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المستخلص :

تمثل حاالت التكامل بين رأس الماال االجتمااعي ورأس الماال الفكاري احاد المنااطات الفعلياة فاي ميادان العمال التن يماي

وعلى النحو الذي دفع القيادات االدارية الى عد هاذ الحالاة المنطلاق االسااس ت واات وجودهاا وتأشايردورها االمار الاذي

ا ار اهتمام ا لواحثين وحدا بهم الى عرض ماكلة دراستهم التي انطلقت من تساؤل مفاد :

هل يمكن للمن مة الموحو ة ان تأخذ بفكرة التكامل بين رأس المال االجتماعي والفكري في اطار االبعاد والمؤشرات المعورة

عنها وعلى النحو الذي ينجم عنه نتائج ايجابية لصالحها ؟

وتهدف الدراسة الى تقديم اطار ن ري وعملي وبما يؤشرالنتائج المنوثقة عن حالة التكامل بينهما .

أما عن اهمية الدراسة فقد اتضح للواحثين ان هذا ا لموضوع لم ينل االهتمام الفاعل من قول االدارات المن مية في

مجاال المفاعلااة القائماة علااى اسااس التكاماال باين رأس المااال االجتماااعي والفكاري وبغيااة اقارار هااذ االهمياة فقااد اجرياات
الدراسة في مصرف الرافدين  /الموصل ضمن عينة عاوائية بلغت ( ) 48فردا من العاملين في هذ المن مة من مختلف

المستويات الوظيفية علما ان الواحثين اعتمدوا االستوانة كآداة رئيسة لجمع الويانات الخاصةبال اهرة المدروسة مختلف

المستويات الوظيفية وقد استعان الواحثون بعدد من االدوات االحصائية ( التك اررات  ،النسب المئوية  ،االوسلط الحسابية ،
االنحرافات المعيارية  ،االرتواط  ،االنحدار ) وقد توصلت الدراسة الى جملة استنتاجات ابرزها وجاود حالاة مان التكامال
بين رأس المال االجتماعي وبين رأس المال الفكري عور االبعاد والمؤشرات المفسرة لهما وقد ترتب على تلك االستنتاجات

مجموعة من التوصيات .
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Abstract :

Integration between social capital and intellectual capital represent one of the actual
activators in the field of organizational work. This motivated managerial leaderships to
consider this case of integration as a starting point to prove its existence, and to show its
role which provokes the attention of researchers to present problems of their study , starting
from an enquiry based on:

1

Can the organization studied undertakes the idea of integration between social Capital and
intellectual capital to the extent that is reveals a positive results in this favor ? The aims of
this study to introduce theoretical and application that measures of results that emerging of
this integrations between its. The importance of this study that's declare of researchers
this subject did not getting of effective importance that is level of organizations in the field
interactive that bases between social capital and intellectual capital . In order to decided
this importance the study is applicated of AlRafidean bank /Nineveh involving of random

sampling (48) persons from workers in this organizations and the researchers depended
on a questionnaire as a main tool to collect data related to the subject .
The researchers adopted several of statistical tools ( frequencies , Percentage ,
Standard deviation , Correlations and regressions) . The study reached many conclusions
such as there are integrations between social capital and intellectual capital crossed
dimensions and measurements that's interpretation of it . Accordantly some recommendations
were given.
المقدمة :

يعد التكامل بين رأس المال االجتماعي ورأس المال الفكري أحد السبل الفاعلة في ميدان العملل ولللأل ترتلران
االجتماعيلة عللح كلي بللي رمالاعر المعرفلة وفهلين المتلارت ومختبل ار الخبلرت و هلا ا لارت

المعلايير والققلة والعالرلا
الللح ان لللث القال يللا

ان عتفاعللل مللل رعلللتا وععللال مقلقللين ا للالعتما ارللرا الللح الت للابا مهللر الللح ي لرث

بللاع

آخلللين به للر االعتبللار ان مقلللم رأس المللال االجتمللاعي راعدعللر الققللة علللح حللين جللد ان راعللدت رأس المللال الفكللري
عمقلت في المعرفة  ،مما ييفر مه لقا ت مية التكامل اللي يدعم فكرت المفاعللة وعللح كلي يسلتم فلي والعا

جديلدت

عتلي فلي عكقيلا الخدملة للاللالم العلاه  ،عليلر عجللت ا ميللة ع ارضلة للا المي لية مللن خلالل مجميعلة ملن المكللاور
عمقلت بل :
المكير االول  :مهتجية الدراضة .

المكير القا ي  :االطار اله ري للدراضة .

المكير القالم  :االطار الميدا ي للدراضة .
المكير الرارل  :االضتهتاجا

والتيصيا

.

المكير االول :مهتجية الدراضة
اوال  :معالة الدراضة
ععمللد المه يمللا
عتجلح حاال

الللح عفعيللل الم ليارع واالماا يللا

التغيير التاعف الح الت يلر  ،ولما با ت رؤوس االميال المستقمرت في لتح المجلاال

فلي ارلرار مقلل لللث التيجتللا
االوليلا

وعلللح كللي يجسللد عور للا فللي عكرلللأل القيابللت والكامهللا

عليلر ضللاع

في ميدان عملتا  ،علير وجد

حلاال

الم ار هللة بللين عللأل المه مللا

الدراضة الكالية من مسألة الكعل

ركيللم

عملارس عور لا

وعللح كللي يللدفعتا اللح ارعقللا ضلللم

علن اللدور الللي عمليلر حلاال

التكاملل

والمفاعلللة بللين رأس المللال االجتمللاعي ورأس المللال الفكللري مقللا ار فكرلللا لتللا ركيللم جعللل مللن االرعللاع المفس لرت لتمللا
ضبيال لتكقيا مجميعة من تائج واررار ضلسلة من المرامي التي عبتغيتا علأل المه ما

الح عأ ير معالة الدراضة من خالل عساؤل مفاعث :
2

 ،االملر الللي عفلل البلاحقين

ل يتكامل رأس المال االجتماعي ورأس المال الفكري في المه مة المبكي ة ؟
ا يا  :ا مية الدراضة

عهبل ا مية الدراضة الكالية من ا تا عتسلم بدرجلة ملن الكييللة عللح مسلتيئ البي لة العراريلة وارتلرن لللأل رعلده يلتلا
االوفلر ملن اال تملاه مللن ربلل االعا ار المه ميلة وبالللا

الهالي

فلي المجللال الت بيقلي لتلا علملا ان عهاولتلا يمقللل

مه لقلا جديلدا ولفلتم آفارلا مسلتقبلية ععملا الرؤللة وعكلرت القلد ار عجلاث بلل ملا لي فكلري اللح حلد عع لل المسللا ار

االجتماعيللة علمللا ان عك امللل االجتماعيللة مللل الجيا ل
االعا ار

الفكرلللة يفاللم عللن عرجللة مللن عمللا الرؤلللة وبالتللالي يلللل

جديلدت فملا يقلرث العقلل يغلير فلي االعملاع االجتماعيلة اللح عرجلة عرضليخ اللروار وبهلا علرئ

اماه مه لقلا

التياص للل ف للي اط للار القق للة وح للاال

التياص للل الفع للال عل للأل الت للي عمق للل ماا للا مالئم للا لتكام للل االفك للار م للل الجيا ل ل

االجتماعية.
القا  :ا داف الدراضة
عسعح الدراضة الكالية الح عكقيا جملة ا داف عمقلت بل :

للري عللن المي للية ريللد الد ارضللة فللي اطللار طروحللا

 .1عقللديم عاللير

البللاحقين وبمللا يماههللا مللن عقللديم مفللا يم

اجرائية لمتغيري الدراضة فلال عن عأ ير الرؤلة الفكرلة لدئ الباحقين عجاث لا المي ية .

 .2معرفة مستيئ التكامل بين رأس المال االجتماعي ورأس المال الفكري في المه يمة المبكي ة
 .3بيان اآل ار التي عتربتا عملية التكامل بين المتغيرلن لل ا رت المدروضة في اليارل الته يمي .
 .4علر

مخ ل ارت ارحللي يه للر ا ميللة عسللخير ارعلاع رأس المللال االجتمللاعي لاللالم مسللار رأس المللال الفكللري

وبالعاس .
رارعا  :مه لقا
اضتهد

الدراضة
الدراضة الح مه لقا

 .1رلة الدراضا

عكمن مسي اعتا 0في :

والبكلي التلي عالجلت العالرلة التكامليلة بلين رأس الملال االجتملاعي

الباحقين المتيا ل .

 .2اال مية الفعلي ة لتهاول لا المي ية

من

والفكلري حسل

اطلالة

اع البي ة العرارية وعللح كلي يه لر ا ميلة المفاعللة بلين للين

المتغيلرلن علللح اعتبللار ان بللل متغيللر رمللداث الفعلللي يه لليي علللح مجميعللة مللن االرعللاع المه ل ار

 ،االمللر

اللي يجسد طبيعة التكامل بيهتما من عدمر في ظل بي ة عتسم رالتغيير وضرعة الت ير .
 .3بت للدف ا لدالل للة عل للح معرف للة رأس الم للال االجتم للاعي ع للم اختي للار ال للة أرع للاع و للي المع للايير  ،العالر للا
االجتماعية  ،الققة ) مل االفتل ار

رلأن بقافلة رأس الملال االجتملاعي عأخلل المهكلح االيجلابي عهلد عليافر للث

االرعاع رعالتا الفاعل .

 .4عكدع رأس المال الفكري للمه مة المبكي ة بل المعرفة  ،المتارت  ،الخبرت ) .

