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 الدراسة مستخلص
المــال البشــري ورأس المــال هــدفت الدراســة إلــى استكشــاف رأس المــال الفكــري بأبعــاد  )رأس 

الهيكلـي ورأس المــال الزبـوني( وذلــة كخطـوة أساســية لتطبيـق إدارة المعرفــة بالشـركة الليبيــة للحديــد 

 .والصلب

اناتــع عــن الــذي جمعــت بي المحــور النظــري وهــيولقــد احتــوت الدراســة علــى محــاور عــدة، 

حـول إطـار نظـري  عـداداإلداري المتعلـق بموضـو  الدراسـة وتضـمن إ طريق االطـال  علـى األدب

وكــذلة  ،عمليــات إدارة المعرفــةوالــذي يعــد جــوهر تطبيــق  ،رأس المــال الفكــري ومكوناتــع األساســية

لغــــرض تعزيــــز قــــدرات العــــاملين نحــــو أداء أفضــــل  ؛طــــار نظــــري عــــن إدارة المعرفــــة ومضــــامينهاإ

 بالشركة.

لمــال الفكــري كمــا أن الدراســة احتــوت علــى المحــور العملــي والــذي تمثــل فــي اكتشــاف رأس ا

وأخيرًا تقديم  ،ومدى وضوحع واالعتماد عليع ومواكبتع لألداء المتطور في صناعة الحديد والصلب

توصــيات للشــركة حتــى ال تتالشــى مجموعــة الخبــرات المتــوافرة لــديها وخروجهــا مــن الشـــركة دون 

 االستفادة منها.

تســاؤالت محــاواًل مــن وحيــث أن الباحــث قــام بدراســة استكشــافية فقــد تــم طــرح مجموعــة مــن ال

الواقــع الموجــود بالشــركة محــل الدراســة حــول الــرأس المــال الفكــري كأســاس لتطبيــق  خاللهــا تبيــان

 عمليات إدارة المعرفة منها:

إلـــى أي مـــدى تمتلـــة الشـــركة الليبيـــة للحديـــد والصـــلب رأس مـــال فكـــري تعتمـــد عليـــع لتحقيـــق  .1

 أهدافها؟

 ال الفكري؟ما مدى األهمية التي تعطيها الشركة برأس م .2

 م الشركة بعمليات إدارة المعرفة؟و هل تق .3



 

 ي 

وتوزيعهــا  ،اســتبانة لجمــع المعلومــات األوليــة ريبتطــو هــداف الدراســة قــام الباحــث أولتحقيــق 

( فــي ضــوء اإلجابــات 186علــى أفــراد عينــة  الدراســة عــن طريــق إدارة التــدريب بالشــركة وعــددهم )

( وبعـــد االختبـــار spssرنـــامج اإلحصـــائي )جـــرى جمـــع ومعالجـــة وتحليـــل البيانـــات عـــن طريـــق الب

 من أهمها: ،الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من النتائج لتساؤالتالعملي 

 ( سنة.20وجود تراكم خبراتي لدى العاملين خاصة في الفئة التي تجاوزت مدة عمل ) .1

 لم يتم االستفادة من المعرفة الضمنية لدى األفراد العاملين. .2

 ستثمار بالرأس المال الفكري الذي تمتلكع.عدم قيام الشركة باال .3
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Abstract 
This study aims to discover the intellectual capital and its dimensions (the 

human capital, the structural capital and the customers' capital), as an essential step 

for the application of knowledge management at the Libyan Iron and Steel company. 

The study contains several axises, a theoretical axis, which includes preparing a 

theoretical framework about the intellectual capital and its basic components. This is 

considered the essence of the processes of knowledge application management. It is 

also a theoretical framework for knowledge management and its content, for the 

purpose of strengthening the workers' capacity to better performance at the company. 

The study contains a practical axis, which is represented in discovering of the 

intellectual capital and the extent of its clarity, reliable performance and to keep pace 

in advanced performance in the iron and steel industry. And finally, to provide 

recommendations to the company lest the expertise group, available at the company, 

should leave the company without benefit comes from them. 

To achieve the objectives of the study, the researcher has designed a 

questionnaire to collect preliminary information to be distributed to the study sample 

through the training administration at the company. The sample population is 200 

persons. In the view of the answers being collected, processing and analysis of data by 

the statistical program (SPSS) have been done. After the practical testing of the 

hypotheses of the study, the following results have been reached including:  

1. Existence of accumulated experiences among workers, especially in the category 

that exceeds a term of 20 years of work. 

2. The benefit of the implicit knowledge of the personnel. 

3. The failure of the company to invest the intellectual capital owned by the 

company. 

Based on the results that have been reached, the first hypothesis of the study has 

been accepted, which states "the Libyan Iron and Steel Company owns the intellectual 

capital to rely on for achieving its objectives. 

The second hypothesis which states that "the Libyan Iron and Steel Company 

gives care to its intellectual capital as practical reality to depend on for applying the 

knowledge management at the company.  
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 المقدمة: 1.1
بـوتيرة سـريعة عنـع منـذ سـبعينات القـرن الماضـي، األمـر الـذي  تطور العـالم فـي الوقـت الـراهن

استدعى ضرورة مواكبة هذا التطور، والتحديث الذي تم على مختلف األصعدة واألنشـطة التـي تقـوم 

 بها المنظمات.

إن همَّ المنظمات هو النظر إلى السوق، وكيفية االسـتمرار فيـع، ومراقبـة التطـورات والتغييـرات 

، ومــن ثــم تعكــس ذلــة علــى هيكلهــا واســتراتيجيتها كافــة، ومــن هــذا المنظــور فقــد تــم التــي تطــرأ عليــع

االنتبا  إلى ما تمتلكع من مـوارد اقتصـادية تمكنهـا مـن البقـاء، والـذي كـان مـن أهمهـا المـورد البشـري 

الـــذي بيـــد  نجـــاح المنظمـــة أو الفشـــل لمـــا يقـــوم بـــع مـــن أعمـــال، وابتكـــارات، إبداعيـــة يـــتم اســـتثمارها 

 ظمة، فأصبح يدر أموااًل طائلة على المنظمات بسبب هذ  االستثمارات.بالمن

نمــا  وهـو مــورد ال ينضـب وال يســتهلة مـع الفتــرة الزمنيـة كــأي أصـل لخــر فـي حــوزة المنظمـة وا 

يزداد ويكبر بزيادة االسـتثمار فيـع وتطـوير ، فـال يمكـن ألي منظمـة أن تنمـو، وتزدهـر فقـط بـالموارد، 

 بصورة حسنة، وخاصة الموارد البشرية التي تمتلة اإلبداعات واألفكار. واالستفادة من طاقاتها

فقد كان االعتماد علـى المـورد البشـري فـي الماضـي إلنجـاح المنظمـات مـن لخـر االهتمامـات 

خاصــة بعــد الحصــول علــى الرأســمال المــادي والمــواد الخــام، إال أن ذلــة أدى إلــى خــروج الكثيــر مــن 

دم القـدرة علـى البقـاء، ألنهـا اعتمـدت فقـط علـى قـوة رأسـمالها المـادي هذ  المنظمات مـن التنـافس وعـ

 دون االلتفات إلى ما تمتلكع من عمالة.

إن التطور التكنولوجي الذي تم فـي عصـرنا الحـالي كـان نتيجـة إبـداعات، وأفكـار مـن طاقـات 

 بشرية تعمل بمنظمة استفادت من قدراتها وقدمتها إلى العالم.
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مــال الفكـري( وهــو  أدى إلـى االلتفــات إلـى مــا يعـرف ويطلـق عليــع )الـرأسهـذا التحـول والتقــدم 

مـــال  مـــال المـــادي، وأصـــبح اآلن الصـــرا  حـــول كيفيـــة اكتســـاب هـــذا الـــرأس يعـــادل باألهميـــة الـــرأس

 الفكري والذي يشمل الطاقة البشرية ذات الموهبة واإلبدا  والخبرة.

 التركيز مـن تحـول البيئـة األعمـال إلـى لقـد أدت التطـورات والتغيـرات السـريعة المتالحقـة فـي 

رأس المــال الفكــري )األصــول الــإلــى المعرفــة و علــى الــرأس المــال المــادي )األصــول الملموســة( 

 غير الملموسة( وأصبح أكثر الموجودات أهمية ومصدرًا لميزتها التنافسية. 

 الدراسات السابقة: 2.1
 الدراسات العربية: 1.2.1

 ة المعرفة:أواًل: دراسات اختصت بإدار 
 ( بعنوان "إدارة المعرفة وأثرها في اإلبداع التنظيمي":2002دراسة )الكبيسي،  .أ 

دراســة اســتطالعية مقارنــة لعينــة مــن شــركات القطــا  الصــناعي المخــتلط فــي العــراق، هــدفت 

الدراســة إلــى تحديــد مســتويات المعرفــة الضــمنية والصــريحة، واألســاليب المعتمــدة فــي عمليــات إدارة 

واإلبــداعات المتبنــاة  ،مــن منظمــات القطــا  الصــناعي المخــتلط ومســتوى القــدرات اإلبداعيــةالمعرفــة 

باإلضافة إلى توضيح طبيعة العالقة ونو  التأثير بين أنوا  المعرفة الضمنية والصريحة مع اإلبدا  

 ةوكـذلة العالقــة بـين عمليـات إدارة المعرفــة فـي الشـركات عينــة البحـث، وتوصـلت الدراســ ،التنظيمـي

 إدارة المعرفة تسهم في تعزيز اإلبدا  التنظيمي. إلى نتائج أهمها أن

 ( بعنوان "قياس أثر إدراك إدارة المعرفة في توظيفها لدى المنظمات األردنية":2005دراسة )حجازي،  .ب 
إذا كانــت المنظمــات األردنيــة  دراســة تحليليــة مقارنــة بــين القطــاعين العــام والخــاص لمعرفــة مــا

( مــن 11( منظمـة أردنيـة منهـا )21معرفـة فـي أعمالهـا وقــد أجريـت هـذ  الدراسـة فــي )ف إدارة التوظـ

( فردًا، منهم 385( من القطا  الخاص، وبلغ عدد أفراد وحدة المعاينة والتحليل )10القطا  العام و)

 ( فردًا من القطا  الخاص.145( فردًا من القطا  العام، و)240)
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ا: أن المنظمــات األردنيــة العامــة والخاصــة هــتــائج أهموتوصــلت الدراســة إلــى مجموعــة مــن الن

علـــــى حـــــد ســـــواء تـــــدرة مـــــاهي إدارة المعرفـــــة، وبمختلـــــف ابعادهـــــا، مـــــن حيـــــث المفهـــــوم، والـــــدور، 

والموجـــودات، واألهـــداف، والفوائـــد وقيـــادة المعرفـــة، والثقافـــة التنظيميـــة، كمـــا بينـــت نتـــائج الدراســـة أن 

الخــاص تمــارس علميــات إدارة المعرفــة مــن حيــث: التوليــد، المنظمــات األردنيــة فــي القطــاعين العــام و 

 والتشارة، والتعلم.

ونتيجــة لــذلة توصــلت الدراســة إلــى أن المنظمــات األردنيــة توظــف إدارة المعرفــة فــي أعمالهــا 

ن كان ذلة بدرجة محدودة تقريبًا.  وا 

ي المؤسســات المعرفــة فــبعنــوان "اتجاهــات المــديرين نحــو تطبيــق إدارة  (2005دراســة )المــومني،  .ج 
 العامة في األردن".

وقــد هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى اتجاهــات المــديرين نحــو تطبيــق إدارة المعرفــة وبرامجهــا 

 في المؤسسات العامة في األردن.

وقد توصلت إلى نتائج أهمهـا: وجـود عالقـة ارتبـاط ضـعيفة بـين المعوقـات والصـعوبات وبـين 

ومســتوى اســتعداد المــوارد البشــرية،  اإلدارةي دعــم مجــالس مســتوى اســتعداد العناصــر التاليــة )مســتو 

 مستوي استعداد البنية التحتية(.

 ثانيًا: دراسات اختصت بالرأس المال الفكري:
دارة المعرفة: العالقة واألثر":2008دراسة )عطية،  .أ   ( بعنوان "رأس المال الفكري وا 

ي محافظـــة الديوانيـــة، وقـــد دراســـة اســـتطالعية آلراء عينـــة مـــن مـــدراء المصـــارف الحكوميـــة فـــ

ثر رأس المال الفكري في إدارة المعرفة لعينة من المصارف الحكومية في أ  هدفت الدراسة إلى تحديد 

محافظـة الديوانيـة، وطبقـت الدراســة علـى عينـة مــن مـدراء األقسـام والوحـدات وتــم جمـع البيانـات عــن 

وقــد توصــلت  ،والثــاني إلدارة المعرفــة ،األول لــرأس المــال الفكــري جــزئين:طريــق اســتبانة مكونــة مــن 
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الدراسة إلى وجود فعلي للمعرفة الضمنية لـدى العـاملين فضـاًل عـن وجـود الـدعم مـن قبـل المصـارف 

 لهذا االتجا .

ـــي تحقيـــق الميـــزة التنافســـية 2009دراســـة )صـــال ،  .ب  ـــري ودورق ف ـــال الفك ـــوان "رأس الم ( بعن
 للمنظمات":

م رأس المــال الفكــري ودور  فــي المنظمــات والتعــرف وقــد هــدفت هــذ  الدراســة إلــى إبــراز مفهــو 

علــى مكونــات رأس المــال الفكــري، وقــد توصــلت الدراســة إلــى عــدد مــن النتــائج أبرزهــا أن رأس المــال 

الفكري هو الركيزة األساسية لبناء التقدم االقتصـادي، وأن القـرارات المتعلقـة بـرأس المـال الفكـري هـي 

 وأداة لتحقيق األهداف في المنظمة. ،قرارات استراتيجية؛ ألنها وسيلة

( بعنــوان "بنــاو نمــورج مقتــرأ لقيــاس أثــر رأس المــال الفكــري علــ  2010دراســة )العجمــي،  .ج 
 كفاوة أداو كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت":

أداء كليـات هدفت هذ  الدراسـة إلـى بنـاء نمـوذج مقتـرح لقيـاس رأس المـال الفكـري علـى كفـاءة 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 

التأكيد على أن مستوى رأس المال الفكري في كليات الهيئة التي شملتها الدراسة كان مرتفعـًا  :أهمها

ترتيبهــا وفــق اآلتــي: أواًل: رأس  إال أن مكونــات رأس المــال الفكــري كانــت متباينــة فــي المســتوى وجــاء

 .ثـــم رأس المـــال البشـــري، وأخيـــرًا رأس المـــال المعلومـــاتي ،مـــال العالقـــات يليـــع رأس المـــال التنظيمـــي

وأوصت الدراسة إلى االستمرار باالهتمام برأس المال الفكري في كليات الهيئـة بمكوناتـع لمـا لهـا مـن 

 يات الهيئة العامة للتطبيق والتدريب بالكويت.أثر وعلى المدى البعيد من تحسين مستوى أداء كل

ــو، بــو قســري،  .د  ( بعنــوان "تــ ثير رأس المــال الفكــري علــ  أداو أعمــال 2011دراســة )بــن عب
 المؤسسات: دراسة ميدانية في المؤسسات الجزائرية".

هـــدفت هــــذ  الدراســـة لمعرفــــة كيفيــــة تـــأثير رأس المــــال الفكــــري علـــى أداء أعمــــال المؤسســــات 

مؤسسـة جزائريــة تـزاول نشــاطات مختلفــة وقـد خلصــت إلــى أن  17دراسـة ميدانيــة علــى معتمـدة علــى 
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األســاس فــي إدارة رأس المــال الفكــري يرجــع إلــى اإلدارة واالســتثمار فــي رأس مالهــا البشــري بالدرجــة 

 ،ســـــاس لمنتجـــــات وخـــــدمات المؤسســـــةاألاألولـــــى ألن أفكـــــار وابتكـــــارات األفـــــراد هـــــي التـــــي تشـــــكل 

بـــداعاتها ســـمح للمؤسســـة أن تميـــز نفســـها عـــن المنافســـين، فـــالركيزة األساســـية لـــرأس المـــال ممـــا ي ،وا 

 ،هـــم األفـــراد الـــذين يجـــب معـــاملتهم معاملـــة متميـــزة حتـــى تســـاعدهم علـــى الخلـــق واالبتكـــار ،البشـــري

كــذلة  ،أو لتحصــيل مزيــد مــن القيمــة مــن وراء ابتكــاراتهم ،واإلبــدا  لتحقيــق ميــزة تنافســية للمؤسســة

دارة المعرفة؛ كـذلة تبـين الدراسـة أن واقـع توصلت الدراسة  إلى وجود ترابط بين رأس المال الفكري وا 

لــيس لــديها الــوعي الكــافي ، وفــي المؤسســات الجزائريــة خاصــة ،معظــم المؤسســات فــي العــالم العربــي

 بمفاهيم رأس المال الفكري وألبعاد المعرفة.

 ( بعنوان:.Sharabati, et al، 2010دراسة ) .ه 
)The Effect Of Intellectual Capital On Performance Of Pharmaceutical 

Manufacturing Organization In Jordan): 
وقد هدفت هذ  الدراسة إلى تقصي أثر المال الفكري علـى أداء منظمـات صـناعة األدويـة فـي 

منظمــــات  األردن، وقــــد شــــملت الدراســــة المــــدراء التنفيــــذيين واإلدارة العليــــا والوســــطى والعــــاملين فــــي

يجابيـة بـين رأس المـال الفكـري وأداء  صناعة األدوية، وقد أشارت النتائج إلى وجـود عالقـة مباشـرة وا 

المنظمــات، فكلمــا زاد رأس المــال الفكــري داخــل المنظمــة تمكــن المــدير مــن إدارتــع ومــن أجــل تحقيــق 

 المزيد من تحسين األداء في المستقبل.

ال الفكري ودورق في تحقيق الميـزة التنافسـية لشـركة ( بعنوان "رأس الم2011دراسة )شعبان،  .و 
 االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال":

وقـــد هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى دور رأس المـــال الفكـــري ومكوناتـــع فـــي تحقيـــق الميـــزة 

والتعرف على مدى تعاون مكونات رأس المال الفكـري فـي تحقيـق الميـزة التنافسـية  ،التنافسية للشركة

كة، وتوصــلت الدراســة إلــى أن هنــاة عالقــة إيجابيــة بــين رأس المــال الفكــري ودور  فــي تحقيــق للشــر 
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وأوصت الدراسة إلى ضرورة التعامل مـع رأس المـال الفكـري علـى أنـع مـورد رئيسـي  ،الميزة التنافسية

 واستراتيجي من بين الموارد المختلفة التي تمتلكها المنظمة.

ن "أثـر تنميـة رأس المـال الفكـري فـي فاعليـة نظـم المعلومـات ( بعنوا2012دراسة )أبو الغنم،  .ز 
 االستراتيجية في شركات الصناعات الغرائية في جدة":

ــــة نظــــم المعلومــــات  ــــي فاعلي ــــر رأس المــــال الفكــــري ف ــــى أث ــــى التعــــرف عل وهــــدفت الدراســــة إل

ن العاملين االستراتيجية في شركات الصناعات الغذائية بجدة، وقد تم توزيع استبانة على مجموعة م

( شركات صناعات غذائية وقد توصـلت إلـى أن تصـورات العينـة 7في الوظائف اإلشرافية في عدد )

لمستوى رأس المال الفكري ولمستوى فاعلية المديرين بمستوى منخفض، وقد أوصت الدراسـة بتوجيـع 

ر الكفــاءة، عنايــة اإلدارات إلــى ضــرورة ربــط سياســات اســتقطاب وجــذب المــوارد البشــرية فيهــا بمعــايي

 وضرورة االهتمام والمحافظة على رأس المال الفكري.

 الدراسات األجنبية: 2.2.1
 ( بعنوان:Bong، 2005دراسة ) .أ 

)Intellectual Capital as Competitive Advantage Of Firms Within A Socio- Cultural 

Context: An India Case Study): 

مكانيـــة تطبيـــق مفهـــوم رأس المـــال الفكـــري وهـــدفت هـــذ  الدراســـة إلـــى توضـــيح مـــدى م الئمـــة وا 

تنافسية للشركات ضمن السياق االجتماعي والثقافي، السيما في دول االقتصاد المتنامي ومن  زةـكمي

( مقابلـة مـع الرؤسـاء التنفيـذيين ومـدراء ثـالث 75أجل جمع البيانات الالزمة للدراسة، فقد تم إجـراء )

البرمجيـات، باإلضـافة إلـى اكـاديميين وكتـاب وصـحفيين، وقـد شركات في مجـال صـناعة الخـدمات و 

زة ـللميـ اً ر مصـدر بــأوصت الدراسة أن رأس المال الفكري في قطا  صناعة الخـدمات والبرمجيـات يعت

ر ذلة في الصناعات األخرى التي ال تتطلب نوعـًا مـن المهـارات أو المعرفـة ـالتنافسية، بينما هو غي

 المتخصصة ألدائها.
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 ( بعنوان:Gannon، 2008)دراسة  .ب 
)Managing Intellectual Capital For Sustained Competitive Advantage In The Irish 

Tourism Industry) 

هــدفت هــذ  الدراســة إلــى تطــوير إطــار عمــل خــاص يشــرح لليــة انتفــا  الشــركات مــن عناصــر 

زة التنافســـية المســـتدامة، ـالميـــ وعالقتـــع بـــرأس المـــال الفكـــري لتوليـــد ،والتنظيمـــي ،رأس المـــال البشـــري

ة بنجـاح أكثـر مـن غيرهـا؟ يلمـاذا تنـافس بعـض الشـركات السـياح :وطرحت هـذ  الدراسـة سـؤالين همـا

وماذا تفعـل الشـركات لتعزيـز ميزتهـا التنافسـية والمحافظـة عليهـا؟ وقـد أوضـحت الدراسـة بـأن مصـدر 

للمــوارد الفكريــة الداخليــة للمنظمــة، وذلــة  زة التنافســية المســتدامة مــرتبط بمــدى االســتخدام األمثــلـالميــ

باالعتمــاد علـــى إدارة المعرفـــة وعملياتهـــا، واعتمـــدت الدراســـة مـــدخل المـــوارد الفكريـــة كأســـاس لتحديـــد 

 الموارد القيمة التي تمثل الميزة التنافسية للمنظمة.

 ( بعنوان:Ngahand Ibrahim، 2009دراسة ) .ج 
)The Relationship Of Intellectual Capital Innovation And Organizational 

Performance: A Preliminary Study In Malaysian SMES) 

وقد هدفت هذ  الدراسة إلى بيان وتوضيح العالقة بين مكونـات رأس المـال الفكـري وعمليـات  

االبتكـــار فـــي األداء التنظيمـــي للشـــركات الصـــغيرة والمتوســـطة فـــي ماليزيـــا، وذلـــة مـــن خـــالل قـــدرة 

كات على استثمار األصول والمهارات اإلبداعيـة الموجـودة لـديها بمـا يمنحهـا البقـاء واالسـتمرار، الشر 

وســعت هــذ  الدراســة إلــى تحديــد احتياجــات هــذ  الشــركات مــن األصــول المعرفيــة والتــي تختلــف عــن 

رى، األمـــر الـــذي يســـاعد الشـــركات الصـــغيرة والمتوســـطة علـــى ـاالحتياجـــات المعرفيـــة للشـــركات الكبـــ

قيق األرباح وتضمن لها البقاء واالستمرار، وتوصلت الدراسة إلى أن األصـول الفكريـة تلعـب دورًا تح

 رًا في زيادة قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على ابتكار السلع والمنتجات الجديدة.ـكبي
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 ( بعنوان:Zenghale Maaloul، 2010دراسة ) .د 
)Analyzing Value Added As An Indicator Of Intellectual Capital And Its 

Consequeces On Company Performance) 

وهــدف هــذ  الدراســة إلــى تحليــل دور القيمــة المضــافة كمؤشــر لــرأس المــال الفكــري واثــر  علــى 

أداء المنظمــة مــن حيــث األداء االقتصــادي والمــالي والســهم الســوقي، وتــم اختيــار عينــة مكونــة مــن 

ل تحقيق أهداف الدراسة، وتم تقسيم الشركات إلى ثـالث قطاعـات ( شركة في بريطانيا من أج300)

وهي: الشركات الخدمية، الشـركات التقليديـة وشـركات التكنولوجيـا العاليـة، وقـد توصـلت الدراسـة إلـى 

وجود تأثير إيجابي لرأس المال الفكري على كل من األداء االقتصادي والمالي للشركات، وأن هناة 

 كري على أداء أسواق األسهم في الشركات عالية التكنولوجيا فقط.تأثير لرأس المال الف

 ( بعنوان:AL-Dujaili، 2012دراسة ) .ه 
)Influence Of Intellectual Capital In Organization Innovation) 

وهدفت هذ  الدراسة إلى بيان تـأثير رأس المـال الفكـري علـى اإلبـدا  التنظيمـي فـي الشـركات، 

ص وتقيــيم نقـــاط القـــوة والضــعف لـــرأس المـــال الفكــري، وقامـــت الدراســـة بـــ جراء باإلضــافة إلـــى تشـــخي

اســــتطال  ميــــداني علــــى عينــــة تألفــــت مــــن مــــديري اإلنتــــاج ومراقبــــي الجــــودة ومــــدير إدارة البحــــوث 

والتطــــوير، وقــــد أظهــــرت نتــــائج الدراســــة أن هنــــاة عالقــــة وثيقــــة بــــين رأس المــــال الفكــــري واإلبــــدا  

ســة بمجموعــة هامــة مــن التوصــيات التــي مــن شــأنها أن تعطــى اهتمامــًا التنظيمــي، وقــد أوصــت الدرا

ر لـــرأس المـــال الخـــاص بـــالعمالء لبنـــاء قـــدرات البشـــر الهادفـــة، وأوصـــت الدراســـة أيضـــًا بتوطيـــد ـاكبـــ

 العالقات مع العمالء والشركاء.

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: 3.2.1
انفرادها فـي دراسـة استكشـافية لشـركة صـناعية ضـخمة وهـي  ما تميزت بع الدراسة الحالية هو

ي إلمكانيـة تعميمهـا علـى فـالشركة الليبية للحديد والصلب، حيث أنها تمتلة من القـوى العاملـة مـا يك

 منظمات ليبية أخرى.
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لم يتم تناولها فـي منظمـات صـناعية أخـرى فـي ليبيـا خاصـة  االستكشافيةكما أن هذ  الدراسة 

الفكــري فــي هــذ  المنظمــات تعتبــر الركيــزة األساســية فــي دوران عجلــة اإلنتــاج ولــم يــتم وأن الرأســمال 

 اإللتفات إليع خالل الفترة السابقة.

ــع  كــذلة فــ ن هــذ  الدراســة قــد ركــزت مــن خــالل البحــث فــي ابعــاد الرأســمال الفكــري المكونــة ل

 ها بالشركة.الرأسمال الزبوني ( ومدى توفر  –الرأسمال الهيكلي  –)الرأسمال البشري 

 مشكلة الدراسة: 3.1
رات طويلـة بـاإلدارة ـمن خالل عمل الباحث في الشركة الليبية للحديـد والصـلب ومعاصـرتع لفتـ

ومـن خـالل النقاشــات والحـوارات التــي تـم فيهــا عـرض أفكـار متنوعــة مـن العــاملين والحلـول المقترحــة 

رات طويلـة ف نـع يوجـد فجـوة عميقـة مـا ـاألفـراد الـذين عملـوا بالشـركة لفتـ التي كانت تتداول من طـرف

تنحصـــر فـــي عـــدم االســـتفادة مـــن هـــذ   ،بـــين اإلدارة العليـــا والعـــاملين بـــاإلدارات التشـــغيلية واإلداريـــة

ن مـا يمتلكونـع مـن إبـداعات وتجـارب سـابقة ال إبحيث ، الخبرات بصورة كبيرة قبل انتهاء فترة عملها

ر ـما هو عليع منذ إنشائها إلـى وقتنـا الحاضـر دون تغييـيتم االلتفات إليها وبقاء سير عمل الشركة ك

 بل قد يكون فيع الرجو  إلى الخلف في بعض األحيان.

 وعليه فإن مشكلة الدراسة تكمن في:
 .إدارة المعرفة في المنظمات الليبية عمليات استكشاف واقع رأس المال الفكري كخطوة نحو تطبيق

استكشاف واقع رأس المال الفكري بالشركة الليبية  الدراسة هذ  يحاول الباحث من خاللحيث 

للحديــد والصــلب كخطــوة لتطبيــق إدارة المعرفــة فــي المنظمــات الليبيــة وذلــة مــن خــالل اإلجابــة علــى 

 بعض التساؤالت التالية:

إلـــى أي مـــدى تمتلـــة الشـــركة الليبيـــة للحديـــد والصـــلب رأس مـــال فكـــري تعتمـــد عليـــع فـــي تحقيـــق  .1

 األهداف المرسومة؟
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مدى اهتمام الشركة بالرأسمال الفكري كواقع عملي يمكن االعتماد عليع لتطبيق إدارة المعرفة ما  .2

 ؟بالشركة الليبية للحديد والصلب

 ؟هل تقوم الشركة الليبية للحديد والصلب بعمليات إدارة المعرفة للمحافظة على رأس مالها الفكري .3

الليبيــة للحديــد والصــلب لــرأس مــال  هــل توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين امــتالة الشــركة .4

 فكري وعمليات إدارة المعرفة؟

 أهداف الدراسة: 4.1
 يسعى الباحث من خالل هذ  الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

استكشاف رأس المال الفكري بالشركة الليبية للحديد والصلب، ويتم ذلة من خالل التعـرف علـى  .1

 الجوانب المكونة لع من خالل اآلتي:

 .معرفة مستوى توفر الرأس المال البشري بالشكرة الليبية للحديد والصلب .أ 

دارتع. .ب   معرفة مستوى توفر الرأسمال الهيكلي وا 

 معرفة مستوى إدارة الرأسمال الزبوني. .ج 

التعــرف علـــى طبيعــة ونـــو  عمليــات إدارة المعرفـــة التـــي تتبعهــا الشـــركة الليبيــة للحديـــد والصـــلب  .2

 كري واالستثمار فيع.للمحافظة على رأس مالها الف

اختبــار العالقــة بــين مكونــات رأس المــال الفكــري وعمليــات إدارة المعرفــة فــي الشــركة الليبيــة للحديــد  .3

 .والصلب

الوصــول إلــى بعــض التوصــيات والمقترحــات التــي قــد تســاعد الشــركة والمنظمــات الليبيــة علــى زيــادة  .4

لمعرفــة واالســتفادة مــن هــذا المــنهج لتعزيــز االهتمــام بالرأســمال الفكــري ومــن ثــم انتهــاج وتطبيــق إدارة ا

 القدرات اإلنتاجية واستقطاب الكوادر التي تستطيع معها الشركة االستمرارية والبقاء في السوق.



 

12 

 أهمية الدراسة: 5.1

 تي:آلإن أهمية هذ  الدراسة نابعة من ا

 كة.االستفادة من الرأسمال الفكري الذي تستحوذ عليع الشر  مستوىتسليط الضوء على  .1

مقدرة  تمتلةالمنظمات الليبية لالنتبا  لمواردها البشرية التي  بمثابة دعوة لكلتعتبر هذ  الدراسة  .2

 من خالل التميز في أداء األعمال.للحصول على الميزة التنافسية  على اإلبدا 

 ة.ني هذا المنهج لدى المنظمات الليبيتبالتعريف بالدور الذي ستقوم بع إدارة المعرفة في حالة  .3

معرفــة مــواطن القــوة للمنظمــات فــي مكونــات رأســمالها الفكــري للمحافظــة عليهــا واالســتفادة منهــا  .4

 مها للمحافظة على مكانها بالسوق.ييتم تقويتها وتدعلومواطن الضعف 

 نطاق وحدود الدراسة: 6.1
الـة ح، كعاقتصرت الدراسة على الشركة الليبيـة للحديـد والصـلب بمدينـة مصـرات الحدود المكانية: .أ 

 .القوى العاملة وقربها من مكان الباحثيمكن دراستها 

 .م2015 – 2014جمعت بيانات هذ  الدراسة خالل سنتي  الحدود الزمنية: .ب 

 هيكلية الدراسة: 7.1
اعتمدت هذ  الدراسة على المـنهج الوصـفي الـذي يقـوم بوصـف التغيـرات الظـاهرة قيـد الدراسـة 

وتفسـيرها للوصـول إلـى االسـتنتاجات التـي تخـدم فـي حـل  عن طريق جمع البيانـات الالزمـة وتحليلهـا

 إشكالية الدراسة.

