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 : ملخص
لتحديد العالقة املوجودة بني رأس املال البشري، نشر املعرفة واألداء اإلنتاجي باملؤسسة الوطنية 

باملؤسسة، مت  مسريةاستمارة استبيان على إطارات وإطارات  151للصناعات اإللكرتونية مت توزيع 
 .لتحليل املعطيات واختبار الفرضيات (smart pls)استعمال برنامج 

توصلت النتائج إىل وجود عالقة قوية بني رأس املال البشري واألداء اإلنتاجي وبينه وبني نشر 
املعرفة، أكدت النتائج كذلك وجود عالقة إجيابية بني نشر املعرفة واألداء اإلنتاجي للمؤسسة، ويف األخري 

شري واألداء اإلنتاجي باملؤسسة توصلنا إىل أن نشر املعرفة يعترب وسيط ذو تأثري إجيايب بني رأس املال الب
 .الوطنية للصناعات اإللكرتونية

 .أداء، إنتاجي، رأس املال البشري، نشر، معرفة:كلمات مفتاحية
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Abstract: 

Understanding the various effects that exist among human capital, 

knowledge sharing and poductive performance ist he mais purpose of this 

study. Data were gathred from 151 employees working in the National 

Enterprise of Electronic Industries in Algeria. We used smart pls to analyse 

research and test hypotheses data. 

The results oft he analysis revealed that human capital had a positive 

effectt on productive performance and khowledge sharing. The results also 

showed that knowledge sharing had a positive effect on productive 

performance. Finally it was found that knowledge sharing had a positive 

mediating effect on the relationship between human capital and productive 

performance.  

KeyWorsd: Knowledge; Human Capital; Sharing; Productive. 

Jel Classification Codes: J26, L11, L63. 
 

 : مقدمة .5
يتميز العصر احلايل بانتشار ظاهرة العوملة وانفجار اإلبداع التكنولوجي مما ساهم يف زيادة حدة 

حيث أدت هذه التطورات إىل ظهور مشكلة حيوية تتمثل يف   املنافسة بني املنظمات يف خمتلف اجملاالت،
كيفية حتديد القيمة احلقيقية ملنظمات األعمال، تنطوي هذه األخرية على نوعني من األصول حىت 

تتضمن تستطيع ممارسة نشاطها األساسي ومها األصول املادية امللموسة واألصول املعنوية الغري ملموسة، 
اصر أساسية قد تفوق يف أمهيتها النسبية العناصر األساسية لألصول املادية، وقد األصول غري امللموسة عن

أدى هذا االعتقاد السائد يف منظمات األعمال إىل تزايد االهتمام بالالملموسات وبشكل خاص رأس 
ر وتوليد املال البشري الذي يعترب وحدة إنسانية للثروة القائمة على األفراد وخرباهتم وقدراهتم على االبتكا

املعرفة اجلديدة، حيث أصبح رأس املال البشري يف العصر احلايل املادة اخلام اليت تتولد منها نتائج املنظمة 
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تستخدمها املنظمات لرفع قيمتها وحصتها يف األسواق احمللية والعاملية، من  أنواألداة الفعالة اليت ميكن 
 :هذا املنطلقة نطرح اإلشكالية التالية

ما مدى تأثير رأس المال البشري على األداء اإلنتاجي للمؤسسة الوطنية للصناعات 
 اإللكترونية بوجود نشر المعرفة؟

 :فرضيات الدراسة .5.5
 يؤثر رأس املال البشري على األداء اإلنتاجي للمؤسسة الوطنية للصناعات اإللكرتونية؛ -
 ملؤسسة الوطنية للصناعات اإللكرتونية؛هناك عالقة بني رأس املال البشري ونشر املعرفة يف ا -
 هناك عالقة بني نشر املعرفة واألداء اإلنتاجي يف املؤسسة الوطنية للصناعات اإللكرتونية؛ -
يف كمتغري وسيط هناك تأثري غري مباشر لرأس املال البشري على األداء اإلنتاجي بوجود نشر املعرفة   -

 .املؤسسة الوطنية للصناعات اإللكرتونية
يف  األمهية اليت تكتسيها املتغريات املبحوثة اليت تتمثلتتجلى أمهية هذا البحث يف : أهمية الدراسة .8.5