 .5اعتبار المه مة عيهة الدراضة فاعلة في مجال عكقيا التكامل بين رأس الملال االجتملاعي ورأس الملال الفكلري
الا عكققت عرجة من االرعباط بين علأل المتغيرلن فلال عن وجيع فلروع معهيللة لا
.
خامسا  :فر يا
عكدع

الدراضة

فر يا

الدراضة راآلعي :
3

عللة احالائية بيهتملا

.1

هلات عالرلة ارعبلاط بلين رأس الملال االجتملاعي وبلين رأس الملال الفكلري عللح مسلتيئ المه ملة المبكي للة
وعتفرة عن لث الفر ية مجميعة من الفر يا
أ.

الفرعية عمقلت بل :

هات عالرة ارعباط بين المعايير وبين بل مه ر من مه ار رأس المال الفكري
المعرفة  ،المتارت  ،الخبرت ) علح مستيئ المه مة عيهة الدراضة.

ا .عيجد عالرلة ارعبلاط بلين العالرلا

االجتماعيلة ببعلد ملن ارعلاع رأس الملال االجتملاعي وبلين بلل

مه ر من مه ار رأس المال الفكري علح مستيئ المه مة عيهة الدراضة

.

عرعب الققة بأحد ارعاع رأس المال االجتماعي رمه ار رأس المال الفكري علح
مستيئ المه مة المبكي ة .

 .2عيجد عالرة عأ ير بلين ارعلاع رأس الملال االجتملاعي المعلايير  ،العالرلا
مه ر من مه ار رأس المال الفكري علح مستيئ المه مة المبكي ة .

االجتماعيلة  ،الققلة ) وبلين كلل

ضاعضا  :أ ميل الدراضة
عبهت الدراضة ا ميلجا افت ار يا يه ر وجيع عالرة بين متغيراعتا مقلما يفسلم علن حاللة اال لر القائملة بيهتملا
وبما مه ر اع اث

المعايير
رأس المال
االجتماعي

المعرفة
منطقة
المهارة

العالقات
االجتماعية

التكامل

الثقة

الخبرة
الخبرة

العال  ) 1أ ميل الدراضة
المادر  :من اعداع الباحقين

4

رأس المال
الفكري

ارعباط
ار

ضارعا  :عيهة الدراضة واضالي
ت ار

جمل البيا ا

لث الدراضة عم اختيار مارف الرافدين في الميصلل ولللأل لتميل ث رلالميجيعا

ورللد اضللتخدمت الد ارض للة االضللتبا ة ب للةعات رئيسللة لجمللل البيا للا

الخاصللة رال للا رت ريللد الد ارضللة  ،ور للد اعبللل ف للي

االضتبا ة مقياس ليار ) الخماضي بما عم التأكد من صدع و با
 )48فلرعا ملن الملالت الفعلللي البلال

االضتبا ة من خالل عيزلعتا علح عيهة بلغلت

 )60فلرعا ممللا يعهلي ان سلبة االضلتجارة بلغللت  (80%ملن العلاملين فللي

المه يمة وعم عر تا علح مجميعة ملن المكاملين موملن لم االخلل رمالح لاعتم واحتسل

بل ل

سللبة عتما للح مللل مللامقبيل فللي الد ارضللا

الدراضة واختبار فر ياعتا فقد عم عيظي
علح الكاضيا و ي التيزلعا

وعلدع العلاملين فيلر

العلميللة  ، ) 82%ولغللر

عدعا من االضالي

التك اررلة  ،الهس

عكليللل البيا للا

5

الخاصللة رمتغي ل ار

االحاائية من خلالل اضلتخداه بر لامج ) SPSS

الم يلة  ،االوضلاط الكسلابية  ،اال ك ارفلا

 ،عكليل التباين .

معاملل القبلا

حيلم

المعيارللة  ،االرعبلاط

ع .يال يي س مكمد

أضتال

الكلية التقهية االعارلة ميصل

ع .احمد ضليمان مكمد

أضتال مساعد

الكلية التقهية االعارلة ميصل

أضتال مساعد

ع .ضتار جبار اصر

المكير القا ي  :االطار اله ري للدراضة
لغر

الكع

الكلية التقهية االعارلة ميصل

عن اماا ية عكقا ا داف الدراضة واختبار فر ياعتا عم اعتماع اآلعي :

اوال  :الخلفية اله رلة للمفا يم المستخدمة في الدراضة :
 .1رأس المال االجتماعي المفتيه واال مية

البللاحقين فلي الفكلر االعاري االملر الللي حلدا بتلم الللح

للم يالن رأس الملال االجتملاعي رمهلأئ علن ا تماملا
عر

وجتا

ر متعدعت رعأ ر فقلد عرفلر  )Coleman,1988,95-120رالكيهي لا

م للن خ للالل عهال لرلن

للال التيا للل الته يم للي والتس للتيال

المجس للدت لس للليبيا

المختلفلة التلي عتكلين

الع للاملين ) وبالمقاب للل ل ل ل

 ) Putnam,1993,35-42الللح الق لليل رللأن رأس الم للال االجتمللاعي يمق للل ععبي ل ار حي للا عللن االعك للاعا
المتمقلة رمجميعة من العباا

االجتماعية لا

االفقي للة

السمة االل امية التلي عكامتلا ضلسللة ملن المعلايير المتفلا عليتلا
6

من ربل علأل االعكاعا

و لا ماجا متسقا مل افكار ) (Lavado,A.C.,etal,2010,681-690ال ا اروا اللح

ان رأس المال االجتماعي يمقل أحد الميارع الهاجمة عن باا

العالرا

العخالية بلين االفلراع وحتلح اليحلدا

الته يميلة وعللح كلي يسلتم فلي ارلرار التعللاون فلي اطلار عقاضلم االفكاروبالمقابلل فقلد وصل

خليل

، 2008 ،

االجتماعيلة عللح المسلتيلين الرضلمي و يلر الرضلمي وبملا

 ) 446رأس المال االجتماعي بل

مكالة التكيلها

يللهمن ا للاال متهيعللة مللن العالرللا

التباعليللة التللي عكامتللا مجميعللة مللن المعللايير المجسللدت للققللة والتاعفللة الللح

عكقيا مهفعة معتربة مقتر ا للأل رفاعلية الكرات االجتماعي بين علأل التكيلها

)) .

وبهلا ا عللح ملا عقلده يتلللم لهلا ان رأس الملال االجتملاعي اليتمقللل رالمجلاميل الفرعيلة لا

بل ي مدخال لكاال
لكاال

التعاون .

التجالا وعقيلة عرئ التياصل وبما يجعل مهر رليت يت لل

الملةرا الخاصللة

االملر اضلتقمار ا وعلد ا اضاضلا

وفي السياع لاعر ا ار عبدالكميد  )19 ، 2009 ،الح ان رأس المال االجتماعي يمقل رصليدا مقلملا
ي احتياطا ع لهر القيم االجتماعية وعك امر الروار وعلح كلي يجعلل مهلر حقيقلة رائملة فلي ميلدان حيلات المه ملة
أي ان ر\ اس الملال االجتملاعي اضاضلر الجماعللا

التلي عهتملي الللح رعللتا اللبعس فلي اطللار يسليعث الر لا مللن

اجل اال لماه ضعيا لتكقيا افلل اضتغالل عهمهر العليلة وبما يمتد السلبيل لللتل اه رلالقيم االجتماعيلة التاعفلة
الح مراعات الرصيد االجتماعي اللي يمقل افلل مدخل لدعم رأس المال االجتماعي وحتما اماا ية اضتقمارث .
ولسللتم رأس المللال االجتمللاعي فللي خلللا حالللة مللن القلليت التأ يرلللة لللدئ مسللتقمرلر تن اضللاس الققللة ومبعللم
االخل رر الت اه الجماعا

عجاث رعلتا البعس وبملا يعل ز الفعلل الجملاعي وللدعم حلاال

علي يدعم اآلخر ولديم عأ يرث

اللتالحم ركيلم ان بلل

خروفة . ) 91 ، 2013 ،

أمللا عللن ا ميللة رأس المللال االجتمللاعي فكللاع

ان عتلللم مللن خللالل القلليل رللأن العالرللا

االجتماعيللة عمقللل

جي رث والققة اضاس بهائر والمعايير المله م الفعللي لكربتلر  ،لللا يبلدو االيقلاة الفعللي للر فلي الهفليس اللح حلد ا لر
يدعم المعرفلة مقلملا يسلتم فلي عكقيلا اال لداف وبملا يقليع اللح ا كسلار حلاال

الالراة السللبي وصليال اللح عقلديم

افلل الخدما .
و لا يدفعها الح القيل رأن رأس المال االجتماعي يمارس عو ار فاعال في عقليص اآلليا
ا تقللا الجيا ل

السلللبية لتللا ولقابللل لللث اال ميللة جيا ل

ياين رأس المال االجتماعي مدخال للتعا

احد المعايير التي عقاس بتا ريت المجتمعا

الرضمية فللال علن

رللد عكللين مي للل قللد مللن ربللل اآلخلرلن وباللللا

االعمح وعفعي ام ار

عهللدما

البيرورراطية  .وفي لا مهكح للقيل رأ ر

الح حد عدث عالمة لمستيئ التقلده أو الت ارجلل السياضلي واالجتملاعي

و لللا يعه للي ا للر الق لليت الت للي ععل ل ز م للن اماا ي للا

الت للير االرتا للاعي اامجتم للل ع للن طرل للا عيميم للة العالر للا

االجتماعية ومن م خلا ا ماط مه مة مهتا وفي للأل عأكيد عللح ان رأس الملال االجتملاعي يجسلد مجميعلة ملن
االصيل وحتح الميارع المعتربة والتي عسل التأ ير علح المستيلا

الته يمية االخرئ و لا يعهلي ان رأس الملال

االجتماعي لر علأ يرعلح المسلتيئ الته يملي ملن خلالل عورث الفاعلل فلي علبيلة االحتياجلا
البقللا فللي عللالم عسلليعث المهافسللة وععترلللر التغيي ل ار

وعللح كلي يماهتلا ملن

و لللا يعهللي ان رأس المللال االجتمللاعي يللهمن حال لة التعللارت

المعرفي ولع ز القيمة ولستم في خفس التكلفة بي لر يجسلد حاللة الميائملة بلين رلد ار ععلايلر فلي االفلراع الللين
عكامتم معايير وعلهمن فعلتلم رليم وعللح كلي يجللي ضلياعت العالرلا
عو ار في عه يم السليبيا

االجتماعيلة بيجتتلا الالكيم أي ا لر يلعل

عهد اضتقمارث رعال صكيم . )Lavado A.C.,etal,2010 ,81 .

