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ملخص:
تهضف هظه الضعاؾت ئلى مداولت ئبغاػ صوع الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الفىغي كلى
كملُاث ئصاعة اإلالغفت ،خُث جىاوٌ البدث صعاؾت شغهت اجصاالث الجؼائغ بىالًت اإلاؿُلت،
ولخدلُم طلً مً الىاخُت اللملُت وفم مىهجُت كلمُت ،جم حمم وملالجت وجدلُل آعاء
( )38كامال مً اللاملحن ؤلاصاعٍحن اإلاخىاحضًً في فغوق الشغهت بىالًت اإلاؿُلت ،وجم حمم
البُاهاث كً ػغٍم ئؾخماعة جم جصمُمها هأصاة للُاؽ همىطج الضعاؾت ،واؾخسضمذ
الضعاؾت ألاؾالُب ؤلاخصائُت الىصفُت والاؾخضاللُت الزخباع فغطُاتها ،ومً أبغػ ما
جىصلذ ئلُه الضعاؾت أن هىان اهخمام باالؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الفىغي وهظا كملُاث
ئصاعة اإلالغفت للشغهت مدل الضعاؾت ،هما جىحض كالكت جأزحر واعجباغ كىٍت ومىحبت وطاث
صاللت ئخصائُت بحن ؤلاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الفىغي وبحن جدلُم كملُاث ئصاعة اإلالغفت،
وأوصذ الضعاؾت بخضكُم اللالكت بحن الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الفىغي وكملُاث ئصاعة
اإلالغفت في اإلاىـمت ،وحلـُم اللالكت اإلاخباصلت بُنهما بما ًسضم الشغهت واللاملحن.
 اإلاإلف اإلاغؾل.
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Abstract:
The aim of this study is to try to highlight the role of investment
in intellectual capital in knowledge management processes. The
research dealt with the study of Algeria Telecom in the state of Msila.
In order to achieve this in practical terms according to scientific
methodology, the data were collected by means of a questionnaire
designed to measure the study model. The study used descriptive and
descriptive statistical methods to test its hypotheses. One of the main
findings of the study is that there is an interest in investing in
intellectual capital as well as managing the ID The company under
study, and there is the effect of the relationship and strong correlation
is positive and statistically significant differences between the
investment in intellectual capital and the achievement of knowledge
management, the study recommended the strengthening of the
relationship between the investment in intellectual capital and
knowledge management processes in the organization, and to
maximize their mutual relationship to serve the company and
employees.
Keywords: intellectual capital, knowledge, knowledge management.
Jel Classification Codes: J2, D84.
Résumé:
L'objectif de cette étude est d'essayer de mettre en évidence le rôle
de l'investissement dans le capital intellectuel dans les processus de
gestion de la connaissance, notamment dans le cadre de l'étude
d'Algérie Telecom dans l'État de Msila. Les données ont été recueillies
au moyen d’un questionnaire conçu comme un outil de mesure du
modèle d’étude, qui a utilisé des méthodes statistiques descriptives et
descriptives pour vérifier ses hypothèses. L’étude a recommandé de
renforcer la relation entre l’investissement dans le capital intellectuel
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et les processus de gestion des connaissances au sein de l’organisation
et de maximiser la relation mutuelle entre eux pour servir l’entreprise.
Et des ouvriers.
Mots-clés: capital intellectuel, connaissances, gestion des
connaissances.

املقدمت:
للض وان مً أهم هخائج زىعة الللم والخلىُت وخغهت مخغحراث اللىإلات ،أن بضأث
ؿاهغة حضًضة في الخجلي وهي ئعجفاق ألاهمُت اليؿبُت لألصىٌ غحر اإلالمىؾت أو عأؽ اإلااٌ
الفىغي طمً اإلاىـماث ،ئط أصبدذ جمثل اليؿبت ألاهبر في أصىلها.
مً أحل طلً أصبدذ اإلاىافؿت الحلُلُت بحن اإلاىـماث جغجىؼ كلى مضي كضعتها
كلى ملغفت عأؽ مالها الفىغي بجمُم أشياله غحر اإلالمىؾت واإلادافـت كلُه بيل
الىؾائل اإلامىىت ،جلً الىؾائل جؼىعث مم جؼىع عأؽ اإلااٌ الفىغي ،خُث ؿهغث في
هظا الؿُاق صعاؾاث كضًضة ومسخلفت حؿعى لخدضًض ميىهاجه وهُفُت ئصاعجه والخدىم
فُه صازل اإلاىـمت ،ئطافت ئلى أهم الؼغق والىماطج التي حؿهم في كُاؾه وجلُُمه،
ئطافت ئلى ػغق اؾدثماعه.
والىاكم أهت ومىظ أوائل اللغن اللشغًٍ كض خضزذ هللت فى الفىغ الاكخصاصي
وؤلاصاعي ئط اكخبرث اإلالغفت كامال أؾاؾُا فى جدضًض هجاح الشغواث وألامم فى اإلاىافؿت
الصىاكُت واػصاص الترهحز كلى كىصغ اإلالغفت ،وكض أطحى اإلافىغون واإلاماعؾىن كلى خض
ً
ً
ؾىاء ًلغعون بشيل ال ًأجُه الشً بأن اإلالغفت وولُضها الابخياعً ،للبان صوعا عئِؿُا
خاؾما فى جدلُم الىجاح فى اإلاىافؿت وأصبذ الخلبحر "خاملى اإلالغفت" أو "مىخجى اإلالغفت"
ً
ً
 Knowledge Workersحلبحرا شائلا وملترفا بت فى اإلاىـماث .
مً هظا اإلاىؼلم ًمىً ػغح إشكاليت الدراصت في الؿإاٌ الغئِس ي الخالي:
ماهو دور الاصدثمار في رأش املال الفكري على عملياث إدارة املعرفت لدى شركت
اجصاالث الجسائر بوالًت املضيلت؟
وٍىبثم كً الدؿاؤٌ الغئِس ي مجمىكت مً الدؿاؤالث الفغكُت هي:
 هل ًىحض اهخمام طو صاللت ئخصائُت مً كبل شغهت اجصاالث الجؼائغ بىالًت.α؟
اإلاؿُلت باالؾدثماع في عأؽ مالها الفىغي كىض مؿخىي صاللت ًلضع ب ـ 5
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 هل ًىحض اهخمام طو صاللت ئخصائُت مً كبل شغهت اجصاالث الجؼائغ بىالًت .α؟
اإلاؿُلت بلملُاث ئصاعة اإلالغفت الحضًثت كىض مؿخىي صاللت ًلضع ب ـ 5
 هل جىحض كالكت طاث صاللت ئخصائُت بحن الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الفىغيوكملُاث ئصاعة اإلالغفت لشغهت الاجصاالث بىالًت اإلاؿُلت كىض مؿخىي صاللت ًلضع ب ـ
.α؟
5
وإلالالجت ئشيالُت البدث جمذ صُاغت الفغطُت الغئِؿُت الخالُت:
ًإزغ الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الفىغي لشغهت اجصاالث الجؼائغ بىالًت اإلاؿُلت كلى
كملُاث ئصاعة اإلالغفت كىض مؿخىي صاللت ًلضع ب ـ .α 5
وجخفغق كنها فغطُاث فغكُت بمثابت خلىٌ مدخملت كابلت لالزخباع بىاءا كلى
ؤلاشيالُت اإلاىطىكت:
 ًىحض اهخمام طو صاللت ئخصائُت مً كبل شغهت اجصاالث الجؼائغ بىالًت اإلاؿُلت.α
باالؾدثماع في عأؽ مالها الفىغي كىض مؿخىي صاللت ًلضع ب ـ 5
 ًىحض اهخمام طو صاللت ئخصائُت مً كبل شغهت اجصاالث الجؼائغ بىالًت اإلاؿُلت.α
بلملُاث ئصاعة اإلالغفت كىض مؿخىي صاللت ًلضع ب ـ 5
 جىحض كالكت طاث صاللت ئخصائُت بحن الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الفىغي وكملُاث ئصاعة.α
اإلالغفت لشغهت اجصاالث الجؼائغ بىالًت اإلاؿُلت كىض مؿخىي صاللت ًلضع ب ـ 5
1.1أهمية الدراسة:
جيبم أهمُت البدث مً الظغوعة اللصىي التي أصبذ ًىدؿيها مىطىق عأؽ اإلااٌ
الفىغي ،لخدضًض مضي مؿاهمخه في زلم كُمت إلاىـماث ألاكماٌ في الاكخصاصًاث
الحضًثت اإلابيُت كلى اإلالغفت ،فيل اإلاهخمحن بمجاٌ الدؿُحر في الىكذ الحاطغ ًبدث كً
مصضع اللُمت في اإلاىـمت لخلم الخمحز ،وكلُه حؿخمض الضعاؾت أهمُتها مً:
 أهمُت اإلاخغحراث اإلابدىزت والتي جخمثل في ؤلاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الفىغي وهظائصاعة اإلالغفت ،بىصفهما مً اإلاخغحراث اإلالاصغة في ألاصب ؤلاصاعي مما ٌؿهم في ئفاصة
ومىذ ئطافت للشغهت مدل الضعاؾت.
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 جىطُذ صوع ميىهاث الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الفىغي (الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌالبشغي ،الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الهُىلي ،الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الؼبىوي كلى كملُاث
ئصاعة اإلالغفت للشغهت مدل الضعاؾت.
 حؿخمض الضعاؾت أهمُتها مً الىخائج التي ؾدخىصل لها والتي ؾخجلل مغهؼاللغاع للشغهت مدل الضعاؾت جضعن أهمُت الاؾدثماع في عأؾمالها الفىغي هؿبُل لخؼىٍغ
كملُاث ئصاعة اإلالغفت لضيها.
المنهج المستخدم:
إلالالجت ئشيالُت البدث جم اؾخسضام اإلاىهج الىصفي واإلاىهج الخدلُلي ليىنهما
ًدىاؾبان مم ػبُلت اإلاىطىق ،هما جم الاؾخلاهت باالصاواث ؤلاخصائُت في الجاهب
الخؼبُلي الزخباع فغطُاث الضعاؾت.
حدود الدراسة :جم ئحغاء الضعاؾت في الفترة اإلامخضة مً حاهفي ئلى بضاًت شهغ ماعؽ
مً ؾىت  ،2019واكخصغث كلى اللاملحن الاصاعٍحن لضي شغهت اجصاالث الجؼائغ بىالًت اإلاؿُلت.

