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  :تعالَىاللَّه قَالَ     

» هتمحرو كلَيع لُ اللَّهال فَضلَوو مهلُّونَ إِالَّ أَنفُسضا يمو لُّوكضأَنْ ي مهنفَةٌ مطَائ تما  لَهمو   
         وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ  يضرونك من شيٍء وأَنزلَ اللَّه علَيك الْكتاب والْحكْمةَ

 .سورة النساء » (113) فَضلُ اللَّه علَيك عظيما
  صدق اهللا العظيم

   »أُولُوا اَأللْبابِ  يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين ال يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر قُلْ هلْ« : وقَالَ تعالَى
  .سورة الزمر )9(
 . صدق اهللا العظيم  

        ومن سلَك طَرِيقًا يلْتمس : « قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: هريرةَ قَالَ  عن أَبِيو
بِه لَه لَ اللَّهها ؛ سلْمع يهف ةنطَرِيقًا إِلَى الْج«  .  
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من أثرت راحيت على راحتها، وأرهقتها بأرقي وأدعوا اهللا أن يعينين حىت أعوضها والديت رعاها اهللا وألبسها ...إىل
  .ثوب الصحة والعافية

  .من كان رضاه أغلى من أملك والدي احلبيب... إىل

  .أخيت حنان، تيماء...من قدمتا يل العون وقت حاجيت إليهما... إىل

  . سامي، حممود، مراد، حسني، عبد الناصر...إخويت أعزهم اهللا... اً يف كل وقتمن كانوا يل سند... إىل 

  .ميمي، حليمة، إسالم، وفاء... وزوجها، ومشوع بيتها" صونيا"أخيت الغالية... إىل

  .جديت الغالية رمحها اهللا وأسكنها جنة الفردوس...إىل

 ".سهام"قليب حبيبيت  رفيقة دريب يف مشواري، إىل من احتلت مكانة األخت يف... إىل

  .زينب، رميساء، حنان، أمساء... رفقاء احلياة... إىل

ابتسام، أمساء، مرمي، هجرية، سومة، ماريا، وفاء، أمساء دمحان، أمال، إميان، كوثر، جنمة، أم ... أحبائي... إىل
 .اخلري

  . راضية، أمال، قمري، رمية... األحباب...إىل

  .رية، نور اهلدى، مرمي، مروةمس... بنات عمي رمحه اهللا...إىل

إىل الصديق ... املرشد الواعظ... إىل
مسعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـــــــــــــود
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           فاتح، حممد، وليد،...ان، وأخص بالذكر أحبة الدراسةمحزة، حس... إىل أحبائي             
  ...إىل كل من أحبهم يف حيايت  .فريد،صاحل، وإىل كل طلبة دفعيت

  
  

       

من ال يشكر الناس ال :"إقرارا بالفضل لذويه ونزوال عند قول النيب صلى اهللا عليه وسلم  

ي الشكر بعد اهللا تعاىل نبع املعرفة أستاذفان الواجب يدفعين إىل أن أخص ب "يشكر اهللا

 علي بإعطائي الكثري من وقته اليت تفضل "عبابسة هامشي"املشرف على رساليت األستاذ 

 ذاتاألسنعم   العون العلمي واملعنوي يل فكاندخر جهدا يف مساعديت وتقدمييفلم  الثمني،

  .عملهو عمره يف له اهللا وبارك خري كل عين هللا فجزاه ،ونعم املشرف

 ملتفضله وذلك "جودي رمزي حممد" ، "قريشي حممد" :األساتذ إىل كذلك موصول والشكر
  .رساليت يف ملساعديت

 يف كثريا ساعداين الذي "وليد سامل بن" ،"براهيمي سهام " زميلي إىل الكبري بالشكر وأخص
  .الدراسة يف التوفيق كل ماهل وأمتىن للدراسة التطبيقي اجلانب
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  : ملخص

 –فرع جنرال كابل –الكوابل دور رأس املال الفكري يف حتقيق ميزة تنافسية مبؤسسة صناعة "تناولت هذه الدراسة  
، حيث هدفت إىل تسليط الضوء على دور رأس املال الفكري يف حتقيق ميزة تنافسية باملؤسسة حمل الدراسة، "بسكرة

وتوضيح العالقة بني متغريي البحث، ولتحقيق هذه األهداف مت استخدام االستبانة جلمع البيانات ، وقد وزعت على عينة 
كما مت استخدام برنامج .استبانة، كانت مجيعها صاحلة للتحليل 45عدد االستبانات املستردة  فرداً، وكان 60حجمها 
SPSS االحصائي يف التحليل االحصائي للبيانات.  

رأس املال (وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها أن متغريات الدراسة املستقلة اخلاصة برأس املال الفكري 
، كما أوضحت )امليزة التنافسية(هلا دور معنوي يف التأثري على املتغري التابع ) اهليكلي، رأس املال العالئقي البشري، رأس املال

  .الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغري اجلنس ومتغري رأس املال الفكري

الفكري على أنه مورد رئيسي  ضرورة التعامل مع رأس املال: ويف ضوء ذلك توصلنا إىل العديد من التوصيات أمهها
  .إستراتيجي من بني املوارد املختلفة اليت متتلكها املؤسسة

Resume 

Cette étude "Le rôle du capital intellectuel dans la réalisation de l'avantage 
concurrentiel Fondation câblage de l'industrie - Direction General Cable - Biskra», 
qui visait à mettre en évidence le rôle du capital intellectuel dans la réalisation 
institution d'un avantage concurrentiel à l'étude, et de clarifier la relation entre les 
variables de la recherche, afin d'atteindre ces objectifs questionnaire a été utilisé pour 
collecter des données, ont été distribués sur un échantillon de 60 personnes, et le 
nombre de questionnaires récupéré 45 questionnaire, qui était valable pour l'analyse. 
était aussi utilisé le programme SPSS analyse statistique statistique des données. 

 
L'étude a révélé un ensemble de résultats les plus importants est que les variables de 
l'étude indépendante privée capital intellectuel (capital humain, capital relationnel de 
capital structurel) joue le rôle d'influence morale sur la variable dépendante (avantage 
concurrentiel), l'étude a également montré une différence statistiquement significative 
entre la variable sexe et le capital intellectuel variable. 



 و 
 

 
À la lumière de ce que nous avons atteint bon nombre des recommandations 
comprennent: la nécessité de traiter avec le capital intellectuel comme un fournisseur 
clé de stratégique entre les diverses ressources détenues par la Société. 

 

 

abstract 

This study "The role of intellectual capital in achieving competitive advantage 

Foundation industry cabling - Branch General Cable - Biskra", which aimed to 

highlight the role of intellectual capital in achieving competitive advantage institution 

under study, and to clarify the relationship between the variables of the search, To 

achieve these goalsquestionnaire was used to collect data, have been distributed on a 

sample size of 60 people, and the number of questionnaires recovered 45 

questionnaire, all of which were valid for analysis. was also used statistical program 

SPSS statistical analysis of the data. 
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ال ريب أن امتالك املؤسسات أفضليات تنافسية طويلة املدى يعد ضرورة ملحة ألجل ضمان البقاء واالستمرار يف 
 قيق أي تقدم تنافسي أو توسع سوقي، ألن هذه األفضليات، وخيارا ال حميص عنه وال مهرب منه لتحالسوق على األقل

غدت حبق األداة املثلى يف مواجهة حميط حيتدم يف الصراع التنافسي، ويتسارع فيه نبض التحوالت العميقة والتقلبات 
  .اجلذرية

ا  اللبنة األساسية واملصدر األول لتحقيق  -على اختالفها وتنوعها –ويف هذا اإلطار، تعترب موارد املؤسسة وموجودا
  .زايا التنافسيةهذا التقدم التنافسي وبناء هذه امل

هذه األخرية تعيش اليوم مرحلة جديدة من مراحل تطور  بيد أن املتتبع ملراحل تطور اقتصاد املؤسسة، جيد أن
، املوارد الالملموسة تتصدر املشهد يف الصراع التنافسي احملتدمأخذت  اقتصادها أال وهي مرحلة اقتصاد املعارف، أين

  .ا التنافسية للمؤسسة، واملصدر الرئيس لتعظيم قيمتهابناء املزاي لتشكل حجر الزاوية يف

ذه املوجودات الالملموسة وتعدد ظم دورها يف خلق ا، وتعأنواعها وأشكاهلا وآثارها تولقد تزايدت وترية االهتمام 
حبق رأس مال ال يقل أمهية وقيمة متثل  مصدرا جديدا لثروة املؤسسة، وصارت القيمة وبناء املزايا التنافسية، حىت أصبحت

  ".رأس املال الفكري"عن رأس املال امللموس،  وهو ما يعرف اليوم لدى الباحثني واملسريين بـ 

ولذلك أولت املؤسسة عناية كبرية لرأمساهلا الفكري من خالل إدارته بشكل فعال، جيعل األصول الالملموسة تلعب 
 .افسية للمؤسسةدورها على أكمل وجه يف حتقيق مزايا تن
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 :تمهيد

سواق، تطور نها تزايد انفتاح األنتج ع وحتوالت جذرية تطورات هامةمنذ عدة سنوات يشهد االقتصاد العاملي  
لتدخل املؤسسة بذلك مرحلة رابعة من مراحل تطور  ،واحتدامها االتصال وشدة املنافسةو  تكنولوجيا املعلومات

وهو ما فرض على املؤسسات االقتصادية  علومات واملعرفة،املعتمد على امل اقتصادها، واملتمثلة يف مرحلة اقتصاد املعارف،
ا التنافسية لضمان البقاء واالستمرار حتمتوضغوطا شديدة،  ،حتديات جديدة  .عليها الرفع من قدر

 امتالكعلى املؤسسة  وجبلذلك  السلوك األمثل لتحقيق البقاء يف السوق،التنافسية يف هذا اجلو التنافسي، تعد 
 هاإىل تقوية مركز  من خالله تسعى املؤسسات انشغاال أساسيا وهو ما يعد عن مصادرها، احلثيث والبحث تنافسية، مزايا

  .التنافسي يف السوق
ليوم كأحد أهم مصادر املزايا التنافسية، السيما يف ظل االنتقال املطرد لالقتصاد ولعل رأس املال الفكري يربز ا

 .وهذا ما سنحاول أن سنسلط عليه مساحة من الضوء يف ثنايا هذا البحث لعاملي حنو الالملموس أكثر فأكثر،ا

منهجية البحث  األوليشمل  ثالث مباحث أساسية، ه إىلمت تقسيمجل دراسة اإلطار العام هلذا البحث أومن 
  .لدراسات السابقةل باإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية، أما الثالث فقد خُصص الثاينخيتص و 

  .منهجية البحث: المبحث األول
 إشكالية البحث: المطلب األول

حتقق  ومنح املؤسسات أفضليات تنافسية، يعد رأس املال الفكري أحد أهم املصادر القادرة على خلق قيمة معتربة،
تأيت هذه الدراسة لتميط اللثام عن دور رأس املال الفكري يف حتقيق مزايا تنافسية ، وهلذا هلا التميز والتفوق احلقيقي

جنرال  "للمنظمات، وذلك من خالل دراسة العالقة بينهما، أين مت استقصاء ذلك يف مؤسسة صناعة الكوابل، فرع 
  .ببسكرة" كابل

 :ة إشكالية حبثنا على النحو التايلميكن صياغإنطالقا مما سبق، 

    "؟ة ؤسسللم تنافسية تحقيق ميزةما هـو دور رأس المـال الفكـري في  " 
  :التساؤالت الفرعية التالية اإلشكاليةوتندرج ضمن هذه  

 تنافسية للمؤسسة؟ حتقيق ميزةيف  يساهمأن البشري رأس املال لكيف ميكن  -

 تنافسية للمؤسسة؟ حتقيق ميزةيف  يساهماهليكلي أن رأس املال لكيف ميكن  -

 تنافسية للمؤسسة؟ حتقيق ميزةيف  العالقايت أن يساهمرأس املال لكيف ميكن  -
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  .وأهدافه البحث أهمية:المطلب الثاني
 :أهمية البحث .1

والداعم  املؤسسات لقيمةباعتباره مصدرًا مهمًا  نفسه، تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية رأس املال الفكري 
من قبل املؤسسات والشركات تفرضه طبيعة التحديات االقتصادية والتطورات  به فاالهتمام .تهاتنافسي لتحسني األساسي

 :وباختصار ميكن تلخيص أمهية هذا البحث فيما يلي .التكنولوجية السريعة والضغوط التنافسية احلادة

 .ي وامليزة التنافسيةاإلملام باملفاهيم املتعلقة بكل من رأس املال الفكر  -

 .ميزة تنافسية حتقيقالكشف عن مدى أمهية رأس املال الفكري لدى املؤسسة وأحدث األساليب لتطويره من أجل  -

 .العالقة القائمة بني رأس املال الفكري وامليزة التنافسية كشف طبيعة -

ليل دور كل املوضوع حيث يتم اجلمع بني متغريات ذات أمهية بالغة يف الوقت الراهن ودراسة العالقة بينها وحت حداثة -
  .خرمنها بالنسبة إىل اآل

 :أهداف البحث .2

   :يرمي هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية

ذا مكوناته، مبختلف التعرف على رأس املال الفكري -  .الصدد وكشف جانب من اجلدل القائم 

 .)العالئقي اهليكلي، البشري،( التعرف على طبيعة العالقة بني مكونات رأس املال الفكري -

 .وأهم مصادرها وأنواعها التعرف على امليزة التنافسية للمؤسسة -

  .تنافسية مزايا املؤسسة حتقيقمكوناته يف مبختلف دور رأس املال الفكري  إبراز -

 .ميزة التنافسية حتقيقيف دور رأس املال الفكري ره للوصول إىل صورة تعكس عالقة و حماولة بناء منوذج افرتاضي واختبا -

 لمصطلحات البحث اإلجرائيةالتعريفات : المطلب الثالث

اليت تتسم بعدم  األصول غري امللموسة يتمثل يفن رأس املال الفكري فإ Edvinsson حسب :رأس المال الفكري .1
 ،اإلنتاجي هاعمر  تقديرإىل عدم تأكد من املنافع املستقبلية املتوقعة منها نظرًا لصعوبة  باإلضافة وجود كيان مادي،

 .ؤسسةإال أن هذه األصول تعترب من أهم حمددات القدرة التنافسية للم يؤدي إىل صعوبة قياسها وتقييمها، وهو ما

توضيحها يف اجلانب النظري من هذا تم سوف يألبعاد الثالثة لرأس املال الفكري اليت نتطرق لس يو فيما يل
 :البحث
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جمموعة القدرات واخلربات واملهارات البشرية املتباينة يف مستوى أدائها العاملة يف املنظمة  :رأس المال البشري  -أ 
 ً  .حاليًا أو اليت ستهيأ للعمل مستقبال

ا يف هياكل وأنظمة  :رأس المال الهيكلي  - ب  ا واالحتفاظ   .و إجراءاتاملعرفة اليت يتم اكتسا

 .أصحاب املصلحة اخلارجينيبقية العمالء واملوردين والشركاء و  شبكة العالقات مع ميثل :رأس مال العالقات  -ج 

ا قدرة املؤسسة على صياغة وتطبيق االسرتاتيجيات اليت جتعلها يف مركز أفضل بالنسبة  :الميزة التنافسية .2 تعرف بأ
وارد واليت تتحقق من خالل االستغالل األفضل لإلمكانيات وامل ه،للمؤسسات األخرى والعاملة يف النشاط نفس

ا املؤسسة واليت متكنها من واملعارف إىل القدرات والكفاءات  باإلضافة التنظيمية، املادية، الفنية، وغريها اليت تتمتع 
 .تصميم وتطبيق إسرتاتيجيتها التنافسية

  .أنموذجهو  البحثفرضيات  :المطلب الرابع
 :البحث فرضيات .1

  :يقوم هذا البحث  على الفرضيتني الرئيسيتني التاليتني
ال يوجد دور معنوي لرأس املال الفكري بأبعاده املختلفة يف حتقيق ميزة تنافسية لدى "  :الفرضية الرئيسية األولى -

  .")α=0.05(عند مستوى الداللة  بسكرة-فرع جنرال كابل -مؤسسة صناعة الكوابل

  :الرئيسية الفرضيات الفرعية التاليةوتندرج ضمن الفرضية 
 -فرع جنرال كابل–يف حتقيق ميزة تنافسية مبؤسسة صناعة الكوابل اليوجد دور معنوي لرأس املال البشري يف حتقيق   -أ 

 .)α=0.05(بسكرة عند مستوى الداللة 

 -فرع جنرال كابل–الكوابل يف حتقيق ميزة تنافسية مبؤسسة صناعة اليوجد دور معنوي لرأس املال اهليكلي يف حتقيق   - ب 
 .)α=0.05(بسكرة عند مستوى الداللة 

فرع جنرال  –يف حتقيق ميزة تنافسية مبؤسسة صناعة الكوابل ال يوجد دور معنوي لرأس املال العالئقي يف حتقيق   -ج 
  .)α=0.05(بسكرة عند مستوى الداللة  -كابل

ية يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى رأس املال ال توجد فروق ذات داللة إحصائ"  :الفرضية الرئيسية الثانية -
 .")α=0.05(عند مستوى الداللة  والوظيفية الفكري تعزى للمتغريات الشخصية

 :وتندرج ضمن الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية 

رأس املال  يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   -أ 
 .الفكري لدى العمال االداريني باملؤسسة حمل الدراسة تعزى ملتغري اجلنس
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رأس املال يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى  )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   - ب 
 .لدى العمال االداريني باملؤسسة حمل الدراسة تعزى ملتغري العمرالفكري 

يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى رأس املال  )α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال  -ج 
 .الفكري لدى العمال االداريني باملؤسسة حمل الدراسة تعزى ملتغري املؤهل العلمي

مستوى رأس املال يف اجتاهات املبحوثني حول  )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   -د 
  .الفكري لدى العمال االداريني باملؤسسة حمل الدراسة تعزى ملتغري جمال الوظيفة احلالية

  :نموذج البحث .2
فقد شكل النموذج الذي ينطلق من فكرة الدور  ،و أهدافه و يف ضوء إشكاليته استنادا إىل اإلطار النظري للبحث،

- "جنرال كابل"فرع  ،ؤسسة صناعة الكوابلمبميزة تنافسية  حتقيق يف الذي يلعبه رأس املال الفكري بأبعاده املختلفة
  .لتوضيح متغريات البحث امقرتح او يوضح الشكل املوايل منوذج .-بسكرة

 .النموذج المقترح للبحث):1-1(رقم الشكل

    
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  

  .الطالبة إعدادمن :المصدر 
 

  رأس المال البشري-

  رأس المال الهيكلي-

 رأس المال العالئقي-

  الجنس-
  العمر-
  المؤهل العلمي-
  مجال الوظيفة الحالية-
 سنوات األقدمية-

  التكلفة-
  الجودة-
  المرونة-
  االبداع-
 التسليم-

  رأس المال الفكري
 )متغير مستقل(

 المتغيرات الشخصية

  الميزة التنافسية
 )تابع متغير(
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  .اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية :الثانيالمبحث 
  .حدود البحث و منهجه :المطلب األول

  :يلي تتمثل حدود البحث فيما :حدود البحث .1
  .بسكرة - فرع جنرال كابل-مؤسسة صناعة الكوابل إطارات تتمثل يف  :الحدود البشرية  -أ 
 حتقيق ميزةيف  رأس املال الفكري اقتصر هذا البحث على دراسة الدور الذي يلعبه :الحدود الموضوعية  - ب 

  .التنافسية
  .بسكرة - فرع جنرال كابل - مؤسسة صناعة الكوابلجري هذا البحث يف أ :الحدود المكانية  -ج 
  .2013-2012 اجلامعية السنة الفصل الثاين من هذا البحث خالل مت اجناز :الحدود الزمنية  -د 
رض الواقع أيستند هذا البحث على املنهج الوصفي الذي يعرب عن الظاهرة املدروسة كما هي على  :منهج البحث .2

ا و و يصف ً ا،ها بشكل دقيق وصفا كمي ً لعلمي حد أشكال التحليل والتفسري اأإذ يعرف املنهج الوصفي بأنه  كيفي
تصنيفها البيانات واملعلومات عن املشكلة املدروسة و  دها كميا عن طريق مجعحتدياملنظم لوصف مشكلة حمددة، و 

  .حتليلهاو 
الذي يعرف بأنه املنهج الذي يتجه إىل مجع البيانات املتعلقة بأية وحدة العتماد على منهج دراسة احلالة، كما مت ا

ً  ا،سواء كانت فرد بغريها من الوحدات ة و بقصد الوصول إىل تعميمات علمية متعلقة بالوحدة املدروس اخل،... ،مؤسسة
ة، يف  رأس املال الفكريكذلك فهو ميكننا من إسقاط اجلانب النظري على الواقع امليداين قصد التعرف على دور  املشا

   .بسكرة - فرع جنرال كابل -مؤسسة صناعة الكوابليف ميزة تنافسية  حتقيق
  :من خالل مصدرين يتم احلصول عليهافالبيانات املتعلقة بالدراسة  أما

حصلنا بواسطتها على البيانات من خالل تصميم استبانه وتوزيعها على عينة من جمتمع :المصادر الرئيسة  -أ 
 )SPSS )Statistical Package For Social Sciencesالبحث، ومن مث تفريغها وحتليلها باستخدام برنامـج 

دف الوصول إىل دالالت ذات قيمة،   (V. 17)اإلحصائي وباستخدام االختبارات اإلحصائية املناسبة 
  .ومؤشرات تدعم موضوع البحث

مت احلصول على املعطيات بواسطتها من خالل مراجعة الكتب والدوريات واملنشورات  :المصادر الثانوية  - ب 
ملتعلقة باملوضوع قيد البحث والدراسة، سواء الرسائل اجلامعية واملقاالت والتقارير اواإللكرتونية، وكذا الورقية 

بشكل مباشر أو غري مباشر، واهلدف من خالل اللجوء للمصادر الثانوية يف هذا البحث هو التعرف على 
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األسس والطرق العلمية السليمة يف كتابة الدراسات، وكذلك أخذ تصور عام عن آخر املستجدات اليت حدثت 
  .وحتدث يف جمال هذا البحث

  وعينته البحثمجتمع :لب الثانيالمط
قد و  .76 والبالغ عددهم بسكرة،–فرع جنرال كابل –مؤسسة صناعة الكوابل إطارات يتكون جمتمع البحث من    

مت توزيع االستبانة عليهم  حيث ،اإطار  )60(اعتمدنا طريقة العينة العشوائية يف اختيار عينة البحث واليت بلغ حجمها 
وبعد فحصها مل يستبعد أي منها نظرا لتحقيقها شروط اإلجابة  استبانة،) 45(اسرتد منها  عرب زيارات ميدانية،

  .الصحيحة 
  .واألساليب اإلحصائية المستخدمة أداة البحث: المطلب الثالث

  :أداة البحث .1
 )وامليزة التنافسيةرأس املال الفكري ( دف اختبار العالقة املفرتضة بني متغريي البحثالدراسة امليدانية و  يف إطار   

حيث "االقتصادية تنافسية للمؤسسات تحقيق ميزةدور رأس المال الفكري في "مت اختيار االستبانة كوسيلة لقياس 
ا،عدة خطوات تنفيذية لضمان صدقها و مت القيام ب فثبات االستبانة يعين التأكد من أن اإلجابة واحدة تقريبا لو تكرر  ثبا

ا سوف تقيس ما أعدت من اجل و  م،تطبيقها على األشخاص ذا وقد مت االستعانة . قياسهصدقها يعين التأكد من أ
استبانة انقسمت وقد  كذا امليزة التنافسية،س املال الفكري و أر على جمموعة من االستبانات اخلاصة  باإلطالعيف إعدادها 

  :قسمني رئيسينيإىل البحث 
سنوات الوظيفة احلالية و  ل، جماالعلمي ل، املؤهر، العماجلنس: هيللمبحوث و الشخصية اخلاص بالبيانات  :القسم األول

  .اخلربة
 )33(حيتوي على برأس املال الفكري و خاص  اجلزء األول: ويتكون من جزأين ،حاور اإلستبانةاخلاص مب :القسم الثاني

 .عبارة) 27(حيتوي و  يزة التنافسيةأما اجلزء الثاين فهو خاص بامل ،عبارة

لقياس استجابات املبحوثني لفقرات االستبانة وذلك كما هو موضح يف  "ليكرت الخماسي"مت استخدام مقياس وقد 
  .اجلدول

  "ليكرت الخماسي" درجات مقياس)10(رقمالجدول 
  موافق تماما  موافق  محايد  غير موافق  غير موافق تماما  اإلستجابة

  5  4  3  2  1  الدرجة
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  .تحليل البيانات األساليب اإلحصائية المستخدمة في .2
ذلك و  ،واالستداليلاختبار صحة فرضياته مت استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي لإلجابة على أسئلة البحث و    

  .) (SPSS. V17باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
ه إظهار خصائصو وذلك لوصف جمتمع البحث  :(Descriptive Statistic Measures)مقاييس اإلحصاء الوصفي  -أ 

حسب أمهيتها باالعتماد على  هوترتيب متغرياتته اإلجابة على أسئلو  التكرارات،باالعتماد على النسب املئوية و 
  .املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية

صحة الفرضيات ومعرفة ما إذا كانت هناك  للتأكد من :  (Analysis of variance)تحليل التباين لالنحدار   - ب 
   .عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغريين التابع واملستقل

رأس املال  املستقلة الختبار أثر املتغرياتوذلك  :(Simple Regression Analysis) بسيطتحليل االنحدار ال  -ج 
 باإلضافةة التنافسية، املتغري التابع وهو امليز على  )رأس املال العالئقي رأس املال اهليكلي، رأس املال البشري،( الفكري

  .حدةإىل اختبار كل فرضية على 
لفروقات بني املتغريات الشخصية الداللة املعنوية ل وذلك ملعرفة :(One Way ANOVA)تحليل التباين األحادي   -د 

  .)رأس املال الفكري(  لوظيفية يف املتغري املستقلوا
ملعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات  وذلك :(Independent – Samples T-test) سلجنلللعينات  Tاختبار   - ه 

  .تعزى الختالف عامل اجلنس رأس املال الفكري وامليزة التنافسيةداللة إحصائية يف تصورات املبحوثني ملفهوم 
  .ألجل التحقق من التوزيع الطبيعي للبيانات :(Skewness)اختبار معامل االلتواء   -و 
  .وذلك لقياس ثبات أداة البحث :(Cronbach’s Coefficient Alpha)معامل الثبات ألفا كرونباخ   -ز 
  .وذلك لقياس صدق أداة البحث :معامل صدق المحك  -ح 

  .وثباتها صدق أداة البحث :المطلب الرابع
  ).صدق االستبانة(البحث  صدق أداة .1

للتحقق من س املتغريات اليت صممت لقياسها، و قدرة االستبانة على قيا (Validity)يقصد بصدق األداة     
  :صدق االستبانة املستخدمة يف البحث نعتمد على مايلي

ا ختدم أهداف لتحقق من صدق حمتوى أداة البحث و ل: صدق المحتوى أو الصدق الظاهري  -أ  التأكد من أ
 الذين يعملون يف جامعة بسكرة، ،خمتصني يف جمال اإلدارةأساتذة  منمكونة البحث مت عرضها على هيئة حمكمني 

طلب إليهم أيضا  كما ،عبارة للمحتوى كل  لب إليهم دراسة األداة وإبداء رأيهم فيها من حيث مدى مناسبةوطُ 
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تقومي مستوى الصياغة اللغوية مشوليتها وتنوع حمتواها و النظر يف مدى كفاية أداة البحث من حيث عدد العبارات و 
ا مناسبة فيما يتعلق بالتعديل أو التغيري أو احلذف وفق ما يراه احملكم الزماواإلخراج أو أية مالحظات أ   .خرى يرو

م و و قد متت دراسة مال لتصبح كيم آراء هيئة التحإجراء التعديالت يف ضوء توصيات و مت حظات احملكمني واقرتاحا
دق الظاهري لألداة، وبذلك اعتربت األداة وهذا ما اعتربناه مبثابة الص .حتقيقا ألهداف البحثاالستبانة أكثر فهما و 

  .صاحلة لقياس ما وضعت ألجله
، "ألفا كرونباخ"ملعامل الثبات خذ اجلذر الرتبيعي أمت حساب معامل صدق احملك من خالل  :صدق المحك  - ب 

وهو معامل  )0.967(إذ جند أن معامل الصدق الكلي ألداة البحث بلغ  )1-1(ذلك كما هو موضح يف اجلدول و 
يع معامالت الصدق حملاور البحث وأبعادها كما نالحظ أيضا أن مج ،وأهدافه هذا البحثاض مناسب ألغر جيد و 

ذا ميكننا القول أن مجيع عبارات أداة البحث هي صادقة ملا وضعت  .مناسبة ألهداف هذا البحثو  كانت جيدة و
  .لقياسه

  .(Reliability)ثبات األداة  .2
ا مدى احلصول على النتائج      ة باستخدام نفسها و يقصد  أو نتائج متقاربة لو كرر البحث يف ظروف مشا

الذي حيدد مستوى قبول   "ألفا كرونباخ"األداة نفسها، و يف هذا البحث مت قياس ثبات أداة البحث باستخدام معامل 
  :فأكثر حيث كانت النتائج كمايلي 0.60 مبقدارأداة القياس 

  .معامالت الثبات والصدق: )1-1(الجدول 

  .V 17  SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر         
وهو معامل ثبات جيد  )0.937(من خالل هذا اجلدول نالحظ أن معامل الثبات الكلي ألداة البحث بلغ 

  .ومناسب ألغراض البحث،كما تعترب مجيع معامالت الثبات حملاور البحث وأبعادها مرتفعة ومناسبة ألغراض البحث
  

  معامل الصدق  معامل الثبات  عدد العبارات  المـــحور

س 
رأ

ري
فك

ل ال
لما

ا
  

  0.789  0.623  13  رأس المال البشري

  0.866  0.750  11  رأس المال الهيكلي

  0.863  0.745  9  رأس المال العالئقي

  0.926  0.858  33  المجموع

  0.962  0.926  27  الميزة التنافسية

  0.967 0.937  60  االستبانة ككل
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   الدراسات السابقة: المبحث الثالث
باملورد  يتعلقانا ميعترب موضوعا رأس املال الفكري وامليزة التنافسية من املواضيع اجلديرة بالدراسة والتحليل،كو

وفيما يلي عرض لبعض  املهم يف جناح املؤسسات،باعتباره العنصر احليوي و  ،لتحسني أدائهالبشري واجلهود املبذولة 
مرتبة حسب تسلسلها الزمين من األحدث إىل األقدم اليت تناولت هذين املوضوعني،  واحمللية واألجنبية الدراسات العربية
  :على النحو التايل
 .الدراسات المحلية:المطلب األول

مؤسسة -دراسة تحليليةالفكري،  إدارة العالقة مع الزبون ودورها في تنمية رأسمال ،)2011(ذنايب مصعب .1
،رسالة ماسرت أكادميي يف تسيري املوارد البشرية،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،جامعة -نجمة لالتصاالت

  .منتوري قسنطينة،اجلزائر
  "كيف تساهم إدارة العالقة مع الزبون يف تنمية الرأمسال الفكري؟  ":التساؤل التايل راسة يفمتثلت اشكالية الد

 :هذه الدراسة إىل هدفت

والكشف عن الدور الذي يلعبه هذا املفهوم يف حتقيق والء CRM تقدمي خلفية نظرية وحالة عملية حول مفهوم  -
 .للمؤسسة حمل الدراسةالزبائن وبناء رأمسال زبوين قوي وتنمية رأمسال فكري 

بيان واقع تطبيق إدارة العالقة مع الزبون يف مؤسسة جنمة لالتصاالت وبيان الوسائل املستخدمة يف هذا النشاط  -
 .وصوالً إىل أهدافها وحتقيق والء زبائنها

 .بيان مدى األثر الذي يساهم به كل بعد من أبعاد إدارة العالقة مع الزبون يف حتقيق والءه -