 ، وملا هلا من أمهيةباعتبارها من املتغريات املعاصرة يف األدب اإلداريرأس املال البشري، واألداء اإلنتاجي 
 .باعتبار أن الطبيعة الذاتية لرأس املال البشري وصعوبة منذجته

 :هندف من خالل هذه الدراسة إىل: أهداف الدراسة  .3.5
تبقى احلاجة ضرورية وقائمة إىل الكتابة يف هذا املوضوع من جهة، ومن جهة أخرى فإنه ميكن أن  -

  ؛يكون االختالف يف عرض املادة العلمية أساس الفائدة املرجوة
 ؛التعرف على مدى تأثري رأس املال البشري على األداء اإلنتاجي -
 ؛حاجة املنظمات لالستفادة من رأس ماهلا البشري وجتسيدها يف أدائها اإلنتاجي -
 .تقدمي بعض االقرتاحات يف ضوء نتائج الدراسة -
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بناء على طبيعة املوضوع واألهداف اليت يسعى الباحثني إىل حتقيقها من خالل :منهج الدراسة .1.5
وأثره على األداء رأس املال البشري  الذي حناول من خالله وصف استخدمنا املنهج الوصفي الدراسة، فقد

، حيث يهدف هذا املنهج يف الواقع إىل وصف الظاهرة وصفا دقيقا كيفيا (ENIE)اإلنتاجي يف مؤسسة 
 .وكميا

 :رأس المال البشري. 8
عمال يعود إىل القرن التاسع عشر من خالل أ إن االهتمام برأس املال البشري ميكن القول إنه

. كالسيك الذين أشاروا إىل أمهية التعليم يف زيادة ثروة اجملتمعمن االقتصاديني الكالسيك والنيوو العديد 
إىل  "ثروة األمم"ولعلى من أبرز هؤالء االقتصاديون، آدم مسيت الذي يعد أول من أشار إىل ذلك يف كتابه 

أن القدرات والكفاءات النافعة اليت يكتسبها الفرد هي شكل من أشكال رأس املال الثابت كما أهنا تعترب 
وبعده االقتصادي . Smith, 1776) "جزءا من ثروة الفرد ومنه جزءا من ثروة اجملتمع الذي ينتمي إليه

مبادئ "إذ بنين يف كتابه الذي سار على نفس دأب آدام مسيت، "Alfred Marshall"النيوو كالسيكي
أمهية التعليم يف تنمية القدرات الفكرية لألفراد واكتشاف العبقريات املوجودة يف اجملتمع اليت " االقتصاد

 .(Alfred, 1930). تعترب ثروة ملكا للمجتمع
أما يف بداية السبعينات من القرن املاضي، انتقل اهتمام االقتصاديني بالتعليم من احلديث النظري 

ولعل من أهم هؤالء االقتصادي . إىل مرحلة القياس لتبيان اآلثار االجيابية للتعليم على اقتصاديات الدول
إال أن ، (Mincer, 1958).يالذي يعد أول من استخدم مصطلح رأس املال البشر  Mincerاألمريكي 

"Schultz"  يعترب أول من وضع األسس األوىل ملفهوم رأس املال البشري وذلك من خالل حماضرته
اليت اعترب فيها أن التعليم استثمارا يف رأس املال " Investment in human capital"الشهرية 

 .(Shultz, 1960). البشري
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ليضع قواعد نظرية رأس املال البشري عام  Becker G.Sمث على ضوء هذه األعمال جاء 
 .(Becker, 1964) وأوضح مدى تأثري رأس املال البشري على املتغريات االقتصادية 1691

سنة   Lucasو1699سنة   Romerويف بداية الثمانينات من القرن املاضي ومع أعمال 
لتقدم مناذج لتوضيح عملية النمو االقتصادي، حيث أهنا  "النمو الداخلي"، جاءت نظريات 1699

، (Romer, 1990).مسحت بفهم أفضل لتأثري رأس املال البشري على النمو يف املدى الطويل
(Lucas, 1988) 

 :مفهوم رأس المال البشري. 5.8
 :هنالك عدة تعريفات لرأس املال البشري سنتطرق إىل البعض منها

هو جمموع القدرات اإلبداعية واإلنتاجية اليت ميتلكها للفرد واليت "رأس املال البشري  Beckerيعرفه  -
رأس املال البشري أو التعليم الذي مساه هو جزء من "  Schultzويعرفه ". تعم مواهبه وخربته ومعارفه