إلاطار املفاهيمي لالصدثمار في رأش املال الفكري
حلضصث وهثرث مفاهُم عأؽ اإلااٌ الفىغي ،فلض جىاولتها الضعاؾاث مً وحهاث هـغ
وعؤي وأًظا مً اججاهاث وػواًا مسخلفت ،فبلع منها عهؼ كلى جفؿحر وجىطُذ اللىاصغ
اإلايىهت له ،وأزغي أللذ الظىء كلى أهمُت كُاؾه مداؾبُا والافصاح كىه.
وحضًغ بالظهغ ئلى أن مصؼلح عأؽ اإلااٌ الفىغي مً اإلاصؼلحاث اإلاغهبت واإلاخضازلت
التي جدخاج ئلى ؤلاحتهاص في جفؿحرها وفهمها ،وٍإهض كلى ما ؾبم اؾخلغاء الفىغ اإلاداؾبي
في هظا الشأن ،خُث ٌشحر ئًاه ئلى أهه ال ًىحض مفهىم كام مخفم كلُه لغأؽ اإلااٌ
الفىغي ختى وكخىا هظا(.)1
مفهوم رأس المال الفكري

( )1عشا الغىٌ ،اإلاداؾبت كً عأؽ اإلااٌ الفىغي :الخىـحر الللمي والخؼبُم اللملي ،الؼبلت ألاولى ،مىخبت الىفاء
اللاهىهُت ،الاؾىىضعٍت ،2014 ،ص.13
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للض حلضصث وحهاث الىـغ خىٌ جدضًض صاللت إلافهىم عأؽ اإلااٌ الفىغي باكخباعه
أخض اإلافاهُم الحضًثت التي ؿهغث مم ؿهىع ئكخصاص اإلالغفت وئصاعتها ،خُث ًغاه البلع
كلى أهه كضع مً اإلالغفت ًخىافغ لضي بلع اللاملحن باإلاىـمت ،بِىما ًىـغ ئلُه آزغون
كلى أهه مؼٍج مً اللضعاث واإلاهاعاث التي ًخمخم بها اللاملحن في اإلاىـمت ،في خحن ًغاه
فغٍم زالث كلى أهه وشاغ بلع ألافغاص في ئخضار جؼىٍغ وعفم لللُمت اإلاظافت
()1
للمىـمت.
وٍغي البلع بأهه "كضعاث مخمحزة ًخمخم بها كضص مدضوص مً ألافغاص اللاملحن في
اإلاىـمت ،جمىنهم مً جلضًم ئؾهاماث فىغٍت جمىً اإلاىـمت مً ػٍاصة ئهخاحُتها وجدلُم
()2
مؿخىٍاث أصاء كالُت ملاعهت باإلاىـماث اإلامازلت".
وطمً الغؤٍت الؿابلت إلافهىم عأؽ اإلااٌ الفىغي هلضعة مخفغصةً ،غي " G. Hamel
 "and C. Prahaladبأن "عأؽ اإلااٌ الفىغي هى كضعة مخفغصة جخفىق بها اإلاىـمت كلى
مىافؿيها ،والتي جخدلم مً زالٌ جيامل مهاعاث مسخلفت وحؿهم في ػٍاصة اللُمت اإلالضمت
للمشترًً ،وهي مصضع مً مصاصع اإلاحزة الخىافؿُت" )3( ،واإلاالخف أن هظا الخلغٍف عهؼ
كلى اللضعة اإلاخفغصة للمىـمت مً أحل جدلُم الخىافـ.
وٍغي "اللجزي وولمت" أن عأؽ اإلااٌ الفىغي هى "اإلالضعة اللللُت كلى جىلُض ألافياع
الجضًضة واإلاىاؾبت ،اللابلت للخىفُظ ،والتي جخمخم بمؿخىي كاٌ مً الجىصة ،وجمخلً
()4
اللضعة كلى جدلُم الخيامل بحن اإلايىهاث اإلاسخلفت للىصىٌ ئلى ألاهضاف اإلايشىصة".
ومً زالٌ ما ؾبم ًمىً اللىٌ أن عاؽ اإلااٌ الفىغي ًغجىؼ كلى عاؽ اإلااٌ البشغي
مضكما باللضعاث اإلالغفُت والخىـُمُت واإلااصًت ،والتي جمىذ اإلاىـمت محزة جىافؿُت كً
( )1الهاللي الشغبُني الهاللي ،ئصاعة عأؽ اإلااٌ الفىغي وكُاؾه وجىمُخه هجؼء مً ئصاعة اإلالغفت في مإؾؿاث
الخللُم اللالي ،مجلت بدىر التربُت الىىكُت ،كضص ،22حاملت اإلاىصىعة ،مصغ ،2011 ،ص.20
(2) Youndt .M.A, Snell S.A., Dean J.W., Lepak, D.P, Human Resource Management
Manufa -cturing Strategy and Firm Performance, Academy of Management Journal,
Vol39, August, 1996, p839.
(3) G. Hamel and C. Prahalad , Competing for The Future, Harvard Business
Review, Vol9,1994,p19.

