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Abstract 

This study aimed to determine and measure the impact of knowledge capital on the 

performance of Libyan government hospitals by identifying the availability of knowledge 

capital requirements in Libyan hospitals in general and in Al Khums Teaching Hospital in 

particular, and how it could be applied, especially in the existing circumstances, as well as 

identify the difficulties that facing its application, propose solutions and appropriate 

recommendations that enhance its role and contribution to improve the performance of the 

hospital under study. In this study the descriptive analytical approach was used to describe 

the phenomenon under study, through the data collection tool (questionnaire) and analysed 

by the (SPSS) program. 

The results of study reported that there are six dimensions of the knowledge capital have a 

significant impact on the hospital performance. These, dimensions are polarisation, industry, 

stimulation, preserving, attention to beneficiaries and training and development. Where, 

preserving was more effect on the hospital performance than other dimensions,  attention to 

beneficiaries, stimulation, training and development, industry, and polarisation have little 

impact on the hospital performance respectively .  
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 المقدمة 1.1

يعّج "رأس السال السعخفي" أحج السفاهيم الحجيثة في اقتراد السعخفة، والحي أصبحت فيه السعخفة مهردًا استخاتيجيًا 
لحا تدعى معظم السشظسات عمى اختالف أنهاعهاا يتشامى بذكل تخاكسي، ويؤثخ بذكل كبيخ عمى أداء السشظسات. 

بذاخي وددارتاه وتياهيخا واالحتفاا، باه، أي أن تبشاي لهاا رأس ماال معخفااي  نحاه االساتثسار فاي الساهرد ال وأحجامهاا 
متجاجد ماان اافكاار والسعخفااة البذاخية والسهجااهدات الفكخياة بذااكل عاام، وأن تهااتم بساا يشسااي روح ا باجا  واالبتكااار 

 وبسا يحقق أهجافها ويخفع من أدائها.

أن تشظخ في عالقتها ومهقعها من اقتراد السعخفة،  والسدتذفيات ليدت مدتثشاة من ذلك طبعًا، انه يجب      
لاايذ هااحا مهاكبااة لعرااخ السعمهمااات واقتراااد السعخفااة فحدااب باال انهااا أصااال مالسدتذاافيات م ماان السشظسااات 
الخجمياااة التاااي تقاااجم الخاااجمات الراااحية افاااخاد السجتساااع، ااماااخ الاااحي يتيماااب مااان السداااؤولين فيهاااا االهتساااام بهاااا 

أفزاال الخااجمات الرااحية لمسختااادين لهااا والشاادالء والسخسااى وكافااة السدااتفيجين مشهااا خجمااًة وتيااهيخ أدائهااا لتقااجيم 
اهاااجافها ورساااالتها، فهاااي تحتااااج بجرجاااة أولاااى إلاااى عااااممين يسمكاااهن السعخفاااة ويجياااجونها، ويداااعهن لتقاااجيم خجماااة 

لياااة، إساااافًة إلاااى صاااحية تتسياااد بالداااخعة والجاااهدة العالياااة، وكاااحلك إلاااى تشظااايم داخماااي اداء العسااال بسخوناااة وفعا
مدااتفيجون يحفظااهن عالقاااتهم  وتعااامالتهم مااع تمااك السدتذاافيات، بسعشااى أكثااخ دقااة يجااب أن تبشااي لهااا رأس مااال 
معخفاي، ان هاحا ااخياخ يخاجمها اساتخاتيجيًا فاي الخفاع مان أدائهاا ويزاسن لهاا الهفااء بالتداماتهاا واساتسخاريتها فاي 

 السدتقبل.

خ رأس السااال السعخفااي فااي أداء السدتذاافيات الحكهميااة كجراسااة ميجانيااة عمااى سااتخكد هااحا الجراسااة عمااى تحجيااج أثاا
 مدتذفى الخسذ التعميسي.

 مذكمة الدراسة: 1.2

ٌتعااّج السدتذاافيات ماان السشظسااات الخجميااة التااي تقااجم الخااجمات الرااحية افااخاد السجتسااع، اامااخ الااحي يتيمااب ماان 
والخفع من أدائها لتقجيم أفزل الخجمات لمسدتفيجين مشها. ونظاخًا إدارتها زيادة االهتسام بها والعسل عمى تيهيخها  

ليبيعاة عسمهااا فاانن حدان أداء العاااممين فيهااا وكفااءة إنتاااجيتهم ماان خاالل تاا ديتهم عسمهاام، يعكاذ مااج  مااا يتااهفخ 
 .لهحا السدتذفى من كفاءات بذخية تؤد  أنذيتها بكفاءة وفاعمية

بها الباحثان لسدتذفى الخسذ التعميسي، وبعج التحاجث ماع بعال الساه فين ومن خالل الديارة السيجانية التي قام 
فيها، الحظشا وجهد سعف في أداء السدتذافى وهاحا يتزان مان خاالل )تاخدي مداته  الخاجمات، قماة ا مكانياات 

ب، السادية والسالية، تجاخل في السهام والرالحيات، سعف عسميات االترال والتشديق باين ا دارات، كثاخة الاياا
 سعف عسمية تقييم أداء العاممين، عجم التقيج التام بالهصف والتهصيف اله يفي(.

وانيالقًا من حخص السدتذفى عمى تحدين وتيهيخ أدائها لمهصهل إلى ااداء اامثل، فان الباحثان يخغباان فاي 
راساة الخئيداة تتسحاهر دراساة أثاخ رأس الساال السعخفاي فاي أداء السدتذافى. وت سيداًا عماى ماا تقاجم فانن مذاكمة الج

 :حهل ا جابة عن التداؤل الخئيذ

  ما مج  ت ثيخ رأس السال السعخفي في أداء مدتذفى الخسذ التعميسي؟ -
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   فرضيات الدراسة:3.1 

 :في سهء العخض الدابق لمسذكمة البحثية فننه يسكن صياغة فخسيات الجراسة كاآلتي

 -ائية لاااخأس الساااال السعخفاااي ب بعاااادا الستسثماااة فاااي )االساااتقيابالفخساااية الخئيداااة: ال يهجاااج أثاااخ ذو داللاااة إحرااا
االهتسااام   -السحافظااة عمااى رأس السااال السعخفااي  -تشذاايط رأس السااال السعخفااي  -صااشاعة رأس السااال السعخفااي

 التجريب والتيهيخ( عمى أداء مدتذفى الخسذ التعميسي. -بالسدتفيجين 

 :هي ويتفخ  من الفخسية الخئيدة ست فخسيات فخعية 

 .يهجج أثخ ذو داللة إحرائية لالستقياب عمى أداء السدتذفى قيج الجراسة الفخسية الفخعية ااولى:  ال -

الفخسية الفخعية الثانية: ال يهجج أثخ ذو داللة إحرائية لرشاعة رأس السال السعخفي عمى أداء السدتذفى قيج  -
 .الجراسة

إحرائية لتشذيط رأس الساال السعخفاي عماى أداء السدتذافى قياج الفخسية الفخعية الثالثة: ال يهجج أثخ ذو داللة  -
 ..الجراسة

الفخسية الفخعياة الخابعاة: ال يهجاج أثاخ ذو داللاة إحراائية لمسحافظاة عماى رأس السعخفاي عماى أداء السدتذافى  -
 .قيج الجراسة

اء السدتذاافى قيااج الفخسااية الفخعيااة الخامدااة: ال يهجااج أثااخ ذو داللااة إحرااائية لالهتسااام بالسدااتفيجين عمااى أد -
 .الجراسة

الفخسااااية الفخعيااااة الدادسااااة: ال يهجااااج أثااااخ ذو داللااااة إحرااااائية لمتااااجريب والتيااااهيخ عمااااى أداء السدتذاااافى قيااااج  -
 .الجراسة

 أىداف الدراسة: 4.1

 :تدعى هحا الجراسة إلى تحقيق مجسهعة من ااهجاف هي

 التعميسي.تحجيج وقياس أثخ رأس السال السعخفي في أداء مدتذفى الخسذ  -1

 التعخف عمى مج  تهفخ أبعاد رأس السال السعخفي في السدتذفى قيج الجراسة.  -2

 .التعخف الهقهف عمى أهم الرعهبات والسذاكل التي من ش نها أن تؤثخ في أداء السدتذفى قيج الجراسة  -3

 اقتخاح الحمهل والتهصيات التي تدهم في تيهيخ ورفع أداء السدتذفى من خالل رأس مالها السعخفي.  -4

 أىمية الدراسة: 5.1

بالشداااابة لمباحثااااان: تدااااهم هااااحا الجراسااااة فااااي تشسيااااة وصااااقل مهااااارات الباحثااااان وتشسيااااة قااااجراتهسا فااااي مجااااال  -1
 البحث العمسي.

داااااااته  أداء مدتذااااااافى الخساااااااذ التعميساااااااي مااااااان بالشدااااااابة لمسدتذااااااافى: محاولاااااااة لمسدااااااااهسة فاااااااي تياااااااهيخ م -2
خااااااالل تدااااااميط الزااااااهء عمااااااى مهسااااااه  رأس السااااااال السعخفااااااي كااااااهن الجراسااااااة تقااااااهم بذااااااخح ااساااااامهب العمسااااااي 

 الحي يسكن من خالله التهصل إلى العسل عمى تيبيقه وددارته في السدتذفى.
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لااااة سااااج الااااشق  الحاصاااال بالشداااابة لمعماااام: تدااااهم هااااحا الجراسااااة فااااي إثااااخاء السكتبااااة العخبيااااة والسحميااااة ومحاو  -3
 في أدبيات هحا السهسه .

 :تتسثل حجود هحا الجراسة في اآلتي حدود الدراسة:  6.1

 .الحجود السكانية: تقترخ هحا الجراسة عمى مدتذفى الخسذ التعميسي الهاقعة داخل نياق مجيشة الخسذ .أ 

 .2018 -2017الحجود الدمشية: تستج هحا الجراسة خالل الفتخة الدمشية  .ب 

د السهسااااهعية: تقترااااخ هااااحا الجراسااااة عمااااى قياااااس أثااااخ رأس السااااال السعخفااااي فااااي أداء السدتذاااافيات الحااااجو  .ج 
 .الحكهمية

انيالقاًا مان طبيعاة الجراساة ولسعخفاة إجاباات تدااؤالت الجراساة واختباار فخساياتها لمتعاخف   منيج الدراسةة: 7.1
، فقاااج تااام اساااتخجام الساااشه  الهصااافي عماااى دور رأس الساااال الفكاااخي فاااي بشااااء ميااادة تشافداااية لمذاااخكات قياااج الجراساااة

 .التحميمي الحي يعتسج عمى دراسة الظاهخة محل الجراسة كسا تهجج في الهاقع ويهتم بهصفها وصفًا دقيقاً 

تكااَهَن مجتسااع الجراسااة ماان جسيااع مااجراء ا دارات والسكاتااب ورؤساااء ااقدااام بسدتذاافى  مجتمةةا الدراسةةة: 8.1 
 ( مفخدة. 60الخسذ التعميسي والبالغ عجدهم )

 (1الججول رقم)

 المجمهع رؤساء االقدام مدراء اإلدارات مدراء المكاتب البيان

 60 43 8 9 العدد

  ونظخًا لراخ حجم مجتسع الجراسة، تم استخجام أسمهب السدن الذامل لجسيع مفخدات مجتسع الجراسة.

