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 إهداء
اللهم لك الحمد والشكر عدد ما خلقت ورزقت يا من علمتني ورزقتني اهدي إليك شيء من جزيل عطائك 

 فتقبله مني يا رب واجعله في ميزاني حسناتي.

ي هذا العملأهد  كما 

سيدنا وحبيبنا وشفيعنا يوم  ***الجهل علماء وشق في عباب الظلم نورإلى المعلم األول الذي سطر بعد 
 ***القيامة محمد صلى اهلل عليه وسلم 

هدي ما وصلت إليه لعل فرحة عينيك ورضا قلبك اإليك  ،إلى التي أخص اهلل تعالى الجنة تحت قدميها
  .حفظها اهلل ورعاهاالحبيبة  أمي الدربينير لي باقي 

 أبي سندا ودعما والى من كافح ليزرع في نفسي بذرة الخير، إلى صاحب القلب الكبيرإلى من كان لي 
.حفظه اهلل ورعاه الغالي  

ركوني الدمعة والبسمة إخوتي كل سندي وال زالوا إلى من شا اإلى أحق الناس بصحبتي وحبي إلى من كانو 
 .بشرى ،عبد العزيز ،عبد الحق، رشيدة ،جميلة ،زهرة وزوجها عبد الكريم ،احمد وزوجته فتيحة "سمه بإ

 .إبراهيم ،شعيب ،حمزة ،مروة، حنان ،أية ،يزيد عائلةال إلى البراءة الصغار في

 من بعيد أو من قريب. األهل واألقاربكل لى ا  و صدوق  عائلةكل أفراد  إلى

.تيقاوي العربي الدكتورالبروفيسور إلى   

لى ،نصيرةفاني  صديقتي ا العملهذ أتعابلى من قاسمتني إ من أتممت معهم مشواري الجامعي  كل وا 
.إدارة األعمال رطلبة ماست  

 إلى كل أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.

 الــــــــــآم
 



 

 إهداء   
 وعونه إلتمام هذا البحث أحمد اهلل عز وجل على منه

 إلى الذي وهبني كل ما يملك حتى أحقق له آماله، إلى من كان يدفعني قدما نحو األمام لنيل
 المبتغى، إلى اإلنسان الذي امتلك اإلنسانية بكل قوة، إلى مدرستي األولى في الحياة،

 أبي الغالي على قلبي أطال اهلل في عمره؛
العطاء والحنان، إلى، التي رعتني حق الرعاية وكانت سندي في الشدائد، إلى التي وهبت فلذة كبدها كل 

وكانت دعواها لي بالتوفيق، تتبعتني خطوة خطوة في عملي، إلى نبع الحنان أمي جزاها اهلل عني خير الجزاء 
زيز في الدارين؛ وكيف ال اهدي هذا الى التي انجبت نبع حناني جدتي اطال لنا اهلل في عمرها، وخالي الع

 *وبراعمه* وخاالتي كل باسمه دون ان أنسى عمتي اطال اهلل في عمرها
)حنين، عاشور،  إخوانيإليهما أهدي هذا العمل المتواضع ليك ُأدخل على قلبهما شيئا من السعادة إلى 

رشيدة وفقها اهلل لنيل شهادة البكالوريا، دون ان أنسي زوجة اخي الغالية على )خاصة يوسف( وأخواتي 
ي عائشة( الذين تقاسموا امعي عبء الحياة؛قلب  

أصدقائي الذين أشهد لهم بأنهم نعم الرُّفقاء في جميع األمور )فاطمة، امينة، فتيحة، امال، وخاصة صالحي 
، وهاجر بلخيري( وكدا من قاسمتني تعب هذا العمل صديقتي صدوق امال، والى يأربمحجوبة انار اهلل دربها 

في الدراسة، والى كل من العائالت الكريمات )فاني، قندلي، فاتحي، عبد المالك، كل من زمالئي وزميالتي 
ناء خالي ـأبشهد، جيهان، محمد ياسر،  ماد،ل، عــاـــــــــباري، حاجي، لفقير، ومرزوقي( وبراعم العائلة )انف

 )وسيلة، فاطمة زهراء، شريفة(

تيقاوي العربي الذي كلما تظلمت الطريق: البروفيسور كما أهدي ثمرة جهدي ألستاذي الكريم  

 أمامي لجأت إليه فأنار ها لي وكلما دب اليأس في نفسي زرع فيا األمل ألسير قدما وكلما
 سألت عن معرفة زودني بها وكلما طلبت كمية من وقته الثمين وفره لي بالرغم من

لى كل من يؤمن بأن بذور مسؤولياته المتعددة؛ إلى كل أساتذة قسم العلوم االقتصادية وعلوم ال تسيير؛ وا 
 ...نجاح التغيير هي في ذواتنا وفي أنفسنا قبل أن تكون في أشياء أخرى

.."قال اهلل تعالى ": إن اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم من سورة الرعد 11اآلية    
ل.إلى كل هؤالء أهدي هذا العم  

 نصيـــــــــــــــــرة



 

وعرف انشكر   
 وسلمقال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 "من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل"
 صدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 ونشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال الحمد هلل على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه
 إلى رضوانهشريك له تعظيما لشأنه ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الداعي 

 .وسلم وأتباعه وأصحابه آله صلى اهلل عليه وعلى
 بعد شكر اهلل سبحانه وتعالى على توفيقه لنا إلتمام هذا البحث المتواضع أتقدم بجزيل الشكر

 ن العزيزان الذين أعانونا وشجعونا على االستمرار فياإلى الوالد
كمال الدراسة الجامعية والبحث؛   كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى منمسيرة العلم والنجاح، وا 

 الذي لن تكفي حروفلعربي" ا" تيقاوي  البروفيسورالماستر شرفنا بإشرافه على مذكرة 
 والتي ،يهاته العلمية التي ال تقدر بثمنهذه المذكرة إليفائه حقه بصبره الكبير علينا، ولتوج

وعلوم  تجارةوال قسم العلوم االقتصادية،ساهمت بشكل كبير في إتمام واستكمال هذا العمل؛ إلى كل أساتذة 
تمام هذا بعيد على إنجاز و  نتوجه بخالص شكرنا وتقديرنا إلى كل من ساعدنا من قريب أو منكما  ،التسيير ا 

 .ميلودي عبد الغاني" واألخالدراسة   ءالعمل من بينهم" زمال
 رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي و أن أعمل صالحا ترضاه "

 "وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

 
 



 فهرس الدراسة

 

 I 

 الصفحة البيان

 آية قرآنية

  إهداء

  شكر وتقدير

 I فهرس الدراسة

 IV قائمة الجداول 

 VII قائمة األشكال والرسوم التوضيحية

 VIII قائمة المالحق

د - أ مقدمة  

إلدارة المعرفة التنظيمية ورأس المال الفكريالفصل األول: األدبيات النظرية   

 06 تمهيد

 06 المبحث األول: األدبيات النظرية إلدارة المعرفة ورأس المال الفكري

 07 المطلب األول: مدخل إلى إدارة المعرفة التنظيمية

 07 أوال: ماهية المعرفة

 07 مفهوم المعرفة

 08 خصائص المعرفة

المعرفة أنواع  08 

 09 ثانيا: عموميات حول إدارة المعرفة التنظيمية

 09 مفهوم إدارة المعرفة التنظيمية

 09 اآلليات والعمليات األساسية إلدارة المعرفة التنظيمية



 فهرس الدراسة

 

 II 

 11 نماذج إدارة المعرفة التنظيمية

س المال الفكريالمطلب الثاني: مدخل إلى رأ  13 

س المال الفكريأوال: مفهوم وخصائص رأ  13 

س المال الفكريمفهوم رأ  13 

س المال الفكريخصائص رأ  13 

س المال الفكريثانيا: مكونات ونماذج قياس رأ  14 

س المال الفكريمكونات رأ  14 

س المال الفكرينماذج قياس رأ  14 

 15 المطلب الثالث: عالقة إدارة المعرفة التنظيمية برأس المال الفكري

السابقة في الموضوعالمبحث الثاني: الدراسات   16 

 16 المطلب األول: عرض الدراسات السابقة في الموضوع

 16 أوال: الدراسات ذات األصول العربية

 18 ثانيا: الدراسات ذات األصول األجنبية

 19 المطلب الثاني: التعليق على الدراسات السابقة

 20 خالصة الفصل

-ادرار -سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز الفصل الثاني: دراسة ميدانية بمؤسسة   

 22 تمهيد

 23 المبحث األول: الطريقة واألدوات والنموذج المستخدم في الدراسة الميدانية

 23 المطلب األول: طريقة وأدوات إجراء الدراسة الميدانية

 23 أوال: مجتمع الدراسة



 فهرس الدراسة

 

 III 

 

 25 ثانيا: عينة الدراسة

الدراسةثالثا: متغيرات ونموذج   25 

المستخدمة في الدراسة الميدانية تالمطلب الثاني: األدوا  26 

 26 أوال: تصميم أداة الدراسة

 28 ثانيا: صدق وثبات أداة الدراسة

 34 ثالثا: األدوات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة الميدانية

 35 المبحث الثاني: عرض وتحليل النتائج المتعلقة بالدراسة الميدانية

نتائج الدراسة الميدانية ضالمطلب األول: عر   35 

 35 أوال: عرض وتحليل النتائج المتعلقة بخصائص عينة الدراسة

وتحليل النتائج المتعلقة بتصورات استجابة أفراد عينة الدراسة ضثانيا: عر    40 

وتحليل النتائج المتعلقة باختبار الفرضيات ضالمطلب الثاني: عر   46 

 Test Kolmogrov– simirnov 46التوزيع الطبيعي راختباأوال: 

 47 ثانيا: نتائج اختبار فرضيات الدراسة

 59 خالصة الفصل

 61 الخاتمة العامة

 66 قائمة المصادر والمراجع

 72 المالحق

 92 ملخص الدراسة



 قائمة الجداول
 

 IV 

 رقم الجدول عنوان الجدول رقم الصفحة

 1 تداول االستمارة. 25

 2 مقياس ليكرت الخماسي. 28

 3 درجات مقياس ليكرت الخماسي. 28

 4 .المعرفة. التنظيميةيمثل معامل ارتباط بيرسون لبعد عمليات إدارة  29

 5 .معامل ارتباط بيرسون لبعد تقنيات إدارة المعرفة التنظيمية 30

 6 .معامل االرتباط بيرسون لعبارات فريق المعرفة 30-31

 7 .س المال البشريأمعامل االرتباط بيرسون لمحور ر  31

 8 .س المال الهيكليأمعامل االرتباط بيرسون لبعد ر  32

 9 .المال الزبوني سأبيرسون لبعد ر معامل االرتباط  32

 10 .معامل ألفا كرو نباخ للثبات بالنسبة لمحاور وأبعاد االستبانة 33

 11 .األدوات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 34

 12 .توزيع أفراد العينة حسب النوع )ذكر، أنثى( 35

 13 .توزيع أفراد العينة وفق للمؤهل العلمي 36

 14 العمر  توزيع أفراد العينة حسب 37

 15 .توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة 38

 16 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة. 39



 قائمة الجداول
 

 V 

 17 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور عمليات إدارة المعرفة التنظيمية. 40-41

 18 تقنيات إدارة المعرفة التنظيمية.المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور  41-42

 19 فريق المعرفة.المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور  42-43

 20 راس المال البشري.المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور  43-44

راس المال الجدول يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور  44-45
 الهيكلي.

21 

 22 راس المال الزبوني.المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور  45-46

 23 .اختبار كولموجروف سمر نوف 46

في تصورات المبحوثين  one weyanovaنتائج تحليل التباين األحادي  47
 .لمستوى إدارة المعرفة التنظيمية بالمؤسسة تعزي لمتغير المؤهل العلمي

24 

في تصورات المبحوثين  one weyanovaتائج تحليل التباين األحادي ن 48
 .لمستوى إدارة المعرفة التنظيمية بالمؤسسة تعزي لمتغير المستوى الوظيفي

25 

في تصورات المبحوثين  one weyanovaنتائج تحليل التباين األحادي  48
 .لمستوى إدارة المعرفة التنظيمية بالمؤسسة تعزي لمتغير سنوات الخبرة

26 

للمتغيرات الشخصية في  0ne weyanovaنتائج تحليل التباين األحادي  49
 .تصورات المبحوثين لمستوى إدارة المعرفة التنظيمية

27 

في تصورات المبحوثين  one weyanovaنتائج تحليل التباين األحادي  50
 .س المال الفكري بالمؤسسة تعزي لمتغير المؤهل العلميألمستوى ر 

28 

في تصورات المبحوثين  one weyanovaنتائج تحليل التباين األحادي  50-51
 المال الفكري بالمؤسسة تعزي للمتغير الوظيفي. سألمستوى ر 

29 



 قائمة الجداول
 

 VI 

 

في تصورات المبحوثين  one weyanovaنتائج تحليل التباين األحادي  51
 لمستوى راس المال الفكري بالمؤسسة تعزي لمتغير سنوات الخبرة.

30 

للمتغيرات الشخصية في  0ne weyanovaنتائج تحليل التباين األحادي  52
 تصورات المبحوثين لمستوى تنمية راس المال الفكري.

31 

 32 س الفكريأور نحدار الخطي البسيط بين إدارة المعرفة التنظيمية إلا  53

 33 عمليات إدارة المعرفة التنظيمية ورأس المال الفكرينحدار الخطي البسيط بين إلا 54

 تقنيات إدارة المعرفة التنظيمية ورأس المال الفكرينحدار الخطي البسيط بين إلا 55
 

34 

 35 فريق المعرفة ورأس المال الفكرينحدار الخطي البسيط بين إلا 56

 36 معامل تضخم التباين والتباين المسموح بهاختبار  57

رأس المال بين نتائج االنحدار الخطي المتعدد بين أبعاد إدارة المعرفة التنظيمية و  57
 الفكري.

 

37 



 قائمة األشكال والرسوم التوضيحية
 

 VII 

 

رقم  عنوان الشكل الصفحة
 الشكل

 1 العالقة بين البيانات والمعلومات والمعرفة 08

 2 المال الفكري إدارة المعرفة التنظيمية ورأس العالقة بين 15

 3 الهيكل التنظيمي لمديرية التوزيع بأدرار 24

 4 نموذج الدراسة  26

 5 توزيع أفراد العينة حسب النوع )ذكر، أنثى( 35

 6 العينة حسب المؤهل العلمي أفرادتوزيع  36

 7 عمرالتوزيع أفراد العينة حسب  37

 8 الوظيفةتوزيع أفراد العينة حسب  38

 9 الخبرةتوزيع أفراد العينة حسب سنوات  39



 قائمة المالحق
 

 VIII 

 رقم الملحق عنوان الملحق الصفحة

 01 المحكمينقائمة 72

 02 استبانة الدراسة األولية  73

 03 بعد التعديلاستبانة الدراسة  77

 spss v26 04مخرجات برنامج  82-91

 



 عــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــقدمـــــــــــــــــــــة

 
 أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مــــــــــــــــــــــــــقدمـــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــة

 
 أ

 تمهيد:

كظهور العولمة التي تجلت  ،شهدت بيئة األعمال تطورات وتغيرات بيئية متسارعة ومتتالية     
والتنافس الحاد  مظاهرها في تسارع التطور التكنولوجي وباألخص تكنولوجيا المعلومات واالتصال

باقتصاد  ما يعرفكما عرف االقتصاد أيضا تحوالت جذرية من اقتصاد صناعي إلى نشوء ، 
بل ظهر عنصر ، ساسيةبحيث لم تعد فيه األرض واليد العاملة ورأس المال الموارد األ ،المعرفة

حيث أصبحت تمثل نوع جديد من  ،أخر أصبح يشكل ثروة حقيقية لالقتصاد والمتمثل في المعرفة
 عناصر اإلنتاج ورأس المال القائم على المعرفة والخبرة ورأس المال الفكري.

باره أمام هذه الثروة المعرفية أدركت المنظمات أهمية االستثمار في العنصر البشري باعت     
تعزيز أداء منظمات األعمال وتحقيق أهدافها وذلك بما يمثله من قدرات  أساسي يساهممورد 

مورد استراتيجي واهم األصول غير  الفكري يشكلبحيث أصبح رأس المال ، ومهارات وكفاءات
 المادية التي تعتمد عليها لتنفيذ خططها الهادفة إلى التطوير والنجاح الدائم.

لقد لجأت منظمات األعمال القائمة على المعرفة إلى تبني مفهوم إدارة المعرفة التي تعتبر     
حدث المفاهيم اإلدارية التي تقوم على مجموعة من العمليات والتقنيات التي تساعد على أمن 

ا فلقد اعتبرت إدارة المعرفة في عالمن ،لقيام بمختلف األنشطة اإلدارية إلدارة أصولها الفكريةا
فهي أساس  ،المعاصر من أهم األفكار الحديثة ذات األثر الفعال في نجاح منظمات األعمال

بناء وتنمية القدرات التنافسية وتحقيق الميزة التنافسية والتي لن تتحقق إال عن طريق االستثمار 
 في رأس المال الفكري.

جديد في اإلدارة كإدارة  ما هويتطلب نجاح منظمات األعمال مواكبة كل إشكالية الدراسة: 
التي برزت أهميتها من خالل كونها أصبحت تعد من أهم مدخالت التغيير  ،المعرفة التنظيمية

نقالت نوعية على مستوى أداء  على إحداثوالتطوير في العصر الحالي من خالل قدرتها 
 و والريادة.المنظمات وذلك من خالل جعل رأس المال الفكري هو الفاعل األساسي لتحقيق النم

 وبناء على ما سبق ذكره يمكن صياغة اإلشكالية التالية:    

فيما يتمثل دور إدارة المعرفة التنظيمية في تنمية رأس المال الفكري في مؤسسة سونلغاز 
 لتوزيع الكهرباء والغاز؟

، بالوصول إلى نتائج تخدم الدراسة أسئلة فرعية تسمح ،ويندرج تحت هذه اإلشكالية الرئيسية    
 وهي:

 ؟بأدرار واقع إدارة المعرفة التنظيمية بمؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز ما 
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  هل توجد اختالفات حول مستوى إدارة المعرفة التنظيمية وكذا مستوى تنمية رأس المال
 ؟بأدرار الفكري في مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز

 ة العالقة بين إدارة المعرفة التنظيمية وتنمية رأس المال الفكري بمؤسسة سونلغاز ما طبيع
 ؟بأدرار لتوزيع الكهرباء والغاز

 جل اإللمام بجوانب الموضوع تم حصر فرضيات الدراسة كما يلي:أ: من فرضيات الدراسة

 الفرضية الرئيسية األولى : 
H0 :  مستوى إدارة المعرفة التنظيمية في ال توجد فروقات ذات داللة معنوية حول

تعزى إلى المتغيرات  0.05مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز عند مستوى داللة 
 الشخصية.

  1الفرضية الفرعية األولى= H0: توجد فروقات ذات داللة معنوية حول مستوى  ال
عند مستوى  بأدرار إدارة المعرفة التنظيمية في مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي. 0.05داللة 
 2الفرضية الفرعية الثانية=H0 ال توجد فروقات ذات داللة معنوية حول مستوى إدارة :

عند مستوى داللة  بأدرار المعرفة التنظيمية في مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز
 تعزى لمتغير المستوى الوظيفي. 0.05

  3الفرعية الثالثة الفرضية=:H0  ال توجد فروقات ذات داللة معنوية حول مستوى
عند مستوى  بأدرار إدارة المعرفة التنظيمية في مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة. 0.05داللة 

 :الفرضية الرئيسة الثانية 
H0:  تنمية رأس المال الفكري في ال توجد فروقات ذات داللة معنوية حول مستوى

تعزى إلى  0.05عند مستوى داللة  بأدرار مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز
 المتغيرات الشخصية. 

 1 الفرضية الفرعية األولى=H0توجد فروقات ذات داللة معنوية حول مستوى  : ال
عند  بأدرار تنمية رأس المال الفكري في مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي. 0.05مستوى داللة 
 2الفرضية الفرعية الثانية= H0 ال توجد فروقات ذات داللة معنوية حول مستوى :

عند  بأدرار تنمية رأس المال الفكري في مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز
 تعزى لمتغير المستوى الوظيفي. 0.05مستوى داللة 
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 3لفرعية الثالثة الفرضية ا= H0:  ال توجد فروقات ذات داللة معنوية حول مستوى
تنمية رأس المال الفكري في مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز عند مستوى داللة 

 .تعزى لمتغير سنوات الخبرة 0.05
 :الفرضية الرئيسة الثالثة 

 H0 رأس المال الفكري  بين إدارة المعرفة التنظيمية وتنميةأثر توجد عالقة  : ال
  0.05عند مستوى داللة  بأدرار بمؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز

  1الفرضية الفرعية األولى= H0: ذات داللة إحصائية بين بعد  آثر ال توجد عالقة
 لتوزيع الكهرباءعمليات إدارة المعرفة وتنمية رأس المال الفكري بمؤسسة سونلغاز 

 0.0 5وى داللةعند مستبأدرار والغاز 
 2الفرضية الفرعية الثانية= H0: ذات داللة إحصائية بين بعد  آثر ال توجد عالقة

 لتوزيع الكهرباءتقنيات إدارة المعرفة وتنمية رأس المال الفكري بمؤسسة سونلغاز 
 0.0 5عند مستوى داللةبأدرار والغاز 

  3الفرضية الفرعية الثالثة=:H0ذات داللة إحصائية بين بعد فريق  آثر ال توجد عالقة
عند بأدرار والغاز  لتوزيع الكهرباءبمؤسسة سونلغاز  المعرفة وتنمية رأس المال الفكري

 0.0 5مستوى داللة
 : أهمية الدراسة

تكمن أهمية  الدراسة في كونها قيمة مضافة لموضوع في غاية األهمية، وهو إدارة المعرفة     
رأس المال الفكري لمؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز، إضافة إلى  التنظيمية دورها في تنمية

ما ستضيفه هذه الدراسة من إثراء معرفي للدراسات السابقة وتستمد الدراسة أهميتها من خالل 
 النقاط التالية:

 تكوين رصيد معرفي حول إدارة المعرفة التنظيمية ورأس المال الفكري. -
 المعرفة التنظيمية في مؤسسة سونلغازالتعرف على مستوى إدارة  -
 التعرف على الدور الذي تلعبه إدارة المعرفة التنظيمية في تنمية رأس المال الفكري. -
 :أهداف الدراسة -
تهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى تحليل مدى مساهمة إدارة المعرفة التنظيمية بمختلف      

ولمحاولة بلوغ هذا الهدف تم  بأدرارنلغاز أبعادها إلى تنمية رأس المال الفكري بمؤسسة سو 
 تسطيره إلى أهداف فرعية وهي:

 تقديم إطار نظري لمحاولة توضيح مفهوم إدارة المعرفة التنظيمية وما يتعلق بها. -
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الوقوف على دور إدارة المعرفة التنظيمية في تنمية رأس المال الفكري بمؤسسة سونلغاز  -
 .بأدرارلتوزيع الكهرباء والغاز 

 :افع اختيار موضوع الدراسةدو 
إسهامات وبذلك نكون قد أضفنا  وتطبيقيا،الرغبة الشخصية في دراسة هذا الموضوع نظريا    -  

 للموضوع من حيث الجانب المعرفي والتطبيقي. جديدة
 اعتبار الموضوع يدخل ضمن إطار تخصص إدارة األعمال  -
 اهتماما واسعا في اآلفاق المستقبليةاعتبار الموضوع من المواضيع الحديثة التي ستولي  -
 محاولة إسقاط الدراسة النظرية على الواقع والخروج بنتائج تثري جانب البحث والتطوير. -

 حدود الدراسة:
خالل الموسم  بأدرارأجريت الدراسة على العاملين بمؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز      

 2020_2019الجامعي
بة على اإلشكالية المطروحة تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، : لإلجاالمنهج المتبع

فالمنهج الوصفي تم اعتماده للجانب النظري، أما المنهج التحليلي اعتمدنا عليه في تحليل بيانات 
 الدراسة واختبار الفرضيات وتحليل نتائج الدراسة.