حسن، ) ".يدالفرد الذي تلقاه وهو القدرة واملعلومات اليت هبا قيمة اقتصادية وهو مصدر قابل للتجد
 ؛(3002

لرأس املال البشري غري املادي أو غري امللموس الـذي "تعريفا أكثر حتديدا   Kendrikكما أعطى -
إميان، )". يتـراكم باالسـتثمار فـي التعلـيم والبحـوث والتـدريب هبـدف زيـادة كفـاءة املـوارد فـي املسـتقبل

 ؛(3002
رأس املال البشري على أنه جممل املعارف واملهارات " كما تعرفه منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  -

اليت تولد بالفطرة لدى األفراد ويعملون على تنميتها خالل حياهتم واليت يستخدموهنا من أجل االبتكار 
 ؛(OCDE, 1998)".واخلدمات يف األسواق أو خارجهاوالتجديد من أجل إنتاج السلع 
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رأس املال البشري بأنه كل ما يزيد من إنتاجية العمال " كما يعرف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -
عائشة )".واملوظفني من خالل املهارات املعرفية والتقنية اليت يكتسبوهنا من خالل التعليم واملمارسة

 ؛(3011وسريات، 
املــال البشــري، ذلــك التعريــف الــذي تتبنــاه منظمــة  مــن التعريفــات واســعة االنتشــار ملصــطلح رأس -

على أنه املخزون الذي متتلكه دولة ما من السكان األصحاء املتعلمني األكفـاء واملنتجـني، "اليونيسيف 
". يــة البشــريةالــذي يعــد عــامال رئيســيا فــي تقريــر إمكانياهتــا مــن حيــث النمــو االقتصــادي وتعزيــز التنم

 .(3002أشرف، )
جمموعة القدرات واخلربات واملهارات "وعلى ضوء ما سبق ميكن تعريف رأس املال البشري على أنه 

البشرية املختلفة اليت اكتسبها الفرد من خالل التعليم والتكوين واملمارسة، اليت يقع عليها مسؤولية حتقيق 
 ".أهداف املنظمة

 :نشر المعرفة .3
املعىن اللغوي للمعرفة هو اإلدراك اجلزئي أو البسيط، حيث أن العلم يقال لإلدراك الكلي أو 
املركب، كذلك فقد مت تعريف املعرفة بأهنا معلومات، بيانات أو حقائق ميتلكها الشخص يف عقله عن 

تصور جمرد شيء ما، أما معىن الفلسفي للمعرفة كما جاءت به الفلسفة اإلغريقية فهي تدل على أهنا 
 .(3010مصطفى، . )واسع
 :مفهوم المعرفة. 5.3

أن املعرفة أكثر أدوات اإلنتاج " مبادئ االقتصاد"يف كتابه  (Alfred Marchal,1890)أشار 
ويقصد بالبيئة اإلطار  بأهنا من فن املعلومات والبيئة واخلربة،"املعرفة ( Harris,1996)، فيما عرف "قوة

القيم االجتماعية، : الذي يستخدمه الشخص يف النظر إىل احلياة والذي ميكن أن يتضمن تأثريات مثل
 .(3006اخلطيب،". )إخل، وتتمثل التجربة باملعرفة السابقة املكتسبة....الدين
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 حيث وتشاركها، ونقلها ونشرها املعرفة تقاسم من كال املعرفة توزيع عملية تشمل :عملية نشر المعرفة
 هبا، املهتمني كافة على بتوزيعها تسمح وإجراءات نظام إطار يف وضعها أو املعرفة يف إتاحة املشاركة تعترب

 بأي أو هبا عالقة له من كل استفادة إىل ذلك يؤدي حيث املعرفة، هذه متتلك للمنظمة اليت احيوي   اأمر  
 .(3011زرقون، ).املصلحة العامة تتحقق مث ومن منها، جزء

وكل من الفرد واملنظمة متتلك نوعني خمتلفني من املعرفة الصرحية والضمنية ، فاملعرفة الصرحية هي 
ما املعرفة الـضمنية فمـن الصعوبة اإلفصاح عنها وهي أاليت ميكن اإلفصاح عنها ونقلها وتشفريها بسهولة ، 