 .2ارعاع رأس المال االجتماعي
اعتمد

الدراضة الكالية مجميعة من االرعاع المفسرت لرأس الملال االجتملاعي

اضتهاعا الح المسي ا

االعية :
7

لمن

لاع لد ارضلة الكاليلة

 .1ععال لث االرعاع االضاس الفعلي لديميمة التياصل وعلح كي يدعم رأس المال االجتماعي مقلملا
يسللتم فللي عع ل ل الجا ل

التياصللل المعللار لتللا ممللا يعهللي بللروز العالرللا

المعرفللي عبللر حللاال

االجتماعية في ميدان العمل ركيم عابم العامل المعترت تررار حاال
 .2وج ل ل لليع اعف ل ل للاع س ل ل للبي ب ل ل للين الكت ل ل للاا

التفاعل .

) Grootaret,C.1998,15 - Stone,W.2001,7

رعأن لث االرعاع وعد ا االضاس الفعلي ل ٍأرس المال االجتماعي .

ورد ورعت عملية االختيار علح الهكي االعي :
أ.

المعللايير  :عجسللد الهقللاط المختللارت مللن بر للامج العمللل وبلللا

مللامر يا فيللر ومكب ل

اليرللت علليفر ا للا ار للقيللاعا

رعللأن

عون الكاجللة الللح الرصللد والمراربللة أي ا تللا عمق لل ملليل م للليا اعتمللاعث

واالخلل رملللمي ر  ،وعهللد و للل المعلايير يجل

ان ع ارعللح فيتللا حلاال

التكفيل والمعللاربة والقبلليل
وا للباة حاجللا

والدرللة ركيللم ا تللا ععاللس اليارللل مقلمللا ععاللس اال عللداع العا المتمللا

العللاملين

القا ي  )144 ، 1988 ،و عسار . )412 ، 1983 ،
وف للي ظ للل ماعق للده يت ل للم له للا ان المع للايير العخ للر ع للن بي ت للا
السليبيا

الم ليبة في العمل الح حد ا تا عه ر السي وعرصد حدوعث للا عجلت ا مية االخل بتلا

وعللد ا الربي ل ت الفاعلللة لللدعم اله للاه القيمللي فللي المه مللا
اآلليا

ل ليار عس للتام ف للي رض للم وعكدي للد

المه مة لكربية السليبيا

ا .العالرللا

.

االجتماعيللة  :عمقللل العالرللا

عللرئ التياصللل وعسلليع حللاال
صللعيد المجتمعللا

التللي راعللت رأ للد الكاجللة الللح مقللل لللث

الغمللي

االجتماعيللة جللي رت الكيللات وبللدو تا يسلليع الجفللا وعهكسللر

واال ك للاط للليس علللح مسللتيئ المه مللة فكسل

 ،االمللر اللللي يهلللر االعا ار راطبللة ان عجعللل مللن لللث العالرللا

المعليمللا

المجديللة وضلللما للرعقللا و لللا يتكقللا عهللدما عللدور العالرللا

المسللتيلا

وع ل لن رالمعللايير المه مللة لكافللة لياميس الكيللات ركيللم ان طيفللان الخالفللا

حدوع المي يعا

رعيدا عن اال خاص والعخايا

 .خلي

بللل علللح

ضللبيال لتبللاعل

فللي اطللار الققللة بللين بافللة
ياللين فللي

. ) 446 -448 ، 2008 ،

واعسارا مل لللأل ففلد ا لار ابلي الكجلا  ) 139 ، 2010 ،رأ ميلة الدبليماضلية فلي التعاملل ملل
الميارع البعرلة وعلح الهكي اللي يجعل مهتا فرلقا ميحدا يتكمل اعبا المسهولية مقلما يهمن اراملة
جسللير التفللاعال

االيجابيللة وعلللح الهكللي اللللي يكقللا رللد ار مللن السللعاعت للعللاملين علللح اعتبللار ان

االخيرت السعاعت ) ي ضر الهجاح

التلي يكملتلا الفلرع ومسلتيئ ائتما لر رلأن ال لرف اآلخلر

 .الققلة  :عهالرف الققلة اللح طبيعلة التيرعلا

ضليهتتج ضلليبا م ارقللا وعاعملا للماللالم المعلتربة و هللا مهكلح للقليل رللأن ارلرار الققللة فلي العالرللا
يعد امل ار

لرورلا لملا يترعل

الفكري فلال من عقليل حاال
 .3العيامل التي عفعت المه ما

عللح لللأل ملن حاللة ملن االضلتقرار العلاطفي وعلأمين حاللة ملن الت لير
االضتكقا

لل تماه برأس المال االجتماعي :

ان العيامل التي عفعت المه ما
فرحا

الهفسي الغامدي . )9 ، 1990 ،

لل تماه برأس المال االجتماعي ي :

)10 ، 2011 ،

 .1ظتللير الكاجللة الللح بللليرت صللي جديللدت للتعامللل بللين القيللاعا
رورت اعتماع ا ماط ضليبية جديدت وعأمين عالرا

والمرؤوضللين وعلللح كللي يفاللم عللن

اجتماعية فاعلة .

 .2صللعيبة بهللا رأس المللال االجتمللاعي فللي اطللار التعقيللد القللائم فللي العالرللا
اعساة

اع التغيي ار

الخارجية .
8

االجتماعيللة فلللال عللن

 .3بروز ا مية عأمين االرعباط رالجماعا
ولجسد حاال

االعارللة وبملا يعل ز الققلة

في ميدان العمل من ربلل القيلاعا

اليال .

 .4رأس المال الفكري المفتيه واال مية )

عديدت حيل رأس المال الفكري في اليرت الكا لر ملن وجتلة

ا تعر عراضا

لر اكاعيميلة رأعتبلارث

احد المفا يم المتمة حيم يعد جين لالبر ) لي اول ملن صلاا للا المفتليه علاه  1969ورلد بلدأ
اال تماه ي عاع رعال ملكيظ في االو ة االخيرت حيل لا المي ية االمر الللي حلدا رعلدع ملن البلاحقين

الح عر ر علح رساط البكم و لا ماجا متما يا مل افكار )Reid,1998,5التلي اكلد فيتلا ان رأس

المال الفكري يمقل مجميعة المعرفلة والمعليملا

والمتلا ار

والخبل ار

لا

القيملة االرتالاعية علملا ان

ع بيقتا يستم في عكقيا الهمي والت يور االرتااعي.

وفللي السللياع لاعللر يللرئ  )Steward,1999,67ان رأس المللال الفكللري ح مللة افعللة مللن المعرفللة امللا
رع للأن ا ميت للر فقل لد ا للار عرلل للي  )166 ، 2006 ،ال للح ان اص لليل المه م للا
ومياجتة التغيي ار
احللد السللما

المتسارعة في بي ة االعمال يت ل

عل للح الس للبا التهافس للي

االخل رمفتيه رأس المال مكتليا ومللمي ا بي لر

الرئيسللة التللي عميل الكللائن البعللري وعلللح الهكللي اللللي يتللي ع ا اعللر ولبللرز ا جا ازعللر فللي

مياعين الكيات و ها ا ارت فعلية الح االضتاما
مم ل ل للا يه ل ل للر له ل ل للا عميل ل ل ل ث ع ل ل للن الكائه ل ل للا

التي يبديتا فلي بهلا الكللا ار

واعلال صلرح الملد يا

االخ ل ل للرئ و ل ل لللا ماجلل ل للا متما ل ل لليا م ل ل للل ريل ل ل للر ض ل ل للبكا ر

وععالح ولقدخلقهااال سللان فللي احسللن عقلليلم) ممللا يفسللر لهللا ضللر االراعت االلتيللة فللي لللا الكللائن الكللي
واوجللر صللير التمي ل فيللر رياضللا رغي لرث مللن الكائهللا
فلللال عللن االحسللاس ومللن للم اررارحللاال

الكيللة ال عجلللت فللي العقللل البعللري صلليرت التفكيللر

االعرات  ،للللا ارتلللح الكللال االخللل رملللاميهر عون العمللل

علح جميعث و ها عأكيد علح ان العقل البعري يرزخ ركاال

التفكيرالهارس رأماا يلة المفاعللة ملل اليارلل

للتأ ير اللي يتربر فما ملن ا لافة وال ومللة عون رأس الملال الفكلري وملا

وعملية بتلث عأعي امتداعا

يدعم للأل التجارا العالمية في مجال التاهيل والت لير واالبلداة فمعلروعا

الجيهيليه البعلري ) لي

صيرت لفعلل رأس الملال الفكلري رغلس اله لر علن الميرل

عجلاث للا المهجل  ،و هلا عأكيلد عللح حربيلة

المعرفة في المجال الل هي وبما يجلي فعلتا في المهتجا

واال ملة والتياكلل  )Bontis,2000,1أي

ان رأس الم ل ل ل للال الفك ل ل ل للري ج ل ل ل للي رث المعرف ل ل ل للة الت ل ل ل للي عت ل ل ل للي ر ل ل ل للالربم وعغ ل ل ل للي االص ل ل ل لليل الفكرل ل ل ل للة
. )Berman,2002,567

أما عن ا ميلة رأس الملال الفكلري فتتجللح ملن خلالل بي لر احلد المليارع االضاضلية للعلربا

الكديقلة فلي

ظللل ارتاللاع المعرفللة و للي للال مللن ا للاال رأس المللال المعتللرف رللر فللي االرتاللاع علمللا ا للر يتكللين مللن
مجميعة من الماي ا
ييض

ممقلة برأس المال التيالي  ,رأس المال التيالي  ،رأس المال ال بائهي

( 13 ، 2009،

.