 مرادر البيانات:  9.1

السعمهماااات السختمفاااة مااان الكتاااب والاااجوريات والشاااجوات البياناااات الثانهياااة: تااام الحراااهل عميهاااا مااان مراااادر  .1
والساؤتسخات والسخاجاع ذات العالقااة بسهساه  الجراساة، واالسااتعانة بذابكة السعمهمااات الجولياة، وكاحلك مااا جساع ماان 

 .بيانات مهجهدة في سجالت السدتذفى قيج الجراسة

 ام أداة جسع البيانات)االستبانة(البيانات ااولية: تم الحرهل عميها من مفخدات مجتسع الجراسة باستخج .2

 :أداة جما البيانات 10.1

بعااج االطااال  عمااى عجيااج الجراسااات الدااابقة الستعمقااة بسهسااه  الجراسااة، تاام ترااسيم اسااتبانة كاا داة لجسااع البيانااات 
ااولياااة لمجراساااة، بعاااج تيهيخهاااا ودجاااخاء بعااال التعاااجيالت عميهاااا، وذلاااك بعاااج أن تااام عخساااها عماااى مجسهعاااة مااان 

 .وذوي االختراص السحكسين

تشاولاات الجراسااة الحاليااة مهسااه  " رأس السااال السعخفااي وأثااخا عمااى أداء السدتذاافيات  :متغيةةرات الدراسةةة 11.1
 :الحكهمية" وبالتالي يسكن تهسين الستايخات ااساسية في هحا الجراسة عمى الشحه التالي
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عبااخ عاان أبعاااد رأس السااال السعخفااي وهااحا : )رأس السااال السعخفااي( ويزاام ساات متايااخات تأواًل: المتغيةةر المدةةتق 
السحافظااة عماااى رأس  -تشذاايط رأس السااال السعخفااي -صااشاعة رأس السااال السعخفاااي -الستايااخات هي)االسااتقياب

   التجريب والتيهيخ( -االهتسام بالسدتفيجين -السال السعخفي

 والستسثل في )أداء السدتذفى(. :ثانيًا: المتغير التابا

لتحمياال بيانااات  (SPSS) تاام اسااتخجام البخنااام  ا حرااائي الحاادم االجتساعيااة انةةات:طةةرت تحميةة  البي 12.1
 الجراسة ااولية.

 مرطمحات اإلجرائية لمدراسة: 13.1

هاه " اماتالك مدتذافى الخساذ لكفااءات متسيادة لهاا القاجرة عماى تياهيخ وتحاجيث الشظاام  :رأس السال السعخفي -
 ويدسى أيزًا)رأس السال الفكخي(. الخجمي وبيخق )غيخ تقميجية("، وفي كافة السدتهيات ا دارية.

هاحا ااداء السؤسدي: هه عسمية قياس مشظسة مهجهاة انذاية السدتذافى لتحجياج الجهاهد السبحولاة فاي إطاار  -
 السدتذفى لتحقيق أهجاف معيشة في سهء السقارنة بين ما تم إنجازا فعاًل وبين السعاييخ السهسهعة مدبقًا.

هااه السكااان الااحي تقيسااه الجولااة ليقااجم فيااه الخااجمات الرااحية واليبيااة لكافااة السدااتفيجين  السدتذاافى الحكااهمي: -
 مجانًا.

جمها السدتذفى برهرة مباشخة أو غيخ مباشخة سهاء وهه كل من يتمقى الخجمات الرحية التي تق السدتفيجين: -
 كان أفخاد أو مؤسدات.

 الدراسات الدابقة:  13.1

( بعنهان" دور رأس المةال الفكةرف فةي بنةاء الميةتة التنافدةية فةي مؤسدةات القطةاع 2018دراسة )بن نهبة  -
 العام"

يادة التشافداية بسؤسداات القياا  العاام. هجفت هحا الجراسة إلاى التعاخف عماى دور رأس الساال الفكاخي فاي بشااء الس
وطبقت الجراساة عماى الذاخكة الميبياة العاماة لمبخياج واالترااالت وتقشياة السعمهماات القابزاة والذاخكات التابعاة لهاا 
بسجيشااة طااخابمذ، تكااّهن مجتسااع الجراسااة ماان القيااادات ا داريااة والسدااؤولين مسثمااين فااي جسيااع السااجيخين العااامين 

( مفخدة، واتبعت الجراسة الساشه  الهصافي، 170رؤساء ااقدام بتمك الذخكات والبالغ عجدهم )ومجيخي ا دارات و 
.وتهصاامت (SPSS) وقااج تاام تحمياال البيانااات ااوليااة باسااتخجام بخنااام  الحدمااة االحرااائية لمعمااهم االجتساعيااة

افداية بالذاخكة، كاحلك وجاهد الجراسة إلى وجهد جج أثخ ذو داللة إحرائية لمخأس السال الفكخي  عمى بشاء ميادة تش
تفاوت في ت ثيخ مكهنات الخأس السال الفكخي عمى بشاء السيدة التشافدية بالذخكات محل الجراسة، حيث إن التا ثيخ 
ااكبااخ كااان لسكااهن رأس مااال العالقااات، يميااه رأس مااال الهيكمااي، ثاام رأس السااال البذااخي، وتهصاامت الجراسااة إلااى 

 .ئن خرهصًا التي تعيق رأس السال الفكخي العسل عمى تعجيل اانظسة والمها

تحميل أبعاد رأس السال الفكخي في السؤسدات التعميسياة باساتخجام  م( بعنهان"2017دراسة: )محمهد وحدين  -
 دراسة ميجانية عمى السجرسة الاخبية بابل.(SWOT)أداة تقشية 

في تحميل رأس السال الفكاخي فاي السشظساات  (SWOT) هجفت هحا الجراسة إلى  التعخف عمى دور استخجام أداة 
التعميسيااة، ماان خااالل تحجيااج نقااال القااهة والزااعف الجاخميااة فزااال عاان تحجيااج الفااخص والتهجيااجات الخارجيااة التااي 
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تهاجااه نساااه رأس الساااال الفكااخي. وقاااج اعتساااجت االساااتبانة كاا داة لمحراااهل عماااى بيانااات البحاااث، واختياااخت مجرساااة 
سااين جر انيًا لمبحااث، واختيااخت عيشااة البحااث بيخيقااة العيشااة العذااهائية البداايية ماان السالاخبيااة الستهسااية لمبشااين ميااج

فااي إدخااال (SPSS)( فااخدًا، وتاام اسااتخجام البخنااام  االحرااائي 34العاااممين فااي هااحا السجرسااة وقااج بمااغ حجسهااا )
شهياة باين اساتخجام وتحميل بيانات البحث، وقج أكجت نتائ  التحميل عمى وجهد عالقة ارتبال وت ثيخ ذات داللة مع

السشظساات التعميسياة. وتهصامت الجراساة إلاى االساتعانة باالخبخاء  وتحميال رأس الساال الفكاخي فاي (SWOT) أداة 
 والسخترين في مجال دراسة وتيهيخ رأس السال الفكخي.

( بعشااهان "قياااس رأس السااال السعخفاااي لمباااحثين بجامعااة بشااي سااهي : دراسااة تحميمياااة 2016)سةةيد   :دراسةةة -
 قيق السيدة التشافدية لمجامعة.لتح

واعتساااجت  ،هاااجفت الجراساااة إلاااى قيااااس رأس الساااال السعخفاااي لمبااااحثين لمهصاااهل لقيااااس السيااادة التشافداااية لمجامعاااة
الجراسة عمى البيانات السهجهدة في الجامعة من الهثائق والسدتشجات والماهائن. وتهصامت الجراساة إلاى أن الجامعاة 

( بااخاءة اختااخا ، كسااا اسااتحجثت الجامعااة العجيااج ماان الهحااجات 11تستمااك رأس مااال معخفااي ماان خااالل امتالكهااا )
بااحثين مشهاا وحاجة الشذاخ العمساي والتاي تذاجع البااحثين عماى لمسداعجة في تيبيق اافكار االبجاعية واالبتكارية لم

والفكخياااة. وتهصااامت الجراساااة إلاااى إنذااااء قاعاااجة بياناااات  القيادياااةالشذاااخ الاااجولي ومكافااا تهم والحفاااا، عماااى حقاااهقهم 
 لمباحثين تتزسن أنذيتهم العمسية والبحثية السختمفة.

 السال الفكخي في االبجا  في السرارف ااردنية" بعشهان " أثخ رأس م( 2010دراسة: )الروسان  العجمهني   -

وهجفت هحا الجراسة إلى الهقهف عمى مج  االهتسام الحي تهليه السرارف ااردنية لسهسه  رأس السال الفكاخي، 
وذلك من حيث )الرشاعة، االستقياب، التشذيط، السحافظة واالهتسام بالدباائن(، وعالقاة ذلاك بالقاجرات ا بجاعياة 

وقااج تهصاامت الجراسااة إلااى أن االهتسااام بااخأس السااال الفكااخي مااا زال بحااجود   .مين فااي هااحا السرااارفلااج  العااام
الرشاعة، التشذايط والسحافظاة )ماع القاجرات ا بجاعياة، )متهاسعة، وكحلك وجهد ت ثيخًا إيجابيًا لخأس السال الفكخي 

ام بالدباائن( فاي تشسيااة القاجرات ا بجاعيااة. االساتقياب واالهتساا)وغابات هاحا العالقااة ا يجابياة لاخأس السااال الفكاخي 
وتهصاامت الجراسااة إلااى إعياااء جهااهد التشسيااة البذااخية والتااجريب بعااجًا اسااتخاتيجيًا يمبااي احتياجااات تشسيااة الياقااات 

 االبجا  والتعمم.

 :التعميق عمى الدراسات الدابقة وأوجو االستفادة منيا-

رأس السال السعخفي عمى وجاه الخاهص، نداتشت  أن الجراساات بعج عخض الجراسات الدابقة التي تشاولها مهسه  
بيشسا تدعى هحا  (SWOT) تحميل -اابجا  -الدابقة حاولت قياس أثخ رأس السال الفكخي عمى )السيدة التشافدية

 .الجراسة لمتعخف عمى  أثخ رأس السال السعخفي في ا داء

استخجام االستبانة ك داة لجساع والبياناات، واساتخجمت الساشه  كسا اتفقت الجراسة الحالية مع الجراسات الجراسة في 
( 2010واتفقات ماع دراسة)الخوساان والعجيماي ،الهصفي التحميمي كسشهجياة مشاسابًة لسثال هاحا الشاه  مان الجراساات

 واستفادت من الجراسات الدابقة في تكاهين ا طاار.في تحجيج أبعاد رٍأس السال السعخفي كستايخات مدتقمة لمجراسة
 .الشظخي لسهسه  رأس السال السعخفي، وكحلك أيزًا في ترسيم وصياغة أداة الجراسة )االستبانة(
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 الجانب النظرف: .2

 المقدمة: 1.2

إّن التيااهر التكشهلاااهجي والعمسااي وثاااهرة االتراااالت قاااج أساااهم فااي تحقياااق تيااهر اقتراااادي ومعخفااي هائااال أدخااال 
ا نتاجيااة بسااا يعااخف بااصااهل السعخفيااة، والتااي يسكششااا القااهل إنهااا مفههمااًا ججيااجًا ل صااهل السداااهسة فااي العسميااة 

تسثل رأس السال السعخفي السختبط بننتاج أفكار ججيجة أو تياهيخ السهجاهد مشهاا، والسعتساج أصاال عماى رأس الساال 
 البذخي بسا يسثمه من خبخات ومعخفة يستمكها العاممهن أو القائسهن عمى العسمية ا نتاجية.