ـي مهمة للمنظمة ولكن املعرفة الضمنية هي أكثر النوعني من املعرفـة ه تشتق من اخلربة الفردية ، وكال
ظمة بالدرجة األساس على معرفة فراد، وتعتمد معرفة املنفيما خيص عملية اكتساهبا مـن األ صعوبة للمنظمة

وحىت حتقق املنظمـة فاعليـة  رادفاألفراد وهذا ما خيلق فجوة بـني املعرفة املوجودة يف املنظمة واملعرفة لدى األ
معرفة منظميه، ويف حالة غياب نشر  إىلن تستفيد من املعرفة الفردية بتحويلها أرة املعرفة فهي حتتاج فـي إدا

 (& Ford. املعرفة فان الفجوة بني املعرفة الفردية ومعرفة املنظمة تزداد مما يؤثر سـلبا  علـى إدارة املعرفة
Chan , 2002 ). 

أن نشر املعرفة يتم من خالل عمليتني مها مجع املعرفة  (Hooff, and Weenen)قد أشار 
(Knowledge Collecting ) وإعطاء املعرفة(Knowledge Donating) حيث عرفت مجع ،

املعرفة على أهنا مبحاولة إقناع اآلخرين مبشاركة ما يعرفونه، بينما عرفت إعطاء املعرفة بأهنا التواصل القائم 
 .( (Sawal, 2012.رأس ماهلم الفكريعلى رغبة األفراد يف حتويل 

 :األداء اإلنتاجي .4
تباينت مفاهيم األداء حسب الباحثني والكتاب، فهناك عدة وجهات نظر يف إعطاء مفهوم هلذا 

اليت تعين إعطاء كلية الشيء  Performareاملصطلح، حيث يرجع أول استعمال له للكلمة الالتينية 
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الكيفية اليت يبلغ هبا التنظيم "اليت تعين  performanceواليت اشتقت منها اللفظة اإلجنليزية  لشكل ما،
 (3001مزهودة، .)Petit Larousseوهو نفس املعىن الذي حدده قاموس " أهدافه

 

 :مفهوم األداء .5.1
األفراد، أما أنه ناتج سلوك، فالسلوك هو النشاط الذي يقوم به "األداء  (F.W.Nicolas)يعرف 

نتائج السلوك فهي تلك النتائج اليت متخض عنها ذلك السلوك، مما جعل البيئة أو احملصلة النهائية خمتلفة 
 .(3012إبراهيم، ".)عما كانت عليه نتائج ذلك السلوك

درجة حتقيق وإمتام املهام املكونة لوظيفة الفرد، وهو يعكس الكيفية اليت حيقق أو "يشري األداء إىل 
 .(3000رواية، ".)بع هبا الفرد متطلبات الوظيفةيش

ن أتعددت مفاهيم األداء حسب الباحثني، حيث ركز جمملهم بأنه متعلق باملورد البشري، لكن مبا 
األداء يرتبط بتحقيق أهداف املنظمة الناتج عن تفاعل خمتلف مواردها جيعله مفهومه يشمل أداء خمتلف 

حيث يعرب عن هذا األداء الكلي من خالل حتقيق املنظمة ألهدافها  عناصرها من بينها املورد البشري،
باالستخدام األمثل ملواردها وهو ما يقصد بالفعالية أو حتقيق النتائج ألهداف املنظمة وهو ما يعرب عن 

 .الكفاءة
 :مفهوم األداء اإلنتاجي. 8.1

ما اإلنتاج فيمكن تعريفه من أمت التطرق ملفهوم األداء  األداء اإلنتاجي هو مزيج بني األداء واإلنتاج،
 :خالل النواحي التالية

 ؛حيث ينظر إليه بأنه نشاط إنساين يعكس اإليديولوجيا السائدة يف اجملتمع: الناحية االجتماعية -
 ؛بأنه يشمل أنشطة اليت هتدف إىل خلق املنافع والقيمة: الناحية االقتصادية -
 ؛تطلب استخدام طرق وتقنيات لبلوغ األمثليةفهو ي: الناحية الفنية -
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وفق التغذية العكسية من خالل )حيث يقوم على حتويل املدخالت إىل املخرجات : الناحية النظامية -
 (.تفاعله مع البيئة اخلارجية

يتحقق األداء اإلنتاجي يف قدرة ملنظمة يف التحكم مبعايري اجلودة املطلوبة يف املنتجات وبتكاليف 
 (3011زرقون، . )مع حتقيق املنظمة ملستوى إنتاجية مرتفعـ مقارنـة باملنظمات األخرى منخفضة،