،وهذا لتقدمي CRMلى مدى اهتمام مؤسسة جنمة بأسلوب إدارة العالقة مع الزبون وتطبيق أنشطة الوقوف ع -
 .استنتاجات وتوصيات

 :ومن بني نتائج هذه الدراسة

  .حمدد للقيمة السوقية للمؤسسة،إذ ميثل الفرق بينهما وبني القيمة الدفرتية)الفكري(يعترب الرأمسال املعريف -

  .خالل تفاعل مكوناته يف حتقيق املزايا التنافسية للمؤسسة وتكوين القيمة هلايساهم رأمسال الفكري من  -

 .يعترب والء الزبائن معيارًا لقياس الرأمسال الزبوين،ومؤشرًا لقوته -

 .تلعب إدارة العالقة مع الزبون دورًا رئيسيًا يف  بناء رأمسال زبوين وتنميته -
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المزايا التنافسية في خلق القيمة دراسة حالة الشركة  األسس العامة لبناء): 2009-2008(هاللي الوليد، .2
جامعة  ختصص اسرتاتيجية، )غري منشورة( رسالة ماجستري يف العلوم التجارية ،mobilis الجزائرية للهاتف النقال

 .مسيلة،اجلزائر حممد بوضياف،

 "وما هو دورها يف خلق القيمة؟ ،فسيةهي األسس العامة لبناء املزايا التنا ما: "ما يليمتثلت اشكالية هذه الدراسة في

 :هذه الدراسة إىل تهدفوقد 

 .التزويد بقاعدة نظرية يف جمال امليزة التنافسية ومفهوم خلق القيمة -

 .إبراز الدور الكبري الذي تلعبه األسس العامة لبناء امليزة التنافسية يف خلق القيمة -

ها مؤسسة اقتصادية يفرتض فيها أن تقوم بتحقيق التفوق من حالة الشركة اجلزائرية للهاتف النقال باعتبار  تشخيص -
ا وحتقيق  خالل االستغالل األمثل ملواردها وطرح خدمات تتميز باجلودة العالية،فضالً عن حتديث منتجا

 .االستجابة السريعة لعمالئها

   .املنهج املستخدم يف هذه الدراسة هو املنهج الوصفي الوضعي
  .استغالل تقارير الضبط حتليل املعطيات، اجراء مقابالت،: أما أدوات الدراسة فتمثلت يف

 :و توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها

هلا امكانية التعرف على الفرص املتاحة والتهديدات الكامنة، وحىن تضمن  يهيأإن حتليل البيئة اخلارجية ألي شركة  -
 .وتتوافق مع البيئة اليت تعمل من خالهلا تتالءمها أن الشركة النجاح البد إلسرتاتيجيت

إن امليزة التنافسية تنشا بتوصل الشركة إىل أساليب أو طرق جديدة أكثر فعالية من تلك املستعملة من قبل املنافسني،  -
 .حيث يكون مبقدورها جتسيدها ميدانيًا ،وتنقسم إىل نوعني ميزة تكلفة وميزة متييز

ية ألي نوع من أنواع التمييز أو التفوق إىل الكفاءات املتميزة واليت تتطلب بدورها إما مورداً ترجع اجلذور احلقيق -
متفردًا ذا قيمة عالية باإلضافة إىل القدرات الفردية الضرورية الستغالل هذه املوارد، وإما قدرة متفردة على إدارة املوارد 

 .اهلامة

ا موبيلس ال متتلك إدارة للبحث والتط إن شركة -  .غم احلاجة امللحة لذلكر وير مستقلة بذا
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دراسة ميدانية في  س المال الفكريأدور اإلدارة في تنمية واستثمار ر ، )2008( درمان سليمان صادق .3
إدارة و قياس رأس املال الفكري يف منظمات األعمال " :، ملتقى دويل بعنوانالمصارف األهلية في مدينة الموصل

جامعة سعد  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 2008 ماي 14 و 13، يومي)اجلزائر(جامعة البليدة  ،"العربية
 .اجلزائر-دحلب البليدة

يف املصارف األهلية  س املال الفكريأاإلدارة يف تنمية واستثمار ر  "متحو رت اشكالية هذه الدراسة حول معرفة دور
  "يف مدينة املوصل

  :إىل هذه الدراسةهدفت 

  . عرض إطار نظري حيتوي متغريات البحث املتمثلة برأس املال الفكري وجودة اخلدمة التعليمية  -

جودة اخلدمة (، واملتغري املستجيب ) رأس املال الفكري(اختبار عالقة االرتباط بني متغريي البحث، التفسريي  -
 .  يف املنظمات املبحوثة ) اجلامعية

 . متغريي البحث التفسريي واملستجيب يف املنظمات املبحوثة اختبار التأثري املعنوي بني  -

استنادًا إىل ) توصيات(التوصل إىل استنتاجات اجلانب امليداين للبحث واختبار الفرضيات وتقدمي مقرتحات  -
 .استنتاجات البحث 

 .استخدم املنهج الوصفي متثل منهج الدراسة يف 

 .املقابلة حتليل املعطيات، الوثائق اخلاصة باملؤسسة، املكتيب،املسح  أما أدوات الدراسة فتمثلت يف 
  :ومن بني نتائج هذه الدراسة    

اب ومديري الشركات حول أمهية  - يتضح من خالل اإلطار النظري للبحث أمهية آراء ووجهات نظر الباحثني والكتّ
 .رأس املال الفكري الذي يعدّ ثروة املنظمات املعاصرة اليوم

يتفق معظم الباحثني على أن هناك أبعاد عديدة لرأس املال الفكري ، لكن أغلبها يتمثل باستقطاب رأس املال  -
 .الفكري ، والصناعة ، والتنشيط ، واحملافظة ، واالهتمام باملستفيدين، والتدريب والتطوير 

ا ،    - تناول الباحثون معايري مهمة جلودة اخلدمة التعليمية واليت من خالهلا يتم قياس خمرجات العملية التعليمية وجود
وهنالك اتفاق على أن أهم هذه املعايري هي املنهج العلمي، واملرجع العلمي، وأعضاء اهليئة التدريسية ، وأسلوب 

  . ادية، والتمويل ومصادرهالتقييم، والنظام اإلداري، والتسهيالت امل
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تم حملاتضح أن اجلامعتني    - باستقطاب محلة شهادة املاجستري والدكتوراه من ذوي املعرفة واملواهب  انالبحث 
واخلربات، وإن توافر نظم معلومات متقدمة يدعم عملية جذب واختيار األفضل من هذا املورد الذي يعدّ رأس مال 

  .  افكري
مصادرها ودور االبداع  :الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية) 2007-2006( حجاج عبد الرؤوف، .4

رسالة ماجستري يف علوم  ،دراسة ميدانية في شركة روائح الورود لصناعة العطر بالوادي التكنولوجي في تنميتها،
  .بسكيكدة، اجلزائر1955أوت  20جامعة  ختصص اقتصاد وتسيري املؤسسات،) غري منشورة( التسيري

  :السؤال التايل ثلت اشكالية هذه الدراسة يفمت
 "وما هو دور االبداع التكنولوجي يف تنميتها؟ كيف ميكن للمؤسسة االقتصادية احلصول على امليزة التنافسية؟"

 :هذه الدراسة إىل تهدفوقد 

 .حماولة حتديد مفهوم امليزة التنافسية وأنواعها -

 .الكشف عن املصادر الداخلية للميزة التنافسية اليت تساهم يف احلصول على ميزة تنافسية حماولة -

 .حماولة الكشف عن املصادر اخلارجية اليت تساهم يف امتالك املؤسسة على ميزة تنافسية -

 .ابراز دور االبداع التكنولوجي يف تنمية امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية حماولة -

 .استخدم املنهج الوصفي لدراسة يفمتثل منهج ا

املالحظة والرسوم  ،املقابلة حتليل املعطيات، الوثائق اخلاصة باملؤسسة، املسح املكتيب، أما أدوات الدراسة فتمثلت يف
 .البيانية

 :وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها

 .لتفوق املؤسسة عن بقية املنافسني يف جمال الصناعة مصدرا حامساامليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية متثل  -

 .امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية ىالعام الصناعي والداخلي عل :يؤثر احمليط بأشكاله -

األمثل  االستغاللال حتقق املؤسسة ميزة تنافسية بتقدمي منتج متميز أو بتكلفة أقل فقط وإمنا يتعدى األمر إىل ضرورة  -
 . )امللموسة وغري امللموسة والكفاءات(  ملواردها

تتمتع مبيزة تنافسية من منط املنتجات املتميزة فإن االبداع التكنولوجي يف املنتج هو األنسب هلا  إذا كانت املؤسسة -
ا التنافسية  .من أجل تنمية ميز
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دور االدارة البيئية في تحقيق مزايا تنافسية للمؤسسة الصناعية دراسة حالة  ،)2007-2006(برني لطيفة،  .5
يف العلوم االقتصادية، جامعة حممد خيضر بسكرة، ) غري منشورة(، رسالة ماجستري ENICAB-BISKRAمؤسسة 

  .كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، اجلزائر
 :السؤال التايل يف متثلت اشكالية الدراسة

ا يف  كيف" ميكن للمؤسسة الصناعية اجلزائرية أن تضفي ميزة تنافسية أو جمموعة من املزايا التنافسية على منتجا
  "ظل تبنيها لإلدارة البيئية؟

  :دف هذه الدراسة إىل

 .إبراز األمهية القصوى لتبين اإلدارة البيئية لتحقيق مستوى تنافسي حملي ودويل -

 .لتشريعات البيئية وبني تبين هذه التشريعات كآلية أساسية يف املؤسسةمعرفة مدى االختالف بني تطبيق ا -

-  ً  .إدراك حجم املمارسة البيئية للمؤسسات الصناعية اجلزائرية سابقا

 .توضيح أوجه التأثر والتأثري بني هذه االدارة املستحدثة والوظائف األخرى يف املؤسسات الصناعية -

 .العلمية ضمن اجلانب التطبيقي والعلمي للمؤسسة الصناعية اجلزائرية حماولة دمج األبعاد والدراسات النظرية -

ا فقد استخدمت املقابلةاملمتثل منهج الدراسة يف    .نهج الوصفي، أما أدوا
 :ومن بني نتائج هذه الدراسة

م  تفاعل كل االدارات مع اجلانب البيئي،فحاجتهم هلذه االدارة كبرية غري انه مل يكن هناك من سبيل لطرح - انشغاال
 .البيئية

ال كانت مبطالبة الدولة من خالل  مال تتوفر املؤسسة على إدارة بيئية، فاالهتما - البيئي والدراسات اليت متت يف ا
 .التشريعات والقوانني

 .تعقد تسلسل االدارات يف املؤسسة مما يتسبب يف تأخري اختاذ االجراءات البيئية الالزمة  -

ً قدم الوسائل الوقائية  -  .مما جيعل من استعماهلا يف حد ذاته مزعجًا وخطرا

الغياب الكامل لتقييم تكاليف ومنافع االجراءات البيئية املتخذة واملتعلقة بتغيري مادة أولية معينة أو منتج معني أو  -
 .التخلي عنه

ا على التعا عدم وجود بطاقات تقنية ملعظم املواد األولية، واليت -  .مل معهامتكن من معرفة مدى خطور
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دور رأس المال الفكري في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسة دراسة مقارنة  )2007-2006 ( محمد حباينة .6
يف ادارة ) غري منشورة(مذكرة ماجستري (OTA) تيليكوم الجزائر موأوراس كو (AT) بين اتصاالت الجزائر

 .كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،جامعة سعد دحلب بالبليدة  أعمال،قسم علوم التسيري،

  :السؤال التايل متثلت اشكالية الدراسة يف
 "ما مدى أمهية الرأمسال الفكري يف تعزيز امليزة التنافسية للمؤسسة وما هي آلياته لتحقيق ذلك؟"

 :هذه الدراسة إىل هدفت

 .قتصاديأن تسلط الضوء على املعرفة من املنظور اال -

ا ميزة تنافسية هلاأ - ن  ّ  .ن تبني مكانة ودور املعرفة يف املؤسسة، وكيف تساهم يف انشاء قيمة مضافة تكو

 .الضوء على انتقال املعرفة داخل املؤسسة ودوره يف تطوير وحتسني أداء وظيفي تسليط -

 .متثل منهج الدراسة يف استخدم منهجية وصفية كيفية

الوثائق اخلاصة  باالطالع على خمتلف املراجع اليت هلا عالقة باملوضوع،، املسح املكتيبفهي  أما األدوات املستخدمة
 .االنرتنت، باملؤسستني

 :ومن بني نتائج هذه الدراسة

األمهية البالغة للرأس املال الفكري يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة فاستثمار املقدرة العقلية والعمل على تعزيزها  -
ل حيقق األداء الفكري املؤدي إىل التفوق التنافسي من خالل القيمة املهملة املتاحة يف عقول وتسيريه ا بشكل فعّا

 .ووالء الزبائن والنظم واملعرفة اجلماعية، العاملني باملؤسسة

تواجه بعض املؤسسات مشكلة يف كيفية استخدام املعلومات وتشغيلها بنجاح وال يتم ذلك إال من خالل التسيري  -
ز، والذي يعترب أهم األصول غري املباشر يف املؤسسة وال تقل أمهيته عن األصول  ّ الفعال للرأس املال البشري املتمي

ات وخطوط االنتاج وغريها ، ولكي يتم تشغيل واالستفادة من املعلومات البد من عمالة املباشرة مثل اآلالت واملعدّ
زة ّ   .متمي

تعدّ القدرة على االبتكار هي العامل األول يف احتفاظ الشركة الناجحة مبكانتها بني الشركات املنافسة فكلما زادت  -
مها الشركة ا على وضع الق.سرعة وجودة االبتكارات اليت تقدّ ا وقدر واعد اليت تتبعها باقي احتفظت الشركة برياد

 .تالشركا
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) غري منشورة(، رسالة ماجستري ، أهمية نظم المعلومات في تدعيم الميزة التنافسية)2005(النعاس صديقي،  .7
  .يف التسويق، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، قسم العلوم اجتارية، جامعة سعد دحلب البليدة، اجلزائر

  "إىل أي مدى ميكن ان تساهم نظم املعلومات يف تدعيم امليزة التنافسية؟: "لسؤال التايلا متثلت اشكالية الدراسة يف
  :دف هذه الدراسة إىل

توضيح أمهية حتليل املتغريات البيئية اليت تساعد املؤسسة يف استنتاج نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات،مما  -
 .يسمح هلا باختيار االسرتاتيجية األجنح

 .نظرة ومفهوم شامل لنظم املعلومات وامليزة التنافسيةإعطاء  -

 .حماولة تطبيق املفاهيم النظرية على أرض الواقع -

 .حماولة استنتاج مدى مسامهة نظم املعلومات يف حتقيق امليزة التنافسية -

 :ومن بني نتائج هذه الدراسة

جلمع وختزين ومعاجلة املادة اخلام املتمثلة يف يعترب نظم املعلومات جمموعة من املوارد واألجهزة واليت تتعامل معها  -
وتعترب تكنولوجيا املعلومات احلديثة الوسيلة األجنح . البيانات وحتويلها إىل املنتج النهائي،املتمثل يف املعلومات

 .للحصول على املعلومات بالدقة املطلوبة، وبأقل التكاليف ويف أسرع وقت ممكن

د اسرتاتيجي سيؤدي حتمًا إىل حتقيق ميزة تنافسية مستدمية تضمن للمؤسسة البقاء إن االستثمار يف املعلومات كمور  -
 .والنمو

إن حتليل املنافسة وقوى التنافس ودراسة املتغريات البيئية سيحدد املوقف التنافسي للمؤسسة، واستنتاج نقاط القوة  -
دف حتقيق ميزة تنافس  يةوالضعف والفرص والتهديدات لتحليلها واستغالهلا 

-تنمية كفاءات األفراد ودورها في دعم الميزة التنافسية للمؤسسات) 2004-2003ِ(أبو القاسم حمدي،  .8
يف إدارة ) غري منشورة(، رسالة ماجستري 2005-1999دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية األغواط

  .أعمال، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر
كيف تساهم عملية تنمية كفاءات األفراد داخل املؤسسة يف دعم امليزة :"السؤال التايل اشكالية الدراسة يفمتثلت 

  "التنافسية؟
 :هذه الدراسة إىل هدفت

 .تعريفه،مكوناته،طرق تنميته:إجالء الغموض عن مفهوم كفاءات األفراد،نظرًا لاللتباس الواقع فيه،خاصة -
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ً إثراء موضوع تنمية كفاءات األف -  .راد بالطرق اجلديدة املستخدمة عامليا

 .املسامهة يف دعم البحث العلمي اجلزائري باملواضيع احلديثة -

 .توعية االدارة اجلزائرية بأمهية الرتكيز على عنصر الكفاءات -

 .إثراء امكتبة اجلزائرية مبزيد من املراجع املتخصصة -

  .املنهج الوصفي باإلضافة إىل املنهج التارخيي يف متثل منهج الدراسة
أما أدوات الدراسة فكانت املسح املكتيب باإلطالع على الكتب والدوريات، الوثائق اخلاصة باملؤسسة موضوع 

  .واملعاينات واملالحظات امليدانية، باإلضافة إىل بعض مواقع االنرتنت تالدراسة، املقابالت والدراسا
  :الدراسةومن بني نتائج هذه 

تساهم تنمية كفاءات األفراد بصفة مباشرة يف امليزة التنافسية عن طريق التأثري املباشر واالجيايب يف خمتلف أنواع املزايا  -
 .التنافسية

البنك يعتمد سياسة تنموية متطورة لكفاءات األفراد،العتماده أساسا على إدارة موارد بشرية مواكبة للتطور احلاصل  -
 .يف السوق

ز البنك عن منافسيه بتطور التكنولوجيا املستخدمة خاصة تلك املتعلقة باالتصاالت والشبكات بني مجيع فروعها يتمي -
 .يف الوطن

 .البنك يركز أكثر على تنمية الكفاءات البشرية -

 .الدراسات العربية:المطلب الثاني

رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية لشركة  ،)2011( مصطفى رجب علي شعبان .1
كلية  قسم إدارة األعمال،، )غري منشورة( رسالة ماجستري يف ادارة أعمال، جوالاالتصاالت الخلوية الفلسطينية 

 .فلسطني التجارة، اجلامعة االسالمية غزة،

 :السؤال التايل متثلت اشكالية الدراسة يف

 "؟ل الفكري يف حتقيق امليزة التنافسية لشركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية جوالماهو دور رأس املا"

 :هذه الدراسة إىل هدفت

لدى شركة  )البشري، اهليكلي، العالقات(  الثالثة بأبعادهالتعرف على مستوى توافر متطلبات رأس املال الفكري  -
 .االتصاالت اخللوية الفلسطينية جوال



 .منهجية البحث و الدراسات السابقة                 الفصل األول                                     
 

20 
 

 .يزة التنافسية لشركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية جوالالتعرف على مستوى امل -

 .ابراز دور رأس املال الفكري ومكوناته يف حتقيق امليزة التنافسية للشركة -

 .انتباه الشركة إىل أمهية رأس املال الفكري كمفهوم اسرتاتيجي وحماولة تأكيد دوره كأداة لتحقيق امليزة التنافسية لفت -

 :لدراسةومن بني نتائج هذه ا

ويسهم توافر %79,63تتوفر متطلبات رأس املال الفكري لدى شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية جوال بنسبة  -
 .تلك املتطلبات يف امتالك الشركة لرأس مال فكري متميز

الكفاءة اجلودة املتفوقة، (تتوفر لدى شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية جوال مستوى مرتفع من امليزة التنافسية -
 ).، االبداع املتفوق، االستجابة املتفوقةاملتفوقة

واقع رأس المال البشري والميزة التنافسية دراسة ميدانية على الجامعات ): 2011(هنادي خليل أبودية  .2
يف  )غري مشورة(، رسالة ماجستري الفلسطينية لمحافظتي الخليل وبيت لحم من وجهة نظر الهيئة األكاديمية

 . إدارة األعمال،كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة اخلليل، فلسطني

ما واقع رأس املال البشري وامليزة التنافسية يف اجلامعات الفلسطينية :"السؤال التايل متثلت اشكالية الدراسة يف     
  "اإلداريني؟ مبحافظيت اخلليل وبيت حلم من وجهة نظر األكادمييني

التعرف على واقع رأس املال البشري وامليزة التنافسية يف اجلامعات الفلسطينية يف حمافظيت  إىل هذه الدراسةهدفت  
  .اخلليل وبيت حلم من وجهة نظر املوظفني األكادمييني

  :ومن بني نتائج هذه الدراسة

م ع - لى فهم العمل واستيعاب ارتفاع مستوى كفاءة املبحوثني يف اجلامعات يف أعماهلم،حيث أظهرت النتائج قدر
 .متطلباته

م  - ا باستمرار مبا ا م يقومون بتطوير املسافات اليت يدرسو أظهرت النتائج قدرة املبحوثني على مواكبة العمل إذ أ
 .جييدون استخدام األدوية التكنولوجية احلديثة

ا أعضاء اهليئة التدر  - يسية تساعدهم يف رفع مستوى االبداع أشارت النتائج إىل أن االجنازات العلمية اليت يقوم 
 .واالبتكار لديهم

 .اجلامعة حتاول استقطاب أعضاء اهليئة التدريسية ذوي الكفاءات -

تم بتطوير مهارات أعضاء اهليئة التدريسي -  .وذوي الكفاءات املهنية هلم ةاجلامعة 
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إدارة المعرفة وأثرها في رأس المال الفكري دراسة تطبيقية في الشركة العامة  ،)2010(ندى عبد القادر .3
 .6، عدد 3، دراسات إدارية، جملد )المنطقة الجنوبية/لصناعة االسمدة 

  .ترتبط اشكالية الدراسة مبدى معرفة االدارة باملعرفة بصفتها مورد استثمار مهما
لكل من إدارة املعرفة ورأس املال الفكري، باإلضافة إىل بيان املعيار  هدفت الدراسة أساسا إىل إعطاء مفاهيم ومضامني

  .اخلاص بقياس رأس املال الفكري
 :ومن بني نتائج هذه الدراسة

طهور عالقات ارتباطية قوية ومعنوية بني املعرفة الظاهرية والضمنية وكل من رأس املال البشري ورأس املال اهليكلي  -
 .أن األكثر ارتباطًا كان بني رأس املال البشري واملعرفة الظاهرية جهرت النتائورأس مال العمالء، ولكن أظ

ركز البحث على امهال الشركة ملدى أمهية إدارة املعرفة وأثرها على رأس املال الفكري والعالقة بينهما، مبا يسهم يف  -
 .تقدم الشركة

 ".يوجد تأثري ذو داللة معنوية احصائية إلدارة املعرفة على رأس املال الفكري "قبول الفرضية القائلة -

افتقار الشركة إىل توفري التسهيالت التقنية املمكنة إلنتاج املعلومات اليت تسهم يف تنمية املعرفة لدى املورد البشري،  -
 .وتنشيط املهارات والقدرات الفكرية والبدنية

الميزة التنافسية في المنتجات الدوائية للشركات الوطنية وأثرها على زيادة  ،2010عاصم فايز الزعانين، .4
يف إدارة أعمال، كلية التجارة، ) غري منشورة(، رسالة ماجستريالحصة السوقية من وجهة نظر الزبون في قطاع غزة

 .فلسطني -غزة-اجلامعة االسالمية 

امليزة التنافسية يف املنتجات الدوائية للشركات الوطنية على ما هو أثر :"السؤال التايل متثلت اشكالية الدراسة يف
  "احلصة السوقية يف قطاع غزة؟

 :هذه الدراسة إىل هدفت

على احلصة ) تنوع املنتجات وخدمة ما بعد البيع(الكشف عن أثر امليزة التنافسية للمنتجات الدوائية واملتمثلة يف  -
 .لزبونالسوقية للشركات الوطنية وذلك من وجهة نظر ا

 .الكشف عن األسباب اليت دفعت زبائن شركات األدوية الوطنية إىل االقبال على شركات معينة دون غريها -

 .التطرق لدور شركات األدوية يف االقتصاد الوطين الفلسطيين وأمهية الصناعات الدوائية الفلسطينية -

 .معرفة أفصل الوسائل إلعادة الثقة باملنتج الفلسطيين -
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 :ج هذه الدراسةومن بني نتائ

يعترب تنوع وتوفر املنتجات عند شركات األدوية الوطنية ميزة تنافسية متوسطة من وجهة نظر الزبون حيث كانت  -
 .، وهذا ال يزيد من حصتهم السوقية%61,1النسبة 

، وهذا %66,2خدمة ما بعد البيع اليت تقدمها الشركة للزبائن تعترب ميزة تنافسية بدرجة متوسطة من وجهة نظرهم  -
 .بدوره يؤدي إىل تراجع يف حصتهم السوقية

اجلنس، العمر، (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املبحوثني تعزى للمتغريات الشخصية التنظيمية  -
 ).املؤهل العلمي، اخلربة

أثر امليزة التنافسية يف استجابة املبحوثني حول معرفة )α=0,05(توجد فروق ذات داللة إحصائيةعند مستوى الداللة  -
 .الدوائية يف الشركات الوطنية تعزى ملنطقة العمل للمنتجات

،أثر األصول غير الملموسة في تحقيق الميزة التنافسية في ظل تبني معايير إدارة 2010أحمد محمد الفيومي، .5
غري (اجستريرسالة م ،الجودة الشاملة دراسة مقارنة على عينة من الجامعات األردنية الرسمية والخاصة

  .جامعة الشرق األوسط كلية األعمال، يف إدارة أعمال،)منشورة
  :هذه الدراسة إىل هدفت

ذه الدراسة،من خالل االطالع على األدبيات املعاصرة ذات الصلة املباشرة بالدراسة  - إعداد إطار نظري خاص 
ا الفكرية واستخالص أبرز املؤشرات املفيدة للدراس ة احلالية،والسري يف هداها لبناء االطار والتعرف على حمتويا

 .العلمي للدراسة

 .التعرف على مستوى أمهية متغريات الدراسة يف اجلامعات األردنية الرمسية واخلاصة -

 .حتديد العالقات اإلرتباطية بني متغريات الدراسة -

ا على حتقيق امليزة التنافسية يف ضوء تب - ين معايري إدارة اجلودة الشاملة يف حتديد أثر األصول غري امللموسة مبتغريا
 .اجلامعات األردنية الرمسية واخلاصة

 .بناء منوذج ميثل عالقة متغريات الدراسة فيما بينها وتأثري بعضها على بعض -

 :ومن بني نتائج هذه الدراسة

ا رأس املال البشري، - واملعلومايت  العالئقي، التنظيمي، وجود أثر ذي داللة معنوية لألصول غري امللموسة مبكونا
 .على معايري إدارة اجلودة الشاملة حبيث إن زيادة االهتمام مبعايري اجلودة الشاملة
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 وجود أثر ذي داللة معنوية ملعايري إدارة اجلودة الشاملة على حتقيق امليزة التنافسية يف اجلامعات الرمسية واخلاصة، -
 .من املزايا التنافسية للجامعات حبيث إن االهتمام مبعايري اجلودة الشاملة سيزيد

 .عدم وجود اختالف ذي داللة معنوية ملستوى تبين معيار القيادة والتحسني املستمر يف إدارة اجلودة الشاملة -

أعضاء هيئة  عدم وجود اختالف ذي داللة معنوية ملستوى تبين معيار ختطيط اجلودة،والرتكيز على الطالب، -
 .جلامعات األردنية الرمسية عن اخلاصةوإدارة العمليات يف ا التدريس،

، دراسة استطالعية -العالقة واألثر–، رأس المال الفكري وإدارة المعرفة )2008(لطيف عبد الرضا: دراسة .6
 .3،عدد10جملة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية، جامعة القادسية، جملد 

 إىل أساسا هذه الدراسةهدفت  يف إدارة املعرفة،حيث رأس املال الفكري حول دورالدراسة  ةإشكالي ولقد متحورت
حتديد أثر رأس املال الفكري يف إدارة املعرفة لعينة من املصارف احلكومية يف حمافظة الديوانية العراق،وحول ما إذا  

  .كانت املنظمات احلالية متتلك رأس مال فكري تستطيع من خالله االستفادة من اخلربات املصرفية وتطبيقها

 :ومن بني نتائج هذه الدراسة

 .هناك اهتمام كبري من قبل املصارف بالعاملني الذين ميتلكون املعرفة من أجل حتقيق األداء املتميز -

م مهارات معينة يف جمال عملهم -  .حترص إدارة املصارف على مسامهة العاملني يف برامج متنوعة من التدريب الكتسا

ا زيادة معارفهمعدم حرص املصارف على مشاركة العام -  .لني يف ندوات ومؤمترات من شأ

م -   .ضعف الرتكيز من إدارة املصارف على قيام العاملني بأعمال متنوعة من أجل زيادة خربا
  .الدراسات األجنبية: المطلب الثالث

1. Ion Angel: Intellectual capital and intangible assets analyses and valuation, 
Academy of economic studies, Bucharest, 2008. 

تدور إشكالية هذا البحث حول إجراء حتليل ألمهية القيمة غري امللموسة للشركة بالنسبة إلمجايل قيمتها السوقية، 
حيث أشارت الدراسة إىل أن أمهية األصول غري امللموسة صغرية جدا من وجهة نظر احملاسبة التقليدية، وأن هناك فارقا  

  . القيمة احملاسبية للشركة وقيمتها السوقيةكبريا بني
شركة رومانية مدرجة البورصة يف  14وقد استخدم الباحث منهج دراسة احلالة، حيث اختار عينة مكونة من 

  . 2005/2006لعامي " بوخارست"
  :أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث هي

  .متنح األصول املعرفية أفضلية تنافسية طويلة األجل يف ظل االقتصاد اجلديد، - 1
 .يعترب القياس أساسيا لدعم القرارات االستثمارية، وكذا قرارات املستثمرين بشأن مقارنة القيمة مقابل السعر - 1
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 .من وجهة النظر احملاسبية التقليدية، فإن أمهية األصول غري امللموسة صغرية جدا - 2
 .لسوقية للشركات الرومانية املبحوثة وقيمتها احملاسبيةهناك فجوة كبرية بني القيمة ا - 3

2. G.E. Schwartz, N.P. Swartz, S. Firer: An empirical examination of the value 
relevance of intellectual capital using the Ohlson (1995)valuation model, 

Meditan Accountancy Research, vol. 14, No 2, 2006. 
هل ميكن لرأس النال الفكري أن يفسر القيمة السوقية : ور إشكالية هذا البحث عموما حول التساؤل التايلتد

  للمؤسسة؟
للتقييم، بعد أن مت تعديله  Ohlson (1995)ولإلجابة على هذه اإلشكالية عمد الباحثون إىل تطبيق منوذج 

  .ال اهليكلي ورأس املال املستخدمرأس املال البشري، رأس امل: بعناصر رأس املال الفكري، وهي
حيث توصل الباحثون إىل . وقد مشلت هذه الدراسة جمموعة من الشركات اجلنوب إفريقية، املدرجة يف سوق األوراق املالية

  :النتائج التالية
م هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني كل من رأس املال البشري ورأس املال املستخدم من جهة، وقيمة سعر السه -

  .من جهة أخرى
 .أظهر معامل رأس املال اهليكلي عالقة ضعيفة مع سعر السهم، وبالتايل ال ميكن اعتباره كقيمة مهمة ومؤثرة -

 .يعطي رأس املال اهليكلي قيمة مضافة أقل من تلك اليت يقدمها رأس املال البشري -

   %91يفسر رأس املال الفكري تغريات سعر السهم بنسبة  -
3. Fort Fatiha, Couderc Jean-Pierre. Le terroir: un avantage concurrentiel à 

l'exportation? Le cas des entreprises agro-alimentaires du Languedoc-
Roussillon. In: Économie rurale. N°264-265, 2001. L'agro-alimentaire dans la 
globalisation Entreprises, marchés,terroirs.. 