حجيث العهج وما زال يكتشفه الكثياخ مان الاساهض وعاجم الهساهح، خرهصاًا أناه   فههم رأس السال السعخفيوُيعجُّ م
يتعمق بااصهل السعخفياة )ااصاهل السعشهياة(. وقاج اختمفات السؤسداات واافاخاد فاي نظختهاا واهتسامهاا باه، فساشهم 

التيااهيخ إلااى نتاااج معخفااي ممسااهس عبااخ ماان رّكااد عمااى إيجاااد القيسااة وتيبيااق الااخؤ  واافكااار وتحهياال السهااارات و 
اساتثسار الساهرد البذاخي والسعخفاي، والابعل اآلخاخ ركااد عماى الخالصاات والشتاائ  والسشذاهرات فاي هاحا السجااال، 
ووفقًا لهجهات الشظخ السختمفة نجج أن هحا السهسه  لم يتبمهر بعاج، بال يحتااج إلاى السدياج مان التهساين والبحاث 

مااخور عااجة سااشهات عمااى  هااهرا واستكذااافه إال أنااه ال يهجااج أتفاااق واساان عميااه ماان والتاا طيخ، وعمااى  الااخغم ماان 
حيااث نذاا ة االصاايالح واالسااتخجام فااي معشاااا الماااهي والتاا ويمي. حيااث إن مراايمن رأس السااال السعخفااي يتسثاال 

ساااة، بالسعخفاااة  التاااي يستمكهاااا العااااممين فاااي السشظساااات وتحهيمهاااا إلاااى أي شااايء لاااه قيساااة كبياااخة لمسشظسة.)الحالل
 .(4:ص2009

 تعريف رأس المال المعرفي: 2.2 

( أَول Johnsonville Foodوالاحي كاان ماجيخ شاخكِة جهنداهن ل طعساة ) (Ralph Stayer) ُيعجُّ رالاف ساتايخ
أهااَم  -ساااِبقاً -ماان أطمااق عبااارة "رأِس الساااِل السعخفااي" مشااح بااجِء التدااعيشياِت حيااث قااال: "كاناات السرااادر اليبيعيااة 

ُمتسااثِّاًل فااي الشقااج والسهجااهدات -الثااخوة الهطشيااة، وأهااَم مهجااهدات الذااخكات، وبعااج ذلااك أصاابن رأس الساااِل مكهناات 
هسا أهَم مكهناات الذاخكات والسجتساع، أّماا اآلن فقاج حاَل محاَل )السراادر اليبيعياة، والشقاج، والسهجاهدات  -الثابتة

ات الثخوة الهطشية وأغماى مهجاهدات الذاخكات".)السفخجي وصاالن، الثابتة رأِس السال السعخفي( الحي ُيَعجُّ أهَم مكّهن
 (.16ص:2003

 ،ويعااخف رأس السااال السعخفااي ب نااه" مجسهعااة ماان السااهارد السعمهماتيااة الستكهنااة عمااى هي ااة نااهعين ماان السعااارف
، وماان تاام نقمهااا إلااى اآلخااخين فااي شااكل وثااائق ومعااارف سااسشية ،معااارف  اااهخة يدااهل التعبيااخ عشهااا أو كتابتهااا

 (.Daft، 2001:p 157السشظسة" ) مبشية عمى الخبخات الذخرية والقهاعج التي تدتخجم في تيهيخ

 :أىمية رأس المال المعرفي 3.2

  :تتسثل أهسية رأس السال السعخفي في الشقال التالية 

يسكن تحققها يعج من أهم مرادر السيدة التشافدية لمسشظسات السعاصخة حيث أن العسل بنستخاتيجية التسييد ال  .1
 (.7: ص2010إال من خالل الشتاج الفكخي والستسثل في ا بجا  واالبتكار)العجسي، 

يعتباااخ مااان أكثاااخ السهجاااهدات قيساااة فاااي القاااخن الحاااادي والعذاااخين اناااه يسثااال قاااه  عمسياااة قاااادرة عماااى إدخاااال  .2
 (.7: ص2010التعجيالت الجههخية عمى كل شيء في أعسال مشظساتهم)عخابة وعهالي،
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سااااس لمسشظساااة ان السهجاااهدات الفكخياااة  تسثااال القاااهة الخفياااة التاااي تزاااسن بقااااء وساااتسخارية السشظساااة يعاااج اا .3
 (.130: ص2008)عجالن، 

قادر عمى خمق ثخوة خيالية من خالل قجرته عمى تدجيل بخاءات االختخا  وهاحا ماا أكجتاه البحاهث والجراساات  .4
 (.158 :2008التي تشاولت رأس السال السعخفي )الجوري، 

 التمييت بين رأس المال المعرفي ورأس المال التقميدف  4.2

، من خالل )السادي أو السالي(يسكن تهسين أوجه االختالف بين رأس السال السعخفي ورأس السال التقميجي
 الججول التالي:

 ( االختالف بين رأس المال المعرفي ورأس المال التقميدف2) الجدول رقم

 رأس المال المعرفي التقميدفرأس المال  البيانات
 غيخ ممسهس وغيخ مشظهر  ممسهس ومشظهر  –مادي الدمة األساسية 

 في رؤوس اافخاد  داخل السشظسة المهقا
السعاااااااااااااااااااااااااجات، اادوات أو  النمهذج الممث 

 اامهال 
العساااااااااااااال ذوي السعاااااااااااااارف 

 والسهارات
 يديج باالستعسال يشق  باالستعسال االستعمال 
 قيسة  تكمفة  المحتهى 
 عسال ومهشيي السعخفة العسال اليجويين  األفراد 
 قيسة تبادل عشج االستعسال  قيسة استخجام وقيسة تبادل  القيمة 

 نهعي  كسي  نهعي/كمي

نحيخ، سالم عبج الخزاق، دور رأس السال الفكخي في تحقيق السيدة التشافدية لمسؤسداات  السرجر: نجيخ أبه سههة
الرااايخة والستهسااية، ممتقااى اسااتخاتيجيات التشظاايم ومخافقااة السؤسدااات الرااايخة والستهسااية فااي الجدائااخ، جامعااة 

  .2012ابخيل  19- 18الفتخة -قاصجي مخباح ورقمة 

 خرائص رأس المال المعرفي 5.2

ع رأس السال السعخفي بعجة خرائ  تسيادا عان غياخا مان ااصاهل أو الساهارد فاي السؤسداة، ولعال أهام هاحا يتست
 (10: ص2004الخرائ  هي: )العامخي، الاالبي، 

 رأس مال غيخ ممسهس يرعب قياسه. .1

 يسكن االستفادة مشه في مخاحل وعسميات مختمفة في نفذ الهقت .2

 ثسين يّتدم بالشجرة.  .3

 ال يسكن تقميجا بدههلة أو إحالل بجيل مكانه.  .4

 .  يتجدج في أشخاص لجيهم االستعجاد لحسمه.6

 .  له ت ثيخ كبيخ عمى السشظسة.7
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 أبعاد رأس المال المعرفي 6.2

باان (الباااحثين والستسثمااة فااي اآلتااي: أغمااب اهتسااام نالاات أبعاااد رأس السااال السعخفااي  التااي أهاام تحجيااج يسكاان
 :(64-56:ص2018نهبة،

ويسثل استقياب رأس السال السعخفي قجرة السشظسة عمى البحث عن الخبخات  استقطاب رأس المال المعرفي: -1
الستقجماااة والسهاااارات الشاااادرة وجاااحبها لمعسااال فيهاااا. كساااا إن عسمياااة التاااجقيق فاااي اختياااار العشاصاااخ السخشاااحة لذاااال 

لدااميسة لتقااجيخ احتياجااات السؤسدااة و ااائف تدااهم فااي بشاااء وتشسيااة وته يااف القااجرات ا بجاعيااة بهسااع ااسااذ ا
وتحجيااج مهاصاافات وخرااائ  السااهارد البذااخية السيمهبااة بعشايااة، إلااى جانااب الت كااج ماان التهافااق السعخفااي والشفدااي 
واالجتساااااعي ل شااااخاص السخشااااحين مااااع متيمبااااات اله يفااااة، ويسكاااان حرااااخ أهاااام االسااااتخاتيجيات التااااي يسكاااان 

 استخجامها في هحا الرجد من خالل

ل من سهق العسل: وهشا يشباي عماى إدارة الساهارد البذاخية متابعاة العقاهل البخاقاة والشاادرة، وجاحبها شخاء العقه  - أ
كسهارات وخبخات متقجمة تدتفيج مشها السؤسدة بذكل كبيخ في زيادة رصايجها السعخفاي، والاحي ياشعكذ فاي زياادة 

 عسميات االبتكار وا بجا  باستسخار.

لسااهارد البذااخية ا لكتخونيااة، وتسثاال مخيااط يهساان السهااارات والخبااخات شااجخة الكفايااات: وهااي أحااج تقشيااات ا - ب
والسعااارف السيمهبااة لمسشظسااة، فزاااًل إلااى ساايختهم الحاتيااة ماان أجاال تحجيااج الساادي  الرااحين ماان السااهارد البذااخية 

لسعخفاي، لمسخشحين، وتدهل هحا االستخاتيجية استخجام أسهاق السهارد البذخية )التدهيق ا لكتخوني( لخأس الساال ا
 باستخجام الحهاسيب.

ويسثل قجرة السؤسداة عماى زياادة رصايجها السعخفاي باساتسخار مان خاالل تعدياد  صناعة رأس المال المعرفي:  -2
وتشسيااة العالقااات بااين السااهارد البذااخية لمتعاااون عمااى حاال السذااكالت السعقااجة، وتااتم عسميااة صااشاعة رأس  السااال 

 السعخفي من خالل:

في التعخف عمى السعخفة بسختمف أنهاعهاا التاي تحتاهي عميهاا السشظساة، وبشااء خاخائط خخيية السعخفة: تداعج  .أ 
 تهصف السدارات السؤدية إليها، أي تحجيج فجهة السعخفة ومحاولة غمق هحا الفجهة برشاعة السيمهب مشها.

السشظساااات السقمهباااة: أي التحاااهل مااان الهياكااال الهخمياااة التقميجياااة إلاااى هياكااال مخناااة تداااسن باااندارة رأس الساااال   .ب 
السعخفي بسخونة عالية، ان طبيعة الهيكل التشظيسي السقمهبة تدسن بحخية تامة لمسحتاخفين فاي إصاجار التعميساات 

 .وااوامخ

العشكباهت يذاارك فياه مجسهعاة ابتكارياة متسيادة تتفاعال تكهين شبكات معخفية: تسثل ااندجة الفكخية تذاكيل   .ج 
 وتتعمم من بعزها البعل.

إن ته ياااف ااشاااخاص السباااجعين وذوي السعاااارف الستسيااادة يتيماااب وجاااهد قياااادة ذكياااة داخااال  :القياااادة الحكياااة  .د 
 السشظسة، إذ يحتم عمى السدؤولين التخكيد عمى التعمم وتججيج السعارف أكثخ من إعياء ااوامخ.