وبهلا ا عللح ماعقلده يتللم لهلا ان رأس االجتملاعي لروت خفيلة مقلملا ظلا رت ععل ز القلد ار

بم روح المهافسة  ،اللح حلد ععلم رلدرت الكلائن البعلري عللح اعارت وعيظيل

وعسلتم فللي

رؤوس االمليال االخلرئ أي ا لر

المكللرت الفعلللي لجللدوا ا والمه للر لمسللتيئ االفللاعت مهتللا فمللا ريمللة رأس المللال المللاعي عون عسللخيرث لا لالم

الفكر وبغس اله ر عن ي ة وطبيعة لا الفكر عكتياي  ،اضتراعيجي  ،خيالي ) وما جدوئ رأس الملال

االجتمللاعي عون للكهر راالفكللار ورب للر رعاللا ار القللدرت العقليللة ممللا يعهللي ان رأس المللال الفكللري يمقللل
الجليال المتكللرت فللي فلللا ا
وعستتجن رالتهبها

اال عل ة المه ميللة وحتلح البي يللة أي ان صللالعر وامتداعاعللر عفلليع التيرعللا

وفي للأل ععليت للقليل رلأن رأس الفكلري يفالم علن رؤللة المه يملا
9

عجلاث وارعتلا اللح

عون عيظيفللر والعملل ركللدوعث و هللا ا للارت الللح ان المه يمللة التللي

حلد ا تللا العللتمان مللن مجابتللة التكللديا

المعرفيللة وا كللدر رأعجللاث السللاين حتللح ا تللا عهازلللت عللن بللل مايه للر حللاال

عللد ت لللديتا االماا يللا

الت لللل الللح المسللتقبل ركيللم ا تللا عه للر لمسللتقبلتا بأ للر حالللة حا للر ا القللائم اللللي يتسللم رالسللبا

وعكفللر

المخاطر.
 .5مه ار رأس المال الفكري

ور للل اختي للار الب للاحقين عل للح مجميع للة م للن المه ل ل ار المترجم للة لل لرأس الم للال الفك للري علم للا ان مس للي ا

اختيار ا جا

علح وفا السياع اآلعي - :

 .1عمقل لث المه ار اكقر ععبي ار عن رأس المال الفكري ال تا عقلر المعرفلة وعلهمن المتلارت مقلملا عجسلد
الخبرت أي ان رأس المال الفكري اضاضر المعرفة وجي ر حربتر المتارت واضاس عيميمتر الخبرت .

 .2ان حالة المفاعللة الكيلة بلين للث المه ل ار يعالس وبعلال وارعلي عرجلة عليافر رأس الملال الفكلري ،
االمر اللي حدا رالباحقين الح اختيارث ورد ورعت عملية االختيار علح الهكي اآلعي :
أ.

المعرفللة  :ععللال اصللال مللن االصلليل المه ميللة لا
واالج ار ا

والمعليما

المبللرر لل تمامللا

 )Nonaka,I.and Takeuchie,H.,1995,الح حد ا تا عمقل االعتقلاع

العخاللية

عأ للير مجميعللة مللن الاللفا

 ، )Bollingen,A&Smith,A.,2001,8-18ممللا يكللدو بهللا الللح
التللي عتمي ل بتللا المعرفللة بالكييلللة والتأ يرلللة واالضللتخداه لفت ل ار طيللللة

مقتر ا للأل رالتجدع والزه للأل عغ يتتا لمجاال
االعالاال

السللمة المرببللة التللي عغ للي االفكللار واال مللة

عدت التقهية  ،السيع  ،المهافسين  ،بل ار ت االختلراة ،

 ،ال بللائن) العل اوي والجهللابي )126 ، 2011 ،

اعارعتللا بي تللا عسللاعدفي ايجللاع بي للة يسلليع ا التعللاون عبللر بس ل

ممللا يه ل ار مية المعرفللة و للرورت
المعرفللة وعقاضللمتا وص ليال الللح خلللا

فلرص جديللدت لتيليلد ا فلللال عملا عقللده فا تلا عللهعي متملة اضللهاعية عهلدما عقلليه رمتملة عكيلللل المليارع
الح رد ار أي ا تا ا بر رالمهسا الخعالي ) 49 ، 2009 ،
ا .المتارت  :عت ل

عمليلة اعا المتملا

وعأ لير طبيعتتلا عيظيل

المتبايهة في ملمي تا فمهتلا ملايعاس الجيا ل

مجميعلة ملن المتلا ار

لا

السلما

الفهيلة واخلر يجللي الفكرللة و اللم يفالم علن الهاحيلة

االعراكيللة وص ليال الللح مللايقل عكللت عائ لرت السللليبية  ،علمللا ان لللث المتللا ار

متفاوعللة بللين المسللتيلا

الته يمية وعلح كي يه ر عباين الكاجلة اليتلا للدئ بلل مسلتيئ ال عبلي وطلالل )239 ، 2009 ،

.

االمر اللي يه ر لها ا مية عيافر الجيعت في المتا ار

وارت ار تا رالتهية وللأل لتأ ير ا ف

عمليلة ا تقلا

الخيللا ار االضللتراعيجية وععمللا لمللا عقللده فقللد اكللد  )Walker Lewisعهللدما طللير مللدخل اله رلللة
الميدا ية واللي او م فير ا مية ع يلر المتا ار عبر عكليلل رعلس الجيا ل

لا

الاللة رلالمهتج او

ال بائن وصيال الح متا ار ا افة القيمة ر يد  ،وجالا . )234-235 ، 2008 ،

 .الخب لرت  :عه للر الخب لرت مسللتيئ التراكمللا

الهاجمللة عللن زلللاعت الفت لرت ال مهيللة تعا الفللرع لعملللر وعلللح

الهكي اللي يستم في خفس التكلفة .

ر يد وجالا  ) 308، 2008 ،وعتداخل عوائر الخبلرت ملل

رعلتا ضيا بان لللأل بلين العلاملين وحتلح االعا ار

مملا يفالم علن حلاال

التياصلل وبللا

اليرلت

يستم في ا ها مه قة التداخل علح اعتبار ان لث عمقل ميطهلا فعليلا لفلتم الفلرص واراملة التفلاعال

وبها جسير الققة مايال . )75 ، 2010 ،
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بها رأس المال الفكري

 .6خ يا

بها رأس المال الفكري بل  - :العبيدي ) 20 ، 2000 ،

عتلخص خ يا

 .1اعتمللاع معللايير اعا عاليللة فللي ظللل عللأمين مت لبللا
المعتيعت اليتم وعجه
 .2اعتماع المه ال
االفراع .

 .3عيظي

المتا ار

التتاون والتسامم مل

حاال

فاعلللة وعلللح كللي يتلليم للعللاملين اعا المتمللا
ع

العلمية العالية فلي ميلدان العملل وبملا يمتلد السلبيل لمللح العليا ر اليظيفيلة لتلهال
رعال فاعل ومستمر .

 .4عبهي عملية التدولر اليظيفي للعاملين من لوي المتا ار
 .5اعخال ضلسلة من التغيي ار
 .6عجه

االعا .

والخب ار

واالماا يا

والقد ار

المدروضة في المجال التيالي والققافي للمه ما

فكرت التياكل الترمية لا

.

.

ال ارل التقليدي والتيجر كي التياكل المقليبة

ا يا  :العالرة اله رلة بين رأس المال االجتماعي ورأس المال الفكري
فير ان لث العالرة عأخل مديا

مما الرل

متهيعة مقلما ي فاعلة  ،فالمعايير عه م السليبيا

يللب تا وله للر عرجللة عيجتتللا االمللر الللي يفسللر لهللا ،ان المعللايير علعل

وا تقللا ماللاعر ا فلللال عللن عور للا فللي عكديللد البهللا المتللاري للمه مللا
اختراع عوائر الخبرت وعلح كي يقر حاال

فللتم الك ليار وار لرار المهارعللا

وعللر

المتا ار

عو ار فلاعال فللي رضللم عيجتللا

المعرفللة

مقتر للا بللل للللأل رأماا يللة المعللاييرفي

التياصل وبللأل العأن رالهسلبة للعالرلا

االجتماعيلة فتلي عسلا م فلي

االعلللة والب ل ار ين وعلللح كللي يسللتم فللي عع ل ل المعرفللة رغللس اله للر عللن

يعتا وعرجة ملميضليتتا بملا عسلتم العالرلا
السليبية وعقر الجيا

وعللح كلي

االجتماعيلة فلي عكديلد طبيعلة التربيبلة المتارللة اللح حلد ا تلا علدعم

اال سا ية فلال عما عقده فقد عستم الققة ببعد من ارعلاع رأس الملال االجتملاعي
التياصل القائمة بين صهاة المعرفة وبين مسلتخدميتا فكلملا با لت عرجلة الققلة

في ععم المعرفة من خالل حاال

رائمة بين لين ال لرفين بلملا ععل ز عمليلة التبلاعل المعرفلي اللح حلد اال تعلار وللالزه لللأل ان الققلة علعل
فلي ارضللا المتللا ار الم ليبللة تعا

عو ار

االعمللال ال ان اررار للا واالعتلراف رسللياععتا يعهللي اماا يللة اضتكلللار البهللا

المتلاري فلي الميلدان وبملا يلدعم الخبلرت وللهجج عهالر المفاعللة بلين مه ل ار رأس الملال الفكلري  .االملر الللي
يفسلر لهلا ان حاليلة التكاملل الكلي بلين رأس الملال الفكلري وبلين رأس الملال االجتملاعي يلهجم عهتلا جمللة تللائج
يمان اررار ا راآلعي - :

 .1مدخل فاعل لل فتاح وا ارت الكيار البها بين اطراف العملل العلاملين واالعارت ) وعللح كلي يكلدو بتلم اللح
عباعل اآل ار وابدا التاي ار
 .2بها

راكا

يمان للمه ما

وارامة عكالفا

وبما يخده التيجتا

المه مية .