 : مؤشرات األداء اإلنتاجي .3.1
معلومة كمية تقيس كفاءة أو فعالية جزء من عملية أو نظام  "يتمثل مؤشر األداء اإلنتاجي يف كونه

ومن بني . املؤسسة إسرتاتيجيةحمدد ومقبول يف إطار  املوارد اإلنتاجية بالنسبة ملعيار أو خطة أو هدف،
أسس تقسيم أنواع مؤشرات تقييم األداء اإلنتاجي تلك اليت تستند إىل معايري األداء املتعلقة بالكمية، 

 .(3009يوسف، . )التكلفة الوقت واجلودة
 مؤشرات تقييم األداء اإلنتاجي :(85) رقمالجدول 

 المؤشرات بنود التقييم 

 المواد الخام

 .نسبة املواد املرفوضة لعدم مطابقة املواصفات إىل إمجايل املشرتيات -
 .نسبة قيمة املواد املتأخرة يف التسليم إىل قيمة املشرتيات خالل فرتة معينة -
 (معدل دوران املخزون/ 295)متوسط فرتة التخزين  -
 (كمية املواد املستخدمة/كمية العوادم)نسبة العوادم  -
 )املنصرفة لإلنتاج( كمية اخلدمات/كمية اإلسراف يف اخلدمات)اإلسراف يف اخلدمات نسبة  -

 جودة المنتجات
 .نسبة املرفوض لعدم مطابقة املواصفات إىل إمجايل اإلنتاج -
 .نسبة الوقت املستخدم يف التفتيش والفحص إىل وقت اإلنتاج -
 نسبة تكاليف الفحص إىل تكاليف اإلنتاج -

 .نسبة الطاقة الفعلية املستخدمة إىل الطاقة الكلية - الطاقة اإلنتاجية
 نسبة الطاقة العاملة إىل الطاقة الكلية يف املؤسسة -

 .معدل اإلنتاج لعدد ساعات العمل، ومعدل اإلنتاج بالنسبة لرأس املال املستثمر - الكفاية اإلنتاجية
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 نسبة الطلبيات اليت مت تنفيذها يف امليعاد احملدد هلا -

 التكاليف
 نسبة تكاليف مناولة املواد إىل إمجايل تكاليف املؤسسة -
نسبة تكاليف الصيانة إىل التكلفة الكلية للوحدة املنتجة، ونسبة األجور إىل تكلفة الوحدة  -

 .املنتجة
 (3001ثابت هزير، : )المصدر

 :تحليل النتائج .5
ملعرفة أثر رأس املال البشري على األداء اإلنتاجي مبتغري وسيط املتمثل يف نشر املعرفة باملؤسسة 

 مسريإطار وإطار  151الوطنية للصناعة اإللكرتونية قمنا بتوزيع استمارة استبيان على عينة تتكون من 
 Hooff, and) و (Kaveh Asiael,2014)للمؤسسة حيث مت استنباط أسئلة الدراسة من دراسة 

Weenen) أقل من املتوسط، ضعيف)، حيث مث االعتماد على سلم ليكارت اخلماسي يف اإلجابة ،
  Excel، 31النسخة   Spss، ومتت معاجلة البنات استعمال برنامج (جيد، أعلى من املتوسط، متوسط

 .النسخة الثالثة Smart PLSو برنامج  3012النسخة 
 :العوامل الشخصية. 5.1

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس، المؤهل، الرتبة الوظيفية :(88) رقمالجدول 

الرتبة  النسبة المؤهل النسبة السن النسبة الجنس
 الوظيفية

 النسبة

 %20.3 إطار %10.9 غري جامعي %39.5 20-30 %50.2 ذكر

 %39.9 مسريإطار  %99.9 نساليس %12.2 10-21 %16.2 أنثى

 

11-50 39.5% 
 دراسات عليا

 %16.6 (مهندس، ماسرت)
 

 %1.2 50أكثر من 
 ما بعد التدرج

 %3.9 (جستري، دكتوراهام)

 .برنامج احلزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية: المصدر
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نالحظ من خالل اجلدول توزع العينة على اجلنسني وتعدد املؤهالت واخلربات فيها، كما متثلت يف 
 .%39.9بنسبة تقدر ب مسريإطار  15ومن  %20.3إطار بنسبة  109
 :تقييم نموذج الدراسة. 8.1