 .لسعمهمات والسعخفة: فتن قتهات االترال وتدييخ تجفق السعمهمات والسعخفة بين قياعات وجساعات العسلا -ه

التكااهين والااتعمم: االهتسااام بتفعياال التكااهين وتخسااي  روح الااتعمم لااج  السااهارد البذااخية ودتاحااة الفااخص أمااامهم  -و
 لمسذاركة في السؤتسخات والشجوات العمسية والسهشية.
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ويسثاال مجسهعااة ااساااليب السدااتخجمة ماان السشظسااة  نعاااش عسميااة ا بااجا   :لمةةال المعرفةةيتنذةةير رأس ا -3
 عميهاا  يتهجاب لاجيها والخباخات بالكفااءات تهاتم السشظساة كانات واالبتكاار عشاج مهاردهاا البذاخية  باساتسخار، فانذا

 اساتخجام مان باج ال عمياه، بالسعخفاة، السكثاف لمتذابع التشذايط بسباجأ تعسال أن بسعشاى بهاا، واالهتساام العشاياة
 لهام الحهشياة القاجرات شاحن خاالل مان وذلاك با ول أوالً  عقهل مهاردها البذخية في السهجهدة والسعارف السعمهمات

 الاحهشي، مثال: العراف ذهشياة أسااليب كاساتخجام اافكاار تهلياج فاي مشاسابة لمسذااركة بي اة تاهفيخ خاالل مان
 تم عسمية تشذيط رأس السال السعخفي من خالل أربع مخاحل هي:السخنة، وت الجساعي، واالجتساعات والتفكيخ

 رسم خارطة لمسعارف واالستفادة في تهصيمها إلى مرادر اتخاذ القخار. .1

 تيهيخ السعخفة الججيجة لمسهرد البذخي. .2

 تحجيج بهاعث السعخفة ااساسية لمسشظسة. .3

 تخدين واستخجا  ونذخ السعخفة عمى مدته  السشظسة ككل.  .4

وتعشي قجرة السشظسة عمى االهتسام بالياقاات السعخفياة والشجاهم الالمعاة  :عمى رأس المال المعرفي المحافظة  -4
من السهارد البذخية القادرين عمى إنتااج أفكاار ججياجة أو تياهيخ أفكاار قجيساة تخاجم السشظساة، حياث تكسان مذاكمة 

لة أو الشقال إلاى أقداام أخاخ . هاؤالء العجيج من الذخكات في استشداف السدتخجمين عان طخياق التقاعاج أو االساتقا
السدااتخجمهن لااجيهم السعخفااة فااي أعسااالهم وجسيااع البيانااات اّلتااي تااجعم عسمهاام، ويعخفااهن كيااف تداايخ اامااهر فااي 
الذخكة وما هه اّلحي يرمن أو ال يرمن لمذخكة، ولكن ال تهجج هشاك حهافد أو وساائل لتباادل السعخفاة أو طاخق 

ا هاؤالء السداتخجمهن لرخاخين فاي داخال الذاخكة. وتاتم عسمياة السحافظاة عماى رأس نقل تمك السعخفاة التاي يستمكها
تقميااال فاااخص االغتاااخاب  -الساااال السعخفاااي فاااي السشظساااات بااااليخق التالياااة:)التحفيد الساااادي والسعشاااهي واالبتكااااري 

 التجريب والتيهيخ السدتسخ(. -اله يفي

ومقتخحااتهم وأخاحها بعاين االعتباار  السداتفيجينآراء ويقرج به مج  اهتسام السشظسة با بالمدتفيدين: االىتمام  -5
 رغباتهم وتمبية احتياجاتهم تفّهم السشظسة وعمى عشج ترسيم الخجمات والسشتجات لهم وحتى تعجيل السهجهد مشها،

السداتقبمية،  واتجاهاتهاا السشظساات أداء تقيايم فاي تاجخل التاي السؤشاخات السداتفيجين مان رساا ويعاجّ  وتهقعااتهم،
السعمهماات واالترااالت. وتاتم عسمياة االهتساام بالسداتفيج مان خالل:)وساع نظاام تهثياق  تقشياة اساتخجام خرهصاً 

 مشن السدايا ا سافية لمسدتفيجين(. -وسع نظام تقجيم الخجمة لمسدتفيج -متيمبات السدتفيجين

الكفاااءة ا نتاجيااة  يسثاال التااجريب مكانااة مهسااة بااين اانذااية ا داريااة الهادفااة عمااى رفااع التةةدريب والتطةةهير:  -6
والخجمية وتحدين أساليب العسل في السشظسات، ولعل الدبب في هحا السكانة عمى السدتهيات ا دارية السختمفة، 
هااه الااجور الااحي يؤديااه التااجريب فااي تيااهيخ وتشسيااة الكفاااءات البذااخية مسااا يداااعج فااي تحقيااق أهااجاف السشظسااة، 

الذخراي، حياث إن الذاعهر مان قبال الفاخد بحاجاة التاجريب ياجل با سافة إلى تحقيق مدته  عاٍل مان ا شابا  
القابمية عماى الاتعمم لتايياخ الدامهك فاي االتجااا  -عمى  اهختين سمهكيتين هسا:)قجرته عمى تحميل قابميته وكفاءته

 السخغهب فيه(.

 بناء رأس المال المعرفي:   6.2      

 (.13:ص2004تي:)العامخي والاالبي،تتيمب عسمية بشاء رأس السال السعخفي في السؤسدة اآل
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. خمق أقياب صاشاعية مان خاالل عسمياات دما  ودياة فاي بعال مشظساات ااعساال الخاصاة، وبالتاالي يرابن 1
 لهحا ااقياب القجرة السادية والبذخية في تكهين واالستفادة من السعخفة الستاحة.

الرعيج الخاص في تكشهلهجياا السعمهماات . خمق محيط ودطار معخفي من خالل تهي ة اارسية السشاسبة عمى 2
 ودعادة الشظخ في ا جخاءات والقهانين الدائجة.

. أن يكهن هشاك جامعات ومخاكد بحهث رائاجة مختبياة بالقياعاات االقتراادية مان خاالل التعااون باين القياا  3
 العام والقيا  الخاص.

 .لمسشظسة . التخكيد عمى العشاصخ الجههخية السسثمة لخأس السال السعخفي5

. التخكيد عمى حدن إدارة السهرد السعخفي السهجهد أصاًل قبل تذتيت الجههد في اقتشاء أصهل معخفياة إساافية 6
 ججيجة قج ال تقه  السشظسة عمى االستفادة مشها فالبجاية الرحيحة مهسة ججًا في إدارة رأس السال السعخفي.

ية، حيث أن هشاك إشكالية تتجدج في اعتباار ا دارة العمياا . تشسية قجرة تذخي  ههية ااصهل السعخفية الحقيق7
نفدااها أو بعاال الحمقااات ا داريااة القخيبااة مشهااا مااهردًا معخفيااًا وحيااجًا فااي السشظسااة اامااخ الااحي يهلااج ا حبااال عشااج 

 ااصهل السعخفية ااخخ .

بالسشظساة، حياث أن التجاارب . بحل جههد كبياخة لخماق السعخفاة الحاتياة، أو تكاهين رأس الساال السعخفاي الخااص 8
أثبتات أن السعخفااة السداتهردة ماان الخااارج غالباًا مااا تكااهن اساتهالكية تاادول بداخعة إال مااا يتبقااى مشهاا متجدااجًا فااي 

 بعل ااصهل السعخفية ومداهسًا في بشاء رأس السال السعخفي لمسشظسة.

 . الجانب العممي 3

يب االحرائية التي تم االعتساد عميها في تشفيح الجراسة يتشاول هحا الفرل عخسًا مفراًل لإلجخاءات وااسال
السيجانية، وتذسل أداة جسع البيانات إسافة إلى صجق أداة الجراسة وثباتها ومجتسع الجراسة وكحلك اختبار 

 الفخسيات والشتائ  والتهصيات.

 أداة الدراسة  1.3

استسارة االستبانة، واشتسمت عمى جدأين استخجم الباحثان االستبانة لاخض تحقيق أهجاف الجراسة فتم ترسيم 
أساسيين حيث أستخجم الجدء ااول لمبيانات الذخرية عن السبحهثين والستسثمة بالجشذ، العسخ، وسشهات 
الخبخة، الجخل. أما الجدء الثاني من االستسارة فتكهن من محهرين خر  ااول لمتعخف عمى أبعاد رأس السال 

( فقخة، وبهحا يكهن إجسالي 14وخر  الثاني اداء السدتذفى واشتسل عمى ) (فقخة،42السعخفي واحته  عمى )
( فقخة، ما عجا البيانات الذخرية،  وقج استخجم التخميد الخقسي في تخميد إجابات أفخاد السجتسع 56االستبانة )

ودرجتان لإلجابة لإلجابات الستعمقة بالسقياس الخساسي، حيث تم إعياء درجة واحجة لإلجابة )غيخ مهافق بذجة( 
)غيخ مهافق( وثالث درجات لإلجابة )محايج( وأربع درجات لإلجابة )مهافق( وخسذ درجات لإلجابة )مهافق 

( لإلجابات الخسدة، كشقية 5، 4، 3،  2، 1( وهه متهسط القيم )3بذجة(، وقج تم استخجام متهسط القياس )
وقج تم حداب طهل الفتخة عمى  0.8السدتخجمة هي  وكان طهل الفتخة ،مقارنة لتحجيج مدته  إجسالي كل محهر

 .5عمى  4أساس قدسة 
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 ( ترميت بدائ  االجابة3جدول )

 مهافق بذجة مهافق محايج غيخ مهافق غيخ مهافق بذجة ا جابة

 5 4 3 2 1 التخميد

1.79 – 1 السخجن متهسط  1.8– 2.59  2.6 – 3.39  3.4 – 4.19  4.2 – 5  

مجتسع الجراسة من جسيع مجراء ا دارات والسكاتب ورؤساء ااقدام بسدتذفى  يتكهن  مجتما الدراسة 2.3
(، ونظخًا لراخ حجم مجتسع الجراسة ودمكانية الهصهل لجسيع مفخداته فقج 60الخسذ التعميسي والبالغ عجدهم)

سارة ( است43( استسارة وتم استخداد )60حيث قام الباحثان بتهزيع ) .تم استخجام أسمهب السدن الذامل
 ( استسارة.41( استسارتين غيخ صالحة لمتحميل وبهحا يكهن عجد االستسارات الخاسعة لمتحميل)2واستبعجت )

 ( ندب االستمارات المهزعة 4جدول رقم )

عاااااااااااااااااااااااااااااااجد 
االستسارات 

 السهزعة

عاااااااااااااااااااااااااااااااجد 
االستسارات 

 السفقهدة

نداااااااااااااااااااااااااااابة 
االستسارات 

 السفقهدة

عاااااااااااااااااااااااااااااااجد 
االستسارات 
غيااااااااااااااااااااااااااااااخ 

 صالحة

نداااااااااااااااااااااااااااابة 
االستسارات 
غيااااااااااااااااااااااااااااااخ 

 الحةص

عاااااااااااااااااااااااااااااااجد 
االستسارات 

 الرالحة

نداااااااااااااااااااااااااااابة 
االستسارات 

 الرالحة

60 17 28% 2 3% 41 68% 

 الردت والثبات 3.3

 أواًل: الردت:

يعتبخ الرجق البشائي أحج مقاييذ صجق ااداة الحي يقيذ مج  تحقق ااهاجاف التاي تخياج ااداة الهصاهل إليهاا، 
(أن جسياع 5يباين جاجول ) .بالجرجااة الكميااة لفقااخات االساتبانةويباين ماج  ارتباال كال مجاال مان مجااالت الجراساة 

وباحلك يعتباخ جسياع  α= 0.05معامالت االرتبال في جسيع مجاالت االستبانة دالة إحرائيًا عشاج مداتهي معشهياة
 مجاالت االستبانة صادقة لسا وسع لقياسه.