فلال عن ا ار المجميعلا

البعلرلة وبملا يجعلل ملن للث المجميعلا

رصليدا

ان عستكلرث عهد ا تداع االزما .

 .3عع ل مااعر القيت فأالفكار في اطار المعرفة ضلالح والعالرلا
يتعلللر خررتللا ممللا يتيللأ مه لقللا للقلليل رللأن المعرفللة لتللا مللدا ار

االجتماعيلة المفعملة رالققلة ععلال مالدا
واضللعة فللي المجللال الته يمللي وبمللا ييجللر

العالرا .
 .4عمقل ععيت فعلية للي يا كي المستقبل فاالفكار عمقلل ومللة والعالرلا
الفكري رائم والدعم االجتماعي مستكلر ركيم عه م العالرا
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ععلال جبتلة مملا يعهلي ان المعلين

في اطار االفكار .

 .5اماا يللة المه مللة مسللايرت المسللتجدا
البي للة ملل ل ربة فأالفك للار الكي للة لا

السلبي من مه لا اضاضر التعاون .

فللي بي تتللا فللي ظللل مخ و تللا الفكللري واالجتمللاعي فمتمللا با للت حربللة
ال للارل االبللداعي عه مت للا والجيا ل ل

ورد خلص الباحقين من خالل ما عقده الح مخ

االجتماعي للة عكج للم رعوع فعلت للا

يجسد حالة التكامل وبما ي مي م اع اث
العيامل البي ية

المعايير

النتائج
االيجابية

العالقات
االجتماعية أبعاد راس المال
االجتماعي
الثقة

المهارة
منطقة
التكامل

مؤشرات رأس
المال الفكري
المعرفة

النتائج
السلبية

العال  ) 2التكامل بين رأس المال االجتماعي وبين رأس المال الفكري
12

الخبرة

المادر :من اعداع الباحقين
وفي ظل ما عقده يماهها ا ارت الكاال

اآلعية ل ان :

أ .المعايير  Xالعالرا

االجتماعية  Xالققة = المعرفة  Xالمتارت  Xالخبرت

ا .المعايير  Xالعالرا

االجتماعية  Xالققة > المعرفة  Xالمتارت  Xالخبرت

 .المعايير  Xالعالرا

االجتماعية  Xالققة < المعرفة  Xالمتارت  Xالخبرت

و لللا يفسللر لهللا ان الكالللة أ) صللعبة التكقيللا الن ارعللاع رأس المللال االجتمللاعي ععاللس اعجا للا
والعالرا

عللدت فالمعللايير متبايهللة

االجتماعية متهيعة والققة رد عكين رائمة او ير رائمة وبللأل العأن رالهسبة لمه ار رأس المال الفكلري فقلد عتهلية

المعرفة بين ال ا رت والكامهة مقلما عكين المتا ار

متعدعت والخب ار

ممتلدت  ،االملر الللي يفسلر لهلا صلعيبة بلل ععللر التسلاوي

بللين ارعللاع رأس المللال االجتمللاعي وبللين مه ل ار رأس المللال الفكللري  ،امللا عللن الكللاال
وعال الح عرجة ا تا رائمة فلي الميلدان الته يملي و لي ليسلت افتل ار
عجلي حربية القياعا

االعارلة وصيال الح بيان االضتاما

ال ان حلاال

ا و

) فتللي مماهللة ووارعيللة

بتللث عه لر فعلل ال لروف البي يلة مقلملا

الفرعية للعاملين .

المكير القالم :االطار الميدا ي للدراضة
ا تمل لا االطارعلح جا بين ما :
اوال  :وص

وع عخيص رأس المال االجتماعي من خالل ارعاعث في الم مة المبكي ة

اظتللر مع يللا

 (X1,X2,X3,X4,X5ان ) (83.3مللن

الجللدول  ) 1رعللأن رعللد المعللايير اللللي مقلتللر الفق ل ار

المبكي ين اعفقيا علح ان المعايير عستكلر لخدمة االفكار التي علدور فلي ال لان العلاملين وبلان لللأل بيضل حسلابي )3.96

وا كلراف معيللاري  , )0.85ولللالزه للللأل اعفللاع  ) 66.6مللهتم رعللأن عيظيل

يرومين الكايل عليتا  ،علما ان المعدل العاه للعفاع بين المبكي ين رعأن
الفق ار المعبرت عن المعايير رد بل

البعد .

أملا علن رعلد العالرلا

مايمتلكي للر مللن معللايير لاللالم المعرفللة التللي

 )73.32مما ييفر لها ا باعا بيجليع عيجلر ايجلابي للدئ المبكلي ين رعلأن التمسلأل بتللا

االجتماعيلة السلائدت فلي المه ملة المبكي لة والللي مقلتلر الفقل ار

 ) 72.9من المبكي ين اعفقيا علح ان العالرا

 )X6,X7,X8,X9,X10فقلد عبلين ان

االجتماعية عمقل ضبيال فاعال لتهمية المعرفة فيتا

وبالمقابلل جلد ان  )54.2اعفقليا عللح ان للث العالرلا

عفعلل فعلتلا فلي مجلال عهعلي االفكلار وطلرح المبلاع ار

بيض حسابي  )3.73وا كراف معياري  )0,92اما المعدل العاه للعفاع بين المبكي ين رعأن رعد
العالرللا

االجتماعيللة فقللد جللا ركللدوع  )66.24ممللا يه للر له لا ان العالرللا

المعرفة واكتساا المتارت الح حد ا تا عديم زخم الخب ار
ولأعي رعد الققة اللي عرجمتر الفق ار

في اطار التفاعال

وبلان للللأل

االجتماعيللة با للت مللدخال فللاعال لتهميللة

القائمة بين المبكي ين .

 )X11,X12,X13,X14,X15ليه ر لهلا اعفلاع  )87.5ملن المبكلي ين عللح ان الققلة

عستم في اررار اال تعار المعرفي بين اطراف العمل وبيض حسابي  )4.23وا كراف معيلاري  )0.86يلدعم لللأل عور الققلة
فلي ا هللا التبللاعل المعرفلي الللح حللد ا تلا مقلللت االضللاس الفاعللل للا مااررعللر اعفارللا

العاه للعفاع رعأن رعد الققة رد بل

 )78.74مما يهمن الفرصة للقيل رأن
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 )70.8ملن المبكللي ين علللح ان المعللدل

الققة عمقل جي ر التفاعل واضاس التبلاعل المعرفلي ركيلم ا تلا با لت البعلد الفاعلل فلي عرضليخ علرئ التفلاعال
المجال المعرفي أي الريمة للمعرفة الا با ت مجرعت من الققلة وخاليلة ملن حلاال
يج

االجتماعيلة فلي

التعتلد وااللتل اه أي ان المعرفلة التلي هعلد ا

ان عكين م عمة رالققة ومكايملة رمعلايير مقلملا لي متكربلة فلي اطلار العالرلا

االجتماعيلة وفلي لللأل ا لارت حيلة اللح

اماا ية اال تعار المعرفي .

وبها ا علح ماعقده يتلم للباحقين ان مستيئ عيافر رأس المال االجتملاعي فلي المه ملة المبكي لة وحسل
المعايير  ،العالرا

اال رعلاع المفسلرت للر

االجتماعية  ،الققة ) يعاس عرجة من االيجابية ولقر حالة من التفاعلية وعللح كلي يجعلل مهلر المكلرت

االضاس لمجميعة من رؤوس االميال االخرئ .

ا يا  :وص

وععخيص رأس المال الفكري من خالل مه راعر في المه مة المبكي ة

بعفت مع يا

الجدول  ) 1رخاليص رأس الملال الفكلري فلي المه ملة المبكي لة فقلد عبلين ملن خلالل مه لراعر

المعرفللة  ،المتللارت  ،الخب لرت ) ان المعرفللة التللي فس لرعتا الفق ل ار

 )X16,X17,X18,X19,X20بللان لتللا الهاللي

االوفللر ال

اعفا  ) 91.6من المبكي ين عللح ان العلاملين ملن لي المعرفلة يه لر الليتم رعلين االعتبلار مقابلل  )72.9ملهتم اعفقليا عللح
عقديمتم الدعم للي المعرفة في مه متتم وبان للأل بيض حسابي )3.98

وا كلراف معيلاري  ) 0.91وللأعي لللأل مهسلجما ملل المعلدل العلاه للعفلاع بلين المبكلي ين ال بلل
كمه لرآخر مللن مه ل ار رأس المللال الفكللري فقللد عبللر عهللر الفق ل ار

اجارللا

 )79.98أملا رعلأن المتلارت

) )X21,X22,X23,X24,X25فقللد عبللين مللن خللالل

المبكللي ين ان  ) 77.1مللهتم اعفق ليا علللح القيللاه رأضتكلللار المتللا ار عهللد االرللداه علللح اعخللال أيللة ر ل ار ار فللي ميللدان

العملل يقابلل لللأل اعفلاع  ) 66.7ملهتم عللح ان المتلا ار السلليبية ح يلت رالهالي

االوفلر فلي مجلال اال تملاه

وبيضل

حسللابي  )3.83وا كلراف معيللاري  ) 0.97امللا المعللدل العللاه للعفللاع رعللأن لللا المه للر وبخالليص حالللة التيافللا فقللد بل ل
 )73.76ولاللاع ان يلليفر للللأل ا باعللا ايجابيللا رعللأن اال تمللاه رالبهللا المتللاري والتربي ل عليللر الللح حللد ا للر احللد المه لل ار

الداعمة والماي ة لرأس المال الفكري .