 ه الدراسة أهمها:واجهتنا بعض الصعوبات أثناء إعدادنا هذ صعوبات الدراسة:
التأخير في استرجاع االستبيان من المستجوبين في المؤسسة محل الدراسة مما أدى إلى  -

 العمل. إلنجازضيق الوقت 
 التأخير في الرد من طرف المحكمين حول آرائهم في االستبيان. -

: تم تقسيم الدراسة إلى فصلين حيث يحتوي كل فصل على مبحثين تقسيمات هيكل الدراسة
 يلي: محاولة منا لإللمام باإلطارين النظري والتطبيقي للدراسة وفق ما

 دارة المعرفة التنظيمية ورأس المال الفكري.إلالنظرية األدبيات : الفصل األول -
 .األدبيات النظرية إلدارة المعرفة ورأس المال الفكري المبحث األول: -
 .في الموضوع الدراسات السابقة المبحث الثاني: -
 .بأدرار : دراسة ميدانية بمؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغازالفصل الثاني -
 .والنموذج المستخدم في الدراسة الميدانيةالطريقة واألدوات  المبحث األول: -

 .المتعلقة بالدراسة الميدانية عرض وتحليل النتائج المبحث الثاني: -
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 تمهيد:
 حيث، ومصدرا للثروةألي نشاط اقتصادي  لقد أصبحت المعرفة في العصر الحالي العنصر األساسي      
المزايا التي تنفرد بها والتي يصعب تقليدها وتتماشى  يرجع إلىمن قبل المنظمات وذلك كبيرا  اهتماما لقيت

إال من خالل توفر نظام  ستفادة منهاإلا نال يمكفهذه األخيرة ، مع هذا العصر الذي يعتبرها مورد أساسي
 .بإدارة المعرفةجيد إلدارتها وهو ما يعرف 

لكل من الطاقات الفكرية  إن ظهور إدارة المعرفة يعود إلدراك المنظمات أهمية االستغالل األمثل      
برأس المال الفكري يحدث نقالت  مللمنظمة، فاالهتما والعقلية لألفراد التي أصبحت تمثل رأس مال فكري

والتغلب على ، من خالل تحقيق قيمة مضافة للمنظمة تمكنها من المنافسة واالستمرار هائلة وذلكنوعية 
 تحديات العصر.

وسنحاول في هذا الفصل عرض األدبيات النظرية من خالل إبراز مختلف المفاهيم المتعلقة بإدارة        
لتعليق الدراسات السابقة وامختلف عرض ثم  ،ورأس المال الفكري وذلك في المبحث األول التنظيميةالمعرفة 
 في المبحث الثاني. عليها
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 ورأس المال الفكري التنظيمية المبحث األول: األدبيات النظرية إلدارة المعرفة
وذلك من اجل توضيح  ،في هذا المبحث سيتم التطرق إلى المفاهيم المتعلقة بالموضوع محل الدراسة      

ساسية األمفاهيم الحيث تم تقسيمه إلى مطلبين فالمطلب األول تضمن ، المتغيرات التي يدور حولها الموضوع
 المال الفكري. رأسلساسية األمفاهيم الالثاني فتضمن  أما المطلب، دارة المعرفة التنظيميةإل

 التنظيمية المطلب األول: مدخل إلى إدارة المعرفة
 ماهية المعرفةأوال: 
: قبل الطرق إلى مفهوم المعرفة يجب المرور أوال ببعض المفاهيم التي تشترك معها مفهوم المعرفة -1

 والمتمثلة في:
هي عبارة عن رموز مجردة تتمثل في المادة الخام التي يمكن أن تكون كمية يمكن قياسها  البيانات: -

 (15، صفحة 2015)عالءالسالمي و اخرون، .وحسابها رياضيا أو تكون غير كمية
تمثل النتائج التي نحصل عليها من معالجة البيانات، فلبيانات بعد أن يتم إدخالها إلى المعلومات:  -

نظم المعلومات تخضع لعدة عمليات معالجة مثل التبويب والتحليل والتلخيص، وبذلك تتحول 
 (19، صفحة 2014)حلمي جمعة و اخرون، البيانات إلى معلومات.

 :يعرفها المعرفة(Drucker) يجاد شيء بأنها" القدرة على ترجمة المعلومات لتحقيق مهمة محددة وا 
، 2013)فضيل و فرطاس، إال عند البشر ذوي العقول والمهارات الفكرية" نال تكو محدد، وهذه القدرة 

 (83صفحة 
 مجموعة المعاني والمفاهيم والمعتقدات والتصورات الفكرية التي تتكون كما تعرف المعرفة على أنها"

، صفحة 2015)محمود، لدى اإلنسان نتيجة لمحاوالته المتكررة لفهم الظواهر واألشياء المحيطة به".
16) 

 عرفهاDavenpor&Pruak 199) )ستثمارها ا  و  كتشافهاإرأس مال فكري وقيمة مضافة يتم  "بأنها
)البغدادي و العبادي، ."من المنظمة ومن ثم تحويلها إلى قيمة لخلق الثروة من خالل تطبيقها

 (240، صفحة 2010
  حصيلة معالجة البيانات : عبارة عنالمعرفة هي إنوفي ضوء التعاريف السالفة يمكن القول 

دراكهاالقيام ب ،التي تصبح معرفة بعدوالمعلومات مما يسمح للمنظمة  ،وتفسيرها واستحضارها فهمها وا 
 األمثل لذلك. رراتخاذ القا  مواجهة المشاكل المحيطة بها و ستخدامها في إب
  المعطيات تتمثل في  البيانات من خالل كون والمعرفة:ويمكن توضيح العالقة بين البيانات والمعلومات

لنا المعلومات التي يتم  تتيحفهي ، البكر التي تكون في شكل مادة خام )رموز،األرقام، األصوات...الخ(
التوصل إليها عن طريق معالجة تلك البيانات، حيث يؤدي التفاعل الحيوي بينهما إلى إنتاج المعرفة 

 يوضح العالقة بين البيانات والمعلومات والمعرفة. والشكل التاليالجديدة 
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 (: العالقة بين البيانات والمعلومات والمعرفة01الشكل رقم )
            العالقة والفعل معالجة                                                        

 
  
  البيانات التي لها عالقة والبيانات العملية                               

 
دار الحامد للنشر والتوزيع الطبعة ، المعرفة التحديات والتقنيات والحلولإدارة ، : خضر مصباح إسماعيل طيطيالمصدر
 24،ص2010األولى،

 :المعرفة خصائص -2
 وهي كاآلتي:ن الخصائص األساسية للمعرفة يمكن اإلشارة إلى عدد م     
ويكون ذلك من خالل عمليات البحث العلمي التي يقوم بها األشخاص المبتكرون  إمكانية توليد المعرفة:-1

 الذين لديهم الخصوبة الفكرية والقدرة على التحليل والتركيب والتمحيص واستخالص النتائج.
فهي تشير إلى المعلومات الموجودة بين طيات الكتب أو الموجودة في رؤوس من  إمكانية موت المعرفة:-2

لدرجة متدنية جدا التي  ض المعارف تتقادم ويقل استخدامهايمتلكونها ولم يعلموها لغيرهم فماتت بموتهم، وبع
 يمكن وصفها بالميتة نسبيا.

د أو مقتصرة على جهة معينة دون فهي ليست محصورة بفر  من قبل أي فرد إمكانية امتالك المعرفة:-3
، 2007)ابراهيم الخلوف الملكاوي، .غيرها، وبالطبع فان الطريقة األكثر شيوعا الكتساب المعرفة هي التعلم

 (37-36الصفحات 
التركيز اآلن ينصب على وهي تخزين المعرفة على وسائط من الورق ولكن إمكانية تخزين المعرفة:-4

 لكترونية التي تعتمد على الحاسوب بدرجة كبيرة.إلتخزين المعرفة باستخدام الطرق ا
وأنماط مختلفة حسب طبيعتها أو استخدامها أو متعددة وذلك حسب مجاالت  إمكانية تصنيف المعرفة:-5

 (22صفحة  ،2014)مؤيد السالم، هدفها.
 أنواع المعرفة: -3

جمع معظم الباحثين على وجود نوعين أساسيين من المعرفة هما المعرفة الضمنية والمعرفة أ     
 وسيتم توضيح مفهومها كما يلي:الظاهرية

يمكن تقاسمها مع التي وتتعلق بالمعلومات الموجودة والمخزنة في أرشيف المنظمة و  المعرفة الظاهرية:3-1
 (227، صفحة 2007)زيد منير عبوي، جميع الموظفين من خالل الندوات اللقاءات والكتب.

وهي المعرفة غير الملموسة والداخلية والتجريبية والبديهية، والتي تكون غير موثقة المعرفة الضمنية:3-2
)عامر عبد الرزاق .خصية تحتوي على التجربة البشريةمعرفة شويتم الحفاظ عليها في العقل البشري، فهي 

 (63، صفحة 2015الناصر، 
 

 المعرفة المعلومات البيانات
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 :التنظيمية ثانيا: عموميات حول إدارة المعرفة
 :التنظيمية مفهوم إدارة المعرفة -(1

ختالف إلإال انه ال يوجد إجماع على وجود تعريف موحد لها ويرجع ذلك   رغم اهتمام الباحثين بإدارة المعرفة
 وهي على النحو التالي: بإدارة المعرفة وسنقوم بعرض بعض التعاريف المتعلقة،كل باحث منظور ومنطلق

  يعرف(wiig )على أنها: عملية التخطيط والتنظيم والرقابة والتنسيق والتوليف  التنظيمية "إدارة المعرفة
)مؤيد السالم، للمعرفة وكافة األمور المتعلقة برأس المال الفكري لتحقيق أفضل ميزة تنافسية للمنظمة".

 (23، صفحة 2014
 على أنها:"مفهوم ومنهج يستخدم تقنية المعلومات كأداة لتجميع  التنظيمية وهناك من يعرف إدارة المعرفة

 (135، صفحة 2016)صفوان المبيض، ومشاركة المعلومات والخبرات".
  كما يعرف(skyrme )على أنها:"اإلدارة النظامية والواضحة للمعرفة والعمليات  التنظيمية إدارة المعرفة

المرتبطة بها والخاصة باستحداثها وتحديد مكانها، وجمعها، والحصول عليها وتنظيمها ونشرها، 
لرحمن )حسني عبد استغاللها وحمايتها، وأخيرا تقييمها".ا  والتعلم من خاللها، وتطبيقها و ستخدامها،ا  و 

 (82، صفحة 2009الشيمي، 
 مجموعة من األنشطة إدارة المعرفة التنظيمية هي وفي ضوء التعاريف السالفة يمكن القول أن :

ستغالل األمثل للمعلومات وخبرات وقدرات األفراد وكل ما إلا ساعد علىالتي ت والعمليات والتقنيات
 متميز للمنظمة.أداء  يتعلق برأس المال الفكري وتوجيهها لتحقيق

 :التنظيمية ألساسية إلدارة المعرفةليات والعمليات ااآل-2
 :التنظيمية عمليات إدارة المعرفة2-1

يقصد بالعمليات مجموعة من األنشطة التي تسهم في إدارة المعرفة، حيث تباينت آراء الباحثين حول عدد 
ويمكن أن  نظر وتعدد مداخل إدارة المعرفةعمليات إدارة المعرفة وترتيبها ويرجع ذلك إلى اختالف وجهات 

 التصنيف التالي: على نعتمد
عملية تشخيص المعرفة من أهم عمليات إدارة المعرفة والتي تبدأ بتعريف  :تعدتشخيص المعرفة 2-1-1

باإلضافة إلى تحقيق المقارنة بين موجودات المعرفة الحالية في ، والبحث عن مكان تواجدها ،المعرفة
حيث يعبر هذا الفارق عن مقدار الجهود المبذولة التي ، وموجودات المعرفة المطلوبة للمنظمةالمنظمة 

 (37، صفحة 2012)ناصر جاسر و احمد غنيم، المنشود بتكارظمة للوصول إلى اإلتحتاجها المن
ويتم ذلك من خالل مشاركة  ،إبداع المعرفة: ويعني ذلك عند العديد من الكتاب وليد المعرفةت 2-1-2

األفراد وفرق العمل لتوليد رأس مال معرفي جديد في قضايا وممارسات جديدة تساهم في التعريف بالمشكالت 
يجاد الحلول الجديدة لها بصورة ابتكاريه مستمرة.  (1504، صفحة 2017)مجيدهاشم و اقبال غني، وا 

: وتهدف إلى توثيق المعرفة والمحافظة عليها باستخدام أسلوب التخزين في الوسط تخزين المعرفة 2-1-3
فعمليات الخزن والتنظيم واالسترجاع ، (182، صفحة 2010)غسان قاسم، البيئي المركب المحيط بالمنظمة 
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تحتوي على المعرفة الموجودة بأشكال متعددة  بالذاكرة التنظيمية التي للمعرفة التنظيمية، يشار إليها عادة
ومتنوعة )الوثائق المكتوبة، والمعلومات المهيكلة وغير المهيكلة المخزنة في قواعد البيانات االلكترونية، 

-52، الصفحات 2015)عامر عبد الرزاق، (.والمعرفة البشرية المرمزة والمخزنة في النظم الخبيرة،...الخ
53) 
إيصالها للجهات المستفيدة تمهيدا لإلفادة منها في مجمل أنشطة  بما يضمنوذلك : توزيع المعرفة2-1-4

المنظمة، ومنها نشاط األرشيف الذي تقع عليه مهمة خزن المعرفة لحين اإلفادة منها، كلما دعت الحاجة إلى 
 (171، صفحة 2016)عبد القادر محمد االسطة، ذلك.
أن  نستفادة منها، فجميع العمليات السابقة ال يمكالمعرفة واإل ستعمالبإ وذلكتطبيق المعرفة:  2-1-5

يكتب لها النجاح إذا لم تتوج بالتطبيق العملي للمعرفة في األنشطة والممارسات اليومية من قبل األفراد في 
 (553، صفحة 2017)بن خليفة و بعلي، المؤسسة.

 :التنظيمية تقنيات إدارة المعرفة -2-2
التطورات في تقانة المعلومات واالتصاالت التي ساهمت بشكل فعلي في  أبرزتشير تقانة إدارة المعرفة إلى 
والتي جعلت من مصطلح التقانة عنصرا مهما ومكونا رئيسيا من مكونات إدارة  ،ظهور إدارة المعرفة وتطورها

 ومن بين أهم هذه التقانات نجد: ،المعرفة
تمثل مجموعة من النظم التي تعمل على توليد المعلومات والمعرفة الجديدة ة: نظم العمل المعرفي 2-2-1

دارتها بصورة أفضل في المنظماتوتوفير أدوات سريعة ومنخفضة الكلفة للحصول على المعارف  وتتضمن  وا 
ومحطات عمل  ،نظم الواقع االفتراضي،تطبيقات العمل المعرفية: نظم التصميم بواسطة الحاسوب

 .(56، صفحة 2015)عاطف عوض، .االستثمار
على أنها" أي تطبيق لتكنولوجيا المعلومات يهدف لزيادة إنتاجية عمال  تعرفنظم أتمتة المكاتب: 3-2-2

تطبيقات نظم المعلومات ،فهي تشير إلى كل (378، صفحة 2002)رعد حسن، المعلومات في المكتب" 
الحوسبة ألتمتة المهام والواجبات التي تنجز في المكاتب اإلدارية بهدف زيادة اإلنتاجية اإلدارية وتحقيق الجودة 
الشاملة، وتحسين فعالية االتصاالت والمعلومات داخل المكتب، وبين المكتب والبيئة التنظيمية الداخلية 

 (61، صفحة 2014)محمد بوزيداوي، والخارجية
شمل أرات المستندة إلى المعرفة أوسع و تعد نظم دعم القراإلى المعرفة: نظم دعم القرارات المستندة 2-2-3

 القرارات المستندة إلى المعرفة ويعود ذلك إلى كون نظم دعم، من نظم دعم القرارات المستندة إلى المعلومات
ومن بين نظم دعم القرارات المستندة للمعرفة  وأكثر تعقيدا اتخاذ قرارات ذات مدى أوسعتمكن المدير من 

 (56، صفحة 2015عاطف عوض، ).ذاتيانظم دعم القرارات المدارة و  نظم دعم القرارات الفعالةنجد: 
الذي يصنعه اإلنسان في اآللة أو  ءالذكافي" الذكاء االصطناعي يتمثلنظم الذكاء االصطناعي: 2-2-4

)سعد غالب،  أو للحاسوب" باألصل ثم يمنحه لآللة الذكاء الذي يصدر عن اإلنسان ،الحاسوب
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تقوم باألشياء التي تعتمد على الذكاء إذا  صطناعي علم يهدف إلى جعل اآللةإلوعليه فان الذكاء ا،(2012
 .اإلنسان في عملهتناولها 

 :فريق المعرفة -2-3
فهو يساعد على التقاط المعرفة وتوليدها ونشرها بين  ،يشكل فريق المعرفة المرتكز األساسي في المنظمة

 .إدارة معرفة الزبون، ديرو المعرفةم، عمال المعرفة:وهو يشمل كل من، أفراد المنظمة
العاملين المفكرين الذين يمتلكون المعرفة القوية "يعرف صناع المعرفة على أنهمالمعرفة: صناع 2-3-1

)الشمري و والقدرة على اإلبداع وبإمكانهم االستفادة التامة من التعلم والتقنية الحديثة لتحسين كفاءة العمل"
 .(11، صفحة 2016اخرون، 

الذين يقومون بجمع المعلومات وتصنيفها وجدولتها هم يعرف مديرو المعرفة بأنهم "مديرو المعرفة: 2-3-2
يصالها ، صفحة 2019)سهام قوت، ستجابة لكل الطلبات ذات العالقة بالمواد المعرفية الخام".إلوا،وخزنها وا 

64) 
على أنها" إحدى مهارات تعلم المنظمة من الزبون واالكتساب  Baker: عرفهاإدارة معرفة الزبون 2-3-2

والخلق والتحويل واالحتفاظ بالمعرفة فضال عن مناقلة تلك المعرفة في سبيل تطوير األداء في المنتجات 
 (349، صفحة 2009)سلطان و دباس، والخدمات".

 :التنظيمية نماذج إدارة المعرفة 3 -3
قام العديد من الباحثين في مجال إدارة المعرفة بتقديم نماذج عديدة تبين تصور عام وكامل لبناء عمليات 

 حيث سنقوم بعرض البعض من هذه النماذج وهي على النحو التالي:   ،إدارة المعرف
 :إلدارة المعرفة التنظيمية(wiig, 1993نموذج ) 3-1

، صفحة 2015)حسين موسى قاسم البناء، :المعرفة يحقق أربعة أهداف رئيسية هيأنموذجا إلدارة wiigقدم 
41). 
 بناء المعرفة. 
 االحتفاظ بالمعرفة. 
  المعرفة.تجميع 
 .استخدام المعرفة 
 :التنظيمية إلدارة المعرفة( (Leonard Bartonنموذج 3-2

)نجم عبود أشكال: 4المعرفة في الشركات تمثل مقدرة جوهرية وتوجد فييقوم هذا النموذج على أساس أن 
 (118-117، الصفحات 2008نجم، 
  .المعرفة قد تكون في شكل مادي 
 .المعرفة قد تكون مجسدة في األنظمة اإلدارية 
  والكامنة للعاملين.المعرفة قد تتجسد في المهارات الصريحة 
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  أخيرا المعرفة قد تتواجد أيضا فيما يسميه ليونارد بارتون)القيم الصغيرة(أو ما يدعوه اآلخرون الثقافة
 التنظيمية.

 :التنظيمية إلدارة المعرفة((Dufyyنموذج 3-3
 ،الخارجية فيه إن المنظمة تحصل على المعلومات من بيئتهايوضح  المعرفة،إلدارة  أنموذجاDufyyقدم

المعرفة الجديدة عن طريق أ فتنش ،األفراد واإلستراتيجية والعملية والتقنية شراكإوتحولها إلى معرفة من خالل 
 (83، صفحة 2015)جمانة زياد الزعبي، عمليات إدارة المعرفة وهذه العمليات تتمثل في اآلتي:

 وتشمل)استقطاب المعرفة وشرائها وتوليدها(.كتساب المعرفة إ 
 .)عملية التنظيم ويشمل)التصنيف والتبويب والفرز 
 .)عملية االسترجاع ويشمل)البحث والوصول إلى المعرفة المخزنة 
 .)عملية التوزيع ويشمل)المشاركة والنقل 
 )عملية اإلدامة وتشمل)التنقيح والتغذية والنمو 
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 رأس المال الفكري.إلى  مدخل المطلب الثاني: 
، حيث سنعرض ر المتعلقة برأس المال الفكريعناصبعض الطرق لالتطلب هذا المفي سنحاول توضيح       

وبعد ذلك  ,بعض التعاريف المتعلقة برأس المال الفكري، ثم توضيح خصائص رأس المال الفكري وأهميته
 نستعرض مكونات ونماذج قياس هذا األخير.