 والدرجة الكميةجال من مجاالت االستبانة ( معام  االرتباط بين ك  م5رقم )جدول 

 Sig  القيسة ا حرائية معامل بيخسهن لالرتبال السجال 
748 االستقياب 1 .0  0.000 
783 صشاعة رأس السال السعخفي 2 .0  0.000 
866 تشذيط رأس السال السعخفي 3 .0  0.000 
 0.000 0.908 السحافظة رأس السال السعخفي 4
 0.000 0.880 االهتسام بالسدتفيجين 5
 0.000 0.854 التجريب والتيهيخ 6
 0.000 0.738 أداء السدتذفى 7
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 ثانيًا: الثبات

يقرااج بثبااات االسااتبانة أن تعيااي هااحا االسااتبانة نفااذ الشتيجااة لااه تاام إعااادة تهزيااع االسااتبانة أكثاااخ ماان مااخة تحاات 
فاي نتاائ  االساتبانة وعاجم تاييخهاا  االساتقخارنفذ الظخوف و الذاخول، أو بعباارة أخاخ  أن ثباات االساتبانة يعشاي 

بذاكل كبيااخ فيسااا لاه تاام إعااادة تهزيعهاا عمااى السبحااهثين عااجة مااخات خااالل فتاخات زمشيااة معيشااة. وقاج تاام الت كااج ماان 
 ثبات االستبانة عن طخيق معامل ألفا كخونباخ.

 ( معام  ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة6جدول رقم)

 الرجق )الثبات(معامل ألفا كخونباخ  السجال 
 0.943 889.0 االستقياب 1
 0.948 0.898 صشاعة رأس السال السعخفي 2
 0.945 892.0 تشذيط رأس السال السعخفي 3
 0.964 0.930 السحافظة رأس السال السعخفي 4
 0.939 0.881 االهتسام بالسدتفيجين 5
 0.945 0.893 التجريب والتيهيخ 6
 0.874 0.821 أداء السدتذفى 7

 0.943 0.889 مجسه  االستبانة

 الرجق = الجحر التخبيعي السهجب لسعامل ألفا كخونباخ 

(أن قيسااة معاماال ألفااا كخونبااااخ كانااات مختفعااة لكال مجااال وتتااخاوح بااين 6يتباين ماان الشتااائ  السهسااحة فاي جااجول )
فقاخات االساتبانة كانات لكل مجال من مجاالت االستبانة. كحلك كانت قيسة معامل ألفا لجسياع  0.930، .8210

لكال مجاال مان مجاااالت  .9640،.8740(وكاحلك قيساة الراجق كانات مختفعااة لكال مجاال وتتاخاوح بااين .8890)
( وهاااحا يعشاااى أن معامااال الثباااات .9430كاااحلك كاناااات قيسااااة الراااجق لجسياااع فقاااخات االساااتبانة كانااات ) .االساااتبانة

 .والرجق مختفع

 ة:الهصف اإلحرائي وفق البيانات الذخري 4.3

 . الجنس:1

 ( يهضح تهزيا أفراد العينة حدب الجنس7جدول رقم )

 الجشذ تكخار)ك( الشدبة %
 ذكخ 28 68.3
 أنثى 13 31.7
 مجسه  41 100

( مان السبحاهثين مان 13%( و )68.3ندابته ) ( أن غالبياة السبحاهثين مان الاحكهر بساا7بيشت الشتاائ  فاي جاجول)
  .%(31.7ندبته ) ا ناث بسا
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 العمر:. 2

 ( يهضح تهزيا أفراد العينة حدب العمر8جدول رقم )

 العمر التكرار)ك( الندبة%

 سنة 35 إلى 25 15 36.6

 سنة45 إلى 36 12 29.2

 سنة 55 إلى 46 8 19.5

 فأكثر سنة55  6 14.7

      المجمهع 41 100

في حين أن  35إلى  25أعسارهم بين %( تتخاوح 36.6ندبته ) ( مبحهثا وما15( أن )8بيشت الشتائ  في ججول)
%( تتاخاوح 19.5ندبته ) ( مبحهثين وما8و) 45الى36%( تتخاوح أعسارهم بين 29.2ندبته ) ( مبحهثًا وما12)

ساشة فا كثخ. وهاحا  55%( تتخاوح أعساارهم مان 14.7ندبته ) ( مبحهثين وما6، و)55سشة إلى  46أعسارهم بين 
 يجل عمى إن السدتذفى تعسل عمى ته يف الذباب في السشاصب القيادية. 

 . المؤى  العممي:3

 ( يهضح تهزيا أفراد العينة حدب المؤى  العممي9جدول رقم )

 الندبة% التكرار)ك( المؤى  العممي

 41.5 17 بكالهريهس-دبمهم

 34.1 14 الماجدتير

 24.4 10 الدكتهراه

 100 41 المجمهع

 -دبمااااهم عااااالي)%( ماااان حسمااااة السااااؤهالت 41.5نداااابته ) ( مبحهثااااًا ومااااا17( أن )9بيشاااات الشتااااائ  فااااي جااااجول )
( مبحااهثين ومااا 10%( ماان حسمااة السااؤهالت )الساجدااتيخ( و)34.1( مبحااهثين ومااا نداابته )14بكااالهريهس( و )

( من حسمة السؤهل )الجكتهراا(. وهحا يجل عمى أن أغمب السبحهثين من ذوي السؤهالت العالية وهاه 24.4ندبته )
 .االستبانةفي فهسهم ليبيعة فقخات  يبين امتالك السدتذفى لكهادر متعمسة وكحلك يفيج الجراسة
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 .سنةهات الخبةةرة4

 ( يهضح تهزيا أفراد العينة حدب سنهات الخبرة10جدول رقم )

 سشهات الخبخة العجد الشدبة%

 سشهات 5أقل من  9 21.9

 سشهات 10إلى أقل من 5 10 24.4

 سشة 15إلى اقل من 10 12 29.3

 سشة ف كثخ15 10 24.4

 السجسه  41 100

( ساشهات ف قال 5%( كانات خباختهم )21.9( مان السبحاهثين وماا ندابته )9( أن )8بيشت الشتائ  في الججول رقم )
( 12( ساااشهات و )10( إلاااى أقااال مااان )5%( كانااات لهااام خباااخة تتاااخاوح مااان )24.4( مبحهثاااًا وماااا ندااابته )10و )

( مبحهثااًا ومااا 10ة و )( سااش15( إلااى أقاال ماان )10%( تخاوحاات خبااختهم مااا بااين )29.3مبحااهثين ومااا نداابته )
 سشة ف كثخ. وهحا يجل عمى أن أغمب السبحهثين يتستعهن بخبخات عالية. 15%( كانت لهم خبخة 24.4ندبته )

  :الهصف اإلحرائي لمتغيرات الدراسة 5.3

فقاخات لسعخفاة ماا إذا كااان الستهسااط الحاادابي لجرجااة االساتجابة لكال فقاخة مان  T فيسا يمي نتاائ  اساتخجام اختباار
 أم تختماف عشها اختالفًا جههخياًا أي براهرة واساحة إذا كانات 3محاور االستبانة تداوي القيسة الستهسية وهي 

(value-P) Sig  0.05أكبااخ ماان مدااته  الجاللااة = α حدااب نتااائ  بخنااام(SPSS)  فننااه ال يسكاان رفاال
أمااا إذا ،3قيساة الستهساية )السحاياج( وهااى الفخسية الرفخية ويكهن فاي هحا الحالة آراء أفخاد العيشة تقتاخب مان ال

فيتم رفل الفخسية الارفخية وقباهل الفخساية البجيماة α = 0.05أقل من مدته  الجاللة  Sig(value-P)كانات 
وفااي هااحا الحالااة يسكاان تحجيااج مااا إذا كااان متهسااط ا جابااة يديااج أو يااشق  برااهرة جههخيااة عاان القيسااة الستهسااية 

إشاارة قيساة االختباار فانذا كانات ا شاارة مهجباة فسعشااا أن الستهساط الحداابي لإلجاباة )السحايج( وذلاك مان خاالل 
 .يديج عن القيسة الستهسية )السحايج( والعكذ صحين

لسعخفاة ماا إذا كانات Tتم تحميل فقاخات هاحا السجاال باساتخجام اختباار  أواًل: تحمي  فقرات محهر أداء المدتذفى.
 أم زادت أو قمت عن ذلك. 3ى الجرجة الستهسية )السحايج( وهي متهسط درجة السهافقة قج وصمت إل
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 محهر أداء المدتذفى لفقرات (Sig) المتهسر الحدابي والقيمة االحتمالية (11جدول رقم)

 انفمشح د
انًزىسظ 

 انؾسبثٍ

انًزىسظ 

انؾسبثٍ 

 انُسجٍ

االَؾشاف 

 انًؼُبسٌ

 لًُخ اخزجبس

T 

انمًُخ 

 االؽزًبنُخ
 انزشرُت

1 
انًسزشفً أهذافهب رؾمك 

 كًب خطظ نهب.  انًؾذدح
4.30 85.97 0.63 16.92 0.000 1 

2 

رؾمك انًسزشفً انزغُُش 

انًطهـىة فٍ ؽُبح 

 انفئبد انًسزهذفخ نهب.

3.93 78.51 5.74 15.17 0.000 12 

3 

رسزضًش انًسزشفً 

يىاسدهب انًبنُـخ 

وانجششَخ ثطشَمخ يضهـً 

 نزؾمُـك أهذافهب.

4.21 84.18 5.64 15.45 0.000 3 

4 

رُفز انًسزشفً خططهب 

وأَـشطزهب فٍ فزشح 

صيُُخ كبفُخ رـزالءو يـغ 

طجُؼخ األَشطخ وفٍ 

 انىلذ انًؾذد.

4.59 81.79 5.67 13.35 0.000 9 

5 

نذي انًسزفُذٍَ سضب 

ػٍ انخذيبد انًمذيخ 

 يٍ لجم انًسزشفً.

4.18 83.58 5.69 13.89 0.000 5 

6 

صَبدح انطهت يٍ لجـم 

انًـسزفُذٍَ ػهً 

انخذيبد انزٍ رمذيهب 

 انًسزشفً.

4.19 83.88 5.61 16.55 0.000 4 

7 

انًغزًـغ انًؾهـٍ 

ساضـٍ ػــٍ انخذيبد 

 انزٍ رمذيهب انًسزشفً.

4.59 81.79 5.65 13.83 0.000 9 

8 

نهًسزشفً انمذسح ػهً 

انىصىل نفئبرهب 

 واالَزشبس انغغشافٍ.

4.21 84.24 5.65 16.54 0.000 2 

9 

رمذو انًسزشفً خذيبرهب 

ثفؼبنُخ أكجش يمبسَخ 

 ثبنًسزشفُبد األخــشي.

3.76 75.22 5.82 7.62 0.000 13 

1

5 

انًسزشفً رىاكــت 

انزطــىس انزكُىنىعٍ 

فٍ يغبل ػًههب ثصىسح 

 يسزًشح.

4.13 82.69 5.69 13.38 0.000 7 

1

1 

نذي انًسزشفً انًىاسد 

انجـششَخ انًؤههـخ 

انالصيخ السزًشاس 

 ػًههب.

4.57 81.49 5.72 12.14 0.000 15 

1

2 

رُغض انًسزشفً كبفخ 

أػًبنهب فٍ أولبرهب 

 انًؾذدح.

4.53 85.65 5.85 13.38 0.000 11 

1

3 

َزى رمُُى أداء ثطشَمخ 

يىضىػُخ وثؼُذا ػٍ 

 انزؾُض انشخصٍ.

4.12 82.39 5.73 12.14 0.000 8 
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1

4 

َزى يمبسَخ أداء 

انًسزشفً ثبنًسزشفُبد 

 ثصىسح دوسَخ. األخشي

4.16 83.28 5.67 14.33 0.000 6 

  5.555 18.42 5.48 82.2 4.11 عًُغ انفمشاد يؼب  

وأن الستهسااط  4.11يتزان مان الجااجول أن الستهساط الحداابي لجسيااع فقاخات مجاااالت " أداء السدتذاافى" يدااوي 
تداااوي  (Sig.) االحتساليااةوأن القيسااة  18.42تداااوي  T% قيسااة اختبااار  82.2الحدااابي الشداابي يداااوي 

وهاحا يعشاي  α = 0.05لحلك تعتبخ جسياع فقاخات محهر أداء السدتذفى دال إحرائيًا عشج مدته  داللة  0.000
 أن هشاك مهافقة من قبل السبحهثين عمى جسيع فقاخات محهر ااداء.