وفيمل ل ل للا يخل ل ل للص مه ل ل ل للر الخب ل ل ل لرت بأحل ل ل للد المه ل ل ل ل ار المفسلل ل ل لرت ل ل ل ل لرأس المل ل ل للال الفكل ل ل للري فل ل ل للا عبل ل ل للر عهل ل ل للر
 )X26,X27,X28,X29,X30ورد عبين من خالل اجارا
خبراعتم خدمة لالالم ا لداف مه ملتتم وبلان لللأل
الخبلرت رلد و لعت فلي المقلاه االول عهلد عكليل

المعدل العاه للعفاع بين المبكي ين رد بل

الفق ل ل ل ل ار

المبكي ين ان  )85.4من المبكي ين اعفقيا عللح ضلعيتم لتجهيلد

بيضل حسلابي  )3.98وا كلراف معيلاري  )0.70مملا يعهلي ان

العلاملين رأيللة متملا

للا ملا اررعلر اجارلا

 )70.8ملن المبكلي ين علمللا ان

 )76.22وفي للأل مهكح ايجابي رعأن اال تماه رالخبرت .

وبهللا ا علللح ماعقللده يتلللم للبللاحقين ان هللات ا تمامللا جللديا رمه ل ار رأس المللال الفكللري وعلللح الهكللي اللللي ا عاللس علللح

مستيئ عكققر  ،فالمعرفة با ت مي ل عهاية وعربي والمتارت مستكلرت والخبلرت مفعللة مقلملا لي مجهلدت لالالم المعرفلة مملا

يعهي ان لث القال ية عتكرت علح وفا مسا ار عع ز رأس المال الفكري وعدعمر رقدر ما ععبر عهر .
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المتغي ار

اعفا رعدت

مكايد

ااعفا

الاعفا رعدت

الاعفا

أرعاع رأس
المال
االجتماي

اليض
التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

الكسابي

اال كراف
المعياري

المعاير
X1

17

35.4

18

37.5

13

X2

13

27.1

20

41.7

10

20.8

X3

17

35.4

15

31.2

13

27.1

2

X4

10

20.8

30

62.5

6

12.5

0

0

X5

15

31.2

21

43.8

10

20.8

1

2.1

المعدل

29.9

43.3

8

4

27.1

0

0

0

0

4,08

0.79

5

10.4

0

0

3.85

0.95

4.2

1

2.1

3.94

1.00

2

4.2

3.96

0.85

1

2.1

4

0.90

21.66

1.68

3.34

3.966

0.898

العالرا
االجتماعية
X6

12

25

23

47.9

7

14.6

6

12.5

0

0

3.85

0.95

X7

10

20.8

22

45.8

15

31.6

0

0

1

2.1

3.83

0.83

X8

14

29.1

21

43.8

12

25

1

2.1

0

0

4

0.80

X9

12

25

14

29.2

19

39.6

3

6.2

0

0

3.73

0.92

X10

16

33.3

15

31.3

14

29.2

3

6.2

0

0

3.92

0.94

26.6

المعدل

28

39.6

0.42

5.4

4

3.866

0.888

الققة
X11

16

33.3

18

37.5

13

27.1

1

2.1

0

0

4.02

0,84

X12

20

41.7

22

45.8

4

8.3

1

2.1

1

2.1

4.23

0.86

X13

14

29.2

22

45.8

11

22.9

1

2.1

0

0

4.02

0.79

X14

19

39.6

18

37.5

9

18.7

1

2.1

1

2.1

4.1

0.93

X15

21

43.8

19

39.5

6

12.5

1

2.1

1

2.1

4.21

0.90

المعدل
المعدل العاه

37.5

41.2

2

2

31.3

41.3

8

9

17.9

2.1

1.26
4.116

22.52
15

3.61

1.12
3.982

0.864
0.883

مه ار رأس
المال الفكري
المعرفة
X16

22

45.8

22

45.8

3

6.3

1

2.1

0

0

4.35

0.70

X17

11

22.9

27

56.2

7

14.6

1

2.1

2

4.2

3.92

0.92

X18

14

29.2

24

50

8

16.6

2

4.2

0

0

4.06

0.81

X19

15

31.2

20

41.7

11

22.9

1

2.1

1

2.1

3.98

0.91

X20

17

35.4

20

41.7

10

20.8

1

2.1

0

0

4.1

0.81

32.9

المعدل

16.24

47.0

1.26

2.52

8

4.082

0.830

المتارت
X21

13

27.1

19

39.6

12

25

3

6.2

1

2.1

3.83

0.97

X22

17

35.4

19

39.6

11

22.9

1

2.1

0

0

4.08

0.82

X23

18

37.5

18

37.5

9

18.7

2

4.2

1

2.1

4.04

0.97

X24

7

14.6

29

60.4

10

20.8

2

4.2

0

0

3.85

0.71

X25

13

27.1

24

50

9

18.7

1

2.1

1

2.1

3.98

0.86

المعدل

28.3

45.4

4

2

21.22

1.26

3.76

3.956

0.866

الخبرت
X26

10

20.8

28

58.3

9

18.8

1

2.1

0

0

3.98

0.70

X27

23

47.9

18

37.5

6

12.5

0

0

1

2.1

4.29

0.85

X28

18

37.5

18

37.5

10

20.8

1

2.1

1

2.1

4.04

0.94

X29

18

37.5

16

33.3

13

27.1

0

0

1

2.1

4.04

0.92

17

35.4

17

35.4

10

20.8

2

4.2

2

4.2

3.94

1.06

X30
المعدل
المعدل العاه

35.8
2
32.3
5

الجللدول  (1التيزلعللا

40.4

20

1.68

2.1

44.3

19.15

2.65

1.54

التك ار اريللة والهس ل

ومه ار رأس المال الفكري

الم يلللة واالوضللاط الكسللابية واال ك ارفللا

16

4.058
4.032

0.894
0.863

المعيارلللة ترعللاع رأس المللال االجتمللاعي

االرعباط بين ارعاع رأس المال االجتماعي ومه ار رأس المال الفكري في المه يمة المبكي ة

القا  -:عالرا

اظتللر مع يللا

عاللللة معهيلللة بللين الققللة ببعللد مللن ارعللاع رأس المللال

الجللدول  ) 2وجلليع عالرللة ارعبللاط ايجابيللة لا

االجتماعي وبين المعرفة بمه ر من مه ار رأس المال الفكري ورد بلغلت رليت العالرلة  )0,744عللح حلين جلد ان العالرلة
بين العالرا

االجتماعية بأحد االرعاع الدالة علح رأس المال االجتماعي وبين المتارت رلد بلغلت  )0,59أملا ملل المعلايير فقلد

ريمة العالرة  )0.615االمر اللي يفسلر لهلا ان الققلة بلان لتلا ورعتلا فلي رأس الملال الفكلري يلالزه لللأل المعلايير لم

عكدع
العالرا

االجتماعية أي ان عكيلهة رأس المال االجتماعي علع

عو ار فاعال في بها رأس الملال الفكلري ركيلم ان رأس الملال

االجتمللاعي يمقللل المر للد والميجللر ل لرأس المللال الفكللري فمللا جللدوئ العالرللا

المتاري وعراكم الخب ار

.

االجتماعيللة عون رفللد ا رالجا ل

المعرفللي والبهللا

م للن ه للا يتل للم له للا ان عكق للا الفر للية الرئيس للة للد ارض للة والت للي ا للت عل للح وج لليع عالر للة ارعب للاط ب للين ارع للاع رأس الم للال

االجتماعي مهفرعت وبين مه ار رأس المال الفكري ) .

أما عن عالرة االرعباط علح المسلتيئ الكللي بلين رأس الملال االجتملاعي وبلين رأس الملال الفكلري فقلد عبلين ملن الجلدول

 )3ان هات عالرة ارعباط بدرجة  )0.648االمر اللي يه لر لهلا ان رأس الملال االجتملاعي يلرعب بلرأس الملال الفكلري بملا
ان االخير يرعب راالول مما يفسر لها جملة ملامين مهتا :
 .1ان المعرفة رأ د الكاجة ال ح الققة الداعمة لتلا والمعلايير المه ملة لكيفيلة اضلتغاللتا والعالرلا

االجتماعيلة المسلا مة

في عر ا وعلح كي يجلي عور التهدضة االجتماعية رجا بيتا التقهي والجماعي .

 .2ان البهلا المتللاري يعل ز رالمعللايير ولقلر رالققللة بي تللا الللدرس االول فلي بللل ميللاعين الكيللات وعللح كللي يجلللي ا ميللة
العالرلا

االجتماعيلة فلي عرضليخ المتلا ار علملا ان االمتلا ار عتخلل ا لاال متهيعلة مهتلا ملايخص السلليت وآخلر رللد

يهارف للتقهيا
 .3عتأطر الخب ار
ملداث اال سل

.
في اطلار المفاعللة الكيلة بلين ارعلاع رأس الملال االجتملاعي ركيلم ان بلل رعلد ملن للث االرعلاع يأخلل

فلي مجلال الخبلرت فلالخبرت فلي اطلار المعلايير اكقللر فعلال بملا ا تلا اكقلر عللأ ي ار عهلد ارت ار تلا رالققلة فلللال

عن ا تا اكقر اعساعا بل ا تعلا ار عهلد ع عيمتارالعالرلا
والفر يا
الجدول

االجتماعيلة  ،و للا مايجسلد عكقلا الفر لية الرئيسلة االوللح

الفرعية المهبققة عهتا .