 س المال الفكري وخصائصهمفهوم رأأوال: 
 س المال الفكريمفهوم رأ -1

 يعرفهMalhotra)) قوة عقلية، مصادرها، المعرفة، المعلومات، الذكاء، الخبرة، تؤثر في  "نهأعلى
 (147، صفحة 2008)العنزي و صالح، ."ة والتشغيلية والتطويرية للمنظمةزيادة القيمة السوقي

  يرى(oecd)القيمة االقتصادية لفئتين من األصول غير المنظورة للشركة  "نرأس المال الفكري هوأ
 (207، صفحة 2006)سعد غالب، ."يالمال الهيكل هي رأس المال اإلنساني ورأس

 كما عرف ((Thomas Stewartعلى انه "المادة المعرفية الفكرية، المعلومات،  رأس المال الفكري
، صفحة 2008)نجم عبود، ."وضعها في االستخدام لتنشئ الثروةالملكية الفكرية، الخبرة التي يمكن 

290) 
  رأس المال الفكري هو مجموعة من القدرات : أنوفي ضوء التعاريف السالفة يمكن القول

 ،الكفاءات ،بالخبرات والمهاراتمثلة والمالعمال داخل المؤسسة العقلية،التي تمتلكها فئة معينة من 
مما يساهم ذلك في تحسين أداء  ،متعلقة باألنشطة والعمليات ار جديدةفكأتوليد القادرة على 

 لميزة تنافسية.بها واكتسا المؤسسة
 خصائص رأس المال الفكري: -2

من مراجعة العديد من األدبيات التي تناولت موضوع خصائص رأس المال الفكري يمكن الركون إلى         
 (47، صفحة 2010العجلوني، )الروسان و الخصائص اآلتية:

رأس المال الفكري ينتشر في المستويات كلها  نأستراتيجي نجد : فيما يخص المستوى اإلالتنظيمية2-1
وبنسب متفاوتة، أما بخصوص الهيكل التنظيمي الذي يناسب رأس المال الفكري فهو بتأكيد الهيكل التنظيمي 

 منخفض جدا ويميل إلى الالمركزية في اإلدارة بشكل واضح.العضوي المرن، أما الرسمية فتستخدم بشكل 
االهتمام ينصب على التعليم المنظمي والتدريب اإلثرائي وليس بضرورة الشهادة األكاديمية،  المهنية: 2-2

 ويمتاز رأس المال الفكري بالمهارة العالية والمتنوعة والخبرة العريقة.
الفكري إلى المخاطرة بدرجة كبيرة لذا فهو يميل للتعامل مع : يميل رأس المال لسلوكية والشخصيةا 2-3

 موضوعات التي تتسم بالتأكد ورأس المال الفكري ميال إلى المبادرة وتقييم األفكار والمقترحات البناءة.
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 س المال الفكريمكونات ونماذج قياس رأ ثانيا:
 مكونات رأس المال الفكري: -1

الفكري التي قدمت من العديد من الباحثين وذلك بغية تحديد ماهيته من خالل تعددت تصنيفات رأس المال 
ا مكونات لرأس المال الفكري وهي التي أورده 03شتركوا في وجود إغلبهم أإال أن  ،محاولة تحديد مكوناته

T.Stewart) ) ما يليفي تصنيفه  وتتمثل في: 
هو مجموعة من القدرات والمهارات والخبرات البشرية المتباينة في مستويات أدائها  رأس المال البشري: 1-1

، صفحة 2009)عبد العزيز بدر، في المنظمة حاليا والتي ستهيئ للعمل مستقبال أو المعطلة بسبب الظروف.
108) 
المنظمة التي تنظم وتلبي متطلبات الزبائن وتساهم في نقل يمثل قدرات رأس المال الهيكلي)التنظيمي(: 1-2

وبراءات االختراع وحقوق ،المعرفة وتعزيزها من خالل الموجودات الفكرية الهيكلية المتمثلة في نظم المعلومات
)ايمن سليمان، .شخصية المنظمة وقيمتها وهويتهاومدى حماية العالمة التجارية التي تمثل ،النشر والتأليف

 (342، صفحة 2015
الموردين ، وهو يمثل القيمة المشتقة من الزبائن الراضين ذوي الوالء رأس المال الزبوني )العالقاتي(:1-3

)نجم عبود نجم، والمصادر الخارجية األخرى التي تقدم قيمة مضافة للشركة جراء عالقتها المتميزة بها. 
 (300، صفحة 2008

 نماذج وأساليب قياس رأس المال الفكري:-2
 مجموعات كما يلي: 04فييمكن تصنيف الطرق المستخدمة في قياس رأس المال الفكري

تركز هذه المقاييس على تحديد سمات رأس المال الفكري واستطالع اآلراء المقاييس الوصفية:2-1
التي تعتبر مهمة في تأثيرها غير المباشر على أداء عمليات المعرفة وتحقيق نتائجها المرغوبة، واالتجاهات 

باالعتماد على الخبرة الذاتية والتقدير الشخصي للقائمين بالدراسة، وتتضمن هذه المقاييس: أداة تقييم معرفة 
دارة أصول المعرفة.إلنتاجية ذوي المهن المعرفية، بطاقة األداء  اإلدارة، التقييم الذاتي )ممدوح المتوازن لقياس وا 

 (73، صفحة 2016عبد العزيز، 
 ،تركز هذه المقاييس على الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية للمنظمةماذج القيمة السوقية:ن 2-2

والقيمة غير الملموسة ، والقيمة الدفترية، وغالبا ما تعتمد على أسس ومبادئ مالية ومحاسبية مثل:القيمة السوقية
 (76-75، الصفحات 2017)حامد هاشم، المحسوبة.

 تركز على قياس قيمة رأس المال الفكريالمقاييس والنماذج المرتبطة بقياس مكونات رأس المال الفكري:2-3
كما تتولى عملية تحويل  ،رأس المال العالقات(، رأس المال الهيكلي ،ومكوناته األساسية)رأس المال البشري

المعرفة واألصول المعرفية غير الملموسة في أقسام الشركة المختلفة إلى أشكال الملكية الفكرية لتكون أكثر 
 تحديدا وأسهل استخداما.
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: تقوم هذه النماذج على أساس احتساب العائد على األصول مقاييس ونماذج العائد على المعرفة 2-4
 المحسوبة وذلك حسب الصيغة التالية:

 
 

 
 

، رأس المال الفكري بالمحسوبة، مكاسومن أمثلتها:القيمة غير الملموسة ، ثم مقارنته مع متوسط الصناعة
 (37-36، الصفحات 2017)ميسون علي،  )العائد على المعرفة(المضافة يمة ونموذج الق

 برأس المال الفكري: التنظيمية المطلب الثالث: عالقة إدارة المعرفة
دارة أ( على stevnson,2000:1(و)rastogi,2000;1)يتفق كل من ن العالقة بين رأس المال الفكري وا 

 نال يمكمعتمدة على الفرد وقوة دماغه وتلك القوة الالمعرفة عالقة وطيدة باعتبارهما نوعين من المنافسة 
والمساعدة  واإلخالص جتماعي الذي يمثل مزيجا من الثقة والتعاونتخدامها في حالة فقدان النسيج اإلاس

 واالهتمام.
دارةالعالقة بين رأس المال الفكري  أنتجدر اإلشارة إلى  كما - المعرفة  في قيام إدارة المعرفة تتجلى وا 

رأس المال الفكري وتطبيقه مباشرة لكسب والريادة وتحقيق التفوق التنافسي وغلق األبواب في وجه  باستثمار
 (369، صفحة 2008)العنزي و صالح، .المنافسين

 المال الفكري إدارة المعرفة التنظيمية ورأس العالقة بين يوضح(:02رقم ) الشكل
 
 

  
  

 
 

  
  

  
 
 
دارةالمال الفكري  سأر فارس فضيل وفرطاس خديجة :لمصدرا تداخل المفاهيم وتكامل  -المعرفة في العصر الحديث وا 

 2013، 1،المجلد27العدد، علوم االقتصاد والتسيير والتجارة مجلة،العالقة

 العائد على األصول= العائد قبل الضريبة /األصول الملموسة للشركة
 
 
 
 

 

س المال رأ
 البشري

إدارة المعرفة 
 التنظيمية

س المال رأ
س المال رأ الهيكلي

 الزبوني
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 في الموضوع المبحث الثاني: الدراسات السابقة
 في الموضوع الدراسات السابقة عرض المطلب األول:

 الدراسات السابقة ذات األصول العربيةأوال:
بعنوان دور إدارة المعرفة في اتخاذ القرارات من وجهة نظر ، (2014الق،ل )ريما علي حولى: الدراسة األ 

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة ,المديرين والمدرسين في المدارس الثانوية العامة في مدينة دمشق
على واقع  إلى التعرف، حيث هدفت الدراسة جامعة دمشقارة التربوية، ر في التربية المقارنة واإلدالماجستي

ممارسة المديرين والمدرسين إلدارة المعرفة في مدارس التعليم الثانوي في مدينة دمشق من وجهة نظر 
 المديرين والمدرسين.

وتم إعداد استبانة على أفراد العينة البالغ  ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المنهج واألداة والعينة:
 في مدارس التعليم الثانوي لمدينة دمشق. مدرسا 500مديرا و76عددهم

وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين واقع ممارسة إدارة المعرفة في :الدراسة إليها لتي توصلتأهم النتائج ا
 عملية اتخاذ القرار من وجهة نظر المديرينوواقع ممارسة ، المدارس الثانوية العامة في مدينة دمشق

 (2013-2014)ريما علي، والمدرسين.
رأس البنية التحتية إلدارة المعرفة في تطوير  أثربعنوان (،2014،عبد القادروليد )سوزان لثانية: ل الدراسة ا

ستكماال إمذكرة مقدمة ,  -المستشفيات األردنية الخاصةدراسة ميدانية على  -المال الفكري: دراسة الوسيط
هدفت الدراسة إلى بيان ، لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال،جامعة الشرق األوسط

أثر البنية التحتية إلدارة المعرفة في تطوير رأس المال الفكري ودراسة الدور الوسيط لعمليات إدارة المعرفة في 
 .ثرذلك األ

ستخدام استبانة تم توزيعها إفي هذه الدراسة، ب تطبيق المنهج الوصفي التحليليتم : المنهج واألداة والعينة
 فرد. 213على مديري المستويات الثالث في المستشفيات الخاصة بعمان البالغ عددهم

ايجابي ذي داللة إحصائية للبنية التحتية  آثروجود  بينت الدراسة:الدراسة إليها لتي توصلتأهم النتائج ا
 (2014)سوزان وليد، إلدارة المعرفة في كل من تطوير رأس المال الفكري وعمليات إدارة المعرفة.

بعنوان دور رأس المال الفكري في تحسين األداء المستدام (،2014:ل)حسناوي بلبال، الدراسة الثالثة
، الماجستيرمقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة  مذكرة ،دراسة حالة بعض المؤسساتللمؤسسة 

هدفت هذه لدراسة إلى إبراز دور رأس المال تخصص إدارة األعمال، جامعة فرحات عباس سطيف،حيث 
 .الفكري في تحسين األداء المستدام للمؤسسة

 21حيث أجريت هذه الدراسة علىاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي  المنهج واألداة والعينة:
 .ستخدام االستبيان والمقابلةإوب ،مؤسسة اقتصادية ذات طابع عمومي وخاص

وجود عالقة ايجابية بين رأس المال الفكري توصلت الدراسة إلى :إليها الدراسة أهم النتائج التي توصلت
 (2014-2013)بلبال، للمؤسسة.وتحسين األداء المستدام 
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دور إدارة المعرفة في تحسين أداء المؤسسة ،بعنوان(2016،معمر ل)مريم فرحي ونورة:الدراسة الرابعة
مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي في ,تبسةادية دراسة حالة مؤسسة سونلغاز االقتص

حيث  ،-تبسة-جامعة العربي التبسي  ،تخصص إدارة األعمال ،والتجارية وعلوم التسييرعلوم اقتصادية 
 هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور إدارة المعرفة في تحسين أداء المؤسسة االقتصادية.

تم تطبيق المنهج الوصفي التحليلي، واستخدام نموذج استبيان على عينة من عمال المنهج واألداة والعينة:
 عامل من المجتمع األصلي. 34مؤسسة سونلغاز تبسة تبلغ 

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة المعرفة وتحسين األداء أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 
مما يدل على إن إلدارة المعرفة دور كبير في تحسين األداء من خالل توفير المعارف الالزمة لتحقيق 

 (2016)مريم فرحي ونورة معمر، .ذلك

(, بعنوان دور إدارة المعرفة في رفع كفاءة أداء المؤسسة 2018ل)العربي عمران,:الدراسة الخامسة
 أطروحة اقتصادية في ظل ضوابط التنمية المستدامة دراسة ميدانية لعينة من شركات االسمنت في الجزائر

دكتوراه في العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، تطلبات الحصول على درجة مقدمة استكماال لم
إلى تحديد دور إدارة المعرفة في الرفع من كفاءة أداء المؤسسة هدفت الدراسة جامعة فرحات عباس، 

 .االقتصادية في ظل ضوابط التنمية المستدامة
التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي،وأداة استبانة ألفراد العينة خدم الباحث المنهج ستإ:المنهج واألداة والعينة

 إطار يعملون في ست شركات لألسمنت في الشرق الجزائري( 156البالغ تعدادها)
توصلت الدراسة إلى أن هناك دور بارز وقوي إلدارة المعرفة في :أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
)العربي عمران، نمية المستدامة في شركات االسمنت محل الدراسة.تحسين األداء في ظل متطلبات الت

2017-2018) 
بعنوان دور معلومات رأس المال ، (2018عطا المنان عبد الرحيم، اتححمد الفأ: ل )سادسةالدراسة ال

ميدانية على جامعتي الجزيرة دراسة  -الفكري في تقويم األداء المالي بمؤسسات التعليم العالي بالسودان
ن كلية الدراسات رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في المحاسبة، جامعة النيلي،وجامعة ستار

األداء  حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المعلومات المحاسبية لرأس المال الفكري على تقويم،العليا
 .بمؤسسات التعليم العالي

االعتماد من المنهج االستقرائي أو االستنباطي والمنهج الوصفي التحليلي،  : تموالعينةالمنهج واألداة 
 عضو من أعضاء هيئة التدريس.150ولغرض جمع البيانات تم توزيع استبانة على 
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:هناك تأثير تراكمي إيجابي لمعلومات رأس المال الفكري على عملية أهم النتائج المتوصل إليهاومن بين 
ين األداء بمؤسسات التعليم العالي وهناك عالقة طردية بين زيادة االستثمار في رأس المال تقويم وتحس

 (2018)احمد الفاتح، .فكري وعملية تقويم وتحسين األداءال
 :الدراسات ذات األصول األجنبيةثانيا:

 بعنوان :الدراسة األولى
Impact du capital intellectuel sur les entreprise performance:  preuve D’ 

indien secteur pharmaceutique 
بناء  وذلك ،األعمالالمقاييس التقليدية ألداء  تحاول هذه الدراسة تحليل العالقة بين رأس المال الفكري مع

الهندي للفترة من شركات األدوية والعقاقير المدرجة في بورصة بومباي للقطاع الصيدالني  121على بيانات 
 .شركة أدوية 121، تم جمع البيانات التجريبية من البيان المالي المدقق ل 2015-2016
للشركة يمكن أن يفسر الربحية، ولكن ليس اإلنتاجية وتقييم  رأس المال الفكري أداء :المتوصل إليهاالنتائج 

كانا  زبونيالمال ال ال الهيكلي ورأسالسوق في الهند، باإلضافة إلى ذلك وجد التحليل التجريبي أنرأس الم
 (N.smriti ،2017)عاملين مهمين لهما تأثير كبير على ربحية الشركات خالل فترة الدراسة.

 بعنوان:الثانية الدراسة
The impact of knowledge management practices in improving student 

learning outcomes 
قدمت للحصول على درجة دكتوراه في التربية جامعة دورهام، تدور حول إدارة المعرفة في أطروحة 
ايجابي بتصورات كيفية إنشاء معرفة جيدة من خالل بيئة التعليم االلكتروني التي ترتبط بشكل  أيالتعليم:
تم التوصل ومن خالل جمع البيانات لهذه الدراسة عن طريق االستبيان من خالل المسح وتقييمها ، الطالب
 :إلى أن

العالقة بين جودة المعلومات ونتائج تعلم الطالب قابلة للقياس بشكل منهجي، في ذلك يمكن استخدام  -
 Chris shiuan)ظمها إيجابية.قياسات جودة المعلومات للتنبؤ بنتائج تعلم الطالب وان هذه العالقة في مع

En LEE ،2009) 
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 تعليق على الدراسات السابقةال: نيالمطلب الثا
 أوال: أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة

الذي يلعبه كل من إدارة المعرفة  وكذا األثر اتفقت الدراسات السابقة حول هدف مشترك وهو إبراز الدور -
والثانية والدراسات األولى  باستثناء دراسة لهما التنظيمية ورأس المال الفكري في التأثير على المتغير التابع

 تباينت في أهدافها. التي األجنبية
ناء باستث مجموعة من المؤسساتل اتفقت الدراسات السابقة في عينتها حيث طبقت الدراسات على عينة -

 قتصرت على عينة لمؤسسة واحدة الدراسة الرابعة التي إ
استخدمت الدراسات السابقة أداة االستبانة لجمع البيانات باستثناء الدراسة األجنبية األولى التي اعتمدت  -

 على بيانات مستقاة من المجتمع محل الدراسة.
والخامسة التي تضمنت  باستثناء دراسة السادسةوظفت الدراسات السابقة المنهج الوصفي التحليلي فقط  -

 منهج الدراسة.تنوعا في 
 ثانيا:أوجه اتفاق واختالف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة.

تفاق بين الدراسات السابقة نشير أن الدراسة الحالية تتفق مع واإل من خالل استعراض أوجه اإلختالف
هدفها العام واستخدام نفس المنهج الوصفي التحليلي وأداة الدراسة الدراسات السابقة في موضوعها الرئيس و 

 االستبانة إال أنها تختلف عنها في النقاط التالية:
أول دراسة تهتم بإدارة ، تعتبر هذه الدراسة على حد اطالعناتختلف في اإلطارين الزماني والمكاني بحيث  -

 من مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز.المعرفة وتنمية رأس المال الفكري على مستوى عينة 
كما تختلف في كون اغلب الدراسات السابقة اعتمدت على دراسة قياسية لمجموعة من المؤسسات أو  -

مؤسسة واحدة، أما دراستنا فركزت على دراسة حالة لمؤسسة واحدة المتمثلة في مؤسسة سونلغاز لتوزيع 
 رات الدراسة من:إدارة المعرفة التنظيمية رأس المال الفكري.الكهرباء والغاز وذلك بتشخيص كل متغي
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 الفصل: ةخالص
إدارة المعرفة التنظيمية من المفاهيم اإلدارية  تم التطرق إليه في هذا الفصل نجد أن من خالل ما       

الفكر اإلداري فقط بل كان الحديثة التي لقيت اهتماما كبيرا من قبل الباحثين والمفكرين ألسباب تتعدى تطوير 
هناك سبب مهم يتعلق بسعي المنظمات إلى تطوير وتحسين وضعيتها من خالل زيادة قدرتها التنظيمية 

ستغالل األمثل مجموعة من األنشطة والعمليات والتقنيات التي تتعلق بكيفية اإل والتنافسية، فهي تعبر
، أداء متميز للمنظمةس المال الفكري وتوجيهها لتحقيق للمعلومات وخبرات وقدرات األفراد وكل ما يتعلق برأ

 وتمثل عنصرا مهما للمنظمات من اجل أن تصارع البقاء في ظل علم يتميز بالتغير والمنافسة العالية.
رأس المال الفكري في العصر الحالي بمكوناته الثالث )رأس المال البشري، رأس المال  أصبح       

 يمثل الثروة الحقيقية للمنظمة وأساس عملية التنافسية، فهو يعتبر أساس ،الزبوني(الهيكلي، رأس المال 
تمتلكها فئة معينة من الموارد  العقلية، التيرأس المال الفكري هو مجموعة من القدرات ر، اإلبداع واالبتكا

 ليات.والعمالبشرية والمتمثلة في الكفاءات والقدرة على توليد األفكار المتعلقة باألنشطة 
دارة المعرفة تربطهما عالقة وطيدة تتمثل في كون إدارة المعرفة        إن كل من رأس المال الفكري وا 

رأس المال  ستثمارمجهودات التي تبذل بشكل منظم من أجل إيجاد وتنظيم وا  تلك ال التنظيمية تشير إلى
 مما يساهم ذلك في تحسين أداء المؤسسة واكتسابها لميزة تنافسية. ،الفكري الخاص بالمؤسسة
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 تمهيد

 إدارةالمفاهيمي والمنهجي لمفهوم  واإلطارالنظرية  األسسكل من  إلى األولبعد التطرق في الفصل       
تم دراسته نظريا  ما بإسقاطسنقوم في هذا الفصل الثاني التطبيقي  ،المال الفكري ورأسالمعرفة التنظيمية 

وطننا الجزائر.في  األهميةذات  المنشآتعلى   
من هذه الدراسة والمتمثل في الكشف عن  سنقوم في هذا الفصل بالسعي نحو تحقيق الهدف األساسي      

دور إدارة المعرفة التنظيمية في تنمية رأس المال الفكري في مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز، 
 باإلضافة إلى اإلجابة على اإلشكالية المطروحة والتحقق من صحة الفرضيات

جل تحقيق ذلك تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين:ومن أ  
  والنموذج المستخدم في الدراسة الميدانية.الطريقة واألدوات  :األولالمبحث 
 :المتعلقة بالدراسة الميدانية عرض وتحليل النتائجالمبحث الثاني. 
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 والنموذج المستخدم في الدراسة الميدانيةالمبحث األول: الطريقة واألدوات 
المعتمدة واألدوات المستعملة في الدراسة الميدانية، حيث تم سيتم التطرق في هذا المبحث إلى الطريقة      

تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، المطلب األول سيتم التعرف فيه على طريقة اختيار العينة وتحديد مجتمع 
دوات جمع وتحليل البيانات والمعلومات، أما المطلب الثالث فيضم األدوات المستخدمة في أوعينة الدراسة و

 الميدانية. الدراسة
 المطلب األول: طريقة وأدوات إجراء الدراسة الميدانية

في هذا المطلب سنتناول المنهج المتبع ووصف مجتمع الدراسة، باإلضافة إلى القيام بتحديد العينة       
 تارة والتعريف باألدوات المستخدمة واألساليب اإلحصائية المعتمدة في تحليل النتائج.خالم

 الدراسةمجتمع أواًل: 
 درارونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز بأ: مؤسسة سالتعريف بمجتمع الدراسة -1

تعد مديرية يتكون مجتمع دراستنا من مجموع العمال لمؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز بأدرار، حيث 
وصاية المديرية التوزيع بأدرار أحد ممثلي شركة سونلغاز على المستويين المحلي والوطني حيث تعمل تحت 

 العامة للتوزيع بوهران.
كما تعد مديرية التوزيع بأدرار أحد مديريات التوزيع التابعة للمديرية العامة للتوزيع بوهران، تأسست سنة 

( بعد أن كانت مجرد مركز تابع لمنطقة التوزيع ببشار، وذلك ألتساع حجم زبائنها، وزيادة 2005)
 (60، صفحة 2019)مديرية توزيع الكهرباء والغاز، احتياجاتهم.