 :ثانيًا: اختبار الفرضيات

ثةر ذو داللةة إحرةائية لالسةتقطاب عمةى أداء المدتذةفى الفرضية الفرعية األولةى: ال يهجةد أ الفرضية األولى:
 .قيد الدراسة

لسعخفة ما إذا كانت  T تم اختبار هحا الفخسية من خالل فقخات مجال "االستقياب"، وقج تم استخجام اختبار
 أم ال أم زادت أو قمت عن ذلك. 3متهسط درجة السهافقة قج وصامت إلاى الجرجاة الستهسية )السحايج( وهي

 ( المتهسر الحدابي والقيمة االحتمالية لفقرات مجال االستقطاب.12جدول رقم )

 انفمشح د
انًزىسظ 

 انؾسبثٍ

انًزىسظ 

انؾسبثٍ 

 انُسجٍ

االَؾشاف 

 انًؼُبسٌ
 t اخزجبسلًُخ 

انمًُخ 

 االؽزًبنُخ
 انزشرُت

1 

رمىو إداسح انًسزشفً 

ثبإلػالٌ ػٍ اؽزُبعبرهب 

يٍ انًىاسد انجششَخ 

االػالٌ ثغًُغ وسبئم 

 انًزبؽخ.

4.04 80.90 0.71 12.12 0.000 3 

2 

رؼًم انًسزشفً ػهً 

اسزمطبة انؼُبصش 

انجششَخ يٍ روٌ 

انًهبساد انؼبنُخ 

 وانًخزهفخ.

4.54 90.75 0.70 17.89 0.000 1 

3 

رؼزًذ انًسزشفً ػهً 

اسزمطبة كفبءاد 

ولذساد  يزخصصخ فٍ 

يغبل انزخطُظ واإلداسح 

فٍ شغم انًُبصت 

 انمُبدَخ.

3.95 79.59 5.81 
9.55 

 
0.000 4 

4 

َزى رؾذَذ انششوط 

انىاعت رىفشهب فٍ 

شبغم انىظُفخ وفك 

انىصف وانزىصُف 

 انىظُفٍ.

3.59 71.82 5.88 5.48 0.000 6 

5 

رًزهك انًسزشفً َظبو 

يؼهىيبد انًىاسد 

 انجششَخ ؽذَش ويزطىس.

3.45 68.96 5.89 4.11 0.000 7 

 5 0.000 5.54 5.99 73.54 3.68َزى يشاعؼخ ػًهُخ  6
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االسزمطبة انزٍ رمىو 

 ثهب انًسزشفً.

7 

رًزهك انًسزشفً 

اإليكبَُبد انالصيخ 

السزمطبة يىاسد ثششَخ 

لبدسح ػهً اإلثذاع 

 واالثزكبس.

4.16 83.28 5.85 11.27 0.000 2 

   11.69 5.64 78.37 3.92 عًُغ انفمشاد يؼب  

وأن الستهساط الحداابي  3.92بذكل عام يسكن القهل ب ن الستهسط الحدابي لجسيع فقخات السجااال يااداوي       
، مساا 000.0تدااوي   (Sig) وأن القيسااة االحتسالياة 11.69تااداوي  T ،% قيسة اختباار78.37الشدبي يداوي 

وهاحا يعشاي أن  α = 0.05"مداته  داللاة  يجل عمى أن متهسط درجة االساتجابة لهاحا السجاال دال إحراائيًا عشاج
 هشاك مهافقة من قبل السبحهثين عمى فقخات هحا السجال.

 ( يهضح معام  االرتباط بين االستقطاب وأداء المدتذفى.13جدول رقم )

 معام  التحديد معام  االرتباط القيمة  الداللة المتهسر الحدابي المجال

 0.45 0.669 0.001 3.92 االستقطاب

وأن القيسة ،0.669( أن معامل االرتبال بين االستقياب وأداء السدتذفى بذكل عام يداوي 13يبين ججول )
أثخ ذو داللة  وهحا يجل عمى وجهد α =0.05وهي أقل من مدتهي الجاللة 0.001تداوي  (Sig)االحتسالياة 

يعشي رفل الفخسية ااولى %(، وهحا 45إحرائية بين االستقياب ودداء السدتذفى وأن ندبة ااثخ تداوي)
 وقبهل الفخض البجيل.

الفرضية الفرعية الثانية: ال يهجةد أثةر ذو داللةة إحرةائية لرةناعة رأس المةال المعرفةي عمةى أداء المدتذةفى 
 .قيد الدراسة

 لك  فقرة من فقرات (Sig( يهضح المتهسر الحدابي والقيمة االحتمالية )14جدول رقم )
 مجال صناعة رأس المال المعرفي   

 انفمشح د
انًزىسظ 

 انؾسبثٍ

انًزىسظ 

انؾسبثٍ 

 انُسجٍ

االَؾشاف 

 انًؼُبسٌ

لًُخ 

 االخزجبس

انمًُخ 

 االؽزًبنُخ
 انزشرُت

1 

رىنٍ انًسزشفً االهزًبو 

انكبفٍ نألفكبس 

وانًمزشؽبد واِساء 

 انزٍ َمزشؽهب انؼبيهىٌ.

4.06 81.19 0.78 11.18 0.000 5 

رؾزفع انًسزشفً  2

 ًَزهكىٌ انزٍَ ثبألفشاد
3.85 77.11 0.82 8.48 0.000 6 
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 وانًهبسح. انًؼشفخ

3 

رؼًم انًسزشفً ػهً 

 ورشغُغ انزكبء رىسُغ

 وانزغذَذ. االثزكبس

4.59 81.79 5.75 11.84 0.000 4 

4 

ًَزهك انؼبيهىٌ 

 ػهً انمذسح ثبنًسزشفً

 خاللخ أفكبس رىنُذ

 وعذَذح.

4.12 82.39 5.84 15.85 0.000 2 

5 

رؼًم انًسزشفً ػهً 

 فٍ انزكبيم يًبسسخ

 انؼاللبد يٍ خالل

األفكبس  رىؽُذ

 واألػًبل.

4.16 83.28 5.75 12.69 0.000 1 

6 

رهزى انًسزشفً  ثبألفشاد 

انًزًُضٍَ وانًجذػٍُ 

ورؼًم ػهً رذسَجهى 

 ورطىَش يهبسارهى.

4.12 82.39 5.77 11.91 0.000 2 

   13.64 5.64 81.34 4.57 عًُغ انفمشاد يؼب  

وأن الستهساط الحداابي  4.07بذكل عام يسكن القهل ب ن الستهسط الحدابي لجسيع فقخات السجاال ياداوي       
وهاي  000.0تدااوي   (Sig) وأن القيسااة االحتسالياة13.64تااداوي  T ،% قيسة اختبااار81.34الشدبي يداوي 

أن متهسط درجة االساتجابة لهاحا دال إحرائيًا وهحا يعشي أن هشااك مسا يجل عمى  0.05أقل من مدتهي الجاللة 
 مهافقة من قبل السبحهثين عمى فقخات هحا السجال.

 (  معام  االرتباط بين صناعة رأس المال المعرفي وأداء المدتذفى.15جدول رقم )

 معام  التحديد معام  االرتباط القيمة  الداللة المتهسر الحدابي المجال

 0.61 0.782 0.000 4.07 رأس المال المعرفي صناعة

(أن معامل االرتبال بين صشاعة رأس السال السعخفي وأداء السدتذفى بذكل عام يداوي 15يبين ججول )
أثخ ذو داللة  وهحا يجل عمى وجهد α =0.05وهي أقل من 0.000تداوي (Sigوأن القيسة االحتسالياة ،0.782

%(، وهحا يعشي رفل 61السعخفي وأداء السدتذفى وأن ندبة ااثخ تداوي)إحرائية بين صشاعة راس السال 
 الفخسية الثانية.

الفرضةةةية الفرعيةةةة الثالثةةةة: ال يهجةةةد أثةةةر ذو داللةةةة إحرةةةائية لتنذةةةير رأس المةةةال المعرفةةةي عمةةةى  عمةةةى أداء 
 ..المدتذفى قيد الدراسة
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 (لك  فقرة من فقراتSig( يهضح المتهسر الحدابي والقيمة االحتمالية )16جدول رقم )

 مجال تنذير رأس المال المعرفي 

 انفمشح د
انًزىسظ 

 انؾسبثٍ

انًزىسظ 

انؾسبثٍ 

 انُسجٍ

االَؾشاف 

 انًؼُبسٌ

لًُخ 

 االخزجبس

انمًُخ 

 االؽزًبنُخ
 انزشرُت

1 

رىفش انًسزشفً يؼذاد 

ورغهُضاد يزطىسح رالئى 

طجُؼخ وعىدح انخذيبد 

 انًمذيخ.

4.30 86.06 0.63 16.76 0.000 3 

2 

رشغغ إداسح انًسزشفً ػهً 

إلبيخ ؽهمبد انُمبش ثٍُ 

 انًىظفٍُ.

4.30 85.97 0.63 12.92 0.000 4 

3 
 ثُئخ رىفش نذي انًسزشفً 

 األفكبس. رىنُذ فٍ رسبػذ
4.35 85.97 5.76 

14.55 

 
0.000 4 

4 

َزىفش نذي انًسزشفً َظبو 

ارصبالد فؼبل َضًٍ رذفك 

 انًؼهىيبد ثًشوَخ وَسش.

4.40 88.06 0.68 17.00 0.000 1 

5 

رمىو إداسح انًسزشفً ثفزؼ 

لُىاد االرصبالد ثٍُ 

انؼبيهٍُ فٍ كبفخ انًسزىَبد 

 اإلداسَخ.

4.59 81.85 5.76 11.51 0.000 6 

6 
رؤيٍ ورؼًم انًسزشفً 

 ثًجذأ انؼًم ثشوػ انفشَك.
4.33 86.67 5.71 15.28 0.000 2 

7 

رسًؼ انًسزشفً نهؼبيهٍُ 

ثبنًشبسكخ فٍ وضغ 

 األهذاف.

3.95 79.57 5.79 9.78 0.000 7 

   18.45 5.55 84.74 4.24 عًُغ انفمشاد يؼب  

وأن الستهساط الحداابي  4.07بذكل عام يسكن القهل ب ن الستهسط الحدابي لجسيع فقخات السجاال ياداوي       
وهاي  000.0تدااوي   (Sig.) االحتسالية وأن القيساة13.64تاداوي  T ،% قيسة اختباار81.34الشدبي يداوي 

 .مسا يجل عمى أن متهسط درجة االساتجابة لهاحا دال إحرائياً ،α = 0.05 أقل من

 ( معام  االرتباط بين تنذير رأس المال المعرفي وأداء المدتذفى.17جدول رقم )

 معام  التحديد معام  االرتباط القيمة  الداللة المتهسر الحدابي المجال

 0.75 0.867 0.000 4.24 رأس المال المعرفي تنذير

(أن معامل االرتبال بين تشذيط رأس السال السعخفي وأداء السدتذفى بذكل عام يداوي 17يبين ججول )
أثخ ذو داللة  وهحا يجل عمى وجهد 0.05وهي أقل من 0.000تداوي (Sig)وأن القيسة االحتسالياة ،0.867

%(، وهحا يعشي رفل 75السعخفي وأداء السدتذفى وأن ندبة ااثخ تداوي)إحرائية بين صشاعة رأس السال 
 الفخسية الثالثة.
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الفرضية الفرعية الرابعة: ال يهجد أثر ذو داللةة إحرةائية لممحافظةة عمةى رأس المعرفةي عمةى أداء المدتذةفى 
 .قيد الدراسة

 فقرة من فقرات مجال(لك  Sig( يهضح المتهسر الحدابي والقيمة االحتمالية )18جدول رقم )

 المحافظة عمى رأس المال المعرفي   

 انفمشح د
انًزىسظ 

 انؾسبثٍ

انًزىسظ 

انؾسبثٍ 

 انُسجٍ

االَؾشا

ف 

انًؼُبس

ٌ 

لًُخ 

 االخزجبس

انمًُخ 

 االؽزًبنُخ
 انزشرُت

1 

رشاػٍ إداسح انًسزشفً 

سغجخ انًىظف ولذسره 

فٍ األداء ػُذ رضَغ 

 األػًبل.

