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( في العاكس لمعرفي ، البعد المريح ، البعد هدفت هذه الدراسة إلى قياس دور تصميم المنتج بأبعاده )البعد العاطفي ، البعد ا

شركات صناعة األثاث األردنية على أثر عالقة رأس المال الفكري )رأس المال البشري ، رأس المال العالئقي ، رأس المال 

الهيكلي( على األداء التشغيلي )الجودة ، التكلفة التشغيلية ، المرونة ، االبتكار(. شمل مجتمع الدراسة جميع شركات تصنيع 

(. اعتمدت الدراسة على العينة سلط)عمان ، الزرقاء ، مادبا ، ال في اقليم الوسطشركة  154ها األثاث األردنية البالغ عدد

المدير التنفيذي ، رئيس قسم او فئات من الموظفين )المدير العام  خمساإلدارة العليا والمتوسطة والتي تضمنت من  المالئمة

استبانة على شركات صناعة  390التصميم ، مدير خط اإلنتاج ، مدير قسم البحث والتطوير ، المهندس أو المصمم(. تم توزيع 

تم تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام كل من برنامج استبانة. 303استبانة وتحليل  322المفروشات األردنية وتم استرجاع 

SPSS  وبرنامجAMOS 5 ا.تغيرات حتى تحقق الدراسة أهدافهوتحديد التأثير بين الم ة البيانات للتأكد من صح 

أهمها: تشير النتائج إلى والتوصيات بعد إجراء تحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 

( على األداء التشغيلي وأبعاده )الجودة ، التكلفة ، العالئقي ، الهيكلي بشريالوجود أثر إيجابي لرأس المال الفكري في أبعاده )

( على العاكس، المعرفي ، المريح ،  العاطفي، االبتكار ، المرونة( ، كما وجد أن هناك تأثيًرا جزئيًا ألبعاد تصميم المنتج )البعد 

على األداء التشغيلي في شركات تصنيع األثاث األردنية. بناًء على هذه النتائج توصي الدراسة  الفكري  رأس المال العالقة بين 

مديري شركات صناعة األثاث األردنية بزيادة االهتمام بمفهوم رأس المال الفكري واعتبار تصميم المنتج فرصة لالستثمار في 

تقترح الدراسة إعطاء رأس المال البشري في شركات صناعة كما  . المشاريع المستقبلية للشركة لتنفيذها بطريقة هادفة وناجحة

األثاث األردنية أهمية كبيرة ، حيث تعمل على تحسين أداء العمليات واالرتقاء بها ، داعية المديرين في شركات صناعة األثاث 

صناعة األثاث األردنية  اتن في شركالمديرياألردنية إلى استخدام أبعاد التصميم بشكل فعال ، وأخيراً توصي بتعزيز اهتمام 

 ..باستخدام تطبيقات وأساليب جديدة لدخول األسواق من خالل مراقبة الشركات في األسواق واالستفادة من الخبرات الموجودة

 الكلمات المفتاحية: تصميم المنتج ، رأس المال الفكري ، األداء التشغيلي ، األردن ، شركات صناعة األثاث األردنية