 :مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز بأدرار مهامأهم -2
 (69، صفحة 2019)مديرية توزيع الكهرباء والغاز، :يلي تتمثل مهام المؤسسة فيما

  عادة بيعها للزبائن بتوتر )منخفض، متوسط، عالي(. والغازيةشراء الطاقة الكهربائية  وا 

 .المساهمة في إعداد السياسة للشركة 

 .مراقبة ومتابعة كل شبكات توصيل الكهرباء وقنوات توزيع الغاز، لضمان التزويد الدائم لها 

 .تلبية حاجات الزبائن من الكهرباء والغاز، وتقديم النصائح لهم في حدود دفتر الشروط 

 .إقرار برامج المالية 

 .العمل على إتقان وظائف إدارة الموارد البشرية، والتنمية الدائمة ألفراد الشركة 

 .ضمان أمن وسالمة األشخاص واألشياء المرتبطة والمتعلقة بعملية التوزيع 

 .المساهمة في صيانة نظام التسيير، وضمان التسيير الجيد للمخزون 

 د كامل التراب الوطني بالكهرباء والغاز.توفير الوسائل الضرورية لتزوي 
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 مدير مديرية التوزيع

بالشؤون القضائيةمكلف   األمانة العامة  

 مكلف باإلعالم واالتصال

 مكلف باألمن والحماية

 مكلف باألمن الداخلي 

قسم الدراسات وتنفيذ 

 أشغال الكهرباء والغاز

العامة شعبة الوسائل  

 قسم العالقات التجارية  قسم استغالل الغاز قسم استغالل الكهرباء 

 

قسم تسيير أنظمة اإلعالم  قسم المالية والمحاسبة قسم الموارد البشرية 

 اآللي 

(: الهيكل التنظيمي لمديرية التوزيع 03الشكل رقم )

 بأدرار 

 المصدر: مستخرج من وثائق المؤسسة
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ولقد , عامل من المجتمع األصلي 140تم اختيار عينة عشوائية متكونة من الدراسة:ثانيا: عينة 
 واألقسام، الموظفين(وحدة المعاينة جميع العاملين بما فيهم) المدراء، مسؤولي المصالح  شملت

 جل الوصول إلى أدق النتائجأوذلك من ، بأدرار مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغازدى ل
 .والجدول التالي يوضح تداول االستمارة

(: تداول االستمارة01الجدول رقم )  
 النسبة بالمئة العدد عدد االستبانات

 %100 140 الموزعة
 %16 23 غير المسترجعة

 %12 17 الملغاة
 %72 100 الصالحة للتحليل

 من إعداد الطالبتينالمصدر:
( استبانة بما يوافق مجتمع الدراسة، حيث لم يتم 140توزيع ) تمأنه أعاله  يالحظ من الجدول   
ستبانة كانت إ( 100( منها ملغاة، )17ستبانة )إ( 117سترجاع )إ( استبانة وتم 23سترجاع )إ

 صالحة للتحليل.
 ثالثا: متغيرات ونموذج الدراسة:

 ( متغيرات الدراسة:1
 سوف سيتم التطرق في هذه الدراسة إلى العالقة بين متغيرين

 .في إدارة المعرفة التنظيمية  المتمثلالمتغير المستقل: 
)بعد عمليات إدارة المعرفة التنظيمية، بعد تقنيات إدارة المعرفة  أبعاد ثالثوالذي يتضمن 

 .التنظيمية، بعد فريق المعرفة(
)بعد رأس المال  أبعاد ثالثوالمتمثل في رأس المال الفكري والذي يتضمن  المتغير التابع:

 .البشري، بعد رأس المال الهيكلي، بعد رأس المال الزبوني(
)المؤهل العلمي، المستوى الوظيفي، سنوات التالية: متغيراتالوتشمل  المتغيرات الشخصية:

 .(، العمر، الجنسالخبرة
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  (  نموذج الدراسة: 2
 يمثل نموذج الدراسة (:4الشكل رقم)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : من إعداد الطالبتينالمصدر
 الميدانية المطلب الثاني: األدوات المستخدمة في الدراسة

في ت اإلحصائية والبرامج المستخدمة من خالل هذا المطلب سنحاول توضيح مختلف األدوا
 معالجة البيانات المجمعة من االستبيان.

 أوال: تصميم أداة الدراسة.
لزاما علينا تحديد التقنيات واألدوات ألجل القيام بالمعالجة التطبيقية للموضوع محل الدراسة، كان 

 لجمع البيانات الخاصة بالدراسة، والتي تمثلت فيما يلي:

 

 المتغير التابع المتغير المستقل

 

 

  عمليات إدارة المعرفة
 التنظيمية.

  تقنيات إدارة المعرفة
 التنظيمية.

 فريق المعرفة 

 

 

 رأس المال البشري. 
  رأس المال

 الهيكلي.
  رأس المال

 الزبوني.
 

 رأس المال الفكري إدارة المعرفة التنظيمية

 

 

 .المؤهل العلمي 
 .المستوى الوظيفي 
 .سنوات الخبرة 
 .الجنس 
 .العمر 

 المتغيرات الشخصية
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تطرح من  أشخاصمجموعة  آخرأوهي وسيلة عملية تتم بين الباحث وشخص ( المقابلة:1
، 2007)منذر الضامن، على تلك األسئلة المطروحة.  إجاباتهمخاللها أسئلة ويتم تسجيل 

 (96صفحة 
ولقد قمنا بإجراء مقابلة مع موظف من اجل توضيح موضوع الدراسة والغاية منها، بغرض جمع -

 المعلومات والبيانات المتعلقة بأفراد عينة الدراسة.
هي تقنية منهجية مباشرة تستعمل لجمع البيانات والمعلومات من الميدان، حينما ( المالحظة:2

البيانات والمعلومات عن طريق التقنيات المنهجية األخرى، وتتم المالحظة  إليهار الوصول يتعذ
استعانته باألجهزة التكنولوجيا المساعدة  أوبالمشاهدة المباشرة التي يستعمل فيها الباحث حواسه 

 (283 ، صفحة2017)نادية سعيد، على دقة المالحظة والقياس.
ومن خالل الدراسة الميدانية الحظنا العديد من السلوكيات والمعامالت المختلفة بين العاملين -

ائرين عن طريق حسن استقبالهم للز باإلضافة ، في العمل والزبائن من خالل العالقة الوطيدة بينهم
 .اإلرشاد والتوجيه

بموضوع بحث محدد عن طريق استمارة يجرى نات المتعلقة جمع البيا اةهوا أد( االستبيان: 3
 (53، صفحة 1977)فوزي عرايبة، تعبئتها من قبل المستجيب.

 محتويات االستبيان: 3-1
تم إعداد االستبيان بناء على دراسات سابقة ذات عالقة بالموضوع محل الدراسة، وذلك باالعتماد 

من ضالعبارات التي تساعد على اإلجابة على فرضيات الدراسة، ولقد تعلى مجموعة من 
 االستبيان ما يلي:

: تضمن مجموعة من البيانات الشخصية والخصائص الوظيفية المتعلقة بأفراد عينة الجزء األول
 الدراسة )الجنس، المؤهل العلمي، الوظيفة، سنوات الخبرة، العمر(.

تمثل في محاور االستبانة التي تضمنت محورين، األول متعلق المتغير المستقل الجزء الثاني: 
عبارة مقسمة على ثالث أبعاد وهي  25والمتمثل في إدارة المعرفة التنظيمية والذي يتكون من 

 : تيكاآل
 ( عبارة12بعد عمليات إدارة المعرفة التنظيمية يشمل ). 
  ( عبارات.7وتشمل )بعد تقنيات إدارة المعرفة التنظيمية 
 ( عبارات.6بعد فريق المعرفة ويشمل ) 

( 17أما المحور الثاني فهو متعلق بالمتغير التابع راس المال الفكري والذي يتكون من)-
 : كاآلتيوهي أبعاد  على ثالثعبارة مقسمة 

 ( عبارات6بعد راس المال البشري يشمل ) 
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 ( عبارات6بعد راس المال الهيكلي يشمل ) 
 ( عبارات5المال الزبوني يشمل ) بعد راس 
 مقياس الدراسة: 3-2

 .لتحويل إجابات أفراد عينة الدراسة إلى بيانات كمية تم استخدام نموذج ليكرت الخماسي
 (: يمثل نموذج ليكرت الخماسي02الجدول رقم )

 5 4 3 2 1 الدرجة
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة اإلجابات

 من إعداد الطالبتينالمصدر: 
 :ما يليجل الحصول على المتوسط الحسابي المرجح نقوم بأمن
  حساب المدى وهو الفرق بين أكبر قراءة في التوزيع واقل قراءة مضاف إليه مقدار وحدة

 4=1-5القياس، المدى يساوي
  بإضافة اقل قيمة 0.8=4/5من اجل الحصول على طول الفئة أي  5قسمة المدى على 

 لك:ذذه الخلية والجدول التالي يوضح ( لتحديد الحد األعلى له1في المقياس )
 (: يمثل درجات مقياس ليكرت03الجدول رقم )

 الدرجة مجال المتوسط
 منخفضة جدا 1.80و1مابين
 منخفضة 2.60و1.80مابين
 متوسطة 3.40و2.60مابين
 عالية 4.20و3.40مابين

 عالية جدا 5و4.20ما بين 
عبد الفتاح عز، مقدمة في اإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام، دار خوارزم  المصدر:

 540، ص 2007السعودية،-العلمية للنشر والتوزيع، الرياض
 ثانيا: صدق وثبات أداة الدراسة

الدراسة قمنا بعرضها  ةستبانال الصدق الظاهريللتحقق من ( الصدق الظاهري ألداة الدراسة:1
وتم تعديلها ( 01الملحق رقم )ما يوضحه وهو التخصص على خمسة محكمين من نفس 

عادة تشكيله بعد أن كان مكون من فقرة وهو ما  25باالعتماد على المالحظات واالقتراحات وا 
 الملحقفقرة وهذا ما يظهره  42ليصبح في شكله النهائي المكون من (02الملحق رقم )يظهره 
 (.03رقم )
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حيث تم التحقق من صدق االتساق ( الصدق التطبيقي ألداة الدراسة )االتساق الداخلي(: 2
الداخلي لعبارات االستبيان مع المحور الذي تنتمي إليه، وقمنا بحساب معامل االرتباط بيرسون 

 .بين كل عبارة من عبارات االستبانة بهدف التحقق من صدق االستبيان
 داخلي لعبارات المحور األول: إدارة المعرفة التنظيميةالتساق الا 1 -2

 عمليات إدارة المعرفة التنظيمية (: يمثل معامل ارتباط بيرسون لبعد04الجدول رقم )

 SPSS26عداد الطالبتين من مخرجات إ: منالمصدر
 .0.01** أمام الرقم تعني أن الفقرة متناسقة فعاًل مع بعدها ومستوى الداللة  -1
 .0.05الرقم تعني أن الفقرة متناسقة فعاًل مع بعدها ومستوى الداللة  *  أمام -2

ترتبط عمليات إدارة المعرفة التنظيمية من خالل الجدول أعاله يتضح لنا أن جميع عبارات 
دالة إحصائيًا، وأن معامالت االرتباط المحسوبة لكل  امع الدرجة الكلية مما يعني أن عباراته

في  0.01)مستوى المعنوية( أقل من مستوى داللة  sigكما أن قيمة  فقرة من فقراتها قوية،
عمليات إدارة ما يدل على أن عبارات  اعمليات إدارة المعرفة التنظيمية هذجميع عبارات 

 متسقة داخليًا.و  صادقةالمعرفة التنظيمية 
 
 
 

معامل  العبارات الرقم
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

 0.000 674,** .تشجع السياسة العامة لمؤسسة سونلغاز العمال على عرض أفكارهم الجديدة دون تردد 01
 00.00 736,** .وبشكل مستمرتقوم مؤسسة سونلغاز بتشكيل فرق متنوعة معرفيا مع خبراء الداخلين  02
 0.000 585,** .تستعين مؤسسة سونلغاز بوكاالت خارجية عند استقطابها للعمال الجدد 03
 0.000 646,** .تستعمل مؤسسة سونلغاز الوسائل التنظيمية الحديثة في تخزين المعرفة 04
**,588 .للمعرفةتقوم مؤسسة سونلغاز بتدوين خبرات وتجارب العمال وحفظها في قواعد  5  0.000 
**,406 .تساعد المعرفة المخزنة على تقليل جهد العمال 6  0.000 
**,726 .تدعم ثقافة مؤسسة سونلغاز التعليم والمشاركة في المعلومات واألفكار 7  0.000 
**,556 .يتقبل عمال مؤسسة سونلغاز التشارك بالمعرفة وال يحتكرونها كمصدر قوة لهم 8  0.000 
**,619 .تستخدم مؤسسة سونلغاز الوسائل االلكترونية لتبادل المعارف 9  0.000 

**,521 .تعمل مؤسسة سونلغاز وفق نظام عمل مرن قابل للتفاعل مع المعارف المكتسبة 10  0.000 
 0.000 496,** .تمنح مؤسسة سونلغاز الحرية للعاملين في تجسيد المعرفة 11
 0.000 604,** .بالمعارف المكتسبة في عملية اتخاذ القرارتستعين مؤسسة سونلغاز  12
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 ة(: معامل ارتباط بيرسون لبعد تقنيات إدارة المعرفة التنظيمي05الجدول رقم )

 SPSS26عداد الطالبتين من مخرجات إمنالمصدر: 
 .0.01** أمام الرقم تعني أن الفقرة متناسقة فعاًل مع بعدها ومستوى الداللة  -1
 .0.05*  أمام الرقم تعني أن الفقرة متناسقة فعاًل مع بعدها ومستوى الداللة  -2

ترتبط مع تقنيات إدارة المعرفة التنظيمية عبارات الجدول أعاله يتضح لنا أن جميع من خالل 
أن معامالت االرتباط المحسوبة لكل فقرة من دالة إحصائيًا، و  اعني أن عباراتهالدرجة الكلية مما ي

في جميع عبارات  0.01)مستوى المعنوية( أقل من مستوى داللة  sigفقراتها قوية، كما أن قيمة 
تقنيات إدارة المعرفة التنظيمية يدل على أن عبارات ما  اهذ تقنيات إدارة المعرفة التنظيمية

 متسقة داخليًا.و  صادقة
 معامل االرتباط بيرسون لعبارات فريق المعرفة :(06الجدول رقم )

معامل  العبارات الرقم
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

تمتلك مؤسسة سونلغاز فريق المعرفة المسؤول عن تحديدا ألساليب والتقنيات،وتحديث  20
 وتطبيق المعرفة المتجددة.

**,672 0.000 

يستخدم فريق المعرفة أسلوب البحث العلمي البتكار المعرفة الجديدة المتعلقة بأهداف  21
 مؤسسة سونلغاز.

**,766 00.00 

معامل  العبارات الرقم
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

 0.000 592,** تمتلك مؤسسة سونلغاز نظم معلومات معتمدة على الحاسوب تتضمن جميع األنشطة والعمليات. 13
 00.00 741,** توفر مؤسسة سونلغاز مكتبة الكترونية تحتوي على قواعد المعرفة والمعلومات. 14

 0.000 632,** القدرة على التخلي عن األعمال الورقية والتحول إلى نظام الكتروني. تمتلك مؤسسة سونلغاز 15

 0.000 841,** تعمل مؤسسة سونلغاز على التحديث المستمر ألنظمة المعلومات. 16
تستخدم مؤسسة سونلغاز نظم أتمتة المكاتب )بريد الكتروني، معالجة النصوص، واالسترجاع  17

 بالمهام.اآللي...( للقيام 
809,**  0.000 

**,695 تعتمد مؤسسة سونلغاز في اتخاذ القرارات المعقدة على نظم دعم القرارات المستندة إلى المعرفة. 18  0.000 

تعتمد مؤسسة سونلغاز على نظم عمل معرفية تساعد المدراء على توليد معارف جديدة باستخدام  19
 أدوات حديثة ومنخفضة التكلفة.

674,**  0.000 
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 0.000 711,** يوجد لدى مؤسسة سونلغاز صانعو المعرفة مؤهلين يمكن االعتماد عليهم. 22
 0.000 716,** في مؤسسة سونلغاز بالحرية واالستقاللية في العمل.يتمتع صانعو المعرفة  23
**,702 يوجد لدى مؤسسة سونلغاز إلمام كبير بالمعرفة حول زبائنهم. 24  0.000 
تشجع مؤسسة سونلغاز االقتراحات واآلراء المقدمة من الزبائن حول المنتجات المقدمة من  25

 قبلها.
669,**  0.000 

 SPSS26عداد الطالبتين من مخرجات إ: منالمصدر
 .0.01** أمام الرقم تعني أن الفقرة متناسقة فعاًل مع بعدها ومستوى الداللة  -1
 .0.05*  أمام الرقم تعني أن الفقرة متناسقة فعاًل مع بعدها ومستوى الداللة  -2

ترتبط مع الدرجة الكلية مما فريق المعرفة من خالل الجدول أعاله يتضح لنا أن جميع عبارات 
يعني أن عباراته دالة إحصائيًا، وأن معامالت االرتباط المحسوبة لكل فقرة من فقراته قوية، كما 

 افريق المعرفة هذفي جميع عبارات  0.01)مستوى المعنوية( أقل من مستوى داللة  sigأن قيمة 
 داخليًا.متسقة و  صادقةالمعرفة  عبارات فريقما يدل على أن 

س أر , المال البشري سأ)ر  س المال الفكريأمحور الثاني: ر االتساق الداخلي لعبارات ال 2-2
 س المال الزبوني(أر  ,المال الهيكلي

 س المال البشريأيوضح معامل االرتباط بيرسون لمحور ر : (07الجدول رقم )
معامل  العبارات الرقم

 االرتباط
مستوى 
 المعنوية

 0.000 646,** سونلغاز موارد بشرية تتمتع بالخبرات العالية.تمتلك مؤسسة  26
 00.00 765,** تركز مؤسسة سونلغاز على االستفادة من ذوي الخبرات العلمية والفني وتوليهم مكانة خاصة. 27
 0.000 761,** تشجع مؤسسة سونلغاز المشاركة الجماعية في حل المشكالت والتعامل مع قضايا العمل. 28
 0.000 763,** تسعى مؤسسة سونلغاز إلى الرفع من قدرات موظفيها وعامليها من خالل التدريب الفعال. 29
 0.000 **,774 يمتلك عمال مؤسسة سونلغاز القدرة على توليد أفكار جديدة. 30
 0.000 **,764 تتناسب مؤهالت عمال مؤسسة سونلغاز مع المهام الموكلة لهم. 31

 SPSS26عداد الطالبتين من مخرجات إمنالمصدر:
 .0.01** أمام الرقم تعني أن الفقرة متناسقة فعاًل مع بعدها ومستوى الداللة  -1
 .0.05*  أمام الرقم تعني أن الفقرة متناسقة فعاًل مع بعدها ومستوى الداللة  -2

الكلية ترتبط مع الدرجة المال البشري  سأر عبارات الجدول أعاله يتضح لنا أن جميع من خالل 
قوية،  باط المحسوبة لكل فقرة من فقراتهأن معامالت االرتعني أن عباراته دالة إحصائيًا، و مما ي

س المال أر في جميع عبارات  0.01)مستوى المعنوية( أقل من مستوى داللة  sigكما أن قيمة 
 متسقة داخليًا.و  صادقةالمال البشري  سأر عبارات ما يدل على أن  اهذالبشري 
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 س المال الهيكليأيوضح معامل االرتباط بيرسون لبعد ر  :(08رقم ) الجدول
معامل  العبارات الرقم

 االرتباط
مستوى 
 المعنوية

يتميز الهيكل التنظيمي لمؤسسة سونلغاز بدرجة عالية من الوضوح في العالقة بين الرؤساء  32
 والمرؤوسين.

**,561 0.000 

 00.00 598,** سريان المعلومة لجميع المستويات اإلدارية. يضمن الهيكل التنظيمي لمؤسسة سونلغاز 33
 0.000 618,** تقوم مؤسسة سونلغاز بتطوير العمليات اإلدارية باستمرار للتقليل من األخطاء في العمل. 34
 0.000 642,** تعتمد مؤسسة سونلغاز في عملها على إجراءات محكمة جدا في مجال تقييم نوعية خدماتها. 35
تحرص مؤسسة سونلغاز على تزويد العاملين بكافة التجهيزات الخاصة بأنظمة المعلومات  36

 ألداء العمل
598,**  0.000 

**,856 تتبنى مؤسسة سونلغاز طريقة التواصل مع عمالها من اجل تحقيق أهدافها. 37  0.000 
 SPSS26عداد الطالبتين من مخرجات إمنالمصدر:

 .0.01الفقرة متناسقة فعاًل مع بعدها ومستوى الداللة ** أمام الرقم تعني أن  -1
 .0.05*  أمام الرقم تعني أن الفقرة متناسقة فعاًل مع بعدها ومستوى الداللة  -2

ترتبط مع الدرجة س المال الهيكلي أر  من خالل الجدول أعاله يتضح لنا أن جميع عبارات
االرتباط المحسوبة لكل فقرة من فقراته  الكلية مما يعني أن عباراته دالة إحصائيًا، وأن معامالت

س أر في جميع عبارات  0.01)مستوى المعنوية( أقل من مستوى داللة  sigقوية، كما أن قيمة 
 متسقة داخليًا.و  صادقةس المال الهيكلي أر ما يدل على أن عبارات  االمال الهيكلي هذ
 س المال الزبونيأيوضح معامل االرتباط بيرسون لبعد ر  :(09الجدول رقم )

 SPSS26عداد الطالبتين من مخرجات إمنالمصدر:
 .0.01أمام الرقم تعني أن الفقرة متناسقة فعاًل مع بعدها ومستوى الداللة **  -1
 .0.05*  أمام الرقم تعني أن الفقرة متناسقة فعاًل مع بعدها ومستوى الداللة  -2

معامل  العبارات الرقم
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

مؤسسة سونلغاز بدراسة استطالعية مستمرة للتعرف على حاجات ورغبات الزبائن تقوم  38
 المتنوعة.

**,809 0.000 

 00.00 853,** زبائنها.تسعى مؤسسة سونلغاز جاهدة ألجل إرضاء  39
 0.000 881,** تقوم مؤسسة سونلغاز بإدخال التحسينات الالزمة على منتجاتها لضمان مكانتها في السوق. 40
 0.000 789,** تسعى مؤسسة سونلغاز على تقديم منتجات ذات جودة عالية. 41
**,711 تقوم مؤسسة سونلغاز بإقامة عالقات طويلة المدى مع الموردين. 42  0.000 
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ترتبط مع الدرجة الكلية س المال الزبوني أر  عباراتالجدول أعاله يتضح لنا أن جميع من خالل 
قوية،  باط المحسوبة لكل فقرة من فقراتهأن معامالت االرتإحصائيًا، و عني أن عباراته دالة مما ي

س المال أر في جميع عبارات  0.01)مستوى المعنوية( أقل من مستوى داللة  sigكما أن قيمة 
 متسقة داخليًا.و  صادقةس المال الزبوني أر  ما يدل على أن عبارات اهذالزبوني 

 ثبات االستبيان: - 3
نباخ لقياس ثبات فقرات االستبيان ن ومصداقيته استخدمنا اختبار كرو االستبياللتحقق من ثبات 

حه الجدول ضيوضح ذلك كذلك هذا مايو  (04والملحق رقم ) من خالل معامل ألفا كرونباخ
 التالي.