( )4ؾلض اللجزي ،وغم خؿحن ولمت ،عاؽ اإلااٌ الفىغي مفاهُم ومضازل ،مجلت صعاؾاث اكخصاصًت ،اللضص
الثاوي ،الؿىت الثالثت ،بِذ الحىمت ،بغضاص ،2001 ،ص.33
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ػغٍم الابضاق واإلاؿاهماث الفىغٍت مً أحل جدؿحن ألاصاء ،هما أن عاؽ اإلااٌ الفىغي ال
ًخىاحض في مؿخىي ئصاعي ملحن ،ئهما كض ًخىاحض في حمُم اإلاؿخىٍاث الخىـُمُت.
مكونات رأس المال الفكري
ًمىً الخلغض باًجاػ إلايىهاث عأؽ اإلااٌ الفىغي هما ًلي:
 1.2.2رأش املال البشري :ئن أصل عأؽ اإلااٌ البشغي ٌلىص ئلى الاكخصاصي
ألامغٍيي "  "Schultzفي كام  1961وهى أوٌ مً أوشأ هظا اإلاصؼلح.
وٍىخىف جدضًض مفهىم عأؽ اإلااٌ البشغي صلىبت واضحت بؿبب جباًً وحهاث
هـغ الباخثحن والىخاب ئججاهه ،فُلغفه "  "Schultzكلى أهه "مجمىكت الؼاكاث البشغٍت
(.)1
التي ًمىً اؾخسضامها في اؾخغالٌ مجمل اإلاىاعص الاكخصاصًت"
هما ًمثل عأؽ اإلااٌ البشغي "اإلاجمىق الىلي والىمي والىىعي مً اللىي البشغٍت
اإلاخاخت في اإلاجخمم ،ئط ٌشمل الىفاءاث الظهىُت واإلاؿخىٍاث الخللُمُت للؿيان ،وٍخم
()2
جدضًضه مً زالٌ اإلاؿخىي الخللُمي اإلاغجبؽ بالخبرة واإلالغفت للمجخمم الىلي"
هما ًىـغ ئلى عأؽ اإلااٌ البشغي "كلى أهه اإلالغفت التي ًمخلىها وٍىلضها ألافغاص
واللاملىن ،بظمها اإلاهاعاث والخبراث والابخياعاث"(.)3
ومما ؾبم ًمىً اللىٌ كلى أن عأؽ اإلااٌ البشغي هى مجمىق اللضعاث والخبراث
واإلاهاعاث البشغٍت اإلاخباًىت في مؿخىي أصائها ،اللاملت في اإلاىـمت خالُا أو التي جتهُأ لللمل
مؿخلبال أو اإلالؼلت منها بؿبب الحىاصر وئصاباث اللمل ،وجلم كليها مؿإولُت جىفُظ
ألاهضاف اللامت للمىـمت ،هما أن عأؽ اإلااٌ البشغي ًمىً أن ًترن اإلاىـمت كىضما
ٌغاصعها اللاملىن فيها.
 2.2.2رأش املال الهيكلي :ئطا وان عأؽ اإلااٌ اإلاالي هى الظي ًصىم الىحىص اإلااصي
للمىـمت وكُمتها الضفترًت في اللُىص اإلاداؾبُت ،فان عأؽ اإلااٌ الفىغي هى الظي ًصىم
( )1عاوٍت خؿحن ،مضزل اؾتراجُجي لخسؼُؽ وجىمُت اإلاىاعص البشغٍت ،الضاع الجاملُت ،الاؾىىضعٍت ،2002 ،ص.65
( )2كضهان صاوص مدمض اللظاعي ،هضي ػوٍغ مسلف الضكمي ،الاكخصاص اإلالغفي وئولياؾاجه كلى الخىمُت البشغٍت،
صاع حغٍغ لليشغ والخىػَم ،ألاعصن ،2010 ،ص.116
( )3خؿحن عجالن خؿحن ،اؾتراجُجُاث ؤلاصاعة اإلالغفُت في مىـماث ألاكماٌ ،ئزغاء لليشغ والخىػَم ،الؼبلت
ألاولى ،ألاعصن ،2008 ،ص .134
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اللُمت الؿىكُت في الؿىق وهى ألاهثر جأزحرا في صىم مياهت وؾملت اإلاىـمت ،في خحن
ًصىم عأؽ اإلااٌ الهُىلي ملغفتها الصغٍدت التي ًخم الاخخفاؾ بها في هُاول وأهـمت
وئحغاءاث اإلاىـمت(.)1
ومً وحهت هـغ (  )roos et al,1997-فان عأؽ اإلااٌ الهُىلي هى "ما ًدبلى في
اإلاىـمت كىضما ٌغاصعها اللاملىن بلض اهتهاء الضوام"(.)2
فغأؽ اإلااٌ الهُىلي هى الظي ٌلبر كً اإلاىحىصاث اإلالغفُت التي جبلى في صائغة
اإلاىـمت كىضما ال ًإزظ عأؽ اإلااٌ البشغي-والظي ٌلض مً الخىاص الفغصًت بلحن
الاكخباع ،-فللى الىلُع مً عأؽ اإلااٌ البشغي فان هظا الىىق مً عأؽ اإلااٌ جمخلىه
اإلاىـمت ،ولها اللضعة كلى ؤلاججاع به ،فهى ًخمثل في اإلالغفت التي ًخم اهدؿابها والاخخفاؾ
بها في هُاول وأهـمت وئحغاءاث اإلاىـمت( كضعاث اإلاىـمت الخىـُمُت) ،وهى ما ًبلى في
اإلاىـمت بلض ئػفاء أطىائها في نهاًت اللمل.
 3.2.2رأش املال العالئقيٌ :لض عأؽ اإلااٌ الؼبائني اإلايىن الثالث مً ميىهاث عأؽ
اإلااٌ الفىغي ،وٍؼلم كلى هظا اإلايىن كضة حؿمُاث منها عأؽ اإلااٌ اللالئلي وعأؽ اإلااٌ
الخاعجي ،فغأؽ اإلااٌ الؼبائني ًخىاحض زاعج اإلاىـمت ،وٍخمثل في كالكت اإلاىـمت مم
ألاػغاف الخاعحُت التي حشمل الؼبائً واإلاىافؿحن وأؾىاق ألاؾهم والحيىمت ،وهظه
ألاػغاف الًمىً للمىـمت أن حؿُؼغ كليها أو جإزغ بها كً ػغٍم اجفاكُاث الخلاون.
وٍمىً اللىٌ أن عأؽ اإلااٌ الؼبائني "هى كُمت كالكاث اإلاىـمت مم الؼبائً الظًً
جخلامل ملهم ،واإلاخمثلت في عطا الؼبىن ووالئه ومضي الاخخفاؾ به مً زالٌ الاهخمام
بملترخاجه ،وملالجت الشياوي اإلالضمت مً حاهبه ،وجلبُت ئخخُاحاجه وعغباجه بالؿغكت
اإلامىىت ومض حؿىع الخلاون مله"(.)3
 2.3مفهوم االستثمار في رأس المال الفكري
( )1هجم كبىص هجم ،ئصاعة الالملمىؾاث :ئصاعة ما ال ًلاؽ ،صاع الُاػوعي الللمُت ،كمان ،2010 ،ص.294
(2) Roos G et al, Intellectual Capital-Nauigating in the New Business Landscape,
University Press, New York, NY, 1997, p42.

( )3ؾلؼان كبض الغخمً فخحي ،أزغ ميىهاث عأؽ اإلااٌ الفىغي في جؼبُم هـام ئصاعة الجىصة الشاملت –صعاؾت
اؾخؼالكُت ألعاء كُىت مً اإلاضًغًٍ في الشغواث الصىاكُت في مدافـت هِىىي ،ولُت ؤلاصاعة وؤلاكخصاص ،اإلاجلض
الؿاصؽ ،اللضص ( ،)12حاملت البصغة ،بغضاص ،ص.179
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ٌلخلض "  "Stewartأن اللضًض مً اإلاىـماث بظلذ الىثحر ليي حؿدثمغ اإلالغفت ،فللض
واهذ جإشغ وحؿخيسخ أفظل اإلاماعؾاث ،ومً أحل الىصىٌ ئلى اؾدثماع خلُلي لغأؽ
اإلااٌ الفىغي ًخىحب البضء بؼغح ألاؾئلت وجدضًض اإلاشاول بشأن اإلالغفت في اإلاىـماث،
هما ًغي بأن اإلاىـماث ا لىاجحت هي التي حؿدثمغ ما حلغفه وهلل جلً اإلالغفت كبر كىىاث
اإلاىـمت ،واؾخسضامها لالؾخفاصة منها في اللملُاث ؤلاهخاحُت ،وفي الؿلم والخضماث
()1
وججضًض اإلاىـمت هفؿها.
وَلغف الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الفىغي بأهه "جلً اإلاضزالث التي جلىم بها اإلاىـماث
في مُضان جضكُم اإلاىاهب البشغٍت ،وجغكُت وجؼىٍغ الخلىُاث واإلاهاعاث التي حلؼػ اإلاىافم
الخىافؿُت ،وحؿمذ بخيىًٍ كُمت فغٍضة جبلى بلُضة كً مىاٌ اإلاإؾؿاث ألازغي ،وهظا
ٌلني أن الاؾدثماع في حللُم اللاملحن وجغكُت مهاعاتهم هى ػغٍلت حضًضة لخلم ؾىق كمل
()2
صازلي أؾاس ي جغجىؼ كلُه اإلاإؾؿت في بىاء مىاعصها البشغٍت".
وٍغي خؿحن عجالن خؿً أن الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الفىغي "ٌشحر ئلى جىؿُف
ألامىاٌ مً كبل اإلاإؾؿت في ألاصىٌ الثابخت أو اإلاخضاولت ،بغُت الحصىٌ كلى اإلاىاعص
اإلالغفُت التي جخمثل في الحصىٌ كلى اإلاىاعص البشغٍت اللالُت الخسصص في مجاٌ
()3
اإلالغفت ،وئكاصة جأهُل وجضعٍب اللاملحن في مجاٌ اإلالغفت وجيىًٍ الخبراث اإلالغفُت"

