيري وجتنبه واذلي ميكن ان يؤدي اىل افشددددال معلية التغيري ،كام ان ارشاك الافراد
يف التغيري س يجعلهم اكرث اندفاع وحامس من اجل تنفيذه.

جمةل جامعة كويه للعلوم الانسانية والاجامتعية
 .2امهية قيام املؤسددددسددددة التعلميية املبحوثة بتبادل اخلربات واملعرفة مع املؤسددددسددددات الااكدميية
الاخرى اكجلامعات واملراكز البحثية سواء اكنت عراقية او عربية او اجنبية.
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 .2امللحقات

0

اس امترة اس تبيان
م  /دراسة اس تطالعية
حتية طيبة ...
متثل هذه الاس امترة جزء من مشدروع حبث بعـنوان (اثر عنارص رأس املال
املعريف يف حتقيق التغيري التنظميي الفاعل /دراسة اس تطالعية لعينة من الوحدات
الادارية يف جامعة زاخو) ذلا نرجو تفضلمك مشكورين ابختيار واحد من االجاابت اليت
تروهنا مناس بة للك سؤال بوضع اشارة (√) يف املاكن اخملصص واملعلومات س تكون
مقياس ًا يعمتد لغراض البحث العلمي حفسب وال داعي ذلكر الامس.
مالحظات عامة:
ً
 .1انمل من خشصمك الكرمي قراءة مجيع العبارات أوال مث البدء بتأشري لك مهنا مضن
سمل االجابة ومبا يعرب عن موقفمك ادلقيق.
 .7ليا هناك اجابة حصيحة أو خاطئة ،فنحن نطلب رأيمك الرصحي وادلقيق يف
السؤال املطروح.
 .0يرىج عدم ترك أي سؤال من دون اجابة ،لن ذكل يعين عدم صالحية الاس امترة
للتحليل.
مع الشكر والتقدير الباحثني
أو ًال  :املعلومات العامة
 -1اجلنا  :ذكر ( ) أنىث ( )
 -7العمر  ...................... :س نة
 -0املؤهل العلمي :ابتدائية ( ) متوسطة ( ) اعدادية ( )
باكلوريوس ( ) شهادة عليا ( )
دبلوم ( )
 -4عدد س نوات اخلدمة
 12 ) ( 12-11فأكرث( )
) ) ( 11-2
( 2-1
اثنيا :رأس املال املعريف
ت
1

7

الفقرات
رأس املال البرشي
تسددددعى اجلامعة اىل تأهيل
مواردها البرشدددية وادخاهلم
يف دورات تدددريبيدة عدداليددة
ومتطورة من اجل كسددد م
املزيد من املعرفة واملهارات
التنظميية
اجلدددامدعدددة تقوم مبعددداجلدددة
املدددددعدددددارف والافددددداكر
والقدرات وهمارات العاملني
وحتدويدلدهدددا اىل منتجدددات

اتفق
بشدة

اتفق

حمايد

ال
اتفق

ال اتفق
بشدة

4

2

ملموسدددددددة حتقق التفوق
التنددافيسددددد وتعزز املاكن دة
اذلهنية دلى الزابئن.
تسددددددعددى اجلدددامددعدددة اىل
الاحتفاظ ابالفراد العاملني
وتدوطديدددد الدعالقدددة معهم
واذليدن ميدتددلددكون خربات
وهمدارات والعالقدات وعدم
حت دوهلددم اىل اجلدددامددعدددات
املنافسة.
متنكل اجلددامعددة افراد دلهيم
الدقددددرة عددىل الدتددحدلدديدددل
والتخطيط والتنفيذ والرقابة
والقيادة وخاصددة من مه يف
املناصب الادارية العليا
الافدراد الددعدددامددلددني دلهيم
الدددقددددرة عدددىل تدددطدددويدددر
افاكرجددديدددة ومندداسددددد بددة
للعمل ومواهجة املشددالكت
يف اجلامعة.
رأس املال الهيلكي