 (: معامل ألفا كرو نباخ للثبات بالنسبة لمحاور وأبعاد االستبانة10الجدول رقم )
ألفا كرو نباخ  معامل عدد الفقرات البيان

 للثبات
المحور األول إدارة 
 المعرفة التنظيمية

 0.835 12 عمليات إدارة المعرفة التنظيمية
 0.838 7 تقنيات إدارة المعرفة التنظيمية

 0.798 6 فريق المعرفة
 0.891 25 الثبات الكلي للمحور األول

س المال أالمحور الثاني ر 
 الفكري

 0.839 6 س المال البشريأر 
 0.529 6 س المال الهيكليأر 
 0.869 5 س المال الزبونيأر 
 0.790 17 الثبات الكلي للمحور الثاني

 0.896 42 الثبات الكلي لالستبانة
 26spss من إعداد الطالبتين بناء على مخرجات:المصدر

تقدر الكلي لالستبانة ن قيمة معامل الثبات أنالحظ ( 10من خالل الجدول رقم )
ات عالية مناسبة يعني أنها تتمتع بدرجة ثب%، مما 70وهيتفوق القيمة المقدرة  0.896ب

 .لموضوع الدراسة
 في الدراسة الميدانية المستخدمة: األدوات اإلحصائية ثالثاً 

للقيام بالتحليل اإلحصائي لبيانات االستبيان اعتمدنا على األدوات اإلحصائية المناسبة 
حيث استخدمنا  spss 26للدراسة والتي تحصلنا على نتائجها بعد تفريغ االستبيان من خالل 

 نوعين من األساليب اإلحصائية وهي موضحة في الجدول التالي كما يلي.
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 اإلحصائية المستخدمة في الدراسة(: األدوات 11الجدول رقم)
 وصفها األداة اإلحصائية نوع األسلوب اإلحصائي

 
 

 األساليب اإلحصائية الوصفية

يتم من خاللها التعرف على  التكرارات والنسب المئوية
الخصائص الشخصية ألفراد 
 العينة عن طريق األشكال 

لمعرفة إلى أي مدى تنتمي إليه  المتوسط الحسابي
 أفراد عينة الدراسةإجابات 

لمعرفة تشتت القيم عن متوسطها  االنحراف المعياري
 الحسابي

حساب معامل االرتباط  األساليب اإلحصائية االستداللية
 بيرسون

 ولقياسللتأكد من صدق األداة 
عالقة ارتباط العبارات مع 

 محاورها
تم استخدامه للتأكد من ثبات  مقياس ألفا كرونباخ

 االستبيانفقرات 
 تحليل التباين

One WayAnova 
راء عينة آلمعرفة الفروق في 

 .الدراسة
 الخطي االنحدار معامل
 البسيط

المتغير  آثراستخدم الختبار 
 المستقل في المتغير التابع

 كولموجروفسمرنوف
Kolmogorov-Smirnov 

 لمعرفة ما إذا كانت البيانات 
 تتبع التوزيع الطبيعي أم ال

 عداد الطالبتين.إ منالمصدر:
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 .المتعلقة بالدراسة الميدانية المبحث الثاني: عرض وتحليل النتائج
 الميدانية المطلب األول: عرض نتائج الدراسة

 النتائج المتعلقة بخصائص عينة الدراسةعرض وتحليل : أوالً 
توزيعها حسب الخصائص جل القيام بالدراسة الميدانية، تم أبعد اختيار العينة من  

الشخصية والوظيفية والمتمثلة في النوع، والمؤهل العلمي، العمر، الوظيفة، سنوات الخبرة، وفيما 
 .راسةيلي توضيح لخصائص أفراد العينة محل الد

 توزيع عينة الدراسة وفق لمتغير النوع: -1
 توزيع أفراد العينة حسب النوع )ذكر, أنثى( (: يوضح12الجدول رقم )

 26spss من إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجاتالمصدر:
ي أفردا من عينة الدراسة عبارة عن ذكورا  72 أننالحظ (12يظهر لنا من خالل الجدول رقم )

فراد عينة الدراسة ذو أنصف  إلىأن% من المجموع الكلي للعينة، وهذا ما يشير 72ما يمثل نسبة 
% من 28ناث أي ما يمثل نسبةإفردا من عينة الدراسة عبارة عن 28جنس ذكري، بينما 

بمؤسسة سونلغاز يشغلها  اإلداريةمعظم الوظائف  أنالمجموع الكلي للعينة، وعليه يمكن القول 
 (.أنثىفراد العينة حسب النوع )ذكر، أبيرة من الذكور، ويمثل الشكل الموالي توزيع نسبة ك

 (: يوضح توزيع أفراد العينة حسب النوع )ذكر, أنثى(05الشكل رقم )

 
 26spssمخرجات من إعداد الطالبتين باالعتماد على المصدر:

 

 النسبة المئوية % التكرار الفئات المتغير
 %72 72 ذكور النوع

 %28 28 إناث
 %100 100 المجموع
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 توزيع عينة الدراسة وفق للمؤهل العلمي: -2
 توزيع أفراد العينة وفق للمؤهل العلمي: يوضح(: 13الجدول رقم )

 النسبة المئوية % التكرار الفئات المتغير
 %22 22 أقل من ثانوي المؤهل العلمي

 %38 32 تقني سامي

 %19 19 ليسانس

 %22 22 ماستر

 %1 1 ماجستير

 / / دكتوراه

 %4 04 أخرى

 %100 100 المجموع
 26spss الطالبتين باالعتماد على مخرجات إعدادمن:المصدر

 يوضح توزيع مفردات العينة حسب المؤهل العلمي :(06)الشكل رقم

 
 26spssمن إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجاتالمصدر:
غلب عينة الدراسة مستواهم أ( أن 06( والشكل البياني رقم )13ل رقم )يتضح من الجدو 

لديهم  ،والذينقل من ثانويأ%، بينما أفراد العينة الذين مستواهم 38التعليمي تقني سامي بنسبة 
للذين مستواهم التعليمي  كانت %19نسبته ما ماأو %، 22يتعادالن عند نسبة ماستر  مستوى
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% 0%، و1%، وماجستير بنسبة 4الذين لديهم مستويات أخرى بنسبة الفئةثم تليها ليسانس، 
للدكتورة، وهذا ما يبين أن المؤسسة ال تستند على مستويات تعليمية عليا بل تفتح المجال لجميع 

 المستويات حسب حاجتها.
 توزيع عينة الدراسة حسب العمر: -3

 ضح توزيع أفراد العينة حسب العمريو :(14الجدول رقم )
 المئوية %النسبة  التكرار الفئات المتغير
 %26 26 سنة 30اقل من  العمر

 %40 40 سنة 39إلى  30من 
 %29 29 سنة 49الى 40من 

 %5 5 سنة 50أكثر من 
 %100 100 المجموع

 26spssمن إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجاتالمصدر:
 يمكن توضيح بيانات الجدول من خالل الشكل التالي:

 فراد العينة حسب العمر.أ(: يوضح توزيع 07الشكل رقم )

 
 26spssعداد الطالبتين بناء على مخرجات إمنالمصدر:

% من عينة الدراسة تتراوح 40نسبة  أن( 07( والشكل رقم )14من الجدول رقم )يالحظ 
سنة، بينما الفئة األقل من  49 إلى 40% للفئة العمرية من 29سنة، و 39 إلى 30أعمارهم من 

سنة  50عمرية األكثر من األقل نسبة فهي ترتكز في الفئة ال أما%، 26سنة فهي بنسبة  30
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غلب أفراد عينة مؤسسة سونلغاز هم عبارة عن شباب يمكن في أ، ومنه يتضح لنا أن %5بنسبة 
 عليهم في التطوير والتجديد. للمؤسسة اإلعتماد

 توزيع عينة الدراسة حسب الوظيفة: - 4
 يوضح توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة :(15الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغير
 %83 83 عامل الوظيفة

 %6 6 رئيس مكتب
 %4 4 رئيس قسم

 %7 7 رئيس مصلحة
 /% / مدير

 %100 100 المجموع
 26spssمخرجات ىالطالبتين باالعتماد عل إعدادمنالمصدر:

 يمكن توضيح بيانات الجدول في الشكل التالي:
فراد العينة حسب الوظيفةأيوضح توزيع  :(08الشكل رقم )

 
 26spssالطالبتين بناء على مخرجات  إعدادمنالمصدر:
نسبة لوظيفة العامل  أعلىأن( 08( والشكل أعاله رقم )16دول رقم )نالحظ من خالل الج

ما بالنسبة لوظيفة رئيس مكتب بنسبة أ%، 7%، تليها وظيفة رئيس مصلحة بنسبة 83بنسبة 
 % لوظيفة مدير.0%، و4%، ويأتي في األخير الوظيفتين رئيس قسم ب 6
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 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة: -4
 ةعينة حسب سنوات الخبر يوضح توزيع أفراد ال(:16الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغير
 %32 32 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة

 %26 26 سنوات 10إلى  5من 
 %26 26 سنة 15إلى  11من 

 %16 16 سنة 15أكثر من 
 %100 100 المجموع

 26spssعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجاتإمنالمصدر:
 الشكل التالي:يمكن توضيح بيانات الجدول في 

 .العينة حسب سنوات الخبرة أفراديوضح توزيع : (09الشكل رقم)

 
 26spssالطالبتين باالعتماد على مخرجات  إعدادمنالمصدر:

للفئة  كانت نسبة من الخبرة أنأعلى( 09( والشكل رقم )15يالحظ من الجدول رقم )
سنة  15 إلى 11سنوات ومن  10 إلى 5الفئتان من  أما%، 32سنوات بنسبة  5األقل من 

%، 16سنة فبلغت نسبتها  15%، والفئة األخير التي خبرتها أكثر من 26فيتعادالن بنسبة 
وهذا ما يدل على توفر مستوى  سنوات، 5قل من ألنا أن أغلبية أفراد العينة لديهم خبرة  ويتضح

أغلبية أفراد العينة هم من فئة ن ألويعود ذلك  ،أفراد المؤسسة كان بمستوى متوسط الخبرة لدى
 الشباب.
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 الدراسة: عينة أفرادتحليل النتائج المتعلقة بتصورات واستجابةعرض و  :ثانيا
النتائج وفيما يلي   المحورينالدراسة لكال أفرادنتائج اإلحصائية لتصورات السنقوم بعرض     

 :إليهاالمتوصل 
 أفراد الدراسة ألبعاد إدارة المعرفة التنظيمية:تحليل النتائج المتعلقة بتصورات واستجابة -1

نحرافات إللمعرفة واقع إدارة المعرفة في مؤسسة سونلغاز نقوم بحساب المتوسطات الحسابية وا
 ستجابة أفراد الدراسة للفقرات الممثلة لمحور عمليات إدارة المعرفة التنظيمية:إلالمعيارية 

عمليات إدارة المعرفة  المعياري لمحور نحرافال وايوضح المتوسط الحسابي  :(17الجدول رقم )
 التنظيمية

 الدرجة الترتيب االنحراف المعياري الحسابي المتوسط العبارة الرقم 
تشجع السياسة العامة لمؤسسة  1

سونلغاز العمال على عرض 
 أفكارهم الجديدة دون تردد.

 متوسطة 12 1.14499 3.1100

 تقوم مؤسسة سونلغاز بتشكيل فرق 2
متنوعة معرفيا مع خبراء الداخلين 

 وبشكل مستمر.

 متوسطة 10 1.04306 3.2300

تستعين مؤسسة سونلغاز بوكاالت  3
خارجية عند استقطابها للعمال 

 الجدد.

 متوسطة 11 1.19764 3.2000

تستعمل مؤسسة سونلغاز الوسائل  4
التنظيمية الحديثة في تخزين 

 المعرفة.

 عالية 2 1.13222 3.5300

تقوم مؤسسة سونلغاز بتدوين  5
خبرات وتجارب العمال وحفظها في 

 قواعد للمعرفة.

 متوسطة 8 1.16237 3.3200

تساعد المعرفة المخزنة على تقليل  6
 جهد العمال.

 عالية 3 0.99919 3.4600

تدعم ثقافة مؤسسة سونلغاز التعليم  7
 والمشاركة في المعلومات واألفكار.

 عالية 4 1.02809 3.4400

يتقبل عمال مؤسسة سونلغاز  8
التشارك بالمعرفة وال يحتكرونها 

 كمصدر قوة لهم.

 عالية 7 1.09175 3.4000
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تستخدم مؤسسة سونلغاز الوسائل  9
 االلكترونية لتبادل المعارف.

 عالية 1 0.99143 3.6300

تعمل مؤسسة سونلغاز وفق نظام  10
عمل مرن قابل للتفاعل مع 

 المكتسبة.المعارف 

 عالية 6 1.06453 3.4100

تمنح مؤسسة سونلغاز الحرية  11
 للعاملين في تجسيد المعرفة.

 متوسطة 9 1.03962 3.3000

تستعين مؤسسة سونلغاز بالمعارف  12
 المكتسبة في عملية اتخاذ القرار.

 عالية 5 1.03724 3.4300

 3.3717 المتوسط العام
0.64369 

 متوسط 

 spss26الطالبتين بناء على مخرجات من إعدادالمصدر:
من الجدول أن اتجاهات أفراد العينة نحو جميع فقرات عمليات إدارة المعرفة  لنا يتضح

ضمن درجة  3.3717حيث بلغت،2.6التنظيمية فاقت المتوسط المرجح لمقياس ليكرت الخماسي
غلب إجابات أفراد العينة معتدلة أ، مما يدل على أن 0.64369معياري قدره نحرافإوبمتوسطة 

( بدرجة 1,2,3,5,11في معظم العبارات، أما متوسطات الفقرات جاءت كل من الفقرات )
يجابية ومنسجمة وتتفق حول توفر إمتوسطة، أما باقي الفقرات فكانت إجابات أفراد العينة 

 .بأدرار الكهرباء والغازعمليات إدارة المعرفة التنظيمية بدرجة عالية في مؤسسة سونلغاز لتوزيع 
نحراف المعياري لمحور تقنيات إدارة المعرفة إل يوضح المتوسط الحسابي وا :(18الجدول رقم )

 التنظيمية:
 الدرجة الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارات الرقم
تمتلك مؤسسة سونلغاز نظم معلومات  13

معتمدة على الحاسوب تتضمن جميع 
 والعمليات. األنشطة

 عالية 1 1.00000 3.9000

توفر مؤسسة سونلغاز مكتبة الكترونية  14
 تحتوي على قواعد المعرفة والمعلومات.

 متوسطة 5 1.06073 3.3100

تمتلك مؤسسة سونلغاز القدرة على  15
التخلي عن األعمال الورقية والتحول 

 إلى نظام الكتروني.

 متوسطة 6 1.19342 3.3000

تعمل مؤسسة سونلغاز على التحديث  16
 المستمر ألنظمة المعلومات. 

 عالية 3 1.11096 3.5900
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تستخدم مؤسسة سونلغاز نظم أتمتة  17
المكاتب )بريد الكتروني، معالجة 

النصوص، واالسترجاع اآللي...( للقيام 
 بالمهام.

 عالية 2 1.10914 3.6100

تعتمد مؤسسة سونلغاز في اتخاذ  18
المعقدة على نظم دعم القرارات  القرارات

 المستندة إلى المعرفة.

 عالية 4 1.01598 3.4100

تعتمد مؤسسة سونلغاز على نظم عمل  19
معرفية تساعد المدراء على توليد 

معارف جديدة باستخدام أدوات حديثة 
 ومنخفضة التكلفة. 

 متوسطة 7 1.04447 3.2000

 عالية  0.76780 3.4743 المتوسط العام

 spss26عداد الطالبتين بناء على مخرجاتإمنر:دالمص
يتضح من الجدول أن اتجاهات أفراد العينة نحو جميع عبارات تقنيات إدارة المعرفة 

ضمن 3.4743، حيث بلغت 3.40التنظيمية فاقت المتوسط المرجح لمقياس ليكرت الخماسي
غلب إجابات أفراد العينة  أمما يدل على أن 0.76780فئة درجة  عالية وبانحراف معياري قدره

غلب العبارات، وتتفق حول توفر تقنيات إدارة المعرفة التنظيمية بدرجة أمنسجمة  في و يجابية إ
 تدرار، أما متوسطات فقرات  تقنيات إدارة المعرفة التنظيمية جاءبأ عالية في مؤسسة سونلغاز

(  جاءت بدرجة متوسطة، أما باقي 14,15,19كلها ضمن  فئة بدرجة عالية، باستثناء الفقرات)
يجابية ومنسجمة وتتفق حول توفر تقنيات إدارة المعرفة إالفقرات فكانت إجابات أفراد العينة 

 .بأدرار التنظيمية بدرجة عالية في مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز
 نحراف المعياري لمحور فريق المعرفةإل يوضح المتوسط الحسابي وا:(19الجدول رقم )

 الدرجة الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارات الرقم
تمتلك مؤسسة سونلغاز فريق المعرفة  20

المسؤول عن تحديد األساليب 
والتقنيات، وتحديث وتطبيق المعرفة 

 المتجددة.

 عالية 1 1.08334 3.5900

يستخدم فريق المعرفة أسلوب البحث  21
العلمي البتكار المعرفة الجديدة المتعلقة 

 بأهداف مؤسسة سونلغاز.

 متوسطة 4 1.10000 3.3900
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يوجد لدى مؤسسة سونلغاز صانعو  22
 المعرفة مؤهلين يمكن االعتماد عليهم.

 عالية 2 1.02966 3.5200

يتمتع صانعو المعرفة في مؤسسة  23
بالحرية واالستقاللية في سونلغاز 
 العمل.

 متوسطة 6 1.14323 3.1900

يوجد لدى مؤسسة سونلغاز إلمام كبير  24
 بالمعرفة حول زبائنهم.

 عالية 3 1.08670 3.4700

تشجع مؤسسة سونلغاز االقتراحات  25
واآلراء المقدمة من الزبائن حول 

 المنتجات المقدمة من قبلها.

 متوسطة 5 1.16411 3.2800

 عالية 0.77717 3.4067  المتوسط العام

 spss26عداد الطالبتين بناء على مخرجاتإمنر:دالمص
يتضح من الجدول أعاله أن اتجاهات أفراد العينة نحو جميع عبارات فريق المعرفة فاقت 

ضمن  فئة درجة  عالية  3.4067، حيث بلغت3.40المتوسط المرجح لمقياس ليكرت الخماسي
يجابية إغلب إجابات أفراد العينة  أمما يدل على أن  0.77717نحراف معياري قدره إوب
غلب العبارات، أما متوسطات الفقرات جاءت كلها ضمن  فئة بدرجة عالية، أمنسجمة  في و 
(  جاءت بدرجة متوسطة، أما باقي الفقرات فكانت إجابات أفراد 21,23,25ستثناء الفقرات)إب

جمة وتتفق حول توفر فريق المعرفة التنظيمية بدرجة عالية في مؤسسة يجابية ومنسإالعينة 
 .بأدرار سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز

  النتائج السابقة لمتغير إدارة المعرفة التنظيمية أن متوسطات إدارة المعرفة  لنا منيتضح
غلب أفراد أوهو ما يدل على أن  عالية،التنظيمية جاءت اغلبها مرتفعة ضمن فئة بدرجة 

ستبيان وهذا يشير إلى أن إلعينة الدراسة كانت موافقة على إجابات محتوى فقرات ا
 مؤسسة سونلغاز تطبق إدارة المعرفة التنظيمية في مجال عملها.

 س المال الفكريأر  ستجابة أفراد الدراسة ألبعادا  تحليل النتائج المتعلقة بتصورات و  -2
 س المال البشريأنحراف المعياري لمحور ر إل الحسابي وايوضح المتوسط (:20الجدول رقم )

 الدرجة الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارات الرقم
تمتلك مؤسسة سونلغاز موارد بشرية  26

 تتمتع بالخبرات العالية.
 عالية 1 1.23333 3.7100

تركز مؤسسة سونلغاز على االستفادة  27
من ذوي الخبرات العلمية والفنية وتوليهم 

 متوسطة 5 1.11718 3.3800
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 مكانة خاصة.
تشجع مؤسسة سونلغاز المشاركة  28

الجماعية في حل المشكالت والتعامل 
 مع قضايا العمل.

 عالية 3 1.18386 3.4500

تسعى مؤسسة سونلغاز إلى الرفع من  29
موظفيها وعامليها من خالل قدرات 

 التدريب الفعال.

 عالية 2 1.17637 3.500

يمتلك عمال مؤسسة سونلغاز القدرة توليد  30
 أفكار جديدة.

 متوسطة 4 1.18253 3.3400

تتناسب مؤهالت عمال مؤسسة سونلغاز  31
 مع المهام الموكلة لهم.

 متوسطة 6 1.24089 3.3400

 عالية  0.88544 3.4533 المتوسط العام

 spss26عداد الطالبتين بناء على مخرجاتإمنر:دالمص
س المال البشري فاقت المتوسط أيتضح من الجدول أن اتجاهات أفراد العينة نحو جميع عبارات ر 

وبانحراف  درجة عاليةضمن فئة  3.4533، حيث بلغت3.40المرجح لمقياس ليكرت الخماسي
 ومنسجمة فيإيجابية العينة ، مما يدل على أن اغلب إجابات أفراد 0.88544معياري قدره 

 باستثناء الفقرات ،بدرجة عالية ضمن فئةاغلب العبارات، أما متوسطات الفقرات جاءت كلها 
بدرجة متوسطة، أما باقي الفقرات فكانت إجابات أفراد العينة ايجابية  ( جاءت27,30,31)
 س مال بشري في المؤسسة لديه مؤهالت وخبرات بدرجة عالية.أنسجمة وتتفق حول توفر ر وم

 س المال الهيكليأالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور ر  (: يوضح21الجدول رقم )
 الدرجة الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارات الرقم
سونلغاز يتميز الهيكل التنظيمي لمؤسسة  32

بدرجة عالية من الوضوح في العالقة بين 
 الرؤساء والمرؤوسين.

 متوسطة 2 1.15378 3.3900

يضمن الهيكل التنظيمي لمؤسسة سونلغاز  33
 سريان المعلومة لجميع المستويات اإلدارية.

 متوسطة 3 1.03840 3.3500

تقوم مؤسسة سونلغاز بتطوير العمليات   34
اإلدارية باستمرار للتقليل من األخطاء في 

 العمل.

 متوسطة 4 0.98530 3.3300

تعتمد مؤسسة سونلغاز في عملها على   35
إجراءات محكمة جدا في مجال تقييم نوعية 

 خدماتها.

 متوسطة 5 1.06439 3.2800
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تحرص مؤسسة سونلغاز على تزويد  36
العاملين بكافة التجهيزات الخاصة بأنظمة 

 المعلومات ألداء العمل

 متوسطة 6 1.16098 3.1600

تتبنى مؤسسة سونلغاز طريقة التواصل مع  37
 عمالها من اجل تحقيق أهدافها.

 عالية 1 5.28959 3.80000

  1.29678 3،3850  المتوسط العام

 spss26الطالبتين بناء على مخرجات إعدادمنر:دالمص
س المال الهيكلي أأن اتجاهات أفراد العينة نحو جميع عبارات ر أعاله  يتضح من الجدول        
ضمن فئة درجة 3.3850، حيث بلغت 2.60المتوسط المرجح لمقياس ليكرت الخماسي فاقت

، مما يدل على أن اغلب إجابات أفراد العينة معتدلة 1.29678متوسطة وبانحراف معياري قدره
(   32,33,34,35,36ظم العبارات، أما متوسطات الفقرات جاءت كل من الفقرات) في مع

يجابية ومنسجمة إكانت إجابة أفراد العينة عليها (  التي 37وسطة، باستثناء الفقرة رقم) بدرجة مت
مؤسسة سونلغاز طريقة التواصل مع عمالها من اجل تحقيق بدرجة عالية وتتفق حول تبني 

 .بأدرار في مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز أهدافها
 س المال الزبونيأيوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور ر  :(22الجدول رقم )

 الدرجة الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارات الرقم
تقوم مؤسسة سونلغاز بدراسة  38

استطالعية مستمرة للتعرف على 
 حاجات ورغبات الزبائن المتنوعة.

 عالية 1 1.15014 3.4800

تسعى مؤسسة سونلغاز جاهدة ألجل  39
 إرضاء زبائنها.

 متوسطة 3 1.22181 3.3900

تقوم مؤسسة سونلغاز بإدخال  40
التحسينات الالزمة على منتجاتها 

 لضمان مكانتها في السوق.

 متوسطة 4 1.20517 3.3900

سونلغاز على تقديم تسعى مؤسسة  41
 منتجات ذات جودة عالية.

 عالية 2 1.09563 3.4600

تقوم مؤسسة سونلغاز بإقامة عالقات  42
 طويلة المدى مع الموردين.