ركزت هذه الدراسة على املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف قطاع الزراعة الغذائية، حيث متحورت إشكاليتها حول 
ما إذا كان اإلنتاج اخلاص ملنتجات حملية ميكن أن يشكل أفضلية تنافسية تساعد املؤسسة على النجاح يف األسواق 

  .عاملي لألسواقال سيما يف ظل العوملة واالنفتاح ال. األجنبية
  . Languedoc-Roussillonوقد اختار الباحثان دراسة عينة من املؤسسات الناشطة يف منطقة 

  :من بني أهداف هذا البحث
فحص اسرتاتيجيات التميز لدى بعض املؤسسات الصغرية واملتوسطة الناشطة يف حميطها احمللي، وكذا أمهية اإلقليم  -

  .احمللي يف عملية العوملة
  .صطلح املنتج احمللي واملؤسسة احملليةتعريف م -
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  .دراسة مكانة اإلقليم احمللي يف بناء مزايا تصدير تنافسية -
  :وقد خلصت هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج أمهها

تَبنيَ أن بعض العوامل الكالسيكية لتطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة دوليا، الزال هلا تأثري مهم، مثل حجم  -
  .قطاع النشاط املؤسسة و وزن

  .ميثل احمليط احمللي عامال مهما من عوامل جناح املؤسسات دوليا، ومعيار متيز جمديا اقتصاديا وماليا -
يتيح احمليط احمللي لبعض املؤسسات املدروسة الوسائل الضرورية لبناء أفضلية تنافسية مهمة يف مواجهة الشركات  -

  .الكربى حمليا ودوليا
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  :خالصة

اخلاص مبنهجية الدراسة إىل حيث تناولنا يف املبحث األول  من خالل هذا الفصل تطرقنا إىل ثالثة مباحث،
التعاريف اإلجرائية وفرضيات ومنوذج الدراسة،كما تطرقنا يف املبحث الثاين واخلاص  أمهيتها وأهدافها، إشكالية الدراسة،

ويف  ،وأساليبها أداة الدراسة ،وعينتها  جمتمع الدراسة ،وحدودها إىل منهج الدراسة االجراءات املنهجية للدراسة امليدانية
األخري صدق الدراسة ا دراسات   واخلاص بالدراسات السابقة، منإضافة إىل ذلك تناولنا يف املبحث الثالث  ،وثبا

  .حملية، دراسات عربية، دراسات أجنبية
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  :تمهيد

فس من أجل البقاء يف سوق اواحتدام التن يف حميط يتسم بسرعة من التغري والتطور، اليوم منظمات األعمالتنشط  
عليها  استوجب ،ستمراريتها وحتافظ على متيزهاإولكي تضمن  نقلة نوعية من عصر الصناعة إىل عصر املعرفة، شهد

  .فضال عن التميز والتفوق تمرار،واالسبكل ما من شأنه أن يضمن هلا البقاء التسلح 

ات جاهدة ؤسساليت تسعى املاملؤسسة وجودات أهم م يعد رأس املال الفكري أحد يف هذا اجلو التنافسي 
يعد السالح و  بل .التنافسية والتجديد و امليزايافهو مصدر االبداع  حقيقية،سرتاتيجيًا وثروة اعنصرًا لكونه المتالكها 

  .تفوقالو  البقاء وحتقيقلعاملية الراهنة ملواجهة التحديات اات ؤسسالذي تعتمده امل

  :وهذا من خالل املباحث التالية أهم املفاهيم املتعلقة برأس املال الفكريإىل  يف هذا الفصللذلك، سنتطرق 

 .ماهية رأس املال الفكري :المبحث األول

 .رأس املال الفكري مكونات :المبحث الثاني

  .تنميتهو  قياسه رأس املال الفكري، أدوار :المبحث الثالث

  .إدارة رأس املال الفكري :المبحث الرابع
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 ماهية رأس المال الفكري :المبحث األول

لقد كان من أهم النتائج اليت متخضت عن الثورة التقنية العاملية أن بدأ االهتمام يتصاعد مبا يسمى باألصول غري  
ولقد كان من األسباب  .ات مبختلف أنواعهاؤسسشركات واملألكرب من أصول الاليت أصبحت متثل النسبة ا ،امللموسة

على ات باستقطاب األفراد املوهوبني والقادرين ؤسسامل اهتمام زيادة االهتمام برأس املال الفكري، تنامياليت سامهت يف 
  .ا ميلكونه من إمكانات وقدرات ومواهب وأفكار جتعل منهم فئة متميزةمبضافة قيمة إ

  مفهوم رأس المال الفكري: المطلب األول

كما أنه ال يزال يف مرحلة التطور والبناء   البحث،يزال قيد  مفهومه ال فإننظرًا حلداثة موضوع رأس املال الفكري 
  .االتفاق بشكل واضح حول مفهوم رأس املال الفكريومل يتم  واالكتشاف،

 طائفة مميزة من أفراد املؤسسة، نلمس ذلك بوضوح من يف رأس املال الفكريمن املؤلفني إىل حصر  يذهب مجعٌ 
  :1خالل التعاريف التالية

أن رأس املال الفكري ميثل خنبة من العاملني، هلم القدرة على تفكيك هيكلة الصندوق األسود  spenderيعتقد 
  .للعمل اإلنتاجي إىل مكوناته األولية، وإعادة تركيبها بشكل متميز

م على حتويل التقنية من البحث إىل التصنيع ألى فيعرفه ع Websterأما  نه صفة للقياديني التحويليني، متثل قدر
  .بنجاح عال يساهم يف بقاء املنظمة يف عامل املنافسة ملدة طويلة

مهارات العاملني ومعارفهم إذا كانت هذه املهارات وتلك "أن رأس املال الفكري يتمثل يف"Drakerيرى  يف حني
  2."زة وال يوجد من ميتلكها يف املؤسسات األخرىاملعارف متمي

  

                                                        
 ، ص2007دارية،القاهرة، املنظمة العربية للتنمية اإلرأس المال الفكري، طرق قياسه وأساليب المحافظة عليه، : عادل حرحوش املفرجي، أمحد علي صاحل 1

  .18-15ص 
جملة حبوث الرتبية النوعية، جامعة  ،المعرفة في مؤسسات التعليم العالي إدارةإدارة رأي المال الفكري وقياسه وتنميته كجزء من  :اهلاليل الشربيين اهلاليل 2

   .24،ص 2011،يوليو22املنصورة،عدد



 الفصل الثاين                                                               رأس املال الفكري
 

30 
 

فه ّ ا عدد حمدود من األفراد العاملني يف املنظمة،واليت "بأنه Youndet من جهة أخرى عر قدرات متميزة يتمتع 
ن املنظمة من زيادة انتاجيتها وحتقيق مستويات أداء عالية مقارنة باملنظمات  متكنهم من تقدمي إسهامات فكرية متّك

   1."ماثلةامل

 ً من رأس املال الفكري وليس العكس، من  لكن باملقابل هناك طائفة أخرى من األحباث احلديثة تعترب األفراد جزء
السويدية للخدمات املالية والتأمينية، حيث عرفا  Skandiaمن شركة  Malonو  Edvensonذهب إليه كل من  ذلك ما

ة اليت تتجاوز قيمتها قيمة املوجودات األخرى اليت تظهر يف امليزانية املال الفكري بأنه مجيع املوجودات الفكري سرأ
  3:تنقسم هذه املوجودات إىل صنفني من رأس املال 2العمومية،

 رأس مال بشري  -
 .هذا األخري الذي ينقسم بدوره إىل رأس مال تنظيمي وآخر زبوين: رأس مال هيكلي -

  :4الفكري عبارة عن توليفة بني ثالثة أنواع من رؤوس املالأن رأس املال   Nick Bontisويف السياق ذاته يرى 
  .رأس املال البشري -
 .رأس املال اهليكلي -
 .رأس املال العالئقي -

  5:أن رأس املال الفكري عبارة عن Karl-Erik Sveibyمن جهته يقرتح 
  .رأس مال بشري -
 .رأس مال هيكلي -
 ..).قاتالعالون، الشبكات، عاملستهلكون، البائ( رأس مال اجتماعي  -

  

                                                        
.228ص .2011، دار وائل عمان، األردن، 1، ط عاصرةقضايا ادارية م :أمحد امساعيل املعاين وآخرون  1  
  .168، ص  2009دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  إدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمال،: سعد علي العنزي، أمحد علي صاحل  2

3  Alan Fustec, Bernard Marois : valoriser le capital immatériel de l’entreprise, éditions d’Organisation, Paris,2006, 
p17  
4 Chun Wei Choo, Nick Bontis : the strategic management of intellectual capital and organizational knowledge, 
OXFORD university press, 2002, p 629. 
5 Ronald J. Baker : mind over matter: why intellectual capital is the chief source of wealth, ed. John Wiley and Sons, 
Inc. Hoboken, 2008, New Jersey, U.S.A. P50. 
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س املال الفكري على أنه مصدر للثروة ومنبع للقيمة، إذ يعرفه ني النظرتني، هناك من ينظر إىل رأوبعيدا عن هات
Stewart  1اليت ميكن استخدامها خللق الثروة...) معارف، معلومات، ملكية فكرية، خربات( بأنه املادة الفكرية.  

ا، اخلاضعة إىل قدر معني املال الفكري عبا سوآخرون أن رأ rossوذكر  رة عن كافة املوارد غري امللموسة أو حتوال
ا، واليت ختلق هلا القيمة   .2من إشراف املؤسسة وسيطر

 من العناصر اليت تسهم يف جناح املؤسسة إىل جانب رأس املال املادي،يعد رأس املال الفكري  وعلى الرغم من أن
ً  اإال أن هناك فروق   :يوضح ذلك دول التايلاجلو  .بينهما جوهرية

  .ادي ورأس المال الفكريالفرق بين رأس المال الم )1-2(الجدول رقم 

  رأس المال الفكري  رأس المال المادي  البيانات
  .غري ملموس وغري منظور أثريي،  .مادي، ملموس ومنظور  السمة األساسية

  .متزايدة  .متناقصة  العوائد
  .و املعرفةعمال ومهني  .نو العمال اليدوي  األفراد
  .قيمة تبادل عند االستعمال  .قيمة استعمال وقيمة تبادل  القيمة

  ).قوة( دورة توليد وتعزيز ذايت  ).ضعف( دورة تقادم  القوة والضعف
    .228ص ،2011 االردن، عمان، ،1ط ،دار وائل ،دارية معاصرةإقضايا : أمحد امساعيل املعاين وآخرون:المصدر

رة اليوم ضمن داتبوأ الص أن الفكري أكثر، من املناسب استعراض أهم مراحل تطوره إىلولتوضيح مفهوم رأس املال 
  .، وذلك من خالل املطلب املوايلانشغاالت املؤسسة يف إطار حبثها عن التنافسية

  

  

  

                                                        
1 Ion Anghel: intellectual capital and intangible assets analysis and valuation, Theoretical and Applied Economics, 
2008, vol. 3(520), issue 3(520), pages 75-84. 
2 Roos et al : intellectual capital:  management in ICS  Ltd, journal of intellectual capital, Volume 6 Number 4 2005, 
p489 
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 تطور التاريخي لرأس المال الفكريال :الثانيالمطلب 

  1:فكريرأس املال ال مفهوم رمراحل مهدت لتطو ميكن حتديد ثالثة 

  ات االهتمام بالقابليات البشريةإضاءات البداية وتوجه:المرحلة األولى
بدأ االهتمام بالقدرات البشرية يف القرن السابع عشر على يد االقتصاديني، الذين اهتموا بقيمة العاملني واختالف 

ظهور الفعلي لنظرية االستثمار يف شهد ال 1906ويف عام  .نوعيتهم ومدى تأثريهم يف العملية االنتاجية وجودة املنتجات
رأس املال البشري املعاصرة حيث أصبح رأس املال البشري ضمن رأس املال العام للمؤسسة، وشهدت مرحلة الستينيات 
اية السبعينيات تطورًا سريعًا يف نظرية رأس املال البشري أدت بشكل واضح إىل فهم السلوك االنساين على املستوى  إىل 

  .جتماعيالفردي واال
اية السبعينيات من القرن العشرين على القدرات  ولقد أكدت هذه الفرتة اليت امتدت من القرن السابع عشر إىل 
، وتصنيف فئة األفراد إىل ماهر، شبه ماهر، غري ماهر، ومن مث حتديد مستوى األجر الذي  البشرية فكريًا وجسديًا وأدائيًا

  .يستحقه يف ضوء هذا التصنيف
  بيةتلميحات المفهوم وتوجيهات االهتمام بالقابلية الذه:ة الثانيةالمرحل

وهي املرحلة اليت امتدت من مثانينيات القرن العشرين، حيث أصبح املديرون واألكادمييون واملستشارون يف مجيع أحناء 
حيث .الرئيس ألرباحها العامل واعني إىل أن املوجودات غري امللموسة اليت متتلكها املؤسسات كانت يف الغالب احملدد

 والتباينوجود تباين يف أداء املؤسسات اليابانية وبعد شيء من الدراسة متكن من حتديد سبب هذا  Hiroyukiالحظ 
  .وعزاء إىل اختالف نسبة املوجودات غري امللموسة اليت متتلكها كل مؤسسة من هذه املؤسسات

إذ أوضح " كيف–شركة معرفة "صغرية كتابًا عنوانه شر وهو مدير شركة ن Karl Eric Sveibyنشر  1986يف عام 
ا،فيه االهتمام باملوجودات غري امللموسة وكيفية  مستشار متخصص يف  Sullivan Patrickنشأ أ 1989 ويف عام  إدار

ة نشاطًا استثماريًا قابل للتطبيق يرتكز على نصح العمالاستخراج األرباح والفوائد من  ّ ء يف كيفية التكنولوجيا وألول مر
 .استخراج القيمة من االبداع من وجهة نظر جتارية

 Ralphعندما أطلق  1990وشهدت البدايات املبكرة لتسعينيات القرن العشرين تتوجيًا جلهود هذه املرحلة، أوهلا عام 

Stayer  مصطلح رأس املال الفكري، وثانيها عندما نشرStewart 1991 وثالثها عام ، "القوة الذهنية " مقالة بعنوان
ويالحظ من املعطيات السابقة .Skandiaوهو تعيني أول مدير يف العامل لرأس املال الفكري من قبل شركة  1991

                                                        
  .163-157ص ص  ،مرجع سابق ،ادارة رأس المال الفكري في منظمات األعمال: أمحد علي صاحل سعد علي العنزي، 1



 الفصل الثاين                                                               رأس املال الفكري
 

33 
 

ا  اليتللمرحلة الثانية  متيزت مبجموعة ابتدأت من الثمانينيات واستمرت حىت بدايات التسعينيات من القرن العشرين، بأ
  .ور املوجودات غري امللموسة يف حتقيق بقاء املؤسسة ومنوهامن آراء ومقرتحات ركزت على أمهية ود

  ف الجهود البحثية ووالدة النظريةتكثي:المرحلة الثالثة 
اجلهود البحثية حول موضوع رأس املال الفكري يف حماولة تكاثفت يف منتصف التسعينيات من القرن العشرين،  

وتأسيسا على ذلك .ت هذا املوضوعتفاق على مبادئ و ممارساإلجياد فهم مشرتك فيما بني الباحثني و الشركات،و اال
ً نفة الذكر قد ركزت آن اجلهود فإ حيث صيغت افرتاضات النظرية على النحو  ،على إجياد نظرية لرأس املال الفكري اأساس

  :اآليت
 .إن قيمة رأس املال الفكري كموجود غري ملموس يتجاوز قيمة املوجودات امللموسة بعدة مرات .1
 .رأس املال الفكري هو املادة األم اليت تتولد منها النتائج املاليةإن  .2
 .إن املقياس املايل لرأس املال الفكري ميثل الفرق بني القيمة الدفرتية للشركة و القيمة السوقية هلا .3
 .إن رأس املال الفكري يعد أداة حتليل اسرتاتيجي .4
 . نظماتإن رأس املال الفكري إذا تراكم يزيد من إنتاجية امل .5

  :وحددت مبادئ النظرية مبا يأيت

إن مفهوم رأس املال الفكري مفهوم غري ثابت بل حركي متجدد ألنه ميثل قوة فاعلة التكيف مع  :حركية المفهوم -
 .متغريات البيئة

 .كشف نتاجات رأس املال الفكري من خالل األداء امليداين يف الواقعتت :األداء الواقعي -

 .هو االلتزام العايل يف األداء واإلبداع والتجديد ور اجلوهري لرأس املال الفكريالد :االلتزام الحقيقي -

وحدة واحدة متكاملة ذات تفاعل مستمر،وال جيوز جتزئته على كيعامل رأس املال الفكري  :تكامل المقومات -
 .صورة واضحة عن األداء اإلمجايل وذلك للحصول على ،وعزهلا عن بعضها مكوناته األساسية

 .ميكن االفادة من رأس املال الفكري يف مراحل وعمليات خمتلفة يف نفس الوقت :ئدة المتعددةالفا -

 .توليد القيمة للمنظمة وتعظيمها على القياس والتقومي املستمريعتمد  :التقويم والقياس -
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 وخصائصه أهمية رأس المال الفكري:لثالمطلب الثا
جند أن  املادي،بينه وبني رأس املال ال الفكري والفروق اليت تكمن تقدميه من مفاهيم حول رأس املمن خالل ما مت 

باإلضافة إىل بعض اخلصائص املميزة لرأس املال  رأس املال الفكري يتمتع بأمهية كبرية ميكن اجيازها يف النقاط التالية
  .الفكري

  1 :ما يليتتمثل أمهية رأس املال الفكري في :أهمية رأس المال الفكري .1

ة خفية تضمن بقاءها و ملال الفكري السالح األقوى واألساس للمؤسسة،يعد رأس ا - ّ ا الفكرية متثل قو  ألن موجودا
 .ستمراريتهاإ

 .يعد رأس املال الفكري يف املؤسسة مبثابة ميزة تنافسية هلا -

-  ً مارسة،من أجل داخل املؤسسة حيتاج إىل من يبحث عنه ويستخرجه للوجود وامل يعترب رأس املال الفكري كنزًا مدفونا
 .استثمارات ناجحة وعوائد عالية للمؤسسة

 .رأس املال الفكري كمورد اسرتاتيجي للمؤسسة إذ يساعد على توليد الثروة هلا ولألفراد وتطويرهايعد  -

ا -  .يسهم رأس املال الفكري يف تأسيس املنظمات الذكية اليت تستلزم توافر عقول متميزة بذكائها وقدر
  2:أمهها مايلي ،تميز رأس املال الفكرييجمموعة من اخلصائص اليت  هناك :لفكريخصائص رأس المال ا .2

 .يتسم رأس املال الفكري باالستقاللية يف الفكر والعمل -

 .ميثل أصالً غري ملموس -

 .كثر اجيابية يف املناخ االداري الذي يتسم بالالمركزية يف اختذ القراراتأيتفاعل رأس املال الفكري بشكل  -

 .املال الفكري املعرفة اليت ميكن حتويلها إىل أرباحميثل رأس  -

 .يتواجد رأس املال الفكري يف كافة املستويات االدارية ولكن بدرجات متفاوتة -

 .صعوبة فصل األصول الفكرية عن بعضها البعض -

 .صول الفكرية حتت سيطرة منظمات األعمالصعوبة وضع بعض األ -

 .كريةصعوبة قياس وتقييم العديد من األصول الف -

                                                        
.174،ص سابق مرجعصاحل، سعد علي العنزي،أمحد علي  1  
.27-25ص ص  ، 2008مصر، القاهرة، ،دار السحاب،1،طرأس المال الفكري انطالقة ادارية معاصرة: هاين حممد السعيد  2  
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 .ؤسساتمتثل أحد عوامل االنتاج اليت تدعم املركز التنافسي مل -

 .العالئقية التكامل بني األنظمة الفرعية املكونة لألصول الفكرية واملتمثلة يف األصول البشرية واهليكلية و -

 مكونات رأس المال الفكري:لمبحث الثانيا
ن بدرجة إإالّ أن هناك شبه  لفكري،رأس املال ا الباحثني حول مفهوم نظر رغم تباين جهات    ّ مجاع على أنه مكو

م الباحثون واملختصونلذا  الفكرية واهليكلية، أساسية من األصول البشرية، تربز . نيفات ملكوناتهال عدة تصهذا ايف  قدّ
ني يف اجلدول ال الفكري حسب الباحثامل رأست والتقسيمات األساسية املقدمة لذه التصنيفاهيف اجلدول املوايل أهم 

  :يتاآل
  .مكونات رأس المال الفكري )2-2(الجدول رقم 

  األمثلة                   مكونات رأس المال الفكري  الباحث
توماس ستيوارت 

1997  
 .الرأس املال البشري
 .الرأس املال اهليكلي
  .الرأس املال الزبوين

 .القيادةاألفراد،الفرق،
 .قواعد البيانات ،االخرتاع براءات اهلياكل،األنظمة،

  .العالماتالعقود،الوالء،
إدفنسون ومايلون 

1997  

 .الرأس املال البشري
 .الرأس املال الزبوين

 .رأس املال التجديد والتطوير
  .رأس املال العمليايت

 .معارف العاملنيمهارات،خربات،
 .العقودائن،املوردون،العالقات مع الزب

 .دةنتجات اجلدياملمشروعات البحث والتطوير،
  .الراية الفنيةالتكنولوجيات،

 .اهليكل الداخلي  1997كارل سفيبي 
 .اهليكل اخلارجي
  .اهليكل البشري

 .قواعد البيانات،األنظمة والعمليات،مناذج األعمال
ين ملستثمر الشركاء ا املوردين، العالقات مع الزبائن، التحالفات،

 .السمعة والتميز ،االسرتاتيجيني
قدرات على حل  واجلماعية،ربات الفردية اخل املعارف، القدرات،

  .املشكالت
 .رأس املال البشري  2000مايو 

 .رأس املال التنظيمي
  .رأس املال العالقات

 .القيادة والدافعيةلقدرات الفردية،اخلربة،احلكمة،ا
 .ثقافة املنظمة،األنظمة قواعد البيانات

  .مةصورة املنظالعالقة مع الزبائن،رضا الزبون،والء الزبون،
 .املوارد البشرية  2003جوران روس 

 .املوارد التنظيمية
 .قدرات انشاء القيمةرات املعرفية،الوظيفية السلوكية،القد

 .اهلياكلات، الربجمي العمليات واملعلومات، الروتينيات التنظيمية،
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   .واملوردين واحلكومةالعالقات مع الزبائن،  .املوارد املرتبطة بالعالقات
 .املوارد البشرية  2004مور و آخرون 

 .موارد العالقات
 .البنية التحتية

  .امللكية الفكرية

املهارات الريادية  االبداع، القدرات على حل املشاكل، اخلربات،
 .واالدارية

 .العالمات التجارية،الزبائن،قنوات التوزيع
 .األساليب الفنىي،العمليات،التكنولوجيات

  .األسرار التجارية،حقوق التصميم
مرتين وفان ديرمير ها

2005  
رأس  رأس مال بشري، :المستوى األول

  .رأس مال عالقات مال هيكلي،
 موارد غري ملموسة، :الثانيالمستوى 

  .أنشطة غري ملموسة

) الرتاخيص الرباءات، العالمة،(األصول  :املوارد الالملموسة
  ).الفرق التنظيم،( املهارات+

التخطيط،  التدريب، البحث والتطوير، :األنشطة الالملموسة
  .التسويق

 ).رأس املال البشري(األصول البشرية  2005راوية حسن
 .األصول الفكرية

 .رأس املال اهليكلي
 ).رأس مال التجديد(امللكية الفكرية

  .رأس مال العالقات

 .االبداع واخلربة املهارات،:املعرفة احملفوظة مثل
ة، برامج احلاسب اخلطط والتصميمات اهلندسي:املعرفة املستقلة مثل

 .اآليل
 .الثقافة،النماذج التنظيمية،العمليات،االجراءات

املواهب   ستثمار،حقوق اال العالمات التجارية، براءات االخرتاع،
 .املؤمترات اخلاصة بالنشر،

  .املنافسني املردين، العالقة مع العمالء،
  .131،ص 2010عمان،األردن، ر اليازوري،دا ،إدارة ماال يقاس ،إدارة الالملموسات: جنم عبود جنم:المصدر

رأس املال الفكري،إال  ورغم تباين وجهات النظر بشأن مكوناتتصنيفات اليت وردت يف اجلدول أعاله،لمن جممل ا
رأس املال البشري ورأس املال اهليكلي ورأس :يتكون من ثالث مكونات فرعية هي أن رأس املال الفكريأن الكثريين يرون 

  .اتاملال العالق
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  1.ويوضح الشكل املوايل مكونات رأس املال الفكري 

  .مكونات رأس المال الفكري) 1-2(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  37صمصر،  ،2008 ،1طدار السحاب للنشر والتوزيع،  ،انطالقة إدارية معاصرة :رأس المال الفكري :هاين حممد السعيد:المصدر

اليت يعتمد عليها  ،لفكري بدورها هي أيضا حتوي جمموعة من العناصرظ بأن مكونات رأس املال امن الشكل نالح
  .كونات رأس املال الفكرييف الفقرات التالية بشيء من التفصيل مل قر نتطوس .حتقيق النجاح والتفوق للمؤسسة والتميز

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
37. ،صمرجع سبق ذكره: هاين حممد السعيد 1 

 رأس المال الفكري

 البشريرأس المال 

 معلوماتنظم ال -
 براءات االختراع -
 حقوق النشر -
 االسرار التجارية -
 العالمات التجارية المسجلة  -
 االمتيازات والتراخيص -

 عالية ومتنوعة مهارات -
 خبرات -
 معرفة -
 واإلبداع بتكاراال -
 فرق عمل متميزة  -

 العالقات مع العمالء -
 العالقة مع الموردين -
 بالمنافسين عالقةال -
لعالقة مع أصحاب ا -

 )المساهمين(المنافع
 العالقة مع الحكومة -
 التحالفات االستراتيجية -

 المال العالقاتيرأس  رأس المال الهيكلي
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  .لبشريرأس المال ا:المطلب األول
   :مفهوم رأس المال البشري .1

هو الذي يعرب عنه باملهارات واملعرفة اليت ميتلكها العاملون واملستخدمون "بشري س املال الأن رأ Bernadette يرى 
  1".باملنظمة

جمموع اخلربات واملعارف والطاقات واحلماس واإلبداع والصفات اليت "رأس املال البشري أيضًا بأنهيعرف كما  
ا يف العمل   .2"ميتلكها العاملون يف الشركة ويستثمرو

دة وإنتاج منتج جيد وجذب يتمثل يف العمال املبدعني" باإلضافة إىل أنه ّ  والذين يستطيعون أداء خدمات جي
  3.وخلق قيمة للمنتج وللشركة العمالء،

املورد الذي يصعب نسخه أو تقليده من  هأي أن املورد االسرتاتيجي يف العملية االنتاجية،"ميكن القول أيضا أنه ميثل
  4".اقبل أي مؤسسة أخرى غري اليت يعمل 

ّف رأس املال البشري   جمموعة القدرات واخلربات واملهارات " بأنهويف ضوء ما تقدم وتأسيسا عليه ميكننا أن نعر
   5 . البشرية املتباينة يف مستوى أدائها العاملة يف املنظمة

 ستعداداترب عن االيعفاجلزء الفطري أما  ،جزء مكتسبفطري و ساسني جزء رأس املال البشري من جزئني أ يتكون
يعرب عن إذ س املال البشري هم يف رأوهو اجلزء األفاملكتسب  ما اجلزءأو  ،العقلية الفطرية اليت تولد مع الفرداجلسمية و 

  6 .ب املكتسبةر اخلربات التجاواملؤهالت والقدرات اجلسمانية و  جممل املهارات والكفاءات

  

  

                                                        
،دراسات ادارية، )المنطقة الجنوبية(لصناعة األسمدةإدارة المعرفة وأثرها في رأس المال الفكري دراسة تطبيقية في الشركة العامة  :ندى عبد القادر 1

   130،ص 6،2010عدد  ، 3جملد
2 Philip stiles,Somboon Kulvisae chana: Human Capital and performance:Aliterature review,University 
cambridge,judge Institute of  Management, p5. 

.113،ص2006مصر، مطبعة العشرى، ،فكرية والمعرفية في منظمات األعمال العصريةإدارة الموارد ال: سيد حممد جاد الرب  3  
.50،ص 2008األردن، عمان، ،دار صفاء للنشر والتوزيع،االقتصاد المعرفي: هاشم الشمري،نادية الليثي 4  

   .343،ص 2009عمان، األردن، دار املسرية، ،2ط ،المدخل إلى إدارة المعرفة :عبد الستار العلي وآخرون 5
   .9ص ،مرجع سابق: أمحد علي صاحل، عادل حرحوش املفرجي6
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  1 :ساسية هيال البشري اىل أربعة أنواع أبرأس امل املرتبطة ملعارفاJonson &  Lundvallو يصنف   

  معرفة ماذا)savoir quoi(  االفراد معارفوتعترب عن. 
  معرفة ملاذا)savoir pourquoi( تمعات اليت حتكم و تسري الطبيعة واألفراد قواننيلسس وارفة األوتعرب عن مع  .و ا
 معرفة كيف )savoir comment( وعن كيفية استخدام املؤهالت واالستعدادات لعماأداء األة قتعرب عن معرفة طري. 
 معرفة من )savoir qui(  اآلخرينمع االتصال و التعامل على عرب عن القدرة تو. 

  :س املال البشري فتصنف هي االخرى اىل أما املؤهالت والكفاءات املرتبطة بر أ

 ،القراءة والكتابة ،الكالم كفاءات االتصال عن طريق السماع. 
  باط الذايتقدرة الفرد على التعلم على االنض  تعرب عندية اليتالكفاءات الفر. 
 فن االدارة لعالئقية املتمثلة يف روح الفريق،الكفاءات ا. 
 حل  علىالقدرة  املعارف الضمنية، ستعمال تقنيات االعالم واالتصال،ا ةخرى مثل سهولالكفاءات الضرورية األ

 .املشاكل

الالذي  – .Becker G من جهة أخرى ميز البشري العام، الذي يزيد  املال بني رأس -يعد أهم املؤلفني يف هذا ا
 2.البشري اخلاص، الذي يزيد يف إنتاجية املالك يف نشاط حمدد املال يف إنتاجية املالك عموما، وبني رأس

 :أهمية رأس المال البشري .2
  3:س املال الفكري وتتمثل هذه األمهية يفحبيث يعترب أهم مكون لرأ لرأس املال البشري أمهية كبرية يف املؤسسة،

 .وضع إسرتاتيجية التعلم للمؤسسة اليت تعد حجر األساس لزيادة اخلربات واملهارات والقدرات -

 .عمالءوحتقيق القيمة املقرتحة لل ،الداخلية بكفاءة وفاعليةإجناز العمليات  -

 .على االستثمار يف القيمة املضافة ومعدل العائدمثلة بلوغ األهداف املالية املت -
                                                        

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم  ،)مقاربة نظرية ودراسة تقييمية حلالة اجلزائر( االستثمار التعليمي في راس المال البشري: حممد دهان 1
   .24-23،ص ص 2010- 2009قسنطينة، اجلزائر، جامعة منتوري، العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، كلية االقتصادية،

2 Gary S. Becker : Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, ed: 
National Bureau of Economic Research, New York, 2nd ed. 1975, pp 19-37. 