أصاصياث حول إدارة املعرفت
1.3مفهوم املعرفت وأهميتها
ٌلض مصؼلح اإلالغفت مً بحن اإلاصؼلحاث ألاهثر اؾخلماال في أصبُاث اكخصاص وئصاعة
اإلالغفت ،وٍصلب حلغٍفه حلغٍفا صكُلا ألهه غالبا ماٌؿخسضم في حلغٍف مصؼلح البُاهاث
واإلاللىمت ،فالبُاهاث هي كباعة كً خلائم وأعكام في شيلها الخامً ،مىً اهدؿابها

( )1ؾلض اللجزي ،وغم خؿحن ولمت ،مغحم ؾابم ،ص.37
( )2مإٍض الؿاكضي ،مؿخجضاث فىغٍت ملاصغة في الؿلىن الخىـُمي وئصاعة اإلاىاعص البشغٍت ،مإؾؿت الىعاق
لليشغ والخىػَم ،الؼبلت ألاولى ،كمان ،ألاعصن ،2008 ،ص.289
( )3خؿحن عجالن خؿً ،مغحم ؾابم ،ص.159
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وجسؼٍنها ،أما اإلاللىماث هما ٌلغفها " "Wiigبأنها "خلائم وبُاهاث مىـمت جصف مشيلت
()2
ملُىت"( ،)1وَشاع ئلى الحىمت بأنها" اؾخلماٌ اإلالاعف اإلاتراهمت والتي جأحي مً الخبرة".
هما ًمىً اللىٌ أن اإلالغفت "هي هدُجت ملالجت البُاهاث التي جسغج إلاللىماث ،اط
جصبذ ملغفت بلض فهمها واؾخجابتها ،وان جىغاع الخؼبُم في اإلاماعؾت ًإصي الخبرة التي
( )3
جلىص الحىمت".
وكغفذ اإلالغفت "كلى أنها مؼٍج مً الخبراث واإلاللىماث وجخظمً كىامل بشغٍت وغحر
()4
بشغٍت مثل الحلائم واإلالخلضاث والغؤي واإلافاهُم وألاخيام والخىكلاث واإلاهاعاث والبراكت".
وٍمىً اللىٌ أن اإلالغفت ما هي ئال جغهُب البُاهاث واإلاللىماث وهي الاًمان الظي
ًؼٍض مً كضعة الىخضة الاصاعٍت كلى اللمل الفلاٌ ،وهي كباعة كً طلً اإلاؼٍج مً الخبرة،
والخللم التراهمي واإلاللىماث اإلاىـمت والتي جم جدلُلها ،لخصبذ مفهىمت وكابلت للخؼبُم
في مىكف كغاعي.
مً حاهب آزغ فان أهثر اإلاىحىصاث كُمت في اإلاإؾؿاث اللغن الحاصي واللشغون
هم كماٌ اإلالغفت وئهخاحُتهم ،وأن أهبر مؿاهماث الاصاعة ؾخيىن في ػٍاصة الاهخاحُت مً
()5
زالٌ كماٌ اإلالغفت.
2.3مفهوم إدارة املعرفت وأبعادها
حلض ئصاعة اإلالغفت مً اإلافاهُم ألاؾاؾُت الحضًثت التي حؿعى اإلاىـماث كلى
( -)1هُثم كلي الحجاػي  ،ئصاعة اإلالغفت مضزل هـغي ،الؼبلت ألاولى ،ألاهلُت لليشغ والخىػَم ،كمان ألاعصن ،
 ، 2005ص .23
()2خىخى مصؼفى ،الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الفىغي هأصاة لخؼىٍغ أصاء اإلاىـماث اإلاخللمت  :صعاؾت خالت كؼاقالاجصاالث الالؾلىُت بالجؼائغ،
( عؾالت صهخىعاه) ،جسصص حؿُحر اإلاىاعص البشغٍت ،ولُت الاكخصاص ،حاملت أبي بىغ باللاًض ، 2016 ،ص .45
()3كبض الغخمان الجامىؽ ،ئصاعة اإلالغفت في مىـماث الاكماٌ وكالكاتها باإلاضازل الاصاعٍت الحضًثت ،صاع وائل
لليشغ والخىػَم ،كمان ،ألاعصن ،2010 ،ص ص .31-30
( -)4اخمض كلي الحاج مدمض ،اكخصاص اإلالغفت واججاهاث جؼىعه ،الؼبلت ألاولى ،صاع اإلاؿحرة لليشغ والخىػَم،
كمان ،2014 ،ص.77
()5كبض الؿخاع الللي ،وازغون ،مضزل ئلى اصاعة اإلالغفت ،صاع مؿحرة ،كمان ،ألاعصن ،2016 ،ص.26
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ازخالف أهىاكها ئلى جؼبُلها وألازظ بمباصئها ،وطلً أن ئصاعة جلً اإلالغفت بشيل حُض
ٌؿاكض هظه اإلاىـماث كلى جدلُم مؼاًا جىافؿُت جمىنها مً الخفىق كلى اإلاىافؿحن
وطمان بلائها وجؼىعها.
 1.2.3مفهوم إدارة املعرفت :للض جىاوٌ الباخثىن مفهىم أصاعة اإلالغفت مً ػواًا
كضة ،فمنهم مً جىاولها مً مىـىع جلني ومنهم مً جىاولها مً حاهب زلافي أو ئحخماعي
ول خؿب عأًه وجىحيهه.
فاصاعة اإلالغفت هي الخسؼُؽ والخىـُم والخدفحز ومغاكبت اإلاىاعص البشغٍت واللملُاث
()1
والىـم في اإلاىـمت لخظمحن أصىٌ اإلاللىماث طاث اللالكت ،ألحل جؼىٍغ الىفاءاث البشغٍت
هما ًىـغ ئلى ئصاعة اإلالغفت كلى أنها"كباعة كً وؿُفت حؿُحرًت جخظمً الخىحُه،
الخىـُم ،الخيؿُم ومغاكبت ألاوشؼت وؤلاحغاءاث اإلاىحهت لخىػَم ،اؾخلماٌ ،زلم وجيىًٍ
اإلالغفت طمً خلل اإلاإؾؿت ،وبالخالي كلى هظه ألازحرة جثمحن ملاعفها اإلاخمثلت في اإلاللىماث
والخبراث اليامىت لضي مىاعصها البشغٍت بغُت جىمُت ؤلابضاق وؤلابخياع ،وجىمُت عوح اإلاباصعة
والخلاون بحن أفغاص اإلاإؾؿت بهضف جىمُت هفاءاتها بما ًدلم محزة جىافؿُت مؿخضامت"(.)2
وبخدلُلىا لهاجه الخلاعٍف فاهه ًمىىىا اؾخسالص أن ئصاعة اإلالغفت:
 ال جسخصغ فلؽ باإلالغفت الـاهغة ،بل جخلضي أًظا ئلى اإلالغفت الظمىُت ،ومىه
ئلى الىفاءاث.
 حلخبر هـاما هاصفا ٌؿدخجُب ألهضاف الاؾتراجُجُت للمإؾؿت.
 حلض هـاما حؿُحرًا جغجىؼ كلى ملؼُاث مجؿضة في شيل عأؽ ماٌ فىغي طو
كُمت.
()3
 2.2.3أبعاد إدارة املعرفت :جخمثل أبلاص ئصاعة اإلالغفت خؿب ( )Groverفُما ًلي:
 الترهحز كلى ألافغاص :أي جدلُم اإلاشاعهت بحن ألافغاص باإلالغفت اإلاخاخت وجىؾُلها؛

(1) William R.king, knoweledge and organization learning, koits graduate, shoog of
business, vniv of pittsbug,p04.