 متوسطة 5 1.08892 3.3100

 عالية  0.93440 3.4060 المتوسط العام

 spss26الطالبتين بناء على مخرجات إعدادمنر:دالمص



 -درارأ-الفصل الثاني: دراسة ميدانية بمؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز
 

 46 

س المال الزبوني أأن اتجاهات أفراد العينة نحو جميع عبارات ر  الجدول أعالهيتضح من 
بدرجة فئة  ضمن 3.4060، حيث بلغت 3.40فاقت المتوسط المرجح لمقياس ليكرت الخماسي

 يجابيةإالعينة مما يدل على أن اغلب إجابات أفراد  ،0.93440نحراف معياري قدره إوب عالية
بدرجة    (39,40,42)الفقرات الفقرات جاءت كل  أما متوسطات العبارات،غلب أ منسجمة فيو 

س أباقي الفقرات فكانت إجابات أفراد العينة ايجابية ومنسجمة وتتفق حول توفر ر  متوسطة، أما
 عليه من خالل توفير احتياجات زبائنها. المؤسسة للمحافظة زبوني تسعى
  مما يدل  مرتفعة،غلب المتوسطات الحسابية أمن خالل النتائج السابقة نالحظ أن

ويشير  عالية،على أن إجابات أفراد العينة على فقرات االستبيان تقابل فئة بدرجة 
 س مال فكري وتسعى لتنميته.أذلك إلى أن المؤسسة تمتلك ر 

 المتعلقة باختبار الفرضياتالنتائج تحليل عرض و  المطلب الثاني:
فيما يتمثل دور إدارة المعرفة تتمحور فرضيات الدراسة في اإلجابة على إشكالية الدراسة 

 -ادرار -التنظيمية في تنمية رأس المال الفكري في مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز
وتحليل  لدراسة ما إذا كانت هناك فروقات بين متغيرات الدراسة، تحليل التباينوللتأكد من 

ا من ال بدكان  القيام باختبار الفرضيات وقبل االنحدار لمعرفة عالقة األثر بين متغيرات الدراسة
وزيع الطبيعي أم ال لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع الت سمرنوف كولموجروفإجراء اختبار 
 وكذلك الجدول التالي يوضح ذلك.  تتبع التوزيع

 Test Kolmogrov - simirnovأوال: اختبار التوزيع الطبيعي
 سمرنوف -يوضح اختبار كولموجروف: (23الجدول رقم)

إدارة المعرفة  المتغيرات 
 التنظيمية

 المالحظة  س المال الفكريأر 

Z de Kolmogorov-Smirnov 797, 927,  بما أن قيمة معلمة التوزيع الطبيعي أكبر
فإن البيانات تتبع التوزيع  sigمن قيمة
 الطبيعي  

Signification asymptotique 
(bilatérale) 

550, 357, 

N 100 
 

 spss26الطالبتين بناء على مخرجات إعدادمنر:دالمص
لكل من  sigوقيمةوفنر سمكولموغروفمن خالل الجدول أعاله وبما أن مستوى المعنوية الختبار 

% نستدل على أن هذه 5إدارة المعرفة التنظيمية ورأس المال الفكري األكبر من مستوى المعنوية 
 البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.
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 ثانيا: نتائج اختبار فرضيات الدراسة
 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األولى: -1 

حول إحصائية توجد فروقات ذات داللة  على انه: الH0ألولىاتنص الفرضية الرئيسية 
مستوى إدارة المعرفة التنظيمية في مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز عند مستوى داللة 

والستخراج نتيجة الفرضية السالفة الذكر يجب المرور ، تعزى إلى المتغيرات الشخصية 0.05
المعرفة التنظيمية لمؤسسة سونلغاز بأدرار بالفرضيات الفرعية الختبار الفروق في مستوى إدارة 

 الشخصية.يرات والبيانات التي تعزي لمتغ
 :األولىنتائج اختبار الفرضية الفرعية  1-1

في تصورات المبحوثين  one weyanova(: نتائج تحليل التباين األحادي 24الجدول رقم )
 العلميلمستوى إدارة المعرفة التنظيمية بالمؤسسة تعزي لمتغير المؤهل 

مصدر  المتغير
 التباين

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

مجموع 
 المتوسطات

 قيمة
F 

مستوى 
 الداللة

المؤهل 
 العلمي

بين 
 المجموعات

2.234 5 0.449 1.401 0.231 

داخل 
 المجموعات

29.985 94 0.319 

  99 32.219 المجموع
 spss26الطالبتين بناء على مخرجات إعدادمنر:دالمص

بلغت  sigيتضح لنا أن قيمة  أعاله خالل النتائج اإلحصائية الموضحة في الجدول من
وبالتالي نقبل الفرضية  0.05<0.231أي  0.05وهي أكبر من مستوى المعنوية  0.231
حول مستوى إدارة المعرفة إحصائية ال توجد فروقات ذات داللة  :التي تفترض انهH0=1الصفرية 

تعزى لمتغير  0.05سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز عند مستوى داللة التنظيمية في مؤسسة 
 المؤهل العلمي.

 :الثانية نتائج اختبار الفرضية الفرعية  1-2
في تصورات المبحوثين  one weyanovaنتائج تحليل التباين األحادي  :(25الجدول رقم )

 لمستوى إدارة المعرفة التنظيمية بالمؤسسة تعزي لمتغير المستوى الوظيفي
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مصدر  المتغير
 التباين

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

مجموع 
 المتوسطات

 قيمة
F 

مستوى 
 الداللة

بين  الوظيفة
 المجموعات

1.701 3 0.567 1.784 0.155 

داخل 
 المجموعات

30.518 96 0.318 

  99 32.219 المجموع
 spss26الطالبتين بناء على مخرجات إعدادمنر:دالمص

بلغت  sigيتضح لنا أن قيمة  أعاله من خالل النتائج اإلحصائية الموضحة في الجدول       
وبالتالي نقبل الفرضية  0.05<0.155أي  0.05وهي أكبر من مستوى المعنوية  0.155
حول مستوى إدارة المعرفة إحصائية ال توجد فروقات ذات داللة  :تفترض انهالتي H0=2الصفرية

تعزى لمتغير  0.05التنظيمية في مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز عند مستوى داللة 
 المستوى الوظيفي.

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: 1-3
في تصورات المبحوثين  one weyanovaنتائج تحليل التباين األحادي  :(26الجدول رقم )

 لمستوى إدارة المعرفة التنظيمية بالمؤسسة تعزي لمتغير سنوات الخبرة
مصدر  المتغير

 التباين
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

مجموع 
 المتوسطات

مستوى  Fقيمة
 الداللة

بين  سنوات الخبرة
 المجموعات

1.973 3 0.658 2.087 0.107 

داخل 
 المجموعات

30.247 96 0.315 

  99 32.219 المجموع
 spss26الطالبتين بناء على مخرجات إعداد منالمصدر:

بلغت sigيتضح لنا أن قيمة  أعاله من خالل النتائج اإلحصائية الموضحة في الجدول     
وبالتالي نقبل الفرضية  0.05<0.107أي  0.05وهي أكبر من مستوى المعنوية  0.107

حول مستوى إدارة إحصائية ال توجد فروقات ذات داللة  :التي تفترض انه H0=3الصفرية 
تعزى  0.05المعرفة التنظيمية في مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز عند مستوى داللة 

 لمتغير سنوات الخبرة.
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 :األولىنتائج اختبار الفرضية الرئيسية  4 -2

للمتغيرات الشخصية في  0ne weyanovaنتائج تحليل التباين األحادي  :(27الجدول رقم )
 لمستوى إدارة المعرفة التنظيمية.تصورات المبحوثين 

درجات  مصدر التباين المتغير
 الحرية

مجموع 
 المربعات

مجموع 
 المتوسطات

 مستوى الداللة Fقيمة

مؤهل ال
 العلمي

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 

2.234 
 

29.985 

5 
 

94 

0.449 
 

0.319 

1.401 0.231 

 بين المجموعات الوظيفة
 داخل المجموعات

 المجموع

0.983 
 
 

64.372 

3 
 
 

96 

0.328 
 
 

0.671 

0.489 
 
 
 

0.691 

سنوات 
 الخبرة

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 

1.973 
 

30.247 

3 
 

96 

0.658 
 

0.315 

2.087 0.107 

 spss26الطالبتين بناء على مخرجات إعدادمنر:دالمص
نجد انه ال توجد هناك فروقات ذات داللة أعاله لنتائج الموضحة في الجدول خالل امن        

حول مستوى إدارة المعرفة التنظيمية في مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز بأدرار إحصائية 
)المؤهل العلمي، الوظيفة، سنوات  والتي تعزي للمتغيرات الشخصية 0.05عند مستوى داللة 

 .الرئيسية األولى الخبرة( وعليه تم قبول الفرضية
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 :الثانيةنتائج اختبار الفرضية الرئيسية  -2
حول إحصائية توجد فروقات ذات داللة  على انه: الH0تنص الفرضية الرئيسية الثالثة 

الكهرباء والغاز عند مستوى داللة س المال الفكري في مؤسسة سونلغاز لتوزيع أر  تنمية مستوى
والستخراج نتيجة الفرضية السالفة الذكريجب المرور ، تعزى إلى المتغيرات الشخصية 0.05

لمؤسسة سونلغاز بأدرار  تنمية رأس المال الفكري بالفرضيات الفرعية الختبار الفروق في مستوى
 التالية لمتغيرات والبيانات الشخصيةلالتي تعزي 

 :األولىنتائج اختبار الفرضية الفرعية  2-1
في تصورات المبحوثين  one weyanovaنتائج تحليل التباين األحادي  :(28)الجدول رقم

 س المال الفكري بالمؤسسة تعزي لمتغير المؤهل العلميألمستوى ر 
مصدر  المتغير

 التباين
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

مجموع 
 المتوسطات

مستوى  Fقيمة
 الداللة

المؤهل 
 العلمي

بين 
 المجموعات

2.861 5 0.572 0.661 0.511 

داخل 
 المجموعات

62.494 94 0.665 

  99 65.355 المجموع
 26spssمن إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجاتالمصدر:

بلغت sigيتضح لنا أن قيمة  أعاله من خالل النتائج اإلحصائية الموضحة في الجدول
وبالتالي نقبل الفرضية  0.05<0.107أي  0.05وهي أكبر من مستوى المعنوية  0.511
س أحول مستوى تنمية ر إحصائية ال توجد فروقات ذات داللة  :تفترض انه التيH0=1الصفرية 

تعزى  0.05المال الفكري في مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز بأدرار عند مستوى داللة 
 المؤهل العلمي.لمتغير 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية: 2-2
في تصورات المبحوثين  one weyanovaنتائج تحليل التباين األحادي  :(29الجدول رقم )

 الوظيفي. المستوى متغيرس المال الفكري بالمؤسسة تعزي لألمستوى ر 
مصدر  المتغير

 التباين
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

مجموع 
 المتوسطات

مستوى  Fقيمة
 الداللة

بين  الوظيفي
 المجموعات

0.983 3 0.382 0.489 0.691 

 0.671 96 64.372داخل 
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 المجموعات
  99 65.355 المجموع

 26spssمن إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجاتالمصدر:
 0.691بلغت sigيتضح لنا أن قيمة  أعاله من خالل النتائج اإلحصائية الموضحة في الجدول

 H0=2وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية  0.05<0.691أي  5%وهي أكبر من مستوى المعنوية 
س المال الفكري في أحول مستوى تنمية ر إحصائية ال توجد فروقات ذات داللة  :التي تفترض انه

المستوى  لمتغيرتعزى  5%درار عند مستوى داللة مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز بأ
 الوظيفي.

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: 2-3
في تصورات المبحوثين  one weyanovaنتائج تحليل التباين األحادي  :(30الجدول رقم )

 مؤسسة تعزي لمتغير سنوات الخبرة.س المال الفكري بالألمستوى ر 
مصدر  المتغير

 التباين
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

مجموع 
 المتوسطات

مستوى  Fقيمة
 الداللة

بين  سنوات الخبرة
 المجموعات

0.848 3 0.283 0.421 0.738 

داخل 
 المجموعات

64.507 96 0.672 

  99 65.355 المجموع
 26spssمن إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجاتالمصدر:

بلغت  sigيتضح لنا أن قيمة  أعاله من خالل النتائج اإلحصائية الموضحة في الجدول
وبالتالي نقبل الفرضية  0.05<0.738أي  0.05وهي أكبر من مستوى المعنوية  0.738
س أحول مستوى تنمية ر إحصائية  ال توجد فروقات ذات داللة :التي تفترض انه H0=3الصفرية 

تعزى  0.05عند مستوى داللة  بأدرارالمال الفكري في مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز 
 لمتغير سنوات الخبرة.
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للمتغيرات الشخصية في  0ne weyanovaنتائج تحليل التباين األحادي  :(31الجدول رقم )
 س المال الفكري.ألمستوى تنمية ر  تصورات المبحوثين

مصدر  المتغير
 التباين

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

مجموع 
 المتوسطات

مستوى  Fقيمة
 الداللة

المؤهل 
 العلمي

بين 
 المجموعات

داخل 
 المجموعات

 

2.861 
 

62.494 
 

5 
 

94 
 

0.572 
 

0.665 

0.661 0.511 

بين  الوظيفي
 المجموعات

داخل 
 المجموعات

 

0.983 
 

64.372 
 

3 
 

96 
 

0.382 
 

0.671 

0.489 0.691 

سنوات 
 الخبرة

بين 
 المجموعات

داخل 
 المجموعات

 

0.848 
 

64.507 
 

3 
 

96 
 

0.283 
 

0.672 

0.421 0.738 

 26spssمن إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجاتالمصدر:
نجد انه ال توجد فروقات ذات داللة أعاله لنتائج الموضحة في الجدول خالل امن 

س المال الفكري في مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز أحول مستوى تنمية ر  إحصائية
والتي تعزي للمتغيرات الشخصية الثالث )المؤهل العلمي،  0.05داللة بأدرار عند مستوى 

 .الرئيسة الثانيةت الخبرة( وعليه تم قبول الفرضيةالوظيفة، سنوا
 :الثالثةاختبار الفرضية الرئيسية  -3

نموذج الدراسة الذي يعبر عن ة الرئيسية الثالثةتم االعتماد على ختبار صحة الفرضيإل
معادلة لالعالقة الخطية المعرفة التنظيمية ورأس المال الفكريوالمتمثل في العالقة ما بين إدارة 

 (Y =aX+b)المستقيم 
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حساب معامل من خالل  تحليل االنحدار البسيطتم استخدام  ةإلثبات صحة الفرضي
 للكشف R2ديدحل التومعام ،ان هناك ارتباط بين المتغيراتما إذ كلمعرفة  Rبيرسون االرتباط 

حيث ب،رالمتغي ابع في المؤسسة محل الدارسةمدى مساهمة المتغير المستقل في المتغير التعن
 كلما كانت النسبة كبيرة كلما كانت المساهمة أكبر.

 :الثالثة الفرضية الرئيسيةتائج اختبار ن
بين إدارة المعرفة التنظيمية وتنمية رأس  ذات داللة إحصائيةثر أ ال توجد عالقةH0نص الفرضية:

 0.05عند مستوى داللة  بأدرار المال الفكري بمؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز
 لفكريس اأنحدار الخطي البسيط بين إدارة المعرفة التنظيمية ور إل يوضح ا:(32الجدول رقم)

 26spssمن إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجاتالمصدر:
ر ذات داللة إحصائية بين إدارة المعرفة أثمن الجدول أعاله يتبين وجود عالقة  نطالقاً ا     

( وهذا يدل 0.829نحدار )إلالتنظيمية ورأس المال الفكري خالل فترة الدراسة فقد بلغ معامل ا
في مساعدة المؤسسة محل الدراسة  %83على أن إدارة المعرفة التنظيمية لوحدها تساهم بنسبة 

في التأقلم مع مستجدات البيئة بافتراض ثبات العوامل األخرى وهذا األثر ذو داللة إحصائية عند 
قيمة الأن ، كماألخرىا( فتمثل مساهمة العوامل 0.589% أو أقل، أما القيمة )5مستوى معنوية 

 .%5فهي أقل من مستوى المعنوية  ،0.00وبقيمة احتمالية 7.089اإلحصائية ستودنت قدرت بـ 

(، وهذا يعني 0.339فقد بلغت ) R2أما القابلية التفسيرية للنموذج والمتمثلة في معامل التحديد 
من التغيرات التي حدثت على رأس المال الفكري يعود سببها إلى إدارة المعرفة  %35أن 

( وتبين هذه القيمة %58التنظيمية، وهذا ما أكدته قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين الذي بلغ )
 العالقة الطردية المتوسطة بين المتغيرين.

على أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية وبهذه النتائج نرفض الفرضية الصفرية والتي تنص      
: انه بين إدارة المعرفة التنظيمية ورأس المال الفكري، ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على

 رأس المال الفكري المتغيرات
 

إدارة 
المعرفة 
 التنظيمية

معامل 
 الثبات

معامل 
 نحدارإل ا

معامل  Tاختبار 
 االرتباط

R 

معامل 
التحديد 

R2 

 أالخط F اختبار فيشر
 T Sig F Sig المعياري

0.589 0.829 7.089 0.000 0.582 0.339 50.256 0.000 0.66395 
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 الفكري عندالمال  ورأسأثر ذو داللة إحصائية بين إدارة المعرفة التنظيمية عالقة وجد ت
 . %5مستوى معنوية 

 األولى: نتائج اختبار الفرضية الفرعية 3-1
عمليات إدارة المعرفة التنظيمية ورأس نحدار الخطي البسيط بين إل ا يوضح (:33)الجدول رقم 

 المال الفكري

 26spssمن إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجاتالمصدر:
إدارة المعرفة عمليات ر ذات داللة إحصائية بين أثمن الجدول أعاله يتبين وجود عالقة  نطالقاً ا

( وهذا يدل 0.650خالل فترة الدراسة فقد بلغ معامل االنحدار ) التنظيمية ورأس المال الفكري
( تمثل 1.222القيمة ) أما، %65إدارة المعرفة التنظيمية لوحدها تساهم بنسبة عمليات على أن 

، 0.00وبقيمة احتمالية 5.953قيمة اإلحصائية ستودنت قدرت بـ الوأن مساهمة العوامل ألخرى.
 .%5فهي أقل من مستوى المعنوية 

(، وهذا يعني 0.266فقد بلغت ) R2أما القابلية التفسيرية للنموذج والمتمثلة في معامل التحديد 
إدارة المعرفة عمليات من التغيرات التي حدثت على رأس المال الفكري يعود سببها إلى  %27أن 

( وتبين هذه القيمة %52التنظيمية، وهذا ما أكدته قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين الذي بلغ )
 .المال الفكري ورأسعمليات إدارة المعرفة التنظيمية العالقة الطردية المتوسطة بين 

ذو داللة  آثرال توجد عالقة وبهذه النتائج نرفض الفرضية الصفرية والتي تنص على أنه 
ديلة التي رأس المال الفكري، ونقبل الفرضية البتنمية إحصائية بين إدارة المعرفة التنظيمية و 

إدارة المعرفة التنظيمية  عمليات أثر ذو داللة إحصائية بينعالقة وجد ت نها تنص على:
 . %5مستوى معنوية  الفكري عندالمال  رأس وتنمية

 

 رأس المال الفكري المتغيرات
عمليات 
إدارة 

المعرفة 
 التنظيمية

معامل 
 الثبات

معامل 
 نحدارإل ا

معامل  Tاختبار 
 االرتباط

R 

معامل 
 التحديد

R2 

 أالخط Fاختبار فيشر 
 T Sig F sig المعياري

1.222 0.650 5.953 0.00 0.515 0.266 35.437 0.00 0.69984 
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 :الثانيةنتائج اختبار الفرضية الفرعية  3-2

التنظيمية ورأس تقنيات إدارة المعرفة نحدار الخطي البسيط بين إل ا يوضح (:34)الجدول رقم 
 المال الفكري

 26spssمن إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجاتالمصدر:
إدارة المعرفة تقنياتداللة إحصائية بين  اتذ آثرمن الجدول أعاله يتبين وجود عالقة  نطالقاً ا

( وهذا يدل 0.370التنظيمية ورأس المال الفكري خالل فترة الدراسة فقد بلغ معامل االنحدار )
( فتمثل 2.131القيمة ) ،أما%37إدارة المعرفة التنظيمية لوحدها تساهم بنسبة تقنيات على أن 

وبقيمة احتمالية 3.690قيمة اإلحصائية ستودنت قدرت بـ الأن كما  ،ألخرىامساهمة العوامل 
 .%5، فهي أقل من مستوى المعنوية 0.00

(، وهذا يعني 0.122بلغت )فقد  R2أما القابلية التفسيرية للنموذج والمتمثلة في معامل التحديد 
إدارة المعرفة تقنيات من التغيرات التي حدثت على رأس المال الفكري يعود سببها إلى  %12أن 

( وتبين هذه القيمة %35التنظيمية، وهذا ما أكدته قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين الذي بلغ )
 .التنظيمية ورأس المال الفكريتقنيات إدارة المعرفة بين الضعيفة العالقة الطردية 

أثر ذو داللة  عالقة وجدتوبهذه النتائج نرفض الفرضية الصفرية والتي تنص على أنه ال 
رأس المال الفكري، ونقبل الفرضية البديلة تنمية إدارة المعرفة التنظيمية و  تقنيات إحصائية بين

إدارة المعرفة التنظيمية  ياتتقن أثر ذو داللة إحصائية بينعالقة وجد ت: انه التي تنص على
 .%5مستوى معنوية  الفكري عندالمال  وتنمية رأس

 

 

 أس المال الفكرير  المتغيرات
تقنيات 
إدارة 

المعرفة 
 التنظيمية

معامل 
 الثبات

معامل 
 نحدارإل ا

معامل  Tاختبار 
 االرتباط

R 

معامل 
 التحديد

R2 

 أالخط Fاختبار فيشر 
 T Sig F sig المعياري

2.131 0.370 3.690 0.00 0.349 0.122 13.618 0.00 0.76520 
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 :الثالثةنتائج اختبار الفرضية الفرعية  3-3

 فريق المعرفة ورأس المال الفكرينحدار الخطي البسيط بين إل ا يوضح :(35)الجدول رقم 

 26spssمن إعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجاتالمصدر:
المعرفة ورأس فريقمن الجدول أعاله يتبين وجود عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين  نطالقاً ا

( وهذا يدل على أن 0.548المال الفكري خالل فترة الدراسة فقد بلغ معامل االنحدار )
وأن ألخرىا( فتمثل مساهمة العوامل 1.547، أما القيمة )%55المعرفة لوحدها تساهم بنسبة فريق
، فهي أقل من مستوى 0.00وبقيمة احتمالية 3.690قيمة اإلحصائية ستودنت قدرت بـ ال

 .%5المعنوية 

(، وهذا يعني 0.275فقد بلغت ) R2أما القابلية التفسيرية للنموذج والمتمثلة في معامل التحديد 
معرفة إدارة التقنيات من التغيرات التي حدثت على رأس المال الفكري يعود سببها إلى  %28أن 

( وتبين هذه القيمة %52التنظيمية، وهذا ما أكدته قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين الذي بلغ )
 .فريق المعرفة وتنمية رأس المال الفكريالعالقة الطردية المتوسطة بين 

أثر ذو داللة  عالقة وجدتوبهذه النتائج نرفض الفرضية الصفرية والتي تنص على أنه ال 
 رأس المال الفكري، ونقبل الفرضية البديلة التي تنص علىتنمية المعرفة و  فريق إحصائية بين

 الفكري عندالمال  رأس وتنميةالمعرفة  فريق أثر ذو داللة إحصائية بينعالقة وجد ت: انه
 .%5داللة مستوى

 نتائج اختبار االنحدار المتعدد: 3-4

 رأس المال الفكري المتغيرات
فريق 

 المعرفة 
معامل 
 الثبات

معامل 
 حدارناإل 

معامل  Tاختبار 
 االرتباط

R 

معامل 
 التحديد

R2 

 أالخط Fفيشر  اختبار
 T Sig F sig المعياري

1.547 0.548 6.098 0.00 0.524 0.275 37.189 0.00 0.69529 
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سنقوم بإختبار معامل تضخم التباين )عدم اإلنحدار المتعدد لهذه الفرضية  قبل البدء بإختبار
(( وذلك 0.05(( والتباين المسموح به )يكون أكبر من )10تجاوز معامل التضخم التباين للقيمة )

 لضمان مالئمة الفتراضات تحليل االنحدار والجدول التالي يوضح ذلك

 (:اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح به.36الجدول رقم)

 التباين المسموح به معامل التباين لمتغير المستقلأبعاد ا
عمليات إدارة المعرفة 

 التنظيمية.
1.394 0.717 

 0.735 1.360 تقنياتإدارة المعرفة التنظيمية.
 0.672 1.488 فريق المعرفة.

 spss26من إعداد الطالبتين بناء على مخرجات المصدر:

( لجميع أبعاد إدارة VIPمعامل التضخم التباين)من خالل الجدول أعالهنالحظ أن جميع قيم 
( أما إختبار التباين 1.488( و)1.394( أي محصورة ما بين )10المعرفة التنظيمية تقل عن )

( ويعد هذا مؤشر على عدم 0.717( و)0.672( تنحصر ما بين )toléranceالمسموح به )
 وجود ارتباط عالي بين أبعاد المتغير المستقل.