 2تسدددددعى ادارة اجلدامعة اىل
امتالك هيلك تنظميي اذلي
يسدددامه يف دمع العاملني يف
أداء معلهم الوظيفية
 2تسددامه الصددالحيات اخملوةل
يف الدددوحددددات الاداريدددة
والفرعيدددة يف زايدة فرص
الابدددداع والابددتاكر دلى
الافراد العاملني يف اجلامعة.
 2متتاز اجلامعة ابسدددد تعدادها
لالسددددد تجدددابدددة للتغيريات
الهيلكيددة اليت حتصدددددل يف
حمتلف اجلددامعددات هبدددف
حتسني وزايدة الداء.
 1تعمتددد اجلددامعددة عىل درجددة
كبرية ومتنوعة من الربجميات
يف اعاملهدا اليومية من اجل
تقدمي افضل اخلدمات.
 11يتفدداعددل ويتبددادل العدداملني
ابلفاكر واخلربات مع أفراد
أخرين يف أقسام خمتلفة من
اجلامعة.
رأس املال الزابئين
 11ترى اجلدامعدة انه لكام اكنت
هنددداكل انتددداجيدددة جيددددة
ومتطورة من قبددل الافراد
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العاملني سددداعد عىل رضدددا
الزابئن ووفاهئم لها.
 17تسدددددعى ادارة اجلدامعة اىل
التواصل ادلامئ واملس متر مع
الزابئن واحلفاظ علهيم.
 10ادارة اجلامعة تعمل وبصورة
مسددددد مترة يف التعرف عىل
احتيداجات الزابئن والعمل
عىل خدمهتم.
 14تددعددمدددل اجلدددامددعدددة عددىل
الاسددددد تجدابدة الرسددددديعة
لشددددداكوى ومدالحظدددات
واقرتاحدددات زابئن واذلي
ينعكا عىل الاداء اللكي
للجامعة

2

2

2

ثالثاً :التغري التنظميي:
ت
1

7

0
4

2

الفقرات
التغري الهيلكي
ادارة اجلدامعة تشدددددجع عىل
اجراء التغيريات الرضددددورية
يف الهيلك والاسدددددرتاتيجية
لدلدتدكديدف مددع مددتطلبدددات
التطوير التنظميي
تدددرى ادارة اجلدددامدددعدددة ان
االتصدددددالت الرمسية والغري
الرمسيددة يه الامثددل لتبددادل
املعلومات الصحيحة
ختول الادارة العليدا للجامعة
الصددددالحيات الاكفية ملدراء
الاقسام والوحدات الادارية
تقوم ادارة اجلدامعدة بتحدديدد
الاهدددداف لدددالقسددددددددام
لدلوحددددات الفرعيدددة وتقوم
وحدات متخصددصددة بوضددع
اخلطط الالزمدددة من اجدددل
تنفيذها
تسدددددعى اجلدامعدة اىل اعادة
الدنظر يف الصدددددالحيدددات
واملسؤوليات عند اجراء أية
تغيريات جذرية

اتفق
بشدة

اتفق

حمايد

ال
اتفق

ال اتفق
بشدة

1

11

11

17

10

14

تغيري املهام الوظيفية
يعددداين العددداملون يف هدددذه
اجلدددامددعدددة مددن االحددبددداط
وضعف الشعور
ابلمددان الوظيفي بسدددددبددب
احملاابة واحملسوبية
تتواصدددددددل ادارة اجلددامعددة
وبصددددورة مسدددد مترة التطور
احلاصددددل يف البيئة اخلارجية
اليت تتعلق ابسددداليب العمل
واخلددمدة املقددمدة من اجددل
تعزيز فرصهتا السوقية
تويل ادارة اجلدددامعدددة اهامتم
كدبري يف معليدددات البحدددث
والدتدطوير وتعترب ذكل من
املهام املطلوبه من قبلها
مدا تقددمدة ادارة اجلامعة من
ماكفدددات وامتيدددازات تعترب
غري جيدددة وليا ذات اتثري
كبري عىل الافراد العاملني
متديدددل االدارة اىل املبدددادرة
والسدددد يطرة عىل النشددددطة
اخملتلفة داخل اجلامعة
التغري التكنولويج
تسددددد تخدددم ادارة اجلددامعددة
أسدددددداليددب معددل متنوعددة
ومتطورة يف حل املشددددالك
اليت تواهجها
تسعى ادارة اجلامعة وبصورة
مسددد مترة عىل ادخال احدث
وسددائل التكولوجيا من اجل
زايدة التطوير يف اجلامعة
تسددددد تخدددم اجلددامعددة تقنيددة
حددديثددة من اجددل اعدددداد
وخددددزن املددددعددددلددددومددددات
واسدددددرتجددداعددهدددا ابلوقدددت
املناسب
تسدددددعى ادارة اجلددامعددة اىل
اسددددد تخدام التقنية املتطورة
من اجل مواهجة املنافسدددني
اليت تواهجهدا وتقددمي خدددمددة
جديدة ومناس بة