رأس املال الفكري يف منظمات :،امللتقى الدويل اخلامس بعنواناالستثمار في رأس المال الفكري كمدخل لحقيق ميزة تنافسية: حممد زوبري،شوقي جدي3
، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري2011ديسمرب 14-13األعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة يومي

   .16،ص2011اجلزائر، 
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  :بشريمؤشرات قياس رأس المال ال .3
  1:البشري مايليمن أهم مؤشرات قياس رأس املال 

 قدرة التعلم لدى العاملني، مستوى جودة العاملني،،ؤسسةالقيادة االسرتاتيجية إلدارة امل:وتشمل:قدرات العاملين -
 .ذ القرارقدرة العاملني على املشاركة يف اختا كفاءة عمليات تدريب العاملني،

 .الدخل املتحقق من األفكار األصلية للعاملني قدرات االبداع واالبتكار لدى العاملني، ويشمل :إبداع العاملين -

 معدل دوران العمل، درجة رضا العاملني، ة،ؤسستطابق اجتاهات العاملني مع قيم امل وتشمل :إتجاهات العاملين -
 .ةؤسسمتوسط مدة خدمة العاملني بامل

  .رأس المال الهيكلي:ثانيالمطلب ال

جب االجراءات ة وقيمتها الدفرتية مبو مؤسسهو الذي يصنع الوجود املادي لل )املايل( رأس املال املادي إذا كان 
وإذا   .ة السوقية ويصنع مكانتها ومسعتهاؤسسالفكري باملقابل هو الذي يصنع قيمة املفإن رأس املال  والقيود احملاسبية،

ة فهو ميثل كل قيم ؤسسكلي يصنع معرفتها الصرحية اليت توجد عادة يف هياكل وأنظمة وإجراءات املكان رأس املال اهلي
ً ؤسسامل   .ة اليت تتداوهلا داخليا

 :مفهوم رأس المال الهيكلي .1
املعرفة اليت يتم " يتمثل رأس املال اهليكلي يفالبشري حيث دعم رأس املال ما يرأس املال اهليكلي هو عبارة عن كل 

ا يف هياكل وأنظمة وإجراءاتاكتس ا واالحتفاظ    2".ا
فامتالك املنظمة ملثل هذا النوع من رأس املال الفكري ميكنها من توفري  نظام وهيكل املنظمة،" تمثل يفيكما أنه  

  3."واالستفادة من أقصى طاقاته س املال البشريال مالئمة وقادرة على استخدام رأبيئة أعم

  

  

                                                        
1 Edvinson, Malone MS: Intellectual capital, Harper Business ,News Yourk,1997,P3 . 

االت،-الوظائف-االسرتاتيجية:االدارة والمعرفة االلكترونية: جنم عبود جنم  .561،ص 2009األردن، عمان، دار اليازوري العلمية، ا 2  
رأس املال الفكري يف :،ملتقى دويل حولتطوير نموذج لقياس أثر رأس المال الفكري على كفاءة األداء في منظمات األعمال :حممد فالق،جنات بوقجاين 3

يبة بن بوعلي ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حس2011ديسمرب 14-13منظمات األعمال العربية يف االقتصاديات احلديثة يومي
  .    2011الشلف، اجلزائر، 
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املفاهيم  ،الخرتاعا يتألف من جمموعة واسعة من براءات"س املال اهليكليرأأن  بقوله Stewartيف حني يضيف  
  1."تبتكر بواسطة العاملني ومالكي املنظمةواحلاسوب واألنظمة احلكومية التنفيذية وكلها  النماذج،و 

 :أهمية رأس المال الهيكلي .2
  2 :فيما يلياملال اهليكلي يف  تتجلى أمهية رأس

 .املنخفضةلتشغيلي من خالل حتسني العمليات التشغيلية اهلادفة إىل حتقيق النوعية العالية بالكلفة حتقيق التفوق ا -

 .واإلداريةخفض زمن دورة العمليات الداخلية واالستفادة القصوى من طاقة املوجودات املادية  -

 .حتسني تدفق االنتاج بسرعة دون أي أعطال أو إسراف يف استخدام املورد -

 .توى االنتاج وخفض نسبة التلفرفع جدوى مس -
 :رأس المال الهيكليمؤشرات قياس  .3

ا قياس رأس املال اهليكل   3 :يهناك جمموعة من املؤشرات اليت ميكن 

 .ة ورؤيتها املستقبليةؤسسمع منظور امل تطابق العاملني ثقافة املؤسسة،طبيعة بناء  :وتشمل :ة العامةافالثق -
 .وضوح العالقة بني السلطة واملسؤولية ة،ؤسسنظام الرقابة باملصالحية  :ويشمل :الهيكل التنظيمي -

ة ؤسسبناء خمزون تعليمي للم مات داخلية واستخدام هذه الشبكة،بناء شبكة معلو  :ويشمل :التعلم التنظيمي -
 .واستخدام هذا املخزون

ة عمليات األنشطة  :وتشمل: العمليات -  .ت التشغيليةكفاءة العمليامستوى جودة املنتوج، واألعمال،مدّ

ؤسسة توفر البيانات واملعلومات ذات العالقة بأنشطة امل الدعم املتبادل والتنسيق بني العاملني، :نظام المعلومات -
 .املشاركة يف املعرفة وأعماهلا،

  
  

                                                        
 ،ماجستري يف علوم إدارة األعمال،مدير قسم التدقيق االداري يف مكتب املفتش العام،وزارة النفط،عالقة رأس المال الفكري بإدارة الجودة: اء زكي العزاوي 1

   .3ص ، 2009العراق،
   .16ص مرجع سابق،حممد زوبري،شوقي جدي،2
 - دراسة حالة املؤسسات الصناعية اجلزائريةدور رأس المال الفكري في تحقيق الجودة الشاملة بالمؤسسات الصناعية : عيشي بشري بن عيشي عمار،بن 3

، كلية 2011ديسمرب 14-13رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف االقتصاديات احلديثة يومي:من وجهة نظر الرؤساء،ملتقى دويل حول -بسكرة
  .     2011م االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، اجلزائر، العلو 
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  رأس المال العالقات:المطلب الثالث
وكذلك حقوق ملكية العالمة التجارية وثقة ها،عمالئالثروة املتمثلة يف عالقات املؤسسة مع إن رأس املال العالقايت هو   
ا مع مجيع األطراف اخلارجية املؤثرة بشكل حمسوس يف نشاطها العادي.ووالئهم هلا ةؤسسبامل عمالءال   .إضافة إىل عالقا
  :العالقاتيمفهوم رأس المال  .1

أو أي  ورديها ومنافسيها،ميكن القول أن رأس مال العالقات يعكس طبيعة العالقات اليت تربط املؤسسة بعمالئها وم
  .طرف آخر يساعد يف تطوير وحتويل الفكرة إىل منتج أو خدمة

ميثل العمالء واملوردين والشركاء وأصحاب املصلحة اخلارجيني "لذلك هناك من عرف رأس مال العالقات بأنه 
رف أيضا بأنه   1."اآلخرين وردين واجلهات اخلارجية األخرى القيمة اليت يفرزها مستوى رضا الزبائن ووالؤهم وامل"كما عُ

   2".وما استطاعت الشركة من بنائه من عالقات متميزة مع هذه األطراف
يتمثل يف العالقة مع  "، لذا جند هناك من عرفه بأنهعمالءالعالقة مع الولعل أهم أشكال رأس املال العالقايت  

   3 ".العمالء واملوردين واملنظمات الصناعية والتجارية وقنوات السوق
  :أهمية رأس المال العالئقي .2

  4 :لرأس املال العالقايت أمهية بالغة تتمثل يف

 .أسواق جديدة خرتاقامنتجات جديدة أو  والتطوير مثل اجياداالبداع  خلق التفوق والتميز عن طريق -

 .جدد عمالء كسب -

 .احلاليني ءعمالوتعميق العالقة مع ال ،عمالءعن طريق عمليات إدارة ال عمالءزيادة قيمة ال -

 .عمالءختفيض أوقات التسليم أو سرعة االستجابة لطلبات ال -

تمع من خالل ترسيخ عالقات حقيقية ومؤثرة مع ة عضوًا أؤسسالعمل على أن تصبح امل - و شريكا جديدًا يف ا
 .أصحاب املصاحل اخلارجيني

  

                                                        
1  Abdelaziz Ahmad Sharabati,Shawqi Naji Jawad: Intellectual capital and business performance in the 
pharmaceutical sector of Jordan, The current issue and full text archive of this journal is available at 
www.emeraldinsight.com, Vol. 48 No. 1, 2010,p109. 

.9ص  ،  2005األردن، عمان، ،جامعة الزيتونة األردنية،دراسة وتقييم راس المال الفكري في شركات األعمال :عبد الستار حسني يوسف  2  

.366ص ، 2005مصر، االسكندرية، الدار اجلامعية، ،بشريةمدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد ال: راوية حسن  3  
  . 16صمرجع سابق،   ، االستثمار في رأس المال الفكري كمدخل لتحقيق ميزة تنافسية :شوقي جدي حممد زوبري، 4
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  :يعالقاتمؤشرات قياس رأس المال ال .3
ا قياس رأس  الثهناك ث   1 :تتمثل هذه املؤشرات فيما يلياملال العالقايت يف املؤسسة مؤشرات يتم 

خلدمات  توفري القدرات الالزمة بناء واستخدام قاعدة بيانات للعمالء،وتشمل  :القدرات التسويقية األساسية -
 .القدرة على حتديد حاجة العمالء العمالء،

مسعة العالمة التجارية  باعة إىل عدد العمالء،الوحدات امل السوق احملتملة، احلصة السوقية،تضم  :كثافة السوق -
 .بناء قنوات للبيع والتوزيع ة،ؤسسالتجاري للم االسمو 

مستوى   حجم االستثمار يف بناء العالقات مع العمالء، شكاوى العمالء، رضا العمالء،مثل : مؤشرات والء الزبون -
 .عمالء حالينيمستوى خسارة  كسب عمالء جدد،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
.مرجع سابقبن عيشي عمار،بن عيشي بشري،   1  
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  تنميتهو  قياسه ،أدوار رأس المال الفكري:المبحث الثالث
  .وكيفية تنميتهقياسه  ومناذج من خالل هذا املبحث سوف نتطرق إىل كل من أدوار رأس املال الفكري،

  أدوار رأس المال الفكري:لب األولالمط 
  1:املال الفكري مبجموعة من األدوار واملتمثلة يف سيقوم رأ  

 :تيةوتشمل املمارسات اآل: أدوار دفاعية .1

 .ةؤسسققة من ابتكارات رأس املال الفكري للممحاية املنتجات واخلدمات املتح -

 .واإلبداعمحاية حرية التصميم  -

 .ختفيف حدة الصراعات وجتنب رفع الدعاوى -
 :وتضم املمارسات اآلتية):مبادرة(أدوار هجومية .2
 :توليد العائد،عن طريق -
  الفكري بداعات رأس املالإاملنتجات واخلدمات النامجة عن. 
 ةمؤسسامللكية الفكرية لل. 
 ةمؤسساملوجودات الفكرية لل. 

 .اجلديدة وللخدمات واملنتجات اجلديدة لألسواقابتكارات مقاييس  -

 .منافذ الخرتاق تكنولوجيا املنافسنييئة  -

 .حتديد آليات النفاذ إىل األسواق اجلديدة -

  .صياغة إسرتاتيجية تعيق دخول املنافسني اجلدد -
 .أدوار رأس املال الفكري )2- 2(رقم لويوضح الشك

  
  
  
  

                                                        
.375-374ص  ،مرجع سابق راوية حسن،  1  
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  .أدوار رأس المال الفكري)2-2(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،2009،دار اليازوري،عمان،األردن،إدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمال: سعد علي العنزي،امحد علي صاحل:المصدر

  .178ص
  .والعكس صحيحإىل الدفاعي ري لديه امكانية االنتقال من الدور اهلجومي من الشكل نالحظ أن رأس املال الفك

  

  

  

  

  

  

  هجومية

  

  

  دفاعية

أدوار رأس 
 المال الفكري

 ابتكار مقاييس لألسواق الجديدة اختراق تكنولوجيا المنافسين

 حماية حرية التصميم

 توليد العائد

 حماية المنتجات

 منع دخول المنافسين

 اتتخفيف حدة الصراع

 النفاذ ألسواق جديدة
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  قياس رأس المال الفكري :المطلب الثاني

بصورة خاصة يعد ذا أمهية بالغة كونه يقدم الطريقة املثلى لفهم الفكري وقياس رأس املال  إن القياس بصورة عامة، 
  .فيكون بذلك العون هلم يف اختاذ البديل األنسب.القراراتملتخذي وكذا مصدرًا للمعلومات  يقاس ما واستيعاب

  :أهمية قياس رأس المال الفكري .1
  1 :ف فيما يلي.م.تتمثل أمهية قياس ر

كما أنه حيدد ذوي القدرات .ةؤسسوقدرات األفراد العاملني باملقياس رأس املال الفكري عن خصائص يكشف  -
يح للمديرين اكتشاف وتبين املصدر الثمني املتمثل يف رأس املال الفكري االبداعية واملتميزة منهم،ومن مثّ يعد أداة تت

 .والذي يصعب تقليده من قبل املنافسني

سلوك األفراد يف املستقبل، وهو ما  توقعقياس رأس املال الفكري مقاييس كمية وموضوعية للسلوك تستخدم يف يقدم  -
ة مبا يساهم ؤسساملال الفكري مستقبالً،مع تكييفه لصاحل املاملديرين السلوك املطلوب من رأس تقدير يعين إمكانية 

 .يف حتقيق التميز عن املنافسني وضمان البقاء يف عامل املنافسة

عد  - ُ مبا يساهم يف وضع  احملددة لنقاط القوة والضعف يف أداء العاملني، أداة من األدوات قياس رأس املال الفكريي
م،و  م من التقادمخطط لتنشيط أدائهم وتطوير كفاءا  .كذا محاية خربا

خالل حتديد مستوى أدائها بالنسبة للسياسة اليت  من ؤسسة،قياس رأس املال الفكري مؤشرًا لتقومي أداء املميثل  -
ة ألهدافها املوضوعة حىت يتم تصحيح املسار بسرعة إذا ؤسستنتهجها من رأس املال الفكري،مع بيان مدى حتقيق امل

  .وجد احنراف
  :اس رأس المال الفكرينماذج قي .2

 2:لقياس رأس املال الفكري، أشهرهااملستخدمة هناك جمموعة من النماذج 
وهذه النماذج تنصف السمات واخلصائص لرأس املال الفكري،وتركز على استطالع اآلراء  :النماذج الوصفية  -أ 

وحتقيق نتائجها املرغوبة باالعتماد على اخلربة غري املباشر على أداء عمليات املعرفة  واالجتاهات اليت تعترب مهمة يف تأثريها

                                                        
.10،ص مرجع سابق عبد الستار حسني يوسف،  1  
إدارة و قياس رأس املال :"، ملتقى دويل بعنوانتطور ومكانة رأس المال الفكري في منظمات األعمال في ظل إقتصاد المعرفة :حممد زرقون، بوحفص رواين2

ية، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، كلية احلقوق والعلوم اإلقتصاد  ، 2008 ماي 14 و 13، يومي)اجلزائر(، جامعة البليدة "الفكري يف منظمات األعمال العربية
   .12اجلزائر،ص
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أداء تقييم معرفة  :ويدخل ضمن هذه النماذج ما يلي .الذاتية وتقدير الشخص للقائمني بالدراسة أو مقرتحي النموذج
 .بطاقة الدرجات املوزونة لقياس وإدارة أصول املعرفة التقييم الذايت إلنتاجية املهن املعرفية، االدارة،

وهذه املقاييس تركز على قياس قيمة رأس املال الفكري  :فكري والملكية الفكريةلالمرتبطة برأس المال ا النماذج  - ب 
وتتوىل هذه املقاييس حتويل املعرفة . رأس املال العالئقي رأس املال البشري، رأس املال اهليكلي، :ومكوناته األساسية وهي

ر حتديدًا وأسهل ثاملختلفة إىل أشكال امللكية الفكرية لتكون أك واألصول املعرفية غري امللموسة يف أقسام املؤسسة
 ً  .استخداما

هذه املقاييس تركز على الفرق بني القيمة الدفرتية ألصول املعرفة وقيمتها السوقية أو الفرق  :نماذج القيمة السوقية  -ج 
ً  .وحقوق ملكية األسهم )ة يف السوقؤسسقيمة امل( بني على األسس واملبادئ املالية  إن هذه املقاييس تعتمد غالبا

 .القيمة غري امللموسة احملسوبة القيمة الدفرتية، القيمة السوقية، :واحملاسبية ومن أمثلتها
، حيث حيسب متوسط )ROA(هذه النماذج تقوم على أساس احتساب العائد على األصول :نماذج العائد المعرفة  -د 

سنوات، ويتم تقسيم هذا املتوسط على متوسط األصول امللموسة س العوائد قبل الضريبة اخلاص باملؤسسة لثالث أو مخ
أو سالب تكون املؤسسة ) صفر(لنفس الفرتة الزمنية والناتج يقارن مع متوسط الصناعة حلساب الفرق، وإذا كان الفرق

ما إذا كان وتبعًا لذلك تكون قيمة رأس املال الفكري للصفر، أ. ليس لديها رأس مال فكري يزيد عن متوسط الصناعة
العائد على األصول وبني متوسط الصناعة موجب عندها تكون املؤسسة لديها رأس مال فكري موجب الفرق بني معدل 

 .و يزيد عن متوسط الصناعة

  رأس المال الفكري )استثمار( تنمية :المطلب الثالث
املال الفكري املستثمر عملية ميكن  رأس"أكد الكثري من الباحثني على أمهية استثمار رأس املال الفكري بقوهلم أن 

   ".تشبيهها بالذهب املستخرج
 :تعريف االستثمار في رأس المال الفكري .1

ّف االستثمار بشك ملشروع استثماري مقرتح تنفيذه خالل فرتة املؤسسة  ختصصهااملوارد املالية اليت "ل عام بأنهيعر
  ."احلاضر بغية توقع احلصول على مقدار أكرب منه يف املستقبلأي ايداع مقدار معني من األموال يف الوقت  زمنية معينة،

على  ابغية حصوهل اأصوهليف توظيف األموال من قبل املؤسسة "أنه  وبذلك ميكن تعريف االستثمار الفكري على    
 ،دريب العاملني فيهاإعادة التأهيل وتاليت تتمثل يف املوارد البشرية العالية التخصص يف جمال املعرفة و و  املوارد املعرفية،

ا وحتديثها واسرتجاعها ،وتكوين اخلربات املعرفية إذ يعد االنفاق  .أو بغية احلصول على البيانات واملعلومات وخز
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إىل حتقيق  من خاللهواالستثمار يف املوارد الفكرية وخاصة رأس املال الفكري مشروعًا اقتصاديا استثماريًا تسعى املؤسسة 
الوفورات اليت حيققها املورد املعريف جراء اخنفاض تكاليف االنتاج وحتسني يف أهداف مادية متمثلة  :نوعني من األهداف

  1 .تقدمي اخلدمات للمستفيدينيف متمثلة مادية غري  وأهداف نوعية املنتجات،

 :أهمية االستثمار في رأس المال الفكري .2
  2:انب التاليةتتجسد أمهية االستثمار يف رأس املال الفكري من خالل اجلو 

 .يعزز االستثمار يف رأس املال الفكري مستوى أداء املؤسسات وخاصة اليت تتمتع مبركز اسرتاتيجي قوي  -أ 
بشكل فاعل يف حتقيق وتساهم لقياس رحبية املؤسسة  امهم ازيادة االستثمار يف رأس املال الفكري مؤشر  تعد  - ب 

 .العوائد العالية للمؤسسة
املال الفكري على منظمات األعمال أن تعرف مستويات االستثمار املالئمة هلا من االستثمار يف جمال رأس حيتم   -ج 

 .خالل حتديد احلد األدىن واحلد األقصى من املبالغ اليت ختصص لغرض االستثمار
 .يساهم االستثمار يف رأس املال الفكري على تشجيع االبداع واالبتكار  -د 
وذلك من خالل االستثمار يف رأس :املوقف التنافسي للمؤسسة تعزيز يساهم االستثمار يف رأس املال الفكري يف  - ه 

تكنولوجيا املعلومات واستخدام احلاسوب األنرتنت واملهارات (املال الفكري واألصول املعرفية األخرى الغري ملموسة
 ).املعرفية املتقدمة

تعزيز القدرة على إدارة  يف ملنيللعااملتمثل باخلربات واملهارات العالية  الفكرييساهم االستثمار يف رأس املال   -و 
 .احلال بالنسبة إىل شبكات التجهيز ما هوك قنوات التوزيع،

  .جوانب تنمية االستثمار في رأس المال الفكري .3
ا الشركة لتنمية رأمساهلا أاليت جيب  إيضاح اجلوانبكما ميكن أيضا  تم    3:وذلك من خالل الفكرين 

ال يف عملية االختيار،ؤسسأن تكون املأي  :استقطاب أفضل المواهب البشرية  -أ  ّ واستخدام العاملني  ة ذات نظام فع
 .اجلدد وتوفري رأس مال التعلم ونقل اخلربة بني األجيال املتعاقبة من العاملني

                                                        
.158ص، 2008، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1ط ،إستراتيجيات االدارة المعرفية في منظمات األعمال: حسني عجالن حسن 1  

.160-159ص ص ، المرجع األخير  2  
غري (،رسالة ماجستريزة التنافسية لشركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوالرأس المال الفكري ودوره في تحقيق المي: مصطفى رجب علي شعبان 3

   .59، ص 2011فلسطني، غزة، اجلامعة االسالمية، كلية التجارة، يف إدارة األعمال،)منشورة
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وذلك يتم من خالل تشجيع العاملني وحتفيزهم على االنضمام لربامج التدريب وتشارك  :إغناء رأس المال البشري  - ب 
 .ةؤسسعها داخل املاملعرفة وتوزي

ويتم ذلك بتوفري نظم وأساليب االدارة القائمة على الثقة وتشجيع االبداع  :المحافظة على العاملين المتميزين  -ج 
ة يف ؤسسبأن رأمساهلا يف عقول العاملني الذين يغادرون املتتميز ات املعرفية ؤسساملباالضافة إىل أن .واألفكار اجلديدة

ولذلك البد من اجياد أسس لتقوية وترسيخ قواعد الوالء  منافسة أخرى، مؤسساتبهم اية اليوم والذين تستقط
 .يؤسسامل

  إدارة رأس المال الفكري :المبحث الرابع

واليت تبحث  ،اسرتاتيجية النجاح يف املستقبل" اعلى أدارة رأس املال الفكري ميكن النظر إليها إأن   Stewartيرى 
واستخالص قيمة حىت ميكن االستثمار فيها  رد البشرية،الكامنة يف املواات واألفكار االبداعية عن الثروات الفكرية واملهار 

  1 ".أعلى من خالل تنميتها وحتويلها إىل أرباح أو مركز تنافسي أفضل

  دارة راس المال الفكريإ مبادئ :المطلب األول

الذي حيدد  Stewart بصورة فاعلة ومن بينهم يقدم العديد من الباحثني مبادئ أساسية إلدارة رأس املال الفكر    
  2:اآلتيةاملبادئ 

مستخدميها العالقات الودية مع  إلقامةاالفادة قدر االمكان من أفكار وأعمال رأس املال الفكري لصاحل املؤسسة  .1
 .ا وجمهزيها وعلى املدى الطويلعمالئهو 

خلية،وتعزيز فرق العمل ومجاعات االجنذاب وأية توفري املوارد الضرورية اليت تساعد يف بناء شبكة معلومات دا .2
أشكال أخرى للتعلم،وكذلك السماح هلم باستخدام كل ما مينحهم املزيد من املهارات واملعلومات واملعارف يف 

م  .اهتماما
سر جناح والسماح هلم بطرح ما يشاءون من أفكار ودون تردد وهذا  عدم املبالغة يف إدارة رأس املال الفكري، .3

وإتاحة الفرصة لبث روح املبادرة االبتكارية من  ،ستثمار واحملافظة على رأس املال الفكري يف املؤسسةاالدارة يف اإل
 .خالل املمارسة االدارية اليت ترعى األفكار املبدعة والنرية

                                                        
.61ص  ،مرجع سابق هاين حممد السعيد،  1  

.61 ص ،المرجع األخير 2  
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إلدارة رأس املال الذي حباجة إليها فعالً،وهذا ميثل أحد مبادئ اإلدارة الفعالة توجيه تيار املعلومات إىل املوقع  .4
ا عن احلد املطلوب قد تؤدي إىل عدم التميز بينها من حيث  الفكري وبالكمية املنطقية وعند الضرورة،ألن زياد

 .األمهية
داخل نظام كفء حبيث يسهل الرجوع إليها عند ضرورة إمتام هيكلة رأس املال الفكري ،وذلك خبزن املعلومات  .5

 .تعد ضروريةاحلاجة واستخدامها لألغراض اليت 

  نموذج إدارة رأس المال الفكري :المطلب الثاني
  1 :منوذجًا يتألف من مخس خطوات إلدارة رأس املال الفكري وهي كاآليت Danielقدم 

 .حتديد دور املعرفة يف العمل،وبيان أمهية االستثمارات الفكرية يف تطوير املنتجات:باإلستراتيجيةالبدء  .1
ا وفهم البيئة التنافسية اليت يعيش فيها رأس املال ،ناستراتيجيات المنافسيتقييم  .2 واملوجودات الفكرية اليت ميتلكو

 .الفكري
 .وإىل أين تعود؟ وماذا تستخدم؟ ماذا متلك؟ :فتح ملف خاص بالموجودات الفكرية .3
وجودات إن هذه اخلطوة موجهة لتعزيز امل:تقييم الموجودات الفكرية التي تمتلكها وماذا تحتاج لتعظيم قيمتها .4

مللئ الثغرات االسرتاتيجية  ةاملطلوب املوجودات الفكرية اليت متتلكها املؤسسة أثناء التقييم وحتديدالفكرية املطلوبة 
 .ومواجهة التهديدات من أجل إدامة امليزة التنافسية

  .وتصنيف املوجودات الفكرية حسب قيمتها وأمهيتها، تجميع ملف المعرفة وتكرار العملية .5

  2:على كيفية إدارة رأس املال الفكري على النحو اآليت Druckerق وقد علّ  

مبسألة حىت تصل خمرجات رأس املال الفكري إىل أعلى مستوى ممكن،ينبغي البدء بتغيري وجهات نظرهم فيما يتعلق  .1
 .مشاركة اآلخرين ملعرفتهم وحثهم على تبادل املعرفة واملعلومات بكل ما يتاح من إمكانيات

م بالشكل الذي جيعل املوجودات الفكرية أمثن ما متلكه املؤسسة من موجودات والتخلي تغيري وجه .2 ات نظر مؤسسا
 .عن اهلياكل التنظيمية التقليدية

                                                        
جملة جامعة دمشق للعلوم القانونية  ،)دراسة ميدانية(أثر رأس المال الفكري في االبداع في المصارف األردنية: ينحممد علي الروسان،حممود حممد العجلو 1

  .45 ص ،2010عدد ،26جملد واالقتصادية،

.45 ص ،المرجع األخير 2  
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يعد السبيل األساس للتكيف مع  ةملال الفكري إدارة فاعلاميكن التأكيد على أن إدارة رأس  تأسيسًا على ما تقدم،
هو الذي حيمل املعرفة واألفكار املبدعة ويقدم املنتجات اجلديدة ن رأس املال الفكري أل البيئية السريعة، رياتيتغال

تكمن يف كيفية حتويل املعارف  بقدر ما وهنا احلكمة ليست بامتالك رأس مال فكري .واألساليب اجلديدة لألعمال
ة تعرف كيف ترتجم ذلك إىل الواقع ؤ وهو اخلطوة األهم اليت تتطلب إدارة كف واألفكار اليت يقدمها إىل حيز التنفيذ،
  .العملي ومفتاح جناح املؤسسة وسر بنائها

  إدارة رأس المال الفكري عمليةعناصر  :المطلب الثاني

   )2-2(رقم  موضحة يف الشكل كما هي رأس املال الفكري إدارةاليت تساعد يف عملية  عناصرالميكن حتديد أهم     

  .أس المال الفكرير  إدارةعملية عناصر )2-2(الشكل رقم

  

  

  

  

حول :امللتقى الدويل الثاين ،رأس المال المعرفي وتأثيره في تحسين جودة الخدمة التعليمية ليث سعد اهللا حسني ابراهيم، :المصدر
 سيبة بن بوعلي،الشلف،جامعة ح املعرفة يف ظل اقتصاد الرقمي ومسامهة يف تكوين ميزة تنافسية للبلدان العربية،كلية العلوم االقتصادية،

  .2007ماي 04اجلزائر،

  1:تتمثل هذه العناصر فيما يلي

دف  الستقطابهو النشاط الذي مبوجبه ميكن حتديد مصادر  :رأس المال الفكري استقطاب .1 األفراد املؤهلني 
م   .خارجيةأو ة وميكن أن تكون مصادر االستقطاب داخلية ؤسساملرشحني املالئمني للم واختيارجذ

                                                        
 ق،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،يف ختفيض السو  ،)غري منشورة(،رسالة ماجستريأهمية تعزيز الجودة في رفع رضا العميل: سكر فاطمة الزهراء  1

   .28،ص2007جامعة اجلزائر،

 استقطاب رأس المال الفكري

 تنشيط رأس المال الفكري االهتمام بالزبائن

 رأس المال الفكري

 صناعة رأس المال الفكري المحافظة على رأس المال الفكري



 الفصل الثاين                                                               رأس املال الفكري
 

52 
 

حتتاج املؤسسات إىل األفراد الذين ميلكون املعرفة واملهارة فهم مبثابة خزان واسع من  :ناعة رأس المال الفكريص .2
 .وخلق األنسجة الفكرية، املعارف واملهارات ويشمل هذا البعد تعزيز القدرات والكفاءات البشرية

ملواهب املوجودة يف عقول اءات واخلربات واجيب على املؤسسة العناية واالهتمام بالكف :تنشيط رأس المال الفكري .3
ّ األفراد،  موعليه البد من استخدام املعارف املوجودة يف عقوهل.ع باملعرفةمبعىن أن تعمل مببدأ التنشيط املكثف للتشب

 :وذلك من خالل شحن القدرات الذهنية بتوفري بيئة عمل مناسبة للمشاركة يف توليد األفكار باستخدام أساليب
 .تشجيع واالهتمام بآراء العاملنيال هين،ذالعصف ال

كأصل من أصول املؤسسة حتتاج إىل صياغة تكفل احملافظة   الفكرية إن املوارد :المحافظة على رأس المال الفكري .4
ا هناك نشاطات ميكن و . على القدرات واملهارات واخلربات الضرورية من أجل حتقيق أهداف املؤسسة تم  املؤسسة أن 

ا وفعاليتها كالتدريب والتعويضات واحلوافز املادية واملعنويةلزيادة كف هناك أساليب متكن املؤسسة من كما وأن .اخل.....اء
  .مثل تنشيط احلافز املادي واملعنوي ومواجهة الضغوط وتقليل حاالت االغرتاب الوظيفي ،احلفاظ على رأس ماهلا الفكري

من تفهم املؤسسات حيث جيب عليها أر عمل حمو  عمالءميثل ال :عمالءاالهتمام بال .5 م  احتياجا وتلبية رغبا
م ا املستقبلية عمالءلويعد رضا ا،وتوقعا  .من املؤشرات املهمة اليت تدخل يف تقييم أداء املؤسسات واجتاها

ن الذي يعد أصالً م رأس املال الفكري، إدارةهذه العناصر جمتمعة تساهم يف عملية ن مما سبق ميكن القول بأ
لذلك فإن املؤسسات تتسابق يف استقطاب رأس املال  .التنافسيةمزاياها من مصادر  اومصدر  أصول املؤسسة،

من أجل حتقيق أهدافها وحتقيق النمو والتوسع  الطرق املمكنة،الفكري وتعمل على تطويره واحملافظة عليه بأفضل 
  .هلا تصنع مكانتها ومسعتهاباإلضافة إىل حتقيق قيمة سوقية 
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  :الصةخ

صنا يف النهاية إىل  استعراض املتاح من األدبيات حول مفهوم رأس املال الفكري،هذا الفصل  لحاولنا من خال    أن وخُل
ز عملها عن ات من متييؤسسامل نكّ أضحت أهم ما ميَ ألن املعرفة  ،األصول الفكرية أصبحت أهم من أي أصول أخرى

  .ات املنافسة هلاؤسسامل

ألنه  وتعمل على تطويره واحملافظة عليه، كريفال الأس املات تتسابق اليوم إىل استقطاب ر ؤسسأن املوخلصنا أيضا إىل   
  .مصدر املزايا التنافسية، اليت ستكون حمور حبثنا يف الفصل املوايل -حبق –
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  :تمهيد