س المال الفكري سنقوم أإدارة المعرفة التنظيمية على ر  أبعادجة تأثير كل بعد من ولتوضيح در 
 بإجراء اختبار االنحدار المتعدد.

رأس بين نتائج االنحدار الخطي المتعدد بين أبعاد إدارة المعرفة التنظيمية و (: 37)الجدول رقم 
 المال الفكري.

معامل  المكونات
 الثبات

معامل 
 االنحدار

معامل  tاختبار
التحدي
R2 

معامل 
 االرتباط

 Fاختبار

 قيمة
T 

 المعنوية
sig 

 قيمة الداللة
F 

 المعنوية
sig 

عمليات إدارة المعرفة 
 التنظيمية.

     معنوية 0.001 3.400 0.412 0.617

تقنيات إدارة المعرفة 
 التنظيمية.

غ  0.557 0.589 0.059
 معنوية
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     معنوية 0.001 3.407 0.353 فريق المعرفة.

 0.000 18.397 0.604 0.365 إدارة المعرفة التنظيمية أبعاد

 

%( من التغيرات التي حدثت على رأس المال 41.2قرابة ) أننالحظ من الجدول أعاله        
عمليات إدارة المعرفة التنظيمية، بافتراض ثبات إلىالفكري في المؤسسة محل الدراسة يعود سببها 

(، وهي ذاتداللة 3.400المحسوبة بلغت)tو داللةمعنوية ألن قيمذالعوامل األخرى، وهذا األثر 
على رأس  ت%( من التغيرات التي حدث5.9ابة )قر ، كما أن 0.05معنوية عند مستوى معنوية 

تقنيات إدارة المعرفة التنظيمية، بإفتراض  إلىالمال الفكري في المؤسسة محل الدراسة يعود سببها 
(، 0.589المحسوبة بلغت)tثبات العوامل األخرى، وهذا األثر ذو داللة غير معنوية ألن قيمة

لتغيرات %( من ا35.3قرابة )، كما أن 0.05وهي ذات داللة غير معنوية عند مستوى معنوية 
فريق المعرفة ،  إلىعلى رأس المال الفكري في المؤسسة محل الدراسة يعود سببها  تالتي حدث

(، 3.407المحسوبة بلغت)tبإفتراض ثبات العوامل األخرى، وهذا األثر ذو داللة معنوية ألن قيمة
 .0.05وهي ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية 

ت التي جرت على رأس المال الفكري في المؤسسة %( من التحسينا36.5وأن نحو )      
معامل كما يدل ذلك على قيمة  ،أبعاد إدارة المعرفة التنظيمية إلىخالل فترة الدراسة يعود سببها 

المتغير أثرها على في المكونات هذه  اإلنسجام بين على %(، 60.4اإلرتباط  القوي الذي بلغ )
المحسوبة  f%(، ألن قيمة 95، و هذا يعد مقبوال إحصائيا بدرجة تزيد عن الثقة )التابع 
، وعلى ضوء هذه النتائج 0.05(، وهي ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية 18.397بلغت)

توجد عالقة أثر ذو يمكن رفض الفرضية الصفرية والقبول بالفرضية البديلة التي تنص على انه:
رأس المال الفكري عند مستوى معنوية تنمية  إدارة المعرفة التنظيمية وداللة إحصائية بين 

5% . 

 

 

 

 spss 26من إعداد الطالبتين بناء على مخرجات المصدر:
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 خالصة الفصل:

تضمن هذا الفصل الدراسة الميدانية لموضوع الدراسة التي كانت في مؤسسة سونلغاز       
وتم التطرق في هذا الفصل إلى مبحثين حيث تضمن المبحث األول: الطريقة واألدوات ، درارأ

باإلضافة إلى القيام ، والنموذج المتبع حيث تناولنا فيه المنهج المتبع ووصف مجتمع الدراسة
بتحديد العينة المختارة والتعريف باألدوات المستخدمة واألساليب اإلحصائية المعتمدة في تحليل 

 النتائج. 
يانات الشخصية فيه تحليل الب النتائج، تناولناعرض وتحليل  الثاني تضمنأما المبحث        

وبيانات متغيرات الدراسة التي اثبت لنا أن بيانات الدراسة ، والوظيفية للعينة محل الدراسة
الفرضية الرئيسية  تم قبولوقمنا كذلك باختبار فرضيات الدراسة حيث ، تخضع للتوزيع الطبيعي

في األخير  توصلناالبديلة، و ورفض الفرضية الرئيسية الثالثة وقبول الفرضية  ،األولى والثانية
 توصلنا إلى أن إلدارة المعرفة التنظيمية دور في تنمية راس المال الفكري.

 



 خاتمة عامة
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 الخاتمة

 



 خاتمة عامة
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هميته بالغة في نجاح أ س المال الفكري في عصرنا الحاليتلعب كل من إدارة المعرفة التنظيمية ورأ      
علوم التسيير في  اإلهتمام في أبحاثعرفا الكثير من  نيسياألسان ين العنصر اذيطوير المنظمات فهوت

و يظهرذلك من خالل كون  خيرة, وذلك نظرا لدورهما المتكامل والفعال في خلق المعارف ونشرها,السنوات األ
تتحقق إال  هداف الوهذه األى  معظم المنظمات الوصول إليها, افا تسعهدأن إدارة المعرفة التنظيمية تحقق أ

 ساسي وجوهري للمنظمة.أي أصبح يمثل مورد س المال الفكري الذبوجود رأ

ساسية المتمثلة في التقنيات والعمليات وفريق إن توفر إدارة المعرفة التنظيمية  بآلياتها وعملياتها األ     
المال الفكري بمكوناته الثالث  سعرفة التي تستخدمها في المنظمة ألجل تحسين أدائها, تستدعي وجود رأالم
فهو يمثل مجموعة من الموارد البشرية المتواجدة داخل المنظمة ذات  ,س المال البشري والزبوني والهيكليرأ

هاذين العنصرين تظهر على انها عالقة وطيدة ومتكاملة تتجلى المهارات والخبرات, فالعالقة بين الكفاءات و 
مباشرة لكسب الريادة وتحقيق التفوق  المال الفكري وتطبيقه استثمار رأسالتنظيمية ب المعرفة في قيام إدارة

 .في وجه المنافسين التنافسي وغلق األبواب

الدراسة المتمثلة في معرفة دور  لى هدفها واالجابة على اشكاليةولت هذه الدراسة ميدانيا الوصول إوقدحا     
ذلك دارار, وتم ء والغاز بأونلغاز لتوزيع الكهرباس المال الفكري بمؤسسة سرة المعرفة التنظيمية في تنمية رأداإ

 شكالية الرئيسية التالية:عتماد الدراسة على اإلمن خالل إ

فيما يتمثل دور إدارة المعرفة التنظيمية في تنمية رأس المال الفكري في مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء 
 والغاز؟

 :النتائج الرئيسية للدراسةوال: أ

 النتائج النظرية: -1

 :لى النتائج التاليةإ الدراسة النظرية للبحث تم التوصلمن خالل       

المعرفة هي  معلومات تمت معالجتها بعد ان كانت بيانات في شكل مادة اولية خام الخام, لتصبح  -
 معرفة بعد ادراكها وفهمها.

 .جل التغيير والتطويرإدارة المعرفة التنظيمية  أحد التوجهات اإلدارية الحديثة أل -
التي تسخدمها في  دارة المعرفة التنظيمية يتمثل في عملياتها وتقانتها وفريق المعرفةإن أساس إ -

 د غير الملموسة للمنظمة.ر للموا االمثل ستغاللاإل
الذي يتمثل في القدرات العقلية  الممثلة بالكفاءات  ساسي للمنظمة يعتبر أاس المال الفكري مورد أ -

  دخل المنظمة.
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والقدرة على تحسين أداء س المال الفكري التنظيمية يساهم في إستثمار رأارة المعرفة دوجود إ -
 كسابها ميزة تنافسية.المؤسسة وا  

 النتائج التطبيقية: -2

 من خالل الدراسة التطبيقية للبحث تم التوصل الى النتائج التالية:           

 دارة المعرفة التنظيمية من وجهة نظر ونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز إلمستوى تبني مؤسسة س
دارة المعرفة تقنيات إ ,المتوسط الحسابي لكل بعدالعاملين كان بدرجة عالية وهذا نسبة الى قيمة 

كان  دارة المعرفة التنظيميةعمليات إ , باستثناء بعد( 3.4067فريق المعرفة) (,3.4743التنظيمية) 
 .( 3.3717)  بدرجة متوسطة

 ك التتتتتتتى يعتتتتتتتزى ذلتتتتتتت المتتتتتتتال الفكتتتتتتتري مؤسستتتتتتتة ستتتتتتتونلغاز كتتتتتتتان بدرجتتتتتتتة عاليتتتتتتتة, سمستتتتتتتتوى تنميتتتتتتتة رأ
س المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال رأ ,(3.4533س المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال البشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتري) المتوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتط الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابي لكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل بعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد رأ

 (.3.2800الذي جاء بدرجة متوسطة) س المال الهيكلي(,باستثناء رأ3.4060الزبوني)
  التنظيمية في مؤسسة سونلغاز حول مستوى إدارة المعرفة إحصائية ال توجد هناك فروقات ذات داللة

تعزي للمتغيرات الشخصية )المؤهل  %5لتوزيع الكهرباء والغاز بأدرار عند مستوى داللة إحصائية
 العلمي, الوظيفة, سنوات الخبرة(.

  حول مستوى تنمية راس المال الفكري في مؤسسة سونلغاز إحصائية ال توجد فروقات ذات داللة
تعزي للمتغيرات الشخصية الثالث )المؤهل  %5ار عند مستوى داللة لتوزيع الكهرباء والغاز بأدر 

 .العلمي, الوظيفة, سنوات الخبرة(
  عرفة التنظيمية بأبعادها مجتمعة وتنمية رأس دارة المثر ذات داللة احصائية بين إوجود عالقة أ

 حصائيةداللة إلكهرباء والغاز عند مستوى بعاده بمؤسسة سونلغاز لتوزيع االمال الفكري بمختلف أ
5%. 
 عرفة التنظيمية بأبعادها مجتمعة دارة المحصائية بين إوجود عالقة إرتباط إيجابية طردية ذات داللة إ

بعاده بمؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز عند مستوى داللة وتنمية رأس المال الفكري بمختلف أ
 .%5 احصائية

 ثانيا:اختبار الفرضيات
 :التي تم التوصل اليها سيتم اختبار الفرضيات كما يليمن خالل النتائج  

ال توجد فروقات ذات داللة معنوية حول مستوى إدارة المعرفة التنظيمية في : الفرضية الرئيسية األولى -1
 .تعزى إلى المتغيرات الشخصية %5مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز عند مستوى داللة
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تم اختبار هذه الفرضية من خالل تحليل التباين األحادي وتوصلنا إلى ثبات صحتها حيث تم قبول   -
سنوات الخبرة, المستوى  المؤهل العلمي,)الفرضيات الصفرية الفرعية الثالث للمتغيرات الشخصية 

ية في مؤسسة ال توجد فروقات ذات داللة معنوية حول مستوى إدارة المعرفة التنظيمأي انه , الوظيفي(
المؤهل )لمتغيرات الشخصية تعزى ل %5 عند مستوى داللة بأدرار سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز

 العلمي, سنوات الخبرة, المستوى الوظيفي(.

حول مستوى تنمية رأس المال إحصائية توجد فروقات ذات داللة  ال :الفرضية الرئيسية الثانية -2
تعزى إلى المتغيرات  % 5عند مستوى داللة بأدرار لتوزيع الكهرباء والغازالفكري في مؤسسة سونلغاز 

 .الشخصية

تم اختبار هذه الفرضية بواسطة تحليل التباين األحادي وتم التوصل إلى قبول الفرضيات الصفرية  - 
ال توجد أي انه  ,المؤهل العلمي, سنوات الخبرة, المستوى الوظيفي()الفرعية الثالث للمتغيرات الشخصية 

حول مستوى تنمية رأس المال الفكري في مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء إحصائية فروقات ذات داللة 
)المؤهل العلمي, سنوات الخبرة,  للمتغيرات الشخصية تعزى %5 داللة عند مستوى بأدرار والغاز

 المستوى الوظيفي(.

ذات داللة إحصائية بين إدارة المعرفة التنظيمية وتنمية  ال توجد عالقة أثر :الفرضية الرئيسية الثالثة -3
 %5مستوى معنوية لغاز بأدرار عندراس المال الفكري بمؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء وا

حيث تم دراسة محور إدارة واالنحدار المتعدد  تم اختبار هذه الفرضية بواسطة معامل االنحدار الخطي البسيط
ادها الثالثة وتم التوصل إلى رفض الفرضية الصفرية واستبدالها بالفرضية البديلة التي المعرفة التنظيمية بأبع

توجد عالقة تأثير بين إدارة المعرفة التنظيمية وتنمية راس المال الفكري بمؤسسة سونلغاز لتوزيع  "تنص انه
يات فرعية تم اختبارها %", تحتوي هذه الفرضية على ثالث فرض5الكهرباء والغاز بأدرار عندا مستوى معنوية

 وتوصلنا إلى النتائج التالية:

 ذات تأثير توجد عالقةواستبدالها بالفرضية البديلة التي تنص على انه " H0=1تم رفض الفرضية  -
 %. 5إدارة المعرفة وتنمية رأس المال الفكري عند مستوى داللةعمليات بعد داللة إحصائية بين 

 تأثير ذات داللةتوجد عالقة واستبدالها بالفرضية البديلة التي تنص على انه =H0 2تم رفض الفرضية -
 %. 5إحصائية بين بعد تقنيات إدارة المعرفة وتنمية رأس المال الفكري عند مستوى داللة

داللة  ذات تأثير توجد عالقةواستبدالها بالفرضية البديلة التي تنص على انه "=H0 3تم رفض الفرضية -
 % 5المعرفة وتنمية رأس المال الفكري عند مستوى داللةفريق إحصائية بين بعد 

 قتراحات والتوصياتاإل ثالثا:  
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 االقتراحات والتوصيات كما يلي: يمكن تقديم بعض         

عطاءه األولوية في المؤسسةإدراك أهمية موضوع إدارة المعرفة التنظ -  .يمية وا 
أن تحسن استغالل طاقاتها البشرية وان تسعى لتنمية قدراتهم المعرفية وذلك  يجب على المؤسسة -

 من خالل تشجيع كل األفراد داخل المنظمة على اإلبداع وتقديم اقتراحاتهم وآرائهم.
ضرورة العمل على إنشاء وحدة إدارية تسمى بإدارة المعرفة تكون مسؤولة عن تجميع المعارف  -

 فها في العمل.من مختلف الجهات ألجل توظي
  ل موضوع إدارة المعرفة ضرورة المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات التي تدور حو  -

 : آفاق البحثرابعا: 
إلثراء هذا الموضوع يمكن اقتراح بعض المواضيع التي قد تكون جسرا ربطا بين موضوع هذا     

 البحث ومواضيع أخرى يمكن ذكرها فيما يلي:
 التنظيمية ودورها في تفعيل اإلبداع التنظيمي.إدارة المعرفة  -
 دور إدارة المعرفة التنظيمية في تحقيق الجودة الشاملة -
 إدارة المعرفة التنظيمية كأحد الركائز لتحسين األداء المستدام داخل المنظمة. -
 متطلبات إدارة المعرفة التنظيمية ودورها في تحقيق ميزة تنافسية للمنظمات المتعلمة. -
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جامعة ، كلية األعمال، قسم إدارة األعمال ،مقدمة للحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال
.2014، الشرق األوسط  

دور إدارة المعرفة في رفع كفاءة أداء المؤسسة االقتصادية في ظل ضوابط  ،عمران العربي -7
أطروحة مقدمة ، دراسة ميدانية لعينة من شركات االسمنت في الجزائر، مستدامةالتنمية ال

جامعة فرحات عباس ، للحصول على درجة دكتوراه في العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
.2018،سطيف   

دور إدارة المعرفة في اتخاذ القرارات من وجهة نظر المديرين والمدرسين  ،ريما علي حالق -8
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التربية  ،ي المدارس الثانوية العامة في مدينة دمشقف

.2014، جامعة دمشق، قسم التربية المقارنة، ية التربيةكل، المقارنة واإلدارة التربوية  
المجالت العلمية :ثالثاً   
األداء المالي دور خصائص صناع المعرفة في تحقيق  ،احمد عبد اهلل الشمري وآخرون -1

مجلة القادسية للعلوم اإلدارية ، دراسة استطالعية ألراء عينة من قيادات كليات ،للمنظمات
2016 ،2العدد، 18المجلد ،جامعة كربالء، واالقتصادية  

-دراسة تحليلية -العناصر والمكونات األساسية لرأس المال الفكري ، أيمن سليمان أبو سريح -2
1،2015العدد، 23المجلد، اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلداريةمجلة الجامعة ،   
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قبال غني محمد السلمان -3 متطلبات إدارة المعرفة في تحقيق التغيير  أثر، هاشم مجيد الدده وا 
.2017، 4،العدد25المجلد، مجلة بابل للعلوم المصرفية والتطبيقية ،اإلداري  

اثر راس المال الفكري في اإلبداع في ، عجلونيمحمود علي الروسان ومحمود محمد ال -4 
2010 ،2،العدد26مجلد، جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المصارف األردنية  

واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة في جامعة  ،الخيرناصر جاسر األغا واحمد غنيم أبو -5
.2012  ،01العدد، 16المجلد ،مجلة جامعة األقصى، القدس المفتوحة  

، دور فريق المعرفة في تطبيق مبادئ إدارة المعرفة في منظمات األعمال الحديثة ،سهام قوت -6
، جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة ،قسنطينة ،دراسة ميدانية بالمديرية العملية التصاالت الجزائر

. 2019 ،2العدد ،12المجلد ،مجلة تطوير العلوم االجتماعية  
تطبيق إدارة المعرفة وتقانتها ودورها في تحقيق المزايا التنافسية في ، عاطف عوض -7

. 8،2015العدد، مجلة دنقال للبحث العلمي، الجامعات  
دارة المعرفة في العصر الحديث ،فضيل فارس وفتيحة فرطاس -8 مجلة ، راس المال الفكري وا 

2013 ،01المجلد، 27العددر، علوم اقتصاد والتجارة والتسيي  
: منشورات المؤسسة رابعا  
باء مديرية التوزيع للكهر  مهامتعريف و  (،2019فيفري،  17مديرية توزيع الكهرباء والغاز، ) -1

.-ادرار-والغاز  
األجنبيةجع باللغة االمصادر والمر  -  

                                                                                         
1-  Chris shiuan En LEE, The impact of knowledge management 
practices in improving student learning outcomes,A Dissertation 
presented in partial fulfilment Of the Requirements for the degree 
doctorate Of Education, Dorham university, december 2009                  
2- N. smriti,  Impact du capital intellectuel sur les entreprise 
performance:  preuve D’ indien secteur pharmaceutique, journal of 
plonais des  études de gestion, vol. 15 NO. 1,2017     
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 قائمة األساتذة المحكمين (:01الملحق رقم)

 االمضاء الدرجة العلمية العضو المحكم
  استاذ التعليم العالي ساوس الشيخ

  أستاذ محاضر)أ( عبد الباسط بن عبيد
  محاضر )أ( أستاذ  هداجي عبد الجليل
  أستاذ محاضر)أ( قالون الجياللي

  أستاذ محاضر)أ( يحياوي عبد القادر
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 استبانة الدراسة األولية(:  02الملحق رقم )

 جامعة  

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 :علوم التسييرقسم علوم  

 تخصص: إدارة األعمال

 استبياناستمارة 
 :ورحمة اهلل وبركاتهالسالم عليكم 

 

 

 

 

 

 :المشرف:                                                                   الباتالط

 صدوق آمال                                                         د. تيقاوي العربي  
 فاني نصيرة

 

 

 

 2020_2019السنة الجامعية:

 

الدراسة  وتهدفإدارة المعرفة التنظيمية ودورها في تنمية رأس المال الفكري  :بعنوان مذكرة ماستر الطالب بإعدادقوم ي
سبيل ذلك فإننا نتوقع منكم المساهمة  وفيفي تنمية راس المال الفكري  ةكيف تساهم إدارة المعرفة التنظيميإلى معرفة 

الخانة التي  (فيxعالمة)بوضع  األسئلة، وذلكى كافة باإلجابة بكل موضوعية عل وذلكالجادة في إنجاح هذه الدراسة 
 .تعاونكم وحسنمقدما جهودكم  نشكر . علما بأن هذه المعلومات ستستخدم لغرض البحث العلمي فقط رأيكم،تتفق مع 
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 الشخصية قسم االول: المعلومات

 ذكر                  أنثىالجنس: 

 سنة50سنة              أكبر من 50إلى  41سنة              من 40إلى  31سنة       من 30الى  20من  العمر:

 أخرى لسانس       ماستر          ماجستير       دكتوراهالمستوى التعليمي  : 

 سنة     15سنة إل  11سنوات     من  10سنوات  إلى  6سنوات      من  5من سنة إلى   الخبرة المهنية: 

 سنة 15أكثر من  

 

 

 

 

غير موافقق  غير موافق محايد موافق موافق بشدة العبارات الرقم
 تماما

      بعد توليد المعرفة  
العامة للمؤسسة الموظفين على عرض تشجع السياسة  1

 أفكارهم الجديدة دون تردد
     

يميل األفراد إلى تطوير قدراتهم المعرفية والبحث عن أفكار  2
 جديدة من خالل التعلم

     

تقوم المؤسسة بتشكيل فرق متنوعة معرفيا مع خبراء  3
 الداخلين وبشكل مستمر

     

عند استقطابها للعمال تستعين المؤسسة بوكاالت خارجية  4
 الجدد

     

      بعد تخزين المعرفة 
تستعمل المؤسسة الوسائل التنظيمية الحديثة في تخزين  5

 المعرفة.
     

تقوم المؤسسة بتدوين خبرات وتجارب األفراد وحفظها في  6
 قواعد للمعرفة.

     

      تستغني المؤسسة عن الوسائل التقليدية لتخزين المعرفة. 7
      تساعد المعرفة المخزنة على تقليل جهد الباحث. 8

 القسم الثاني: 

 

 المعلومات الشخصيةاألول: قسم 

 المعرفة ةالجزء األول: إدار 
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      بعد توزيع المعرفة  
تدعم ثقافة المؤسسة التعليم والمشاركة في المعلومات  9

 واألفكار
     

يتقبل األفراد التشارك بالمعرفة وال يحتكرونها كمصدر قوة  10
 لهم في المؤسسة.