 نموذج الدراسة :(85)رقم  الشكل
 

 
 
 
 

 Smart PLSبرنامج : المصدر
نشر املعرفة  يتضح من خالل الشكل أعاله أن هناك ثالث متغريات كامنة هي رأس املال البشري،

واألداء اإلنتاجي وكل متغري كامن موصول مبتغريات جلية تعرب عن سلم قياس فهي تشكل أسئلة 
ثالثة عبارات لرأس املال البشري، مخسة عبارات لنشر املعرفة وأربعة : ث أهنا وزعت كالتايلياالستمارة، حب

 .عبارات لألداء اإلنتاجي
 :(Assessment of measurment Model) معايير جودة النموذج .3.1

من خالل تقارب وتوافق عناصره وذلك عن  Smart PLSيتم حتديد جودة النموذج يف برنامج 
 (discreminate Validitiy)واجلزء الثاين يتمثل يف (Convergent Validity)طريق جزئني األول 

 :(Convergent Validity) صحة التقارب: (81) رقم الجدول

 Loadings AVE CR األسئلة المحور

 X1 0.778 رأس المال البشري
0.603 

0.820 

 X3 0,723 
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 X7 0,826 

 نشر المعرفة

Y1 0,807 

0.594 

 

0.879 

 

Y3 0,852 

Y4 0,749 

Y5 0,735 

Y11 0,703 

 األداء اإلنتاجي
Z1 0,718 

0.635 

 

0.874 

 

Z2 0,828 

Z3 0,830 

Z4 0,805 

 .Smart PLSبرنامج :المصدر

حيث تفوق  مقبولةلالستمارة  لفقرات معامالت املوثوقيةنالحظ من خالل اجلدول أعاله أن مجيع 
وهذا  0.5معنوي فشرط معنويته هو أن يزيد عن ( AVE)، كما نالحظ أن متوسط التباين املفسر 0.2

ة إىل أن قيمة ، باإلضاف(نشر املعرفة واألداء اإلنتاجي رأس املال البشري،)ما نالحظه يف احملاور الثالثة 
 .ما يعرب عن معنويتها 0.65وأقل من  0.2للمحاور الثالثة أكرب من   (CR)املوثوقية املركبة

 :((Fornell-Larcker Criterion معيار فورنال الركر :(80)رقم  الجدول
 األداء اإلنتاجي  نشر المعرفة رأس المال البشري 

   8.777 المال البشريرأس 

  8.771 0.581 نشر المعرفة

 8.797 0.680 0.555 األداء اإلنتاجي

 .Smart PLSبرنامج: المصدر

والذي ميثل  (AVE)يالحظ من خالل اجلدول أعاله أن اجلدر الرتبيعي ملتوسط التباين املفسر 
حملور رأس املال البشري أكرب من قيمة ارتباطه مع  0.777القيم اليت تربط كل متغري كامن بنفسه وهي 

على الرتتيب، وهذا ينطبق على  0.591و 0.555احملورين نشر املعرفة واألداء اإلنتاجي الذي قيمته 
 .احملورين نشر املعرفة واألداء اإلنتاجي مع نفسيهما مقارنة باحملورين اآلخرين وبالتايل جودة النموذج
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  (Cross Loadings) الت الموثوقيةمعام: (80) رقم الجدول

 المحاور
 األسئلة

 األداء اإلنتاجي نشر المعرفة رأس المال البشري 

x1 0.778 0.398 0.445 

x3 0.723 0.382 0.287 

x7 0.826 0.546 0.521 

y1 0.453 0.807 0.570 

y3 0.440 0.852 0.529 

y4 0.506 0.749 0.603 

y5 0.316 0.735 0.420 

y11 0.485 0.703 0.458 

z1 0.381 0,444 0.718 

z2 0.485 0.593 0.828 

z3 0.438 0.538 0.830 

z4 0.457 0.576 0.805 

 .Smart PLS برنامج: المصدر

للفقرات املتعلقة مبحور رأس املال البشري قيمتها  نالحظ من خالل اجلدول أن معامالت املوثوقية
أكرب يف هذا احملور مقارنة مع حموري نشر املعرفة واألداء اإلنتاجي، كما أن قيمة معامالت املوثوقية 