 ،املؤسسات االقتصادية أدى إىل احتدام املنافسة بنيالتكنولوجي املذهل، إن االنفتاح الكبري لألسواق والتطور 
  .فأصبح كل منها يسعى إىل حتقيق التفوق والتميز بغية البقاء يف جمال األعمال

املؤسسات  هذه الذي تنشط فيهيف احمليط  والتفوق يف السوق ومواكبة التغريات املتسارعةومن أجل البقاء 
وذلك من خالل حصوهلا على مصادر تساهم يف حتقيق تفوقها نافسية، ميزة  اكتسابب عليها يتوج االقتصادية،

فإشباع حاجات  احلالية واملستقبلية بالشكل املناسب، لعمالءمن أجل تقدمي منتجات تليب احتياجات ا ،املطلوب
التنافسي يف  مركزهاوتقوية  السوقية، حصتها لتوسيع املؤسسات إىل حتقيقه مطلبا أساسيا تسعىاملستهلكني أصبح 

   .تنميتهابيد أن احلصول على ميزة تنافسية وحده ال يكفي، إذ البد من احلفاظ عليها و  .السوق

وإىل العالقة بني رأس املال الفكري وامليزة التنافسية  ويف هذا الفصل سنتطرق ألهم املفاهيم املتعلقة بامليزة التنافسية،
  :املباحث التالية وذلك يف

 .امليزة التنافسيةماهية  :المبحث األول

ا أبعادها مصادر امليزة التنافسية، :المبحث الثاني  .واسرتاتيجيا

  .العوامل املؤثرة فيهاو  حمددات امليزة التنافسية :المبحث الثالث

  .يف حتقيق امليزة التنافسيةرأس املال الفكري دور  :المبحث الرابع
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 .ماهية الميزة التنافسية :المبحث األول

ا امليزة قبل اخلوض يف ماهية   .التنافسية، من املناسب إلقاء مساحة من الضوء على مفهوم التنافسية يف حد ذا

  التنافسية ماهية :المطلب األول
للتنافسية تعكس جبالء اختالف الباحثني واملفكرين يف حتديد مفهوم هذا املصطلح، من بني  وردت عدة تعاريف

  :هذه احملاوالت نذكر مايلي
اتعرف  نتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة القدرة على تزويد املستهلك مب" :التنافسية على صعيد املؤسسة بأ

  1."فعالية من املنافسني اآلخرين يف السوق يف ظل غياب الدعم واحلماية من قبل احلكومةو 

ا كما تعرف   .2"منافسوها يقدمه مبا مقارنة متفوقة منتجات وتسويق وإنتاج تصميم على املنظمة قدرة" :بأ
ا اجلهود واإلجراءات واالبتكارات والضغوط وكافة الفعاليات اإلدارية والتسويقية واإلنتاجية :"وتعرف أيضا بأ

ابتكارية والتطويرية اليت متارسها املؤسسات من أجل احلصول على شرحية أكرب االو  تم    .3"اتساعا يف األسواق اليت 

وك تسلكه املؤسسة ملواجهة حتوالت احمليط وسبق التغري احلاصل سل" هي لتنافسيةمن خالل ما سبق يتضح لنا بأن ا
باالعتماد على االخرتاع واالبتكار والتجديد املستمر لتقدمي منتجات ذات جودة عالية ومتميزة وبأسعار تنافسية من أجل 

  ."حصتها السوقية ومكانتها التنافسيةاحلفاظ على 

  :أنواع التنافسية .1
موعة من املعايري،إن التنافس الذي تشهده  تتمثل هذه املعايري  املؤسسات يعرف أشكاالً وتقسيمات عديدة تبعا 

   4 :فيما يلي
  

  

                                                             
،امللتقى الدويل األول حول االقتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة،جامعة التنافسية الصناعية للمؤسسة االقتصادية الجزائرية: عمار بوعزوز كمال رزيق،  1

 .2،ص2002ماي22-12البليدة،اجلزائر،
 .298،ص2012،جامعة اجلزائر،10،جملة الباحث،العدد إطار مفتوح:تنافسية مؤسسات التعليم العالي : عثمان بن عبد اهللا 2
،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،فرع إدارة األعمال ،جامعة )غري منشورة(،رسالة ماجستري دور الجودة في تحقيق الميزة التنافسية: فلة العيهار 3

 .84،ص2004-2003اجلزائر،
4 Alouani makki: le système d’information comptable et la compétitive des entreprises,Séminaire international sur :la 

compétitive des entreprises économique et mutation de l’environnemet,Biskra,2002,p229. 
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 :وميكن تصنيفها إىل ما يلي :التنافسية بحسب الموضوع  - أ 

ا لتنافسية املؤسسة، تعترب تنافسية املنتج :جتنافسية المنتَ  - ً ا الزم ٍ لكنه ليس   شرًط عتمد على سعر  ،كاف ُ ا ما ي ً وكثري
ا مضلَّ  وحيد لتقومي تنافسية منتج معني، التكلفة كمعيار ً باعتبار أن هناك معايري أخرى قد تكون  الً،ويعدّ ذلك أمر

ن من التعرف الدقيق على وضعية  وعليه. أكثر داللة، كاجلودة وخدمات ما بعد البيع ة متّك جيب اختيار معايري معربِّ
  .املنتج يف السوق يف وقت معني

ا من الناحية املالية  ى أمشل من تلك املتعلقة باملنتج؛يتم تقوميها على مستو  :تنافسية المؤسسة - حيث ال يتم حسا
يتم  ،ذا األخريحني يتم التقومي املايل للمنتج باالستناد إىل اهلامش الذي ينتجه ه فيف. يف نفس املستوى من النتائج

 :بينهااليت جند م واألعباء اإلمجالية بار هوامش كـل املنتجات مـن جهة،آخذين بعني االعت تنافسية املؤسسة تقومي
 فإذا فاقت هذه 1 .إخل من جهة أخرى...املاليةواملصاريف  نفقات البحث والتطوير، العامة، النفقات ،تكاليف البنية

يصعب على املؤسسة  دي إىل خسائر كبريةفإن ذلك يؤ  واستمر ذلك مدة أطول، ت اهلوامش،املصاريف والنفقا
ا ها،عمالئسة مطالبة بتقدمي قيمة لاملؤس إن .حتملها ا إضافية يف كل مستويا ً    .وال يتم ذلك إال إذا كانت حققت قيم

 .تتمثل يف التنافسية امللحوظة والقدرة التنافسية :التنافسية وفق الزمن  - ب 
أالّ  غري أنه جيب بية احملقّقة خالل دورة حماسبية،تعتمد هذه التنافسية على النتائج اإلجيا :التنافسية الملحوظة -

تائج؛ ا ق نتفاءل بشأن هذه النّ وق،لكو ّ املؤسسة يف وضعية  أو عن ظروف جعلت د تنجم عن فرصة عابرة يف الس
  .قد ال تكون كذلك يف املدى الطويل تائج اإلجيابية يف املدى القصري،فالن. احتكارية

نافسية تستند إىل  :القدرة التنافسية - اجلودة،  العمل، ةمعرفة كيفي املرونة، املوقع يف السوق، :معايري وهيالقدرة التّ
تربطها عالقات متداخلة فيما بينها، فكل  املعايريحيث أن هذه  ،مردودية رأس املالاإلنتاجية و  التكاليف، اخلدمات،

بقي املؤسسة صامدة يف بيئة مضطربة، ولكنه ال  ُ ا من القدرة التنافسية، وي ً معيار يعترب ضروري؛ ألنه يوضح جانب
طويلة املدى  وبنظرة املستقبلية، فإن القدرة التنافسية ختتص بالفرص وعلى خالف التنافسية امللحوظة، .يكفي مبفرده

 2 .من خالل عدة دورات استغالل
إنـه من املهم التفرقة بني أنواع التنافسية حىت ال تضيع اجلهـود واملوارد يف حتقيق أهـداف ال تضمن استمرارية املؤسسة 

  .وال تطورها
  
  

                                                             
بالمسيلة   hordnalaitدراسة ميدانية في مؤسسة  لمؤسسة االنتاجيةأثر استراتيجية التنويع في المنتجات على القدرة التنافسية ل: جعيجع نبيلة1

،يف العلوم التجارية كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم )غري منشورة(رسالة ماجستري ،لاللكترونيات ببرج بوعريريج Condorومؤسسة 
  .65-64،ص ص 2007التجارية،جامعة حممد بوضياف باملسيلة،اجلزائر،

رسالة ،)دراسة حالة مؤسسة الحضنة إلنتاج الحليب ومشتقاته بالمسيلة(للمؤسسة اإلنتاجية دور التوزيع في اإلستراتيجية التنافسية: نادية تامهي2
   .63،ص2006،جامعة حممد بوضياف،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية،مسيلة،اجلزائر،)غري منشورة(ماجستري
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  :أهمية التنافسية .2

 ملختلف الشاغل الشغل التنافسيةأصبحت  كربى يف األسواق، ومزامحة ضغوط من اليوم مؤسسات تشهده ملا نظرا
  1 :منها نذكر واليت بالغة أمهية من اهل ملا املؤسسات

  .سلبياته من والتقليل العاملي االقتصاد يوفرها اليت امليزات من االستفادة من قدر أكرب تعظيم -
 اإلبداع وتشجيع واستخدامها، املوارد ختصيص كفاءة لتحقيق املالئمة التنافسية البيئة توفري على التنافسية تعمل -

 .األداء مستوى ورفع اإلنتاج ورفع اإلنتاج نوعية مبستوى واالرتقاء وتعزيزها اإلنتاجية حتسني إىل يؤدي مبا واالبتكار
  .املعيشة مستويات وحتسني النمو تعزيز الكفاءة، لضمان فعالة وسيلة التنافسية تؤمن التنافسية البيئة توفري من خالل -
  .بالبقاء االكتفاء من بدال والتطوير متوقع أحسن حتقيق حنو السعي إىل املؤسسات مساعدة -

 :مفهوم الميزة التنافسية :المطلب الثاني

تسعى كل مؤسسة إىل حتقيقه عن طريق اكتشاف طرائق جديدة أكثر فعالية من  مطلبا حيوياتعد امليزة التنافسية   
 .استمراريتها يف ظل بيئتها التنافسية أجل ضمان بقائها و وذلك من تلك املستعملة من قبل املنافسني،

اامليزة التنافسية  Fohy عرف ا متييزًا اجيابيا عن منافسيها يف أنظار  ما"بأ مييز املنظمة متييزا اجيابيا أو مييز منتجا
  2".زبائنها أو املستخدمني النهائيني

ا كما ّف امليزة التنافسية بأ اخلصائص أو املواصفات اليت يكتسبها منتج ما أو عالمة واليت تعطيه " :ميكن أن نعر
3".بعض التفوق على منافسيه احلاليني

  

جمموع املهارات والتكنولوجيات واملوارد والقدرات اليت تستطيع االدارة :"هيامليزة التنافسية  باإلضافة إىل ذلك جند أن
  4 :لتحقيق أمرينتنسيقها واستثمارها 

 .منافع للعمالء أعلى مما حيققه املتنافسونإنتاج قيم و  -

                                                             
،حبث مقدم إىل امللتقى الدويل األول دور التسيير اإلستراتيجي للموارد البشرية في تحسين تنافسية المؤسسات االقتصادية: رشيد،بوجمان عادلحممدي 1

لوم التسيري،جامعة حممد تسيري املوارد البشرية مسامهة تسيري املهارات وفيي حتسني تنافسية املؤسسة،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،قسم ع:حول
  .8،ص2012فيفري  22- 21خيضر بسكرة،اجلزائر،

.137،ص2005،دار وائل،عمان،األردن،1،طنظم المعلومات االستراتيجية مدخل استراتيجي: حسن علي الزعيب 2  
،أطروحة دكتوراه يف العلوم )حالة املؤسسات االقتصادية(مؤشرات تنافسية المؤسسات االقتصادية في ظل العولمة االقتصادية: فرحات غول3

   .97- 96،ص ص2006-2005االقتصادية،ختصص تسيري،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،جامعة اجلزائر،
االقتصادية والتسيري والعلوم ،يف التسويق،كلية العلوم )غري منشورة(،رسالة ماجستريأهمية تظم المعلومات في تدعيم الميزة التنافسيةالنعاس صديقي، 4

   .111،ص2005التجارية،جامعة سعد دحلب بالبليدة،اجلزائر،
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  .ومنافسيها ؤسسةتأكيد حالة من التميز واالختالف فيما بني امل -

ا  أيضا امليزة التنافسية تعرف ما ختتص به مؤسسة دون غريها ومبا يعطي قيمة مضافة إىل العمالء بشكل يزيد أو "بأ
ة جمموعة من املنافع أكثر من املنافس أو تقدمي ؤسستقدم املحيث ميكن أن  خيتلف عما يقدمه املنافسون يف السوق،

  1."نفس املنافع بسعر أقل

  :ميكن استخالص بعض املميزات من بينهاعاريف السابقة من الت

 .على املؤسسات األخرى تفوق املؤسسة ومتيزهاإن امليزة التنافسية تؤدي إىل  -

 .هلذه امليزة التنافسيةوإدراكهم  عمالءيف التأثري إجيايب جيب أن يكون هلا  -

 .اسرتاتيجيات املؤسسةالطويل من خالل  على املدىامليزة التنافسية تتحقق  -

اتنبع امليزة التنافسية  -  .وتسهم يف حتقيق قيمة هلا من داخل املؤسسة يف حد ذا

 .أن امليزة التنافسية نسبية وتتحقق باملقارنة مع املنافسني وهي ليست مطلقة -

  أنواع الميزة التنافسية :المطلب الثالث

  )التفرد(أفضلية التكلفة، وأفضلية التميز : ميكن أن منيز بني نوعني من األفضليات التنافسية

ة تعمل على تصميم وتصنيع وتسويق منتج أقل تكلفة باملقارنة ؤسستعين هذه امليزة أن امل" :التكلفة األقل أفضلية .1
وتعترب عملية خفض التكاليف من أحد املقومات "إىل حتقيق عوائد أكرب ات املنافسة ومما يؤدي يف النهايةؤسسمع امل

أن ختفيض التكاليف ينجم عنه خفض  حيثاألساسية لزيادة القدرة التنافسية للمنتج واستمرار تزايد هذه القدرة،
  2.األسعار إىل املدى الذي يتعدى قدرة املنافسني

  

  

                                                             
،املنظمة العربية للتنمية )القيادة اإلبداعية(الموارد البشرية كمدخل للميزة التنافسية التحديات المعاصرة لإلدارة العربية : حسن علي هامان 1

  . 653،ص 2006اإلدارية،القاهرة،مصر 
غري (رسالة ماجستري ،Mobilise الشركة اجلزائرية للهاتف النقال:دراسة حالة األسس العامة لبناء المزايا التنافسية ودورها في خلق القيمة: هاليل الوليد 2

  .26،ص2009-2008اجلزائر، -املسيلة-،يف العلوم التجارية،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية،جامعة حممد بوضياف)منشورة
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ا  :التميز أفضلية .2 ، ة على تقدمي منتج متميز وفريد وله قيمة مرتفعة من وجهة نظر املستهلكؤسسقدرة امل"تُعرف بأ
  1 ."خدمات ما بعد البيع ،خصائص خاصة باملنتجمثالً جودة أعلى، 

  واستراتيجياتها ،أبعادها مصادر الميزة التنافسية،:المبحث الثاني

هلذا تركز املؤسسة على جمموعة من املصادر واملوارد  يعد البحث عن امليزة التنافسية الشغل الشاغل لدى املؤسسات،
اليت تساعدها على كسب ميزة تنافسية تضمن بقائها  كما تتبع املؤسسة جمموعة من الطرق واالسرتاتيجيات خللقها،

 .واستمرارها وزيادة حصتها السوقية

 مصادر الميزة التنافسية:المطلب األول

ا،     ال الذي تنشط فيه وحسب إمكانيا مؤسسة  ال ميكن أليف ختتلف مصادر امليزة من مؤسسة إىل أخرى حسب ا
تتمثل هذه  .األخريةتنشأ من خالهلا هذه  اليت صادرمن املوارد و املإال إذا توافرت لديها جمموعة بأن تتمتع مبيزة تنافسية 

 2: املصادر فيما يلي

ً  تطوير شبكة توزيع فعالة -  .يكون فيها املوزعون أكثر والء وحتفيزا

 .بناء صورة جيدة للمنتوج وحتقيق الوالء للعالمة التجارية -

 .اإلعالنات الناجحة والفعالة -

 .اخلدمات املقدمة للعميل انطالقا من املعرفة اجليدة حلاجات خمتلف قطاعات السوق -

 .استخدام التكنولوجيا املتطورة -

 .الفرص التسويقية وحماولة استغالهلا بأفضل الطرق والوسائل اكتشاف -

 .الكفاءات املتميزة واملهارات الفائقة لدى موظفي املؤسسة -

 .االستخدام الكفء ملوارد وإمكانات املؤسسة -

لدى بذلك ميكن القول بأن حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة يتم بتحديد احلاجات والرغبات الواجب اشباعها 
  .االسرتاتيجيات الفعالة ملواجهة املنافسني ، باإلضافة إىل تطويرءعمالال

                                                             
.29ص  ،املرجع األخري  1  

.87، ص 2002، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 3مدخل سلوكي، ط: استراتيجية التسويق:حممد إبراهيم عبيدات 2  
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  .أبعاد الميزة التنافسية :المطلب الثاني

 1:تتمثل أبعاد امليزة التنافسية يف اآليت

عد الكلفة .1 ُ اليت  هيوتفوقها كرب كأساس لتحقيق جناحها أإن الشركات اليت تسعى إىل احلصول على حصة سوقية  :ب
ا بكلفة أدىن من املنافسني هلا    .تقدم منتجا

ات اليت ؤسسات اليت تتنافس من خالل الكلفة وحىت املمؤسسلعمليايت الرئيسي للاإن الكلفة األقل هي اهلدف 
ا تسعى لتحقيق كلفٍ    .منخفضة للمنتجات اليت تقوم بإنتاجها تتنافس من خالل املزايا التنافسية األخرى غري الكلفة فإ

تاحة هلا فضالً عن خدام الكفء للطاقة اإلنتاجية املة ميكن هلا ختفيض التكاليف من خالل االستؤسسإن امل
ستمر جلودة املنتجات واإلبداع يف تصميم املنتجات وتقانة العمليات، ُ عد ذلك أساس مهم خلفض  التحسني امل ُ إذ ي

  .ة لتكون قائدة يف جمال الكلفةؤسسالتكاليف فضالً عن مساعدة املدراء يف دعم وإسناد إسرتاجتية امل

والوصول إىل أسعار تنافسية تعزز من امليزة  إن إدارة العمليات تسعى إىل ختفيض كلف اإلنتاج مقارنة باملنافسني،
 .التنافسية للمنتجات يف السوق

يرغبون باملنتجات باجلودة اليت تليب  لعمالءاذاك أن من املزايا التنافسية املهمة  املنتظرة اجلودة حتقيق عدي :بعد الجودة .2
ا يف اإلعالن، فامل ا أو يشاهدو ات اليت ال تقدم ؤسساخلصائص املطلوبة من قبلهم، وهي اخلصائص اليت يتوقعو

م ال تتمكن من البقاء والنجاح يف سلوك املنافسة عمالءمنتجات جبودة تليب حاجات ورغبات ال   .وتوقعا
ة من خالل االستجابة السريعة للتغريات اليت قد مؤسستعد املرونة األساس لتحقيق امليزة التنافسية لل :بعد المرونة .3

عمليات إىل ة على تغيري الؤسساملرونة تعين قدرة امل كما أن.عمالءحتدث يف تصميم املنتجات ومبا يالءم حاجات ال
اأداء يف وهذا رمبا يعين تغيري  ،طرائق أخرى حيتاج إىل  لعميلفا ،كل عمليةوكذلك تغيري طريقة ووقت أداء   عمليا

 2:لتوفري أربع متطلبات هي هاتغيري 

 .وهي قدرة العمليات على تقدمي منتجات جديدة أو معدلة :مرونة المنتج -

 .مزيج من املنتجاتوتعين قدرة العمليات إلنتاج : مرونة المزيج -
                                                             

تارة من الشركات الصناعية ،العالقة بين أنواع اإلبداع التقني وأبعاد الميزة التنافسية :رغيد إبراهيم إمساعيل ،أكرم امحد الطويل  1 دراسة ميدانية يف جمموعة خمُ
   .13، ص2008يف حمافظة نينوى، كلية اإلدارة واالقتصاد، قسم اإلدارة الصناعية، جامعة املوصل، العراق، 

املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي ومسامهتها يف تكوين املزايا :،امللتقى العلمي حولدور الميزة التنافسية في بيئة األعمال ومصادرها: قويدر لويزة،كشيدة حبيبة 2
   .8التنافسية للبلدان العربية،جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف،اجلزائر،ص
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وتعين قدرة العمليات على التغيري يف مستوى الناتج أو يف مستوى نشاط اإلنتاج لتقدمي أحجام : مرونة الحجم -
 .خمتلفة من املنتجات

 .وتشري إىل قدرة العمليات لتغيري أوقات تسليم املنتجات :مرونة التسليم -
عد التسليم هو مبثابة القاعدة  :بعد التسليم .4 ُ نافسة بني املإن ب ُ واق من خالل الرتكيز ات يف األسؤسساألساسية للم

هناك ثالثة . بأقصر وقت ممكن عمالءهل الزمنية والسرعة يف تصميم منتجات جديدة وتقدميها إىل العلى خفض امل
  .سرعة التطوير التسليم بالوقت احملدد، سرعة التسليم، :أسبقيات لبعد التسليم تتعامل بالوقت هي

  . 1نتاج األفكار املفيدة والقدرة على تبين هذه األفكار ووضعها موضع التطبيقا عين بهن: بداعبعد اإل .5

  2: مبا يأيت اواملنافع اليت حيققها هل اإلبداعات حتقيقه من خالل ؤسسوميكن تلخيص أهم ما تستطيع امل

  . جل زيادة املبيعاتأاملنافسة املتزايدة يف احلصول على عوامل اإلنتاج وكذلك مواجهة املنافسة من  مواجهة  -أ 
  . سالمة بيئة العمل وتقليل احلوادث  - ب 
  . إجياد حلول للمشكالت من خالل اكتشاف بدائل جديدة ملعاجلة ومواجهة املشكالت  -ج 
تطوير أساليب وطرق إنتاج وتوزيع السلع واخلدمات وحتقيق مستويات أفضل من الناحيتني الكمية والنوعية يف مجيع   -د 

  . األنشطة اليت تقوم بتأديتها
  :من خالل وذلك  كسب التفوق التنافسي للمنظمة  - ه 

  .يف العمليات تقليل كلف التصنيع ورأس املال من خالل اإلبداع -

   .سرعة التكيف ومواكبة التطور وإمكانية التغيري يف العمليات اإلنتاجية وتقدمي منتجات جديدة -
وإجناز األهداف واستخدام املوارد والطاقة  ،ة عن طريق حتقيق الكفاية والفاعلية يف األداءؤسسحتسني إنتاجية امل  -و 

  . استخداما اقتصاديا
ا العام  -ز  لون لإلدارة فوائد ومنافع للمبدعني أنفسهم من خالل املكافآت املادية حتقق األفكار اإلبداعية اليت يتقدم 

 .ات اليت تستفيد من تلك األفكارؤسسواملعنوية اليت حيصلون عليها من امل

 
                                                             

ريخ،الرياض،اململكة العربية رفاعي حممد رفاعي،حممد سيد أمحد عبد املعتال،دار امل:،ترمجةاالدارة االستراتيجية مدخل متكامل: هيل،جاريث جونز شارلز 1
   .202،ص2001السعودية،

   .202،ص األخري املرجع 2
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  إستراتيجيات الميزة التنافسية:لثالمطلب الثا

 مركزها التنافسي الذي يتأتى من خالل االسرتاتيجية التنافسية،يعتمد على  هاأو فشلاملؤسسات املعاصرة إن جناح 
من  هيمنتها على السوق،من أجل البحث عن امليزة التنافسية وحتقيق  الطريقة اليت تسلكها املؤسساتاليت تعرب عن 

يف  Porterويف هذا املطلب سوف نتطرق إىل إسرتاتيجيات امليزة التنافسية واليت حددها  .خالل زيادة حصتها السوقية
  1 :ثالث اسرتاتيجيات

دف هذه االسرتاتيجية إىل حتقيق تكلفة أقل باملقارنة مع املنافسني، ويتطلب حتقيقها : ةتيجية قيادة التكلفإسترا .1
   :توافر عدة شروط وهي

يؤدي إىل زيادة مشرتيات املستهلكني  -مع احملافظة على اجلودة–فأي ختفيض يف السعر  وجود طلب مرن للسعر، -
 .للسلعة

 .عدم وجود طرق كثرية لتمييز املنتج -

 .منطية السلعة املقدمة -

واحلصول على املواد األولية  باالضافة إىل معدات انتاجية ذات كفاءة عالية، االستمرار يف ختفيض تكاليف االنتاج، -
 .بأسعار تنافسية

إىل جانب ذلك فتطبيق هذه االسرتاتيجية يستدعي من املؤسسة أن تكون الوحيدة السائدة يف التكاليف، ألن  
  2 . يقلدون املؤسسة يف اسرتاتيجيتهااالسرتاتيجية تصبح غري قابلة لالستمرار يف حالة وجود منافسني

من خالل تطبيقها هذه االسرتاتيجية هي أن تكون يف موقع أفضل بالنسبة ملنافسيها من  وأهم ما حتققه املؤسسة 
حيث املنافسة على أساس السعر، وكذلك حتتل موقعا تنافسيا ممتازا ميكنها من ختفيض السعر ومواجهة أي هجوم من 

  .املنافسني احملتملني اجلدد
وتتميز  عمالءمنافسيها عندما تتمكن من كسب خاصية فريدة يريدها الحتقق املؤسسة التميز عن :استراتيجية التمييز .2

 3:نذكر منهاوقد ختتلف طرق التمييز من قطاع إىل آخر وتتخذ عدة أبعاد . فيها

 .تصميم مميز للمنتج عن املنتجات املنافسة -

 .تكنولوجيا متميزة -

 ).مسات خاصة، اجلودة(خصائص مميزة للمنتج  -
                                                             

  .134،ص 2003مصر، جامعة القاهرة، ،إدارة الموارد البشرية رؤية استراتيجية :عادل حممد زايد 1
2PORTER M: L’avantage concurrentiel, édition Dunod, Paris ,1997,p 26. 

  .194، ص  1995،، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصرالسياسات اإلدارية في عصر المعلومات :السلمي ليع 3
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 .ق مميزة يف التوزيعخدمات ما بعد البيع أو طر  -
جتاه املنتج  وحىت تضمن املؤسسة اسرتاتيجية متييز ناجحة ودائمة، عليها أن تسعى لتكثيف جمهودات البحث والتطوير    

  :من خالل 
 . تقدمي تصميمات وتشكيالت خمتلفة للمنتج ويف زمن أقل -

 . زيادة استخدامات املنتج -

 .الفنية لهخدمة املستهلك من خالل تقدمي املساعدة  -

 .، صيانة أسرع، وتقدمي شروط ائتمانية أفضلتسليم املنتج يف زمن قصري -
االت وحدود لنشاطها حتقق هلا ميزة : استراتيجية التركيز .3  :تنافسية أفضل مثليقصد بالرتكيز اختيار املؤسسة 

ا االسرتاتيجيتنيفهي بذلك ختتلف عن . املنتجات، الزبائن، األسواق تعتمد على خدمة جزء من  السابقني يف أ
 1.السوق وليس كله

  2:فرعنيوتنقسم اسرتاتيجية الرتكيز     
 .تتمثل يف البحث عن ميزة يف قطاع مستهدف يف ظل التكاليف املنخفضة :التركيز على أساس التكاليف  -أ 
 .تتمثل يف التمييز يف قطاع مستهدف:التركيز على أساس التميز  - ب 

  :هذه االسرتاتيجية من خاللوميكن حتقيق ميزة تنافسية يف ظل 
 .تكاليف أقل للمنتج املقدم هلذا القطاع السوقي -

 .متييز املنتج بشكل أفضل حبيث يشبع حاجات القطاع السوقي املستهدف -

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
.343،ص2008،دار الفجر للنشر والتوزيع،القاهرة،مصر،االدارة االستراتيجية بناء الميزة التنافسية: عبد احلكم اخلزامى:يفيد يل،ترمجةروبرت بتس،د 1  

2 PORTER M,L’avantage concurrentiel, op.cit, p27. 
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  .العوامل المؤثرة فيهاو  محددات الميزة التنافسية :المبحث الثالث

حتقيقها،كما  احملددة يفنظرًا لوجود جمموعة من العوامل إن حصول املؤسسة على امليزة التنافسية ليس باألمر السهل 
  :التالية املطالبوهذا ما سنتطرق إليه يف  أن هناك جمموعة من العوامل الداخلية واخلارجية اليت تؤثر فيها،

  .محددات الميزة التنافسية: ب األولالمطل
حيث من خالهلما تتحدد مدى قوة إمكانيــة امليزة  ة وفقا ملتغريين أساسيني،ؤسسامليزة التنافسية للم تتحدد 

  : مها نااملتغري  هذان والبقاء حمتكرا هلذه امليزة ألكرب فرتة ممكنة، التنافسية على مواجهة املنافسني أو الصمود أمامهم،
  .حجم امليزة التنافسية -
  ).املستهدفالسوق (نطاق التنافس -
 :حجم الميزة التنافسية .1

كلما   سواء من ناحية التكلفة أو من ناحية التمييز، ة كبرية وجلية وواضحة،ؤسسامليزة التنافسية للمكلما كانت 
ٍ ات املنافسة بذل ؤسسعلى امل فرض ذلك حىت تتمكن من التغلب عليها وإبطال طائلة  أموالٍ معتربة وصرف جهود

ا يف السوق، اوبالتايل التقليل من املستهلكني التابعني هلا  سيطر من هذا املنطلق ميكن القول بأن امليزة . واملقتنني ملنتجا
  . )1-3( ما يبينه الشكل رقم وهذا املنتج، متاما مثلالتنافسية متر بدورة حياة معينة 

  .الميزة التنافسية دورة حياة )1-3(الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  

  . 86،ص1998مركز االسكندرية،مصر،،الميزة التنافسية في مجال األعمال: نبيل مرسي خليل:المصدر
ا امليزة التنافسية ا، تتمثل هذه املراحل فيما  يتضح لنا من خالل هذا املنحىن خمتلف املراحل اليت متر  يف دورة حيا

 1:يلي
ا حتتاج إىل الكثري من التفكري  وتعد أطول املراحل بالنسبة للمؤسسة املنشئة للميزة التنافسية، :مرحلة التقديم  -أ  لكو

                                                             
.100-99ص ص،مرجع سابقمؤشرات تنافسية المؤسسات االقتصادية في ظل العولمة االقتصادية،: فرحات غول     1  

 



 الفصل الثالث                                                                   امليزة التنافسية
 

66 
 

 .وتعرف عندها امليزة التنافسية مع مرور الزمن انتشارا أكثر فأكثر واالستعداد البشري واملادي واملايل،
أن املتناسون بدأوا يركزون عليها  العتبارنتشار نسبيا من حيث اال استقراراتعرف امليزة التنافسية هنا :مرحلة التبني  - ب 

  .وتكون الوفرات هنا أقصى ما ميكن
لكون املنافسني قاموا بتقليد ميزة املؤسسة وبالتايل  يرتاجع حجم امليزة وتتجه شيئا فشيئا حنو الركود،: التقليدمرحلة   -ج 

 .ترتاجع أسبقيتها عليها
أو انشاء ميزة جديدة على أسس  ع،تأيت هنا ضرورة حتسني امليزة احلالية وتطويرها بشكل سري :مرحلة الضرورة  -د 

ا ستفقد وإذا مل تتمكن املؤسسة من التحسني أو احلصول على  ختتلف متاما على أسس امليزة احلالية، ميزة جديدة فإ
 .العودة إىل التنافس من جديدأسبقيتها متاما وعندها يكون من الصعب 