     

      االلكترونية لتبادل المعارف.تستخدم المؤسسة الوسائل  11
      تصدرالمؤسسة نشرات دورية ومطبوعات مختلفة. 12

      بعد تطبيق المعرفة  
تعمل المؤسسة وفق نظام عمل مرن ويتطور باالستناد إلى  12 

 كيفية حصول المستخدمين على المعرفة واستخدامها
     

      تجسيد المعرفةتمنح المؤسسة الحرية للباحثين في  14 
      تساهم المعرفة في عملية اتخاد القرار. 15 

يواجه العاملون صعوبة في تطبيق المعرفة بسبب التخوف  16
 من حدوث األخطاء العملية.

     

 

 

غير موافق  غير موافق محايد موافق موافق بشدة العبارات الرقم
 بشدة

      بعد رأس المال البشري 
تشجع المؤسسة المشاركة الجماعية في حل  17

      المشكالت والتعامل مع قضايا العمل.
تركز المؤسسة على االستفادة من ذوي الخبرات  18

      العلمية والفنية وتوليهم مكانة خاصة.
تسعى المؤسسة إلى الرفع من قدرات موظفيها  19

      التدريب الفعال.وعامليها من خالل 
      تتناسب مؤهالت األفراد مع المهام الموكلة لهم. 20
       بعد رأس المال الهيكلي 
يتميز الهيكل التنظيمي للمؤسسة بدرجة عالية من  21

      الوضوح في العالقة بين الرؤساء والمرؤوسين.
يضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة سريان المعلومة  22

      .اإلداريةلجميع المستويات 
تقوم المؤسسة بتطوير العمليات اإلدارية باستمرار   23

      للتقليل من األخطاء في العمل.
محكمة جدا  إجراءاتتعتمد المؤسسة في عملها على   24

      في مجال تقييم نوعية خدماتها.
      المال الزبونيبعد رأس  
تقوم المؤسسة بدراسة استطالعية مستمرة للتعرف  25

      على حاجات ورغبات الزبائن المتنوعة.
     تقوم المؤسسة بإدخال التحسينات الالزمة على  26

 الجزء الثاني: رأس المال الفكري 
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 منتجاتها لضمان مكانتها في السوق.
تعمل المؤسسة على خلق قيمة مضافة لها من خالل  27

      .األخرىالتحالفات مع المؤسسات 
تقوم المؤسسة بإقامة عالقات طويلة المدى مع  28

      الموردين.
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 استبانة الدراسة بعد التعديل (:03الملحق رقم)

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 أدرار –جامعة أحمد دراية 

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .................

لمؤسسة سونلغاز لتوزيع في إطار إعداد مذكرة التخرج لنيل شهادة ماستر تخصص إدارة األعمال، نقوم بإجراء دراسة ميدانية 
قد تم اختياركم للمشاركة فيها، المال الفكري" و  رأسإدارة المعرفة التنظيمية ودورها في تنمية  "الكهرباء والغاز تحت عنوان:

( في الخانة التي تمثل وجهة نظركم حول كل عبارة Xلذا نرجو من حضرتكم باإلجابة عن فقرات هذه االستبانة بوضع إشارة )
لنتمكن من إجراء التحليل العلمي عن جميع فقرات االستبانة بدقة وموضوعية  إجابتكمفي  أملبارات الواردة، وكلنا من الع

بسرية تامة وألغراض البحث العلمي فقط. نحن نثق بآرائكم وستكون هذه اآلراء موضع اعتزاز  إجابتكمالمطلوب  حيث ستعامل 
 وتقدير.

 

 الخانات المناسبةفي )×( يرجى منكم وضع العالمة 

 )  (أنثى )   (ذكر: النوع -(1

 : المؤهل العلمي -(2

 ( أخرى... (ثانوي فما اقل)  (تقني سامي )  ( ليسانس ) (  ماستر ) ( ماجستير )  (  دكتوراه

 العمر:  -(3

 سنة)  ( 50من  أكثر)  (  49 إلى 40سنة )  ( من  39إلى 30سنة )  ( من  30اقل

 الوظيفة: -(4

 ( رئيس مكتب)  (رئيس قسم)  (  رئيس مصلحة) ( مدير)  (  عامل)

 سنوات الخبرة: -(5

 سنة) ( 15سنة) ( أكثر من  15 إلى 11سنوات) ( من  10 إلى 5سنوات) ( من 5أقل من 

 

 
 القسم الثاني

 

 : البيانات الشخصيةالقسقققم األول
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موافق  العبارات الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 تماما

 عمليات إدارة المعرفةأوال: 
تشجع السياسة العامة لمؤسسة سونلغاز العمال على  1

 عرض أفكارهم الجديدة دون تردد.
     

تقوم مؤسسة سونلغاز بتشكيل فرق متنوعة معرفيا مع  2
 خبراء الداخلين وبشكل مستمر.

     

عند تستعين مؤسسة سونلغاز بوكاالت خارجية  3
 استقطابها للعمال الجدد.

     

تستعمل مؤسسة سونلغاز الوسائل التنظيمية الحديثة في  4
 تخزين المعرفة.

     

تقوم مؤسسة سونلغاز بتدوين خبرات وتجارب العمال  5
 وحفظها في قواعد للمعرفة.

     

      تساعد المعرفة المخزنة على تقليل جهد العمال. 6
سونلغاز التعليم والمشاركة في  تدعم ثقافة مؤسسة 7

 المعلومات واألفكار.
     

يتقبل عمال مؤسسة سونلغاز التشارك بالمعرفة وال  8
 يحتكرونها كمصدر قوة لهم.

     

تستخدم مؤسسة سونلغاز الوسائل االلكترونية لتبادل  9
 المعارف.

     

تعمل مؤسسة سونلغاز وفق نظام عمل مرن قابل  10
 المعارف المكتسبة.للتفاعل مع 

     

تمنح مؤسسة سونلغاز الحرية للعاملين في تجسيد  11
 المعرفة.

     

تستعين مؤسسة سونلغاز بالمعارف المكتسبة في عملية  12
 القرار. اتخاذ

     

 

 المعرفة ةالجزء األول: إدار 

 التنظيمية



 المالحق
 

 
79 

 

 

 ثانيا: تقنيات إدارة المعرفة.
 

تمتلك مؤسسة سونلغاز نظم معلومات معتمدة على  13
 .الحاسوب تتضمن جميع األنشطة والعمليات 

     

توفر مؤسسة سونلغاز مكتبة الكترونية تحتوي على  14
 قواعد المعرفة والمعلومات.

     

تمتلك مؤسسة سونلغاز القدرة على التخلي عن  15
 نظام الكتروني. إلىالورقية والتحول  األعمال

   
 

  

تعمل مؤسسة سونلغاز على التحديث المستمر  16
 ألنظمة المعلومات. 

     

المكاتب )بريد  أتمتةتستخدم مؤسسة سونلغاز نظم  17
...( اآلليالكتروني، معالجة النصوص، واالسترجاع 

 للقيام بالمهام.

     

القرارات المعقدة  اتخاذتعتمد مؤسسة سونلغاز في  18
 المعرفة. إلىعلى نظم دعم القرارات المستندة 

     

تعتمد مؤسسة سونلغاز على نظم عمل معرفية  19
تساعد المدراء على توليد معارف جديدة باستخدام 

 أدوات حديثة ومنخفضة التكلفة. 

     

 .ثالثا: فريق المعرفة
عن تمتلك مؤسسة سونلغاز فريق المعرفة المسؤول  20

تحديد األساليب والتقنيات، وتحديث وتطبيق المعرفة 
 المتجددة.

     

يستخدم فريق المعرفة أسلوب البحث العلمي البتكار  21
 المعرفة الجديدة المتعلقة بأهداف مؤسسة سونلغاز.

     

يوجد لدى مؤسسة سونلغاز صانعو المعرفة مؤهلين  22
 يمكن االعتماد عليهم.

     

صانعو المعرفة في مؤسسة سونلغاز بالحرية يتمتع  23
 في العمل. يةواالستقالل

     

كبير بالمعرفة حول  إلماميوجد لدى مؤسسة سونلغاز  24
 .همزبائن

     

تشجع مؤسسة سونلغاز االقتراحات واآلراء المقدمة  25
 من الزبائن حول المنتجات المقدمة من قبلها.
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موافق  العبارات الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 بعد رأس المال البشريأوال: 
تمتلك مؤسسة سونلغاز موارد بشرية تتمتع  26

 بالخبرات العالية.
     

تركز مؤسسة سونلغاز على االستفادة من ذوي  27
 والفنية وتوليهم مكانة خاصة.الخبرات العلمية 

     

تشجع مؤسسة  سونلغاز المشاركة الجماعية  28
 في حل المشكالت والتعامل مع قضايا العمل.

     

تسعى مؤسسة سونلغاز إلى الرفع من قدرات  29
 موظفيها وعامليها من خالل التدريب الفعال.

     

القدرة توليد  زيمتلك عمال مؤسسة سونلغا 30 
 أفكار جديدة.

     

مع  مؤسسة سونلغاز تتناسب مؤهالت عمال 31
 المهام الموكلة لهم.

     

 رأس المال الهيكليثانيا: بعد 
 التنظيمي لمؤسسة  سونلغاز ليتميز الهيك 32

في العالقة بين  حمن الوضو بدرجة عالية 
 الرؤساء والمرؤوسين.

     

لمؤسسة سونلغاز يضمن الهيكل التنظيمي  33
 سريان المعلومة لجميع المستويات اإلدارية.

     

تقوم مؤسسة سونلغاز بتطوير العمليات   34
اإلدارية باستمرار للتقليل من األخطاء في 

 العمل.

     

تعتمد مؤسسة سونلغاز في عملها على   35
إجراءات محكمة جدا في مجال تقييم نوعية 

 خدماتها.

     

مؤسسة سونلغاز على تزويد العاملين تحرص  36
بكافة التجهيزات الخاصة بأنظمة المعلومات 

 ألداء العمل

     

 الجزء الثاني: رأس المال الفكري 
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تتبنى مؤسسة سونلغاز طريقة التواصل مع  37
 عمالها من اجل تحقيق أهدافها.

     

 بعد رأس المال الزبونيثالثا: 
سونلغاز بدراسة استطالعية تقوم مؤسسة  38

على حاجات ورغبات الزبائن  مستمرة للتعرف
 المتنوعة.

     

تسعى مؤسسة سونلغاز جاهدة ألجل إرضاء  39
 زبائنها.

     

تقوم مؤسسة سونلغاز بإدخال التحسينات  40
الالزمة على منتجاتها لضمان مكانتها في 

 السوق.

     

تسعى مؤسسة سونلغاز على تقديم منتجات  41
 ذات جودة عالية.

     

مؤسسة سونلغاز بإقامة عالقات طويلة تقوم  42
 المدى مع الموردين.
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 spss v26مخرجات برنامج : (04الملحق رقم)
 

 نتائج اختبار الفاكرونباخ لمحور إدارة المعرفة التنظيمية

 الفاكرونباخ لفقرات البعد األول عمليات إدارة المعرفة التنظيمية (1
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.835 12 

 

 الفاكرونباخ لفقرات البعد الثاني تقنيات إدارة المعرفة التنظيمية(2

 

 

 

 (الفاكرونباخ لفقرات البعد الثالث فريق المعرفة3

 

 

 

 

 (معامل الفا كرونباخ الكلي لمحور إدارة المعرفة التنظيمية4

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.838 7 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.798 6 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.891 25 
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 spssس المال الفكري من خالل أنتائج اختبار الفاكرونباخ  لمحور ر 

 المال البشري سأالفاكرونباخ لفقرات البعد األول ر  -(1

 

 

 

 

 س المال الهيكليأالفاكرونباخ لفقرات البعد الثاني ر -( 2

 
 

 

 

 س المال الزبونيأالفاكرونباخ لفقرات البعد الثالث ر -(3

 

 

 

 

 س المال الفكريأ(معامل الفاكرونباخ لكلي لمحور ر 4

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.790 17 

 

 الثبات الكلي لالستبانة

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.839 6 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.529 6 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.869 5 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.896 42 
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 اختبار كولموجروفسمرنوف
 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

 راس المال الفكري ادارة المعرفة التنظيمية 

N 100 100 

Paramètresnormaux
a,b

 Moyenne 3,4088 3,4153 

Ecart-type ,57048 ,81250 

Différences les plus 

extremes 

Absolue ,080 ,093 

Positive ,077 ,093 

Négative -,080 -,064 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,797 ,927 

Signification asymptotique (bilatérale) ,550 ,357 

 

 

في تصورات المبحوثين لمستوى إدارة المعرفة التنظيمية  one weyanovaنتائج تحليل التباين األحادي 
 بالمؤسسة تعزي لمتغير المؤهل العلمي.

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

 Based on Mean 1.170 4 94 .329 ادارة المعرفة التنظيمية

Based on Median .760 4 94 .554 

Based on Median and with 

adjusted df 

.760 4 88.396 .554 

Based on trimmed mean 1.133 4 94 .346 

 

 

 

 

 

 

 

 

في تصورات المبحوثين لمستوى إدارة المعرفة التنظيمية  one weyanovaتحليل التباين األحادي 
 بالمؤسسة تعزي لمتغير المستوى الوظيفي

 
 
 
 

ANOVA 

 ادارة المعرفة التنظيمية

 

Somme 

des carrés Ddl 

Carrémoye

n F Sig. 

Inter-groupes 2.234 5 .447 1.401 .231 

Intragroupes 29.985 94 .319   

Total 32.219 99    
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Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

 Based on Mean .894 3 96 .447 ادارة المعرفة التنظيمية

Based on Median .825 3 96 .483 

Based on Median and with 

adjusted df 

.825 3 89.427 .483 

Based on trimmed mean .896 3 96 .446 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

في تصورات المبحوثين لمستوى إدارة المعرفة التنظيمية  one weyanovaتحليل التباين األحادي 
 بالمؤسسة تعزي لمتغير سنوات الخبرة.

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

التنظيميةادارة المعرفة   Based on Mean 1.251 3 96 .296 

Based on Median 1.216 3 96 .308 

Based on Median and with 

adjusted df 

1.216 3 92.323 .308 

Based on trimmed mean 1.256 3 96 .294 

 

 

ANOVA 

 ادارة المعرفة التنظيمية

 

Somme 

des carrés Ddl 

Carrémoye

n F Sig. 

Inter-groupes 1.973 3 .658 2.087 .107 

Intragroupes 30.247 96 .315   

Total 32.219 99    

 

ANOVA 

 ادارة المعرفة التنظيمية

 

Somme 

des carrés Ddl 

Carrémoye

n F Sig. 

Inter-groupes 1.701 3 .567 1.784 .155 

Intragroupes 30.518 96 .318   

Total 32.219 99    
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س المال الفكري أفي تصورات المبحوثين لمستوى ر  one weyanovaنتائج تحليل التباين األحادي 
 بالمؤسسة تعزي لمتغير المؤهل العلمي.

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

 Based on Mean 1.744 4 94 .147 راس المال الفكري

Based on Median 1.589 4 94 .184 

Based on Median and with 

adjusted df 

1.589 4 57.788 .189 

Based on trimmed mean 1.658 4 94 .166 

 

 

 

ANOVA 

   راس المال الفكري

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.861 5 .572 .861 .511 

Within Groups 62.494 94 .665   

Total 65.355 99    

 

 

في تصورات المبحوثين لمستوى راس المال الفكري  one weyanovaنتائج تحليل التباين األحادي 
 بالمؤسسة تعزي للمتغير الوظيفي.

 
 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

 Based on Mean .184 3 96 .907 راس المال الفكري

Based on Median .212 3 96 .888 

Based on Median and with 

adjusted df 

.212 3 94.095 .888 

Based on trimmed mean .183 3 96 .908 

 

 

 

 

ANOVA 

 

 س المال الفكريأر
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Somme 

des carrés ddl 

Carrémoye

n F Sig. 

Inter-groupes .983 3 .328 .489 .691 

Intragroupes 64.372 96 .671   

Total 65.355 99    

 

س المال الفكري أفي تصورات المبحوثين لمستوى ر  one weyanovaنتائج تحليل التباين األحادي 
 بالمؤسسة تعزي لمتغير سنوات الخبرة.

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

 Based on Mean 1.303 3 96 .278 راس المال الفكري

Based on Median .716 3 96 .545 

Based on Median and with 

adjusted df 

.716 3 62.402 .546 

Based on trimmed mean .977 3 96 .407 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 س المال الفكريأنتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط بين إدارة المعرفة التنظيمية ور

 

 

 

 

 

 

ANOVA 

 المال الفكريراس 

 

Somme 

des carrés ddl 

Carrémoye

n F Sig. 

Inter-groupes .848 3 .283 .421 .738 

Intragroupes 64.507 96 .672   

Total 65.355 99    

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 22.154 1 22.154 50.256 .000
b
 

Residual 43.201 98 .441   

Total 65.355 99    

a. Dependent Variable: س المال الفكريأر  

b. Predictors: (Constant), ادارة المعرفة التنظيمية 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .589 .404  1.456 .149 

 000. 7.089 582. 117. 829. ادارة المعرفة التنظيمية

a. Dependent Variable: س المال الفكريأر  

 

 نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط بين عمليات إدارة المعرفة التنظيمية ورأس المال الفكري

 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 17.356 1 17.356 35.437 .000
b
 

Residual 47.999 98 .490   

Total 65.355 99    

a. Dependent Variable: س المال الفكريأر  

b. Predictors: (Constant), عمليات ادارة المعرفة 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.222 .375  3.259 .002 

 000. 5.953 515. 109. 650. عمليات ادارة المعرفة

a. Dependent Variable: س المال الفكريأر  

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .582
a
 .339 .332 .66395 

a. Predictors: (Constant), ادارة المعرفة التنظيمية 

b. Dependent Variable: س المال الفكريأر  

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .515
a
 .266 .258 .69984 

a. Predictors: (Constant), عمليات ادارة المعرفة 

b. Dependent Variable: س المال الفكريأر  
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 س المال الفكريأتحليل االنحدار الخطي البسيط بين تقنيات إدارة المعرفة التنظيمية ور

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .349
a
 .122 .113 .76520 

a. Predictors: (Constant), تقنيات ادارة المعرفة 

b. Dependent Variable: س المال الفكريأر  

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.974 1 7.974 13.618 .000
b
 

Residual 57.382 98 .586   

Total 65.355 99    

a. Dependent Variable: راس المال الفكري 

b. Predictors: (Constant), تقنيات ادارة المعرفة 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.131 .356  5.981 .000 

 000. 3.690 349. 100. 370. تقنيات ادارة المعرفة

a. Dependent Variable: س المال الفكريأر  

 

 نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط بين فريق المعرفة ورأس المال الفكري
 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .524
a
 .275 .268 .69529 

a. Predictors: (Constant), فريق المعرفة 

b. Dependent Variable: س المال الفكريأر  
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 17.979 1 17.979 37.189 .000
b
 

Residual 47.377 98 .483   

Total 65.355 99    

a. Dependent Variable: س المال الفكريأر  

b. Predictors: (Constant), فريق المعرفة 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.547 .314  4.926 .000 

 000. 6.098 524. 090. 548. فريق المعرفة

a. Dependent Variable: س المال الفكريأر  

 نتائج اختبار االنحدار المتعدد
 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .604
a
 .365 .345 .65747 .365 18.397 3 96 .000 

a. Predictors: (Constant), فريق المعرفة, تقنيات ادارة المعرفة, عمليات ادارة المعرفة 

b. Dependent Variable: راس المال الفكري 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 23.857 3 7.952 18.397 .000
b
 

Residual 41.498 96 .432   

Total 65.355 99    

a. Dependent Variable: راس المال الفكري 

b. Predictors: (Constant), فريق المعرفة, تقنيات ادارة المعرفة, عمليات ادارة المعرفة 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

95.0% Confidence Interval for 

B Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) .617 .401  1.538 .127 -.179- 1.413   
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يات ادارة المعرفةعمل  .412 .121 .327 3.400 .001 .172 .653 .717 1.394 

 1.360 735. 258. -140.- 557. 589. 056. 100. 059. تقنيات ادارة المعرفة

 1.488 672. 559. 148. 001. 3.407 338. 104. 353. فريق المعرفة

a. Dependent Variable: راس المال الفكري 

 
 



 ملخص الدراسة

 

 ملخص الدراسة 
 دور إدارة المعرفة التنظيمية في تنمية راس المال الفكري

 *ادرار لتوزيع الكهرباء والغاز سونلغاز *دراسة ميدانية بمؤسسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Summary: 

سعت هذه الدراسة إلى تحديد الدور الذي  تلعبه إدارة المعرفة التنظيمية في تنمية راس المال الفكري للمؤسسة بمؤسسة    
, ولتحقيق أهداف الدراسة قمنا بإسقاط هذه الدراسة ميدانيا على عينة من مؤسسة بأدرار سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز
ولغرض جمع البيانات تم توزيع استبانة على عينة مختارة من أفراد مؤسسة سونلغاز بأدرار, سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز 

لتحليل بيانات االستبانة  باالعتماد  Spss خدام برنامجمفردة, حيث تم است 100التي بلغ تعدادها  بأدرارلتوزيع الكهرباء والغاز 
 على األدوات اإلحصائية كالمتوسط, االنحراف المعياري, معامل االرتباط, تحليل التباين وغيرها من االختبارات األخرى.

 :وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها
س المال الفكري نظيمية بإبعادها مجتمعة وتنمية رأداللة معنوية بين إدارة المعرفة التذات  ايجابية ارتباط طردية وجود عالقة -

 بمختلف أبعاده في مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز.
ال توجد هناك فروقات ذات داللة معنوية حول مستوى إدارة المعرفة التنظيمية في مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز  -

 .تعزي للمتغيرات الشخصية )المؤهل العلمي, الوظيفة, سنوات الخبرة( 0.05عند مستوى داللة بأدرار 
عمليات إدارة المعرفة التنظيمية تقنيات إدارة المعرفة  ,: المعرفة, إدارة المعرفة, راس المال الفكري, المعرفةالكلمات المفتاحية

 التنظيمية، فريق المعرفة.
 

   This study sought to determine the role played by the management of organizational knowledge in the 
development of the intellectual capital of the Foundation of The Sonelgaz Electricity and Gas Distribution 
Corporation in Adrar, and to achieve the objectives of the study we dropped this study in the field on a sample 
of The Sonelgaz Electricity and Gas Distribution Corporation in Adrar, and for the purpose of collecting data 
was distributed a questionnaire was distributed to a selected sample of members of the Sonelgaz Electricity 
and Gas Distribution Corporation in Adrar, which numbered 100 individuals. Spss was used to analyze 
resolution data based on statistical tools such as average, standard deviation, correlation coefficient, contrast 
analysis and other tests. 
The study found a set of results, the most prominent of which were: 

- There is a positive correlation relationship with significant significance between organizational knowledge 
management by its dimensions in combination and the development of intellectual capital in its various 
dimensions in the Sonelgaz Corporation for the Distribution of Electricity and Gas. 

- There are no significant differences in the level of organizational knowledge management at Sounlgaz 
Electricity and Gas Distribution Corporation in Adrar at 0.05% of personal variables (scientific qualification, job, 
years of experience). 
Keywords: Knowledge, Knowledge Management, Intellectual Capital, Knowledge, Organizational Knowledge 
Management Processes, Organizational Knowledge Management Techniques, Knowledge Team. 