 وتشتمل الدراسة عل  الجوانب التالية:
 الجانب النظري:  .أ 

استعان الباحث في هذا الجانب بالكتب والدوريات والدراسـات السـابقة ذات العالقـة بالموضـو  

 بهدف بناء إطار نظري مناسب لهذ  الدراسة.
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 الجانب العملي: .ب 
قــــام الباحــــث بتجميــــع البيانــــات األوليــــة المتعلقــــة بموضــــو  الدراســــة، وذلــــة بواســــطة اســــتمارة 

كأداة رئيسية لتجميع هذ  البيانات وتم تحليل هذ  البيانـات باسـتخدام األسـاليب اإلحصـائية  االستبانة

 المناسبة وذلة بما يخدم أهداف الدراسة.

 مصطلحات الدراسة: 8.1
 (:Intellectual Capital)مال الفكري  رأس .أ 

هي القدرة العقلية المتمثلة لدى فئة معينة من الموارد البشرية ممثلة في الكفاءات القـادرة علـى 

توليد األفكار المتعلقة بالتطوير الخـالق واالسـتراتيجي لألنظمـة واألنشـطة والعمليـات واالسـتراتيجيات 

 .بما يضمن للمنظمة امتالة ميزة تنافسية مستدامة

 (:Knowledgeالمعرفة ) .ب 
راكمة لدى العـاملين ولـدى هي مزيج من الخبرات والمهارات والقدرات والمعلومات السياقية المت

 .المنظمة

 (:Knowledge Managementإدارة المعرفة ) .ج 
هــي عمليــة للبحــث عــن المعلومــات وتنظيمهــا، وتصــنيفها بطريقــة تزيــد مــن فهــم العــاملين لهــا، 

لمنظمـة، ويـوفر لـع المرونـة الالزمـة فـي العمـل، ويحـافظ علـى وتخزينها بشـكل يحسـن مسـتوى ذكـاء ا

األصول الفكرية من الضيا ، ويسهل عملية االستفادة منها في حل مشاكل العمل، وفي الـتعلم وفـي 

 .التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرار

 (:Human Capital CHcرأس المال البشري ) .د 
يــة والمهــارات والقــدرات اإلبداعيــة واالبتكــارات هــو المعرفــة الشخصــية والخبــرات العلميــة والعمل

 .ي يمتلكها العاملون في المنظمة وتذهب عندما يغادر الموظفون أعمالهمـالت
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 (:''Structual Capital ''Scرأس المال الهيكلي ) .ه 
وهــو مــا تمتلكــع المنظمــة مــن بنيــة تحتيــة وأنظمــة وبــرامج وقواعــد البيانــات وأنظمــة الحاســوب 

 .ظمة عندما يترة الموظفون أعمالهمفي المن واإلنترنت وتبقى

 (:Customer Capitalرأس المال الزبوني ) .و 

وهــو القيمــة المشــتقة مــن الزبــائن الراضــيين ذوي الــوالء، والمــوردين المعــول علــيهم، والمصــادر 

 عالقاتها المتميزة بها.الخارجية األخرى التي تقدم قيمة مضافة للمنظمة، جراء 

 راسة:مجتمع وعينة الد 9.1

يتكـــون مجتمـــع وعينـــة الدراســـة مـــن مجموعـــة مختـــارة مـــن العـــاملين للحديـــد والصـــلب بموقعهـــا 

مـوظفين  –فنيـة  –بمدينة مصراتة من كافة الفئات والشرائح المكونة للكادر الوظيفي )قيادات إدارية 

تصــاص عمالــة فنيــة( وثــم توزيــع اســتمارة االســتبانة مــن قبــل إدارة التــدريب وهــي الجهــة ذات االخ –

وهـي التـي  استبانة( 156عدد ) ، وقد تم تعبئة واستالم( استبانة186م توزيع عدد )حيث تبالشركة، 

 استخدامها للتحليل. تم
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 مقدمة: 1.2

يعتمد اعتمادًا  -بعد قيام الثورة الصناعية  -لقد كان االقتصاد الصناعي في المدة السابقة 

كبيرًا على قوة رأس المال المادي وعلى اآللة في زيادة اإلنتاجية وتنافسية المنظمات على مختلف 

 .(239ص :2013، )همشريين تقريبًا أنوا  أنشطتها، وذلة حتى منتصف القرن العشر 

وفي هـذ  الفتـرة كـان العامـل أقـل أهميـة مـن اآللـة التـي يعمـل عليهـا، بـل لـم يكـن وجـود  إال 

لمراقبة اآللة ونشـاط التشـغيل الخـاص بهـا. لقـد تغلبـت أهميـة اآللـة علـى الفـرد ألنهـا هـي مـن تقـوم 

 .(15: ص 2013)بلوناس وأمينة، باإلنتاج 

كنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وظهــور ثــورة المعلومــات، وتصــاعد ومــع تطــور صــناعة ت

لقــد اســتطاعت أن تــدخل  ،دورهــا وأهميتهــا، فقــد تحــول هــذا الفــرد مــن قــوى عاملــة إلــى قــوى عالمــة

تعديالت جوهرية على اآلالت وأن تبتكر لالت جديـدة، ومـن خـالل هـذا الـدور تعـاظم دور المـوارد 

ومقدرات في االبتكـار، وقـد أخـذ مفهـوم جديـد يشـق طريقـة بشـكل  البشرية وما يمتلكونع من خبرات

 .(239: ص2013، )همشريمتصاعد وهو "رأس المال الفكري" 

فبعــد أن كانــت األرض والعمــل وراس المــال هــي عوامــل اإلنتــاج، أصــبحت المعرفــة الفنيــة 

اء الصـناعي أصـبح الـذكصـول الجديـدة فـي االقتصـاديات بـل والذكاء واإلبدا  واالتصاالت من األ

 .(13: ص2013)بن قدورة، )عن طريق الكمبيوتر( أهمية تفوق راس المال بمفهومع التقليدي  

إن االتجاهـات الحديثــة فــي اإلدارة بــدأت تتجــع نحــو معــالم موضــو  جديــد يهــتم بــالموجودات 

ل الفكريــة أكثــر مــن الموجــودات الماديــة ألن اإلضــافة والتعظــيم فــي الموجــودات الماديــة يــأتي بفعــ

 .(43: ص2012)الطاهر، توافر الموجودات الفكرية 

 بدايات ظهور رأس المال الفكري: 2.2
تعـددت مراحــل ظهــور رأس المــال الفكــري ولكــن تــم تقســيمها إلــى ثــالث مراحــل ســاعدت فــي 

 تطوير  وهي على النحو التالي:
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 المرحلة األول : 1.2.2
 Pettyحيــث أكــد االقتصــادي )كانــت بدايــة فــي القــرن الســابع عشــر علــى يــد االقتصــاديين 

William( فكرة اختالف نوعية العمالة، وطـرح موضـو  قيمـة العـاملين )Value of Workers فـي )

حساب الثروة بطريقة إحصائية وقد كان هذا الجهد هو مبادئ ما عرف الحقًا برأس المال البشري 

(Human Capital( ثــم جــاء بعــد ذلــة فــي عــام )م( )1776A. Smithفــي كت ) )ابــع )ثــروة األمــم

وأشـار إلـى تـأثير مهـارات العــاملين فـي العمليـة اإلنتاجيـة وطالـب بــأن تحـدد األجـور علـى وفـق مــا 

 .Aيبذلــــع مــــن وقــــت وجهــــد وتكلفــــة كســــب المهــــارات المطلوبــــة ألداء العمــــل، وأكــــد االقتصــــادي )

Marshall( فـــي عـــام )ال، م( علـــى االســـتثمار فـــي البشـــر باعتبـــار  أثمـــن ضـــروب رأس المـــ1890

وذلة؛ ألنع يتميز بسمة ال تتوافر في غير  من رؤوس األموال، وهي أن منحنى إنتاجيتع يتصـاعد 

م( 1906( فــي عــام )I. Fisherبــنفس اتجــا  منحنــى خبراتــع ومهاراتــع، جــاء بعــد ذلــة االقتصــادي )

 ليدخل راس المال البشري في مفهوم رأس المال العام.

( بنظريـــة رأس المـــال البشـــري وشـــهدت Schultz&Mincerوعنـــد نهايـــة الخمســـينات توســـع )

مرحلـــة الســــتينات إلــــى نهايــــة الســــبعينات تطــــورًا ســـريعًا فــــي هــــذ  النظريــــة أدت إلــــى فهــــم الســــلوة 

 اإلنساني على المستويين الفردي واالجتماعي.

إن الحقبة السابقة والتي امتدت من القرن السـابع عشـر إلـى نهايـة سـبعينات القـرن العشـرين 

ى أهميــة تصــنيف فئــة العامــل إلــى )مــاهر، شــبع مــاهر، غيــر مــاهر( ومــن ثــم تحديــد قــد أكــدت علــ

 مستوي األجر الذي يستحقع في ضوء هذا التصنيف.

وعلى هذا فقد شدت هذ  الحقبة االنتبا  إلى أهميـة المـورد البشـري وضـرورة دراسـتع بوصـفع 

 عاماًل مكماًل لرأس المال المادي.

ثــل نقطــة االرتكــاز األساســي والمؤشــر المنطقــي لدراســة س المــال البشــري، يمأإن موضــو  ر 
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 .(157: ص2009)العنزي، موضو  رأس المال الفكري 

 المرحلة الثانية: 2.2.2
نـع  في بداية الثمانيات للقرن العشرين كان الوعي للرأسـمال الفكـري الـذي تمتلكـع الشـركات وا 

( مـدير R. Stayerي الشـركات، مـنهم )المحدد الرئيسي لألرباح، وقد أكد هذا الرأي العديد من مـالك

( لألطعمـــة بقولـــع "فـــي الســـابق كانـــت المصـــادر الطبيعيـــة، أهـــم مكونـــات الثـــروة Johon-Sشـــركة )

القومية، وأهـم موجـودات المنظمـات والمجتمـع، وأمـا األن فقـد حـل محـل المصـادر الطبيعيـة والنقـد 

الثــروة القوميــة وأعلــى موجــودات  والموجــودات الثابتــة، رأس المــال الفكــري الــذي يعــد أهــم مكونــات

 .(160: صمرجع سابق)العنزي، الشركات" 

كــذلة شــهد بدايــة التســعينات أيضــًا لــنفس القــرن تحــرة واســع فــي هــذا االتجــا  حيــث أطلــق 

(R.Stayer( كمــا نشــر )( ألول مــرة مصــطلح )رأس المــال الفكــريStewart, 1991 مقالــة بعنــوان )

ة تـم تعيـين أول مـدير فـي العـالم لـرأس المـال الفكـري مـن قبـل (، كـذلBrain Powerالقـوة الذهنيـة )

 ( السويدية.Skandiaشركة )

 المرحلة الثالثة: 3.2.2
وهـــذ  المرحلـــة تبـــدأ مـــن منتصـــف تســـعينات القـــرن الماضـــي، حيـــث كثفـــت األبحـــاث حـــول 

موضــو  رأس المــال الفكــري لوضــع فهــم مشــترة بــين البــاحثين والشــركات لــع، وقــد ركــزت بالدرجــة 

ولى على إيجاد نظرية لرأس المال الفكري، وقد عقدت خالل هذ  الفترة الكثير من االجتماعات األ

 والندوات والمؤتمرات للخروج بمفهوم عام يتفق عليع منها:

 م.1993( سنة Dow Chemicalتعيين مدير للموجودات الفكرية في شركة )

ـــة فـــي اســـتخراج ا ـــي الشـــركات الفاعل ـــد اجتمـــا  لممثل ـــر اتفـــاق لعق لقيمـــة مـــن موجوداتهـــا غي

 م.1994الملموسة للكشف عن منظور تلة الشركات لمفهوم رأس المال الفكري سنة 
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( وقد خـرج هـذا االجتمـا  بجملـة مـن ICMعقد اجتما  عرف بـ)إدارة رأس المال الفكري( ) 

 م.1995التوصيات. سنة 

ن المشــاركات والبحــوث انعقـاد نــدوة صــيرورة للمعرفـة أو الحاجــة إليهــا، قـدمت فيهــا العديــد مـ

 م.1995عن المعرفة وتقييم إدارة المعرفة، سنة 

انعقــــاد النــــدوة الدوليــــة لــــرأس المــــال الفكــــري فــــي أمســــتردام، وقــــد خرجــــت النــــدوة بعــــدد مــــن 

المقترحـــات مـــن أهمهـــا وصـــف طـــرق قيـــاس إدارة المـــال الفكـــري ومزايـــا وعيـــوب كـــل طريقـــة ولليـــة 

 م.1999استعمالها، سنة 

الواليات المتحدة األمريكية حول إدارة رأس المال الفكـري خـالل الفتـرة مـن  عقد مؤتمرين في

 م.2003و 2000

دارتع في كندا سنة   م.2001عقد المؤتمر الرابع لرأس المال الفكري وا 

 مفهوم رأس المال الفكري: 3.2

تنظــر الكثيــر مــن المنظمــات إلــى أن األســاس فــي النجــاح واالســتمرار هــو تحقيــق األربــاح مــن 

مـــل أصـــولها واالســـتثمار فيهـــا وعلـــى ذلـــة فـــ ن إدارة رأس المـــال الفكـــري كأصـــل مـــن هـــذ  األصـــول مج

 .(104: ص2011)بلوناس، أمينة، يجب أن ينظر إليع على أن استراتيجية النجاح في المستقبل 

إن رأس المـــال ينظـــر إليـــع بتعبيـــرات ماديـــة صـــرفة، كالمصـــانع واآلالت واألمـــوال أمـــا األن فقـــد 

مــوال تتطلــب فهمــًا أكبــر لــرأس المــال الفكــري غيــر المــادي، الــذي بطبيعتــع صــعب اإلدراة أصــبحت األ

وســـريع الحركـــة، يقـــول تومـــاس ســـتيوارت: "إن هـــذا المـــال عبـــارة عـــن مـــادة فكريـــة كمعرفـــة ومعلومـــات 

 .(145مقاالت: ص، )دي ديرلوفوممتلكات فكرية وخبرة يمكن استخدامها إليجاد الثروة" 

لمــــاء والبــــاحثين حــــول مفهــــوم رأس المــــال الفكــــري وذلــــة بســــبب االخــــتالف فــــي اختلفــــت اآلراء للع

المنظور الفردي للموضو  وطبيعة عملية تحليلهم لهذا المفهوم وقد انعكسـت علـى طبيعـة المصـطلحات أو 
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 (245: ص2013)همشري، المرادفات المستخدمة للداللة عليع ومن هذ  المصطلحات: 

 ير الملموسة.رأس المال الفكري والموجودات غ .أ 

 رأس المال غير الملموس. .ب 

 راس مال المعرفة. .ج 

 رأس المال الفكري االستراتيجي. .د 

إال أنــع يوجــد بعــض التعريفــات لمفهــوم رأس المــال الفكــري تنوعــت بحســب اتجــا  كــل منهــا 

 مال منها ما يلي: ناحية التحليل الذي يعطي األهمية القصوى والتي تعبر عن ماهية هذا الرأس

ة الحقيقـــة للشـــركات التـــي لـــم يبتاعهـــا المحاســـبون مثلمـــا يبتـــاعون النقـــد و ر ـليـــة والثـــالقـــدرة العق .أ 

 .(44: ص2012)الطاهر، والموجودات وغيرها 

مجموعــة مــن العــاملين يمتلكــون قــدرات عقليــة، عناصــرها )معرفــة، مهــارة، خبــرة، قــيم( يمكــن  .ب 

ات المنظمــة، وتطــوير توظيفهــا واســتثمارها فــي زيــادة المســاهمات الفكريــة، لتحســين أداء عمليــ

مساحة إبداعاتها، بشكل يحقق لها عالقات فاعلة مع جميع األطراف المتعاملة معها، ويجعل 

 .(171: ص2009)العنزي، فرق قيمتها السوقية عن قيمتها الدفترية كبيرًا 

هو صورة من صور من رأس المال المعرفي وشكل من أشكال األصول الغيـر ملموسـة، وهـو  .ج 

لــثالث فئــات مــن هــذ  األصــول هــي: رأس المــال المنظمــي الهيكلــي )الــداخلي(، نتــاج التفاعــل 

ورأس المــال اإلنســاني، ورأس المــال الخــارجي، ويهــدف إلــى إيجــاد القيمــة المضــافة للمنظمــة، 

، وذلـة مـن خـالل إدارة فاعلـة ، وزيـادة إنتاجيتهـاموتحقيق الميزة التنافسية لها، وتطويرها لتنظـي

 .(249: ص2013همشري، ) لها

)الجــاموس، هــو معرفــة تحــول المــواد الخــام )الماديــةةالغير ملموســة( وتجعــل لهــا قيمــة أكبــر  .د 

 .(240: ص2013
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(: هــو قــوة عقليــة، مصــادرها: المعرفــة، المعلومــات، الــذكاء، الخبــرة. تــؤثر Malhotraتعريــف ) .ه 

 .(169: ص2009)العنزي، في زيادة القيمة السوقية والتشغيلية والتطويرية للمنظمة 

(: هـي القــدرة العقليــة لـدى فئــة معينـة مــن المــوارد البشـرية ممثلــة فــي 2004تعريـف )ســماللي،  .و 

الكفاءات القادرة على توليد األفكار المتعلقة بالتطوير الخالق االستراتيجي لألنظمة واألنشـطة 

ـــزة تنافســـية مســـتدامة  )بلونـــاس، والعمليـــات واالســـتراتيجيات بمـــا يضـــمن للمنظمـــة امـــتالة مي

 .(105ص: 2011

تعريــف )تومــاس ســتيوارت(: هــو الموهبــة والمهــارات والمعرفــة التقنيــة والعالقــات وكــذلة الماكينــات  .ز 

 .(104: صمرجع سابقبلوناس، ) التي تجسدها، والممكن استخدامها لخلق الثروة

( مجموعـــة رؤوس األمـــوال )البشـــرية والماديـــة والهيكليـــة( التـــي إذا Chenetal, 2005تعريـــف ) .ح 

الكفــاءة ستحســن األداء المــالي وبــالتي تجعــل قيمــة المنظمــة الســوقية أكبــر مــن بلغــت مســتوى 

 .(169: ص2009)العنزي،  الدفترية

إن من خالل قراءة سريعة لهذ  التعريفات فالتباين واضح بينها؛ أي: أنع ليس هناة تعريف 

 ن والبحاث في هذا المجال.و موحد لهذا المفهوم يتفق عليع المفكر 

بق يـرى الباحـث أن مفهـوم رأس المـال الفكـري يمكـن أن يتضـح مـن خـالل وبناء على ما سـ

  (45: ص 2012)الطاهر، العناصر األتية التي تتفق مع أغلب التعريفات:

يمثــل رأس المــال الفكــري قــدرة عقليــة ذات مســتوى معرفــي عــالم تملكهــا مجموعــة محــدودة مــن  .1

 العاملين دون غيرهم.

رية غير ملموسة لهـا األثـر الكبيـر فـي زيـادة الموجـودات يمثل راس المال الفكري موجودات فك .2

 المادية األخرى للشركة وتعظيمها.

 هو الفرق بين القيمة الدفترية للشركة والقيمة السوقية لها. .3
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فــي حالــة تــوطين بنائــع داخــل الشــركة ف نــع بمثابــة ســالح المنافســة الرئيســي والــذي يضــمن لهــا  .4

 جية.البقاء في السوق وتصاعد منحنى اإلنتا

ينشـــأ رأس المـــال الفكـــري مـــن خـــالل بنـــاء داخـــل الشـــركة تســـتقطب صـــناعة مـــا تـــم تطويرهـــا  .5

 .اوالمحافظة عليه

 مقارنة بين خصائص رأس المال الفكري ورأس المال المادي: 4.2

والــذي  سـمال الفكـري والـرأس المـال المـادييوجـد بعـض األبعـاد التـي أخـذت للتمييـز بــين الرأ

 من خالل المقارنة وأسس هذ  المقارنة. (1.2يوضحع الجدول رقم )

 ( مقارنة بين رأس المال الفكري ورأس المال المادي1.2جدول رقم )
 األصول غير المادية األصول المادية

 غير مرئية مرئية
 يصعب قياسها يمكن قياسها بسهولة

 ال يمكن تتبع لثارها من خالل نظم المحاسبة تعتبر جزء أساسي من الميزانية
 عوائد استثمارها افتراضية ئد استثمارها معروفةعوا

 ال يمكن شراؤها أو تقليدها يمكن مضاعفتها بسهولة
 تزداد قيمتها باالستخدام الجيد تقل قيمتها باالستخدام
 تطبيقاتها متعددة دون التقليل من قيمتها تطبيقاتها محدودة

 تدار بعقلية الوفرة تدار من منطق الندرة
 تدار من خالل منظومة القوى العاملة نظم الرقابة والتحكم تدار من خالل

 متحركة وتتناقص مع عدم االستخدام سهلة التراكم والتخزين

 (63: ص2013)بن قدورة،  

 أهمية رأس المال الفكري: 5.2
 :منها من الفوائد التي يحققها للمنظمات بالكثيرإن االهتمام برأس المال الفكري يأتي 

 اإلبداعية في المنظمات.زيادة القدرة  .أ 

 جذب العمالء وتعزيز والئهم للمنظمة. .ب 
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تعزيز القدرة التنافسية نتيجـة تقـديم منتجـات متطـورة وبالوقـت المناسـب وخفـض التكلفـة وتقليـل  .ج 

 الفترة الزمنية الالزمة البتكار منتجات جديدة.

 (224: ص2011)المعاني وأخرين، تحسين اإلنتاجية.  .د 

كنـــزًا مـــدفونًا يحتـــاج إلـــى مـــن يبحـــث عنـــع واســـتخراجع للوجـــود ويعـــد أحـــد يمثـــل رأس المـــال الفكـــري  .ه 

( بقولــــع: أن الفكــــر الموجــــود فــــي Stewartأســــاليب اســــتخراجع هــــو نشــــر المعرفــــة، ويؤيــــد ذلــــة )

 .(46: ص2012)الطاهر،  المنظمة يصبح رأس مال فكري عند يمكن استخدامع واستثمار 

 منظمات تبني استراتيجيتين مختلفتين هما:وعمومًا ف ن رأس المال الفكري يفرض على ال

 :Defiance Strategyاالستراتيجية الدفاعية  1.5.2
وهي تقتضي أن تقوم المنظمة بالدفا  عن ملكيتهـا الفكريـة الناتجـة عـن رأس المـال الفكـري 

ـــذي يتطلـــب  ـــة وغيرهـــا األمـــر ال ـــراءات االختـــرا  وحقـــوق الملكي ـــل ب ـــذي تمتلكـــع والتـــي تشـــمل مث ال

 . (224: ص2011)المعاني، أخرين،  قانونية من أجل الدفا  عن هذ  الحقوقإجراءات 

 :Offensive Strategyاالستراتيجية الهجومية  2.5.2
 وهي تقوم على أساس اآلتي: 

 .توليد العائد عن طريق إبداعات الرأس المال الفكري في المنتجات والخدمات المقدمة 

 ت والمنتجـــــات الجديـــــدة وتحديـــــد لليـــــات الـــــدخول ابتكـــــار مقـــــاييس لألســـــواق الجديـــــدة والخـــــدما

 .(258: ص2013)همشري، لألسواق، وهذا يتطلب من المنظمة التحسين المستمر 

ــــى أن اســــتراتيجية رأس المــــال الفكــــري هــــي واحــــدة مــــن أهــــم  هــــذ  االســــتراتيجيات تشــــير إل

حيث أنـع . (224: ص2011)المعاني وأخرين،  المنظمات المعاصرةاالستراتيجيات الوظيفية في 

يمكن للمنظمة أن تنتقل من االستراتيجية الدفاعية إلى الهجومية وبـالعكس وهـذا االنتقـال ال يكـون 

عشوائيًا بل هو انتقال ممنهج بحيث يؤخذ في االعتبار األهداف التي ترغب المنظمة في تحقيقهـا 

س المـال الفكـري ع أنشـطة رأبواسطة رأس مالها الفكري وأيضًا مـدى تكامـل اسـتراتيجية المنظمـة مـ

 .(178: ص2009)العنزي وصال ،  وغيرها
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( إن رأس المـال الفكـري Edvinson & Malone, 1997وأضاف كـل مـن إدفنسـون ومـالوني )

ال يمكــن رؤيتــع كمــا هــو الحــال بالنســبة لجــذور الشــجرة لشــخص مــا واقــف علــى األرض، وبالتــالي 

دد نجـاح المنظمـة فـي المسـتقبل وعليـع ف ن الجزء الغير ظاهر "رأس المـال الفكـري" هـو الـذي سـيح

ف نع للتأكد من سالمة كينونة المنظمـة وأدائهـا الحـالي والمسـتقبلي، يجـب التركيـز علـى رأس المـال 

دارتـــع والمحافظـــة عليـــع وتنميتـــع، إذ أنـــع المحـــدد األساســـي لقيمـــة المنظمـــة الحاليـــة  الفكـــري فيهـــا وا 

 .(257)همشري، مرجع سابق: صوالمستقبلية 

 نات رأس المال الفكري:مكو  6.2
 (229: ص 2011)المعاني، وأخرين، هناة تصنيفات عديدة لرأس المال الفكري منها ما يلي:

 (Edvinson& Malone, 1997تصنيف إدفنسون ومالوني ) 1.6.2
 ( السويدية وتمثل المكونات في اآلتي:Skandiaوهذا التصنيف خاص بشركة سكانديا )

 لومات، قواعد البيانات(.رأس مال العمليات )نظم المع .أ 

 رأس مال الزبون )العالقات التنظيمية مع الموردين والزبائن وأصحاب المصالح(. .ب 

 رأس مال التجديد والتطوير )األصول الغير ملموسة والحقوق الفكرية(. .ج 

 رأس المال البشري )المهارات والخبرات العملية للعاملين(. .د 

 (:T- Stewartتصنيف توماس ستيوارت ) 2.6.2

 حدد ستيوارت ثالثة مكونات لراس المال الفكري وهي:

ويشــــمل قواعــــد البيانــــات واألنظمــــة واإلجــــراءات، والــــدروس المتعلمــــة، رأس المــــال الهيكلــــي:  .أ 

والثقافــة التنظيميــة، وغيرهــا، ويمتــاز رأس المــال الهيكلــي بأنــع يمثــل كــل القــيم التــي تبقــى فــي 

 المنظمة حتى لو ترة األفراد العمل.

ويشــمل القــدرات والجــدارات والخبــرات والتعلــيم والمهــارة والتــدريب، وغيــر  البشــري:رأس المــال  .ب 

 ذلة مما يملكع األفراد العاملون بالمنظمة بصورة شخصية.
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ويمثل القيمة المشتقة من الزبائن الراضين والذين لديهم والء للشركة وأيضـًا رأس المال الزبوني:  .ج 

كــذلة المصــادر الخارجيــة التــي تقــدم قيمــة مضــافة  ن،و ن األساســيو القيمــة التــي يضــيفها المــورد

 للشركة جراء عالقتها المتميزة بها.

 (K. E. Sviebyتصنيف كارل إيرك سفيبي ) 3.6.2

 وقد قسم الرأس المال الفكري إلى:

والـذي يشـمل التحالفـات والعالقـات مـع الزبـائن والشـركاء والمـوردين  رأس مال الهيكل الخارجي: .أ 

 الخارجية التي تتعامل معها الشركة.وغيرهم من األطراف 

 .والذي يشمل القدرات والمعارف والمهارات والخبرات وغيرها مما يمتلكع األفراد رأس المال البشري: .ب 

 .ويشمل األنظمة والعمليات وقواعد البيانات وغيرها رأس مال الهيكل الداخلي: .ج 

حول مكونات رأس المال  راء العلماء والباحثين ووجهات نظرهم على نحو عامللقد اختلفت 

الفكــري وتســمياتع، وذلــة عائــد إلــى اخــتالف نظــرتهم الشخصــية إليــع، واخــتالف خلفيــاتهم الفكريــة 

والتخصصــــية، وعلــــى الــــرغم مــــن هــــذا فقــــد اتفــــق غــــالبيتهم علــــى ثالثــــة مكونــــات أساســــية وهــــي: 

 (258: ص2013)همشري، 

  س المال الهيكلي )الداخلي(.أر 

 .رأس المال البشري 

 ال العالئقي )الخارجي(.رأس الم 

 (.1.2ويمكن توضيح هذ  المكونات في الشكل رقم )
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 ( مكونات رأس المال الفكري1.2) رقم شكلال

 ( 260: ص2013)همشري، 
وتعترف منظمات كثيرة أن رأس مالها الحقيقي هو ما يحملع عنها زبائنها من صورة جميلـة 

ريخ حافــل بالنجاحــات المســتمرة فــي خدمــة تشــكلت عبــر ســنوات طويلــة مــن العمــل الشــاق ومــن تــا

 .(235: ص2007)ياسين، الزبائن 

وعليع ف ن القيمـة السـوقية للشـركة تتكـون مـن رأس المـال )المـادي(، ورأس المـال )الفكـري(، 

س المــال )المــادي( هــو الــذي يحــدد القيمــة الدفتريــة والوجــود المــادي للشــركة فــي أوفــي حــين أن ر 

المــال الفكــري هــو المســئول عــن تحديــد القيمــة الســوقية للشــركة كونــع  القيــود المحاســبية، فــ ن رأس
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يرتبط بالالملموسات، ويلعب الدور األبرز في صنع سمعة ومكانة الشركة، وقد تطور مفهوم رأس 

 المال الفكري بحيث أصبح يشمل هذا المفهوم اآلتي:

 (Social Capitalرأس المال االجتماعي ) .أ 
ة والخارجية للمنظمة أي أنع يشمل على رأس المال العالئقـي وهو يتضمن العالقات الداخلي

بالعالقـة مـع الزبـائن والتـي تعتبـر جـزءًا مـن عالقـة المنظمـة مـع  ي)الخارجي أو الزبوني( وهو معن

 األطراف الخارجية والتي من ضمنها الزبائن.