()2خمؼة بللي ،صوع جىىىلىحُا اإلاللىماث اإلاؿاهضة إلصاعة اإلالغفت في زلم محزة جىافؿُت ،أػغوخت صهخىعاه في كلىم
الدؿُحر ،ولُت الللىم الاكخصاصًت والخجاعٍت وكلىم الدؿُحر ،حاملت مدمض زُظغ ،بؿىغة ،2016 ،ص.18
(3)Managementof,Journalknowledge management, V ,davenport ,T, General
perspectives on Grover- Information system, vol 18, no 1,pp 5- .
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 الترهحز كلى ئصاعة اإلاللىماث وجىىىلىحُا اإلاللىماثً :جغي هىا الترهحز كلى اإلالغفت
اإلاغجبؼت باصاعة اإلاللىماث وجىىىلىحُا؛
 الترهحز كل ألاصىٌ الفىغٍت وعأؽ اإلااٌ الفىغي :جىفحر عأؽ اإلااٌ الفىغي الظي
ًدلم محزة جىافؿُت صائمت جىفل هجاخا ػىٍل ألامض؛
 الترهحز كلى فاكلُت اإلاىـمت :اؾخسضام اإلالغفت ئلى جؼىٍغ وجدؿحن الفاكلُت
الدشغُلُت و الخىـُمُت؛
 2.2عمليات إدارة المعرفة
جبرػ أهم كملُاث ئصاعة اإلالغفت وفم آعاء بلع الباخثحن في الجضوٌ آلاحي
الجدول  :1جصييفاث وجقضيماث الباحثين لعملياث إدارة املعرفت
عملياث إدارة املعرفت
املؤلف
 جيشئت اإلالغفت – ججؿُض اإلالغفت – طم اإلالغفت  -جظوٍبNonakand
اإلالغفت.
Teckuchi ,1995
 الخلاغ اإلالغفت – هلل اإلالغفت – اؾخسضام اإلالغفتDelong , 1997
 اهدؿاب اإلالغفت – جدىٍل اإلالغفت – جؼبُم اإلالغفت – خماًتGold et al ,2001
اإلالغفت.
 زلم اإلالغفت – زؼن واؾترحاق اإلالغفت – هلل اإلالغفت – جؼبُمAlavi and Leinder,
اإلالغفت.
 - Bouthillier et al, 2002اهدشاف اإلالغفت – اهدؿاب اإلالغفت – زلم اإلالغفت – زؼن
اإلالغفت – جىـُم اإلالغفت – حشاعن اإلالغفت – اؾخسضام وجؼبُم
اإلالغفت.
 - Fernandez et al,2004اهدشاف اإلالغفت – الخلاغ اإلالغفت – حشاعن اإلالغفت – جؼبُم
اإلالغفت -
 - Selim and khalil ,2011اهدؿاب اإلالغفت – زلم اإلالغفت – جىزُم اإلالغفت -هلل اإلالغفت –
هلل اإلالغفت – جؼبُم اإلالغفت.
املصدر :ؾىػان ولُض كبض اللاصع " ،اثر البييت الخحخيت إلدارة املعرفت في جطوير رأش املال
الفكري"( ،عؾالت ماحِؿتر) ،جسصص ئصاعة ألاكماٌ ،ولُت ألاكماٌ ،حاملت الشغق ألاوؾؽ،2014 ،
ص .25
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وهـغ لخلضص وازخالف وحهاث هـغ الباخثحن للملُاث ئصاعة اإلالغفت وما ًىاؾب هظه
الضعاؾت فلؽً ،مىً الترهحز كلى اللملُاث الخالُت:
 1.3.3حشخيص املعرفتٌ :لض حصخُص اإلالغفت مً ألامىع اإلاهمت في أي بغهامج
إلصاعة اإلالغفت ،وكلى طىء هظا الدصخُص ًخم وطم ؾُاؾاث وبغامج اللملُاث ألازغي،
ألن مً هخائج كملُت الدصخُص جدضًض هىق اإلالغفت اإلاخىافغة وملاعهتها بما هى مؼلىب
ملغفخه لخدضًض الفجىة اإلالغفُت والجهض الظي جدخاحه اإلاىـمت لالؾخمغاع في كملُت
()1
الاؾدثماع اإلالغفي الجضًض.
 2.3.3جوليد املعرفت :ئن كملُت جىلُض اإلالغفت جبضأ بفىغة ًلضمها الفغص الظي
خصل كليها ،هظا ما أشاع ئلُه ( )Coffeeكىضما أهض أن أكلى صعحت مً اإلالغفت جىمً في
كلىٌ اإلاؿخسضمحن ،لىً مً اإلامىً أن ًخم جىلُض ملغفت حضًضة مً زالٌ أكؿام
البدث والخؼىٍغ والخفىحر ؤلابضاعيً ،خم طلً مً زالٌ مشاعهت فغق اللمل وحماكاث
اللمل الضاكمت لخىلُض عأؽ ماٌ ملغفي حضًض ومً ألاؾباب التي جضكى ئلى الاهخمام
بالخىلُض هى أن اإلالغفت جىدشغ بؿغكت أهبر هظه ألاًام وأصبذ الخىافـ هبحر كليها ،لظلً
حلخبر اإلالغفت واللضعة كلى جىلُض اإلالغفت واؾخسضامها مً اإلاصاصع ألاهثر أهمُت لخدلُم
اإلاحزة الخىافؿُت اإلاؿخضامت للمإؾؿت ،وأن كملُت جىلُض اإلالغفت ًجب أال جلخصغ كلى
()2
ئصاعة البدث والخؼىٍغ بل ًجب أن جمخض ئلى ول اإلاجاالث اللمل والخبرة
 3.3.3جخسيً املعرفت :بلض جمىً اإلاىظماث مً جىلُض أكص ى خض مً اإلالغفت التي
جدخاحها ،حؿعى حاهضة بيل ما أجِذ مً كىة ئلى جغمحز جلً الىىىػ اإلالغفُت وجىزُلها
بؼغٍلت جظمً خفـها مً الخلف أو الظُاق بغُت جفلُلها واؾخسضامها الخلا .وٍخم زؼن
اإلالغفت في مساػن اإلالغفت التي جدؿم ليل أشياٌ اإلالغفت وفم أشياٌ مخىىكت للخسؼًٍ
وبمغوعها كلى مصافي لخىغٍغه وجىـُمها لخخجؿض في الىـم الخبحرة ،كىاكض اإلالغفت،
ؤلاحغاءاث واللملُاث اإلاىزلت ،شبياث اللمل ،وول هظا ٌشيل الظاهغة الخىـُمُت
.
للمىـمت.هما حلخبر كملُت جسؼًٍ اإلالغفت حؿغا بحن جىلُض اإلالغفت

( )1كبض الغػاق فىػي ،خؿىاوي بلباع ،ئصاعة اإلالغفت وئشيالُت جدؿحن أصاء اإلاىـماث في ؿل الظهىُاث
اإلالاصغة ،بدث ميشىع في اإلاجلت الللىم ؤلاوؿاهُت ،اللضص  ،42الجؼائغ ،هىفمبر  ،2015ص .377
( )2خمؼة بللي ،مغحم ؾابم ،ص .28-29
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 4.3.3جوزيع املعرفت :جىفحر اإلالغفت الصحُدت للصخص الصحُذ في الىكذ
اإلاىاؾب ٌلخبر حىهغ كملُت الخىػَم ،وحؿخسضم جؼبُلاث جىىىلىحُا اإلاللىماث وشغ
اإلالغفت وجىػَلها هألهترهذ وألاهترهاث ،هما وحشمل أًظا هلل الخبراث اإلالغفُت ئلى
اللاملحن الجضص كً ػغٍم الخضعٍب وجلىُاث جلضًم الىصح وؤلاعشاص .وجيخلل اإلالغفت كبر
اإلاىـماث ئطا جىفغث لها وؾُلت الىلل التي جيىن مخفهمت لهظه اإلالغفت وكاصعة كلى هللها،
وهظلً وحىص الحافؼ وئػالت اإلالىكاث والحىاحؼ التي جدىٌ صون هضا الىلل وجيخلل
اإلالغفت بشيل جصمُم ،أو جيخلل كلى شيل ألت كً ػغٍم ملغفت ميىهاث وهُفُت كملها
وجصيُفها ،أو جيخلل هجغة الللىٌ البشغٍت مً زالٌ الؿفغ أو ألاهخلاٌ مً وؿُفت ئلى
()1
أزغي.
 5.3.3جطبيق املعرفت :ئن جؼبُم اإلالغفت وجلُُم هخائجه ًغصم الفجىة بحن ئمخالن
اإلالغفت الىـغٍت وجؼبُلها ،وجلىم اللضًض مً اإلاىـماث كبل الخؼبُم الىلي للملغفت
بخؼبُلها غلى حؼء أو كؿم مً أكؿام اإلاىـمت لُخم اهدشاف ألازؼاء وملغفت أماهً
()2
اللىة والظلف وبلضها ٌلمم الخؼبُم كلى باقي ئصاعاث وأكؿام اإلاىـمت.