 ) 2عالرا

االرعباط بين ارعاع رأس المال االجتماعي ومه ار رأس المال الفكري في المه مة المبكي ة

المتغير المستقل راس المال
االجتماعي في ظل ارعاعث )

المعايير
المتغير المعتمد

راس المال الفكري

العالرا

x1 –x5

االجتماعية

x6 – x10

الققة

رأس المال

x11 – x15

االجتماعي

من خالل مي راعر)
المعرفة x16 – x20

**0.539

*0.352

المتارت x21 –x25

**0.615

**0.594

الخبرت x26 – x30

**0.521

**0.501

رأس المال الفكري

**0.587

مم0.502
17

**0.744
**0.485
**0.625
**0.703

**0.585
**0.603
**0.583
**0.648

المادر  :من اعداع الباحقين في ظل تائج الكاضبة االلكترو ية راالعتماع علح بر امج SPSS

 ) 3عالرا

االرعباط بين رأس المال االجتماعي ورأس المال الفكري في المه مة المبكي ة

المتغير المستقل
رأس المال االجتماعي)

المتغير المعتمد
مم0.648

رأس المال الفكري

المادر  :من اعداع الباحقين في ظل تائج الكاضبة االلكترو ية راالعتماع علح بر امج SPSS
رارعا  - :عكليل التباين بين ارعاع رأس المال االجتماعي ومه ار رأس المال الفكري في المه مة المبكي ة
يي للم الجللدول  ) 4تللائج اال كللدار المتعللدع لمللدئ عللأ ير ارعللاع رأس المللال االجتمللاعي المعللايير  ،العالرللا

االجتماعيللة ،

الققة ) في المعرفة بمه ر من مه ل ار رأس الملال الفكلري  ،ورلد عبلين ان االرعلاع القال لة المعبلرت علن رأس الملال االجتملاعي
عه ر رعال متباين في المعرفة حيم بلغت ريمة عرجة التأ ير  )Bلتا
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المعرفة بأحد مه ار رأس المال الفكري

 )0.659 ، 0.162 ، 0.236بما ا ار ريم  )5.321 ، 1.412 ، 1.962 Tوبمستيلا

عاللة بلغلت )0.000

ورلد اظتللر ريملة معامللل التكديلد  )0.684مقللدار لللا اال لر بمللا بلغلت ريمللة  )Fالمكسليبة  )31.787وبمسللتيئ عاللللة
 ، ) 0.000ممللا يفسللر لهللا ان تللائج االختب للار عقللر بيجلليع عللأ ير متبللاين ترع للاع رأس المللال االجتمللاعي أي ربلليل الفر للية
الفرعية للدراضة والتي ات علح وجيع عأ ير متباين ترعاع رأس المال االجتماعي
المعلايير  ،العالرللا

االجتماعيلة  ،الققللة ) .فللي المعرفلة أي ربلليل الفر لية الفرعيللة للد ارضللة والتلي اللت عللح وجلليع عللأ ير

متباين ترعاع رأس المال االجتماعي في المعرفة) وفي للأل عأكيد علح ان المعايير عستم في
العالرا

لب و وعه ليم المعرفلة بملا ان

االجتماعية عستم في علر ا وحتلح علأمين عرجلة ملن االضلتجارة لتلا عللح حلين جلد ان الققلة عملارس عور المقبلت فلي

لللث المعرفللة أي ال ريمللة للمعرفللة عون ارت ار تللا رالققللة والعمللل رملللاميهتا ممللا يعهللي لهللا ان لللث االرعللاع عتللرت مللديا

متبايهة في المعرفة بمه ر من مه ار رأس المال الفكري في اطار الدراضة الكالية

الجدول

عأ يرلللة

 ( 4اال كدار المتعدع التأ ير ترعاع رأس المال االجتماعي في المعرفة بمه ر من مه ار رأس المال الفكري
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B

المتغيرالمستقل

R2
B0

 Fالمكسيبة

 Tالمكسيبة

B1

مستيئ
المعهيلة

المتغير
المعتمد
0.268

0.236

- 0.176

0.162

المعايير
العالرا

1.962
0.684

0.000

31.787
0.000

1.422

االجتماعية
0.725

الققة

0.659

 )Fالجدولية )8.59

5.321
 )Tالجدولية )2.402

المادر  :من اعداع الباحقين في ظل تائج الكاضبة االلكترو ية راالعتماع علح بر امج SPSS
ياعل

0.000
)df(44,3

الجلدول  )5علن اال لر الللي عتربلر ارعلاع رأس المللال االجتملاعي فلي المتلارت بمه لر ملن مه ل ار رأس الملال الفكللري

ور د عبين ان لث االرعلاع عله ر عللح كلي
 ) 0.322بملا ا لار رليم  )Tلتلا

لعي

فلي المتلارت حيلم بلغلت رليم عرجلة التلأ ير  )Bلتلا ، 0.224 ، 0.280

 )2.080 ،1.574 ، 1.823وبمسلتيلا

الدالللة  )0.000وبالمقابلل فلان التلأ ير

االجمالي لتلث االرعاع المعبرت عن رأس المال االجت ماعي بان لر عأ ير في المتارت حيم بلغلت ريملة معاملل التكديلد )0.579
كما اكد

ريمة  )Fالمكسيبة  )20.180ريمة لا التأ ير وبمستيئ عاللة  )0.000مملا يه لر لهلا وجليع عرجلة ملن التلأ ير

العالرللا

وعقللر فعلللر الققللة علللح مسللتيئ المه مللة المبكي للة  ،للللا عقبللل الفر للية القا يللة التللي اللت علللح وجلليع عرجللة مللن

ت.رعللاع رأس المللال االجتمللاعي فللي المتللارت التللي يمتلكتللا المبكللي ين  ،أي ان التهللية المتللاري يخلللل لمعللايير مقلمللا عدعمللر

التأ ير ترعاع رأس المال االجتماعي في المتارت ) علح مستيئ المه مة المبكي ة .

 .الجدول  (5اال كدار المتعدع التأ ير ترعاع رأس المال االجتماعي في المتارت بمه ر من مه ار رأس المال الفكري
المتارت بأحد مه ار رأس المال الفكري
B

المتغيرالمستقل

R2
B0

B1
20

 Fالمكسيبة

 Tالمكسيبة

مستيئ
المعهيلة

المتغير
المعتمد
المعايير

0.293

0.280

العالرا

0.225

0.224

1.823
0.579

0.000

20.180
0.000

1.574

االجتماعية
الققة

0.322

0.328

2.082

 )Tالجدولية )2.402

 )Fالجدولية )8.59

0.000

)df(44,3

المادر  :من اعداع الباحقين في ظل تائج الكاضبة االلكترو ية راالعتماع علح بر امج SPSS
للعي

يعللير الجللدول  )6الللح وجلليع ع لأ ير

ان عكلين متبايهلة حسل

الخبرت علما ان عرجلة للا التلأ ير بلاع
،.102

ترعللاع رأس المللال االجتمللاعي المعللايير  ،العالرللا

 ) 0.475بماا للار رلليم )T

، 1.216

االجتماعيللة  ،الققللة ) فللي

ماافالكت عهتلا رليم عرجلة التلأ ير )B

 )2.559 ، 0.596الللح

للع

0 ، 0.224

معهيلللة التللأ ير وبمسللتيئ عاللللة

 ) 0.000و للي ارللل مللن الكللدوع المقبيلللة فللي لللث الد ارضللة و للي لغايللة  ، )0.05امللا عللن مجمللل عللأ ير لللث االرعللاع القال للة
المفس لرت لل لرأس المللال االجتم للاعي فهج للد ان عأ ير للا رك للدوع  ) 0.485و للي ريم للة معام للل التكديللد ور للد اكللد

المكسيبة  )13.785وبمستيئ عاللة . )0.000

وفللي للللأل ا للارت الللح ان ارعللاع رأس المللال االجتمللاعي المتبهللات فللي الد ارضللة جللا عأ ير للا
الفرعية القالقة للدراضة والتي ارر

بيجيع عأ ير

المال الفكري في اطار الدراضة الكالية .

عي

المجاال

.

والعالرا

التأ ير مل وجيع عرجة ملن الهسلبية أي ان ارعلاع رأس الملال

ف للي المج للال المعرف للي والبه للا المت للاري وعل لراكم الخبل ل ار

االجتماعية ي جي ر عالرا

للعيفا  ،ممللا يعهللي ربلليل الفر للية

ومتباين ترعاع رأس الملال االجتملاعي فلي الخبلرت بأحلد مه ل ار رأس

ومل تائج االختبار المعار لتا ضلفا اال ان للباحقين رأيا يقرحاال
االجتم للاعي عتك للرت بي ب للا

لل للأل ريم للة )F

 ،فالمع للايير للي ميا للا ي ه م لله م لكاف للة

العمل والققة ي مافات لتلث العالرا

ومترجم لمستيئ االلتل اه رالمعلايير

الخبرت بأحد مه ار رأس المال الفكري
B

المتغيرالمستقل

R2
B0

B1
21

 Fالمكسيبة

 Tالمكسيبة

مستيئ
المعهيلة

المتغير
المعتمد
المعايير

0.216

0.224

العالرا

0.094

0.102

1.216
0.485

0.000

13.785
0.596

0.000

االجتماعية
الققة
الجدول

0.446

2.559

0.475

0.000

 ( 6اال كدار المتعدع التأ ير ترعاع رأس المال االجتماعي في الخبرت بمه ر من مه ار رأس المال الفكري

 )Fالجدولية )8.59

 )Tالجدولية )2.402

المادر  :من اعداع الباحقين في ظل تائج الكاضبة االلكترو ية راالعتماع علح بر امج SPSS
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)df(44,3

االضتهتاجا

والتيصيا

اوال  :االضتهتاجا
عمخلت تائج الدراضة الكالية عن جملة اضتهتاجا

ابرز ا :

 .1ع ليافر ارعللاع رأس المللال االجتمللاعي فللي المه مللة المبكي للة وبمسللتيئ جيللد فالعالرللا
للار ة للسللليبيا

االجتماعيللة رائمللة والمعللايير

والققللة ضللائدت ممللا يعهللي ان علللأل المه مللة عمتلللأل ار للا اجتماعيللا يماهتللا مللن احت ليا التكللديا
بروحتا اال سا ية مقلما يفعل التقا ة رمدا ا الفهي .