وكذلك بنسبة لقيمة معامالت املوثوقية  اآلخرينللفقرات حمور نشر املعرفة أكرب من قيمتها يف احملورين 
مبحور األداء اإلنتاجي فهي أكرب يف احملور املتعلق هبا مقارنة بقيمتها يف احملورين اآلخرين للفقرات املتعلقة 

 .وهذا يدل على جودة النموذج
ن كل املؤشرات تدل على جودت النموذج أما فيما خيص أ أدناه نالحظ من خالل اجلدول

(Indicator reliability)  وقد  0.1فشرط قبوهلا هو أن تتجاوز أدىن قيمة مقبولة لقيم واليت حتدد ب
 .جتاوزهتا مما يعطى للنموذج اجلودة واملعنوية
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 تقييم النموذج: (81) رقمالجدول 

 Excelو Smart PLSخمرجات : المصدر

 (:(Assessment of Structural Modelتقييم النموذج البنائي  .4.5
 (Path Coefficient) معامالت المسار لفرضيات النموذج: (80) رقم الجدول

فرضيات 
 النموذج

 Std العالقة

Beta 

Std 

Erreur 
 اتجاه العالقة P قيمة Tقيمة 

H1 
 رأس املال البشري

 األداء اإلنتاجي 
0.590 0.055 10.102 0.000 

عالقة موجبة 
 وقوية

H2 
0 رأس املال البشري  .591  

 

0 .050  

 
11 .512  

0 .000  

 
عالقة موجبة 

Discrim

inante 

validity 

? 

AVE 
Composite 

reliability 

Indicator 

reliability 
loadings Indicators 

Latent 

variable 

 0.820 0.603 نعم

0.605 0.778 X 1  رأس املال
 البشري

 

0.522 0.723 X3 

0.682 0.826 X7 

 0.594 نعم

 

0.879 

 

0 .951  0.807 Y1 

 نشر املعرفة
0 .235  0.852 Y3 

0 .591  0.749 Y4 

0 .510  0.735 Y5 

0 .161  0 .202  Y11 

 0.635 نعم

 
0.874 

0 .515  0.718 Z1 

 األداء
 اإلنتاجي

0 .995  0.828 Z2 

0 .999  0.830 Z3 

0 .919  0.805 Z4 
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 وقوية نشر املعرفة       

H3 
 نشر املعرفة  

 األداء اإلنتاجي 
0 .526  

 

0 .092  

 

8 .595  

 

0 .000  

 

عالقة موجبة 
 وقوية

H4 

رأس املال البشري   
نشر املعرفة     األداء 

 اإلنتاجي 

0 .313  

 

0 .093  

 

3 .999  

 

0 .000  

 

تأثري غري 
مباشر إجيايب 

 وقوي
 .Smart Plsبرنامج : المصدر

أي أن  0.05أقل من  pمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن كل الفرضيات صحيحة ألن قيمة 
 .  ن نشر املعرفة يعترب العامل الوسيط يف هذه العالقةأرأس املال البشري يؤثر على األداء اإلنتاجي، كما 

 (Coefficient of determination) معامل التحديد: (58) رقم الجدول

 النتيجة R² المحاور
0 نشر املعرفة .222  متوسطة 

0 األداء اإلنتاجي .501  متوسطة 
 .Smart Plsبرنامج : المصدر

من خالل اجلدول نالحظ أن قدرة املتغري املستقل رأس املال البشري يف تفسري املتغري التابع نشر 
بينما قدرة  ،(Chin 1998)حسب  %92و  %22حيث احنصرت بني  %22.2املعرفة متوسطة بقيمة 

املتغريين املستقلني رأس املال البشري ونشر املعرفة يف تفسري املتغري التابع األداء اإلنتاجي أيضا متوسطة 
 %.50قدرت ب 
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 (Effect Size F²)حجم التأثير : (55) رقم الجدول

 F² المحاور

 النتيجة نشر المعرفة النتيجة األداء اإلنتاجي
 قوية 0.506 ضعيف 0.029 رأس املال البشري

   قوية 0.292 نشر املعرفة
 .Smart Plsخمرجات : المصدر

نالحظ من خالل اجلدول أن قدرة املتغري الكامن املستقل املتمثل يف رأس املال البشري يف تفسري 
 %3يعترب تفسري ضعيف ألنه بني  %2املتغري الكامن التابع املتمثل يف األداء اإلنتاجي يقدر بنسبة 