ا التنافسية،وهذا إذا متكنت ستنتج مما سبق أنه ميكن للمؤسسة من الناحية النظرية أن حتقق مسة ن  االستمرارية مليز
لكن هذا يصعب حتقيقه من  املنافسة،املؤسسات يف مواجهة احلفاظ على ميزة التكلفة األقل أو متييز املنتج بدورها من 

املنافسة للتغلب على تلك امليزة أو الناحية العملية خصوصا إذا كانت هناك جهود معتربة تبذل من طرف املؤسسات 
 .حتييد أثرها

 1):السوق المستهدف( نطاق التنافس .2
وذلك  ة حقيقية،ة اليت قد تكسبها مزايا تنافسية إضافيؤسسيتناول هذا العنصر درجة توسع نشاطات وعمليات امل

ا أبعاد لنطاق التنافس أربعة أن هناك  القولميكن  ة الوصول إليها،ؤسسدف املأو األسواق اليت  حسب حجم نشاطا
  ).1-3(ميكنها أن تؤثر على امليزة التنافسية كما يبني ذلك اجلدول رقم

  .نطاق التنافس )1- 3(الجدول رقم
  .التعريف والشرح  نطاق التنافس أو السوق

اق القطاع ــــــــــــــــنط -1
  )Segment scope( السوقي

  

وهنا يتم االختيار ما بني الرتكيز على  .ة والعمالء الذين يتم خدمتهمؤسسيعكس مدى تنوع خمرجات امل
  .قطاع معني من السوق أو خدمة كل السوق

  النطاق الرأسي-2
)Vertical scope(  

  

أو خارجيا باالعتماد على مصادر التوريد  )قرار التصنيع( داخليايعرب عن مدى أداء املؤسسة ألنشطتها 
فالتكامل الرأسي املرتفع باملقارنة مع املنافسني قد حيقق مزايا التكلفة األقل أو  ).قرار الشراء( املختلفة
أو ( ومن جانب آخر يتيح التكامل درجة أقل من املرونة للمؤسسة يف تغيري مصادر التوريد .التمييز

  ).ذ التوزيع يف حالة التكامل الرأسي األماميمناف

                                                             
  .102ص  ،املرجع األخري1
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  النطاق الجغرافي-3
)Geographic scope(  

النطاق اجلغرايف للمؤسسة  ويسمح .يعكس عدد املناطق اجلغرافية أو الدول اليت تنافس فيها املؤسسة
بتحقيق مزايا تنافسية من خالل املشاركة يف تقدمي نوعية واحدة من األنشطة والوظائف عرب عدة مناطق 

  .جغرافية خمتلفة
ا  وتربز أمهية هذه امليزة بالنسبة للمؤسسة اليت تعمل حاليا يف نطاق عاملي أو كوين، حيث تقدم منتجا

ا يف كل ركن من أر    .كان العاملأو خدما

  نطاق الصناعة-4
)Industry scope(  

وجود روابط بني األنشطة إذ أن  .يعرب عن مدى الرتابط بني الصناعات اليت تعمل يف ظلها املؤسسة
استخدام  حيث ميكن .من شأنه خلق فرص لتحقيق مزايا تنافسية عديدة املختلفة عرب عدة صناعات،

  .التسهيالت أو التكنولوجيا أو األفراد أو اخلربات عرب الصناعات املختلفة اليت تنتمي إليها املؤسسة نفس

  .88-87،ص  1998مركز االسكندرية،مصر،،الميزة التنافسية في مجال األعمال،نبيل مرسي خليل :المصدر
يبني لنا هذا اجلدول بأن نطاق النشاط الواسع قد يساعد املؤسسة على حتقيق وفورات يف التكلفة مقارنة باملؤسسات 

ومن جهة  ،اخل…نفس منافذ التوزيع خربة فنية واحدة، مثل االستفادة من تقدمي تسهيالت إنتاج مشرتكة، املنافسة،
يزة تنافسية برتكيزها على قسم سوقي معني وخدمته بأقل أخرى ميكن للمؤسسة اليت تنشط على نطاق ضيق حتقيق م

  .تكلفة أو بتقدمي منتج مميز هلذا القسم السوقي
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  .العوامل المؤثرة في الميزة التنافسية:المطلب الثاني

 1:خارجية وأخرىافسية نتيجة لعوامل داخلية امليزة التنتنشأ 

قد ختلق ميزة  أو التغريات التكنولوجية أو االقتصادية أو القانونية ،تغري احتياجات العميل إن :العوامل الخارجية .1
التاجر الذي استورد التكنولوجيا احلديثة واملطلوبة ، فعلى التغرياتفعلها نتيجة لسرعة رد  املؤسسات تنافسية لبعض

خلق ميزة تنافسية عن طريق سرعة رد فعله على تغري التكنولوجيا واحتياجات  تطيعسسي يف السوق أسرع من غريه
 تهاوهذا يعتمد على مرون ،للمتغريات اخلارجية ة على سرعة االستجابةؤسسمن هنا تظهر أمهية قدرة املو  .السوق

ا على متابعةو     .املتغريات عن طريق حتليل املعلومات و توقع التغريات قدر
لدى املنافسني  قدرات ال تكون متوفرة )أو شراء( ة على امتالك موارد و بناءؤسسهي قدرة امل :يةالعوامل الداخل .2

تطوير املنتج أو  ال ينحصر اإلبداع هنا يفو  ،يف خلق ميزة تنافسية اكبري   اواإلبداع دور  االبتكار وهنا يلعب .اآلخرين
أسلوب العمل أو التكنولوجيا املستخدمة واإلبداع يف خلق  لكنه يشمل اإلبداع يف االسرتاتيجية واإلبداع يفاخلدمة و 

 .للعميل فائدة جديدة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
حنو أداء متميز يف القطاع :للتنمية االدارية ،حبث مقدم إىل املؤمتر الدويلرأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمات: رضا ابراهيم الصاحل1

  .22،ص 2009نوفمرب  4-1احلكومي،معهد االدارة،الرياض،اململكة العربية السعودية،الفرتة من 
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  .ميزة تنافسية تحقيقدور رأس المال الفكري في  :المبحث الرابع

إىل كسب ميزة تنافسية على غريها من املؤسسات العاملة يف  التنافستسعى املؤسسات املعاصرة يف ظل بيئة شديدة 
  .وذلك من خالل إضافة قيمة للعميل وحتقيق التميز عن طريق استغالل الطاقة الفكرية والعقلية لألفراد ه،نفسالنشاط 

ميزة تنافسية من خالل يف حتقيق  تساهم وتؤدي إدارة رأس املال الفكري دورا هاما يف جعل األصول غري املادية
م على اكتشاف وتدفق تدعيم اإلمكانيات والطاقات البشرية، م احملتملة ومساعد وحىت ميكن إلدارة رأس املال  .إمكانيا

الفكري املسامهة يف حتقيق وتدعيم امليزة التنافسية جيب أن تقوم بإعداد براجمها املختلفة يف إطار إسرتاتيجية املؤسسة من 
 .من جهة أخرى هاجهة ووفق متطلبات عمل

  .ميزة تنافسية تحقيقلمال البشري في دور رأس ا: األولالمطلب 

إن حتقيق التميز يف أداء املؤسسات املعاصرة ال يستند إىل جمرد امتالكها للموارد الطبيعية واملالية والتكنولوجية 
ا على توفري كفاءات بشرية هلا القدرة على تعظيم االستفادة من تلك  فحسب، وإمنا يستند بالدرجة األوىل إىل قدر

التنافسية واستمرارها هو الكفاءات البشرية اليت يربز دورها كعنصر من أهم  إن املصدر احلقيقي لتطوين القدرات. املوارد
، ألن ما يتاح هلا من موارد مادية ومالية ومعلوماتية وإن كانت شرطًا ضروريا لتحقيق امليزة للمؤسسةعناصر امليزة التنافسية 

ا ليست شرطًا كافيا  من توفر الكفاءات البشرية باعتبارها مصدر الفكر لتكوين تلك امليزة، ذلك انه البد التنافسية إال أ
  1.واالبتكار واالبداع

وعلى الرغم من هذه األمهية للموارد البشرية إال أن دورها يف حتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة يتوقف على مدى 
ا اخل، ...الندرة، وصعوبة التقليد  اعتبارها موردًا اسرتاتيجيًا يتمتع بنفس شروط املوارد االسرتاتيجية األخرى يف اليت تتمتع 

  .ما جيعل من الصعوبة احلصول على نفس النتائج من موارد خمتلفة املؤسسة، وهذا

ولكي تعترب الكفاءات البشرية موردًا اسرتاتيجيًا مسؤوالً عن خلق امليزة التنافسية جيب أن تتصف بنفس اخلصائص 
ا املوارد االسرتاتيجية   2:وهي اليت تتميز 

 .مسامهة الكفاءات البشرية يف خلق القيمة للمؤسسة -
                                                             

.42، ص 2001، القاهرة، دار غريب للنشر، البشرية االستراتيجيةالموارد إدارة  :يعلي السلم   1  
،جملة العلوم االنسانية، جامعة حممد خيضر لرأس المال الفكري والميزة التنافسية المستدامة للمؤسسة االقتصاديةالتسيير االستراتيجي  :سالمي حيضية 2

   .7، ص 2004، اجلزائر، 6بسكرة، العدد 
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ا غري متاحة  - أن تكون هذه الكفاءات نادرة أو فريدة أو مميزة عما ميتلكه املنافسون احلاليون أو احملتملون، أي أ
 .احلصول على مثلهاللمنافسني وال ميكنهم 

ا تقليدها سواء جيب أن تكون هذه الكفاءات فري قابلة للتقليد مبعىن أنه يصعب على ا - ملنافسني الذين ال ميتلكو
 .بالتدريب أو التأهيل

عدم امكانية استبداهلا مبورد مماثل هلا يف إطار االسرتاتيجية املعتمدة، إذ أنه يصعب استمرار امليزة التنافسية يف حالة  -
 .كفاءات البشرية اليت سامهت يف خلقهاتبديل ال

موردًا اليت تؤهلها بأن تصبح  إىل قابلية متتع املوارد البشرية مبجموعة من الشروط )06(رقم كل املوايلشويشري ال
  1:اسرتاتيجيًا مهمًا يلعب دورًا كبريًا يف حتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة، وعلى النحو التايل

 ا ومعارفها وغريها واليت ال تتوافر لدى املناف: الندرة  .سنيأي ندرة قدرات املوارد البشرية ومهارا
 أي أن هلا دور يف انتاج املخرجات وتقدمي اخلدمات ذات القيمة للعمالء:القيمة. 
 ذلك آلن عمل الفرد واجنازه ال يرتبط فقط مبعرفته وإمنا بشخصيته ودوافعه ومستوى رضاه واليت ال : صعبة التقليد

 .ويعتمد كذلك على سياسات املوارد البشرية يف تلك املؤسسات تقليدها بسهولة من قبل املنافسني،ميكن 
 مبعىن أنه من الصعب احلصول على نفس النتائج من موارد أخرى :غري قابلة لالستبدال. 

  .خصائص الموارد البشرية لتحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة) 2-3(شكل رقم

  

  

  

Source : Olalla,Marta Fossas: The Resource- Based Theory And Human Resources, International 
Advances In Economic Research, Vol 5, 1999, P 85.  

  .ميزة تنافسية تحقيقمال الهيكلي في دور رأس ال :المطلب الثاني

                                                             
1 Olalla,Marta Fossas: The Resource- Based Theory And Human Resources, International Advances In Economic 
Research, Vol 5, 1999, P 85. 

 الميزة التنافسية خصائص الموارد البشرية
  الندرة
  القيمة

  صعبة التقليد
 لالستبدالغير قابلة 



 الفصل الثالث                                                                   امليزة التنافسية
 

71 
 

رأس املال اهليكلي للمؤسسة عن املوجودات املعرفية اليت تبقى يف املؤسسة عندما ال يؤخذ العنصر البشري بعني  يعرب
حتقيق امليزة التنافسية ورفع قيمتها السوقية، جيب أن تعتمد على عملية تنموية شاملة االعتبار، وحىت يتسىن للمؤسسة 

املستوى من االهتمام، ألن حصر قيمتها يف إطار كمي أسهل وأدق من متكاملة ومستدامة لكل هذه العناصر، وبنفس 
ا تعترب دعامة أساسية لنشاط العنصر البشري التابع للمؤسسة   1.حصر وحتديد قيمة العنصر البشري، كما أ

  :وميكن للمؤسسة أن متتلك رأس مال هيكلي متميز من خالل

 .د ونشر املعرفة لغرض تعميق إنتاجيتهم يف خمتلف امليادينإلبداع واملشاركة لدى األفراتشجيع وتطوير قدرات ا -
تكثيف األنشطة وتطوير البىن التحتية وتكييفها مبا تقتضيه متغريات البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة ومن أمثلة  -

 .اقتناء أحدث نظم املعلومات والربجميات وقواعد البيانات:ذلك

التنظيمية على البذل أكثر واستغالل كل اعتماد هيكل تنظيمي مناسب الذي يشجع األفراد مهما كانت مواقعهم  -
  .املعارف الظاهرة مهنا والضمنية االستغالل األمثل

  ميزة تنافسية تحقيقدور رأس المال العالئقي في  :لمطلب الثالثا

مدى قوة العالقة اليت تربط املؤسسة بعمالئها ومورديها، حيث أن نقطة االنطالق ألي  رأس املال العالئقي يعكس
اعتبار أن احملافظة على األسواق أو دخول أسواق  ى، وهي نقطة الوصول أيضًا عل)العمالء(مؤسسة دائمًا هي السوق

كل هذه . اجات املستهلكنيجديدة أو اكتساب حصص سوقية اضافية واحلصول على عمالء مميزين وأوفياء وتلبية ح
، ولن يتسىن هلا ذلك إال من خالل الدراسات السوقية والبحوث واملمارسات التسويقية أهداف تسعى املؤسسة لتحقيقها

اجلادة والفعالة، واليت مهما كلفت فإن عوائدها مضمونة وإجيابية على قيمة املؤسسة وحتقيق امليزة التنافسية هلا، وميكن 
عض األحيان يتم قياس حجم وقوة مؤسسة معينة استنادًا إىل حجم عمالئها ومدى وفائهم وارتباطهم القول أنه يف ب

  2.ا

  

  
                                                             

لة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، االستثمار في رأس المال المعرفي ودوره في بناء الميزة التنافسية للمنظمة :طه حسني نوي1  ، ص 2006، ا
181.  

إدارة منظمات :، مؤمتر العلمي الثالثاألعمالدور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية لمنظمات  :عبد اهللا بلوناس، أمينة قذايفة 2
  . 2006التحديات العاملية املعاصرة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم االدارية، جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، األردن، :األعمال
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ن املؤسسة من حبيث ميكّ وميكن تصور العالقة بني رأس املال الفكري وحتقيق امليزة التنافسية على شكل نظام، 
وكنتيجة  .من رأس مال بشري، ورأس مال هيكلي، رأس مال العالقاتكوناته مبامتالك رأس مال فكري اسرتاتيجي متميز 

والكلفة  واإلبداعتنافسية متمثلة باجلودة املتفوقة ميزة ، فإن املؤسسة تتمكن من حتقيق املكونات كلتإلمتالك املؤسسة 
  .إىل املرونة واالستجابة املتفوقة باإلضافةاملناسبة، 
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  :الصةخ

ا تناولنا يف هذا الفصل امليزة التنافسية، حبيث  تنشأ مبجرد اكتشاف طرق أكثر فعالية وكفاءة من املنافسني وجدنا أ
ذا تليب حاجات زبائنها وتضمن والئهم ورضاهم   .و

ا التنافسية اعليهمالقول أن هناك عنصرين رئيسيني تبىن  ميكن   .أفضلية التكلفة وأفضلية التميز: املؤسسة ميز

ا التنافسية من أجل الوصول إىل النتائج املرجوة بأقل جهد وبأقل  كما جيب على املؤسسة التعرف على مصادر ميز
  .جيب على املؤسسة اختيار االسرتاتيجية التنافسية اليت سوف تنتهجها كذلكميزة قوية،   تكلفة لضمان

تفرضه تغريات احمليط وذلك  ،احتمي اأمر يعد سعي املؤسسة لكسب ميزة تنافسية يف ظل حميط شديد التنافسية كما و 
ألفراد وإضافة قيمة من أجل حتقيق التميز وضمان مركز تنافسي، ويتم ذلك عن طريق استغالل الطاقة الفكرية والعقلية ل

للعمالء، فمن خالل إدارة رأس املال الفكري اليت متارس دورا هاما يف جعل األصول الغري مادية تساهم يف حتقيق ميزة 
م احملتملة  وذلك يف  ،تنافسية م على اكتشاف وتدفق إمكانيا من خالل تدعيم اإلمكانيات والطاقات البشرية ومساعد

  .سة من جهة ووفق متطلبات املؤسسة من جهة أخرىإطار  إسرتاتيجية املؤس
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  :تمهيد 
والتطرق إىل  ،بعد استعراض أهم املفاهيم النظرية اخلاصة مبتغريي البحث رأس املال الفكري وامليزة التنافسية   

و ذلك  ميزة تنافسية للمؤسسات االقتصادية،يف حتقيق  رأس املال الفكريالعالقة بينهما فيما يتعلق بالدور الذي يلعبه 
نحاول من خالل هذا الفصل التطرق إىل دراسة العالقة بني متغريي البحث على الثالث، سمن خالل الفصلني الثاين و 

باملؤسسة حمل الدراسة  ، حيث اخرتنا العمال اإلداريني بسكرة -فرع جنرال كابل–مبؤسسة صناعة الكوابل رض الواقع أ
  :التاليةباحث و سنتطرق من خالل هذا الفصل إىل امل. كمجتمع حبث
  .بسكرة–فرع جنرال كابل -ام ملؤسسة صناعة الكوابل تقدمي ع :المبحث األول
   .وحتليلها عرض النتائج :المبحث الثاني
  .اختبار الفرضيات :المبحث الثالث
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   .بسكرة–فرع جنرال كابل -تقديم عام لمؤسسة صناعة الكوابل : المبحث األول

  .ابل بسكرةنشأة و تطور مؤسسة صناعة الكوابل فرع جنرال ك: المطلب األول
إلرساء قاعدة متينة يف إطار إسرتاتيجية التنمية املنتهجة بغرض خلق الصناعة الكهربائية واإللكرتونية ولتلبية       

 83/ 69إحتياجات السوق الوطنية، أسست املؤسسة الوطنية لصناعة وتركيب األجهزة الكهربائية واإللكرتونية بقرار رقم 
 .أو كلت هلا مهمة بعث صناعة كهربائية إلكرتونية حملية  1969أكتوبر  21الصادر بتاريخ 

اية العشرية   ،  1970/1980ويف إطار إعادة تنظيم اإلقتصاد الوطين املنبثق عن خمتلف القرارات الصادرة يف 
وتركيب املتعلق بإعادة هيكلة املؤسسة الوطنية لصناعة  1980أكتوبر  04الصادرة بتاريخ   08/242وطبقا للمرسوم رقم 

اية سنة  :                                                                                 إىل عدة مؤسسات نذكر منها مايلي  1982األجهزة اإللكرتونية يف 

 1983أكتوبر  01بتاريخ  83/320مبوجب مرسوم  (E.N.I.E)املؤسسة الوطنية لصناعة األجهزة اإللكرتونية  -
  .بلعباسها سيدي مقر 

  .ببلكور 1983جانفي  01بتاريخ  83/18مبرسوم  )(E.N.I.Lاملؤسسة الوطنية للصناعة اإللكرتوتقنية -

  .وزو بتيزي 1983جانفي 01بتاريخ  83/19مبرسوم ) E.N.I.E.M(املؤسسة الوطنية للصناعة الكهرومنزلية  - 

  .العاصمةرها ومق 83/21مبرسوم  )E.D.I.M.E.L(مؤسسة توزيع العتاد الكهرباء  -

   .جزائريألف دينار  6426وقد كلف هذا مبلغ قدره  التكنولوجيا،التسيري ونقل  -

- INVEST–IMPORT  :  تتكفل هذه املؤسسة برتكيب  07/03/1979من يوغسالفيا وفقا للعقد املربم بتاريخ
  .اآلالت

  :تعريف مؤسسة صناعة الكوابل فرع جنرال كابل بسكرة:المطلب الثاني

رة يف املنطقة الصناعية غرب املدينة على جانب الطريق الوطين كسبب-فرع جنرال كابل  -صناعة الكوابل  تقع مؤسسة 

ــ   360كلم عن اجلزائر العاصمة و  450، تبعد حوايل 46رقم  كلم عن حاسي مسعود، حاليا متلك رأس مال يقدر بــ

  42يف إفريقيا، وترتبع على مساحة قدرها  دينار جزائري، وتعد هذه املؤسسة من أكرب املصانع .010.000.00010

  .إخل ... خمازن،  هكتار مغطاة  تشمل على ورشات اإلنتاج، مباين إدارية،  16هكتار منها 
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ــ  أما القسم الباقي فهو عبارة   هكتار تشمل على مواقف السيارات، مساحات خضراء   26عن مساحة حرة تقدر بـ

منهم يشتغلون بصفة مباشرة أو غري  %77حوايل  2010/ 31/12تعداد  عامل حسب أخر 908ويبلغ عدد عماهلا 
  :مباشرة يف اإلنتاج وهم ينقسمون إىل

ــــارات -  .76 :إطــ
  .204: أعــوان حتكـم -

  .603: أعــوان تنفيــذ -

 .طن ولكن تغريت حاليا ألسباب تكنولوجية واقتصادية 28000ما بالنسبة للطاقة اإلنتاجية البدائية هي أ

  .نشاطها ، المؤسسةوأهداف أهمية :ب الثالثالمطل

  :المؤسسةوأهداف أهمية : أوال

إن إجناز مؤسسة ضخمة مثل مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة يعترب إجناز جد مهم، وهذا بالنظر إىل الغالف املايل    
ا على تعويض الذي تطلبه، فاألمهية املميزة هلذه  املؤسسة داخل االقتصاد الوطين نابعة من نشاطها اإلنت اجي وقدر

ا على إنتاج منتجات ذات مستوى عايل من اجلودة ، فهي تنتج أي  املؤسسات األجنبية يف جمال إنتاجها ، وكذلك قدر
وكل ذلك بنوعية ترقى إىل املستوى العاملي ، وهذا نتيجة  ،نوع من الكوابل حسب املواصفات اليت حيددها الزبون 

يف جوان  )ISO 9002(ل على شهادة اجلودة العامليةو احلص ملتطورة ،والذي مكنها منحتكمها يف تقنيات اإلنتاج ا
من طرف املنظمة الدولية للمعاير ، وهذا أعطى إمكانية الدخول إىل السوق اخلارجية، حيث سامهت وبصورة   2001

ال اإلقتصادي، وبالتايل فأهدافها هيضكبرية يف الق    :اء على التبعية يف هذا ا
  ؛التكنولوجية احلديثة واملتطورة يف صناعة الكوابل بكل أنواعها  إدخال -

   ؛ختفيض نسبة استرياد الكوابل وتلبية حاجيات السوق -

  ؛تزويد الدول اإلفريقية بأنواع الكوابل املنتجة بنوعية رفيعة -

  ؛القضاء على التبعية اإلقتصادية -

  .العملة الصعبة للوطن عن طريق التصدير  جلب -



.اختبار الفرضياتو  وحتليلها ج الدراسة امليدانيةعرض نتائ      الفصل الرابع                                           
 

78 
 

تقوم املؤسسة بإنتاج الكوابل الكهربائية  مبختلف أنواعها ، وهذا بفضل إدخاهلا لتكنولوجيا حديثة  :انشاطه :ثانيا 
ال إذ متكنت املؤسسة من التخصص يف إنتاج أكثر من  نوع من الكوابل مجعت يف مخس  400ومتطورة يف هذا ا

  :جمموعات هي 

ات و ياننوع تستخدم يف الب 229ؤسسة منها حوايل تنتج امل: ( Les câbles domestiques)الكوابل المنزلية .1

  .pvcفولط وتصنع من ماديت النحاس و 750و  250االستخدام املنزيل و يرتاوح ضغطها ما بني 

نوعا وتستخدم يف تشغيل اآلالت الصناعية   70يبلغ عددها  :)  les câbles industriel( الكوابل الصناعية  .2
فولط وتنقسم بدورها إىل نوعني حسب املواد األولية املستخدمة  1000و  600 كاحملركات، ويرتاوح ضغطها ما بني

 . PRCوالكوابل  الصناعية املعزولة مبادة PVCيف صناعتها وهي الكوابل املعزولة مبادة 
ا تستخدم الكوابل ذات التوتر املتوسط يف نقل الكهرباء بتوتر م:  يالكوابل الكهربائية ذات التوتر المتوسط والعال .3

فولط ويبلغ عدد  3000فولط، أما ذات التوتر العايل فتفوق شدة توترها يف النقل الكهرباء  3000و 1000بني 
 .نوع 70الكوابل ذات التوتر املتوسط حوايل 

وتستعمل خاصة يف نقل الكهرباء من احملوالت  10يبلغ عدد أنواعها  : (les cables nu)وابل غير المعزولة الك .4
   .فولط 22000معينة وتتحمل تيار شدته حوايل  إىل مناطق توزيع

تستخدم هذه الكوابل يف توزيع :  ) les câbles de réseaux( توزيع الكوابل الشبكات الكهربائية أو  .5
ـــ  ويتكون من املنغزيوم والسيلسيوم واألملنيوم وتتكون هذه   AGS: الكهرباء وتصنيع من األملنيوم وخليط يسمى ب

موعة من حوا   .فولط  1000نوع ، وتنقل تيار شدته حوايل  70يل ا

عن املؤسسة األم بعد إعادة اهليكلة إستطاعت إنتاج أنواع جديد من الكوابل  )  E.NI.CA.B( ومنذ أن إستقلت     
بإنتاج كذلك تقوم املؤسسة   .حيث يتمتع باخلفة والنوعية اجلديدة  ALMEC-ALU/ ACIER 99- 98سنة 

الكوابل وتستعمل  يث متلك املؤسسة ورشات جنارة خاصة بصنع البكرات اخلشبية كي تلف عليهاالبكرات اخلشبية ح
ويف السنوات األخرية أصبحت املؤسسة تنتج حبيبات  ،ك من املوارد املساعد يف إنتاجهااخلشب واملسامري وغري ذل

PVC ماهلا يف صناعة الكوابل الكهربائية وصارت تسوقها للمؤسسات ذات الصناعة البالستيكية هذا باإلضافة إىل إستع
ذا اإلنتاج حتتاج إىل مواد أولية    .ولكي تقوم املؤسسة 
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-PVCتستعمل املؤسسة النحاس واألملنيوم كمواد ناقلة للتيار الكهربائي : لمواد األولية في إنتاج الكوابلا: ثالثا
PRC-LACRAIE  كاملواد الكيميائية املستعملة لتحضري (ية كمواد أولية أساسية للعزل باإلضافة إىل مواد إستهالك

PVCإىل جانب ذلك تستعمل اخلشب لصناعة البكرات اخلشبية ومواد أخرى كقطع ، )، مواد طاقوية مثل املازوت
ا كونت جمموعة من  .الغيار ا املؤسسة من عمليات شراء للمواد األولية وبيع ملنتوجا إن احلركة اإلقتصادية اليت تقوم 

  .ني منهم األجانب ومنهم احملليني املتعامل

  :  نذكر منهمإن للمؤسسة جمموعة من املوردين  -
  النحاس يستورد من شركةSARCUYSAN   الرتكية.  
  األملنيوم يستورد من شركةMIDAL CABLE  البحرينية.  
  مادةPRC من شركة  تستوردBOREALIS  البلجيكية وكذا شركةPLASCOM  السعودية باإلضافة إىل شركة

ASPELL الفرنسية.  
  مادةPVC   تستورد من شركةTEKFEN   الرتكية.  
  مادة الطباشري تستورد من شركةBOYAMA ANONYME – SOCIETTE   الفرنسية. 

  شركةENAB   بسكيكدة تزود املؤسسة باخلشب.  
  شركةENAB   بسكيكدة متول املؤسسةPVC  .  
  شركةENG   باخلروب تزود املؤسسة مبادة النحاس وPVC .  

  :بينهمأما الزبائن املؤسسة نذكر من  -
  املؤسسة الوطنية للكهرباء والغازSONEGAZ   الدائم للمؤسسةوهي الزبون الرئيسي و.  
  املؤسسة الوطنية للخدماتKHARIF .  
  الزبائنبعض  اجلملة،جتار  اخلاصة،املؤسسات.  