4.00 80.00 0.72 11.23 0.000 4 

2 

رؾبفع انًسزشفً ػهً 

انًكبَخ االعزًبػُخ 

نهًىظفٍُ يٍ روٌ 

انمذساد انًزًُضح أًَُب 

 ركىٌ يىالؼهى انىظُفُخ.

4.13 82.69 0.78 11.96 0.000 1 

3 
رؾبفع انًسزشفً ػهً 

 انًىظفٍُ انمذايً.
3.97 79.45 5.82 9.73 0.000 5 

4 

رًُؼ انًسزشفً انؾىافض 

انًبدَخ وانًؼُىَخ 

 نهؼبيهٍُ

3.97 79.39 5.89 8.81 0.000 6 

5 

رسًؼ انًسزشفً 

نهًىظفٍُ انًزًُضٍَ 

وانًجذػٍُ  ثزىنٍ 

 انًُبصت انؼهُب

3.91 78.15 5.84 8.86 0.000 7 

6 

نذي انًسزشفً َظبو 

فؼبل َؼبنظ  وشكبوٌ 

 انًىظفٍُ

3.81 76.12 5.82 8.54 0.000 9 

7 

 رًُؼ انًسزشفً يكأفبح

نكم يىظف َمىو ثزمذَى 

الزشاؽبد وأفكبس 

 يزًُضح.

4.15 82.59 5.85 11.35 0.000 2 

8 

رؾزفع انًسزشفً ثمبػذح 

ثُبَبد يزكبيهخ نكبفخ 

 انؼبيهٍُ ثهب.

4.53 85.65 5.78 15.84 0.000 3 

9 

رؼًم انًسزشفً ػهً 

يىاعهخ اإلؽجبط نذي 

 يىظفُهب.

3.95 77.91 5.82 8.95 0.000 8 

   12.45 5.65 79.62 3.98 انفمشاد يؼب  عًُغ 

وأن الستهساااط الحداااابي  3.98بذاااكل عاااام يسكااان القاااهل بااا ن الستهساااط الحداااابي لجسياااع فقاااخات السجااااال يااااداوي 
،مساا 000.0تدااوي   (Sig.) وأن القيسااة االحتسالياة12.40تااداوي  T ،% قيسة اختبااار79.62الشدبي يداوي 

 االساتجابة لهاحا دال إحرائيًا.يجل عمى أن متهسط درجة 
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 (معام  االرتباط بين المحافظة عمى رأس المال المعرفي واألداء 19جدول رقم )

 يؼبيم االسرجبط انمًُخ  انذالنخ انًزىسظ انؾسبثٍ انًغبل
يؼبيم 

 انزؾذَذ

انًؾبفظخ ػهً سأط انًبل 

 انًؼشفٍ
3.98 5.555 5.889 5.79 

االرتبال بين السحافظة عمى  رأس السال السعخفي وأداء السدتذفى بذكل عام يداوي (أن معامل 19يبين ججول )
أثاخ ذو داللاة  وهاحا ياجل عماى وجاهد α 0.05وهي أقال مان 0.000تداوي (Sig)وأن القيسة االحتسالياة ،0.889

حا يعشااي %(، وهاا79إحرااائية بااين السحافظااة عمااى راس السااال السعخفااي وأداء السدتذاافى وأن نداابة ااثااخ تداااوي)
 رفل الفخسية الخابعة.

الفرضية الفرعية الخامدةة: ال يهجةد أثةر ذو داللةة إحرةائية لالىتمةام بالمدةتفيدين عمةى أداء المدتذةفى قيةد 
 .الدراسة

 ( المتهسر الحدابي والقيمة االحتمالية لفقرات مجال االىتمام بالمدتفيدين20جدول رقم )

 انفمشح د
انًزىسظ 

 انؾسبثٍ

انًزىسظ 

انؾسبثٍ 

 انُسجٍ

االَؾشاف 

 انًؼُبسٌ

لًُخ 

 االخزجبس

انمًُخ 

 االؽزًبنُخ
 انزشرُت

1 

رمىو انًسزشفً ثزىصُك 

انًؼهىيبد انخبصخ 

–ثبنًسزفُذٍَ)انشغجبد 

 انؾبعبد(.

3.99 79.75 5.71 11.41 0.000 5 

2 

رمىو انًسزشفً ثزمُُى 

أساء انًسزفُذٍَ يٍ 

 خذيبرهب ثصىسح دوسَخ.

3.99 79.75 5.73 11.57 0.000 5 

3 

َىعذ سضب يٍ 

انًسزفُذٍَ وانًشربدٍَ 

ػهً انخذيبد انزٍ 

 رمذيهب انًسزشفً.

4.55 85.91 5.73 11.65 0.000 2 

4 

رىفش انًسزشفً صُذوق 

نشكبوٌ انًسزفُذٍَ يٍ 

 خذيبرهب.

4.01 80.30 0.71 11.75 0.000 4 

5 

َىعذ رىاصم يسزًش 

ثٍُ انًسزشفً وانًغزًغ 

 رزىاعذ فُه.انًؾهٍ انزٌ 

4.55 85.91 5.81 15.46 0.000 2 

6 

َزى إعشاء انذساسبد 

واألثؾبس ؽىل عىدح 

انخذيبد انزٍ رمذيهب 

 انًسزشفً.

3.78 75.52 5.92 6.92 0.000 7 

7 

رؼزجش خذيبد انًسزشفً 

عُذح يمبسَخ 

 ثبنًسزشفُبد األخشي.

4.56 81.21 5.75 12.33 0.000 1 

  5.555 13.95 5.58 79.82 3.99 عًُغ انفمشاد يؼب  

وأن الستهساااط الحداااابي  3.99بذاااكل عاااام يسكااان القاااهل بااا ن الستهساااط الحداااابي لجسياااع فقاااخات السجااااال يااااداوي 
وهاي  000.0تدااوي   (Sig.) وأن القيساة االحتسالية13.95تاداوي  T ،% قيسة اختباار79.82الشدبي يداوي 
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مسا يجل عمى أن متهسط درجة االساتجابة لهااحا دال إحراائيًا وهاحا يعشاي أن هشااك مهافقاة مان  ،0.05α أقل من
 قبل السبحهثين عمى فقخات هحا السجال.

 (معام  االرتباط بين االىتمام بالمدتفيدين وأداء المدتذفى.21جدول رقم )

 انزؾذَذيؼبيم  يؼبيم االسرجبط انمًُخ  انذالنخ انًزىسظ انؾسبثٍ انًغبل

االهزًبو 

 ثبنًسزفُذٍَ
3.99 5.555 5.878 5.77 

(أن معاماااااااال االرتباااااااااال بااااااااين السحافظااااااااة عماااااااااى  رأس السااااااااال السعخفااااااااي وأداء السدتذااااااااافى 21يبااااااااين جااااااااجول )
وهحا يجل عمى وجاهد أثاخ ذو  α 0.05وهي أقل من 0.000تداوي (Sig)وأن القيسة االحتسالياة ،0.878يداوي.

%(، وهااحا يعشااي رفاال 77بالسدااتفيجين وأداء السدتذاافى وأن نداابة ااثااخ تداااوي) داللااة إحرااائية بااين االهتسااام
 الفخسية الخامدة.

الفرضةةية الفرعيةةة الدادسةةة: ال يهجةةد أثةةر ذو داللةةة إحرةةائية لمتةةدريب والتطةةهير عمةةى أداء المدتذةةفى قيةةد 
 الدراسة.                      

 االحتمالية لفقرات مجال التدريب والتطهير( المتهسر الحدابي والقيمة 22جدول رقم )

 الفقرة ث
المتوسط 

 الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

قيمت 

 االختبار

القيمت 

 االحتماليت
 الترتيب

1 

رمىو انًسزشفً ثزؾذَذ 

 انزذسَجُخاالؽزُبعبد 

 نهؼبيهٍُ.
79.3 3.997 7939 67931 0.000 7 

2 

َزىفش نذي انًسزشفً  

اإليكبَُبد انًبدَخ 

وانجششَخ انالصيخ نؼًهُخ 

 انزذسَت.

7917 35929 79.7 291. 0.000 1 

3 

َزًُض َظبو انزذسَت 

ثبنًسزشفً ثبنؾذاصخ 

 وانزطىس.
9976 07977 7932 66967 0.000 5 

4 

 األفشاد َزى رطىَش

 خطخ وفك انؼبيهٍُ

 أهذاف راد يىضىػُخ

 انًسزشفً رشغجهب

7931 32955 0.78 7.99 0.000 9 

5 

َزى إَفبد انؼبيهٍُ روٌ 

انًهبساد وانمذاساد 

انًزًُضح نذوساد خبسط 

 نُجُب.

3.68 73.64 1.11 4.98 0.000 2 

َزى ػمذ َذواد ووسش  6

ودوساد رذسَجُخ 
4.06 81.19 0.80 10.900.000 6 
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نهًىظفٍُ داخم 

 انًسزشفً.
19.5 

  79777 67969 .791 33973 7902 جميع الفقراث معا  

وأن الستهسااط الحدااابي  3.85بذااكل عااام يسكاان القااه ل باا ن الستهسااط الحدااابي لجسيااع فقااخات السجاااال ياااداوي 
وهاي  000.0تدااوي   (Sig.) وأن القيساة االحتسالية10.14تاداوي  T ،% قيسة اختباار77.07الشدبي يداوي 

يًا وهاحا يعشاي أن هشااك مهافقاة مساا ياجل عماى أن متهساط درجاة االسااتجابة لهااحا دال إحراائ،α = 0.05 أقل مان
 من قبل السبحهثين عمى فقخات هحا السجال.

 

 ( يهضح معام  االرتباط بين التدريب والتطهير  وأداء المدتذفى.23جدول رقم )

 يؼبيم انزؾذَذ يؼبيم االسرجبط انمًُخ  انذالنخ انًزىسظ انؾسبثٍ انًغبل

 5.72 5.851 5.555 3.85 انزذسَت وانزطىَش

(أن معامااااااااال االرتباااااااااال باااااااااين السحافظاااااااااة عماااااااااى رأس الساااااااااال السعخفاااااااااي وأداء السدتذااااااااافى 23جاااااااااجول )يباااااااااين 
أثاخ ذو  وهاحا ياجل عماى وجاهد α =0.05أقال مان  0.000تدااوي (Sig)وأن القيساة االحتساليااة ،0.851يدااوي.

%(، وهااحا 72تداااوي)داللااة إحرااائية بااين السحافظااة عمااى رأس السااال السعخفااي وأداء السدتذاافى وأن نداابة ااثااخ 
 يعشي رفل الفخسية الدادسة.