واالخل رفكرت المتهدس االجتماعي اللي يديم العالرا

رأس المللال الفكللري فللي المه مللة المبكي للة فالمعرفللة متكربللة والمتللارت مت ليافرت الللح حللد مللا

لر
 .2عكقللا سللبي لمه ل ا

والخبرت مستقمرت ركيم ان لث القال ية الت مقلقا راعدعر المعرفلة والمتفلهن فلي بفا علر المتلارت والخبلرت مملا يفسلر
له للا ان المعرف للة عمق للل ما للد ار ا رائي للا ف للي المه م للة عيه للة الد ارض للة ال للح ح للد ا ت للا با للت ق للة فا للل وعمييل ل ب للين
والسلبيا

االيجابيا

مجاال

ف

العمل .

 .3وجليع عالرلة ارعبلاط عللح المسللتيلين الكللي والج ئلي بلين رأس الملال االجتمللاعي ورأس الملال الفكلري فلي المه مللة
المبكي ة ركيم ان االرعاع الماي ة لرأس المال االجتملاعي ارعب لت رالمه ل ار الداللة عللح رأس الملال الفكلري لتلا
أي ان المع للايير والعالر للا

االجتماعي للة والقق للة اض للتقمر لا للالم المعرف للة والمت للارت والخبل لرت وف للي لل للأل ا للارت ال للح

حايل حالة من التكامل بيهتما علح مستيئ الدراضة الكالية .

 .4وجيع عأ ير متباين الرعاع رأس الملال االجتملاعي عللح مسلتيئ المه ملة المبكي لة فلي مه ل ار رأس الملال الفكلري
ركيم ان بل رعد لر مديا

عأ يرلة في لث المه ار

مل االخل به لر االعتبلار ان اجملالي التلأ ير بلان رائملا فلي

اطار معامل التكديد علما ان سبية التأ ير وعبايهلر عمقلل حقيقلة فعليلة  ،ال لليس ملن المعقليل ان ارعلاع رأس الملال
االجتماعي لتا عأ ي ار
جا

متساولة فلي ال معرفلة والمتلارت والخبلرت الن بلل رعلد رلر امتلداعث وورعلر فلي ميلدان العملل لللا

علح لا المستيئ من اليص

التأ ي ار

.

ا يا  :التيصيا
بها ا علح ما عيصلت الير الدراضة الكالية من اضتهتاجا
.1

فقد عم عقديم مجميعة من التيصيا

ابرز ا :

رورت العمل علح عفعيل وحدت البكم والت يلر في المه مة المبكي ة وعلح كي يسلتم فلي عرضليخ مفتليه المعرفلة

الهع ة ركيم يتادر صهاة المعرفة المرب االول وعلح كلي يتليم لتلم اطلالع االفكلار وعيظيل
عون ريد او مكدعا

االعتبار حاال
 .2العمل عللح عكقيل

ععما للمتا ار

مخل و تم الفكلري

وعهمية الخب ار الح حد يية اليعي المه مي في بافة المجلاال

االضتقمار االفلل للعالرا

آخللين به لر

االجتماعية في اطار التمسأل رالمعايير والعمل رملمين الققة .

الجتليع للدئ العلاملين فلي المه ملة المبكي لة رعلأن رأس الملال االجتملاعي ركيلم عمتلد العالرلا

االجتماعيلة وعغللير فلي رللاة الته ليم وعسلليع المعلايير الللح حلد عللد ا المله م الفعلللي للتالرفا
عرجة االرعكاز عليتا في بل الهعاطا

وعتللأجج الققلة الللح حللد

فما ريمة اال سان عهد ة الققة مهر وما ا مية المهلتج او الخدملة عهلدما يفقلد

لث الخاصية  ،مما يعهي ا مية بليرت لث الجتيع في المه مة المبكي ة ركيم يبقح رأس الملال االجتملاعي المكلرت
الفاعل ال ع ة المه مة مقلما يمقل ضر عيميمتتا .
 .3العمللل علللح خلللا رهاعللة لللدئ المبكللي ين فللي المه مللة عيهللة الد ارضللة رأ ميللة بقافللة رأس المللال االجتمللاعي وعللد ا
المه لللا الفاعللل لكللاال

فالعالرا

عيلد عفاعال

الك ليار وعبللاعل ال لرأي بي تللا السللبيل اال س ل

و لث يهبقا عهتا افكار وعاي ار
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لللتالرم االفكللار وار لرار حالللة القللدح العقلللي ،

وعلح كي يجللي ظتلير المعرفلة وبل وا المتلا ار

وصليال

الللح ع لراكم الخب ل ار
معتربا

والعالرا

 ،فمللا جللدوئ وجلليع الفللرع رمع ل ل عللن االخ لرلن مللالم يللتم صللتر لاعللر فلليتم وعتكلليل االفكللار الللح
الح جسير للتياصل واررار حاال

التكامل علح المستيلين الفكري واالجتماعي .

للرورت االخ للل رالمس للارلن االجتم للاعي والفك للري ل للدئ المبك للي ين ركي للم عيظل ل

.4

الجيا

االجتماعي للة را للل اعجا اعت للا لخدم للة

الفكرلة مقلما عستكلر االفكلار لالالم المسلا ار االجتماعيلة أي ان المسلارلن ارلرا اللح التكاملل والتفاعلل

مل رعلتما ركيم ي تران بمتال واحد و ها ا ارت الح ان رأس المال الفكري يمقل عالملة مللي ة رقلدر ملا يتلرجم
رأس الملال االجتملاعي عياملل القلليت واللدعم واالضلهاع  ،للللا عبلدو الكاجلة الللح التكاملل بيهتملا رائمللة فملا ريملة االفكللار

عون الدعم وما ا مية العالرا

االجتماعية عون ا رائتا راالفكار الهقية .
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االضتبا ة

الساله عليام

لل بين ايديام االضتبا ة الخاصة رالبكم الميضيه التكامل بين رأس المال الفكري ورأس المال االجتماعي) عراضة

حالة لدئ العاملين في مارف الرافدين .

يرجح االجارة علح االض لة الم روحة بدون لبراالضما علما ان المعليما

عستخده ال ار

البكم العلمي

فق  .............اكرلن ععاو كم معها .

الباحقين

27

اعفا

العبارت

رعدت
1

ععمد الح اضتكلار المعايير عهد اضتخدامأل المعرفةفي
مه متأل .

2

عجعل من المعايير السائدت في مه متأل مدخال تكتساا
المعرفة من االخرلن .

3

عيظ

ماعمتلكر من معايير لاالم المعرفة التي عروه

الكايل عليتا .
4

عستكلر المعايير لخدمة االفكار التي عدور في ال ان
العاملين في مه متأل .

5
6

عه ر الح المعايير برؤلة عخده المعرفة وععمل علح

اعارعتا .

عمقل العالرا

االجتماعية السائدت في مه متأل ضبيال

فاعال لتهمية المعرفة فيتا .
7

عرئ في العالرا

االجتماعية السائدت في ميدان عملأل

اضاضا ل رح معارفأل .
8

عجهد العالرا

االجتماعية في عملأل لاالم عهمية

متاراعأل في العمل .
9

عفعل العالرا

االجتماعية فعلتا في مجال عهعي

االفكار وطرح المباع ار .
10

عه ر العالرا

االجتماعية السائدت في مه متأل االضاس

الفاعل لتهعي متاراعأل .
11

عكتس

الققة االضاس الفاعل في التباعل المعرفي في

ميدان العمل .
12

عستم الققة في اضدا روح اال تعار المعرفي بين اطراف

13

ععمل الققة علح عرضيخ عرئ البها المتاري في العمل .

14

العمل .

عقيع الققة الح اررار حاال

الكيار المي يعي بين

العاملين .
15

عع ز الققة حاال

الكس

المعرفي لدئ العاملين في

مكي عملأل .
16

عه ر الح لي المعرفة رعين االحتراه .

17

ععمد الح االفاعت من افكار لي المعرفة في مه متأل .

18

علل العاملين من لي المعرفة في المقاه االول في
مه متأل .
28

اعفا

مكايد

الاعفا

الاعفا
رعدت

19

عقيه بتأمين الدعم للي المعرفة في مه متأل .

20

يمقل لوي المعرفة في مه متأل اضاس جاحتا .

21

عهال المتا ار السليبية الهاي

االوفر في مجال

ا تمامأل .
22

عجد في البها المتاري لمه متأل اضاس ريعتا .

23

عستكلر المتا ار الفعلية عهد التعامل مل المستجدا
التقا ية .

24
25

ععمد الح عهمية متاراعأل االعراكية في ميدان العمل .
عقيه راضتكلار المتا ار

في مه متأل للق ار ار التي

عتخل ا .
26

عجهد خب ار العاملين في مه متأل خدمة لاالم ا دافتا
.

27

عستعين بلي الخبرت في مه متأل عهد صيا ة
اضتراعيجياعتا .
مج لة للي الخبرت في مه متأل .

28

عقده ماافة

29

علل الخبرت في المقاه االول عهد عكلي

العاملين في

مه متأل .
30

عيظ

اماا يا

مه متأل الكتساا الخب ار الجديدت .

29