ا لدولة العراقتجربة تصدير باملؤسسة قامت وقد  -  .بعد إحتالهلا  ولكنها توقفت ملنتجا
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   .ENICABالهيكل التنظيمي للمؤسسة والوحدة : رابعالمطلب ال

التنظيمي للمؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل بسكرة عبارة عن هرم يوضح خمتلف املستويات او اهليكل ن املخطط  إ 
تقسيم املؤسسة إىل مخس والوظائف والعالقات املختلفة بني هذه الوظائف املوجودة بشكل متسلسل وتصاعدي وميكن 

  : مديريات وعدة دوائر تتمثل يف

تشرف هذه املديرية على مراقبة ومتابعة سري املديريات إذا تتكون من أمانة العامة وجمموعة من : المديرية العامة .1
  :وهماملساعدين املكلفني بعدة مهام 

اعد القضايا املتعلقة بالزبائن الذين مل ويتوىل هذا املس :النزاعاتمساعد الرئيس المكلف بالشؤون القانونية و   -أ 
  .باملؤسسةيسددوا ما عليهم من ديون ونزاعات أخرى متنوعة خاصة 

تتمثل مهمة هذا الفرع يف اخلدمات اليت تستفيد منها املؤسسة يف إطار  :مساعد الرئيس المكلف بالمعلوماتية   - ب 
   .الشبكة املعلوماتية وأجهزة احلاسوب

يهتم هذا املساعد مبراقبة سري العمل احملاسيب والعمل على حتقيق الدقة ، و : لحسابات مساعد المكلف بمراقبة ا  -ج 
ا   .اإللتزام يف تطبيق املبادئ احملاسبية املتعارفة عليها للمحافظة على أصول املؤسسة وممتلكا

توجات والدعاية لرتغيب يقوم هذا املساعدة بإجناز الربامج اإلشهارية لرتويج املن: مساعد الرئيس المكلف باإلشهار   -د 
ا مباشرة وهي    : الزبائن على اإلقبال، إذا جند أن هلذه املديرية العامة ومديريات فرعية متصلة 

    .والوسائلمديرية املوارد البشرية  الشراء،مديرية  التجارية،املديرية التقنية، مديرية املالية واحملاسبة، املديرية التقنية 

  : تكون من الدوائر التالية وت :المديرية التقنية  .2

مصلحة التخطيط، مصلحة العزل ،  وهي الدوائر اخلاصة بعمليات اإلنتاج وتضم كل من :دائرة إنتاج الكوابل   -أ 
 .مصلحة القلد و الظفر، مصلحة التغليف والتجميع ومصلحة العزل والتغليف

تم بعملية الصيانة اآلالت اإلنتاجية ميكا :الصيانةدائرة   - ب  ف وهي ينيكيا وكهربائيا وعتاد النقل والتكيوهي اليت 
  .مصلحة صيانة العتاد املتنقل، مصلحة صيانة املناهج الكهربائية،مصلحة الصيانة  :التاليةتضم مصاحل 

وتتكون هذه الدائرة من ) البكرات اخلشبية ( وتقوم هذه الدائرة بصناعة خمتلف املنتوجات : دائرة إنتاج الملحقات  -ج 
 .مصلحة البكرات واإلسرتجاع ، مصلحة املنافع :  ثالثة مصاحل وهي
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تقوم هذه الدائرة مبراقبة وفحص املواد األولية املشرتاة قبل القيام بعملية التخزين  : دائرة التكنولوجيا وضمان النوعية   -د 
حة مصل: كما ينطبق نفس األمر على املنتجات التامة بعد خروجها من الورشات وذلك من خالل املصاحل التالية 

  .التكنولوجيا والتنمية ، مصلحة املخابر، مصلحة التجارب

نظرا لدورها اهلام الذي تقوم به  ةاملؤسسالستمرار تعترب هذه املديرية الركيزة األساسية : مديرية المالية والمحاسبة  .3
إعداد دفاتر املؤسسة  من خالل متابعة كل العمليات التجارية ومراقبة التدفقات املالية اخلارجية والداخلية إضافة إىل

والبيانات اخلاصة بالتسجيل احملاسيب للعمليات اليومية  وكذلك احلسابات اخلتامية، امليزانيات وجدول حسابات 
  : النتائج وكذلك حساب سعر التكلفة وتنقسم هذه املديرية إىل دائرتني 

إضافة إىل إعداد امليزانية العمليات ديد خمتلف تقوم هذه الدائرة بتسيري أموال املؤسسة وتس :الميزانيةدائرة المالية و   -أ 
   :تقسم إىلالتقديرية وهي 

 وهي املصلحة املسؤولة عن إعداد امليزانيات التقديرية ومراقبة التكاليف، وهي تتكون من رئيس : مصلحة الميزانية
  .املصلحة ورئيس فرع امليزانية 

  وفق لطرق   )نفقات وإيرادات(ية ومراقبة حركة األموال وهي املسؤولة عن خمتلف العمليات املال: مصلحة المالية
لتجمع كل املدخالت واملخرجات يف جدول إلرساهلا إىل ) اخل......الشيكات ،أمر بالتحويل (التسديد املتبعة 

فرع حركة األموال وفرع : احلساب اجلاري والصندوق إلمتام عملية التسجيل احملاسيب وذلك مبساعدة الفروع التالية 
  .غطية األموالت

ومتابعة املصاريف املدخالت ) املبيعات ، املشرتيات(مهمتها متابعة اليوميات املساعدة : دائرة المحاسبة العامة   - ب 
  : وذلك من خالل املصلحتني ومها) العامة، التحليلية (  احملاسبتني باستعمالواملخرجات وذلك 

  جدول النتائج وهي  ،ليات املختلفة من بيع و شراء وهي املسؤولة عن تنفيذ العم :مصلحة المحاسبة العامة
  .والصندوقفرع املوردين، فرع الزبائن، فرع احلسابات اجلاري : حتتوي على الفروع التالية

  فرع : وهي املسؤولة عن مراقبة املخزون كما وقيمة إذا حتتوي على الفروع التالية : مصلحة المحاسبة التحليلية
  .التكلفة اإلستثمار فرع سعر املواد واملمتلكات ، فرع

  : تضم هذه املديرية الدوائر التالية :المديرية التقنية و التجارية  .4

  : دائرة المنتوج النهائي ويتفرع عن هذه الدائرة مصلحتين هما   -أ 
 مصلحة تسيري الكوابل.  
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  مصلحة تسيري إنتاج امللحقات.  
  :مهاوجند فيها مصلحتني  :التسويقدائرة   - ب 
  مصلحة البيع.  
 لحة التسويقمص. 
)  مواد أولية وقطع غيار(تم هذه املديرية بشراء املواد األولية وقطع الغيار و كذلك تسيري املخزونات  :الشراءمديرية  .5

  :التاليةوتظم املصاحل 

   .التموين مصلحة -

  .تسيري خمزون قطع الغيار مصلحة -

  .ولية مصلحة تسيري خمزون املواد األ -

تقوم هذه املديرية مبتابعة احلركة اليومية للعمال ومراقبة احرتامهم قوانني العمل : سائلد البشرية والو ر مديرية الموا .6
يئة    .مصلحة الوقاية واألمن: مهاكما تقوم أيضا بتشجيع وترقية العمال وهي تضم مصلحتني   النقل،و

  : ع إىل مصلحتني مهاواليت بدورها تتفر  التكوين،وتشمل أيضا على دائرة املستخدمني و :مصلحة الوسائل العامة  -أ 
 مصلحة املستخدمني.   

 .االجتماعيةمصلحة التكوين واخلدمات 

  ).03(كما سيتم عرض اهليكل التنظيمي للمؤسسة يف امللحق رقم 
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  .وتحليلها البحث نتائجعرض : المبحث الثاني
  .خصائص مبحوثي الدراسة: المطلب األول

  .الشخصية) السمات( ة الدراسة حسب املتغريات نتطرق إىل دراسة خصائص مبحوثي عينسيلي  فيما
  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية )1-4(رقمجدول 

  .النسبة المئوية  .التكرار  .فئات المتغير  .المتغير

  الجنس
  % 77.8  35  ذكر

  % 22.2  10  أنثى

  % 100  45  المجموع

  العمر

  %26.7  12  سنة 30قل من أ

  % 35.6  16  سنة 39إىل  سنة 30من 

  % 17.8  8  سنة 49إىل  سنة 40من 

  % 20  9  سنة فأكثر 50

  % 100  45  المجموع

  المؤهل العلمي

  % 35.6  16  ثانوي

  % 46.7  21  ليسانس

  %  1  2.2  (PGS)شهادة دراسات عليا متخصصة 

  % 15.6  7 مهندس

  % 100  45  المجموع

  مجال الوظيفة الحالية

  % 15.6  7  أعمال فنية

  % 40  18  أعمال إدارية غري إشرافية

  % 44.4  20  )قيادية(أعمال إدارية إشرافية 

  % 100  45  المجموع

  سنوات الخبرة

  % 35.6  16  سنوات 5قل من أ

  % 26.7  12  سنوات  10إىل  5من 

  % 2.2  1  سنة 15إىل  11من 

  % 35.6  16  سنة فأكثر 16من 

  % 100  45  المجموع
  . .V 17  SPSSإعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامجمن  :المصدر

 حني يف % ) 77.8( ، حيث بلغت نسبتهم لذكورأن غالبية املبحوثني كانوا من ا )1-4(يظهر من اجلدول 
  .من جمموع أفراد عينة البحث % ) 22.2(  ناثاإل نسبة بلغت
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يف حني نسبة  ،%) 35.6(لت أعلى نسبة بواقع احت)  39إىل  30من (بالنسبة ملتغري العمر جند أن الفئة و 
أما نسبة املبحوثني ضمن الفئة  ، %) 26.7(نسبة  حصلت على )سنة 30 قل منأ(املبحوثني ضمن الفئة العمرية 

من ( ويف األخري جند أن نسبة املبحوثني الذين ينتمون إىل الفئة العمرية ،%) 20( بلغت  )سنة فأكثر 50( العمرية
  .  %) 17.8( بلغت )  49ن إىل اقل م 40

حاصلون على شهادة الليسانس، مقابل  ملبحوثنيا من %) 46.7(و بالنسبة ملتغري املؤهل العلمي فقد وجد أن  
 15.6(يف حني كانت نسبة محلة شهادة املهندس  احلاصلني على شهادة يف املستوى الثانوي،األفراد من %)  35.6(

وهي نسبة ضعيفة مقارنة  ،%) 2.2( فكانت  (PGS)راسات عليا متخصصة شهادة دأما نسبة احلاصلني على %) 
  .باإلضافة إىل ذلك نالحظ أن عينة البحث ال تشمل مبحوثني حيملون شهادة املاجستري باملستويات التعليمية األخرى،

يف حني بلغت  %)44.4(غالبية املبحوثني كانوا إداريني بنسبة فإن أما فيما يتعلق مبتغري جمال الوظيفة احلالية  
  %). 15.6(من جمموع أفراد عينة البحث وجاءت نسبة العاملني بالوظائف الفنية %)  40(القياديني نسبة 

م عن %)  35.6(وعند التدقيق يف سنوات اخلربة لدى املبحوثني جند أن  أما األفراد الذين سنوات،  5تقل خرب
م   26.7( و من جمموع أفراد عينة البحث، % )   35.6( ـ فقد حددت نسبتهم ب )فأكثر سنة 16( بلغت خرب

ال% )  م يف ا من املبحوثني تقع % )  2.2(، يف حني جند أن )سنوات  10إىل  5من (  من املبحوثني تقع خرب
م  ال ) مدة خدمتهم ( خرب   .)سنة  15إىل  11(  منضمن ا

 اختبار التوزيع الطبيعي : المطلب الثاني

معامل حساب  مت ذلكجل التحقق من أمن ، و انات ختضع للتوزيع الطبيعي أم الأي اختبار ما إذا كانت البي
 هذا ومن املعلوم أن البيانات تقرتب من التوزيع الطبيعي إذا كانت قيمة للمتغريات املستقلة، « Skewness»االلتواء 

أن قيمة معامل االلتواء أقل من الواحد ) 2-4( رقم يظهر اجلدول، و )1(للمتغريات مجيعها اقل من الواحد عامل امل
يعد ذلك شرطا إلجراء حتليل االحندار و  ،نات البحث تتوزع توزيعا طبيعيامما يشري إىل أن بياستقلة، جلميع املتغريات امل

  .لضمان الوثوق بنتائجه
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  .نتائج معامل االلتواء )2-4(رقم جدول 
  معامل االلتواء  المتغيرات

  - 0.167  .رأس املال البشري

  - 0.160  .رأس املال اهليكلي

  0.539  .رأس املال العالئقي

  . .V 17  SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر

  .)اإلجابة على أسئلة البحث (تحليل محاور االستبانة  :المطلب الثالث
  :تحديد فئات سلم ليكارت الخماسي .1

ملتوسط يث مت استخدام اح ،البحث سوف نقوم بتحليل حماور االستبانة بغية اإلجابة على أسئلة العنصريف هذا 
 ،إلجابات أفراد عينة البحث عن عبارات االستبانة )5-1اخلماسيليكرت  على مقياس( االحنراف املعيارياحلسايب و 

بعدها مت ضبط احلدود الدنيا وكذا احلدود العليا للمقياس بغرض  ،امليزة التنافسيةرأس املال الفكري و املتعلقة باحملورين 
عن طريق الفرق بني أكرب وزن أو درجة وبني أصغرها  ،أوال املدى :ن خالل حساباحلصول على املتوسط املرجح، وذلك م

قسم على عدد األوزان أو الدرجات املوجودة يف املقياس والبالغ عددها )4=1-5(أي  ُ ، وبالتايل 5، ومن مث ناتج املدى ي
، يتم بعدها إضافة هذه القيمة يف كل 8,0واملقدر بــ  )طول الفئة( حنصل على طول الوزن أو الدرجة الواحدة هلذا املقياس

  :يف اجلدول أدناه إدراجهادرجة للمقياس فنتحصل على احلدود الدنيا والعليا لكل درجة واليت مت 

  "ليكرت الخماسي "  الحدود الدنيا والعليا لمقياس )3- 4(رقم الجدول

  المتوسط الحسابيفئات   درجة الموافقة
  1.79 - 1  غري موافق متاما

  2.59 - 1.80  غري موافق
  3.39 -2.60  )ال رأي(حمايد 

  4.19 - 3.40  موافق
  5 - 4.20  موافق متاما

  .من إعداد الطالبة: المصدر
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  :تحليل فقرات قسم رأس المال الفكري .2
  .رأس المال الفكريعبارات محور  لىأفراد عينة البحث ع إجابات: )4- 4(جدول رقم 

  رقم
  العبارة

  البعد
  الوسط

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

الترتيب 
وفق 
  االتجاه

  االتجاه

  3  موا  0.599 3.41  .رأس المال البشري-أ
  7  موافق  0.944  3.47  .ترى إدارة املؤسسة أن عماهلا جزء هام ومثني يف املؤسسة  1

2  
م جمرد تكاليف تتعامل االدا ...) مكافآت أجور،(رة مع العمال على أ

م استثمارا  م، إبداعا(أكثر من كو م العلمية والعلميةمكفاء   ...)، قدرا
  2  موافق  0.879  3.67

  4  موافق  1.029  3.62  .حترص اإلدارة على توظيف العمال األكفاء من خارج املؤسسة  3
  11  حمايد  1.033  2.98  .ال املميزين واألكفاء يف املؤسسةتم املؤسسة باكتشاف وتشجيع العم  4
  6  موافق  1.121  3.51  .مل املؤسسة العمال املبدعني واألكفاء  5
  8  موافق  0.963  3.40  .تعتمد املؤسسة على عماهلا األكفاء يف شغل الوظائف املهمة  6

كل حسب يشارك العمال ذوي املهارات والكفاءات يف صناعة القرار،    7
  .ختصاصها

  12  حمايد  1.097  2.98

8  
تتم الرتقية يف املؤسسة على أساس األقدمية فقط، وليس على أساس املهارة 

  .والكفاءة
  10  حمايد  1.065  3.16

9  
م من خالل إخضاعهم  حترص املؤسسة على تطوير مهارات العمال وقدرا

  .دورات تكوينية ةلربامج تدريبية أو تدريبي
  5  موافق  0.842  3.53

تعمل املؤسسة على تطبيق وتشجيع أساليب العمل اجلماعي وتكريس روح   10
  .الفريق

  9  موافق  0.889  3.40

11  
تعطي اإلدارة احلوافز واملكافآت املالئمة للعمال عند ابتكارهم فكرة 

  .يف العمل واإلنتاججديدا جديدة، أو إبداعهم أسلوبًا 
  13  حمايد  1.127  2.96

مناخ العمل يعطل االبداع ويعرقل واالبتكار  يشعر العمال عمومًا أن  12
  .وجتسيد األفكار اجلديدة

  3  موافق  0.984  3.62

13  
ا إىل مهارات العمال  يعود الفضل يف كثري من جناحات املؤسسة و إجنازا

م   .وإبداعا
  1  موافق  0.682  4.11

  2  موافق  0.558  3.50  .رأس المال الهيكلي-ب

  9  حمايد  0.857  3.24  .علومات الكافية والدقيقة ألداء عملكحتصل بسرعة وسهولة على امل  14
  5  موافق  0.783  3.58  .كل عامل على إطالع تام مبا يقتضيه منصبه من واجبات ومهام  15
  4  موافق  0.809  3.60  .ويشاركون يف حتقيقها يدرك العمال جيداً أهداف املؤسسة،  16
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العمال بأعماهلم وأداء  تسهل اإلجراءات التنظيمية يف املؤسسة قيام  17
  .مهامهم

  7  موافق  0.757  3.53

18  
وتبادل  تتميز العالقات بني خمتلف أقسام املؤسسة بالتعاون والتكامل،

  .اخلربات واملعارف
  8  حمايد  0.806  3.38

  6  موافق  0.842  3.53  .ميكن لكل فرد أن يدرك العالقة بني عمله وهدف املؤسسة ككل  19
  1  موافق  0.982  3.89  .اتصاالت داخلية متطورةلدى املؤسسة شبكة   20
ا التنظيمية  21   3  موافق  0.706  3.84  .حترص املؤسسة على سهولة التواصل بني خمتلف مستويا
  10  حمايد  0.903  3.04  .تعرقل اإلجراءات التنظيمية اإلبداع واإلبكار يف املؤسسة  22
  11  حمايد  0.941  2.98  .هلالدى املؤسسة براءات اخرتاع ناجتة عن إبداعات عما  23
  2  موافق  0.647  3.89  .تتبادل أنت وزمالؤك اخلربة واملعرفة املكتسبة خالل سنوات العمل  24

  1  موافق  0.592 3.62  .رأس المال العالئقي- ج

  6  موافق  0.843  3.71  .لدى املؤسسة عالقات جيدة مع املوردين  25
  5  موافق  0.618  3.73  ).املسامهني(الينيلدى املؤسسة عالقات جيدة مع املستثمرين امل  26
27   ً   1  موافق  0.647  3.39  .لدى املؤسسة عالقات جيدة البنوك والدائنني عموما

28  
تمع املدين مجعيات (لدى املؤسسة عالقات جيدة مع مجعيات ومنظمات ا

  ).إخل...محاية البيئة،محاية املستهلك
  8  موافق  0.727  3.89

  2  موافق  0.573  3.49  .جيدة مع زبائنهالدى املؤسسة عالقات   29
  4  موافق  0.688  3.89  .متنح املؤسسة زبائنها الدائمني مزايا إضافية متيزهم عن الزبائن العاديني  30

31  
تعطي املؤسسة عماهلا الصالحيات الكافية خلدمة الزبائن خدمة سريعة 

  .ومتميزة
  7  موافق  0.826  3.67

مللمؤسسة قدرة كبرية على حتدي  32   3  موافق  0.773  3.76  .د حاجات الزبائن و تفضيال

تم بالرد على شكاواهم  ال تصغي املؤسسة إىل انشغاالت الزبائن،  33 وال 
  .وحل مشاكلهم

  9  حمايد  1.095  3.07

  -  موافق  0.5497  3.51  رأس المال الفكري بشكل عام
  .V 17  SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر

 ً   :كما يلي  االجتاهمن حيث  مؤشرات رأس املال الفكريعلى نتائج اجلدول أعاله، ميكننا ترتيب  بناء

باحنراف  )3.62(وكان وسطه احلسايب  جاء بعد رأس املال العالئقي يف الرتتيب األول، :رأس المال العالئقي  -أ 
حسب مقاس ]  4.19إىل  3.40من [واملالحظ أن قيمة هذا املتوسط تنتمي إىل الفئة  ، )0.592( معياري

بعبارة أخرى جند أن متوسط ". موافق "ن درجة املوافقة على هذه العبارة كانت وعليه نستنتج أ ".ليكرت اخلماسي"
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حيث  ن هناك موافقة من قبل أفراد عينة البحث،إوعليه ف)3(درجة االستجابة هلذه العبارة قد زاد عن درجة احلياد
مما يدل على  ،)1.095- 0.573(وتراوحت االحنرافات املعيارية ما بني  )3.89- 3.07(تراوحت املتوسطات ما بني 

 .أن املؤسسة تتوافر لديها متطلبات رأس املال العالقات الذي يسهم يف حتقيق التميز للمؤسسة

باحنراف  )3.50(جاء بعد رأس املال اهليكلي يف الرتتيب الثاين ،وكان وسطه احلسايب : رأس المال الهيكلي  - ب 
ليكرت "حسب مقاس ]  4.19إىل  3.40من [الفئة واملالحظ أن قيمة هذا املتوسط تنتمي إىل  ،)0.558( معياري

بعبارة أخرى جند أن متوسط درجة ". موافق "وعليه نستنتج أن درجة املوافقة على هذه العبارة كانت  ".اخلماسي
حيث  وعليه فأن هناك موافقة من قبل أفراد عينة البحث،" 3"االستجابة هلذه العبارة قد زاد عن درجة احلياد

 وهذا راجع ،)0.982-0.647(و تراوحت االحنرافات املعيارية ما بني  )3.89-2.98( ات ما بني تراوحت املتوسط
 ). 2011مسودة سناء ( أن املؤسسة تتوافر على رأس مال هيكلي متميز، وتتفق هذه النتيجة مع دراسةإىل 

 باحنراف معياري" 3.41"يب وكان وسطه احلسا الثالث،جاء بعد رأس املال البشري يف الرتتيب : رأس المال البشري  -ج 
ليكرت " حسب مقاس]  4.19إىل  3.40من [واملالحظ أن قيمة هذا املتوسط تنتمي إىل الفئة  ،)0.599(

بعبارة أخرى جند أن متوسط درجة ". موافق "وعليه نستنتج أن درجة املوافقة على هذه العبارة كانت  ".اخلماسي
حيث  وعليه فأن هناك موافقة من قبل أفراد عينة البحث،" 3" ياداالستجابة هلذه العبارة قد زاد عن درجة احل

، هذا يدل )1.121-0.682(و تراوحت االحنرافات املعيارية ما بني  )4.11- 2.98(تراوحت املتوسطات ما بني 
  .مقارنة بالبعدين السابقني على أن املؤسسة تضع العنصر البشري يف املقام األخري

  :سيةتحليل فقرات الميزة التناف .3

  .عبارات محور الميزة التنافسية لىأفراد عينة البحث ع إجابات): 5- 4( رقمجدول 

  رقم
  العبارة

  العبارات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الترتيب 
وفق 
  االتجاه

  االتجاه

  2  موافق 0.690 3.50  التكلفة –أ 

1  
ا دون املساس جبودة  تسعى املؤسسة جاهدة إىل ختفيض تكاليف منتجا

  3  موافق  0.943 3.56  .املنتوج

ا يف مناسبات معينة  2   5  حمايد  0.905  3.33  .تقدم املؤسسة عادة ختفيضات يف أسعار منتجا

3  
كثريا ما تُساهم أفكار العمال يف إبداع طرق وأساليب تؤدي إىل ختفيض 

  6  حمايد  0.889  3.27  .حمسوسالتكاليف بشكل 
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4  
حترص املؤسسة دوما على ابتكار وتطوير طرق وأساليب ختفض 

  4  موافق  0.869  3.47  .التكاليف

5  
أدى استخدام تكنلوجيا املعلومات واالتصال يف املؤسسة إىل توفري اجلهد 

  1  موافق  0.837  3.73  .والوقت، وبالتايل ختفيض التكاليف واألعباء

6  
فق املعلومات إىل توفري اجلهد والوقت وبالتايل ختفيض أدت سرعة تد

  2  موافق  0.900  3.69  .التكاليف

  5  محايد 0.524 3.36  الجودة–ب 

ا لتكون األفضل يف السوق  7   2  موافق  0.793  3.91  .تسعى املؤسسة إىل حتسني جودة منتجا

8  
مقبولة ومناسبة وتنافسية من وجهة نظر  –عموما  -جودة املنتجات 

  1  موافق  0.657  4.02  .لزبائنا

9  
م يف حتسني جودة املنتجات  كثريا ما تُساهم أفكار العمال وإبداعا

  3  موافق  0.714  3.89  .واخلدمات

  6  غري موافق  2.36  1.282  .(ISO)ال تستجيب منتجاتً املؤسسة ملواصفات ومعايري اجلودة العاملية   10

11  
املني معها لتعرف آرائهم بشأن تُصغي املؤسسة باهتمام لزبائنها واملتع

  4  موافق  1.033  3.58  .جودة املنتجات واخلدمات املقدمة

ا  12 تم املؤسسة بتطبيق معايري اجلودة يف كافة أنشطتها ومستويا   5  حمايد  1.286  2.40  .ال

  1  موافق 0.666 3.54  المرونة –ج 

13  
واق الزبائن متتلك املؤسسة القدرة على االستجابة السريعة لتغريات أذ

م   3  موافق  0.944  3.51  .وتفضيال

14  
املؤسسة على اطالع مبكر بكل ما حدث أو سيحدث يف السوق من 

  2  موافق  0.793  3.69  .تغريات

  4  حمايد  1.085  3.22  .املؤسسة عادة غري مستعدة ملواجهة أي حتوالت مفاجئة يف السوق  15

16  
يف املؤسسة إىل سرعة أدى استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

  1  موافق  0.908  3.76  .االستجابة لتحوالت السوق

  3  موافق 0.728 3.43  االبداع –د 

17  
حترص املؤسسة على إبداع منتجات جديدة تستجيب لتطلعات الزبائن 

  2  موافق  0.944  3.49  .وأذواقهم

18  
ا احلالية لتواكب تغريات أذو  اق حترص املؤسسة على تطوير وحتسني منتجا

 1  موافق  0.988  3.58  .الزبائن

  3  موافق  1.078  3.44  .حترص املؤسسة أن تسبق منافسيها يف إبداع وابتكار منتجات جديدة  19
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ا  20   4  موافق  0.941  3.42  .تستخدم املؤسسة طرقا قدمية وتقليدية يف الرتويج ملنتجا

  6  حمايد  0.949  3.31  .تساعد اإلجراءات التنظيمية على تأمني فرص اإلبداع واملبادرة  21

  5  حمايد  1.026  3.36  .تعترب املؤسسة اإلبداع أولوية اسرتاتيجية لتكون األفضل يف السوق  22

  4  موافق 0.676 3.41  التسليم –ه 

  1  موافق  0.936  3.62  .تلتزم املؤسسة باملواعيد احملددة عند تسليم الطلبيات إىل الزبائن باستمرار  23

  4  موافق  0.963  3.40  .عة تسليم املنتجات إىل الزبائن مقارنة باملنافسنيتتميز املؤسسة بسر   24

25  
لدى املؤسسة خمزون احتياطي من املنتجات، وذلك لسرعة االستجابة 

  2  موافق  1.013  3.56  .للطلبيات احملتملة أو املفاجئة

26  
تعتمد املؤسسة برامج صيانة دقيقة ودورية لآلالت لتفادي األعطال 

  3  موافق  1.014  3.49  .يف اإلنتاج والتوزيعاحملتملة 

27  
عادة ما تتباطأ املؤسسة يف الرد على شكاوى الزبائن، وتتأخر يف حل 

م   5  حمايد  1.076  2.98  .مشكال

  -  موافق  0.670  3.44  الميزة التنافسية بشكل عام
  . .V 17  SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر

ً ع   :كما يلي  االجتاهلى نتائج اجلدول أعاله، ميكننا ترتيب مؤشرات امليزة التنافسية من حيث بناء

له من قبل  االجتاه املعطىمن حيث  ولبالرتتيب األ جاء املرونة نالحظ أن بعد) 4(من خالل اجلدول  :المرونة  -أ 
واملالحظ أن  ،)0.666(معياري باحنراف  )3.54(عينة البحث، إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا البعد 

وعليه نستنتج أن  ".ليكرت اخلماسي" حسب مقاس]  4.19إىل  3.40من [قيمة هذا املتوسط تنتمي إىل الفئة 
بعبارة أخرى جند أن متوسط درجة االستجابة هلذه العبارة قد زاد ". موافق "درجة املوافقة على هذه العبارة كانت 

- 3.22(حيث تراوحت املتوسطات ما بني هناك موافقة من قبل أفراد عينة البحث، وعليه فأن " 3"عن درجة احلياد
، وهذا يدل على أن املؤسسة حمل الدراسة متتلك )1.085-0.908(و تراوحت االحنرافات املعيارية ما بني  )3.76

 .القدرة على التكيف واالستجابة للتغريات الداخلية واخلارجية

نالحظ أن بعد الكلفة جاء بالرتتيب الثاين من حيث األمهية النسبية املعطاة له )  4(من خالل اجلدول  :كلفةتال  - ب 
باحنراف معياري  )3.50( من قبل عينة البحث، إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا البعد

ليكرت " حسب مقاس]  4.19إىل  3.40من [واملالحظ أن قيمة هذا املتوسط تنتمي إىل الفئة ،)0.690(
بعبارة أخرى جند أن متوسط درجة ". موافق "وعليه نستنتج أن درجة املوافقة على هذه العبارة كانت ".سياخلما
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حيث  وعليه فأن هناك موافقة من قبل أفراد عينة البحث،" 3"االستجابة هلذه العبارة قد زاد عن درجة احلياد
، وهذا يدل )0.943-0.837(رية ما بني و تراوحت االحنرافات املعيا )3.73-3.27(تراوحت املتوسطات ما بني 

على أن املؤسسة تسعى جاهدة لتخفيض تكاليفها إىل أدىن مستوى مقارنة مبنافسيها من خالل اتباعها اسرتاتيجية 
 .قيادة التكلفة

نالحظ أن بعد االبداع جاء بالرتتيب الثالث من حيث األمهية النسبية املعطاة له ) 4(من خالل اجلدول  :االبداع  -ج 
 ،(0.728)باحنراف معياري  (3.43)قبل عينة البحث، إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا البعد  من

وعليه ".ليكرت اخلماسي" حسب مقاس]  4.19إىل  3.40من [واملالحظ أن قيمة هذا املتوسط تنتمي إىل الفئة 
جند أن متوسط درجة االستجابة هلذه بعبارة أخرى ". موافق "نستنتج أن درجة املوافقة على هذه العبارة كانت 

حيث تراوحت املتوسطات ما وعليه فأن هناك موافقة من قبل أفراد عينة البحث، " 3"العبارة قد زاد عن درجة احلياد
يتضح أن هناك استجابة على هذا  )1.078-0.941(تراوحت االحنرافات املعيارية ما بني و  )3.58-3.31(بني 

ال من قبل أفراد العي  .نة، مما يؤكد على أمهية االبداع والتجديد كأحد متطلبات حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسةا

نالحظ أن بعد التسليم جاء بالرتتيب الرابع من حيث األمهية النسبية املعطاة له )  4(من خالل اجلدول  :التسليم  -د 
باحنراف معياري  )3.40( ط احلسايب لإلجابات عن هذا البعدمن قبل عينة البحث، إذ بلغ املتوس

ليكرت " حسب مقاس]  4.19إىل  3.40من [واملالحظ أن قيمة هذا املتوسط تنتمي إىل الفئة ،)0.676(
بعبارة أخرى جند أن متوسط درجة ". موافق "وعليه نستنتج أن درجة املوافقة على هذه العبارة كانت  ".اخلماسي

حيث وعليه فأن هناك موافقة من قبل أفراد عينة البحث، " 3"االستجابة هلذه العبارة قد زاد عن درجة احلياد
، ويدل ذلك )1.076-0.936(و تراوحت االحنرافات املعيارية ما بني  )3.62- 2.98(تراوحت املتوسطات ما بني 

ا يف الوقت احملدد تم بالتسليم الفوري والسريع ملنتجا  .على ان املؤسسة 

ودة جاء بالرتتيب اخلامس من حيث األمهية النسبية املعطاة له اجلبعد  نالحظ أن)  4(من خالل اجلدول  :الجودة  - ه 
باحنراف معياري  )3.36( ط احلسايب لإلجابات عن هذا البعدمن قبل عينة البحث، إذ بلغ املتوس

ليكرت " حسب مقاس]  3.39إىل  2.60من [واملالحظ أن قيمة هذا املتوسط تنتمي إىل الفئة ،)0.524(
بعبارة أخرى جند أن متوسط درجة ". محايد "نستنتج أن درجة املوافقة على هذه العبارة كانت وعليه ".اخلماسي

 )4.02-2.36(حيث تراوحت املتوسطات ما بني  ، " 3"االستجابة هلذه العبارة قد يتوافق مع درجة احلياد
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ا   ايل اهتمام، وهذا يدل على أن املؤسسة تو )1.286-0.657(تراوحت االحنرافات املعيارية ما بني و  جبودة منتجا
ا حتصلت على شهادة االيزو  .كما أ
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  .اختبار الفرضيات: المبحث الثالث
  .اختبار الفرضية الرئيسية األولى :المطلب األول

H0 : مؤسسة صناعة الكوابل المختلفة في تحقيق ميزة تنافسية بلرأس المال الفكري بأبعاده ال يوجد دور معنوي
   .)α=0.05(عند مستوى الداللة سكرة ب -فرع جنرال كابل –

للتأكد من صالحية النموذج الختبار هذه  (Analysis of variance)مت استخدام نتائج حتليل التباين لالحندار 
  .يبني ذلك )6-4(اجلدول ، و الفرضية

  .تحليل التباين النحدار الميزة التنافسية على رأس المال الفكري ):6-4(رقمجدول 
مصدر 
  التباين

موع مربعات مج
  االنحرافات

درجات 
  الحرية

  الداللة  مستوى  المحسوبة Fقيمة   متوسط المربعات

sig 

  4.782  1  4.872  االحندار

  0.347  43  14.928  اخلطأ  0.001*  14.035

    44  19.800  المجموع

  .V 17  SPSSلطالبة باالعتماد على خمرجات برنامجمن إعداد ا :المصدر                                           )α=0.05(مستوى الداللة *

حيث  ،يتبني ثبات صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسية األوىل )6(من خالل النتائج الواردة يف اجلدول 
 النموذجما يثبت صالحية هذا  0.001 بقيمة احتمالية  ،ةير ظنلا F نم ربكأ يهو  14.035احملسوبة  Fبلغت قيمة 

 (Linear Regression) البسيط االحندارأسلوب  باستخداميف ما بعد  اختبارهاواليت مت  الفرضية الرئيسية، الختبار
وقد مت  ،رأس املال الفكريامليزة التنافسية واملتغري املستقل  وذلك بغية حتديد العالقة بني املتغريين التابع واملتمثل يف

  :تلخيص أهم نتائجه يف اجلدول املوايل
 .حقيق ميزة تنافسيةرأس المال الفكري في تنتائج إختبار تحليل اإلنحدار لدور  )7- 4(جدول رقم 