 (Psychological Capitalرأس المال النفسي ) .ب 
واألمــل، والقــدرة علــى المقاومــة، وبالتــالي فــ ن وفقــًا لهــذا وهــو يتكــون مــن: التفــاؤل، والثقــة، 

 :علىالمدخل الحديث يشمل رأس المال الفكري 

 (.Structural Capitalس المال الهيكلي )أر  .1

 (.Human Capitalرأس المال البشري ) .2

 (.Social Capitalرأس المال االجتماعي ) .3

 (.Psychological Capitalرأس المال النفسي ) .4

( التــــالي: 2.2صــــوير مكونــــات رأس المــــال الفكــــري وفقــــًا لهــــذا المــــدخل بالشــــكل )ويمكــــن ت

 .(232: ص2011)المعاني، 

 
 ( مكونات رأس المال الفكري2.2شكل )
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 إدارة رأس المال الفكري: 7.2
بما أن رأس المال الفكري يعد الثروة الحقيقية للمنظمـات الحديثـة، والمصـدر الجديـد لميزتهـا 

اية األساسية لبقائها وازدهارها وتطورها في بيئة سريعة التغير، فـ ن األمـر يتطلـب التنافسية، والدع

 .(268، ص 2013)همشري،  إدارتع بفاعلية

الوسيلة التي مـن خاللهـا يمكـن للمنظمـة أن تبـدأ فـي  :وتعرف إدارة رأس المال الفكري بأنها

كتشاف الطاقات البشرية وتـدعيمها كما أنها عملية متكاملة في ا .تعلم الكثير عن رأسمالها الفكري

علــى المســتوى الجزئــي )مــن خــالل تــدخالت التنميــة البشــرية( وعلــى المســتوى الكلــي )مــن خــالل 

تـــدخالت األنظمـــة والسياســـات( إليجـــاد البيئـــة التـــي تســـهل لألفـــراد اســـتغالل إمكانيـــاتهم وطاقـــاتهم، 

 لبيئة الداخلية أو الخارجية.والعمل على استغالل اإلمكانيات الفكرية من جميع مصادرها في ا

وتعتمــد إدارة رأس المــال الفكــري علــى المفهــوم المعاصــر للمنظمــة بوصــفها منظمــة معرفيــة 

 وحاضنة لرأس المال الفكري وعلى هذا ف ن أبعاد رأس المال الفكري في المنظمات هي:

ظمــة وهــي تتضــمن مفهــوم التنافســية، وتعتمــد  كسياســة بنــاءة مــع مــنح المن سياســات العمــل: .أ 

 االستقاللية والحرية في أداء األعمال والحوافز المناسبة.

وهــو يتعلـــق بتــوفير ثقافــة تنظيميــة إيجابيـــة متماســكة تركــز علــى مفـــاهيم  الثقافــة التنظيميــة: .ب 

 التميز والجدارة والشفافية.

وهـو يتمحـور حـول أهميـة إيجـاد منـام تنظيمـي صـحي وعالقـات  البيئة التنظيميـة المناسـبة: .ج 

 ة تمكن من انتقال الخبرة والمعرفة بين العاملين بسهولة.عمل إيجابي

علـى المفـاهيم الحديثـة إلدارة المــوارد  البعـدويسـتند هـذا  نظـم فعالـة لرفـع كفايـات المـوارد البشـرية: .د 

البشرية وفق مفهوم اإلمكانـات واالسـتعدادات لـدى العـاملين، وتطـوير اسـتقطاب واختيـار للمتميـزين 

 .الحديثة في تدريبهم استجابة للتحوالت المعرفية والتكنولوجية واالقتصاديةمنهم، واعتماد البرامج 
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 (Dow Chemical Companyحالة دراسية عن إدارة رأس المال الفكري )شركة  1.7.2

م وهـي شـركة علـوم وتكنولوجيـا رائـدة فـي منتجاتهـا 1897ة05ة18تأسست هذ  الشـركة فـي 

بلـــد وتســـتخدم  170كـــرة وخـــدماتها التـــي تقـــدم ألســـواق فـــي الزراعيـــة، البالســـتيكية والكيماويـــة المبت

( فــي الطعــام، النقــل، الطــب، الرعايــة الصــحية. اإللكترونيــات، البنــاء واإلنشــاءات Dowمنتجــات )

( مـن أجـل تحقيـق التـوازن Dowوغيرها، ومع وجود قيادة ملتزمة بـالتطوير المسـتمر تعمـل شـركة )

قتصـادي والبيئـي، لـذلة تنفـق حـوالي بليـون دوالر لتمويـل والنشاط اال ،بين المسئوليات االجتماعية

( بليـون دوالر لتمويـل اإلنفـاق علـى األصـول 1.8أنشطة البحوث والتطـوير فـي كـل سـنة وحـوالي )

بالشركة إلى العمل من أجل وضع إطار لألصول الفكرية التـي تملكهـا. قامـت  االملموسة وهذا حد

 ال الفكري وهي:( بوضع معادلة إلدارة رأس المDowشركة )

 رأس المال الفكري = رأس المال اإلنساني + رأس المال الخارجي + رأس المال التنظيمي

 رأس المال اإلنساني )البشري( يتضمن:أواًل: 
 القدرات. .أ 

 المعرفة. .ب 

 المهارات. .ج 

 التجارب )تجارب األفراد(. .د 

منـازلهم؛ أي أنـع وهذا النو  هـو خـارج ملكيـة الشـركة وهـو يغادرهـا بمجـرد توجـع األفـراد إلـى 

والقــادة  ،والمستشــارين ،والخبــراء ،والتقنيــين ،والفنيــين ،ملــة األفــراد العــاملين مــن صــانعي المعرفــة

 .اإلداريين

 رأس المال الخارجي ويشمل:ثانيًا: 
 العالقات مع الزبائن. .أ 

 المستثمرون. .ب 
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 الموردون. .ج 

 الشركاء االستراتيجيين. .د 

 التحالفات. .ه 

 المجتمع المحلي.  .و 

 المال التنظيمي وهو: رأسثالثًا: 

 قواعد البيانات. .أ 

 (.Softwareالبرامج ) .ب 

 نماذج األعمال. .ج 

 العالمة التجارية. .د 

 الهيكل التنظيمي. .ه 

 األسرار التجارية. .و 

 وهذا الجزء من رأس المال الفكري يعتبر ملكًا خاصًا للشركة.

الفكـري وبناء على مـا سـبق يوجـد عالقـة طرديـة إيجابيـة بـين المكونـات الثالثـة لـرأس المـال 

وقيمــة الشــركة فــي الصــناعة والســوق، كمــا هــو واضــح فــي نمــوذج إدارة رأس المــال الفكــري لشــركة 

(Dow( في الشكل رقم )3.2.) 
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 (Dow( نمورج إدارة رأس المال الفكري لشركة )3.2شكل )

 (259: ص2013)همشري، 

 Dowل النموذج قامت الشركة بتطوير مدخل إلدارة األصول المعرفية المعروف باسم )ولتفعي     

IAM( )Intellectual Asset Management والــذي يركــز علـــى رأس المــال التنظيمــي بالدرجـــة )
األولى، كما طورت الشركة محفظة األصول الفكرية؛ لتحليل واستثمار األصول الفكرية فـي ضـوء 

ونمـاذج لتقيـيم  ،األصول الفكرية التي تتضمن استثمارات من األصول الفكريـة استراتيجية استخدام
ـــى اإليـــراد والتكلفـــة ـــة تســـتند عل واســـتكمااًل لهـــذ   ،هـــذ  األصـــول فـــي ضـــوء طـــرق وأســـاليب معياري

قامــت بتعيــين مــديرين إلدارة األصــول الفكريــة ممــن  ،ومــن أجــل تطبيقهــا بكفــاءة وفعاليــة ،النمــاذج
ول غيـر الملموسـة، صـخبرات العميقة في مجاالت البحوث والتطـوير وتنميـة األوال ،لديهم التجارب

 Intellectual Asset Capitalباإلضـــافة إلـــى وجـــود مركـــز تكنولوجيـــا األصـــول الفكريـــة )
Technical)  لـــدعم شـــبكة فـــرق األصـــول الفكريـــة والمـــديرين العـــاملين فـــي تقيـــيم هـــذ  األصـــول

 .(247-245: ص2007)ياسين، 

 ج لقياس رأس المال الفكري:نمار 8.2

 (Skandia Navigatorنمورج شركة سكانديا ) 1.8.2
( التــي كانــت الشــركة األولــى التــي Skandiaيــرتبط هــذا النمــوذج بشــركة التــأمين الســويدية )

أعدت تقريرًا سنويا لتحليل رأس المـال الفكـري وذلـة عـن طريـق مـدير رأس المـال الفكـري الـذي تـم 

 القيمة  

رأس المال 
 الخارجي

رأس المال 
 التنظيمي

رأس المال 
 تدفقات المعرفة اإلنساني
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م وقــد قــام بتطــوير نمــوذج مــن منظــور شــامل وهــو يــرى أن 1997( عــام Edvinssonتعيينــع وهــو )

 س المال الفكري يتكون من: أر 

 ويتضمن المعرفة بالتقنية، المهارات الخبرات العملية للعاملين. رأس المال اإلنساني: .أ 

ويتضمن عناصر رأس المال التنظيمي الذي يتكون مـن الحقـوق الفكريـة  رأس المال الهيكلي: .ب 

 غير الملموسة ونظم المعلومات وقواعد البيانات.واألصول 

وأيضًا رأس مال الزبون الذي يتضمن العالقات التنظيمية مع الزبائن خـارج نطـاق المنظمـة 

مثـــل المـــوردين، وأصـــحاب المصـــالح، والمـــوزعين، ويمكـــن توضـــيح هـــذا النمـــوذج فـــي الشـــكل رقـــم 

 .(225: ص2007)ياسين، ( 5.2)

 

 ف لشركة سكانديا( نمورج المستكش5.2شكل )
 

 القيمة السوقية 

رأس المال الفكري

رأس مال البشري  رأس المال الهيكلي

رأس مال الزبون  رأس مال التنظيمي

رأس مال االبتكاري

 األصول غير الملموسة الملكية الفكرية

 رأس مال العمليات

 رأس المال المالي
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 (EVA( )Economic Value Addedنمورج القيمة االقتصادية المضافة ) 2.8.2
م وهـذا النمـوذج ال يقـيس 1997( فـي عـام T. Stewartالنمـوذج تومـاس سـتيوارت ) اقـدم هـذ

نمـا يكـون ذلـة عنـدما ترتفـع القيمـة االقتصـادية  القيمة الحقيقية لرأس المال الفكري بشكل مباشـر وا 

 فة للمنظمة وذلة من خالل المعادلة التالية:المضا

الضـرائب  –نفقـات التشـغيل )العمليـات(  –صـافي المبيعـات  القيمة االقتصـادية المضـافة  

 الرسوم )التكاليف( الرأسمالية –

االتجــا  المــالي الرئيســي للمنظمــة  ذاوهــذا النمــوذج هــو فــي األســاس أداة تحليليــة وقياســيع لهــ

ًا يربط بين األداء والتخطيط المالي كذلة ف ن هذ  المعادلة ال تشير صراحة وتقييمع، وأيضًا مقياس

ـــرات الحاصـــلة فـــي القيمـــة  ـــر الملموســـة؛ إنمـــا يشـــير هـــذا النمـــوذج إلـــى أن التغي إلـــى األصـــول غي

 االقتصادية المضافة للمنظمة تقدم مؤشرًا فيما إذا كان رأس المال الفكري للمنظمة منتجًا أم ال؟

ر مباشــر إلــى معــدل إنتاجيــة رأس المــال الفكــري فــي ـع يشــير علــى نحــو غيــبمعنــى لخــر ف نــ

 .(281 -280)همشري، مرجع سابق: صالمنظمة 

 قياس رأس المال الفكري: 9.2
إن قيمة المنظمات ال تتكون من أصـولها الماديـة ورأس مالهـا المـالي وال حتـى مـن عالقتهـا 

ليفـــة متنوعــة مـــن األصــول الملموســـة وغيـــر التجاريــة وســـمعتها فقــط؛ بـــل إن القيمــة تتكـــون مــن تو 

 .(222: ص2007)ياسين، الملموسة ومن رأس المال الفكري والمالي 

ال أحد يجادل في أهمية رأس المـال الفكـري باعتبـار  مصـدرًا حيويـًا لقيمـة المنظمـة الداخليـة 

يـة التـي يفضـل والخارجية، ومصـدرًا لميزتهـا االسـتراتيجية إال أن الجـدل يـدور حـول المنهجيـة العلم

 .(271)همشري، مرجع سابق: صاستخدامها لتقييمع وقياسع 

وفي هذا اإلطار قدمت العديد من المحاوالت من قبل الباحثين والمهتمين لقياس رأس المال 



 

34 

 الفكري وقد تم تصنيف المقاييس والنماذج األكثر استخدامًا وذلة وفق المجموعات التالية:

 المقاييس الوصفية: 1.9.2
تصــف الخصـائص والســمات وتركـز علــى اسـتطال  الــرأي واالتجاهـات ويــتم االعتمــاد  وهـي

علــى هــذ  المقــاييس باســتخدام اســتبانات بحــث معــدة ومصــممة لهــذا الغــرض، ويؤخــذ عليهــا عــدم 

 الدقة والموضوعية.

 المقاييس والنمارج المرتبطة برأس المال الفكري والملكية الفكرية: 2.9.2
 ت األساسية وقياسها للرأس المال الفكري:وهي تركز على المكونا

 رأس المال الهيكلي. .أ 

 رأس المال البشري. .ب 

 رأس المال الزبوني. .ج 

والــــذي يــــرتبط بهــــذ  المقــــاييس هــــو تحويــــل المعرفــــة، واألصــــول المعرفيــــة غيــــر الملموســــة، 

، والموزعـة فـي الشــركة، وأقسـامها المختلفــة إلـى أشــكال الملكيـة الفكريــة حيـث أن ذلــة أكثـر تحديــداً 

 وأسهل استخدامًا في تكوين نتائج أفضل في الشركة، وتضم هذ  المقاييس:

 تحويل المعرفة إلى ملكية فكرية. .أ 

 نموذج رأس المال الفكري، الذي يقيس كل مكون من مكونات رأس المال الفكري. .ب 

 نموذج تحويل االصول غير الملموسة إلى رأس مال غير ملموس. .ج 

 دليل المعلومات واالتصاالت. .د 

 يقة المنهجية لتقييم األصول الفكرية.الطر  .ه 

ويعاب على مثل هـذ  المقـاييس أنهـا يمكـن أن تغطـي بعـض الجوانـب التـي تقـوم باحتسـابها 

مثــل )بــراءات االختــرا  والعالمــة التجاريــة، وحــق المؤلــف(، ولكنهــا ال تغطــي مجــاالت أخــرى مثــل 

 عامة. األسرار التجارية المحمية بقوة القانون لمنع تحولها إلى معرفة
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 مقاييس ونمارج العائد عل  المعرفة: 3.9.2

وتقوم على أساس احتساب العائد على األصول والتي تحسب بقسـمة العوائـد قبـل الضـرائب 

علــى األصــول الملموســة فــي الشــركة ثــم مقارنــة ذلــة مــع متوســط الصــناعة ويكــون الفــرق بمثابــة 

 العائد على المعرفة.

الطــابع اإلجمــالي للمكونــات دون تحديــد مســاهمة كــل  ويؤخــذ علــى هــذ  المقــاييس أنهــا تأخــذ

 مكون منها.

 مقاييس ونمارج القيمة السوقية: 4.9.2
وهي تركـز علـى الفـرق بـين القيمـة الدفتريـة ألصـول المعرفـة وقيمتهـا السـوقية أو الفـرق بـين 

بـادئ قيمة الشركة فـي السـوق وحقـوق ملكيـة حملـة األسـهم، وهـذ  المقـاييس أكثـر اعتمـادًا علـى الم

 المالية والمحاسبية.

ويؤخـــذ عليهـــا عـــدم تغطيتهـــا لجميـــع مكونـــات رأس المـــال الفكـــري والتـــي أســـهمت فـــي زيـــادة 

 (236، 235: ص2011)المعاني وأخرون، القيمة السوقية. 

إن كثيــرًا مــن المنظمــات ال زالــت تقــيم أصــولها الفكريــة بالطريقــة المحاســبية التقليديــة نفســها 

 المادية وهذا أمر يرفضع المتخصصون في المجال وذلة لألسباب اآلتية:التي تقيم بها أصولها 

إن الطـــرق المحاســـبية التقليديـــة تقـــيس الحقـــائق الماديـــة الملموســـة )كميـــة أو نقديـــة( وال تقـــيس  .أ 

 الحقائق الغير ملموسة التي يتكون منها رأس المال الفكري.

عن ذلة بتسجيل التدفقات النقدية  كذلة ف نها تعكس نتائج األحداث السابقة )الماضية( وتعبر .ب 

الداخلـــة والخارجـــة وتحليلهـــا، بينمـــا يحتـــاج رأس المـــال الفكـــري إلـــى دراســـة ســـلوة القيمـــة فـــي 

 الحاضر والمستقبل وتحليلع.

إن المنظمات الرقمية الحديثة ال تملة سوى رأس المال الفكري، وال تملة أي أصول ملموسة،  .ج 

)همشــري، مكــن تطبيــق الطــرق المحاســبية التقليديــة عليهــا مثــل: المبــاني واآلالت وبالتــالي ال ي

 .(272: ص2013
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وبــالرغم هــذ  األســباب التــي يرفضــها بعــض المختصــين لتقيــيم األصــول الغيــر الماديــة وفــق 

أن هنـــاة بعـــض المنـــافع للمنظمـــة تتحقـــق فـــي حالـــة القيـــام بقيـــاس  الطـــرق المحاســـبية التقليديـــة إال

 الرأسمال الفكري وهي:

صــريحًا لتقيــيم المنظمــات مــن خــالل التركيــز علــى الموجــودات الفكريــة، وتطــوير  يــوفر أساســاً  .1

معـــايير لحســـاب قيمـــة المبـــادرات المعرفيـــة إلقنـــا  اإلدارة والمســـاهمين بمبـــررات االهتمـــام بهـــا 

 واالتفاق عليها.

 يوفر فهمًا أفضل لألصول الغير مادية وألهميتها في إيجاد القيمة المضافة للمنظمة. .2

ي تحديد أهمية كل عنصر من عناصر رأس المال الفكري ومكوناتع ودور  فـي إيجـاد يساعد ف .3

 القيمة والثروة للمنظمة.

 يساعد في تحديد العائد المتوقع من االستثمار في عناصر رأس المال الفكري. .4

 يساعد في تحقيق رقابة فعالة على األصول غير الملموسة لغرض إعداد التقارير المالية. .5

 حديد القيمة السوقية للمنظمة.يساعد في ت .6

وبجانب هذ  المنافع التي تتحقق للمنظمة في تقييم الرأس المال الفكري إال أن هناة بعـض 

 مال الفكري والتي من أهمها: الصعوبات التي تواجع عملية قياس الرأس

 بدا .ن بعض الموجودات غير الملموسة يصعب قياسها أساسًا، مثل اإلإ .أ 

ي الـــذي يعتبـــر ذا قيمـــة بالنســـبة لمنظمـــة مـــا قـــد ال يكـــون كـــذلة بالنســـبة س المـــال الفكـــر أإن ر  .ب 

 لمنظمة أخرى ذات طبيعة مختلفة عنها.

إن القواعد المحاسبية التقليدية بالرغم من تطورهـا باسـتمرار فقـد جـرى تصـميمها أساسـًا للموجـودات  .ج 

اسـبي للتحقــق مــن الماديـة الملموســة وبالتـالي ففــي الوقـت الحاضــر لـيس لــدى المحاسـبين مــنهج مح

 .(272: ص2013)همشري، قيمة االستثمار في الموجودات غير الملموسة 
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 رأس المال البشري: 10.2
هنـــاة  أن األصـــول الملموســـة بجانـــب :وهـــو ،لقـــد كـــان ســـابقًا االهتمـــام بالرأســـمال التمـــويلي

رة الحاليـــة ازداد اهتمـــام عـــام بـــالتعليم والخبـــرات والقـــدرات التـــي يتمتـــع بهـــا األفـــراد؛ إال أنـــع فـــي الفتـــ

 .(70، ص 2013)همشري،  االهتمام بكل ما هو فكري لما يحققع من تعظيم لثروة المنظمة

( يتضـــــمن األصـــــول الملموســـــة Fitz-enz,2002لقـــــد أصـــــبح رأس المـــــال حـــــديثًا كمـــــا بـــــين )

 واألصول غير الملموسة.

لمنظمـات، أصبح العنصر البشري، بدخول عصـر التكنولوجيـا، المـؤثر الحقيقـي فـي نجـاح ا

وهـــذ  األهميـــة نابعـــة مـــن كـــون المنظمـــة التـــي تريـــد البقـــاء والمنافســـة يجـــب عليهـــا التركيـــز علـــى 

العنصر البشري، ويمثل رأس المـال البشـري القـدرات الفطريـة والمكتسـبة لـدى األفـراد، والتـي تـؤدي 

 ها.إلى زيادة القيمة االقتصادية المضافة إلى كافة مجاالت األعمال إذا أحسن استثمار 

 تعريف رأس المال البشري: 1.10.2
يعد رأس المال البشري مـن المفـاهيم المهمـة التـي بـدأت المنظمـات االهتمـام بهـا، وقـد أثـرى 

 الباحثون في العلوم اإلدارية هذا المفهوم بالبحث، وقد تم تقويم عدة تعاريف لهذا المفهوم ومنها:

 تعريف ياسين: .أ 
ــيم، والجــدارة ، والكفــاءات الجوهريــة لألفــراد العــاملين مــن أجــل تحقيــق توليفــة المعرفــة، والتعل

 (275: ص2007)ياسين، األهداف والبرامج والمهام الوظيفية المناطة بهم. 

 تعريف العلي وآخرون: .ب 
مجمو  الخبرات والمعارف والطاقات والحماس واإلبدا  والصفات التي يملكها العـاملون فـي 

 .(343: ص2012خرون، آ)العلي و الشركة ويستثمرونها في العمل 

 :Fitz-enzتعريف  .ج 
يمثل الخبرات والمعارف والمهارات والقدرات التي يمتلكها األفـراد ويسـتخدمونها فـي عمليـات 
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 وآخــرين، )المعــاني،اإلنتــاج، والتــي يمكــن قياســها مــن خــالل التــدريب والتطــوير ونظــام الحــوافز 

 .(246: ص2011

عطـــى لـــع تأهميـــة الـــرأس المـــال البشـــري  نفـــ ن الباحـــث يـــرى أمـــن هـــذ  التعريفـــات وغيرهـــا 

ســيقود إلــى صــرا  عــالمي حــول الموهــوبين، تمامــًا أن ذلــة األولويــة فــي االقتصــاد المعرفــي حيــث 

كما كانت الشعوب في الماضي تتصار  حـول األرض كأحـد أصـول اإلنتـاج، ومـن هنـا فـ ن علـى 

األهمية التي يسـتحقها مـن  الحكومات والمنظمات أن تولى موضو  بناء قاعدة رأس المال البشري

 .خالل التركيز على المناهج التعليمية أو من خالل تدريب الموارد البشرية وتنميتها وتطويرها

: 2011)المعـــاني وآخـــرين،وتتمثـــل أهميـــة رأس المـــال البشـــري للمنظمـــة عمومـــًا بمـــا يلـــي: 

 (246ص

 يعتبر من المصادر الحرجة والفريدة التي يؤثر على األداء. .1

 ي خلق معارف جديدة.يساعد ف .2

 إنع مورد يصعب على اآلخرين تقليد . .3

 يساعد في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة. .4

 يساعد في زيادة كفاءة استخدام األصول ويحقق إنتاجية أعلى وخدمة أفضل للزبائن. .5

لع تأثير مباشر على قدرة الريـاديين وأصـحاب األفكـار الجديـدة علـى صـعيد تـأمين رأس المـال  .6

 يلي الالزم لبدء مشروعات جديدة.التمو 

ومــــن خــــالل اســــتعراض أهميــــة رأس المــــال البشــــري، فــــ ن هــــذ  األهميــــة نابعــــة مــــن ثــــالث 

 ضرورات أساسية للمنظمة هي:

 تحقيق النجاح. .أ 

 تحقيق الميزة التنافسية. .ب 



 

39 

 خلق معارف جديدة. .ج 

 عالقة رأس المال البشري برأس المال الفكري: 11.2

مــال الفكــري ورأس المــال البشــري، فــرأس المــال الفكــري هــو هنــاة عالقــة قويــة بــين رأس ال

مصــطلح أوســع وأكثــر شــمواًل ويشــير إلــى كــل المعــارف التــي تملكهــا المنظمــة وتســخرها لخــدمتها 

وبذلة ف ن رأس المال البشري هو أحد مكونات رأس المال الفكري الذي تملكـع المنظمـة؛ لـذا، فـ ن 

البشــري هــو الوســيلة األكثــر مباشــرة لتطــوير رأس المــال العالقــة األهــم بينهمــا هــي أن رأس المــال 

 .(250: ص2011خرين، آ)المعاني و الفكري ككل 

 رأس المال االجتماعي: 12.2
كان المختصون يتكلمـون عـن أهميـة العالقـات التـي يقيمهـا العـاملون مـع الزبـائن وأصـحاب 

بـدأ رأس المـال الفكـري بقيـاس المصلحة المختلفين، والتي تخسرها المنظمة إذا تركوا العمـل، لـذلة 

هــذ  العالقــات باعتبارهــا جــزءًا مــن رأس المــال االجتمــاعي، فالعالقــات تلعــب دورًا مهمــًا فــي نجــاح 

أي عمــل، وهنــاة عالقــات داخليــة تكــون بــين العــاملين فــي شــكل تعــاون أو عالقــات خارجيــة مــع 

ـــاني جتمـــاعي أصـــحاب المصـــلحة المباشـــرين وهـــذ  العالقـــات هـــي التـــي تمثـــل الرأســـمال اال )المع

 .(269: ص2011خرين، آو 

إلــى أن رأس المــال العالئقــي ذو  (266، ص 2013)همشــري، كمــا يشــير األدب المنشــور 

شقين داخلي، وخارجي، إذ تتحدد قيمة المنظمة وفقًا لعالقاتهـا بزبائنهـا الـداخليين )المـوارد البشـرية 

لـــى أن رضـــا الزبـــائن ووالئهـــم يعـــد بالمنظمـــة( والخـــارجيين )المســـتفيدون مـــن الســـلع والخـــدمات( ، وا 

شبا  رغباتهم وحاجاتهم، ومن هنا  مؤشرًا مهمًا على قدرة المنظمة في مد جسور التعاون معهم، وا 

، ليشــمل لبــاحثين علــى رأس المــال العالئقــي أيضــًا تســمية )رأس المــال االجتمــاعي(اطلــق بعــض ا

 العالقات الداخلية والخارجية للمنظمة أيضًا.
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 مية دراسة الرأس مال االجتماعي:أه 1.12.2
إن مفهـــوم رأس المـــال االجتمـــاعي هـــو مفهـــوم متطـــور مـــن مفـــاهيم الســـلوة التنظيمـــي، يعكـــس 

 .  طبيعة العالقات االجتماعية السائدة بين العاملين داخل المنظمة وخارجها في المجتمع المحيط بها

االجتمـاعي قـد يسـهم فـي ( إضافة معرفية بتوكيد ، أن رأس المـال Northلقد أعطى نورث )

تنشيط وصناعة الرأس المال الفكري لما لشبكات العالقات االجتماعية من دور كبير، تلعبع داخل 

( بتعبيـر شـامل إلـى أن رأس المـال االجتمـاعي Hellriegel& Slocum, 1998المنظمـة، وأضـاف )

ي منظمــة مــا، هــو اإلطــار أو المكــون االجتمــاعي المحكــم الــذي يكــون فيــع أعضــاء الجماعــات فــ

 ،متــوجهين نحــو التركيــز علـــى الرفاهيــة العامــة لهــم، والـــوالء لبعضــهم الــبعض واإلخــالص للرؤيـــة

 .(370: ص2009)العنزي، والمصلحة المشتركة بينهم 

وتكمــن أهميــة رأس المــال االجتمــاعي للمجتمــع بشــكل عــام والمنظمــات بشــكل خــاص مــن 

 (277، ص 2011)المعاني وآخرين، اآلتي:

 بين العاملين. أل االجتماعي ينمي العالقات اإلنسانية التي تنشامالرأس  .أ 

ــــو  الميــــزة إحيــــث  .ب  ن االقتصــــاد العــــالمي الحــــالي يتميــــز بالبحــــث عــــن الموهبــــة الضــــرورية لبل

 واجتمـــاعي   بشـــري   مـــالم  التنافســـية، وهـــذا يتطلـــب مـــن المنظمـــات أن تبحـــث عـــن مـــوظفي رأس  

 ي موظفيها سيسهم في بلوغها الميزة التنافسية.ن امتالة المنظمة لهذ  المكونات فا  كبير، و 

إن العالقات االجتماعية هي أهم أسس التسويق الناجح علـى كـل المسـتويات فالعالقـات لهـا صـفة  .ج 

حــدى القــوى الفعالــة فــي إالــدوام حتــى مــع حــدوث أيــة تغيــرات فــي اتجاهــات الســوق؛ ولــذلة تعتبــر 

حدى الميزات التنافسية    .(277خرين، مرجع سابق: صآاني و )المعرأس مال المنظمة، وا 

 عالقة رأس مال االجتماعي برأس المال الفكري: 2.12.2
 ضرورية قامة عالقاتإيتضمن رأس المال الفكري مكونًا مهمًا وهو توفير معرفة تؤدي إلى 

مــن األطــراف التــي تحتــاج المنظمــة أن  لبقــاء المنظمــة، ســواء مــع الزبــائن أو المجهــزين أو غيــرهم
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كضــرورة لبقائهــا، وبالتــالي فــ ن رأس المــال االجتمــاعي هــو المكــون الــذي يقــوم بهــذا  هــمتتعامــل مع

الدور في ترتيب تلة العالقات والمحافظة عليها وتـدعيمها لـذا فالعالقـة تقـوم علـى أسـاس أن رأس 

)المعــاني، وآخــرين، المـال االجتمـاعي هــو أحـد مكونــات رأس المـال الفكــري الـذي تملكــع المنظمـة 

 .(276، ص 2011

 الملخص: 13.2
في هذا الفصل تم تناول موضو  رأس المال الفكري من خالل بدايات ظهور  عبر المراحل 

التاريخيـــة المختلفـــة ثـــم تنـــاول مفهـــوم رأس المـــال الفكـــري الـــذي يمثـــل القـــدرة العقليـــة ذات المســـتوى 

بـين القيمـة الدفتريـة  المعرفي العالي والموجودات الكفرية الغير ملموس وهو أيضًا عبارة عن الفرق

للشركة والقيمة السوقية لها الذي يعتبر الميـزة التنافسـية لهـا التـي مـن خاللهـا تسـتطيع المنظمـة أن 

بعادهــا التــي تتمثــل فــي رأس المــال البشــري ورأس  تفســح لهــا مكــان بالســوق مــن خــالل مكوناتــع وا 

مـادي يمكـن احتسـابها فـي المال الهيكلـي ورأس لقياسـع وتحويلـع مـن قيمـة غيـر ملموسـة إلـى قيمـة 

 سجالت وميزانيات المنظمة.

كذلة تم استعراض باختصار لمكونات رأس المال الفكري والمتمثلـة فـي رأس المـال البشـري 

وتعريفع وأيضًا رأس المـال االجتمـاعي وأهميتـع وعالقتـع بـالرأس المـال الفكـري، والـذي يطلـق عليـع 

 عالقات الداخلية والخارجية أيضًا.بعض البحاث رأس المال العالئقي الذي يشمل ال
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 مقدمة: 1.3
لـى الفطـرة ثـم ترجع بدايات المعرفة إلى بداية خلق اإلنسان، فاهلل عز وجل خلـق اإلنسـان ع

 .الرحمن(( سورة 3اآلية )) ژچ  چ    ڇ  ڇ  ژ  علمع وهدا ، يقول اهلل تعالى:

لقد نقل التاريخ الكثير من أوجع االزدهار فـي الحضـارات القديمـة مثـل السـومرية والفرعونيـة 

األمر الذي يدل على وجود التراكم المعرفي على مر العصور وانتقالع من جيل  .والصينية وغيرها

إلـــى جيـــل حتـــى وصـــل إلينـــا فـــي عصـــرنا الحـــالي، إن هـــذا االنتقـــال للمعرفـــة صـــاحبع الكثيـــر مـــن 

التطور في كل مرحلة من مراحل العمر البشـري ومـا يقصـد بـع مـن تطـور هـو مقـدار الزيـادة علـى 

 نهاية حضارة المرحلة السابقة ومدى االستفادة منها.