إلاطار امليداوي للدراصت
 1.1مجتمع الدراسةً :دخىي مجخمم البدث كلى اللاملحن ؤلاصاعٍحن لضي شغهت
اجصاالث الجؼائغ بىالًت اإلاؿُلت بيل فغوكها ،ؾىاء اللاملحن في مجاٌ الاهترهذ أو الهاجف
الثابذ (كؼاق الاجصاالث الؿلىُت والالؾلىُت).
 3.1أدواث وأصاليب الدراصت امليداهيت
 1.2.4بىاء إلاصدباهت :باالكخماص كلى بلع الضعاؾاث واإلاغاحم ،جم جصمُم اؾخبُان
لغغض حمم البُاهاث ألاولُت مً مجخمم الضعاؾت ،زم جىػَلها كلى اللاملحن ؤلاصاعٍحن في
( )1خؿً بىػعهاق ،ئصاعة اإلالغفت وصوعها في بىاء الاؾتراجُجُاث الدؿىٍلُت ،مظهغة ماحؿخحر في كلىم الدؿُحر،
ولُت الللىم الاكخصاصًت والخجاعٍت وكلىم الدؿُحر ،حاملت الحاج لخظغ ،باجىت ،2013 ،ص.13
( )2كبض الغخمان الجامىؽ ،ئصاعة اإلالغفت في مىـماث ألاكماٌ ،صاع وائل لليشغ والخىػَم ،كمان ،الاعصن،
 ،2013ص .108
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اؾخماعة اؾترحلذ منها زماهُت

الشغهت مدل الضعاؾت خُث جم جىػَم أعبلحن
وزالزىن ) ( اؾخماعة صالحت للخدلُل
وجظمىذ أصاة الضعاؾت زالزحن ( ) كباعة ملؿمت كلى مدىعًًٍ ،دخىي ول
مدىع كلى زمؿت كشغ ( )15كباعة ،واكخمض في جدضًض صعحاتها كلى ملُاؽ لُىغث
الخماس ي (غحر مىافم جمام ،غحر مىافم ،مداًض ،مىافم ،مىافم جماما).
 2.2.4ثباث إلاصدباهت:جم اؾخسضام ملامل اعجباغ ألفاهغوهبار ( Alpha
 ،)Chronbachوطلً خغصا كلى اوسجام واعجباغ فلغاث ول مدىع بلظها ببلع،
والخدلم مً صالخُت الاؾخبُان هأصاة للضعاؾت مغة أزغي أو في ؿغوف مغاًغة ،وٍىضح
الجضوٌ الخالي هخائج ألفاهغوهبار لجمُم فلغاث الاؾخبُان.
الجدول  :2فحص ثباث الاصخبيان
املخغيراث

ألابعاد
الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ
الفىغي
ئصاعة اإلالغفت

املخغير املضخقل
الاصدثمار في رأش
املخغير الخابع
املال الفكري
جميع عباراث الاصخبيان

عدد
الفقراث
15

ألفاكر
وهباخ
0.867

15

0.936

30

0.943
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مً زالٌ الىخائج اإلاىضحت في الجضوٌ أكاله ًخطح وحىص زباث صازلي بحن مخغحراث
وبالخالي ًخطح أن هىالً ئحؿاق في
الضعاؾت خُث بلغذ ول اليؿب أهثر مً
ألاؾئلت اإلاىطىكت لضعاؾت اإلاخغحراث.
وللخأهض مً صضق الاؾخماعة جم الاكخماص كلى صضق اإلادىمحن الظي ٌشمل
مجمىكت مً ألاؾاجظة اإلاداطغًٍ بجاملت مدمض بىطُاف باإلاؿُلت الجؼائغ.
 3.2.4إخخبار طبيعيت الخوزيع :ختى ًدؿنى لىا الخدلُل باؾخسضام الازخباعاث
اإلاللمُت ًجب أن هسخبر ػبُلُت الخىػَم باؾخسضام  ،Kolmogorov smirnovومً زالٌ
الىخائج اإلاخدصل كليهاً ،خطح لىا أن حمُم كُم  sigإلخصائُت Kolmogorov smirnov
أهبر مً مؿخىي الضاللت الىـغي واإلادضص ب ـ  ،%5وهىا وؿخيخج أن حمُم كباعاث
ؤلاؾخبُان جخىػق جىػَلا ػبُلُا مما ٌلني أهه ًمىً ئؾخسضام الازخباعاث اإلاللمُت في
جدلُل ؤلاؾخبُان.

دور الاصدثمار في رأش املال الفكري على عملياث إدارة املعرفت :دراصت حالت شركت
اجصاالث الجسائر بوالًت املضيلت

 2.1جحليل هخائج الدراصت
 1.3.4جحليل وجفضير اصخجاباث أفراد العيىت هحو فقراث املحور ألاول:
ًدىاوٌ هظا الجؼء آعاء وئؾخجاباث أفغاص الضعاؾت (اللاملحن ؤلاصاعٍحن في شغهت
اجصاالث الجؼائغ باإلاؿُلت) هدى واكم الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الفىغي ،وفي ؾبُل طلً جم
ئؾخسضام الخىغاعاث واإلاخىؾؽ الحؿابي والاهدغاف اإلالُاعي ،وطلً للخلغف كلى آعاء
أفغاص الضعاؾت هدى ول كباعة مً اللباعاث جدذ هظا اإلادىع ،هما جم اؾخسضام
ئزخباع(ث) في خالت مجمىكت واخضة للخلغف كلى صعحت ئؾخجابت أفغاص الضعاؾت وجم صمج
حضوٌ ث وحضوٌ اإلاخىؾؼاث في حضوٌ واخض هما ًلي:
الجدول  :3اصخجاباث أفراد عيىت الدراصت هحو واقع الاصدثمار في رأش املال
الفكري
الغكم

العباراث

 01حلمل اإلاىـمت كلى اؾخلؼاب ألافغاص طوي الىفاءاث اللالُت.
جبظٌ اإلاىـمت كصاعي حهضها لالخخفاؾ باللاملحن طوي الخبراث
02
اللالُت.
 03حلمل ئصاعة اإلاىـمت كلى ميافأة اإلاىؿفحن كىض اإلاباصعة بفىغة
 04جغهؼ ؤلاصاعة الللُا للمىـمت كلى الخضعٍب والخؼىٍغ اإلاؿخمغ
 05جدىاؾب مإهالث اإلاىؿفحن مم الىؿائف التي ٌشغلىنها
الاصدثمار في رأش املال البشري
 06جسصص اإلاىـمت محزاهُت وافُت لضكم أهـمت البدث والخؼىٍغ
ً 07خمحز الهُيل الخىـُمي للمىـمت باإلاغوهت والىطىح
 08جخابم اإلاىـمت آزغ الخؼىعاث في مجاٌ الاجصاالث اللاإلاُت
 09لضي اإلاىـمت هـام مللىماث فلاٌ ومً الؿهل اؾخلماله
جغهؼ اإلاىـمت اهخمامها بشيل هبحر كلى الاؾدثماع في جىىىلىحُاث
10
ؤلاكالم والاجصاٌ
الاصدثمار في رأش املال الهيكلي
 11لضي اإلاىـمت اللضًض مً اإلاىعصًً اإلاخمحزًً
لضي اإلاىـمت كىىاث اجصاٌ مخىىكت مم مسخلف طوي اإلاصالح
12
(حمُم الجهاث التي لها كالكت باإلاإؾؿت)

X

Ecart
type

t
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حلمل اإلاىـمت كلى ئوشاء كالكاث ػىٍلت ألامض مم كمالئها وحؿعى
13
ئلى اإلادافـت كليها
 14جلىم اإلاىـمت باوشاء كالكاث ػىٍلت ألامض مم مسخلف الهُئاث
 15حلخبر اإلاىـمت الؼبائً مصضعا للخللم
الاصدثمار في رأش املال السبائني
الاصدثمار في رأش املال الفكري
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ًخطح مً زالٌ الجضوٌ أكاله أن أفغاص كُىت البدث مىافلىن كلى ما حاء في
مدىع "واكم الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الهُىلي" ،وبشيل طي صاللت ئخصائُت (كُمت
ؤلاخصاء ث = 28.923ومؿخىي الضاللت اإلادؿىب (  )sig=0.000أكل مً مؿخىي الضاللت
الىـغي واإلادضص ب ـ ،) 0.05في خحن بلغ اإلاخىؾؽ الحؿابي اللام ( )3.5132وهى مخىؾؽ
ًلم طمً الفئت الغابلت التي ًخجه أفغاصها ئلى اإلاىافلت ،هما أن كُمت الازخباع ث جضٌ
كلى أن أفغاص كُىت البدث ًخجهىن ئلى اللبىٌ(ألن ث اإلادؿىبت أهبر مً الجضولُت)،
وباهدغاف ملُاعي كضعه  0.74875الظي ًـهغ حشدذ طلُف ،مما ًضٌ كلى جمغهؼ
ؤلاحاباث وكضم حشختها ،وٍمىً جفؿحر طلً بأن اإلاإؾؿاث جىلي ئهخماما وافُا لالؾدثماع
في عأؽ مالها الفىغي مً زالٌ الاؾدثماع في ميىهاجه ،خُث حاء الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ
الهُىلي في اإلاغجُت ألاولى بمخىؾؽ كضعه  3.5132الظي ٌشحر ئلى الخُاع مىافم ،وهى
مىؼلي باليؿبت لىا وىن أن الشغهت مدل الضعاؾت جغهؼ كلى البرامج واإلايىهاث اللاكضًت
للملُاتها ،واؾخسضام الخىىىلىحُاث الحضًثت ،زم ًأحي الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الؼبائني في
اإلاغجُت الثاهُت بمخىؾؽ كضعه  3.3816التي حشحر ئلى الحُاص ،لىً ازخباع ث ًلغ بلبىٌ
أفغاص كُىت الضعاؾت إلاا حاء في فلغاث هظا البلض ،مما ٌلني أن الشغهت جىلي اهخماما
بؼبائنها وحلمل كلى عطاهم والحل الؿغَم إلاشاولهم.
وٍأحي الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ البشغي بمخىؾؽ كضعه  3.1974وخؿب ازخباع ث
فأفغاص كُىت البدث ًخجهىن ئلى كبىٌ ما حاء في فلغاث هظا البلض ،مما ٌلني أن الشغهت
جىلي اهخماما بالخضعٍب والخيىًٍ والاؾخلؼاب وغحرها مً آلالُاث التي جضكم الياصع
البشغي في الشغهت.
وللض حاءث اللباعجحن عكم  08و  09في اإلاغاجب الاولى ،وهى أمغ مىؼلي مً وحهت
هـغها ،وىن أن الشغهت مدل الضعاؾت هي شغهت البض كليها مً مىاهبه الخؼىعاث
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الخىىىلىحُت واؾخسضام بغامج مفهىمت لضي كامليها.
 2.3.4جحليل وجفضير اصخجاباث أفراد العيىت هحو فقراث املحور الثاوي:
ًدىاوٌ هظا الجؼء آعاء وئؾخجاباث أفغاص الضعاؾت (اللاملحن ؤلاصاعٍحن في شغهت
اجصاالث الجؼائغ باإلاؿُلت) هدى واكم ئصاعة اإلالغفت ،وواهذ الىخائج مىضحت في الجضوٌ
اإلاىالي:
الجدول  :اصخجاباث أفراد عيىت الدراصت هحو واقع إدارة املعرفت
العباراث