حبيث جتاوزت  %50وقدرته يف تفسري املتغري الكامن التابع املتمثل يف نشر املعرفة قوية بنسبة  %15و
وهي نسبة  %29، بينما املتغري املستقل نشر املعرفة يفسر املتغري التابع األداء اإلنتاجي بنسبة %25النسبة 

 .قوية
 (Predictive Relevance Q²) قدرة النموذج على التنبؤ: (58) رقم الجدول

 النتيجة Q² المحاور
0 نشر املعرفة .125  مقبولة 

0 األداء اإلنتاجي .361  مقبولة 
 .Smart Plsبرنامج : المصدر

من خالل اجلدول نالحظ أن قدرة املتغري املستقل املتمثل يف رأس املال البشري يف التنبؤ باملتغري 
، وكذلك بالنسبة للمتغريين 0مقبول ألنه أكرب من  0.125التابع املتمثل يف نشر املعرفة املقدرة ب 

املستقلني املتمثلني يف رأس املال البشري ونشر املعرفة يف قدرهتما بالتنبؤ باملتغري املستقل األداء اإلنتاجي 
 .0وهي مقبولة لكوهنا أكرب من  0.361اليت تقدر ب 
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 :(Goodness of Fit)قدرة تالؤم النموذج . 3.8.1
 :هذه القيمة بالعالقة التالية حتسب

 
 

أي أن النموذج مالئم جدا للدراسة  0.50تقدر ب  GoFقيمة  أننالحظ من خالل املعادلة 
 .0.25ألن القيمة تفوق 

 :خاتمة .6
حيث كضرورة لبقاء واستمرار املؤسسات يفرض عليها تعزيز مكانتها واالرتقاء بأدائها اإلنتاجي 

توجهت اجلهود إىل العمل على وصف األصول الغري ملموسة من األصول خصوصا بعد ظهور منظمات 
أثبتت جناحها على املستوى احمللي والدويل بالرغم من عدم امتالكها ألصول مادية ضخمة وأكرب دليل 

مليزة التنافسية يتضح أن األصول الفكرية تعد مصدرا هاما لتحقيق اهنا على ذلك املنظمات اليابانية، 
للمنظمات وبالتايل فإن حماولة فهم املكونات الفرعية لألصول الفكرية إمنا يوفر أداة لإلدارة تسمح هلا خبلق 
ورقابة ودعم القدرة التنافسية للمنظمات ومعرفة كيفية تأثريها على أداء منظمات األعمال، حيث توصلت 

ي الذي يعرب عنه باخلربات، املعارف، املكتسبات واملهارات دراستنا لوجود عالقة قوية بني رأس املال البشر 
اليت ميتلكها رأس املال البشري يف حتسني األداء اإلنتاجي من خالل جتسيد هذه املعارف يف إبداعات 
خصوصا إذا كان هناك نشر وحتويل هلذه املعارف املخزنة يف أدمغة العمال إىل معارف معلنة تستفيد منها 

ة لنشر املعرفة بني رأس املال البشري واألداء اإلنتاجي يف اطا مت استنتاجه من عالقة الوساملؤسسة وهذا م
 .دراستنا

 :وعلى ضوء ما سبق من نتائج ميكن إعطاء االقرتاحات التالية

=0.50 
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تدريس إدارة املعرفة كمقرر يف اجلامعات اجلزائرية لتكوين جيل واع بأمهية املعرفة ودورها يف االرتقاء  -
 ؛باملؤسسات

هتيئة املناخ املناسب داخل املؤسسة من خالل االجتماعات اللقاءات الرمسية والغري رمسية، احلوافز  -
واملكافآت للمسامهة يف عملية نشر املعرفة وتبادل املعارف واخلربات لتحويل رأس املال البشري إىل 

 ؛نات حتتفظ به املؤسسة برحيل خربائها من أجل استمرارهااهيكلي يف قواعد بي
نقل التشارك املعريف بني عمال املؤسسة إىل املؤسسات فيما بينها ملواجهة التطورات التكنولوجية العاملية  -

 .خلدمة املؤسسات اجلزائرية خاصة الصناعية منها
 1:قائمة المراجع. 0
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