الل الفتوحـــات فـــي أقاصـــي األرض إن مـــا تميـــزت بـــع مرحلـــة وازدهـــار األمـــة اإلســـالمية خـــ

بالمشــرق والمغــرب هــو نقــل الموجــود باألراضــي التــي يــتم فتحهــا إلــى علمــاء األمــة لالســتفادة منــع 

والزيــادة عليــع وتطــوير ، ولقــد نهجــت الــدول األوربيــة نفــس المــنهج عنــد إرســال طلبتهــا لتلقــي العلــم 

واالستفادة منع ونقلع إلـى دولهـم أيضـًا والنهل من ينبو  العلم الذي كان موجودًا في الوطن العربي 

 إبان االستعمار.

إن مــا نعيشــع اليــوم مــن ثــورة وقيمــة كــان األســاس فيــع هــو الخوارزميــات، وكتــاب ابــن ســينا 

 وغيرها من االكتشافات التي الزالت تستخدم حتى اآلن. ،يدرس إلى اآلن في الجامعات

مــن المتغيــرات فــرض علــى منظمــات  إن هــذا التطــور فــي عصــرنا الحاضــر الــذي يمتــاز بالعديــد

األعمال العديد من التحديات المحلية والعالمية وتبني االستراتيجيات التي تؤدي إلـى مزيـد مـن االبتكـار 

 .واإلبدا  وتحقيق الكفاءة والفعالية والتميز من أجل القدرة على المنافسة والبقاء واالستمرار

هــذ  الثــورة الرقميــة والتــي أثبتــت جــدواها فــي ولعــل مــن أهــم هــذ  االســتراتيجيات التــي أملتهــا 

هــي تلــة االســتراتيجيات المســتندة إلــى نظــم إدارة المعرفــة  ،حــال تبنيهــا مــن قبــل منظمــات األعمــال

 (.21، ص:2012)الطاهر، 
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لقـــد شـــهدت الســـنوات الماضـــية تطـــورات غيـــر مســـبوقة فـــي المجـــاالت االقتصـــادية والتكنولوجيـــة 

يـزت وقتنـا الحـالي هـي الديناميكيـة التـي عرفهـا المجـال التقنـي خاصـة وكان مـن أبـرز التطـورات التـي م

 Informationالتـــــي تتعلـــــق بمعالجـــــة البيانـــــات ونشـــــرها أو مـــــا يعـــــرف بتكنولوجيـــــا المعلومـــــات )

technology ) وفــي هــذا العــالم الســريع التغيــر الــذي تهــيمن فيــع ثــورة المعلومــات واالتصــاالت تعتبــر

كثـر جـدوى، فمسـتقبل المنظمـات أصـبح مرهونـًا بمـدى قـدرتها علـى التحـول المعرفة السـالح األقـوى واأل

 (.25، ص:2013)الجاموس، وفقًا للمقتضيات الطارئة 

دارتها: 2.3  اإلطار العام للمعرفة وا 
يمتاز عالم األعمال اليوم بالتطور والتغير السريع والمسـتمر نتيجـة التحـديات التـي فرضـتها ثـورة 

لمتالحقة في تكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت والـنظم المرافقـة لهـا واسـتثمارها المعلومات، والتطورات ا

في منظمات األعمـال الحديثـة بهـدف االرتقـاء بكفـاءة أعمالهـا وجـودة منتجاتهـا وخـدماتها، فقـد سـاعدت 

هذ  العوامل جميعًا في تسـريع نمـو المعرفـة، وتسـهيل عمليـات إنتاجهـا وتخزينهـا واسـترجاعها وتشـاركها 

 وتبادلها عبر الشبكات اإللكترونية داخل المنظمة وخارجها.

وكـــان لهـــا الـــدور األكبـــر فـــي ظهـــور مفهـــوم إدارة المعرفـــة الـــذي يعـــد مـــن أحـــدث المفـــاهيم 

 (.17، ص:2013)همشري، اإلدارية في الوقت الحاضر 

 نش ة وتطور المعرفة: 3.3
والتـي ال ار في الحضارات القديمة لقد نقل لنا التاريخ اإلنساني أدلة كثيرة على أوجع االزده

صـــامدًا الـــبعض منهـــا حتـــى اآلن األمـــر الـــذي يـــدل علـــى وجـــود التـــراكم المعرفـــي الـــذي مك ـــن  يــزال  

اإلنســان مــن تحقيــق إنجــازات كبــرى، ولكــن الطــابع الغالــب علــى المعرفــة فــي العصــور القديمــة لــم 

نـــع لـــم يحـــاول فـــي تلـــة الفتـــرة يخـــرج عـــن كونـــع خبـــرات ومهـــارات متوارثـــة ومقترنـــة باإللهـــام، كمـــا أ

التأطير للمعرفة المتراكمة بنظريات علمية، حيث بنى هذا التراكم على األساطير األمر الذي أدى 
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 .(25، ص:2013)الجاموس،  إلى تسمية المعرفة في تلة الحقبة بالمعرفة األسطورية

التلميـذ يـتم عـن ومنذ مئات السنين في القرون الوسطى كان انتقال المعرفة من المهني إلى 

( وبــذلة يــتم اقتسـامها وتنتقــل مــن جيـل إلــى لخــر، وهــذ  التــوارثطريـق مــا يســمى بوصـفع العائلــة )

 العملية تتم ببطء شديد.

أما اآلن نجد أن الطـرق الحديثـة لـردارة فتحـت البـاب واسـعًا لنقـل المعرفـة باسـتغالل التقنيـة 

 مثل اإلنترنت ووسائل االتصاالت المختلفة.

ل الفكــر اإلداري الحــديث هــذا المفهــوم فهنــاة العديــد مــن المــدارس الفكريــة اإلداريــة لقــد تنــاو 

 (26: ص 2013)الجاموس، التي تناولت المعرفة من جوانبها المختلفة منها:

 المدرسة التقليدية: 1.3.3
 وقد تناولت المعرفة وفق مدارسها الفرعية الثالث وهي:

 خدام الخبراء لوضع أفضل الطرق ألداء العمل.اإلدارة العلمية حيث دعا "تايلور" الست .أ 

 "فايول" وظائف المدير. حدد التقسيمات اإلدارية حيث .ب 

 البيروقراطية: لقد دعا "ماكس ويبر" إلى اعتماد الخبرة والمهارة. .ج 

 مدرسة العالقات اإلنسانية: 2.3.3
 والتي أكدت على االهتمام باألفراد وتحسين ظروف العمل.

 حديثة:االتجاهات ال  3.3.3
 (:Theory zالنظرية اليابانية ) .أ 

" إلى تنو  خبـرات األفـراد والقـرارات الجماعيـة، وثقافـة المشـاركة W.ouchiحيث دعا رائدها "

 من خالل فرق العمل.

 (:TQMإدارة الجودة الشاملة ) .ب 
( ومـا تتضــمنع مـن مقــاييس فــي ISOحيـث أســهمت إدارة الجـودة الشــاملة بأدواتهـا المختلفــة )

 رفة.تطور المع



 

46 

 إعادة هندسة األعمال والعولمة: .ج 
إن لـــنظم إعـــادة هندســـة األعمـــال وخلـــق التـــراكم المعرفـــي وتعـــاظم دور المعرفـــة مـــع تنـــامي 

 سهل انتشار المعرفة وتبادلها. ،ظاهرة العولمة وانتشار نظم االتصال الحديثة

 (:MISتكامل المعرفة ونظم المعلومات اإلدارية ) .د 
 في عملية صنع القرارات.حيث ركزت على دور المعلومات 

 نظرة مختصرة خالل النصف الثاني من القرن العشرين: 4.3.3
 لقد درس العديد من العلماء حسب انتمائهم الفكري المعرفة ومنهم:

 :Drueker 1960 .أ 
صا  العالقة بين عمل المعرفة وعمال المعرفة عندما ناقش دورها في المنظمـات فهـو أول 

األمريكــــي إلــــى اقتصــــاد المعرفــــة باعتبارهــــا المــــورد األساســــي ولــــيس مــــن اقتــــرح انتقــــال االقتصــــاد 

 (.27-25، ص:2013)الجاموس، الرأسمال المادي "األموال" 

 :Tom stewartتوم ستيوارت  1991 .ب 
 نشر أول كتاباتع حول الرأسمال الفكري في صحيفة فورتشن.

               "Ernst&Youngأول مـــــــــــؤتمر إلدارة المعرفـــــــــــة تحـــــــــــت رعايـــــــــــة أرنســـــــــــت ويـــــــــــانج " :1994ج. 

 (.7، ص:2005)يورك برس، 

 المراحل التي مرت بها المعرفة: 4.3
 (28: ص 2013)الجاموس،  وفقًا لرؤية "دراكر" ف ن المعرفة مرت بالمراحل اآلتية:

 الثورة الصناعية: 1.4.3
وهي في منتصف القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر حيث طبقت المعرفة 

 دوات والتجهيزات والعمليات والمنتجات.على األ

 فترة اإلنتاج المكثف: 2.4.3
 حتى نهاية الحرب العالمية الثانية حيث طبقت على عمل األفراد. 1880من 
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 فترة ثورة اإلدارة والمعرفة: 3.4.3
وهي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية حيث طبقت على المعرفة نفسها وبالتالي سميت فترة 

 .المعرفيةالثورة 

 بعض المناهج التي تناولت مفهوم المعرفة: 5.3
 (32: ص 2013)الجاموس، هناة العديد من المناهج التي تناولت مفهوم المعرفة ومنها:

 المنهج االقتصادي: 1.5.3
ويرى أصحاب هذا المنهج بأن المعرفة هي رأس مال فكـري، وقيمـة مضـافة إذا تـم تحويلهـا 

ة تمــارس داخــل المنظمــة وذلــة مــن خــالل تحويلهــا إلــى قيمــة لخلــق وترجمتهــا إلــى نشــاطات عمليــ

 الثروة وذلة بالتطبيق.

 المنهج اإلداري: 2.5.3
ترى كتاباتع بأن المعرفة هي أحد أصول المنظمة، وتتعامل معهـا إدارة المنظمـة فـي سـعيها 

 إلنتاج السلع والخدمات، وهي أكثر أهمية من الموجودات المادية.

 تقني:المنهج ال 3.5.3
 ويرى في المعرفة قدرات تقنية وفنية توظفها المنظمة لتحقيق أهدافها.

 المنهج المعلوماتي: 4.5.3
ترى كتابات هذا المنهج بأن المعلومات ومن خالل معالجتها تشكل ركيزة أساسـية للمعرفـة، 

ت من حيث وهناة عالقة بين المعلومات والمعرفة، وبالتالي فهي القدرة على التعامل مع المعلوما

 جمعها وتبويبها وتصنيفها وتوظيفها لتحقيق أهداف المنظمة.

 المنهج ثنائي المصطل : 5.5.3
تتكــون المعرفــة وفــق هــذا المــنهج مــن جــزأين: األول ظــاهر يمكــن التعامــل معــع وتحويلــع إلــى 

ني وهو وثائق قابلة للنقل والتعلم، وتسمى "المعرفة الظاهرة" وهي ظاهرة يمكن تحديدها، والثاني ضم
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المعرفة الموجودة والمتجذرة في رؤوس أصحابها، وتتضمن المهارات والقدرات والخبرة والحكمـة وهـي 

 .ة النقل، وتسمى بالمعرفة الضمنيةصعب

 المعرفة: 6.3
بــذلة بــات اإلنســان يركــز  . تشــتق كلمــة معرفــة مــن )عــرف(، فقــد فطــر اإلنســان علــى التعــرف

وهذا المنظور لـع جـذور عميقـة ضـاربة فـي النظـام  ،صورة مستمرةعلى أهمية التعلم واكتساب المعرفة ب

" والـذي يشـير إلـى أن مـن يسـيطر علـى المعرفـة فـي أفضـل صـورة هـو مـن الملكيـةالرأسمالي الخاص "

 (.35، ص:2013)همشري، سيجني المردود االقتصادي وبالتالي يمتلة القوة 

وأصــــبح العمــــل األساســــي لقــــد أصــــبح هــــاجس منظمــــات األعمــــال هــــو التجديــــد واالبتكــــار 

للمديرين يتمثل بمدى مهارتع على إدارة المعرفة التي تقود إلى تعزيـز اإلبـدا  الـذي يشـكل عنصـرًا 

فاعاًل للتفوق على المنافسين، فالمعرفة هي األكثر قدرة على إضافة قيمة لألشـياء، وبالتـالي توليـد 

 (.29، ص:2013)الجاموس، المال، فالقرار السليم يتطلب المعرفة السليمة 

 تعريف المعرفة: 7.3
إن الكثير من العلماء والبحـاث الـذين كتبـوا فـي هـذا المجـال وقـدموا عـدة تعريفـات "للمعرفـة" 

ولكن الحصـيلة النهائيـة لـءراء المنقولـة فـي هـذا المضـمار تتفـق علـى أن المعرفـة ال تعنـي أكـداس 

 لبيانات العمالقة ومن هذ  التعريفات:المعلومات المتناثرة بين طيات المراجع العلمية وقواعد ا

المعالجــة المنهجيــة للمعلومــات المطلوبــة أليــة منظمــة، لكــي تحــرز النجــاح، األمــر الــذي يشــمل  .1

 .(10، ص: 2005)يورك برس، طريقة خلق المعلومات والوصول إليها والمشاركة فيها 

ق والنظريـــات العلميـــة بنيـــة تراكميـــة كميـــة وكيفيـــة تمثـــل مجمـــل البنـــى المعرفيـــة الرمزيـــة للحقـــائ .2

طار ثقافي تاريخي  والخبرات التراكمية البنائية التي يحملها أفراد مجتمع ما، في سياق داللي وا 

 (.46، ص:2011)الزيات،  تراكمي يعبر عن كافة األنشطة الحياتية
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هـــي مـــزيج مـــن المعلومـــات والخبـــرات والقـــيم واالتجاهـــات والوقـــائع والمعتقـــدات والمفـــاهيم واألفكـــار  .3

المنظــورات واألحكــام والتوقعــات والمنهجيــات والقــوانين والسياســات وأدلــة العمــل واإلجــراءات التــي و 

التـــي يملكهـــا  (،Know-How)تبنـــى عليهـــا أســـاليب العمـــل والقـــرارات، ومعرفـــة الكيـــف )البراعـــات( 

 (.58، ص: 2013)همشري،  الفرد أو المنظمة، وتستعمل في حل المشكالت واتخاذ القرارات

ة ما هـي إال تركيـب مـن البيانـات والمعلومـات، وهـي اإليمـان الـذي يزيـد مـن قـدرة المعرف .4

ــتعلم  الوحــدة اإلداريــة علــى العمــل الفعــال، وهــي عبــارة عــن ذلــة المــزيج مــن الخبــرة، وال

التراكمــي والمعلومــات المنظمــة، والتــي تــم تحليلهــا، لتصــبح مفهومــة وقابلــة للتطبيــق فــي 

 (.31، ص: 2013)الجاموس، موقف قراري محدد 

إنها مزيج من الخبرات والمهارات والقدرات والمعلومات السياقية المتراكمة لدى العـاملين ولـدى  .5

 (.26، ص: 2012)العلي وآخرون،  المنظمة

هـي أي شـيء ضـمني أو ظــاهري يتـوافر لـدى المنظمــة مـن خـالل مــا يـتمخض عـن العمليــات  .6

 أيضًا، والسيما عمليات العقلية للعاملين فيها، وما يتمخض عن جملة أنشطتها

المعالجة المعنية بتوفيرها بدءًا من طبيعتها األولـى كبيانـات، مـرورًا ب نتـاج المعلومـات وانتهـاء  .7

 .(66، ص: 2012 وآخرون، العلي) المعرفة، التي تستثمرها المنظمة تحقيقًا ألهدافها

نمــا هــي مقــدرة الفــرد أو المنظمــة علــى  ،وبالتــالي فــ ن المعرفــة ال تعــد تجميــع المعلومــات، وا 

التصــرف بطريقــة لهــا مغزاهــا، علــى أســاس تلــة المعلومــات، وال تعــد المعلومــات معرفــة مــا لــم يــتم 

 .(170، ص: 2013)دي ديرلوف، ممارستها والعمل بها عن طريق العقل البشري 

ــــات، المعلومــــات، المعرفــــة، وهنــــا فــــالفرق كبيــــر بــــين هــــذ  المصــــطلحات أال وهــــي  ]البيان

 .الحكمة[
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 البيانات، المعلومات، المعرفة، الحكمة: 8.3
 :(1.3رقم ) المصطلحات من خالل الشكل التاليهذ  يمكن التمييز بين 

 
 (1.3شكل رقم )

 (.24همشري، مرجع سابق، ص:)

( مســـتويات المترابطـــة نجـــد أن البيانـــات هـــي 4مـــن خـــالل النظـــر إلـــى الهـــرم المتـــدرج ذو )

 أخيرًا تكون الحكمة في المستوى الرابع واألخير بقمة الهرم.القاعدة ثم تليها المعلومات فالمعرفة و 

 (:Dataالبيانات ) 1.8.3
ويشـــير  ،أو األوليـــة التـــي نســـتخلص منهـــا المعلومـــات ،وهـــي المـــادة الخـــام بيـــانومفردهـــا 

( والمــدركات، Observations( والمالحظــات )Factsالــبعض إلــى أن البيانــات تتضــمن الحقــائق )

مًا أو حقائق أولية، وعليع تكـون خاليـة مـن أي سـياق أو معنـى أو قصـد وعلـى وتمثل البيانات أرقا

يصـــالها لءخـــرين  الـــرغم مـــن هـــذا ف نـــع يمكـــن أســـرها أو الحصـــول عليهـــا وخزنهـــا، واســـترجاعها وا 

 (.25، ص: 2013همشري، )بوسائط إلكترونية أو غيرها من الوسائط 

أنهـا حقـائق موضـوعية  البيانـات علـى (Daven Port & PRUSAK)وقد عرف كـل مـن 

أو  ،أو رمــوز ،منفصــلة حــول أحــداث، ولــيس لهــا معنــى وال ســياق وغيــر مســتقرة، علــى شــكل أرقــام

 (.41، ص: 2013)الجاموس، رسائل 

 

 

 ال ك  

 ال  ر  

 ال       

 ال ي    
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 (:Informationالمعلومات ) 2.8.3
هي البيانات التي تم جمعها، ومن ثـم إيجـاد العالقـة بينهـا بشـكل يضـيف لهـا قيمـة ومعنـى، 

، ص: 2013)الجــاموس، تفسـيرها ومعالجتهـا بشــكل يسـاعد علـى اتخــاذ القـرارات وهـي بيانـات تــم 

وبالتالي فهـي البيانـات التـي أصـبح لهـا قيمـة بعـد تحليلهـا أو تفسـيرها أو تجميعهـا فـي شـكل  ،(41

ــــداولها وتســــجيلها ونشــــرها وتوزيعهــــا بصــــورة رســــمية أو غيــــر رســــمية  ذي معنــــى، والتــــي يمكــــن ت

 (.27، ص: 2013همشري، )

 ( هي بيانات ترتبط ضمنيًا بسياق وهدف.Peter Durkerقول )وي

أو سـماعع أو اإلحسـاس  ،كما أن المعلومات قد ال تكون شيئًا يمكن لمسع، أو يمكـن رؤيتـع

بـــع، فـــنحن عـــادة نصـــبح علـــى علـــم بشـــيء مـــا، أو بموضـــو  مـــا، إذا مـــا طـــرأ تغييـــر علـــى حالتنـــا 

شــيء الـــذي يغيـــر الحالــة المعرفيـــة للشـــخص المعرفيــة، علـــى هــذا األســـاس فـــ ن المعلومــات هـــي ال

 (.114، ص: 2012)العلي وآخرون، 

ومن خالل ذلة ف نع يمكن النظر إلى الفروق األساسية بين البيانات والمعلومات من خالل 

 ( التالي:1.3الجدول )

 ( الفروق األساسية بين البيانات والمعلومات1.3جدول رقم )
 المعلومات البيانات المجال

 محدد هيكل ضمن منظمة تنظيمي هيكل في منتظمة غير مالتنظي

 قيمة لها القيمة محددة غير القيمة

 المصدر محددة المصادر عديدة المصدر

 مترابطة مترابطة غير الترابط

 عالية منخفضة الدقة

 القرارات واتخاذ المشكالت حل في مفيدة المجردة صيغتها في مفيدة غير الفائدة

 مخرجات مدخالت مالنظا في موقعها

 البيانات من تستخلص ألنها نسبياً  صغير جداً  كبير الحجم

 (.29، ص: 2013)همشري، 
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 (:Know Ledgeالمعرفة ) 3.8.3
حسـاس الشـخص،  هي عبارة عن معلومات ملخصـة، موجهـة، منظمـة، وخبـرات ومهـارات وا 

التقيــيم والعمــل ونقــل  وهــي عبــارة عــن ذلــة المــزيج مــن الخبــرات والتجــارب المــؤطرة، التــي تفيــد فــي

 (.41، ص: 2013)الجاموس، التجارب لءخرين 

ويشـــير مفهـــوم المعرفـــة إلـــى حصـــيلة االنـــدماج الخفـــي بـــين المعلومـــات والخبـــرة والمـــدركات 

الحسية، والقدرة على الحكم، إن المعلومات وسيلة الكتساب المعرفة ضمن وسائل عديدة كالحدس 

ـــى اكتســـاب  والتخمـــين والممارســـة الفعليـــة والحكـــم ـــ ن المعرفـــة هـــي للداللـــة عل ـــالي ف بالســـليقة فبالت

 (.23، ص: 2012)الطاهر،  المعلومات

أي أن المعرفــة هــي معلومــات باإلمكــان اســتخدامها واســتثمارها للوصــول إلــى نتــائج مفيــدة حيــث 

هــي  ،نــع إذا لــم تخضــع المعلومــات لالســتخدام أو التطبيــق ف نهــا لــن تكــون معرفــة وذلــة ألن المعرفــةإ

معلومــات قابلـــة للتواصــل والفهـــم واالســتيعاب مـــن قبـــل األفــراد المعنيـــين بهــا، وفـــي هــذا المنطلـــق؛ فـــ ن 

والشـكل  المعلومات ال يكفي أن تكـون مفيـدة بـل إنهـا ينبغـي أن تسـتخدم بشـكل مفيـد حتـى تكـون معرفـة

 .( يوضح ذلة2.3رقم )

 
 ( تصور العالقة بين البيانات والمعلومات والمعرفة2.3شكل )

 (.114، ص: 2012، وآخرون )العلي
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 (:Wisdomالحكمة ) 4.8.3
وهـي تتربـع فـي قمـة الهـرم،  ،(31: ص 2013)همشري،  تعد الحكمة أعلى مراتب المعرفة

وتــراكم كبيــر للمعرفــة والخبــرات والتجــارب، وتصــبح نظرتــع  ،حيــث يصــل إليهــا الفــرد بمــرور الــزمن

 غير  من الناس. وطريقة استنتاجع واستنباطع مختلفة ومتمايزة عن

فالحكمة تشير إلى عمق المدلول المعرفي الذي يؤطر السـلوة اإلنسـاني حيـال اتخـاذ القـرار 

 ،وهي تجسيد للذكاء اإلنساني، وقدرة متميزة على فهم ما هو صحيح ،المالئم في معالجة المشكلة

ف ن الذين  ،يعوهي استخدام المعرفة المعبر عنها في شكل مبادئ للوصول إلى قرارات حكيمة وعل

يمتلكــون الحكمــة، غالبــًا مــا يمتلكــون صــفتي التميــز والتفكيــر اإلبــداعي وهــذا مــا أكــد  اهلل ســبحانع 

 وئ وئ ەئ   ەئ ائ ائ ى   ىې  ې ې   ېژ  وتعالى في محكم لياتع بقولع:

   (.269البقرة، لية ) ژۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 (:Know Ledge Managementإدارة المعرفة ) 9.3
عد من أحدث المفاهيم اإلداريـة التـي حظيـت باهتمـام متزايـد مـن قبـل منظمـات إن إدارة المعرفة ت

األعمــال منــذ بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، حيــث أدركــت هــذ  المنظمــات أن المعرفــة هــي الموجــود 

وابتكـار  االستراتيجي األكثر أهمية ومن أجل استثمارها اسـتثمارًا أمثـل فـي تحسـين المنتجـات والخـدمات

 .(103، ص: 2013همشري، )منتجات جديدة، فالبد من إدارتها إدارة فاعلة وكفؤة 

إن إدارة المعرفــة تعمــل علــى تنظــيم المعرفــة وجعلهــا فــي متنــاول المســتخدمين عنــد الحاجــة 

" أن العــالم صــار يتعامــل فعــاًل مــع واركــر بيتــرإليهــا فــي الوقــت والمكــان المناســبين، ويــرى العــالم "

والعقل البشـري أداتهـا إلـى حـد  ،والبيانات موادها األولية ،معرفية تكون األفكار منتجاتهاصناعات 

 باتت المعرفة المكون الرئيسي للنظام االقتصادي واالجتماعي المعاصر.
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تاحتهـا لجميـع العـاملين داخـل المنظمـة،  يقوم مفهوم إدارة المعرفـة عمومـًا علـى تـوفير المعلومـات، وا 

ن خارجهـــا، حيـــث يرتكـــز علـــى االســـتفادة القصـــوى مـــن المعلومـــات المتـــوافرة بالمنظمـــة، وأيضـــًا المســـتفيدي

والخبـــرات الفرديـــة الكامنـــة فـــي عقـــول المـــوظفين وبالتـــالي فـــ ن مـــن أهـــم مميـــزات تطبيـــق هـــذا المفهـــوم هـــو 

 (.23، ص: 2012)الطاهر، االستثمار األمثل لرأس المال الفكري وتحويلع إلى قوة إنتاجية 

 قد ظهر الكثير من التعريفات إلدارة المعرفة منها:وعلى هذا ف

هي عملية إدارية لهـا مـدخالت ومخرجـات وتعمـل فـي إطـار بيئـة خارجيـة معينـة تـؤثر عليهـا،  .أ 

وعلــى تفاعالتهــا، وتنقســم إلــى خطــوات متعــددة متتاليــة ومتشــابكة )مثــل خلــق وجمــع وتخــزين 

معرفة في أكفأ صورة، للحصول على وتوزيع المعرفة واستخدامها( والهدف منها هو مشاركة ال

 (.119، ص: 2013رضا، أكبر قيمة للمنظمة )

تعريــف الكبيســي: إن إ دارة المعرفــة مصــطلح معبــر عــن العمليــات واألدوات والســلوكيات التــي  .ب 

يشــترة بصــياغتها وأدائهــا المســتفيدون مــن المنظمــة الكتســاب وخــزن وتوزيــع المعرفــة وعكســها 

إلــى أفضــل التطبيقــات بقصــد المنافســة طويلــة األمــد والتكيــف  فـي عمليــات األعمــال، للوصــول

 (.60، ص: 2013همشري، )

( أنهـــا حزمـــة أنشـــطة اســـتقطاب وامـــتالة، وتنســـيق ونشـــر، وتكـــوين وابتكـــار Hempelوفـــق ) .ج 

المعرفة واستخدامها لتحسين أنشـطة األعمـال األساسـية مـن خـالل األفـراد، فـرق العمـل، وعبـر 

 (.41، ص: 2007ياسين، يمية )المجاالت الوظيفية والتنظ

إنهـــا العمـــل مـــن أجـــل تعظـــيم كفـــاءة اســـتخدام رأس المـــال الفكـــري فـــي نشـــاط األعمـــال عـــن طريـــق  .د 

 (.24، ص: 2012الطاهر، المشاركة الجماعية والتفكير الجماعي )

هــــي عمليــــة تعريــــف وتحصــــيل وتخــــزين واســــترجا  ونشــــر وتطبيــــق رأس المــــال الفكــــري الظــــاهر  .ه 

 (.27، ص: 2012)العلي وآخرون،  ل لألفراد والسوق والمجتمععة أفضوالضمني لمنف
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 أهمية إدارة المعرفة: 1.9.3
إن إدارة المعرفــة فــي المنظمــة هــي إدارة للمعرفــة التنظيميــة )فــي أبعادهــا وأشــكالها القياديــة، 

 التســويقية، اإلنتاجيــة وغيرهــا( أي إنهــا إدارة كــل أصــول المعرفــة وكــل مــا تملكــع مــن مــوارد إنســانية

ـــة اإلدارات، وأن  وفكريـــة ومـــن طاقـــات وقـــدرات خالقـــة، وهـــذا يعنـــي أن إدارة المعرفـــة ال تشـــبع بقي

نهـا إوظيفة إدارة المعرفـة تختلـف مـن حيـث الجـوهر والمضـمون عـن بقيـة الوظـائف األخـرى حيـث 

نتــاج المعرفــة وهــذ  األنشــطة موجــودة فــي جميــع مفاصــل  ،تركــز علــى عمليــة اســتقطاب وتخــزين وا 

وبالتالي ف ن أهمية إدارة المعرفة تكمن  ،(41، ص:2007ياسين، )في مختلف إداراتها المنظمة و 

 (121: ص 2013)رضا،  في اآلتي:

ـــة أو غيـــر  .أ  ـــتخلص مـــن اإلجـــراءات المطول ـــات وخفـــض التكـــاليف عـــن طريـــق ال تبســـيط العملي

الضرورية، وتحسين خدمات العمالء عن طريق تخفيض الزمن المستغرق في تقـديم الخـدمات 

 لمطلوبة.ا

زيــادة العائــد المــادي عــن طريــق تســويق المنتجــات والخــدمات بفاعليــة أكثــر بتطبيــق المعرفــة  .ب 

 المتاحة واستخدامها في التحسين المستمر، وابتكار منتجات وخدمات جديدة.