الغكم

X

Ecart
type

حصجم اصاعة اإلاىـمت الاجصاالث بحن الافغاص وهلل الخبراث
حشاعن حمُم اإلاؿخىٍاث ؤلاصاعٍت في كملُت جىلُض اإلالغفت
ًظم كؿم البدث والخؼىٍغ هفاءاث كاصعة كلى جىلُض اإلالغفت
ًخم جدضًث وؾائل زؼن اإلالغفت وفلا للخؼىعاث الحاصلت
حلخمض مىـمتي كلى الظاهغة الخىـُمُت في جسؼًٍ اإلالاعف
جلىم اإلاىـمت بخىزُم الخجاعب والخبراث التي بدىػة اإلاىؿفحن
حصجم ئصاعة اإلاىـمت كلى حشاعن اإلالغفت بحن أفغاصها
جضكم اإلاىـمت بىاء فغق اللمل الجماعي

01
02
03
04
05
06
07
08
 09جضكم زلافت اإلاىـمت حشاعن ملاعف وزبراث ألافغاص
حؿعى ئصاعة اإلاىـمت الكخماص أفظل اإلاماعؾاث والىؾائل في
10
مجاٌ جؼبُم اإلالغفت
ً 11خم اشغان اللاملحن بضوعاث جؼىٍغٍت في مجاٌ جؼبُم اإلالغفت
جخىافغ اإلاىـمت كلى الىفاءاث اللاصعة كلى جؼبُم اإلالغفت في
12
ألاصاء ؤلاصاعي وئمياهُت جسؼٍنها واؾترحاكها في الىكذ اإلاالئم
ً 13مىً ليل اللاملحن في اإلاىـمت الاػالق كلى ججاعب اإلاىـمت
جلُم اإلاىـمت ول ما ًىطم مً أفياع في صىضوق ألافياع ،ووزائم
14
الاكتراخاث صازل اإلاىـمت
 15حلمل اإلاىـمت كلى جؼبُم هـام جلُُم أصاء كامليها بجضًت
إدراة املعرفت

املصدر :مً ئكضاص الباخثحن بىاء كلى مسغحاث بغهامج spss

T

Sig.
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ًخطح مً زالٌ الجضوٌ أكاله أن أفغاص كُىت البدث مىافلىن كلى ما حاء في
مدىع "واكم ئصاعة اإلالغفت" ،وبشيل طي صاللت ئخصائُت (كُمت ؤلاخصاء ث =26.224
ومؿخىي الضاللت اإلادؿىب (  )sig=0.000أكل مً مؿخىي الضاللت الىـغي واإلادضص
ب ـ ،) 0.05في خحن بلغ اإلاخىؾؽ الحؿابي اللام ( )3.7237وهى مخىؾؽ ًلم طمً الفئت
الغابلت التي ًخجه أفغاصها ئلى اإلاىافلت ،هما أن كُمت الازخباع ث جضٌ كلى أن أفغاص كُىت
البدث ًخجهىن ئلى اللبىٌ(ألن ث اإلادؿىبت أهبر مً الجضولُت) ،وباهدغاف ملُاعي كضعه
 0.87532الظي ًـهغ حشدذ طلُف ،مما ًضٌ كلى جمغهؼ ؤلاحاباث وكضم حشختها،
وٍمىً جفؿحر طلً بأن اإلاإؾؿاث جىلي ئهخماما وافُا باصعاة اإلالغفت لضيها مً زالٌ
الاهخمام بلملُاتها ،فللض حاءث اللباعة عكم  07في الترجِب ألاوٌ بمخىؾؽ كضعه 3.92
مما ًضٌ كلى أن الشغهت جىلي اهخماما بالغا بدشاعن اإلالغفت بحن أفغاصها ،هما أنها حلمل
كلى جىلُض اإلالغفت وجسؼٍنها ،لخصل في ألازحر جلُُم كامليها.
 1.1اخخبار فرضياث الدراصت
الزخباع الفغطُت الغئِؿُت للبدثً :إزغ الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الفىغي لشغهت
اجصاالث الجؼائغ بىالًت اإلاؿُلت كلى كملُاث ئصاعة اإلالغفت كىض مؿخىي صاللت ًلضع ب ـ
 ،α= . 5جم الاكخماص كلى زالر فغطُاث فغكُت ،وكض اؾخلمل اإلاخىؾؼاث وازخباع
ؾخحرصهذ " "tفي ازخباع الفغطِخحن الفغكُخحن ألاولى والثاهُت ،واؾخلمل همىطج ؤلاهدضاع
البؿُؽ وملامل الخدضًض و ANOVAالزخباع الفغطُت الفغكُت الثالثت.
 1.4.4اخخبار الفرضيت الفرعيت ألاولى :مً زالٌ الجضوٌ  3وجدلُل مضي
اؾخجاباث أفغاص كُىت الضعاؾت هدى واكم الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الفىغي ،اجطح أن
هىان كبىٌ كلى ماحاء في فلغاث هظا اإلادىع ،خُث كضع اإلاخىؾؽ الحؿابي ب
الظي ًضٌ كلى اللبىٌ ،ووؿدىج عفع فغطُت اللضم وكبىٌ الفغطُت البضًلت ،أي ًىحض
اهخمام طو صاللت ئخصائُت مً كبل شغهت اجصاالث الجؼائغ بىالًت اإلاؿُلت باالؾدثماع في
α
عأؽ مالها الفىغي كىض مؿخىي صاللت ًلضع ب ـ 5
 2.4.4اخخبار الفرضيت الفرعيت الثاهيت:مً زالٌ الجضوٌ  4وجدلُل مضي
اؾخجاباث أفغاص كُىت الضعاؾت هدى واكم ئصاعة اإلالغفت ،اجطح أن هىان كبىٌ كلى
ماحاء في فلغاث هظا اإلادىع ،ومىه هلبل الفغطُت البضًلت وهغفع فغطُت اللضم ،أي

دور الاصدثمار في رأش املال الفكري على عملياث إدارة املعرفت :دراصت حالت شركت
اجصاالث الجسائر بوالًت املضيلت