صاشاعة  -ال يهجاج أثاخ ذو داللاة إحراائية لاخأس الساال السعخفاي ب بعاادا )االساتقياباختبار الفرضية الرئيدةية: 
االهتساام بالسداتفيجين    -السحافظة عماى رأس الساال السعخفاي  -تشذيط رأس السال السعخفي -رأس السال السعخفي

 يهيخ( عمى أداء مدتذفى الخسذ التعميسي.التجريب والت -

 ( يهضح معام  االرتباط بين رأس المال المعرفي وأداء المدتذفى24جدول رقم )

 معامل التحجيج معامل االرتبال القيسة االحتسالية الستهسط الحدابي السجال

 0.91 0.956 0.000 4.01 رأس السال السعخفي

وأن ،0.956إجسااالي رأس السااال السعخفااي وأداء السدتذاافى يداااوي  (أن معاماال االرتبااال بااين24يتزاان جااجول )
وهاحا ياجل عماى وجاهد أثاخ ذو  α 0.05وهاي أقال مان مداته  الجاللاة  000.0تدااوي  (Sig) القيسااة االحتساليااة

(،مساا 91داللة إحرائية بين رأس السال السعخفي ب بعادا الداتة وأداء السدتذافى وأن ندابة هاحا ااثاخ تدااوي )%
 رفل الفخسية الخئيدية وهي فخسية العجم وبالتالي قبهل الفخسية البجيمة. يعشي

 النتائج 7.3

يهجاااج أثاااخ ذو داللاااة إحراااائية لماااخأس الساااال السعخفاااي ب بعاااادا الداااتة وهي:)االساااتقياب، صاااشاعة رأس الساااال  .1
جين، التاااجريب السعخفاااي، تشذااايط رأس الساااال السعخفاااي، السحافظاااة عماااى رأس الساااال السعخفاااي، االهتساااام بالسداااتفي

 %(.91والتيهيخ( عمى أداء السدتذفى، وقج بمات ندبة هحا  ااثخ )
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يهجاااج تفااااوت فاااي تااا ثيخ أبعااااد رأس الساااال السعخفاااي عماااى أداء السدتذااافى، حياااث كاااان التااا ثيخ ااكباااخ لبعاااج  .2
التااجريب  السحافظااة عمااى رأس السااال السعخفااي، يميااه االهتسااام بالسدااتفيجين، يميااه تشذاايط رأس السااال السعخفااي، ثاام

 والتيهيخ، ثم صشاعة رٍأ س السال السعخفي، وأخيخًا استقياب رأس السال السعخفي.

أن أداء السدتذااافى براااهرة عاماااة الزال دون السداااته  السيماااهب، وأن عسمياااة التايياااخ فاااي الف اااات السداااتهجفة  .3
 الزالت متجنية.

ة، إال أن عسمياة االساتقياب ال تادال أن السدتذفى تدتقيب الياقات البذخية السؤهمة من ذوي الخباخات العاليا .4
 تحتاج إلى مخاجعة وتحجيث وتيهيخ وبشاء نظام معمهمات السهارد البذخية متيهر. 

أن السدتذااافى رغااام امتالكهاااا كفااااءات وخباااخات عالياااة إال أنهاااا التحاااتفا ب غماااب هاااحا الخباااخات وأنهاااا ال تاااهلي  .5
 االهتسام الكافي آلرائهم واقتخاحاتهم.  

وقاج يعاد  ذلاك إلاى قماة إجاخاء  ف فاي عسمياة االهتساام بالسداتفيجين مان خاجمات السدتذافىال يدال هشاك ساع .6
 الجراسات واابحاث حهل جهدة الخجمات التي تقجمها السدتذفى.

أنهااا ال  أن السدتذاافى تقااهم بتااجريب وتيااهيخ لمعاااممين بهااا عبااخ نظااام متيااهر ووفااق الخيااط السهسااهعة، اا .7
 زالت تحتاج إلى ا مكانيات البذخية والسادية الالزمة لتيهيخ عسمية التجريب برفة مدتسخة.

 التهصيات 7.3

ساااخورة زياااادة االهتساااام مااان قبااال ا دارات السختمفاااة بالسدتذااافى بخأساااسالها السعخفاااي واساااتثسارا ك حاااج الساااهارد  .1
الثسيشااة لسااا لااه ماان أهسيااة فااي تحقيااق ااداء الستسيااد لهااا، والعساال عمااى نذااخا وتيبيقااه وجعمااه ماان االسااتخاتيجيات 

ة بذاااكل مداااتسخ بساااا يخاااجم تيبيقاااه بشجااااح االساساااية لمسدتذااافى ماااع ساااخورة تحاااجيث القهاعاااج وا جاااخاءات ا داريااا
 وتهفيخ قاعجة بيانات ونظام لمسعمهمات يخجم أتستة ا جخاءات وتداعج في تقييم ااداء وتحدين.

الت كياااج عماااى أهسياااة السحافظاااة عماااى الخباااخات والكفااااءات البذاااخية والحاااج مااان تداااخبها خاااارج السدتذااافى ك حاااج  .2
 دارة العميا في تعديد  وتيهيخ أداء السدتذفى.االستخاتيجيات التي يسكن تبشيها من قبل ا 

أن تقااااهم السدتذاااافى بتقااااهيم مهجهداتهااااا السعخفيااااة ماااان خااااالل خيااااة اسااااتخاتيجية لسهاردهااااا البذااااخية تتزااااسن  .3
 احتياجاتها الحالية والسدتقبمية وجحبهم ب فزل اليخق والهسائل الستاحة.

ًا والعسال عماى تاجريبهم ب حاجث اانظساة وتياهيخ االهتسام بتحفيد العاممين بالسدتذفى مادياًا ومعشهياًا خرهصا .4
 مهاراتهم من خالل مشه  عسمي لقياس أدائهم  ليكهنها  أدوات ووسائل لتيهيخ وتحدين أداء السدتذفى.

تعديااد عسميااة نذااخ السعمهمااات والسذاااركة السعخفيااة ماان خااالل بشاااء أنظسااة لمسعمهمااات فاعمااة ومذااجعة تتسيااد  .5
 بالحجاثة والتيهر.

ماان الجراسااات والسااؤتسخات والااهرش واابحاااث العمسيااة التااي تجخيهااا الجامعااات والسؤسدااات التعميسيااة االسااتفادة  .6
وحثهم عمى إجخائها داخل السدتذفى وتقجيم السدااعجات لهام لمتعاخف عماى الراعهبات والتحاجيات والسذااكل التاي 

 قج تؤثخ سمبًا عمى أداء السدتذفى.

لسدااتفيجين مان الخااجمات التااي تقااجمها ماان خااالل تقياايم مدااته  السحافظاة عمااى سااسعة السدتذاافى بااين أوسااال ا .7
 .الخجمات من سشة اخخ  لسعخفة نقال القهة والزعف التي قج تؤثخ عمى تحدين الخجمات السقجمة



 

 أثر رأس المال المعرفي في آداء مدتذفى الخمس التعميمي
 السعهج العالي لمعمهم/ أوالد عمي ،السعهج العالي لمعمهم والتقشية/ مدالتة ؛ أ. ناجم أبه خهيط ،أحسج بن نهبة. د
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 المراجا:

أبااه سااههة نااحيخ، سااالم عبااج الااخزاق )مااؤتسخ اسااتخاتيجيات التشظاايم ومخافقااة السؤسدااات الرااايخة والستهسااية،   -
(، دور رأس السااال الفكااخي فااي تحقيااق السياادة التشافدااية لمسؤسدااات الرااايخة والستهسااية، 2012أبخياال  19و 18

 )جامعة قاصجي مخباح ورقمة، الجدائخ(.

(، رأس الساال السعخفاي 2009الحاللسة عدات دمحم )مجمة باجاد لمعمهم االقترادية الجامعة، العجد التاسع عذاخ -
ات ااعسااااااال دراسااااااة استكذااااااافية فااااااي شااااااخكات االتراااااااالت وأثااااااخا فااااااي أسااااااباب الشجاااااااح االسااااااتخاتيجي لسشظساااااا

 ااردنية،)جامعة باجاد، العخاق(.

، 26الخوسان عمى محسهد، العجمهني دمحم محسهد )مجمة جامعة دمذق لمعماهم االقتراادية والقانهنياة، السجماج  -
 سهريا(.(، أثخ رأس السال الفكخي في ا بجا  في السرارف ااردنية،)جامعة دمذق، 2010، 2العجد 

)السااؤتسخ العمساي الااجولي الدااشهي الخاباع حااهل إدارة السعخفااة فااي  العاامخي مهااجي صااالن، الااالبي محداان طاااهخ -
السيدة التشافدية الججيجة لسشظسات ااعسال في  ال  :،رأس السال السعخفي(2004نيدان  28-26العالم العخبي، 

 االقتراد الخقسي )جامعة الديتهنة، ااردن( 

 لمتعمايم العاماة الهي اة كميات أداء كفاءة عمى الفكخي  السال رأس أثخ لقياس مقتخح نسهذج بشاء العجسي نرار، -
 .2010 ،الكهيت ااوسط، الذخق  .جامعة مشذهرة غيخ ماجدتيخ رسالة والتجريب، التيبيقي

( رأس السااال الفكااخي طااخق قياسااه وأساااليب السحافظااة 2003السفخجااي حخفااهش عااادل و صااالن عمااى  أحسااج ) -
 يه، )مرخ: السشظسة العخبية لمتشسية ا دارية(.عم

(، إدارة التسكين واقتراديات الثقة في مشظسات اعسال االلفية 2008صالن عمي أحسج ) ،زكخيا الجوري ميمك  -
  )ااردن: دار اليازوري لمشذخ والتهزيع(.،الثالثة

تشافدااية لسؤسدااات القيااا  العاااام، (، رأس السااال الفكااخي ودورا فااي بشاااء مياادة 2018باان نهبااة رمزااان أحسااج) -
 طخابمذ(. –أطخوحة دكتهراا غيخ مشذهرة )ااكاديسية الميبية 

(، دور 2009/ أبخيال 29-27بمهناس عبج هللا  وقحيفاة أميشاة )الساؤتسخ العمساي الثالاث حاهل ااداء الستسياد،  -
 التيبيقية الخاصة، ااردن(. جامعة العمهم)رأس السال الفكخي في تحقيق السيدة التشافدية لسشظسات ااعسال،

( قياااس رأس السااال السعخفااي لمباااحثين بجامعااة 2016، يهنيااه16ساايج فااايد رحاااب )مجمااة إعماام بجامعااة العااجد  -
 بشي سهي  دراسة تحميمية لتحقيق السيدة التشافدية لمجامعة،)جامعة بشي سهي ، مرخ(.

 الساال رأس ماهياة ،(2010 ديداسبخ 14 و.10و بان عاهالي حشاان )الساؤتسخ الاجولي الخاامذ،  عخاباة رابان -
  ال فاي العخبياة ااعساال مشظساات فاي الفكاخي  الساال رأس البذاخي، الساال رأس فاي واالساتثسار الفكاخي 

 الحجيثة)جامعة الذمف، الجدائخ.  االقتراديات

لمشذاخ ااردن: إثاخاء ) ،(، اساتخاتيجيات ا دارة  السعخفياة فاي مشظساات العساال2008عجالن حدين عجالن ) -
 والتهزيع(.
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، 1، العاااجد25محساااهد عباااج أحساااج، حداااين وليجحداااين)مجمة جامعاااة بابااال لعماااهم الراااخفة والتيبيقياااة، السجماااج  -
(، دراساة ميجانياة SWOTم(تحميل أبعاد رأس السال الفكخي في السؤسداات التعميسياة باساتخجام أداة تقشياة )2017

 عمى السجرسة الاخبية بابل، )جامعة بابل، العخاق(.  
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