تبنــي فكــرة اإلبــدا  عــن طريــق تشــجيع مبــدأ تــدفق األفكــار بحريــة فــ دارة المعرفــة أداة لتحفيــز  .ج 

 يع القدرات اإلبداعية لمواردها البشرية.المنظمات على تشج

 تنسيق أنشطة المنظمة المختلفة في اتجا  تحقيق أهدافها. .د 

 تعزيز قدرة المنظمة لالحتفاظ باألداء المنظم المعتمد على الخبرة والمعرفة وتحسينع. .ه 

 ا.تحديد المعرفة المطلوبة وتوثيق المتوافر منها وتطويرها والمشاركة فيها وتطبيقها وتقييمه .و 

أداة االســتثمار رأس المــال الفكــري للمنظمــة، مــن خــالل جعــل الوصــول إلــى المعرفــة المتولــدة  .ز 

 عنها بالنسبة لألشخاص اآلخرين المحتاجين إليها عملية سهلة وممكنة.
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 تحفيز المنظمات على تجديد ذاتها ومواجهة التغيرات البيئية الغير مستقرة. .ح 

ية الدائمــة، وذلــة مــن خــالل مســاهمتها فــي الحصــول إتاحــة الفرصــة للحصــول علــى الميــزة التنافســ .ط 

 .جة لربداعات والبتكارات عامليهاعلى سلع وخدمات جديدة نتي

 أهداف إدارة المعرفة: 2.9.3
زيــادة اإلنتاجيــة مــن خــالل إتاحــة الفرصــة للعــاملين فــي المنظمــة للوصــول إلــى المعرفــة التــي  .أ 

تقان   أكبر.تساعدهم على القيام بمهامهم بفاعلية أكثر وا 

 االرتقاء بدرجة رضا الزبائن من خالل تجديد المنتجات والخدمات المقدمة إليهم. .ب 

إيجـــاد حلـــول إبداعيـــة للمشـــكالت التـــي تواجههـــا المنظمـــة، وذلـــة مـــن خـــالل ابتكـــار المعرفـــة  .ج 

 (.112، ص:2013همشري، الجديدة، واستقطاب األفراد الخبراء من خارج المنظمة. )

وتوثيـــق ونقـــل الخبـــرات التراكميـــة المكتســـبة مـــن وأثنـــاء الممارســـة  إيجـــاد بيئـــة تفاعليـــة لتجميـــع .د 

 (.121، ص:2013رضا، اليومية. )

تجذير ثقافة التعلم في المنظمة وذلة ب يجاد البيئة التنظيمية التي تشجع األفراد وتحفزهم على  .ه 

 (.113، ص:2013همشري، المشاركة بالمعرفة لرفع مستوى معرفة اآلخرين. )

 المعرفة:تصنيفات  10.3
توجد عدة تسميات لتصنيفات المعرفة إال أن ذلة جعلها تشترة في مسميات مختلفـة ولكـن 

 (37: ص 2013)الجاموس،  المعنى واحد وهي:

 المعرفة الصريحة: 1.10.3
وهي المعرفة التي يمكن بسهولة نقلها من شخص إلى لخـر باسـتخدام كافـة الوسـائل التقنيـة 

ودة والمخزنـــــة فـــــي أرشـــــيف المنظمـــــة مثـــــل )الكتيبـــــات المتعلقـــــة وهـــــي تتعلـــــق بالمعلومـــــات الموجـــــ

بالسياسات، اإلجراءات، التقـارير وغيرهـا( وهـي فـي الغالـب يمكـن لألفـراد داخـل المنظمـة الوصـول 

إليهـا واســتخدامها ويمكـن تقاســمها مـع جميــع المــوظفين ويسـمى فــي بعـض األحيــان هـذا النــو  مــن 
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 (.Now Whatالمعرفة بالمعرفة التصريحية وتسمى )

 المعرفة الضمنية: 2.10.3
( فهــي نعــرف أكثــر ممــا نســتطيع أن نقــولوهــي المعرفــة التــي تتجســد مــن خــالل عبــارة )

المعرفــة الغيــر رســمية والمعبــر عنهــا بــالطرق الحدســية وهــي التــي يصــعب توثيقهــا وشــرحها ونقلهــا 

 (.37، ص:2013الجاموس، لءخرين )

 العلـيلتـي تحتـوي علـى الخبـرة والبديهـة والتبصـر  )كما أنها تشـير إلـى المعرفـة الشخصـية ا

 (.37، ص:2012، وآخرين

إن المعرفــة الضــمنية يصــعب الحصــول عليهــا لكونهــا مختزنــة داخــل عقــل صــاحب المعرفــة 

إال من خالل االحتكاة والمناقشة واالستعالم مع صاحب المعرفة وعليع فقد تخسـرها المنظمـة فـي 

 لتقاعد أو الوفاة أو ألي سبب لخر.حال غادرها بسبب االستقالة أو ا

ويمكـــن تصـــور المعرفـــة الضـــمنية والمعرفـــة الصـــريحة )الظـــاهرة( كجبـــل جليـــدي فـــي المـــاء 

 فالجزء الظاهر منع يمثل المعرفة الظاهرة، والجزء المخفي منع تحت المـاء يمثـل المعرفـة الضـمنية

 .(3.3كما في الشكل رقم )

 

 

 

 

 المعرفة الضمنية )الجبل الجليدي(( المعرفة الصريحة و 3.3شكل رقم )
 (.67، ص:2013)همشري، 

 :أن هناة أنوا  أخرى للمعرفة وهيكما 

 

 

 
 

 ةالمعرفة الضمني

 

 

 

 

 

المعرفة 
 الصريحة
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 (:Know - Howالمعرفة اإلجرائية أو معرفة كيف ) .أ 
 (.68، ص:2013همشري، وتتضمن المهارات والقدرات على فعل األشياء )

ات الخاصــة من المهــار وهــي المعرفــة العمليــة التــي تتعلــق بمعرفــة كيفيــة عمــل األشــياء وتتضــ

 (.38، ص:2013)الجاموس،  ب جراء نشاط عقلي محدد

 (:Know - Whatالمعرفة اإلدراكية أو معرفة مارا ) .ب 
وتعنـي معرفـة الحقــائق، وتـذهب إلــى مـا بعــد المهـارات األساســية لتحقيـق الخبــرة األعلـى فــي 

  (.68، ص:2013)همشري، معرفة الموضو  ونطاق المشكلة 

 (:Know - Whyأو معرفة لمارا ) المعرفة السببية .ج 
وهي التي تتطلب فهمًا أعمق للعالقات البينيـة، عبـر مجـاالت المعرفـة، وفـق منظـور الـنظم 

 (.38، ص:2013)الجاموس، الذي نعتمد عليع في اتخاذ القرارات 

 (:Know - Whereمعرفة أين ) .د 
تــوافر خريطــة  وهــي معرفــة أيــن يمكــن العثــور علــى معرفــة محــددة بعينهــا، وهــي تعتمــد علــى

"معرفـة نـو  لخـر هـو بللمعرفة فـي المنظمـة تحـدد أمـاكن تواجـدها، ويـرتبط هـذا النـو  مـن المعرفـة 

والتي تعنى بتحديد األفـراد الحـاملين لمعرفـة محـددة وأمـاكن تواجـدهم، وكيفيـة " Know - Whoمن 

 االتصال بهم والوصول إليهم.

 (:Know - Whenمعرفة مت  ) .ه 
هنــاة حاجــة إلــى معرفــة معينــة، وعليــع يقــع علــى عــاتق المنظمــة وهــي معرفــة متــى تكــون 

إعــــداد دراســــات حــــول حاجــــات العــــاملين فــــي المعرفــــة، وتحديــــد هــــذ  الحاجــــة بدقــــة، حتــــى تكــــون 

 (.69، ص:2013همشري، )المعلومات المطلوبة متاحة لهم في الوقت المناسب 

مـع بعضـهما فـي تسـميات اآلدب المكتوب في هذا الشأن بدمج النوعين السـابقين  وقد أشار

 (47، ص:2011)الزيات، كانت كالتالي: 
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 وهذا النو  يتعلق بمستويين من المعرفة هما: المعرفة الصريحة: .أ 

 (.Know – whatمعرفة ماذا؟ ) .1

 (.Know – whyمعرفة لماذا؟ ) .2

 : وهذا النو  يتعلق بمستويين من المعرفة هما:الضمنيةالمعرفة  .ب 

 .(Know – howمعرفة كيف؟ ) .أ 

 .(Know – whoة من؟ )معرف .ب 

 مصادر المعرفة: 11.3
 أهم مصادر المعرفة تقسم إلى قسمين وهما:

 المصادر الداخلية: 1.11.3
تتمثــــــل فــــــي خبــــــرات المنظمــــــة وقــــــدراتها علــــــى االســــــتفادة مــــــن تعلــــــم األفــــــراد والجماعــــــات 

 (.43، ص:2013الجاموس، واستراتيجياتها وعملياتها وتقنياتها )

أو  ،ر الداخلية، الـتعلم الصـفي، الحـوار، مـن خـالل الـتعلم بالعمـلومن األمثلة على المصاد

 (.76، ص:2013الطاهر، أو براءات االخترا  ) ،البحوث

 المصادر الخارجية: 2.11.3
وهي تلة المصادر التي تظهر في بيئة المنظمة المحيطة، والتـي تتوقـف علـى نـو  العالقـة 

النتساب إلى التجمعات التي تسهل على المنظمات مع المنظمات األخرى الرائدة في الميدان، أو ا

عملية استنسام المعرفة ومن األمثلة علـى ذلـة: المكتبـات، اإلنترنـت، المنافسـون، الزبـائن، مراكـز 

 (.4.3ويمكن توضيح ذلة في الشكل رقم ) لعلمي، براءات االخترا  الخارجيةالبحث ا
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 المعرفة( مصادر 4.3شكل )
 (.77، ص:2012)الطاهر، 

 عمليات إدارة المعرفة: 12.3
إن إدارة المعرفة تحتوي على عمليات مهمـة تفيـد المنظمـات فـي تخطـيط اسـتراتيجياتها هـذ  

 العمليات تتضمن اكتشاف المعرفة، تجميعها، مشاركتها، تطبيقها.

ن إدارة المعرفـة هـي إإن نجاح المنظمات يعتمـد علـى كيفيـة اسـتخدام هـذ  العمليـات، حيـث 

اإلدارة المســؤولة عــن تخــزين واســتخدام المعرفــة لخدمــة أهــداف المنظمــات واســتراتيجياتها، ويــدعم 

( يبـــين أهميـــة التكنولوجيـــا فـــي دعـــم عمليـــات 5.3والشـــكل رقـــم ) وظيفـــة إدارة المعرفـــة التكنولوجيـــا

 .المعرفة

 
 ة( أهمية التكنولوجيا في دعم وظيفة عمليات المعرف5.3شكل )

 (89، ص: 2012الطاهر، )

ال يوجد أتفاق موحد بين الكثيـر مـن البـاحثين علـى عـدد عمليـات المعرفـة وال علـى ترتيبيهـا 
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" وركزت على حقيقة المعرفة الموجودة Objectالبعض على أن المعرفة هي شيء "فقد نظر إليها 

ظـر هــذ  ركـزت علــى فـي المـورد البشــري حيـث أنهــا موجـودة معــع طـوال الوقــت وبالتـالي فوجهــة الن

 اقتفاء أثر تكنولوجيا المعلومات بالنسبة للمعرفة أي أنها:

دارة المعرفة   إدارة المعلومات((.  ))المعرفة   المعلومات، وا 

وذلة حسب نظر هذ  الوجهة أن الخبرات التي يمتلكها األفراد يمكن أن تتعامل مباشـرة مـع 

 قواعد البيانات لتخزينها وتداولها في المنظمة.

أمــا وجهــة النظــر الثانيــة فهــي تتعامــل مــع المعرفــة مــن خــالل اإلنجــازات التــي تــتم مــن فــرق 

العمل بداًل من اإلبداعات الفردية إلنجـاز األهـداف التنظيميـة وتحسـين القـدرات الجوهريـة، والمزايـا 

عمــال التنافســية، وبالتــالي فــ ن عمليــات إدارة المعرفــة تــتم مــن خــالل العــاملين الــذين أطلــق علــيهم "

 .(40ص: ،2012 ،)العل  وآخرون" المعرفة

 إال أن هناة اتفاق على العمليات اآلتية:

 اكتشاف المعرفة: 1.12.3

أو من خـالل  ،وهي عملية اكتشاف المعرفة الضمنية أو الصريحة من البيانات والمعلومات

 (.90، ص:2012الطاهر، تحليل المعارف السابقة )

في عمليـات إدارة المعرفـة والتـي عـن طريقهـا يمكـن تحديـد وهذ  الخطوة هي الخطوة األولى 

األنوا  الموجـودة مـن رأس المـال البشـري الفكريـة بالمنظمـة وكـذلة متطلبـات االبتكـار وتوليـد رأس 

ظهار .  المال الفكري والمعرفي الجديد وا 

 وتعــد هــذ  العمليــة مــن األمــور المهمــة ألي برنــامج إلدارة المعرفــة والتــي علــى ضــوئها يــتم

ـــة المتـــوافرة  ـــة نـــو  المعرف ـــرامج العمليـــات األخـــرى، ألن مـــن نتائجهـــا يـــتم معرف وضـــع سياســـات وب

  (.107، ص:2013الجاموس، )
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وتهــدف هــذ  العمليــة إلــى تحديــد المعرفــة التــي تعطــي قيمــة مضــافة للمنظمــة ولمنتجاتهــا وخــدماتها 

 (.122ص: ،2013همشري، للمحافظة على ميزتها التنافسية بين المنظمات األخرى )

 تجميع واكتساب المعرفة: 2.12.3
أو  ،وهــي تعنــي تجميــع المعرفــة الضــمنية أو الصــريحة مــن مصــادر وجودهــا كــاألفراد      

  (.92، ص:2012الطاهر، أو المصادر التكنولوجية ) ،الجماعات

هنــاة العديــد مــن المشــاكل  (110: ص 2012)الجــاموس،  لقــد وجــد العديــد مــن البــاحثين أن

 ؟علــ  تســاؤل هــام: وهــو كيــف يمكــن جمــع المعــارف الحيويــةجــع المنظمــات فــي اإلجابــة التــي توا

فهناة العديـد مـن الحـاالت التـي يصـعب تسـجيلها، ويجـب تـوافر العديـد مـن التقنيـات مثـل الكـاميرات 

والحواســـيب التـــي تســـجل خبـــرات ومعـــارف عمـــال المعرفـــة والبحـــث عـــن المعرفـــة وخزنهـــا لليـــًا ونقلهـــا 

يدوا منها، إال أنع ليس من السهل أسر وتجميع واكتساب المعرفة إال من خـالل توثيـق لءخرين ليستف

 ما نحتاجع في الذاكرة التنظيمية لألفراد والمنظمة.

( عمليـــة اكتســـاب المعرفـــة بأنهـــا عمليـــة اســـتخالص المعـــارف وخبـــرات Liouوقـــد وصـــف )

 .حليلاألفراد وخزنها ضمن الكمبيوتر، وتصبح ممكنة القراءة وسهلة الت

ويشــير األدب المنشــور إلــى أن عمليــة توليــد المعرفــة والتــي تعــرف فــي أحيــان أخــرى بعمليــة 

 (125: ص 2013)همشري،  تجميع واكتساب المعرفة، تتضمن عدة عمليات فرعية وهي:

 أسر المعرفة: .أ 
وتشــير هــذ  العمليــة إلــى اســترجا  المعرفــة الصــريحة والضــمنية الموجــودة فــي المنظمــة أو 

 خارجها.

 شراو المعرفة:  .ب 
وهي تعني عملية الحصول على المعرفة عن طريـق شـرائها مـن مصـادرها فـي شـكل وثـائق 

 أو شراء منظمة ما. ،أو عن طريق عقود استخدام وتوظيف الخبراء ،أو في شكل محوسب
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 اكتشاف المعرفة: .ج 
وتشـــــير إلـــــى تحديـــــد المعرفـــــة المتـــــوافرة، وتشـــــمل عمليـــــات البحـــــث والتطـــــوير، والتجريـــــب، 

 دراسات االستطالعية.وال

 ابتكار المعرفة: .د 
 وتشير هذ  العملية إلى تكوين معرفة جديدة غير مكتشفة، وغير مستنسخة.

 امتصاص المعرفة: .ه 
حيث تشير هذ  العملية إلى مقدرة األفراد على فهم المعرفة وهضمها تمهيدًا إلعـادة تركيبهـا 

 إليجاد معرفة جديدة.

 اكتساب المعرفة: .و 
بالحصـول علـى المعرفـة المتـوافرة فـي المصـادر الخارجيـة ويـتم ذلـة عـن  وتقوم هذ  العمليـة

طريق التدريب أو القراءة أو مالحظة الخبـرات والتجـارب أو االسـتما  إلـى المحاضـرات، وحضـور 

 .الندوات والمؤتمرات

 خزن المعرفة: 3.12.3
عرفـة الموجـودة إن عملية تخزين المعرفـة تعـود إلـى الـذاكرة التنظيميـة والتـي تحتـوي علـى الم

في أشـكال مختلفـة بمـا فيهـا الوثـائق المكتوبـة والمعلومـات المخزنـة فـي قواعـد البيانـات اإللكترونيـة 

 (.43، ص:2012العلي وآخرون، )

أو الـــدخول  ،أو بالســـرقة ،وهـــذ  العمليـــة تضـــمن ســـالمة المعرفـــة وعـــدم فقـــدها ســـواء بـــالتلف

ة إليهــا واســـترجاعها لرفــادة منهـــا فـــي الغيــر مـــرخص وكــذلة تســـهل وصــول العـــاملين فــي المنظمـــ

 (.128، ص:2013همشري، إنجاز األعمال )

وهــــي عمليــــة تحمــــي االبتكـــــارات  ،إال أنــــع البــــد مــــن االنتبــــا  إلــــى قضــــية حمايــــة المعرفــــة

وذلة مـن خـالل الحمايـة القانونيـة للمعرفـة  ،واهتمامات مالكي المعرفة من الضيا  داخل المنظمة

 ية.مثل حماية الملكية الفكر 
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سـيما المنظمـات التـي تعـاني مـن معـدالت عاليـة اللقد بات خزن المعرفة واالحتفاظ بهـا مهمـًا جـدًا 

لــدوران العمــل والتــي تعتمــد علــى التوظيــف واالســتخدام بصــيغة العقــود المؤقتــة واالستشــارية لتوليــد المعرفــة 

لموثقــة" فتبقــى مخزونــة فــي فيهــا، ألن هــؤالء العــاملين يأخــذون معــرفتهم الضــمنية معهــم، أمــا الصــريحة "ا

   (.119، ص:2013، لجاموساقواعدها )

 استرجاع المعرفة: 4.12.3
وتشير عملية استرجا  المعرفة إلى العمليات التي تهدف إلى البحث والوصول إلى المعرفة 

  (.133، ص:2013الجاموس، بكل سهولة ويسر وأقل وقت )

فة في إنجاز األعمال ففي هذا العصـر أال وهـو وهذا االسترجا  الغاية منع هو اإلفادة من المعر 

عصـــر المعرفــــة فـــ ن كميــــة المعلومـــات والمعــــارف المتراكمـــة فــــي المنظمـــات وتلــــة الجديـــدة التــــي يــــتم 

مــن الضــخامة بحيــث يصــعب علــى العــاملين الســيطرة عليهــا، أو  :أو خزنهــا هــي ،أو إنتاجهــا ،توليــدها

جهــد والوقــت وبالتــالي فــ ن التكنولوجيــا لهــا الــدور متابعتهــا أو ضــمان الحصــول عليهــا بأقــل قــدر مــن ال

مكانيـة الحصـول علـى المعلومـات إالمهم في هذا المجـال حيـث  نهـا تعمـل علـى تسـريع عمليـة البحـث وا 

 (.131، ص:2013همشري، والمعرفة بالمنظمة بسهولة )

 المشاركة بالمعرفة: 5.12.3
حيـث تعـرف "بأنهـا العمليـة التـي يـتم تعد المشاركة بالمعرفة أحـد أهـم عمليـات إدارة المعرفـة 

 من خاللها إيصال المعرفة الصريحة والضمنية إلى األفراد اآلخرين".

وقد تحـدث هـذ  العمليـة بـين األفـراد، وبـين الجماعـات وفـرق العمـل، وبـين الوحـدات اإلداريـة فـي 

  (.138، ص:2013همشري، المنظمة، وأيضًا بين المنظمات داخل القطر الواحد وخارجع )

أو  ،وتـــتم عمليـــة مشـــاركة المعرفـــة مـــن خـــالل اثنتـــين مـــن العمليـــات الفرعيـــة وهـــي )التبـــادل

 العمليات االجتماعية(.
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فالتبـادل يسـهل عمليـة نقـل ومشـاركة المعرفــة الصـريحة، أمـا العمليـات االجتماعيـة فيـتم مــن 

 (.93، ص:2012الطاهر، خاللها نقل المعرفة الضمنية )

 تطبيق المعرفة: 6.12.3
د هــذ  العمليــة هــي األخيــرة مــن عمليــات إدارة المعرفــة، حيــث أنــع ال فائــدة مــن العمليــات تعــ

الســابقة إذا لــم يــتم تطبيــق المعرفــة واإلفــادة منهــا وتعــرف بأنهــا "اإلفــادة مــن المعرفــة بطريقــة فعالــة 

  (.139، ص:2013همشري، تضمن تحقيق أهداف المنظمة بكفاءة وفاعلية" )

 معرفة هي التي تستخدم المعرفة في الوقت المناسب.إن اإلدارة الناجحة لل

نهــا تتطلــب كثيــرًا مــن الــتعلم والــذي يــأتي مــن التجريــب إإن المعرفــة تــأتي مــن العمــل حيــث 

  (.125، ص:2013الجاموس، والتطبيق مما يحسن مستوى المعرفة ويعمقها )

خطــوة إيجابيــة إن نظــام المعرفــة الكــفء ال يكفــي لضــمان النجــاح فــي الشــركة لكنــع بمثابــة 

، 2012العلي وآخرون، للتعلم وأن القوة فيع تكمن في استخدامع حيث أن المعرفة قوة إذا طبقت )

  (.45ص:

 البنية التحتية للمعرفة: 13.3
تتكون البنية التحتية للمعرفة مجموعـة مـن العناصـر المهمـة التـي علـى المنظمـات االهتمـام 

 (98، ص: 2012الطاهر، )بها وهي كالتالي: 

 الثقافة التنظيمية: .أ 
وهـــي مجموعـــة القـــيم والمعتقـــدات واالحاســـيس الموجـــودة داخـــل المنظمـــة والتـــي تســـود بـــين 

العـــاملين مثـــل طريقـــة تعامـــل األفـــراد مـــع بعضـــهم وتوقعـــاتهم مـــن المنظمـــة ويتطلـــب تطبيـــق إدارة 

لفريـق فـي المعرفة في أي منظمة أن تكون القيم الثقافية السـائدة مالئمـة وأن تكـون مشـجعة لـروح ا

بالمعرفة، مع ضرورة التخلص من المعتقدات السليبة بالمنظمـة تعتني العمل، والقيادة الفعالة التي 

 وعدم فهم المعنى الحقيقي إلدارة المعرفة. لهامثل االعتقاد بأن معرفة األفراد نفسهم ال قيمة 
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 الهيكل التنظيمي: .ب 
ي داخلهــــــا، والمســــــؤوليات وهــــــو الهيكــــــل الهرمــــــي للمنظمــــــة الــــــذي يوضــــــح التسلســــــل اإلدار 

والسلطات الممنوحة لهم من خاللع، مما يسهم في معرفة كيفية نقل المعرفة والمشاركة بها والتالي 

يمكـــن أن تتغيـــر هــــذ  الهياكـــل الهرميــــة إلـــى الهياكــــل التنظيميـــة األكثــــر تفلطحـــًا بحيــــث يـــتم نقــــل 

عمـل إدارة المعرفــة، والعمــل  ومشـاركة المعرفــة مـن خــالل المســتويات األفقيـة التــي تزيـد مــن تــدعيم

 بروح الفريق.

 البنية المادية: .ج 
ي تتعلق بتصميم المكاتب والحواجز الموجـودة بهـا، حيـث يسـهل نقـل المعرفـة مـن خـالل هو 

 الجلسات الغير رسمية بين األفراد.

 تكنولوجيا المعلومات: .د 
 اعت المنظمـةاسـتط التقنيـةوهي تتعلق بمعالجة البيانات وحفظ المعلومات فكلما زادت هـذ  

اد المشـــاركة فـــي المعرفـــة تطبيـــق إدارة المعرفـــة مـــع زيـــادة تـــدعيم شـــبكة االتصـــاالت سيســـهل لألفـــر 

 .ريسبسهولة و 

 المعرفة المشتركة: .ه 
وهي التجارب والخبرات المتراكمة في المنظمة، وهي تسهم في التكامل بين معارف الخبـراء 

ق اإلبــدا  واالبتكــار داخلهــا نتيجــة لتبــادل بالمنظمــة مــع الخبــراء األخــرين ممــا يزيــد فــي عمليــة خلــ

 األفكار واآلراء مع اآلخرين.

 بعض المفاهيم المرتبطة بالمعرفة: 14.3
 توجد بعض المفاهيم التي ارتبطت بالمعرفة ومنها:

 مجتمع المعرفة: 1.14.3
ويعرف بأنع "المجتمـع الـذي يتخـذ مـن المعرفـة بكـل أبعادهـا وتطبيقاتهـا فـي مختلـف مناشـط 

اة محـــورًا أساســـيًا" وقـــد بـــات مجتمـــع المعرفـــة اليـــوم يمثـــل إطـــارًا علميـــًا وعمليـــًا متكـــاماًل علـــى الحيـــ
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مســتوى الـــدول المتقدمـــة كافـــة، بمـــا يشـــملع مـــن الصـــحة والـــتعلم والعلـــوم والثقافـــة واالقتصـــاد، وكـــل 

  (.50، ص:2011الزيات، مناشط الحياة مجتمعة، كلها معًا في وحدة متكاملة ومتماسكة. )

يصـــالها  ،نتقـــال إلـــى مجتمـــع المعرفـــة ألي مجتمـــع ينبغـــي االعتمـــاد علـــى المعلوماتيـــةولال وا 

واســتعمال شــبكات المعلومــات التــي  ،لكافــة أفــراد المجتمــع عبــر تطــوير نوعيــة وأســاليب االتصــال

رسـال المعلومـات  ،ترتبط بمركز رئيسي وهـو المركـز األم الـذي يـتم بـع حفـظ وتجميـع المعلومـات وا 

 أما تجهيز الشبكات المعلوماتية وشبكات االتصال وتأهيلها فتقوم بع الدولة. ،نصائحالضرورية وال

إن عملية نقل المعارف وتنميتها تعتبر ضرورية إليصال المجتمع إلى حالة يمكنع فيها من 

حــــراز مزيــــد مــــن الرفاهيــــة  إنتــــاج المعرفــــة وابتكــــار وســــائل جديــــدة تســــاعد  فــــي تــــأمين حاجاتــــع وا 

  (.147ص:، 2008الحسيني، )

 اقتصاد المعرفة: 2.14.3
"االقتصـاد الــذي تشـكل فيــع المعرفـة الجـزء األعظــم مـن القيمــة  :يعـرف اقتصـاد المعرفــة بأنـع

المضــافة لنواتجــع إنتاجــًا وتوزيعــًا وتســويقًا، ومكونــًا أساســيًا مــن مدخالتــع وعملياتــع ونواتجــع". وقــد 

المعرفة وتداعياتها في الحياة المعاصرة، تنامت استخدامات مفهوم اقتصاد المعرفة مع تنامي دور 

  (.58، ص:2011الزيات، والتي شملت مختلف األنشطة الحياتية. )

م اقتصـاد المعرفـة علـى حسـن اسـتخدام المعـارف الناتجـة عـن كما أن التعريف المبسـط، يقـو  

نتــــاج ســــلع  التقــــدم العلمــــي، خصوصــــًا فــــي مجــــال تكنولوجيــــا المعلومــــات واالتصــــاالت البتكــــار وا 

وتجهيزات جديدة، وتطوير وسائل اإلنتاج وأدواتع بما يؤدي إلى تحسين جودة السلع وقـدرتها علـى 

  (.148، ص:2008الحسيني، المنافسة في األسواق اإلقليمية والخارجية. )

 فجوة المعرفة: 3.14.3
ومــن ال يملكهــا  ،ويقصــد بفجــوة المعرفــة تلــة الهــوة التــي بــين مــن يملــة المعرفــة ومصــادرها

 رتع على استغاللها ألغراض التنمية الشاملة.وقد
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ـــت  إن فجـــوة المعرفـــة تقـــوم علـــى فكـــرة أن تـــدفق المعلومـــات ال يـــتم بشـــكل م   بـــين األفـــراد  اوم س 

 وغيرها. ،أو سياسية ،أو اقتصادية ،أو تعليمية ،والمجتمعات؛ ألسباب تكنولوجية ،والجماعات

ين مقارنـة بـأفراد وجماعـات أخـرى، فقد تـزداد معرفـة بعـض األفـراد والجماعـات بموضـو  معـ

 لذا تختلف الفجوات باختالف الموضوعات.

همشري، إن فجوة المعرفة تتولد عندما يكون أحد األطراف يعرف أكثر من الطرف اآلخر )

  (.77، ص:2013

 هندسة المعرفة: 4.14.3
 دواردأالتـي أطلقهـا " "Knowledge is Power" "قـوة المعرفـةلقد كانـت العبـارة الشـهيرة "

الشـرارة األولـى لـوالدة حقـل  1980" في المؤتمر األمريكي األول للذكاء االصـطناعي عـام فراينبوم

 معرفي جديد هو )هندسة المعرفة( وتعرف بأنها:

"أحد فرو  الـذكاء االصـطناعي التـي تهـدف إلـى تـوفير منـاهج وأدوات لبنـاء الـنظم المعرفيـة 

 بطرق متسلسلة ومحكمة".

ــذكاء االصــطناعي إلــى تــوفير منــاهج وتهــدف هندســة المع رفــة، علــى اعتبــار أنهــا أحــد فــرو  ال

وأدوات لبناء النظم المعرفية بطرق محكمة كفؤة؛ وبالتالي فهـي تهـدف إلـى تعظـيم ذكـاء اإلنسـان ولـيس 

إحالل ذكاء الحاسوب بداًل منع وذلة مـن خـالل زيـادة كفـاءة اتصـال اإلنسـان مـع الحواسـيب واألنظمـة 

 (.82، ص:2013همشري، تلفة )المعرفية المخ

والتقنية المعقدة التي تبدأ برسـم  ،وحيث أن هندسة المعرفة هي حزمة من األنشطة التحليلية

خرائط المعرفة بهدف تمثيلها، لذلة فهي تتطلب وجود خبيـر المجـال والمسـتفيد النهـائي، حيـث أن 

الالزمـــة لحـــل مشـــكالت خبيـــر المجـــال هـــو ذلـــة الشـــخص الـــذي يملـــة المهـــارة والخبـــرة والمعرفـــة 
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أو نظــام  ،والمســتفيد النهــائي هــو صــاحب المصــلحة مــن تطــوير النظــام التقليــدي ،تخصــص معــين

 (.133، ص:2007ياسين، إدارة المعرفة )

 الملخص: 15.3
دارتهــا ونشــأة وتطــور المعرفــة مــن خــالل التــاريخ  تنـاول هــذا الفصــل اإلطــار العــام للمعرفــة وا 

فة، كمـا تـم اسـتعراض بعـض المنـاهج التـي تناولـت مفهـوم المعرفـة اإلنساني الذي فطر على المعر 

باختصار ومن خالل ذلة تم التعرف على ماهية المعرفة والفرق بينهـا وبـين البيانـات والمعلومـات 

والحكمة التي ينشدها الفرد وما هي المصادر التي يمكن من خاللها الحصول على المعرفة كذلة 

ي تنظم المعرفة بحد ذاتها وجعلها في متناول المسـتخدمين عنـد الحاجـة تم تناول إدارة المعرفة والت

إليها من خالل عملياتها التي تقوم بها بداية من جمعها إلى تطبيـق المعرفـة داخـل المنظمـة والتـي 

تعتبر الخطوة األخيرة في عمليات إدارة المعرفة إال أن تطبيق إدارة المعرفة يحتاج إلى بنية تحتيـة 

مــع ككــل إلــى تهل تطبيقهــا وتحويــل المنظمــة إلــى منظمــة معرفيــة وبالتــالي تحويــل المجأساســية ليســ

مجتمع معرفي تنعدم فيع الفجوة المعرفيـة مـن خـالل تطبيـق المنظمـات إلدارة المعرفـة وتبنيهـا لهـذا 

 المفهوم والذي تم تناول هذ  المفاهيم باختصار في نهاية الفصل.
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 تمهــيد: 1.4
ســاليب جمــع البيانــات، والمقــاييس يتنــاول هــذا الفصــل التعريــف بمجتمــع وعينــة الدراســة، وأ

لنتــائج التحليــل  مفصــالً  ضــاً واالختبــارات اإلحصــائية المســتخدمة لتحليــل البيانــات، كمــا يتنــاول عر 

اإلحصــائي، واختبــار الفرضــيات بــالطرق اإلحصــائية المحــددة لمنهجيــة الدراســة، وقــد تــم اســتخدام 

من االسـتبيان التـي تـم توزيعهـا علـى إلجراء التحليل إلحصائي للبيانات المجمعة  SPSS)برنامج )

 أفراد عينة الدراسة.

 الشركة الليبية للحديد والصلب: 1.1.4
ل الجهـــاز حـــم لتحـــل هـــذ  التســـمية م1991تـــم إنشـــاء الشـــركة الليبيـــة للحديـــد والصـــلب ســـنة

م بمدينـــة مصـــراتة، وتتكـــون هـــذ  1983التنفيـــذي لمجمـــع الحديـــد والصـــلب الـــذي تـــم إنشـــائع ســـنة 

( وحـدات مسـاعدة، وخدميـة أخـرى 6( مصـانع، بجانـب )7ة وحدات إنتاجية تضـم )كة من عدر الش

 مثل محطة توليد الكهرباء، والميناء ومصنع توليد األكسجين، وغيرها.