ًىحض اهخمام طو صاللت ئخصائُت مً كبل شغهت اجصاالث الجؼائغ بىالًت اإلاؿُلت
بلملُاث ئصاعة اإلالغفت الحضًثت كىض مؿخىي صاللت ًلضع ب ـ .α= . 5
 3.4.4اخخبار الفرضيت الفرعيت الثالثت:إلزخباع مضي صحت الفغطُت الفغكُت
الثالثت " جىحض كالكت طاث صاللت ئخصائُت بحن الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الفىغي وكملُاث
ئصاعة اإلالغفت لشغهت اجصاالث الجؼائغ بىالًت اإلاؿُلت كىض مؿخىي صاللت ًلضع ب ـ α 5
" جم خؿاب ملامل الاعجباغ بحن اإلاخغحرًً الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الفىغي الظي ٌلخبر
مخغحر مؿخلل واإلاخغحر الخابم اإلاخمثل في ئصاعة اإلالغفت ،خُث جم الحصىٌ كلى الىخائج
الخالُت:
جدول  :5معامل الارجباط بين املخغيرًً
Coefficientsa
Sig

t

,

,

,

,

Coefficients
standardisés
Bêta

,

Coefficients non
standardisés
A
Erreur
standard
,
,
,

,

Modèle

)(Constante
المحور األول :االستثمار في رأس
المال الفكري

اإلادىع الثاوي :ئصاعة اإلالغفت a. Variable dépendante :
املصدر :مً ئكضاص الباخثحن بىاءا كلى مسغحاث بغهامج spss

بما أن  sig> 0.05وؿخيخج أن اإلاللمخان ملىىٍخان ،مما ًضٌ كلى أن الىمىطج طو
حىصة
فاطا عمؼها إلصاعة اإلالغفت بالغمؼ  ،Yوالاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الفىغي بالغمؼ x :جيىن
صُغت الاعجباغ بحن اإلاخغحرًً خؿب هخائج الجضوٌ الؿابم هما ًليY=1.245 + 0.706X :
وهي كالكت جضٌ كلى وحىص اعجباغ بحن اإلاخغحرًً.
هما ًخطح مً زالٌ خؿاب ملامل الخدضًض أن  % 36.40مً الخغحراث في ئصاعة
اإلالغفت هاججت كً الخغحر في الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الفىغي ،و %63.60الباقي هاججت كً
كىامل أزغي ،هما هى واضح في الجضوٌ اإلاىالي.
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جدول  :6معامل الخحدًد
Erreur standard
de l'estimation
,

Récapitulatif des modèles
R-deux
R-deux ajusté

,

,

a

Modèle

R

,

اإلادىع ألاوٌ :الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الفىغي a. Valeurs prédites : (constantes),
املصدر :مً ئكضاص الباخثحن بىاءا كلى مسغحاث بغهامج spss

وباالؾخلاهت بجضوٌ جدلُل الخباًً ً ANOVAخطح لىا أن مؿخىي الضاللت
اإلادؿىب أكل مً مؿخىي الضاللت الىـغي ( )sig=0.00>0.05مما ًضٌ كلى وحىص جأزحر
طو ملىىٍت ئخصائُت لالؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الفىغي كلى ئصاعة اإلالغفت هما ًىضحه
الجضوٌ اإلاىالي
الجدول رقم ( :)11جدول ANOVAa
Sig.
b

,

D
,

Moyenne des
carrés
,
,

ANOVAa
Somme des
ddl
carrés
,
,
,

Modèle
Régression
Résidu
Total
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اإلادىع ألاوٌ :الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الفىغي b. Valeurs prédites : (constantes),
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وهىا ًمىً قبول الفرضيت الفرعيت الثالثت ،ووؿخيخج أهه جىحض كالكت اعجباغ
ملىىٍت بحن الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الفىغي وكملُاث ئصاعة اإلالغفت لشغهت اجصاالث
 ، "αمما ًإوٌ ئلى عفع
الجؼائغ بىالًت اإلاؿُلت كىض مؿخىي صاللت ًلضع ب ـ 5
فغطُت اللضم.
ومً زالٌ ما ؾبم ًمىً اللىٌ أن هىان صوع فلاٌ لالؾدثماع في عأؽ اإلااٌ
الفىغي بميىهاجه (الهُىلي ،الؼبائني ،البشغي) كلى مؿخىي شغهت اجصاالث الجؼائغ بىالًت
اإلاؿُلتً ،إصي ئلى جؼىٍغ كملُاث ئصاعة اإلالغفت لضيها (جىلُض واهدؿاب اإلالغفت ،جسؼًٍ
اإلالغفت ،حشاعن اإلالغفت ،ججؿُض اإلالغفت ،جلُُم اإلالغفت) مما ًثبذ صحت جدلم

دور الاصدثمار في رأش املال الفكري على عملياث إدارة املعرفت :دراصت حالت شركت
اجصاالث الجسائر بوالًت املضيلت

الفرضيت الرئيضيت ،أي أن هىان كالكت وأزغ لالؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الفىغي لشغهت
.α
اجصاالث الجؼائغ بىالًت اإلاؿُلت كلى ئصاعة اإلالغفت كىض مؿخىي صاللت ًلضع ب ـ 5

خاجمت
أصبذ ؤلاهخمام باؾدثماع عأؽ اإلااٌ الفىغي مً زالٌ اؾخدظاع ول الؼاكاث
وؤلامياهاث اإلاخاخت ،واؾدىفاع اللضعاث اللللُت الخالكت أخض الؼغق الظي ًجلل باإلميان
بىاء مىـمت جخمخم بمؿخىي أصاء ًمحزها كً باقي اإلاىـماث ،فليي جدلم مىـماث ألاكماٌ
هجاخا في أصائها ًيبغي أن جيىن اإلالغفت اإلاؿدثمغة طاث كُمت ومغؼي باليؿبت للؼبائً
وجدـى بغطاهم ،وبضون طلً جفلض اإلالغفت أهمُتها وكُمتها ،فأهمُتها جخىكف كلى مضي
ما حؿهم في جدلُله مً ألاهضاف النهائُت للمىـمت ،فاإلاىـماث التي جبلى وجضوم هي
فلؽ التي جيىن لضيها ػاكت وامىت مخمثلت باللضعاث اللللُت الخالكت ،وجبرػ أهم هخائج
الضعاؾت في:
 أؿهغث هخائج الضعاؾت اإلاُضاهُت أن الشغهت مدل الضعاؾت لضيها ئهخمامباإلؾدثماع في عأؽ مالها الهُىليً ،ليها الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الؼبىوي زم الاؾدثماع في
عأؽ اإلااٌ البشغي وهظا مً وحهت هـغ أفغاص كُىت الضعاؾت؛
 هىان اهخمام هبحر للشغهت باإلالغفت الظمىُت ،وهي اإلالغفت اإلاستزهت صازلكلىٌ ألافغاص وٍصلب هللها ئلى شخص آزغ كً ػغٍم الىخابت أو الخلبحر كنها لفـُا؛
 أؿهغث هخائج الضعاؾت أن الشغهت جىلي اهخمام بلملُاث ئصاعة اإلالغفت ،هما أنهاحلمل كلى حصجُم حشاعن اإلالغفت بحن أفغاصها؛
 أؿهغث هخائج الضعاؾت وحىص كالكت وأزغ لالؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الفىغي αوهظا مً وحهت
بميىهاجه كلى كملُاث ئصاعة اإلالغفت كىض مؿخىي صاللت ًلضع5
اللاملحن ؤلاصاعٍحن لضي شغهت اجصاالث الجؼائغ بىالًت اإلاؿُلت.
في طىء الىخائج التي أؾفغث كنها الضعاؾتً ،مىً ئكتراح كضصا مً ؤلاكتراخاث التي
ًمىً أن حؿهم في جؼىٍغ ؤلاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الفىغي للمإؾؿاث بغُت الىصىٌ هدى
جدؿحن كملُاث ئصاعة اإلالغفت لضيها ،وهظه الاكتراخاث هي:
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 ػٍاصة ؤلاهخمام بمفهىم وأهمُت عأؽ اإلااٌ الفىغي لؼٍاصة جصىع أهمُخه فيهُفُت اللُاؽ وؤلافصاح كىه في اللىائم اإلاالُت.
 الخىحه هدى امخالن الخبراث اللملُت واإلالغفت واإلاىاعص اإلالغفُت واللالكاث ممالؼبائً واإلاهاعاث ؤلابضاكُت الاخترافُت لخيىًٍ مؼاًا جىافؿُت ،وطلً كً ػغٍم اؾدثماع
ألامىاٌ في عأؽ اإلااٌ الفىغي ووطم زؼت للمدافـت كلى عأؽ اإلااٌ الفىغي مً زالٌ
بغامج الخدفحز اإلااصي واإلالىىي والبدث كً ألافغاص طوي اللضعاث واإلاهاعاث اللالُت،
وجىفحر ألاحىاء اإلاالئمت لجظب الخبراث واإلاهاعاث والىفاءاث.
 جضكُم اللالكت بحن الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ الفىغي وبغامج ئصاعة اإلالغفت فياإلاىـمت ،وحلـُم اللالكت اإلاخباصلت بُنهما بما ًسضم الشغهت واللاملحن.