يـة وذلـة نتيجـة م( فردًا من مختلف التخصصات والمـؤهالت العل6857يعمل بهذ  الشركة )

على مستوى عال مـن المهـارة فـي مهـن ين لطبيعة نشاط الشركة التي يتطلب توفر مهندسين، وفني

وحــرف متعــددة لهــذ  الصــناعة االســتراتيجية والتــي يكــون فيهــا مســتوى التركيــز فــي أداء الوظــائف 

عالي مـن جانـب األفـراد العـاملين، كـذلة فـ ن الشـركة تحتـوى علـى وظـائف إداريـة وماليـة وتجاريـة 

ذ  المجــــاالت، الســــتكمال أداء أخــــرى تضــــم أفــــراد عــــاملين مــــن ذوي المــــؤهالت والكفــــاءات فــــي هــــ

 األعمال المصاحبة للعملية اإلنتاجية وأعمال البيع للمنتج النهائي.

 جمع البيانات وأسلوب المعاينة اإلحصائية: 2.4
لتحقيـــق الغـــرض مـــن الدراســـة الحاليـــة التـــي تهـــدف إلـــى استكشـــاف واقـــع إدارة رأس المــــال 

لليبية للحديد والصلب، تم االعتماد على مصدرين الفكري وعالقتع بعمليات إدارة المعرفة بالشركة ا

 لجمع البيانات وهما:
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 المصادر الثانوية: 1.2.4
العلميـة المتخصصـة وذلة باالعتماد على الدراسات السابقة، والمقـاالت، والرسـائل، والكتـب 

 .بموضو  الدراسة

 المصادر األولية:   2.2.4
 السـتبانةتجميع البيانات األوليـة مـن خـالل المعالجة الجوانب التحليلية لموضو  الدراسة تم 

كـــأداة رئيســـية صـــممت خصيصـــًا لهـــذا الغـــرض، بحيـــث تغطـــي كافـــة الجوانـــب المتعلقـــة بتســـاؤالت 

 المشكلة، وفرضياتها وأهدافها.

وقـد تــم اســتخدام مقيــاس ليكـرث الخماســي لتوزيــع وقيــاس إجابـة أفــراد العينــة واتجاهــاتهم 

مدى توفر رأس المال الفكـري بالشـركة محـل الدراسـة وتطبيـق حول فقرات االستبيان المتعلقة ب

 عمليات إدارة المعرفة تجاهها، وذلة على النحو الموضح بالجدول التالي:

 توزيع درجات مقياس ليكرث لفقرات االستبيان( 1.4)جدول رقم 
 بدرجة ضعيفة جداً  بدرجة ضعيفة بدرجة متوسط بدرجة كبيرة بدرجة كبيرة جداً 

5 4 3 2 1 

كمـــا تـــم تحديـــد مســـتوى درجـــة تـــوفر العناصـــر المكونـــة لـــرأس المـــال الفكـــري ودرجـــة تطبيـــق 

 عمليات إدارة المعرفة بالشركة محل الدراسة باستخدام المقياس التالي:

 طول الفئة  
 الحد األدنى لدرجة المقياس - الحد األعلى  لدرجة المقياس

 عدد المستويات
 

 طول الفئة  
5 - 1   0.800 

5 

إذا كان متوسـط إجابـة أفـراد العينـة  جداً  وبذلة يكون مستوى درجة توفر العناصر منخفضة

ذا كـــان قيمـــة المتوســـط تقـــع بـــين )(، 1.80أقـــل مـــن  -1تقـــع مـــا بـــين ) ( يكـــون 2.60 – 1.80وا 

يكـــون  (3.40 – 2.60إذا كانـــت قيمـــة المتوســـط تقـــع مـــا بـــين )مســـتوى تـــوفر العنصـــر منخفضـــة 
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 3.41، أما إذا كان متوسط إجابة أفراد العينة أكبـر مـن أو يسـاوي ر متوسطةمستوى توفر العنص

 ف ن العنصر يكون متوفر بدرجة كبيرة.

 وصف مجتمع وعينة الدراسة: 3.2.4
يتكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن جميـــع المـــوظفين بالشـــركة الليبيـــة للحديـــد والصـــلب، أمـــا عينـــة 

ية، ولغـرض تحديـد حجـم عينـة ممثلـة للمجتمـع مـن عشـوائ طبقيـة  الدراسة فقـد تـم اختيارهـا بطريقـة

المـــوظفين تمثـــياًل جيـــدًا لضـــمان درجـــة عاليـــة مـــن الموضـــوعية، تـــم تحديـــد حجـــم العينـــة باســـتخدام 

 المعادلة التالية:

 
 ( حساب حجم العينة الممتثلة لحجم المجتمع2.4جدول رقم )

 حجم العينة الممثلة للمجتمع العدد الكلي شرائ  المجتمع

 1247 رييناإلدا

 

 4734  الفنيين

 

876 المهنيين
 

 

 حيث إن:

N = حجم عينة البحث 

Sd =  90الدرجة المعيارية )القيمة الجدولية المقابلة لدرجة الثقة( عند معامل ثقة.% 

P  = قيمة احتمالية تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح، حيث كلمـا اقتربـت قيمـةP  مـن الصـفر

مـن النصـف كلمـا زاد حجـم العينـة،  Pما صـغر حجـم العينـة، وكلمـا اقتربـت قيمـة أو الواحد الصحيح كل
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 حتى يضمن الباحث الحصول على أكبر عينة. 0.5بحيث تساوي  Pوبالتالي تم اختيار قيمة 

e
الحد األقصى للخطأ المسموح بع في تحديد حجم العينة، حيث تم االفتـراض أن الحـد  = 2

 %.10حوالي  األقصى للخطأ المسموح بع يساوي

 ( مفردة تقريبًا.186وبتطبيق المعادلة السابقة على شرائح المجتمع فقد تحدد حجم العينة بـ)

 توزيع وجمع استمارات االستبيان: 4.2.4

المجتمـــع الخـــاص بشـــريحة  عناصـــربحكـــم المعرفـــة الشخصـــية للباحـــث لجانـــب كبيـــر مـــن 

باشر )التسليم باليد( كلما أمكـن ذلـة عنـد اإلداريين، فقد قام الباحث باستخدام أسلوب االتصال الم

بتســليم علــى اإلداريــين وذلــة تفاديــًا لضــياعها، كمــا قــام الباحــث  االســتبانةالقيــام بتوزيــع اســتمارات 

دارة  التـــــدريب لتوزيـــــع بقيـــــة االســـــتمارات الخاصـــــة بشـــــريحة الفنيـــــين إل اســـــتمارات االســـــتبانة ةبقيـــــ

، حيـث االسـتبانةعينة الدراسـة لرجابـة علـى اسـتمارة والمهنيين، وقد أعطى الباحث الوقت الكافي ل

أيام، وقد بلغ عدد االسـتمارات المجمعـة  10تراوحت المدة بين توزيع االستمارات وتجميعها حولي 

 تم توزيعهـا وذلـة حرصـاً  ( استمارة،200( استمارة صالحة للتحليل من أصل )158( منها )171)

%( مــن عــدد 79حــوالي نســبة )ذلــة يمثــل   نالتــالي فــعلــى تقليــل عــدد الفاقــد مــن االســتمارات وب

االستمارات الموزعة، وهي نسبة جيدة يمكن االعتماد عليها في تحليل بيانات الدراسة، على النحو 

 (.3.4الوارد بالجدول رقم )

 يوض  وصف عينة الدراسة واستمارات االستبيان الموزعة لها (3.4)جدول رقم      

 االستمارات المستلمة ت الموزعةاالستمارا شرائ  المجتمع
 االستمارات الصالحة للتحليل

 النسبة العدد

 %28 56 61 70 اإلداريين

 %37 74 78 90 الفنيين

 %14 28 32 40 المهنيين

 %79 158 171 200 المجمو 
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 المقاييس واالختبارات اإلحصائية المستخدمة لتحليل البيانات: 3.4
 في:مقاييس اإلحصاو الوص 1.3.4

تــم االعتمــاد علــى مقــاييس اإلحصــاء الوصــفي الســتخراج النســب المئويــة، والتمثيــل البيــاني 

للبيانات الديمغرافية للمستجيبين، كما تم استخراج اإلحصائية الوصفية المتعلقة بالمحاور الرئيسـية 

لعامــة لالســتبيان )العــدد، النســب، المتوســطات، االنحرافــات المعياريــة( للتعــرف علــى االتجاهــات ا

 إلجابات المستجيبين، وفيما يلي وصف مختصر لهذ  المقاييس. 

 العرض البياني للبيانات:  .أ 
طـرق التـي يمكـن اسـتخدامها فـي وصـف البيانـات، مـن الالعرض البياني للبيانـات، هـو أحـد 

حيـــث شـــكل التوزيـــع، ومـــدى تمركـــز البيانـــات، وفـــي كثيـــر مـــن النـــواحي التطبيقيـــة يكـــون العـــرض 

وأســـر  فـــي وصـــف الظـــاهرة محـــل الدراســـة، وتختلـــف طـــرق عـــرض البيانـــات بيانيـــًا البيـــاني أســـهل 

( مـن أفضـل  Pie Chart  and Bar Chart، وتعتبر الرسـومات البيانيـة )حسب نو  البيانات المبوبة

لتمثيـل التكـرارات أو النســب المئويـة لفئـات متغيـر مــا، وعـادة مـا تسـتخدم هــذ   الطـرق المسـتخدمة 

غيرات النوعية أو المتغيرات ذات الفئات القليلة، وقد تـم اعتمـاد األعمـدة البيانيـة الرسومات مع المت

المتالصــقة، فــي هــذ  الدراســة لتمثيــل التكــرارات والنســبة المئويــة للبيانــات الديمغرافيــة علــى المحــور 

 الرأسي، بينما تمثل حدود الفئات المحور األفقي.

 :The Meanالوسط الحسابي  .ب 
ابي أكثــر المتوســطات شــهرة وأكثرهــا اســتخدامًا، بــل لعلــع مــن أهــم المقــاييس يعتبــر الوســط الحســ

اإلحصـائية علــى اإلطـالق، وذلــة لمـا يتمتــع بـع مــن مزايـا وخــواص عديـدة، إضــافة لدخولـع فــي حســاب 

 :الكثير من المقاييس اإلحصائية األخرى، ويحسب الوسط الحسابي للبيانات وفق الصيغة التالية

 

 حيث:

 الحسابي للبيانات.الوسط  :    
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X: .قيم البيانات 

 f: .التكرارات 

  Standard Deviation:( S.Dاالنحراف المعياري ) .ج 
االنحــراف المعيــاري هــو أحــد مقــاييس التشــتت ، وأكثرهــا اســتخداما فــي النــواحي التطبيقيــة، 

در وهو يعبر عن الجدر التربيعي لمتوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسـابي، )أي الجـ

 التربيعي للتباين(، ويحسب االنحراف المعياري للبيانات وفق الصيغة التالية:

𝑠. 𝑑 =  √
∑(𝑥 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

 حيث:

S.d: .االنحراف المعياري للبيانات 

  X̅: الوسط الحسابي للبيانات 

X .قيم البيانات : 

nعدد المشاهدات :. 

 اختبارات اإلحصاو االستنتاجي: 2.3.4
تبـــارات اإلحصـــاء االســـتنتاجي )االســـتداللي( بتحليـــل واســـتخالص االســـتنتاجات تخـــتص اخ

باالعتماد على جزء )عينة( من المجتمع للتواصل إلى قرارات مجمو  المجتمع اإلحصائي، وعليـع 

 ف ن اإلحصاء االستنتاجي يتعامل مع التعميم والتنبؤ والتقدير. 

 :(One Sample T- Test)لعينة واحدة  Tاختبار  .أ 
 .ستخدم هذا االختبار لفحص ما إذا كان متوسط متغير ما لعينة واحدة يساوي قيمة ثابتةي

لرجابــة علــى ( One- Sample Test( لعينــة واحــدة )t-testاختبــار )علــى وســيتم االعتمــاد  

 .تساؤالت الدراسة
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 (:Level of Significanceمستوى المعنوية ) .ب 

معــين يــدل علــى مســتوى  (P-value)ا احتمــال عنــد اختبــار فرضــية إحصــائية معينــة يكــون لــدين

ويعـــرف مســـتوى المعنويـــة علـــى أنـــع: أقصـــى احتمـــال ي حتمـــل بمقتضـــا  مخـــاطرة  ،المعنويـــة المســـتعمل

الوقـو  فــي الخطـأ مــن النـو  األول )يقصــد بالخطـأ مــن النـو  األول: رفــض فرضـية إحصــائية صــحيحة 

المعطيـات، عنـدها نكـون قـد وقعنـا فـي  وكان يجب قبولها؛ ولكـن عمليـة الـرفض كانـت نتيجـة خطـأ فـي

الخطــأ مــن النــو  األول، وأن احتمــال الوقــو  فــي مثــل هــذا الخطــأ يــدعى بمســتوى الداللــة أو بمســتوى 

%( ، ولكـن قـد تسـتعمل مسـتويات 1% & 5المعنوية(، ومن أكثر مستويات المعنوية المسـتعملة همـا )

االختبــارات الدقيقــة؛ وفــي هــذ  الدراســة ســيتم معنويــة )احتمــاالت( أخــرى ، خاصــة عنــد تنفيــذ التجــارب و 

 .% لجميع االختبارات اإلحصائية المطبقة5اعتماد مستوى معنوية 

  (:   Pearsonمعامل االرتباط الخط  البسيط  لبيرسون ) .ج 
(، يمكن قياس االرتباط بينهما، باستخدام x , yفي حالة جمع بيانات عن متغيرين كميين ) 

، ومــن األمثلــة علــى ذلــة: قيــاس العالقــة بــين اإلنتــاج والتكلفــة، Pearsonطريقــة  معامــل بيرســون 

 ...إلخ. الحوافز والرضا الوظيفي بين والعالقة بين اإلنفاق االستهالكي والدخل، والعالقة

 :لعينة، تستخدم المعادلة التاليةولحساب معامل االرتباط في ا

 
 

 

 ن :إحيث 

)1())((  nyyxxS xy : نهو التغاير بي (x , y،) 

)1()( 2   nxxS x  :هو االنحراف المعياري لقيم (x) 

)1()( 2   nyyS y   :هو االنحراف المعياري لقيم (y) . 
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 اختبارات صدق األداة وتباثها: 3.3.4
يقصد بصدق األداة قدرة االستبانة على قياس المتغيرات التي وضـعت لقياسـها، كمـا يقصـد 

ة االستقصــاء لكــل العناصــر التــي يجــب أن تــدخل فــي التحليــل مــن ناحيــة، بالصــدق شــمولية قائمــ

ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية أخرى، بشكل يجعل مـن خصائصـها البسـاطة، وسـهولة الفهـم 

أما ثبات األداة فيعني إمكانية الحصول على نفـس النتـائج فـي حالـة  ،(2001)عبيدات، وآخرون 

ة وباســتخدام األداة نفســها؛ ولقيــاس الصــدق الظــاهري لــألداة تــم تكــرار الدراســة فــي ظــروف متشــابه

( أســاتذة متخصصــين، وقــد تمــت االســتجابة 4عرضــها علــى مجموعــة مــن المحكمــين تألفــت مــن )

رحــات المقدمــة، آلراء المحكمــين وقــام الباحــث بــ جراء مــا يلــزم مــن حــذف وتعــديل فــي ضــوء المقت

 (. 1أنظر الملحق رقم ) -انة في صورتها النهائيةوبذلة خرجت االستب

( لتحديـد درجـة ثبـات األداء وهـي Alpha Cronbachكما تم استخدام معامل ألفا كرونبـام ) 

 كاآلتي:

 
 

 حيث:

α.معامل كرونبام ألفا للثبات : 

 .مقدار ثابت :1

N :عدد البنود. 

 .:  تباين كل بند من بنود المقياس      

 :  تباين المقياس ككل.       

؛ وعنــد تطبيــق هــذا %(60المقيــاس جيــدًا إذا مــا زادت قيمــة ألفــا كرونبــام عــن ) ويعــد هــذا

(  لجميـــع فقـــرات α( وجـــد أن قيمـــة معامـــل ألفـــا )SPSSاالختبـــار باســـتخدام البرنـــامج اإلحصـــائي )
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 %(.091.4االستبيان تساوي )

( لقيــاس صــدق األداء باســتخدام طريقــة الصــدق الــذاتي، αكمــا تــم تطبيــق معامــل الثبــات )

%( وهــو مؤشــر قــوي لصــدق المقيــاس المســتخدم فــي الدراســة؛ 95.60يــث بلــغ معامــل الصــدق )ح

 والذي تم الحصول عليع باستخدام المعادلة التالية:

𝑉 =  √𝛼 
 ن:إحيث 

V.درجة الصدق : 

α: معامل كرونبام ألفا. 

 العرض البياني للبيانات العامة المتعلقة بخصائص العينة: 4.4
تــالي وصــف وتوزيــع أفــراد العينــة حســب الخصــائص المتعلقــة بالمســمى يبــين الجــزء ال      

وفيمــا يلــي عــرض وتمثيــل نتــائج ؛ الخدمــةالــوظيفي، والمســمى اإلداري، والمؤهــل العلمــي، وســنوات 

 التوزيع التكراري و التوزيع النسبي باستخدام األعمدة البيانية. 

 المسم  الوظيفي: .1

 
 سبة أفراد عينة الدراسة حسب المسم  الوظيفي ( التمثيل البياني  لعدد ون1.4شكل )
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%( 37؛ وأن )اإلداريــينفئــة %( مــن أفــراد العينــة مــن 28( أن نســبة )1.4يوضــح الشــكل )

التشــغيليين،  فئــة %( مــن14الفنيــين بالشــركة محــل الدراســة، وأن نســبة )فئــة مــن أفــراد العينــة مــن 

والتـي أخـذت العينـة علـى أسـاس طبقـي  ،ويعكس هذا التوزيع التمثيل الجيد لشرائح مجتمع الدراسـة

وهــو مــا يعطـــي  عشــوائي مــن مختلــف المســتويات اإلداريــة المعتمــدة بالهيكــل التنظيمــي بالشــركة،

 انعكاسًا إيجابيًا لدقة النتائج التي سيتم التوصل إليها في هذ  الدراسة.

 المسم  اإلداري: .2

 
 راسة حسب المسم   اإلدارينة الد( التمثيل البياني  لعدد ونسبة أفراد عي2.4شكل )

ســون مســتويات اإلدارة العليــا أ%( مــن أفــراد العينــة ير 16.4( أن نســبة )2.4يوضــح الشــكل )

%( مـن أفـراد العينـة يتكـون مـن 32.3وأن ) )مدير عام، ومـدير إدارة ( فـي الشـركة محـل الدراسـة،

، وهـــذا التوزيـــع ذيـــةالتنفيتوزعـــت بـــين وظـــائف اإلدارة  %(51.3نســـبة )فئـــة اإلدارة الوســـطى، وأن 

يعكــــس أســــلوب المعاينــــة اإلحصــــائية الجيــــد الــــذي قــــام بتصــــميمع الباحــــث، بشــــكل يغطــــي جميــــع 

 المستويات اإلدارية وال يركز على مستوى إداري واحد ويهمل المستويات اإلدارية األخرى. 
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 المؤهل العلمي: .3

 

 .لمؤهل العلميعينة الدراسة حسب ا ( التمثيل البياني  لعدد ونسبة أفراد3.4شكل )
( فيمــا يخــص المــؤهالت العلميــة ألفــراد العينــة، أن أعلــى نســبة كانــت 3.4يوضــح الشــكل )

%( وهــي النســـبة 51.3للحاصــلين علــى درجــة البكــالوريوس حيــث كانـــت هــذ  النســبة فــي حــدود )

، فيمــا كانــت نســـبة %(38.3) األكبــر ألفــراد العينـــة، يليهــا الحاصــلون علـــى درجــة الــدبلوم العـــالي

ن علــى درجــة الماجســتير والــدكتورا  منخفضــة، ويمكــن تفســير هــذا التبــاين فــي الــدرجات يصــلالحا

جين فــي االلتحــاق بســوق العمــل مباشــرة بعــد التخــرج رغبــة مــنهم فــي اكتســاب يالعلميــة برغبــة الخــر 

كـان نتيجـة لنـو  نشـاط الشـركة الخبرات العملية، غير أن انخفاض نسبة المؤهالت العلمية العاليـة 

جي الذي يعتمد بالدرجة األولى على اليد العاملة الماهرة بنسبة كبيـرة حيـث أنهـا تقـوم بجميـع اإلنتا

 .األعمال الروتينية وتشغيل اآلالت والدفع بعجلة اإلنتاج
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 داخل الشركة: الخدمةسنوات  .4

 

 سنوات الخدمة( التمثيل البياني  لعدد ونسبة أفراد عينة الدراسة حسب 4.4شكل )
سـنة يشـكلون  20عن  فترة خدمتهم( أن عناصر أفراد العينة التي تزيد 4.4يوضح الشكل )

 فتـرة الخدمـة%( مـن أفـراد العينـة تتـراوح 12نسـبة )وأن %( من إجمـالي أفـراد العينـة؛ 53.2نسبة )

 .سنة 15 – 11من  فترة الخدمة%( تتراوح 15.2، وأن نسبة ) 20سنة إلى  16من 

 رأس المال البشري:إجابة عينة الدراسة بخصوص توفر  5.4
 توفر المهارات بالشركة:أواًل: 

والمتعلقــة بتحليــل  االســتبانةقــام الباحــث بتحليــل البيانــات التــي تــم تجميعهــا بواســطة اســتمارة 

واقع رأس المال البشري في الشركة الليبية للحديد والصـلب؛ وذلـة باسـتخدام األسـاليب اإلحصـائية 

( مجموعـــة مـــن اإلحصـــاءات الوصـــفية  )العـــدد، 4.4قـــم )المشـــار إليهـــا ســـابقًا، ويبـــين الجـــدول ر 

( حول كل فقرة من فقرات t-testالنسبة، المتوسطات، االنحرافات المعيارية(، ونتائج تنفيذ اختبار )

المتعلقــــة بــــالمحور األول الخــــاص بمــــدى تــــوفر المهــــارات التــــي تعتبــــر أحــــد المكونــــات  االســــتبانة

 األساسية لرأس المال البشري.
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 ( وصف إجابة عينة الدراسة بخصوص توفر المهارات بالشركة4.4قم )جدول ر 

 البيــــــــــان

بدرجة 
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسط

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة ضعيفة 
 جداً 

ابي
حس

ط ال
وس
ال

ري 
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

ار 
ختب
ة ا
قيم

T
 

P
-v

a
lu

e
 

مستوى 
وجود 
 العناصر

 الـعـدد

 النسبة %

1 

تيب األولويات وفقـًا لطبيعـة تر 
الموقـــــــف والوقـــــــت المطلـــــــوب 

 التخاذ 

41 93 22 2 0 

 بدرجة كبيرة 0.00 33.32 0.67 4.09
25.9 58.9 13.9 1.3 0 

2 
إثــــــــــارة اهتمــــــــــام المرؤوســــــــــين 
براز قدراتهم الكامنة  بالعمل وا 

12 50 87 7 2 
3.40 0.75 17.95 0.00 

بدرجة 
 1.3 4.4 55.1 316 7.6 متوسطة

3 

ـــى التثقيـــف  امـــتالة القـــدرة عل
الـــــذاتي إلثـــــراء الخبـــــرات فـــــي 

 مجال التخصص.

25 94 29 9 1 

 بدرجة كبيرة 0.00 24.42 0.78 3.84
15.8 59.5 18.4 5.7 0.6 

4 
إيجـــــــــاد اســـــــــتخدام الحاســـــــــب 

 اآللي.

15 52 83 7 1 
 كبيرةبدرجة  0.00 18.87 0.75 3.46

9.5 32.9 52.5 4.4 0.6 

5 

الشـــــعور بأهميـــــة الوقـــــت فـــــي 
إنجــاز األعمــال باعتبــار  أحــد 
 عناصر تخفيض التكاليف.

29 45 71 13 0 

 كبيرةبدرجة  0.00 17.62 0.88 3.57
18.4 28.5 44.9 8.2 0 

 بدرجة كبيرة 0.29 3.68 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

أن الشركة الليبية للحديد والصلب تمتلة درجـة ( 4.4بالجدول رقم ) ةتشير النتائج الموضح

ـــوافر المهـــارات فـــي الشـــركة، وقـــد جـــاءت هـــذ  النتيجـــة  كبيـــرة مـــن رأس المـــال البشـــري المتعلـــق بت

(، كمـا تشـير النتـائج إلـى أن مهـارتي ترتيـب 0.29(، بـانحراف معيـاري )3.68بمتوسط عام يبلـغ )

قيـــف الـــذاتي فـــي مجـــال التخصـــص هـــي أكثـــر األولويـــات وفقـــًا للموقـــف والوقـــت، والقـــدرة علـــى التث

كــذلة ( علــى التــوالي، 3.84(، )4.09المهــارات تــوفرًا لــدى الشــركة، حيــث جــاءت بمتوســط يبلــغ )

يخص مهـارة اسـتخدام الحاسـب اآللـي، ومهـارة التعامـل مـع الوقـت فـي إنجـاز األعمـال متـوفرة  فيما

المهـارات علــى مسـتوى الشــركة، حيــث ( وجــود t-testنتــائج اختبـار )كمــا تؤكـد ، أيضـاً  كبيــرةبدرجـة 

 %.5( أقل من P-valueجاءت قيمتها لجميع الفقرات عند مستوى معنوية )
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 توفر الخبرات بالشركة:ثانيًا: 

والمتعلقـــــة  االســـــتبانةقـــــام الباحـــــث بتحليـــــل البيانـــــات التـــــي تـــــم تجميعهـــــا بواســـــطة اســـــتمارة 

لصــلب باســتخدام األســاليب اإلحصــائية، باستكشــاف الخبــرات المتــوفرة فــي الشــركة الليبيــة للحديــد وا

 :( التالي5.4رقم )وذلة كما هو موضح بالجدول 

 بالشركةالخبرات توفر  الدراسة بخصوص وصف إجابة عينة (5.4)جدول رقم 

 البيــــــــــان

بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسط

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
 جداً 

بي
سا
الح
سط 

الو
 

لمع
ف ا

حرا
االن

ري
يا

 

ار 
ختب
ة ا
قيم

T
 

P
-v

a
lu

e
 

مستوى 
وجود 
 الـعـدد العناصر

 النسبة %   

1 
القــــــــدرة علــــــــى االســــــــتقراء الــــــــدقيق 
لألحـــــداث المســــــتقبلية فـــــي مجــــــال 

 العمل.

18 46 82 9 3 
3.42 0.84 16.38 0.00 

بدرجة 
 كبيرة

11.4 29.1 51.9 5.7 1.9 

2 
اســــــــــــتخدام المعلومــــــــــــات التخــــــــــــاذ 

ـــــــــرار  ـــــــــف أو الق ات المالئمـــــــــة للموق
 المشكلة.

25 101 24 8 0 
3.90 0.71 27.80 0.00 

 بدرجة
 كبيرة

15.8 63.9 15.2 5.1 0 

3 
تحديد الوقـت المناسـب إلنجـاز كـل 
عمــــــــل مــــــــن األعمــــــــال المطلــــــــوب 

 تنفيذها.

4 20 15 54 65 
2.01 1.11 -3.57 0.00 

بدرجة 
 ضعيفة

2.5 12.7 9.5 34.2 41.1 

جهــــة المواقــــف واألزمــــات بثقــــة موا 4
 تامة.

14 57 78 6 3 
3.46 0.78 18.07 0.00 

 بدرجة
 كبيرة

8.9 36.1 49.4 3.8 1.9 

ــــق لتفاصــــيل  5 الفهــــم والتحليــــل العمي
 الموقف.

12 57 80 7 2 
3.44 0.75 18.58 0.00 

 بدرجة
 ةكبير 

7.6 36.1 50.6 4.4 1.3 

تفهـــــــــــــــــم طبيعـــــــــــــــــة المرؤوســـــــــــــــــين  6
 تهم.ومتطلبا

17 108 25 6 2 
3.83 0.71 26.55 0.00 

بدرجة 
 1.3 3.8 15.8 68.4 10.8 كبيرة

 بدرجة متوسطة 0.67 3.34 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

( أن الشـــركة الليبيـــة للحديـــد والصـــلب تمتلـــة درجـــة 5.4تشـــير النتـــائج الموضـــح بالجـــدول رقـــم )

فـي الشـركة، وقـد جـاءت هـذ  النتيجـة بمتوسـط  الخبراتلمتعلق بتوافر متوسطة من رأس المال البشري ا

الخبــــرات المتــــوفرة حــــول (، كمــــا تشــــير النتــــائج إلــــى أن 0.67(، بــــانحراف معيــــاري )3.34عــــام يبلــــغ )

اســتخدام المعلومــات التخــاذ القــرارات المتعلقــة بالمشــكلة، وتفهــم طبيعــة المرؤوســين هــي أكثــر الخبــرات 
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( علـى التـوالي، كمـا أن مسـتوى الخبـرة 3.83(، )3.90حيـث جـاءت بمتوسـط يبلـغ )توفرًا لدى الشركة، 

المتعلقة بمواجهة المواقف واألزمات بثقة وأيضًا القدرة علـى االسـتقراء لألحـداث المسـتقبلية وكـذلة خبـرة 

بدرجـــة كبيـــرة، إال أن النتـــائج تشـــير إلـــى انخفـــاض مســـتوى التحليـــل العميـــق لتفاصـــيل الموقـــف فتتـــوفر 

وهـذا قـد  (2.01بمتوسـط )جـاءت برة حول تحديـد الوقـت المناسـب إلنجـاز األعمـال المطلوبـة والتـي الخ

يعــود الســبب فــي ذلــة لطبيعــة حجــم األعمــال الوظيفيــة، والتشــغيلية بالشــركة وارتبــاط األعمــال وتــداخلها 

 .ببعضها من حيث التنفيذ األمر الذي يصعب تقدير الوقت إلنجازها

 بالشركة: توفر المعارفثالثًا: 

قـــــام الباحـــــث بتحليـــــل البيانـــــات التـــــي تـــــم تجميعهـــــا بواســـــطة اســـــتمارة االســـــتبيان والمتعلقـــــة 

المتـوفرة فـي الشـركة الليبيـة للحديـد والصـلب باسـتخدام األسـاليب اإلحصـائية،  المعارفباستكشاف 

 :وذلة كما هو موضح بالجدول التالي

 المعارف بالشركة ( وصف إجابة عينة الدراسة بخصوص توفر6.4جدول رقم )

 البيــــــــــان

بدرجة 
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسط

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
 جداً 

بي
سا
الح
سط 

الو
ري 
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

ار 
ختب
ة ا
قيم

T
 

P
-v

a
lu

e
 

مستوى 
وجود 
 الـعـدد العناصر

 النسبة %   

اتخاذ القرارات التي تراعي تحسين العالقات  1
 إلنسانية بين موظفي الشركةا

17 50 81 7 3 
 ةكبير بدرجة  0.00 17.19 0.82 3.45

10.8 31.6 51.3 4.4 1.9 

القدرة على التكيف مع المتغيرات المسـتقبلية  2
 السريعة في عالم الصناعة.

8 21 22 57 50 
2.24 1.18 -0.95 0.34 

بدرجة 
 ضعيفة

5.1 13.3 13.9 36.1 31.6 

لمرونة في تطبيق األنظمة بما ال يتعـارض ا 3
 مع المصالح واألهداف العامة للشركة.

16 106 27 8 1 
 كبيرةبدرجة  0.00 26.34 0.70 3.81

10.1 67.1 17.1 5.1 0.6 

إقنا  اآلخـرين بالفوائـد المترتبـة علـى تحقيـق  4
 أهداف الشركة.

5 25 21 59 48 
2.24 1.14 -0.98 0.32 

 بدرجة
 ضعيفة

3.2 15.8 13.3 37.3 30.4 

 بدرجة متوسطة 0.82 2.94 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
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( أن الشركة الليبية للحديد والصلب تمتلة درجـة 6.4بالجدول رقم ) ةتشير النتائج الموضح

تيجــة متوســطة مــن رأس المــال البشــري المتعلــق بتــوافر المعــارف فــي الشــركة، وقــد جــاءت هــذ  الن

(، كما تشـير النتـائج إلـى أن مسـتوى المعرفـة 0.82(، بانحراف معياري )2.94بمتوسط عام يبلغ )

حول تطبيـق األنظمـة بمـا ال يتعـارض مـع المصـالح واألهـداف العامـة للشـركة هـي أكثـر المعـارف 

ر كبي(، كما أشارت النتائج إلى توفر مستوى 3.81توفرًا لدى الشركة، حيث جاءت بمتوسط يبلغ )

حول المعرفة باتخاذ القـرارات التـي تراعـي تحسـين العالقـات اإلنسـانية بـين مـوظفي الشـركة،  أيضاً 

مســتوى المعــارف حــول القــدرة علــى التكيــف مــع المتغيــرات  ضــعففــي حــين أشــارت النتــائج إلــى 

حقيق إقنا  اآلخرين بالفوائد المترتبة على ت المستقبلية السريعة في عالم الصناعة والمعرفة بطريقة

( ومسـتوى t-testنتائج اختبـار )وتتأكد هذ  النتائج على مستوى الشركة من خالل أهداف الشركة، 

 المعنوية المرافق لع حول فقرات االستبيان المتعلقة بالمعرفة. 

 توفر االبتكار بالشركة:رابعًا: 

علقــة بمــدى والمت االســتبانةقــام الباحــث بتحليــل البيانــات التــي تــم تجميعهــا بواســطة اســتمارة 

توفر االبتكـار فـي الشـركة الليبيـة للحديـد والصـلب باسـتخدام األسـاليب اإلحصـائية، وذلـة كمـا هـو 

 (:7.4رقم ) موضح بالجدول التالي

 ( وصف إجابة عينة الدراسة بخصوص توفر االبتكار بالشركة7.4جدول رقم )

 البيــــــــــان

بدرجة 
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسط

ة بدرج
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
 جداً 

بي
سا
الح
سط 

الو
ري 
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

ار 
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ة ا
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مستوى 
وجود 
 الـعـدد العناصر

 النسبة %   

االســــتعداد الـــــذهني للتحليــــل واالســـــتنتاج مـــــن  1
 المعلومات والبيانات المتاحة

7 59 83 8 1 
3.40 0.68 19.58 0.00 

بدرجة 
 متوسطة

4.4 37.3 52.5 5.1 0.6 

2 
المبــادرة فـــي طـــرح االقتراحــات واألفكـــار التـــي 
تساعد على التطوير اإليجـابي وزيـادة مسـتوى 

 اإلنتاج.

22 42 83 9 2 
 كبيرةبدرجة  0.00 16.75 0.85 3.46

13.9 26.6 52.5 5.7 1.3 
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3 
 الحـــــدود خـــــارج ابتكاريـــــة طـــــرق عـــــن البحـــــث
 فاعليــة ورفــع العمــل لتحســين للشــركة الرســمية
 .األداء

5 15 31 62 45 
2.19 1.05 -1.59 0.11 

 بدرجة
 ضعيفة

3.2 9.5 19.6 39.2 28.5 

 بدرجة متوسطة 0.71 3.07 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

( مجموعـــــــة مـــــــن اإلحصـــــــاءات الوصـــــــفية )العـــــــدد، النســـــــبة، 7.4يوضـــــــح الجـــــــدول رقـــــــم )

ـــذ اختبـــار )المتوســـطات، االنحرافـــات المعي ـــائج تنفي ( حـــول كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات t-testاريـــة(،  ونت

ـــات  االســـتبانة ـــر أحـــد المكون ـــوفر عنصـــر االبتكـــار التـــي تعتب ـــالمحور الخـــاص بمـــدى ت ـــة ب المتعلق

األساسية لرأس المال البشري، وتشير النتـائج إلـى أن الشـركة الليبيـة للحديـد والصـلب تمتلـة درجـة 

لمتعلــق بتــوافر عنصــر االبتكــار فــي الشــركة، وقــد جــاءت هــذ  ة مــن رأس المــال البشــري امتوســط

(، كمــا تشــير النتــائج إلــى أن رأس 0.71(، بــانحراف معيــاري )3.07النتيجــة بمتوســط عــام يبلــغ )

 كبيـرةالذي تمتلكـع الشـركة الليبيـة للحديـد والصـلب لـع درجـة باالبتكار  صببعد  الخاالمال البشري 

ودرجـة تساعد علـى التطـوير اإليجـابي وزيـادة مسـتوى اإلنتـاج،  في طرح االقتراحات واألفكار التي

ــــغ ) متوســــطة حــــول (، 3.46االســــتعداد الــــذهني للتحليــــل واالســــتنتاج، حيــــث جــــاءت بمتوســــط يبل

مستوى االسـتثمار المعرفـي للطـرق االبتكاريـة  ضعف( على التوالي، كما تشير النتائج إلى 3.40)

وتتأكـد هــذ  النتــائج علـى مســتوى الشــركة مــن للشــركة ، التـي يــتم تصــميمها خـارج الحــدود الرســمية 

( ومستوى المعنوية المرافق لـع حـول فقـرات االسـتبيان المتعلقـة بعنصـر t-testنتائج اختبار )خالل 

 االبتكار.       

 إجابة عينة الدراسة بخصوص إدارة رأس المال الهيكلي بالشركة: 6.4
والمتعلقــة بتحليــل  االســتبانةتجميعهــا بواسـطة اســتمارة يتنـاول هــذا الجــزء تحليــل البيانـات التــي تــم 

( مجموعــة 8.4واقـع  رأس المــال الهيكلــي  فــي الشــركة الليبيــة للحديــد والصــلب، ويوضــح الجــدول رقــم )

 مــن اإلحصــاءات الوصــفية )العــدد، النســبة، المتوســطات، االنحرافــات المعياريــة(،  ونتــائج تنفيــذ اختبــار 

(t-testحول كل فقرة من ف )المتعلقة بتحليل واقع إدارة رأس المال الهيكلي للشركة تبانةقرات االس  . 
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 ( وصف إجابة عينة الدراسة بخصوص توفر رأس المال الهيكلي بالشركة8.4جدول رقم )

 البيــــــــــان

بدرجة 
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسط

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
 جداً 

بي
سا
الح
سط 

الو
 

ف ال
حرا
االن

ري
عيا
م

 

ار 
ختب
ة ا
قيم

T
 

P
-v

a
lu

e
 

مستوى 
وجود 
 الـعـدد العناصر

 النسبة %   

تنفـــذ الشـــركة بـــرامج تدريبيـــة مســـتمرة لجميـــع  1
 الموظفين سنوياً 

32 83 34 8 1 
 كبيرةبدرجة  0.00 23.71 0.81 3.78

20.3 52.5 21.5 5.1 0.6 

2 
ية تشجع الشـركة علـى إقامـة الحلقـات النقاشـ

بين الموظفين الستثمار طاقاتهم الفكرية في 
 مجال المعرفة.

0 25 45 25 63 
2.02 1.13 -1.41 0.15 

بدرجة 
 ضعيفة

0 15.8 28.5 15.8 39.9 

بـــرامج التوظيـــف فـــي الشـــركة شـــاملة بحيـــث  3
 يتم توظيف أفضل المرشحين المتوفرين

3 21 22 69 43 
2.19 1.04 -1.69 0.09 

بدرجة 
 ضعيفة

1.9 13.3 13.9 43.7 27.2 

تتبع الشركة نظام حوافز متطور يركز علـى  4
 .األداء

2 24 35 35 62 
1.17 1.15 -1.74 0.08 

بدرجة 
 جداً  ضعيفة

1.3 15.2 22.2 22.2 39.2 

5 
تعتبـر الشـركة رائــدة فـي مجــال تقـديم البحــث 
 توالتطــــوير بشــــكل يجــــاري  لخــــر التطــــورا

 ة.التقنية في الصناع

2 21 39 29 67 
2.12 1.14 -2.23 0.02 

بدرجة 
 ضعيفة

1.3 13.3 24.7 18.4 42.4 

يـــدعم مجلـــس إدارة الشـــركة البحـــث العلمـــي  6
 والتطوير إلى حد كبير في الشركة.

2 21 45 25 65 
2.17 1.15 -1.67 0.09 

بدرجة 
 ضعيفة

1.3 13.3 28.5 15.8 41.1 

7 
يء الوظــــــائف تضـــــع الشــــــركة أولويـــــات ملــــــ

الشـــاغلة التــــي تســـببها حــــاالت تـــرة العمــــل 
 ألي وظيفة.

2 23 46 27 60 
بدرجة  0.32 0.98- 1.15 2.24

 ضعيفة
1.3 14.6 29.1 17.1 38.0 

 بدرجة ضعيفة 0.77 2.24 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

إدارة رأس المـــال الهيكلـــي ( إلـــى انخفـــاض مســـتوى 8.4تشـــير النتـــائج الموضـــحة بالجـــدول رقـــم )

(، بـانحراف معيـاري 2.24للشركة الليبية للحديد والصلب، وقـد جـاءت هـذ  النتيجـة بمتوسـط عـام يبلـغ )

( المتعلقــــة االســــتبانة(، حيــــث أشــــارت النتــــائج إلــــى ضــــعف معظــــم المؤشــــرات الجزئيــــة )فقــــرات 0.77)

صــلب، بــالرغم مــن قيــام الشــركة بتنفيــذ بمســتوى إدارة رأس المــال الهيكلــي فــي الشــركة الليبيــة للحديــد وال

 ( وهو بمسـتوى كبيـر،3.78والتي جاءت بمتوسط يبلغ )برامج تدريبية مستمرة لجميع الموظفين سنويًا، 

تشجيع الشركة على إقامة الحلقات النقاشية بـين المـوظفين السـتثمار  أشارت النتائج إلى ضعف درجةو 
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ة مســـتوى البحـــث والتطـــوير بشـــكل يجـــاري لخـــر طاقـــاتهم الفكريـــة فـــي مجـــال المعرفـــة، وضـــعف درجـــ

التطورات التقنية في الصناعة، وعدم دعـم مجلـس إدارة الشـركة لمجـاالت البحـث العلمـي والتطـوير إلـى 

، ظهـــر بمســـتوى ضـــعيف جـــداً  مســـتوى نظـــام الحـــوافز المتعلـــق بـــاألداء كـــذلةحـــد كبيـــر فـــي الشـــركة، و 

وتتأكــد هــذ  النتــائج علــى ، بمســتوى ضــعيفالــذي ظهــر أيضــًا  ومســتوى سياســة التوظيــف فــي الشــركة

ومســتوى المعنويــة المرافــق لــع حــول فقــرات االســتبيان   t-testنتــائج اختبــار مســتوى الشــركة مــن خــالل 

 .  المتعلقة  بتحليل واقع إدارة رأس المال الهيكلي بالشركة

 إجابة عينة الدراسة بخصوص إدارة رأس المال الزبوني بالشركة: 7.4
والمتعلقـــة  االســـتبانةجـــزء تحليـــل البيانـــات التـــي تـــم تجميعهـــا بواســـطة اســـتمارة يتنـــاول هـــذا ال

بتحليــل واقــع إدارة رأس المــال الزبــوني فــي الشــركة الليبيــة للحديــد والصــلب، ويوضــح الجــدول رقــم 

( مجموعــة مــن اإلحصــاءات الوصــفية )العــدد، النســبة، المتوســطات، االنحرافــات المعياريــة(،  9.4)

المتعلقــــة بــــالمحور بتحليــــل  االســــتبانة( حــــول كــــل فقــــرة مــــن فقــــرات t-testتبــــار )ونتــــائج تنفيــــذ اخ

 وتشخيص واقع رأس المال الزبوني بالشركة محل الدراسة. 

 ( وصف إجابة عينة الدراسة بخصوص توفر رأس المال الزبوني بالشركة9.4جدول رقم )

 البيــــــــــان

بدرجة 
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسط

رجة بد
 ضعيفة

بدرجة 
 ضعيفة جداً 

بي
سا
الح
سط 

الو
 

ف 
حرا
االن

ري
عيا
الم

ار  
ختب
ة ا
قيم

T
 

P
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e
 

مستوى 
وجود 
 الـعـدد العناصر

 النسبة %   

تحــــافظ الشــــركة علــــى عالقــــات طويلــــة مــــع  1
 الموردين.

19 111 26 2 0 
 كبيرةبدرجة  0.00 34.87 0.57 3.93

12 70.3 16.5 1.3 0 

تخصـــــــيص الشـــــــركة الوقـــــــت الـــــــالزم لحـــــــل  2
 مشاكل الزبائن

3 23 34 53 45 
2.28 1.08 -0.59 0.52 

بدرجة 
 ضعيفة

1.9 14.6 21.5 33.5 28.5 

3 
معظم زبائن الشـركة راضـون عـن منتوجاتهـا 

 .وموالون لها
28 88 33 5 4 

 كبيرةبدرجة  0.00 22.27 0.85 3.83
17.7 55.7 20.9 3.2 2.5 

تمتلــــة الشــــركة الكثيــــر مــــن التحالفــــات فــــي  4
 مجال تسويق المبيعات، وتقديم الخدمات.

6 17 44 14 77 
2.12 1.23 -2.13 0.03 

بدرجة 
 ضعيفة

3.8 10.8 27.8 8.9 48.7 

بدرجة  0.09 1.66- 1.01 2.19 43 64 30 19 2 .تكرس الشركة وقتًا كبيرًا الختيار الموردين 5
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 البيــــــــــان

بدرجة 
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسط

رجة بد
 ضعيفة

بدرجة 
 ضعيفة جداً 

بي
سا
الح
سط 

الو
 

ف 
حرا
االن

ري
عيا
الم

ار  
ختب
ة ا
قيم

T
 

P
-v

a
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e
 

مستوى 
وجود 
 الـعـدد العناصر

 النسبة %   
 ضعيفة 27.2 40.5 19 12 1.3

6 
تمتلــــة الشــــركة قاعــــدة بيانــــات كاملــــة تــــوفر 

 .جميع بيانات الموردين
37 78 29 11 3 

 كبيرةبدرجة  0.00 20.76 0.92 3.85
23.4 49.4 18.4 7 1.9 

7 
تجــدد الشــركة البيانــات بشــكل دائــم ومســتمر 

 .حول الزبائن
34 76 35 10 3 

 كبيرةبدرجة  0.00 20.42 0.91 3.81
21.5 48.1 22.2 6.3 1.9 

8 
تعطــــــــي الشــــــــركة لزبائنهــــــــا مجــــــــال لطــــــــرح  
وتطبيـــق أفكـــارهم وتطلعـــاتهم المســـتقبلية فـــي 

 ميادين الصناعة والتسويق.

3 17 41 21 76 
2.05 1.16 -3.02 0.00 

بدرجة 
 ضعيفة

1.9 10.8 25.9 13.3 48.1 

تتواصــل الشـــركة باســتمرار مـــع زبائنهــا عـــن  9
 الدولية . تكة المعلوماطريق شب

5 14 19 69 51 
2.07 1.04 -3.14 0.00 

بدرجة 
 ضعيفة

3.2 8.9 12 43.7 32.3 

10 
علـــــى اإلنترنـــــت  اتنشـــــر الشـــــركة معلوماتهـــــ

بشكل يسمح للزبائن االطال  عليهـا فـي أي 
 وقت.

5 20 21 60 52 
2.15 1.11 -2.01 0.04 

بدرجة 
 ضعيفة

3.2 12.7 13.3 38.0 32.9 

 بدرجة متوسطة 0.85 2.70 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

( المتعلـق بتحليـل واقـع إدارة رأس المـال الزبـوني 9.4تشير النتائج الموضحة بالجـدول رقـم )

للشــركة الليبيــة للحديــد والصــلب، أن الشــركة تهــتم بالجوانــب المتعلقــة بــرأس المــال الزبــوني بدرجــة 

(، كما  تشـير النتـائج 0.85(، بانحراف معياري )2.70بمتوسط عام يبلغ )متوسطة، حيث جاءت 

بالمحافظة علـى عالقـات مـع المـوردين، وتحـتفظ بقاعـدة بيانـات  إلى أن الشركة تهتم بدرجة كبيرة 

كاملة توفر جميـع بيانـات المـوردين، ويـتم تحـديث البيانـات المتعلقـة بهـم بشـكل دائـم ومسـتمر، فـي 

إلى ضعف مستوى التواصـل للشـركة مـع زبائنهـا عـن طريـق شـبكة المعلومـات  حين تشير النتائج 

على اإلنترنت بشكل يسـمح للزبـائن االطـال  عليهـا فـي أي  الدولية، وعدم قيامها بنشر المعلومات

ومسـتوى المعنويـة   t-testنتـائج اختبـار وتتأكد هذ  النتـائج علـى مسـتوى الشـركة مـن خـالل وقت، 

 المتعلقة بتحليل واقع إدارة رأس المال الزبوني بالشركة.  انةت االستبالمرافق لع حول فقرا
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 إجابة عينة الدراسة بخصوص عمليات إدارة المعرفة بالشركة: 8.4
والمتعلقـــة  االســـتبانةيتنـــاول هـــذا الجـــزء تحليـــل البيانـــات التـــي تـــم تجميعهـــا بواســـطة اســـتمارة 

( مجموعـة 10.4والصلب، ويوضـح الجـدول رقـم )بعمليات إدارة المعرفة في الشركة الليبية للحديد 

مـــن اإلحصـــاءات الوصـــفية )العـــدد، النســـبة، المتوســـطات، االنحرافـــات المعياريـــة(،  ونتـــائج تنفيـــذ 

حــول كــل فقــرة مــن فقــرات االســتبيان المتعلقــة بــالمحور بتحليــل وتشــخيص عمليــات  t-testاختبــار 

 إدارة المعرفة بالشركة محل الدراسة. 

 ( وصف إجابة عينة الدراسة بخصوص عمليات إدارة المعرفة بالشركة10.4جدول رقم )

 البيــــــــــان

بدرجة 
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسط

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 ضعيفة جداً 

بي
سا
الح
سط 

الو
ري 
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

ار 
ختب
ة ا
قيم

T
 

P
-v

a
lu

e
 

مستوى 
وجود 
 العناصر

 الـعـدد

 النسبة %

1 
قـــــوم الشـــــركة بتصـــــميم خريطـــــة ت

خاصـــــــــــة للمعرفـــــــــــة والخبــــــــــــرات 
 الداخلية

2 12 52 26 66 

2.10 1.07 -2.66 0.08 
بدرجة 
 41.8 16.5 32.9 7.6 1.3 ضعيفة

2 

تعتمــد الشــركة فــي تشــكيلها لفــرق 
التطــوير علــى الخبــراء الــداخليين 

 وبشكل مستمر

42 66 32 15 3 

3.81 0.99 18.76 0.00 
بدرجة 
 1.9 9.5 20.3 41.8 26.6 كبيرة

3 

ـــــات  تمتلـــــة الشـــــركة  قواعـــــد بيان
مـــــــــــــــزودة بمعلومـــــــــــــــات حـــــــــــــــول 
الموضـــــــــوعات المعرفيـــــــــة  فـــــــــي 

 مجال الصناعة.

5 19 42 30 62 

2.07 1.17 -1.29 0.19 
بدرجة 
 39.2 19.6 26.6 12 3.2 ضعيفة

4 

يرتكــز عمــل الشــركة علــى وجــود 
اســــــــــــــــتراتيجية واضــــــــــــــــحة إلدارة 

 المعرفة.المعلومات و 

2 23 28 30 65 

2.15 1.15 -1.87 0.06 
بدرجة 
 41.1 19.0 24.1 14.6 1.3 ضعيفة

5 

ــــــــع الشــــــــركة أســــــــلوب خــــــــزن  تتب
المعرفـــــــــة الضـــــــــمنية )الخبـــــــــرات 

 وتبادل الخبرات(.

2 22 44 23 67 

2.17 1.16 -1.72 0.08 
بدرجة 
 42.4 14.6 27.8 13.9 1.3 ضعيفة

6 

علومــــات تعتمــــد الشــــركة شــــبكة م
داخليـــــــة للوصـــــــول إلـــــــى قاعـــــــدة 
ـــــــات ) أجهـــــــزة الحاســـــــوب،  البيان

 نظام األرشفة(.

29 40 73 11 5 

3.29 0.97 14.90 0.00 
بدرجة 
 متوسطة

18.4 25.3 46.2 7.0 3.2 

7 

تقـــــــــوم الشـــــــــركة وبشـــــــــكل مســـــــــتمر 
ــــراء  بتــــدريب موظفيهــــا مــــن قبــــل خب

 متمرسين داخليًا وخارجيًا.

33 27 7.9 15 4 

3.12 1.00 13.90 0.00 
بدرجة 
 2.5 9.5 50.0 17.1 20.9 متوسطة

بدرجة  0.05 1.98- 0.92 2.08 37 72 34 13 2تتبنـــــى الشـــــركة أحـــــدث التكنولوجيـــــا  8
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 ضعيفة 23.4 45.6 21.5 8.2 1.3 لتطوير وتحسين أعمالها.

9 

ــــى إدارة المعرفــــة  تســــتند الشــــركة عل
لوضــع وصــياغة األهــداف والخطــط 

 راتيجية للشركة.االست

2 23 43 14 76 

2.12 1.20 -2.19 0.03 
بدرجة 
 48.1 8.9 27.2 14.6 1.3 ضعيفة

10 

تحرص الشركة على توفير األجهـزة 
ــــــــــات المتطــــــــــورة لتشــــــــــغيل  والبرمجي
ومعالجة وخزن المعلومات )الوثـائق 

 الداخلية والخارجية(

43 76 29 7 3 

 كبيرةبدرجة  0.00 22.58 0.89 3.49

27.2 48.1 18.4 4.4 1.9 

 متوسطة بدرجة 0.70 2.64 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

عمليات إدارة المعرفة بالشركة الليبيـة  أن( إلى 10.4تشير النتائج الموضحة بالجدول رقم )

ى وهذا يعني مسـتو  (0.70(، بانحراف معياري )2.64للحديد والصلب، جاءت بمتوسط عام يبلغ )

، كما تشـير النتـائج إلـى ضـعف معظـم المؤشـرات الجزئيـة المتعلقـة بعمليـات إدارة المعرفـة، متوسط

 كعــدم اهتمــام الشــركة بتصــميم خريطــة خاصــة للمعرفــة والخبــرات الداخليــة، وعــدم اهتمامهــا بتــوفير

قواعــد بيانــات حــول الموضــوعات المعرفيــة  فــي مجــال الصــناعة، وعــدم تبنــي الشــركة اســتراتيجية 

ــــات إدارة المعرفــــة و  ــــاءة عملي ــــض مــــن مســــتوى كف ــــة، وهــــذا يخف اضــــحة إلدارة المعلومــــات والمعرف

بالشــركة، كمــا أشــارت النتــائج أيضــًا إلــى أن الشــركة ال تتبــع أســلوب خــزن المعرفــة الضــمنية، كمــا 

لتطـــوير وتحســـين مجـــاالت العمـــل، وال تســـتند علـــى إدارة  أنهـــا ال تقـــوم باالســـتثمار فـــي التكنلوجيـــا

ة لوضع وصياغة األهداف والخطط االسـتراتيجية للشـركة، فـي حـين أشـارت النتـائج إلـي أن المعرف

تشكيلها علـى الفـرق للتطـوير مـن  عمليات إدارة المعرفة في الشركة محل الدراسة تنحصر فقط في

شـبكة معلومـات داخليـة )أجهـزة الحاسـوب، نظـام  الخبراء الداخليين بشكل مستمر، واعتمادها علـى

للوصـول إلــى المعلومـات المتعلقــة  الخاصـة بـالتطوير، كمــا تحـرص الشــركة علـى تــوفير  األرشـفة(

 األجهــزة والبرمجيــات المتطــورة لتشــغيل ومعالجــة وخــزن المعلومــات )الوثــائق الداخليــة والخارجيــة(

( ومسـتوى t-testنتـائج اختبـار )وتتأكد هذ  النتائج على مستوى الشـركة مـن خـالل ، بمستوى كبير

 . عمليات إدارة المعرفةالمتعلقة بتحليل  االستبانةالمرافق لع حول فقرات  المعنوية
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 المعرفة: إدارة وعمليات الفكري المال رأس مكونات بين العالقة اختبار 9.4

الفكــري وعمليــات إدارة المــال عالقــة االرتبــاط بــين مكونــات رأس  يتنــاول هــذا الجــزء تحليــل

 ارتبـــاط ( نتـــائج مصـــفوفة11.4لب ويوضـــح الجـــدول رقـــم )المعرفـــة بالشـــركة الليبيـــة للحديـــد والصـــ

 الفكـري المـال رأس مكونـات بـين االرتبـاط ودرجـة قـوة لقياس (Pearson Correlation)بيرسون 

 .المعرفة، وتشير النتائج إلى أن عالقة االرتباط بين مكونات إدارة وعمليات

ل الفكري وعمليات إدارة ( مصفوفة ارتباط بيرسون بين مكونات رأس الما11.4جدول رقم )
 بالشركة الليبية للحديد والصلب المعرفة

مكونات  رأس المال 
 االبتكار المعرفة الخبرات المهارات الفكري

 المال رأس
 الهيكلي

 المال رأس
 الزبوني

 إدارة عمليات
 المعرفة

0.747 1  المهارات
** 0.438

**
 0.696

**
 0.541

**
 0.306

**
 0.569

**
 

0.747 الخبرات
**

 1 0.502
** 0.679

** 0.531
**

 0.347
** 0.547

**
 

0.438 المعرفة
** 0.502

** 1 0.452
** 0.412

**
 0.358

** 0.391
**

 

0.696 االبتكار
**

 0.679
**

 0.452
** 1 0.652

** 0.374
**

 0.3.66
**

 

0.541 الهيكلي المال رأس
**

 0.531
**

 0.412
**

 0.652
** 1 0.581

**
 0.802

**
 

0.306 الزبوني المال رأس
** 0.347

** 0.358
** 0.374

**
 0.581

**
 1 0.411

**
 

0.569 المعرفة إدارة عمليات
**

 0.547
**

 0.391
**

 0.3.66
**

 0.802
**

 0.411
**

 1 

رأس المال  الفكري، مع عمليات إدارة المعرفة بالشركة تراوحت مـا بـين ضـعيفة ومتوسـطة، 

يات إدارة المعرفة وفـي حـدود فقد جاءت قيمة معامل االرتباط موجبة بين عنصر  المهارات، وعمل

%، أما عن عالقة االرتباط بين علميات 5%(، وهامة إحصائيًا عند مستوى معنوية أقل من 57)

%(، وهامـــة 55إدارة المعرفـــة بالشـــركة وعنصـــر الخبـــرة  فقـــد جـــاءت موجبـــة أيضـــًا، وفـــي حـــدود )

 %.5إحصائيًا عند مستوى معنوية أقل من 

عرفــة مــع عنصــري االبتكــار، والمعرفــة فقــد جــاءت ضــعيفة أمــا فيمــا يخــص عالقــة  إدارة الم

%( علــى التــوالي، وهــو يعطــي مؤشــرًا عــن عــدم اهتمــام الشــركة الليبيــة 39%(،)37وفــي حــدود )
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للحديد والصلب  بالعناصـر المتـوفر لـديها ممـن يمتلكـون االبتكـار والمعرفـة، وبالتـالي فـ ن ذلـة قـد 

 الفكري.يؤدي  إلى خسارتها لجزء مهم من رأس مالها 

كما تشير النتائج أيضـًا إلـى ضـعف عمليـات إدارة المعرفـة  لـرأس المـال الزبـوني للشـركة،  

 %. 5%(، بداللة إحصائية أقل من 41حيت بلغ معامل االرتباط )

وبالرغم من ضعف معظم مؤشرات االرتباط بين مكونات رأس المال الفكري وعمليـات إدارة 

قة ارتباط قوية بين رأس المال الهيكلي، وعمليـات إدارة المعرفـة المعرفة إال أن النتائج أظهرت عال

%(، وفــــي االتجــــا  الموجــــب، وبداللــــة 80بالشــــركة، حيــــث بلغــــت قيمــــة معامــــل ارتبــــاط بيرســــون )

% وهذا يعطـي مؤشـرا بـأن الشـركة الليبيـة للحديـد والصـلب تـولي اهتمـام كبيـر 5إحصائية أقل من 

ا يتعلـق بـ جراءات العمـل وهـي حريصـة كـل الحـرص علـى ألرشفة البيانات وتسجيل وتبويب كل م

ان تكون كل الخطوات التي تقوم بها مدونـة وموثقـة بمسـتندات بدايـة مـن اختيـار العامـل والموافقـة 

عليع للعمل وفق نماذج ادارية ثابتـة وتوجيهـع إلدارتـع ، كـذلة االجتماعـات التـي تقـوم بهـا األقسـام 

لـى جانـب القـرارات ونتـائج عمـل اللجـان والفـرق إبالشـركة ، هـذا بالشركة الى انتهاء عالقـة العامـل 

جــراءات قانونيــة  الفنيـة المتخصصــة وغيرهــا محاولــة منهـا لتغطيــة كافــة جوانــب الشـركة بخطــوات وا 

تجنبًا ألي مخالفات او قضايا قد ترفع ألي سبب كان ،وهذا لـع داللتـع بـأن الشـركة تعتمـد إعتمـادًا 

 اشكالها.كبير على المستندات بكافة 

  



 

 

 الفصل اخلامس
النتائج والتوصيات
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 :النتـائـج 1.5
تتوفر المهارات لدى الشركة بمستوى كبيـر خاصـة ترتيـب األولويـات وفقـًا لطبيعـة الموقـف، وكـذلة  .1

مهارة امتالة القدرة على التثقيف الذاتي إلثراء الخبرات في مجال التخصـص بـالرغم مـن أن مهـارة 

ثـــارة اهتمـــام المرؤوســـين  بـــراز قـــدراتهم الكامنـــة وأيضـــًا إجـــادة اســـتخدام الحاســـب اآللـــي وا  بالعمـــل وا 

جــاءت بمســتوى عــام متوســط وذلــة ألن كبــر حجــم العمالــة بالشــركة واخــتالف مســتوياتهم العلميــة 

والثقافية يعرقل مـن هـذ  المهـارة حيـث أن كـل مجموعـة تحمـل فـي ذاتهـا مبـادئ معينـة األمـر الـذي 

التــي يــتم بهــا إثــارة االهتمــام مــن مجموعــة ألخــرى ممــا يكلــف الجهــد  يحتــاج إلــى تغييــر فــي الكيفيــة

 .والوقت لرقنا  والمناقشة وبالتالي الحصول على هذا االهتمام

كــذلة فــ ن طبيعــة النشــاط الــذي تعمــل بــع الشــركة وهــو الصــناعي يركــز علــى زيــادة اإلنتــاج 

ام الحاســـب اآللـــي بمعنـــا  دون االهتمـــام بالجانـــب الفكـــري ألي مجموعـــة وعليـــع فـــ ن إجـــادة اســـتخد

الحقيقي والكامل ليست بحاجة إليـع نظـرًا لوجـود اآللـة المسـتخدمة فـي اإلنتـاج داخـل الشـركة والتـي 

في الغالب ال تحتاج إلى تقنية كبيرة في استخدام الحاسب اآللي ونظرًا لوجود نسبة كبيـرة بالشـركة 

تغيـــر ممـــا يتـــيح عنـــع انخفـــاض مـــن العـــاملين اعتـــادت علـــى تشـــغيل اآلالت وفـــق نمـــط معـــين ال ي

مستوى الشـعور بأهميـة الوقـت فـي إنجـاز األعمـال باعتبـار  أحـد عناصـر تخفـيض التكـاليف حيـث 

أصبح الشعور العام هو تطبيق اإلجراءات بنسق ثابت وخطوات روتينية خوفا من وقو  المسؤولية 

 .نتيجة ألي تجاوز في هذ  اإلجراءات

ن أكثـر الخبـرات تـوفرًا هـي اسـتخدم المعلومـات بدرجـة متوسـطة لـدى  تتوفر الخبرات .2 الشـركة وا 

المالئمـــة، وتفهـــم طبيعـــة المرؤوســـين، وجـــاء تحديـــد الوقـــت المناســـب إلنجـــاز  القـــراراتالتخـــاذ 

األعمــال أقــل الخبــرات تــوفرًا، وقــد يكــون الســبب فــي ذلــة نتيجــة لطبيعــة العمــل بالشــركة والــذي 

ات، وهــذا بســبب التقــادم، أو قــد يكــون تقــدير يعتمــد فــي األســاس علــى اآلالت المعرضــة للتوقفــ
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الوقـــت المناســـب مـــن أشـــخاص لـــيس لهـــم درايـــة كافيـــة بطبيعـــة العمـــل المطلـــوب تنفيـــذ ، وهـــذا 

بـــالطبيعي نتيجـــة انعكـــاس المســـتوى المتوســـط الـــذي جـــاءت بـــع قـــدرة العـــاملين علـــى االســـتقراء 

، وكـــذلة خبـــرة التحليـــل لألحـــداث المســـتقبلية، وأيضـــًا الخبـــرة فـــي مواجهـــة المواقـــف واألزمـــات

 .العميق لتفاصيل الموقف

ـــة  .3 ـــالرغم مـــن أن لهـــا إمكاني تمتلـــة الشـــركة مســـتوى معرفـــي لـــدى عامليهـــا بمســـتوى عـــام متوســـط ب

المرونــة فــي تطبيــق األنظمــة بمــا ال يتعــارض مــع المصــالح واألهــداف العامــة للشــركة، حيــث كــان 

خبـرة الكبيـرة فـي تفهـم طبيعـة المرؤوسـين رة، وذلـة بسـبب اليـالمستوى العام لهـذا العنصـر بدرجـة كب

بـــالرغم مـــن اتخـــاذ القـــرارات التـــي تراعـــي تحســـين العالقـــات اإلنســـانية بـــين مـــوظفي الشـــركة كانـــت 

بدرجـــة متوســـطة بمعنـــى أن أغلـــب العالقـــات بـــين األفـــراد هـــي فـــي غيـــر إطارهـــا الرســـمي، وتتســـم 

 تمع العربي بشكل عام.بالطابع االجتماعي واإلنساني بالدرجة األولى، وهو طابع المج

وبالتــالي؛ هــذا أحــد أســباب تــوفر مهــارة القــدرة علــى التثقيــف الــذاتي فــي مجــال التخصــص 

نشـر المعرفـة الضـمنية  بـداياتالنابع مـن االحتكـاة اليـومي للعـاملين فـي مواقـع العمـل، وقـد تكـون 

أغلـب مـن يمتلكـون داخل الشركة وتكون بشكل تلقائي بين األفراد دون الحاجة للتقنية بنشـرها ألن 

نمــا ممــا لــديهم مــن مهــارات  المهــارات بالشــركة ال يحســنون اســتخدام الحاســب اآللــي بشــكل جيــد، وا 

هي مهارة فنية يدويـة ال تكـون إال فـي مواقـع العمـل علـى لالت أغلـب تقنيتهـا انتهـت اآلن بالتقـادم 

فـي عـالم الصـناعة والتـي مما أثر في عملية القدرة على التكيف مع المتغيرات المسـتقبلية السـريعة 

 كانت بدرجة ضعيفة ألسباب كثيرة، من ضمنها:

أن امتالة الشركة لمتخذي القرار في الفترة الماضية ال ينظرون لهـذ  التغيـرات التـي تطـرأ فـي  .أ 

عالم الصناعة بصورة جدية للقناعة الكاملة بأن الشـركة محتكـرة لهـذا النشـاط الوحيـد فـي دولـة 

 خر في السوق.ليبيا وال يوجد منافس ل
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 أن تكلفة التغيير تكون كبيرة ليست للشركة القدرة عليها من حيث السيولة المالية. .ب 

إن إدخـــال مثـــل هـــذ  التقنيـــات الحديثـــة ســـيؤدي إلـــى عمليـــة تقلـــيص كبيـــرة فـــي أعـــداد العمالـــة  .ج 

المتـوفرة للشـركة والتــي كانـت فــي السـابق ينظــر إليهـا علـى أنهــا إحـدى مــواطن الشـغل المتــوفرة 

 .(الشق االجتماعي)لة وهي احدى أسباب إنشاء الشركة الليبية للحديد والصلب للدو 

وبطبيعــة الحـــال هـــذ  القناعـــة التـــي كانـــت عنــد متخـــذي القـــرار أدى إلـــى أن إقنـــا  اآلخـــرين 

بالفوائــد المترتبــة علــى تحقيــق أهــداف الشــركة ظهــرت بدرجــة ضــعيفة نتيجــة لغيــاب مبــدأ الشــفافية 

 .ليا في السابقلدى اإلدارة الع والوضوح

البشــري الــذي تمتلكــع الشــركة حيــث ظهــر عنصــر تــوفر  انخفــاض مســتوى االهتمــام بــالرأس المــال .4

 :االبتكار لدى الشركة بدرجة متوسطة بالرغم من توفر المهارات لديها وذلة لألسباب التالية

المعلومـات االستعداد الذهني للتحليل واالستنتاج من المعلومات والبيانات بالرغم مـن اسـتخدام  .أ 

التخـــاذ القـــرارات المالئمـــة للموقـــف أو المشـــكلة ظهـــر فـــي جانـــب تـــوفر الخبـــرات بدرجـــة كبيـــرة 

وبالتالي ف ن الشركة تقوم ب يجـاد حـل للمشـكلة أو األزمـة التـي تواجههـا بشـكل وقتـي فقـط دون 

اعتبار في بعض األحيان ألخذ االحتياطات الالزمـة للمواجهـة المسـتقبلية كانخفـاض األسـعار 

لمنتجات الحديد والصلب بالسـوق العـالمي أو زيـادة أسـعار الخـام فـي الفتـرة القادمـة أو حـدوث 

 .أعطال بخطوط اإلنتاج مما سيؤدي إلى توقفع األمر الذي ينتج عنع خسائر باهظة

انخفــاض المبــادرة فــي طــرح االقتراحــات واألفكــار التــي تســاعد علــى التطــوير اإليجــابي وزيــادة  .ب 

جة عدم إتاحة الفرصة للعاملين ب بداء لرائهم وأفكارهم نتيجة انفراديـة اغلـب مستوى اإلنتاج نتي

 .القرارات والتعليمات

انعدام البحث عن طرق ابتكارية خارج الحدود الرسمية للشركة لتحسين العمل والرفع من  .ج 

فاعليـــة األداء والتـــي جـــاءت بدرجـــة ضـــعيفة وهـــذ  نتيجـــة طبيعيـــة لمـــا جـــاء فـــي النقـــاط 
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أســـباب باإلضــافة لعـــدم رغبــة األفـــراد فــي محاولـــة إيجــاد حلـــول جذريــة لمـــا الســابقة مــن 

 يقابلهم من مشاكل فنية أو إدارية، وذلة:

إما النخفاض الحافز المادي المقابل لما يقدمـع العـاملون خـارج النطـاق الرسـمي مـن حلـول أو  .1

 مقترحات لهذ  المعوقات.

 بداًل من القيمة النقدية المقدمة كمكافأة. إهمالها وعدم االهتمام بها كنو  من رفع المعنويات .2

طول الفترة السابقة التي مرت بها الشركة تعود العاملين على تلقي التوجيهات دون مناقشة أو  .3

 .إبداء للرأي

ضعف مستوى توفر رأس المال الهيكلي بالشركة بـالرغم مـن أن الشـركة تنفـذ بـرامج تدريبيـة لجميـع  .5

ذ  البرامج هي من النو  الروتينـي والـذي يـتم فرضـع علـى العـاملين الموظفين سنويًا إال أن أغلب ه

ـــة وتعلـــيم الحاســـب اآللـــي والتـــي فـــي العـــادة تكـــون رتيبـــة وال تأخـــذ طـــابع  ـــرامج لغـــة إنجليزي ـــل ب مث

االســتفادة فيهــا بعــد اســتكمال الــدورة مــن جانــب العامــل كــذلة فــ ن التكلفــة العاليــة الســتحداث دورات 

ع اغلـب العـاملين علـى االسـتمرار فـي االسـتفادة مـن مثـل هـذ  الـدورات خارج موقع الشركة ال يشـج

التي تقام في العادة داخل مركز التدريب لتجنيب الشركة صرف مبـالغ كبيـرة والنظـر إلـى مثـل 

هذا النو  من التدريب كنو  من هدر األموال بالرغم من أنع االستثمار الرابح في الرأس المـال 

من هذا المنطلق ف ن النتائج التي ظهرت في بقية البنود هي نتـائج البشري الموجود بالشركة و 

طبيعيـــة وانعكـــاس ســـلبي لـــذلة مـــن حيـــث عـــدم تشـــجيع العـــاملين علـــى إقامـــة حلقـــات نقاشـــية 

لالســـتفادة مـــن طاقـــاتهم الفكريـــة وبالتـــالي انخفـــاض مســـتوى االهتمـــام للبحـــث والتطـــوير بشـــكل 

 .يجاري لخر التطورات التقنية

أس مالها الزبوني بمستوى متوسط على الرغم من محافظتها على العالقات مـع تدير الشركة ر  .6

مورديها في فتـرة طويلـة وأيضـًا معظـم زبائنهـا راضـون عـن منتجاتهـا بدرجـة كبيـرة األمـر الـذي 
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اتاح لها امتالة قاعدة بيانات كاملـة تـوفر جميـع البيانـات عـن المـوردين ويـتم تحـديث وتجديـد 

ات بشــكل مســتمر وذلــة ألن طبيعــة النشــاط الصــناعي الــذي تعمــل بــع هــذ  القاعــدة مــن البيانــ

الشــركة واحتكارهــا لهــذا النشــاط لفتــرة طويلــة أدى إلــى عمليــة اطالعهــا باســتمرار علــى أحــوال 

شـركات  (5)السوق كما أن عملية التوريد للمواد الخام بالذات كانت فـي معظمهـا محتكـرة مـن 

ـــة فقـــط يـــتم التعامـــل معهـــم مباشـــرة، ـــالي ال تحتـــاج إلـــى مجهـــود كبيـــر فـــي عمليـــة  عالمي وبالت

 .المفاضلة واالختيار عند شراء المواد الخام

وعلــى هــذا فــ ن عمليــة االحتكــار لهــذ  الصــناعة نــتج عنــع مبيعــات كبيــرة وأمــوال كفلــت لهــا 

االســـتطاعة فـــي شـــراء المـــواد الخـــام الجيـــدة والتـــي بالتـــالي أخرجـــت منتجـــات يرضـــى عنهـــا معظـــم 

 .حية الجودةالزبائن من نا

ومن هنا أدى ذلة إلى أن تكون الشركة هي محور االهتمام مـن الزبـائن ولـيس العكـس فلـم 

ــًا لحــل مشــاكل الزبــائن بــل كــان التركيــز علــى زيــادة اإلنتــاج فقــط دون النظــر إلــى  تخصــص أوقات

 عملية التسويق بشكل علمي، أو التواصـل مـع زبائنهـا مـن خـالل شـبكة المعلومـات الدوليـة لمعرفـة

تطلعــاتهم، أو مقترحــاتهم بشــأن الســلع المنتجــة وهــذا بطبيعــة الحــال؛ ألن الشــركة أســاس منتجاتهــا 

هي أغلبها منتجات وسيطة كـان فـي معظمهـا يسـتخدم مـن قبـل زبائنهـا إلنتـاج منتجـات أخـرى أي 

بمعنـــى أن عمليـــة التغييـــر مـــن شـــكل آلخـــر تكـــاد تكـــون منعدمـــة فأســـاس التغييـــر واخـــذ مقترحـــات 

تطلعات السوق ال يوجد بالنسبة لمنتجاتها ألن المبدأ األساسي الذي تعمل بع الشركة في الزبائن و 

 حتى بعد فترة من تخزينع. (أن كل ما يتم إنتاجع يبا )السابق هو 

وعليــع فــ ن الشــركة لــم تكــرس جهــودًا كبيــرة فــي إدارة رأس مالهــا الزبــوني، ولــم توجــع عنايتهــا 

 .كبيرة وعلى أساس علميإلى إدارة تسويق منتجاتها بصورة 
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الضعف الشديد لتطبيق إدارة المعرفة على أساسها العلمي بالشركة بالرغم من امتالكهـا ألفـراد  .7

نمــــا يـــتم تطبيــــق إدارة المعرفـــة بصــــورة تلقائيـــة أي: أن معظــــم بيانـــات األفــــراد  ذوي المهـــارة، وا 

دريب األفـــراد العـــاملين فـــي مجملهـــا مدرجـــة بمنظومـــة شـــؤون العـــاملين وكـــذلة فهـــي تقـــوم بتـــ

العــاملين بصــورة دوريــة وتحــرص علــى تــوفر أجهــزة الحاســوب والبرمجيــات بشــكل دائــم، كــذلة 

فــ ن اعتمادهــا كبيــر علــى تشــكيل فــرق التطــوير علــى الخبــراء الــداخليين إال أنهــا ال يوجــد بهــا 

 تخزين للمعرفة الضمنية، والتي تنعدم مع خروج الفرد العامل الذي يمتلكها.

الشركة تفتقر إلى وجود البـديل لهـذا الفـرد كمـا أن انعكـاس بعـض النتـائج التـي وبالتالي ف ن 

تؤثر في الرفع من مستوى الرأس مال الفكري الذي تمتلكع الشـركة مثـل انخفـاض االهتمـام بـالرأس 

 .المال الهيكلي والزبوني نتج عنع الضعف الشديد في تطبيق إدارة المعرفة بالشركة

يـع بالدراسـة الميدانيـة فقـد اتضـح اإلجابـة عـن التسـاؤل األول حـول من خالل ما تم التوصل إل .8

امتالة الشركة لرأس مال فكر ي تعتمد عليع في تحقيق أهدافها خاصة في ب عد  المتمثـل فـي 

 المهارات والذي وصل إلى مستوى كبير.

لمعرفــة أن الشـركة الليبيــة للحديــد والصــلب ال تهــتم بــرأس مالهــا الفكــري لتطبيــق عمليــات إدارة ا .9

وهــذا يتعلــق بالتســاؤل الثــاني وذلــة نتيجــة االعتمــاد الكامــل علــى اإلجــراءات المســتندية التــي 

تتبعها الشركة دون النظر في تطبيـق عمليـات إدارة المعرفـة والتـي هـي مفهـوم جديـد لـم يلتفـت 

 إليع أو يعطي لع أي أهمية.

تيجـة حتميــة ألي منظمـة ال تقــوم ال تقـوم الشـركة بــأي مـن عمليــات إدارة المعرفـة وهـذ  الطبيعــي ن .10

 باالهتمام برأس مالي الفكري باعتبار  مورد أساسي لنجاحها وبقائها في السوق )التساؤل الثالث(.

هنــاة عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين مكونــات رأس المــال الفكــري وعمليــات إدارة المعرفــة  .11

 بالشركة الليبية للحديد والصلب.
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 :التوصيات 2.5
دة تقريــر المهــارات المكتســبة لــدى العــاملين كخطــوة أولــى الســتخدام إدارة المعرفــة االهتمـام بزيــا .1

بالشــركة وذلــة فــي عــدم التفــريط بمــا لــديها مــن ذوي المهــارة فــي مجــال التخصــص واالســتفادة 

ورسم خريطة تحدد فيها مواقع الخبرات التي تمتلكها وكـذلة تحديـد البـديل لألفـراد الـذين  منهم،

مــن الشــركة نتيجــة للتقاعــد عــن طريــق بنــاء الصــف الثــاني مــن القيــاديين  فــي طــريقهم للخــروج

 .والفنيين الذين يستطيعون مأل هذا الفرا 

التوســـع فـــي إقامـــة الـــدورات التدريبيـــة خاصـــة الخارجيـــة لحضـــور النـــدوات والمـــؤتمرات وغيرهـــا  .2

دود إيجـابي المواكبة لتطورات التقنيـة المتعلقـة بنشـاط صـناعة الحديـد والصـلب بمـا لهـا مـن مـر 

 لدى العاملين.

محاولـــة اكتشـــاف المعرفـــة الضـــمنية المتـــوفرة بالشـــركة مـــن خـــالل عقـــد النـــدوات واالجتماعـــات  .3

العــاملين  طريــق قاعــدة البيانــات الموجــودة بالشــؤون اإلداريــة عــن عــنو بكافــة قطاعــات الشــركة 

لضــمنية مــن المشــاركين فــي فــرق العمــل المختلفــة وغيرهــا مــن الطــرق ثــم يــتم أرشــفة المعرفــة ا

خـــالل توزيـــع أجهـــزة حاســـب للـــي بمختلـــف إدارات الشـــركة التـــي يتواجـــد فهيـــا العـــاملين الـــذين 

 .يحملون هذ  المعرفة ليتم إدراج هذ  المعرفة لالستفادة منها

التركيز على الحوافز المادية المتعلقة بجانب البحـث والتطـوير داخـل الشـركة وتمييـز العـاملين  .4

 .وزيادة تخصيص األموال لهذا الجانب ي هذا المجالالذين يقومون بمجهودات ف

عدم إهمال العاملين الذين تركوا العمل ألي سبب من األسـباب خاصـة فئـة الخبـراء والتواصـل  .5

شـــراكهم فيمـــا تتعـــرض لـــع الشـــركة مـــن أحـــداث كفئـــة قـــدمت خـــدمات  ،معهـــم بصـــورة مســـتمرة وا 

 نتماء لهذ  الشركة.االفي مجال اختصاصها والزال لديها  اً بالسابق وبذلت جهود
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ـــتطــوير وتحــديث قاعــدة البيانــات الخاصــة بالزبــائن وعــرض كــل مــا هــو جديــد داخــل الش .6 ركة ــــ

أو حلـول للخـروج   اتـــــول علـى مقترحــــادة مـنهم فـي الحصـــــذ  الفئـة واالستفـــل مع هــــــوالتواص

يق المنتجات التي ال أو تسو  من بعض اإلشكاليات التي تواجع نشاط صناعة الحديد والصلب

 .تتماشى مع السوق المحلي

خراجها من بوتقة انفرادية القراراتبث قيم وثقافة العمل بروح الفريق داخل الشركة .7  .، وا 

طال  كافة العاملين بكافة المستجدات واألزمات الخانقة التي تمر على الشركة للوصول إلـى إ .8

 لشفافية(.حلول والخروج منها بأسر  وقت وأقل تكلفة )مبدأ ا

مراجعة البيانات الخاصة باألفراد العاملين بصـورة مسـتمرة خاصـة والتـي ال تكـون فتـرة التقاعـد  .9

الخاصة بع ليست ببعيدة لالستفادة منع من خالل البحث عن أفراد أخـرين يكونـوا مالزمـين لـع 

 .واطالعهم على كافة التفاصيل الدقيقة للعمل لسد الفرا  الذي سيكون بعد تركع للعمل

زيــادة اهتمــام وقيـــام الشــركة والبــاحثين بالدراســـات واألبحــاث عــن أبعـــاد الــرأس المــال الفكـــري  .10

وعمليات إدارة المعرفة بحيث تكون منفصلة كاًل على حدى مثل دراسـة مـدى تـأثير المسـتوى 

التدريبي الذي تعتمد  الشركة على تقـدم وتنميـة الـرأس المـال البشـري المتـوفر بالشـركة ومـدى 

 بنية التحتية لذلة.توفر ال
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 :المقترحات 3.5
بــالرغم مــن امــتالة الشــركة لــبعض مــن عناصــر الــرأس المــال الفكــري إال أن هنــاة بعــض مــن  .1

 :العناصر جاءت بمستويات ضعيفة أو متوسطة وعليع ف ن الباحث يقترح

دراســة جانــب الــرأس المــال الهيكلــي للشــركة بصــورة أكثــر دقــة وتفصــيل تواكــب التغييــرات التــي  .أ 

 .بدولة ليبيارأت ط

دراســة الــرأس المــال الزبــوني بجميــع مكوناتــع والتركيــز عليــع كأحــد عناصــر رأس المــال الفكــري  .ب 

 .للشركة وأثر  على ربحية الشركة وقدرتها على المنافسة بالسوق العالمي

مــال الفكــري الــذي تمتلكــع المؤسســات التعليميــة خاصــة  تخصــيص دراســات تركــز علــى الــرأس .2

تسـتحوذ حاليـًا علـى رأس مـال فكـري كبيـر وغنـي بالمهـارات والخبـرات وتوجـد الجامعات والتـي 

 .بها مجموعة من األفراد الذين يمكن االستفادة منهم في مختلف التخصصات
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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 ةمصرات -سات العليااألكادميية الليبية للدرا

 قسم إدارة وتنظيم

     تحية طيبة وبعد،،،

 يقوم الباحث بدراسة بعنوان:

استكشاف واقع إدارة رأس المال الفكري كخطوة نحو تطبيق إدارة 
 دراسة حالة الشركة الليبية للحديد والصلب المعرفة  في المنظمات الليبية

زة العاليــة الماجســتير فــي وذلــة الســتكمال متطلبــات الحصــول علــى درجــة اإلجــا
اإلدارة والتنظــيم،  ولتحقيــق ذلــة تقتضــي متطلبــات البحــث الحــالي كجــزء مــن الدراســة 

دارة المعرفة.  إعداد أداة لقياس العالقة بين إدارة رأس المال الفكري وا 
 بيانــات حــول موضــو  الدراســة، الإلــى تجميــع  يهــدف  هــذا االســتبيان لــذلة فــ ن 

وذلــة مــن   ،متعــون بهــا ف نــع يشــرفنا مســاهمتكم فــي هــذ  الدراســةونظــرًا للخبــرة التــي تت
  ، حيـــث أن نتــــائجبدقـــة وموضــــوعية خـــالل قيــــامكم بتعبئـــة اســــتمارة االســـتبيان المرفقــــة

 وتوصيات هذ  الدراسة سوف تحدد بناًء على هذ  اإلجابات.
جابــــاتكم فــــي هــــذا االســــتبيان ســــتعامل بمنتهــــى ءوأخيــــرًا نؤكــــد لكــــم بــــأن لرا كــــم وا 

 تستخدم إال في أغراض البحث العلمي فقط.    ولن ،يةالسر 
هــــذا ويســــرنا تلقــــي أيـــــة إضــــافات أو مالحظــــات عمليـــــة ترونهــــا الزمــــة ومفيـــــدة 

 ألغراض الدراسة ولم تتضمن هذا االستبيان.
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته....  لكم حسن تعاونكمنشكر 

 

 

 الباحث/عارف عبداهلل الزروق

  



 

 

 :ت عامةمعلوماأوالً: 

 :المسمى الوظيفي .1
  تشغلي  فني   إداري

 المستوى اإلداري: .2
  رئيس قسم   مدير إدارة  مدير عام

 

    أخرى  موظف

 المؤهل العلمي: .3
  بكالوريوس  ماجستير  دكتورا 

 

    أخرى  دبلوم

 سنوات الخبرة داخل الشركة: .4
  سنوات 10سنوات إلى  6من   سنوات 5من سنة إلى 

 

  سنة 20سنة إلى  16  سنة 15إلى  سنة 11
 

    سنة 20أكثر من 

 ثانيًا: مكونات رأس املال الفكري
فيما يلي: مجموعة مـن األبعـاد والعناصـر المتعلقـة باستكشـاف واقـع رأس المـال الفكـري فـي 

 الشــركة الليبيــة للحديــد والصــلب. يرجــى مــنكم التكــرم باختيــار اإلجابــة المناســبة بعــد قــراءة العبــارات

 ( في المكان المناسب:(اآلتية ووضع عالمة 
 البعد األول:  رأس المال البشري:

 :املهارات .1

بدرجة     الفقرة م
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
 جداً 

1 
ترتيب األولويات وفقًا لطبيعة الموقـف والوقـت المطلـوب 

 التخاذ 
     

براز قدراتهم الكامنةإثارة اهتمام المرؤو  2       .سين بالعمل وا 



 

 

بدرجة     الفقرة م
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
 جداً 

3 
امــتالة القــدرة علــى التثقيــف الــذاتي إلثــراء الخبــرات فــي 

 مجال التخصص.
     

      إيجاد استخدام الحاسب اآللي. 4

5 
الشعور بأهمية الوقـت فـي إنجـاز األعمـال باعتبـار  أحـد 

 عناصر تخفيض التكاليف.
     

 

 اخلربة :   .2

بدرجة  الفقرة م
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 ضعيفة جداً 

      .القدرة على االستقراء الدقيق لألحداث المستقبلية في مجال العمل 1

      استخدام المعلومات التخاذ القرارات المالئمة للوقف أو المشكلة. 2

3 
تحديـــــد الوقـــــت المناســـــب إلنجـــــاز كـــــل عمـــــل مـــــن األعمـــــال 

 لوب تنفيذها.المط
     

      مواجهة المواقف واألزمات بثقة تامة. 4
      الفهم والتحليل العميق لتفاصيل الموقف. 5

      تفهم طبيعة المرؤوسين ومتطلباتهم. 6

 املعرفة: .3

 الفقرة م
بدرجة    
 كبيرة جداً 

 بدرجة كبيرة
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 ضعيفة جداً 

1 
ات التي تراعي تحسين العالقات اإلنسانية اتخاذ القرار 

 بين موظفي الشركة
     

2 
القدرة علـى التكيـف مـع المتغيـرات المسـتقبلية السـريعة 

 في عالم الصناعة.
     

3 
ــــق األنظمــــة بمــــا ال يتعــــارض مــــع  ــــة فــــي تطبي المرون

 المصالح واألهداف العامة للشركة.
     

4 
تحقيــق أهـــداف  إقنــا  اآلخــرين بالفوائــد المترتبـــة علــى

 الشركة.
     

 

  



 

 

 :االبتكار .4

 الفقرة م
بدرجة    
 كبيرة جداً 

 بدرجة كبيرة
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 ضعيفة جداً 

1 
االســـــتعداد الـــــذهني للتحليـــــل واالســـــتنتاج مـــــن المعلومـــــات 

 والبيانات المتاحة
     

2 
المبــادرة فــي طــرح االقتراحــات واألفكــار التــي تســاعد علــى 

 وير اإليجابي وزيادة مستوى اإلنتاج.التط
     

3 
البحــث عــن طــرق ابتكاريــة خــارج الحــدود الرســمية للشــركة 

  لتحسين العمل ورفع فاعلية األداء.
     

 البعد الثاني: رأس المال الهيكلي

 الفقرة م
بدرجة    
 كبيرة جداً 

 بدرجة كبيرة
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 ضعيفة جداً 

1 
لشـــركة بـــرامج تدريبيـــة مســـتمرة لجميـــع المـــوظفين تنفــذ ا
 .سنوياً 

     

2 
ــــــين  ــــــى إقامــــــة الحلقــــــات النقاشــــــية ب تشــــــجع الشــــــركة عل
 الموظفين الستثمار طاقاتهم الفكرية في مجال المعرفة.

     

3 
برامج التوظيـف فـي الشـركة شـاملة بحيـث يـتم توظيـف 

 .أفضل المرشحين المتوفرين
     

      .وافز متطور يركز على األداءتتبع الشركة نظام ح 4

5 
تعتبــر الشــركة رائــدة فــي مجــال تقــديم البحــث والتطــوير 

 التقنية في الصناعة. تبشكل يجاري  لخر التطورا
     

6 
يـــدعم مجلـــس إدارة الشـــركة البحـــث العلمـــي والتطـــوير 

 إلى حد كبير في الشركة.
     

7 
 تضع الشـركة أولويـات مـلء الوظـائف الشـاغلة التـي

 تسببها حاالت ترة العمل ألي وظيفة.
     

 
  



 

 

 : رأس المال الزبونيبعد الثالثال

بدرجة     الفقرة م
بدرجة  بدرجة كبيرة كبيرة جداً 

 متوسطة
بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 ضعيفة جداً 

      .تحافظ الشركة على عالقات طويلة مع الموردين 1
      .تخصيص الشركة الوقت الالزم لحل مشاكل الزبائن 2
      معظم زبائن الشركة راضون عن منتوجاتها وموالون لها 3

تمتلة الشركة الكثيـر مـن التحالفـات فـي مجـال تسـويق  4
      المبيعات، وتقديم الخدمات.

      .تكرس الشركة وقتًا كبيرًا الختيار الموردين 5

تمتلـــة الشـــركة قاعـــدة بيانـــات كاملـــة تـــوفر جميـــع بيانـــات  6
      .الموردين

      تجدد الشركة البيانات بشكل دائم ومستمر حول الزبائن 7

تعطــي الشــركة لزبائنهــا مجــال لطــرح  وتطبيــق أفكــارهم  8
      وتطلعاتهم المستقبلية في ميادين الصناعة والتسويق.

تتواصل الشركة باستمرار مع زبائنها عن طريـق شـبكة  9
      الدولية . تالمعلوما

علــى اإلنترنــت بشــكل يســمح  اركة معلوماتهــتنشــر الشــ 10
      للزبائن االطال  عليها في أي وقت.

 ثالثًا:  عمليات إدارة املعرفة:

 الفقرة م
بدرجة    
 كبيرة جداً 

 بدرجة كبيرة
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 ضعيفة جداً 

1 
تقــــــوم الشــــــركة بتصــــــميم خريطــــــة خاصــــــة للمعرفــــــة 

 .والخبرات الداخلية
     

2 
ــــرق التطــــوير علــــى  ــــي تشــــكيلها لف تعتمــــد الشــــركة ف

 .الخبراء الداخليين وبشكل مستمر
     

3 
تمتلة الشركة  قواعد بيانات مزودة بمعلومات حول 

 الموضوعات المعرفية  في مجال الصناعة.
     

يرتكـــز عمـــل الشـــركة علـــى وجـــود اســـتراتيجية واضـــحة  4
 .إلدارة المعلومات والمعرفة

     

الشركة أسـلوب خـزن المعرفـة الضـمنية )الخبـرات تتبع  5
 وتبادل الخبرات(.

     



 

 

تعتمـــد الشـــركة شـــبكة معلومـــات داخليـــة للوصـــول إلـــى  6
 قاعدة البيانات ) أجهزة الحاسوب، نظام األرشفة(.

     

تقوم الشركة وبشكل مستمر بتدريب موظفيهـا مـن قبـل  7
 خبراء متمرسين داخليًا وخارجيًا.

     

ــــ 8 ــــتتبن لتطــــوير وتحســــين  اى الشــــركة أحــــدث التكنولوجي
 أعمالها.

     

تســــتند الشــــركة علــــى إدارة المعرفــــة لوضــــع وصــــياغة  9
 األهداف والخطط االستراتيجية للشركة.

     

10 
ـــــى تـــــوفير األجهـــــزة والبرمجيـــــات  تحـــــرص الشـــــركة عل
المتطورة لتشـغيل ومعالجـة وخـزن المعلومـات )الوثـائق 

 .الداخلية والخارجية(

     

 

 أي مالحظات ترغب يف تقدميها يف هذا اجملال:

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. 

 

 

 

  



 

 

 ترك العمل خالل العشر السنوات الخيرة
 عدتقا عجز نقل متوفي استقالة ت

 عالي بلومد
 ليسانس
 بكالوريوس
 ماجستير
 دكتوراق

205 27 71 17 25 

 د متوسط، شهادة
 36 84 183 100 178 ثانوية

 تدريب مهني،
 شهادة اعدادية،
 شهادة ابتدائية،
 رخصة قيادة،
 ال يوجد

114 47 40 85 109 

 170 286 394 174 494 المجموع
      
      

 1321 االجمالي

 العمالة حسب سنوات العمر توزيع أعداد
 سنة 65 -60 سنة 60 -51 سنة 50-41 سنة 40-31 سنة 30-20من  

 81 1054 2985 1939 811 عدد العمالة
 6870 االجمالي

 

 