 .V 17  SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر                                                 )α=0.05(مستوى الداللة *

 X المتغير المستقل
معامل 
 B االنحدار

  tقيمة
  المحسوبة

مستوى الداللة 
sig  

 Fقيمة 
  المحسوبة

معامـل 
 Rاالرتباط 

معامل 
  R2 التحديد

  0.755  0.869 12.351  0.001 *  3.746 0.605  رأس المال الفكري
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بني املتغري املستقل  )α=0.05(تشري معطيات هذا اجلدول إىل وجود عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
وبالتايل وجود دور معنوي بينهما، ويؤكد  ،دراسةيف املؤسسة حمل ال "امليزة التنافسية"واملتغري التابع  "رأس املال الفكري"

 3.746البالغة  Tوكذا قيمة  ،ةير ظنلا F نم ربكأ يهو   14.035احملسوبة اليت بلغت  Fمعنوية هذا الدور كل من 
قوية بني  طردية عالقة وجودوهذا يدل على وهو مرتفع،  0.869كما وقدر معامل االرتباط بـ  .0.001مبستوى داللة

حتقيق  من التغريات احلاصلة يف )%75.5(وهذا يعين أن  )0.755(يساوي ،كما نالحظ أن معامل التحديد املتغريين
دورا معنويا لرأس املال الفكري بأبعاده مما يدل على أن هناك  .امليزة التنافسية راجع إىل التغريات يف رأس املال الفكري

  .يق امليزة التنافسيةاملختلفة يف حتق

في تحقيق ميزة اليوجد دور معنوي لرأس المال البشري في تحقيق :)H01(نتائج الفرضية الفرعية األولى .1
 .)α=0.05(بسكرة عند مستوى الداللة  -فرع جنرال كابل–تنافسية بمؤسسة صناعة الكوابل 

  .في الميزة التنافسية لبشريا رأس المال لدور بسيطالالخطي نتائج تحليل االنحدار )8- 4( جدول رقم

 .V 17  SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر                                                 )α=0.05(مستوى الداللة *

رأس املال بني البعد  )α=0.05( من خالل اجلدول يتضح لنا وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   
احملسوبة  Fقيمة تايل وجود دور بينهما، هذا ما دعمته واملتغري التابع امليزة التنافسية يف املؤسسة حمل الدراسة وبال البشري
 F كل من وبالتايل فإن قيمة 0.05وهو أقل من 0.001مبستوى داللة  3.566البالغة  Tكذلك قيمة و  12.717البالغة 

 حيث، 0.478 بنسبةوذلك غريين بني املت متوسطة إرتباط، إضافة إىل قوة )α=0.05( الداللة  عند مستوى تاندال Tو
كذلك إرتفاع معامل  .امليزة التنافسيةمن التباين احلاصل يف   %22.8يفسر فقط ما نسبته  رأس املال البشريأن بعد 

ما سبق ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة وبالتايل من خالل  ، 0.535حيث تبلغ قيمته  Bخط اإلحندار 
فرع –يف حتقيق ميزة تنافسية مبؤسسة صناعة الكوابل دور معنوي لرأس املال البشري يف حتقيق  يوجد" :واليت تنص على

 .")α=0.05(بسكرة عند مستوى الداللة  - جنرال كابل

في تحقيق ميزة يوجد دور معنوي لرأس المال الهيكلي في تحقيق ال:)H02(ثانيةنتائج الفرضية الفرعية ال .2
 .)α=0.05(بسكرة عند مستوى الداللة  -فرع جنرال كابل–تنافسية بمؤسسة صناعة الكوابل 

 المتغير المستقل

X1  
معامل 
 B االنحدار

  tقيمة
  المحسوبة

مستوى الداللة 
sig  

 Fقيمة 
  المحسوبة

معامـل 
 Rاالرتباط 

معامل 
  R2 التحديد

  0.228  0.478 12.717  0.001 *  3.566 0.535  رأس املال البشري
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  :ولقد إستخدم يف إختبار هذه الفرضية اإلحندار البسيط والذي أفرزت نتائجه على ما يلي  
 .الهيكلي في الميزة التنافسية رأس المال لدور بسيطاللخطي انتائج تحليل االنحدار  )9- 4( جدول رقم

  .V 17  SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر                                                 )α=0.05(مستوى الداللة *
رأس املال بني البعد  )α=0.05( من خالل اجلدول يتضح لنا وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   
احملسوبة  Fقيمة لتنافسية يف املؤسسة حمل الدراسة وبالتايل وجود دور بينهما، هذا ما دعمته واملتغري التابع امليزة ا يكلياهل

دالة  Tو Fوبالتايل فإن قيمة 0.05وهو أقل من0.001مبستوى داللة  3.439البالغة  Tكذلك قيمة و  11.829البالغة 
 يكليرأس املال اهل، إال أن 0.464ذلك بنسبة ، إضافة إىل قوة اإلرتباط بني املتغريين و )α=0.05( الداللة  عند مستوى

حيث تبلغ  Bكذلك إرتفاع معامل خط اإلحندار ،  امليزة التنافسيةمن التباين احلاصل يف %21.6 يفسر فقط ما نسبته 
دور  يوجد ":وبالتايل من خالل ما سبق ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة واليت تنص على ،0.558قيمته 

بسكرة عند  -فرع جنرال كابل–يف حتقيق ميزة تنافسية مبؤسسة صناعة الكوابل نوي لرأس املال اهليكلي يف حتقيق مع
  .")α=0.05(مستوى الداللة 

في تحقيق ميزة ئقي في تحقيق يوجد دور معنوي لرأس المال العال ال :)H03 ( ثالثةنتائج الفرضية الفرعية ال .3
 .)α=0.05(بسكرة عند مستوى الداللة  -فرع جنرال كابل–تنافسية بمؤسسة صناعة الكوابل 

  :ولقد إستخدم يف إختبار هذه الفرضية اإلحندار البسيط والذي أفرزت نتائجه على ما يلي 
  .ئقي في الميزة التنافسيةالعال رأس المال لدور بسيطالالخطي نتائج تحليل االنحدار )10-4(جدول رقم

  .V 17  SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر                                                  )α=0.05(مستوى الداللة *
رأس املال بني البعد  )α=0.05( من خالل اجلدول يتضح لنا وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   
احملسوبة  Fقيمة بالتايل وجود دور بينهما، هذا ما دعمته واملتغري التابع امليزة التنافسية يف املؤسسة حمل الدراسة و  عالئقيال

دالة  Tو Fوبالتايل فإن قيمة 0.05وهو أقل من0.001مبستوى داللة  2.090البالغة  Tكذلك قيمة و  8.440البالغة 

 المتغير المستقل

X2  
معامل 
 B االنحدار

   t  قيمة
  المحسوبة

مستوى الداللة 
sig  

 Fقيمة 
  المحسوبة

معامـل 
  R  االرتباط

معامل 
   R2 التحديد

  0.216  0.464  11.829  0.001 *  3.439  0.558  رأس املال اهليكلي

 المتغير المستقل

X3  
معامل 
 B االنحدار

  tقيمة
  المحسوبة

مستوى الداللة 
sig  

 Fقيمة 
  المحسوبة

معامـل 
  R  االرتباط

معامل 
  R2 التحديد

  0.164  0.405  8.440  0.006 *  2.090  0.459  رأس املال العالئقي
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 عالئقيالرأس املال ، إال أن 0.405، إضافة إىل قوة اإلرتباط بني املتغريين وذلك بنسبة )α=0.05( الداللة  عند مستوى
حيث تبلغ  Bكذلك إرتفاع معامل خط اإلحندار ،  امليزة التنافسيةمن التباين احلاصل يف %16.4 يفسر فقط ما نسبته 

يوجد دور " :وبالتايل من خالل ما سبق ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة واليت تنص على ،0.459قيمته 
بسكرة عند  -فرع جنرال كابل–حتقيق ميزة تنافسية مبؤسسة صناعة الكوابل يف معنوي لرأس املال العالئقي يف حتقيق 

 .")α=0.05(مستوى الداللة 

  .اختبار الفرضية الرئيسية الثانية:المطلب الثاني
H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين حول مستوى رأس المال الفكري تعزى

  ) الجنس، العمر، المؤهل العلمي، مجال الوظيفة الحالية و سنوات الخبرة (للمتغيرات الشخصية والوظيفية 
 .)α=0.05(عند مستوى الداللة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : (H01)نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى  .1
)α=0.05(  مؤسسة محل االداريين بال العمالفي اتجاهات المبحوثين حول مستوى رأس المال الفكري لدى

  .الدراسة تعزى لمتغير الجنس
كانت النتائج و   T-test Independent-samples للعينات املستقلة Tالختبار هذه الفرضية مت استخدام اختبار 

  ).11-4( موضحة يف اجلدول 
  .حسب متغير الجنس رأس المال الفكري الختبار الفروق في مستوى Tنتائج اختبار ): 11-4(رقمول الجد

  .V 17  SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر               ) α=0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

 )0.014(و مستوى الداللة احملسوبة  )- 0.215( Tقيمة جند أن  )10(من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول 
لدى  رأس املال الفكرييف مستوى  )α=0.05(هذا ما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة و 

ا نرفض الفرضية بصيغته بذلكو  ،بسكرة تعزى ملتغري اجلنس-فرع جنرال كابل –صناعة الكوابل العمال االداريني مبؤسسة 
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة واليت تدل على وجود فروق  : H11.نقبل القرضية البديلةالصفرية و 

)α=0.05(  يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى رأس املال الفكري لدى العمال االداريني باملؤسسة حمل الدراسة تعزى
  .ملتغري اجلنس

  مستوى الداللة المعتمدة  sig مستوى الداللة المحسوبة Tقيمة 
- 0.215*  0.014  0.05  
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : (H02)نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية  .2
)α=0.05(  محل لدى العمال االداريين بالمؤسسة رأس المال الفكري في اتجاهات المبحوثين حول مستوى

  .الدراسة تعزى لمتغير العمر
ضحة يف كانت النتائج مو و  (One Way ANOVA)الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي 

   .)12-4(اجلدول 
رأس المال الختبار الفروق في مستوى  )(ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي  ):12-4(رقم جدول 

  .حسب متغير العمر الفكري
   مستوى الداللة  المحسوبة Fقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين

  0.169  3 0.508  بين المجموعات

  0.312  41  12.792  داخل المجموعات  0.656  0.543

    44  13.300  المجموع

                                     . .V 17  SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر                                                                        
يظهر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  (F)ة يف هذا اجلدول يتبني أن اختبارمن خالل النتائج املوضح

 (0.543)احملسوبة (F)حيث بلغت قيمة  ،تعزى ملتغري العمر رأس املال الفكري يف مستوى %5مستوى الداللة 
العمال ل الفكري لدى رأس املامما يشري إىل عدم وجود اثر ملتغري العمر يف مستوى  ،)0.656(الداللة اإلحصائية و 

و هذا من وجهة نظر املبحوثني وبالتايل ميكن قبول  .بسكرة –فرع جنرال كابل –صناعة الكوابل االداريني مبؤسسة 
  .الفرضية بصيغتها الصفرية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :  (H03)نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة  .3
)α=0.05( محل لدى العمال االداريين بالمؤسسة  رأس المال الفكريجاهات المبحوثين حول مستوى في ات

  .الدراسة تعزى لمتغير المؤهل العلمي
   )13- 4(كانت النتائج موضحة يف اجلدول و  (One ANOVA)الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي 
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رأس المال الختبار الفروق في مستوى  )(ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي  ):13-4(رقمجدول 
  .حسب متغير المؤهل العلمي الفكري

  مستوى الداللة  المحسوبة Fقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
 0.652  3  1.955  بين المجموعات

  0.277  41  11.345  داخل المجموعات  0.086  2.355

    44  13.300  المجموع

  . .V 17  SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر                                                                        

يظهر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  (F)من خالل النتائج املوضحة يف هذا اجلدول يتبني أن اختبار 
احملسوبة  (F)تعزى ملتغري املؤهل العلمي حيث بلغت قيمة  رأس املال الفكرييف مستوى )α=0.05(مستوى الداللة 

رأس املال ثر ملتغري املؤهل العلمي يف مستوى أمما يشري إىل عدم وجود  ،)0.086(و الداللة اإلحصائية  (2.355)
و هذا من وجهة نظر املبحوثني  .رةبسك –فرع جنرال كابل  –صناعة الكوابلالعمال االداريني مبؤسسة لدى  الفكري

مصطفى ( ى خالف النتيجة اليت ظهرت يف دراسةلع .نرفض الفرضية البديلةنقبل الفرضية بصيغتها الصفرية و  بالتايلو 
  ).2011رجب علي شعبان 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :  (H04)اختبار الفرضية الفرعية الرابعة نتائج .4
)α=0.05(  محل لدى العمال االداريين بالمؤسسة رأس المال الفكري في اتجاهات المبحوثين حول مستوى

  .الدراسة تعزى لمتغير مجال الوظيفة الحالية
وكانت النتائج موضحة يف  (One Way ANOVA)الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي 

ـــدول    ) 14-4(اجلــ

رأس المال الختبار الفروق في مستوى  )(ANOVAتحليل التباين األحادي  نتائج): 14-4( رقمجدول 
  .حسب متغير مجال الوظيفة الحاليةالفكري 

  مستوى الداللة  لمحسوبةا Fقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
  0.319 2  0.639  بين المجموعات

  0.301  42  12.661  داخل المجموعات  0.356  1.060

    44  13.300  المجموع

  . .V 17  SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر                                                                          
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لة إحصائية عند يظهر عدم وجود فروق ذات دال (F)من خالل النتائج املوضحة يف هذا اجلدول يتبني أن اختبار 
 (F)تعزى ملتغري جمال الوظيفة احلالية حيث بلغت قيمة  يف مستوى رأس املال الفكري )α=0.05(مستوى الداللة 

رأس ثر ملتغري املؤهل العلمي يف مستوى وجود أ عدم مما يشري اىل ،)0.356(و الداللة اإلحصائية  (1.060)احملسوبة 
و هذا من وجهة نظر املبحوثني  .بسكرة–فرع جنرال كابل –صناعة الكوابل ؤسسة العمال االداريني مباملال الفكري لدى 

  .و بالتايل نقبل الفرضية بصيغتها الصفرية
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :  (H05)نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة  .5

)α=0.05(  محل لدى العمال االداريين بالمؤسسة الفكري رأس المال في اتجاهات المبحوثين حول مستوى
 .الدراسة تعزى لمتغير سنوات الخبرة

و كانت النتائج موضحة يف  (One Way ANOVA)الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي 
ـــدول     )15- 4(اجلــ

رأس المال ستوى الختبار الفروق في م )(ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي : )15- 4(رقم جدول 
  .حسب متغير سنوات الخبرة الفكري

   مستوى الداللة  لمحسوبة Fقيمة   لمربعاتامتوسط   درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
  0.341  3 1.024  بين المجموعات

  0.299  41  12.276  داخل المجموعات  0.344  1.140

    44  13.300  المجموع
  . .V 17  SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر                                                                          

يظهر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  (F)من خالل النتائج املوضحة يف هذا اجلدول يتبني أن اختبار 
احملسوبة  (F)تعزى ملتغري سنوات اخلربة حيث بلغت قيمة  لفكريرأس املال ايف مستوى  )α=0.05(مستوى الداللة 

رأس املال مما يشري إىل عدم  وجود اثر ملتغري عدد سنوات اخلربة يف مستوى  ،)0.344( و الداللة اإلحصائية(1.140)
ملبحوثني و و هذا من وجهة نظر ا .بسكرة–فرع جنرال كابل –ؤسسة صناعة الكوابل مب العمال االدارينيالفكري لدى 

  .بالتايل نقبل الفرضية بصيغتها الصفرية
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  الصة خ
وكذا اهليكلة  بسكرة، –فرع جنرال كابل –تعرفنا من خالل هذا الفصل على نشأة وتطور مؤسسة صناعة الكوابل 

داريني االستبانة اليت وزعناها على العمال اال لى البيانات علىاحلصول عولقد اعتمدنا يف  ،االدارية اليت تسري وفقها
إىل االجابة على وهدفنا من خالهلا  وامليزة التنافسية،رأس املال الفكري  :واليت حتتوي على حمورين باملؤسسة حمل الدراسة،

ا قمن اسرتجاع االستبانةوبعد "ما هو دور رأس املال الفكري يف حتقيق ميزة تنافسية؟" :ممثلة يف السؤال التايلإشكالية حبثنا 
ا  معامل  االحنراف املعياري، املتوسط احلسايب، باستخدام أساليب احصائية عديدة كالنسب املئوية،بتفريغها وحتليل بيانا

حتليل التباين األحادي ومعامل صدق  للعينات املستقلة، Tاختبار اختبار معامل االلتواء، حتليل االحندار، ألفا كرونباخ،
 اللتنيوتوصلنا إىل صحة الفرضيتني  فسري نتائج الدراسة امليدانية واختبار الفرضيات،قمنا بعرض وحتليل وتمث  .احملك

  :ما يليحيث استنتجنا  ما،وقبوهلوضعنامها 
صناعة  يوجد دور معنوي لرأس املال الفكري بأبعاده املختلفة يف حتقيق ميزة تنافسية لدى العمال االداريني مبؤسسة -

 . )α(0.05=عند مستوى الداللة بسكرة  -فرع جنرال كابل-الكوابل

يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى رأس املال   )α(0.05=الداللةإحصائية عند مستوى  وجود فروق ذات داللة -
 .الفكري لدى العمال االداريني باملؤسسة حمل الدراسة تعزى ملتغري اجلنس

اجتاهات املبحوثني حول مستوى رأس يف   )α(0.05= عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -
 جمال املؤهل العلمي، العمر،( :املال الفكري لدى العاملني االداريني باملؤسسة حمل الدراسة تعزى للمتغريات التالية

 ) .سنوات اخلربة الوظيفة احلالية،
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متطلبات التحول واالندماج يف االقتصاد العاملي املبين على املعرفة، زيادة وعي املؤسسات االقتصادية إن من أهم 
ً  اإلسرتاتيجيةباألمهية  ا  يف الثروة الفكرية واملهارات واألفكار االبداعية أساسا لرأس املال الفكري، ممثال الكامنة يف كفاءا

،   ...إىل جانب ما متلكه من عالقات وهياكل وقواعد وإجراءات البشرية باعتبارها موردًا اسرتاتيجيًا

لعله وهو أساس تكوين قيمة مضافة و  امليزات التنافسية للمؤسسات، أهم مصادر إن رأس املال الفكري ليعد اليوم
  يمتها يف السوقدفرتية للمؤسسة وقبني القيمة الاالختالف سر 

وتؤكد جل الدراسات اليت تبحث يف دور رأس املال الفكري يف األداء املؤسسي، بأن رأس املال الفكري يؤدي دوراً 
 ً  ،دفع املؤسسات إىل تعزيز وترسيخ مجيع مكونات رأس املال الفكري ماوهذا . يف حتقيق مزايا تنافسية للمؤسسة جوهريا

  .أهدافهاحتقيق سعيًا إىل النجاح يف 

ن حتسني تنافسية املؤسسات من خالل إدارة رأس املال افكري يتضمن بشكل أساسي حماولة تغيري طريقة أكما 
ميَكن املؤسسة من منافسة اآلخرين  االتعامل مع العنصر البشري من كونه جمرد تكاليف على املؤسسة، إىل كونه مورد

ر رأس املال الفكري أهم العوامل املسؤولة عن جناح املؤسسة يف اخرتاق حاليًا ومستقبالً والتفوق عليهم، كما ميكن اعتبا
  .األسواق العاملية

ا ملعرفة دور رأس املال الفكري يف حتقيق ميزة تنافسية مبؤسسة صناعة  وبعد الدراسة النظرية وامليدانية اليت قمنا 
  .لتوصياتجمموعة من النتائج وابسكرة، توصلنا إىل  -فرع جنرال كابل–الكوابل 

 :النتائج .1

أثارت الدراسة مجلة من التساؤالت وقدمت أيضًا فرضيات تتعلق بطبيعة التأثري بني متغريات الدراسة، وتوصلت إىل  
 .عن التساؤالت والفرضيات واإلجابةنتائج سامهت يف حل مشكلة الدراسة  عدة

 :النتائج النظرية  -أ 
وضرورة دراسته  ،ملا له من أمهية ،املال الفكري من املفاهيم اليت ظهرت يف مطلع السبعينيات من القرن العشرين رأس -

 .بوصفه عامالً مكمالً لرأس املال املادي

 .يعد رأس املال الفكري من العناصر اليت تسهم يف جناح املؤسسة إىل جانب رأس املال املادي -
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اليت ميكن استخدامها خللق ...) معارف، معلومات، ملكية فكرية، خربات،( لفكريةرأس املال الفكري هو املادة ا -
 .الثروة

املؤسسة على توليد الثروة هلا ولألفراد، باإلضافة إىل أنه ميثل أحد  يساعد  ااسرتاتيجي ايعترب رأس املال الفكري مورد -
 .التنافسي هاأهم عوامل االنتاج اليت تدعم مركز 

 .رأس املال البشري، رأس املال اهليكلي، رأس املال العالئقي: يتكون رأس املال الفكري من ثالث عناصر وهي -

ا، كما أن له عدة مناذج ميكن من خالهلا قياسه داخل املؤسسة  - لرأس املال الفكري أدوار دفاعية وهجومية يقوم 
وصفية، مناذج مرتبطة برأس املال الفكري وامللكية الفكرية، مناذج : يف تتمثل هذه النماذج ،غري ملموسا ره موردباعتبا

 .مناذج القيمة السوقية، مناذج العائد على املعرفة

 .التنافسي تفوقهامستويات األداء وتعزيز  حتسني يعد االستثمار يف رأس املال الفكري عملية مهمة إذ يساهم يف -

تبحث عن الثروات الفكرية واملهارات واألفكار الكامنة يف املوارد البشرية،  رأس املال الفكري اسرتاتيجية إدارةتعد  -
ا تتكون من مخس خطوات حددها .وتنميتها لتحويلها ملركز تنافسي الستخالص القيمة  .يف منوذجه Danielكما أ

 .Stewartتقوم إدارة رأس املال الفكري على جمموعة من املبادئ واليت حددها  -

استقطاب رأس املال الفكري، صناعته، : عملية إدارة رأس املال الفكري على جمموعة من العناصر اليت تتمثل يف تقوم -
 .تنشيطه، احملافظة عليه، واالهتمام بالزبائن

للعمالء، بشكل خيتلف عن ما يقدمه املنافسون  إضافيةامليزة التنافسية كل ما مييز املؤسسة دون غريها مما يعطي قيمة  -
 .يف السوق

 .امليزة التنافسية تؤدي إىل تفوق املؤسسة ومتيزها على املؤسسات األخرى -

 .أفضلية التكلفة، أفضلية التميز: التنافسية األفضليةمن هناك نوعان  -

ا التنافسية عن طريق جمموعة من املصادر أمهها - وجيا املتطورة، الفرص التسويقية، معارف التكنول: حتقق املؤسسة ميز
 .اخل...املؤسسة

قيادة التكلفة،  إسرتاتيجية: من أجل حتقيق ميزة تنافسية تتبع املؤسسة االسرتاتيجيات العامة واليت تتمثل يف -
 .الرتكيز إسرتاتيجيةالتمييز،  إسرتاتيجية
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وجود جمموعة من العوامل احملددة يف حتقيقها، كما ليس باألمر السهل نظرًا لإن حصول املؤسسة على امليزة التنافسية  -
 .أن هناك جمموعة من العوامل الداخلية واخلارجية اليت تؤثر فيها

تؤدي إدارة رأس املال الفكري دورًا هاما يف جعل األصول غري املادية تساهم يف حتقيق ميز تنافسية من خالل  -
 .االمكانات والطاقات البشرية

أن تكون هذه : مبجموعة من اخلصائص من بينهايف حتقيق ميزة تنافسية إذا كانت تتصف الكفاءات البشرية  تسهم -
 .الكفاءات نادرة وفريدة أو مميزة مقارنة باملنافسني اآلخرين

يف املؤسسة، كما أنه يساهم يف حتقيق ميزة تنافسية عن طريق يعرب رأس املال اهليكلي للمؤسسة عن املوجودات  -
ل اإلبداعيع تشج  .واملشاركة لدى األفراد، وتبين نظام معلومات فعّا

اقامة عالقات تفاعلية مع العمالء اليت تزيد : يسهم رأس املال العالئقي يف حتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة من خالل -
مقارنة باملنافسني من خالل اكتساب قاعدة عريضة  اتنافسي اوتضمن مركز  من املردودية املالية للمؤسسة من جهة،

 .من جهة أخرى للعمالء
 ): ميدانية(النتائج التطبيقية  - ب 

كان متوسطًا بسكرة   - فرع جنرال كابل–أظهرت الدراسة أن مستوى رأس املال الفكري مبؤسسة صناعة الكوابل  -
 .اخل املؤسسةوهذا راجع لقلة االهتمام بالكفاءات البشرية دوفقا ملقياس الدراسة، 

بسكرة تلتزم بأبعاد رأس املال الفكري اليت متت  - فرع جنرال كابل–أظهرت الدراسة أن مؤسسة صناعة الكوابل  -
رأس املال : دراستها مبستوى متوسط وفقًا لتصورات املبحوثني، وميكننا ترتيبها وفقًا ألمهيتها النسبية كما يلي

 .البشريالعالئقي، رأس املال اهليكلي، رأس املال 

ان بسكرة ك - فرع جنرال كابل–أظهرت الدراسة أن مستوى حتقيق امليزة التنافسية مبؤسسة صناعة الكوابل  -
 .متوسطًا وفقًا ملقياس الدراسة

املختلفة يف حتقيق أشارت نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األوىل إىل وجود دور معنوي لرأس املال الفكري بأبعاده  -
 )α(0.05=بسكرة عند مستوى الداللة  -فرع جنرال كابل–ة صناعة الكوابل ميزة تنافسية مبؤسس

يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى رأس املال )α(0.05=عند مستوى الداللة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  -
 .الفكري باملؤسسة حمل الدراسة تعزى ملتغري اجلنس
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يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى رأس )α(0.05=عند مستوى الداللة  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  -
العمر، املؤهل العلمي، جمال الوظيفة احلالية، سنوات (املال الفكري باملؤسسة حمل الدراسة تعزى للمتغريات التالية 

 ).اخلربة
 :توصياتال .2

  ::ميكن اخلروج بالتوصيات التاليةيف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها 

املختلفة اليت متتلكها املؤسسة، واسرتاتيجي من بني املوارد ضرورة التعامل مع رأس املال الفكري على أنه مورد رئيسي  -
واحلفاظ عليه وتطويره بشكل مستمر، والتأكيد على أمهيته ودوره يف جناح املؤسسة وحتقيق امليزة التنافسية هلا، وخاصة 

 .ق واحتدام التنافساألسوااملعلومات وانفتاح يف ظل ثورة 

ومشاركتها بني العاملني يف يف املؤسسة، وكيف يسهم انتقاهلا ودورها ضرورة أن تدرك اإلدارة العليا مكانة املعرفة  -
لرأس مال بشري متميز يسهم بشكل أكرب يف حتقيق امليزة تطوير وحتسني أدائهم، مبا ينعكس على امتالك املؤسسة 

 .التنافسية للمؤسسة

 .إجراء تقييم دوري للمعرفة لدى العاملني باملؤسسة، وربط نتائج التقييم بنظام احلوافز واملكافآت والرتقياتضرورة  -

م العملية، مبا ينعكس على  قيامأن حترص على  على املؤسسة - العاملني فيها بأعمال متنوعة من اجل زيادة خربا
 .ق امليزة التنافسية هلاتعزيز رأس املال البشري لدى املؤسسة وبشكل يسهم يف حتقي

مما له دور مهم يف تكوين رأس املال  والعمل بروح الفريق، ضرورة أن تقوم إدارة املؤسسة بتشجيع بناء فرق العمل -
 .البشري املتميز الذي يسهم يف حتقيق ميزة تنافسية

 عالقة وتطوير ء وتعزيزمن الضروري بذل جهود مكثفة ومتواصلة لدعم وتعزيز اجلهود والنشاطات الرامية إىل إثرا -
 .واملوردين واملنافسني والسوق، وغريها من العناصر واألطراف ذات العالقة باملؤسسة ؤسسة بالعمالءامل

أن تويل أمهية أكرب فيما يتعلق باملتابعة املستمرة للتعرف على احلاجات املتغرية للعمالء  البد على إدارة املؤسسة -
 .عة االستجابة هلاوالعمل على تلبيتها وإشباعها وسر 

واالبتكار، وذلك من خالل جتريب األفكار واحللول  اإلبداعضرورة أن تقوم املؤسسة بدعم وتشجيع عمليات  -
  .االبتكارية اليت يقدمها العاملون ووضعها موضع التنفيذ
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  الوظيفة  االسم واللقب  الرقم

  وسيلة بن ساهل  1
كلية العلوم   جاريةقسم علوم التب، اضرأستاذ حم

االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر 
  .بسكرة 

  عبابسة هامشي  2
كلية العلوم  قسم علوم التسيري ب، أستاذ مساعد

جامعة حممد  االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،
  .خيضر، بسكرة 

  حممد قريشي  3
كلية العلوم  قسم علوم التسيري ب، أستاذ مساعد

االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد 
  .خيضر، بسكرة 

  عادل بوجمان   4
كلية العلوم   سيريقسم علوم التب، ساعدأستاذ م

االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد 
  .خيضر، بسكرة 

  جوهرة آقطي  5
قسم علوم التسيري كلية العلوم ب، أستاذ مساعد

االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر 
  .بسكرة 
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  )02(ملحق رقم 

  ).LMDمجال (قسم علوم التسيير                                   .جامعة محمد خيضرـ بسكرة  

  .تسيير الموارد البشرية:السنة الثانية ماستر       والتجارية االقتصاديةكلية العلوم 

   .وعلوم التسيير     

  

  

  ...األخت الفاضلة،...خ الفاضلاأل

  ...السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

ُ  يشرفنا ممت جلمع املعلومات الالزمة للدراسة اليت نقوم بإعدادها استكماال أن نضع بني أيديكم هذه االستبانة اليت ص
تنافسية للمؤسسات تحقيق ميزة  رأس المال الفكري في دور"للحصول على شهادة املاسرت يف تسيري املوارد البشرية بعنوان

  .-بسكرة- "جنرال كابل"، فرع الكوابل مؤسسة صناعةدراسة حالة االقتصادية 

ونظرا ألمهية  تنافسية للمؤسسة، حتقيق ميزةدف هذه الدراسة إىل التعرف على الدور الذي يلعبه رأس املال الفكري يف 
الرأيكم يف  بدرجة  تعتمد  الدراسة صحة نتائجحيث أن  ،وتركيز بدقةعلى أسئلة االستبانة  باإلجابةالتكرم آمل منكم  ،هذا ا

يب بكم أن تولوا هذه االستبانة ،مإجابتك كبرية على دقة اليت سنحصل عليها بأن املعلومات  مع العلم.اهتمامكم بالغ لذلك 
  .التامةبالسرية وسوف حتظى  لغرض البحث العلمي فقط،ستبقى 

  .وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام .شاكرين لكم حسن تعاونكم

  

  

  .الزهرة بريبش :الطالبة

          

  

  

  .2013-2012:السنة اجلامعية
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  الخصائص الديموغرافية :لقسم األولا

لذا  ،بسكرةبمؤسسة صناعات الكوابل يف الوظيفية رف على بعض اخلصائص االجتماعية و يهدف هذا القسم إىل التع
  . املناسبةأمام العبارة ) X(بوضع عالمة نرجو منكم التكرم 

 .أنثى                            .ذكر                 :        اجلنس  .1

 سنة 39سنة إىل  30سنة                          من  30أقل من                          : العمر .2

 سنة أو أكثر 50سنة                 49سنة إىل  40من                                  

  (PGS)شهادة دراسات عليا متخصصة            .   ليسانس           .    مستوى ثانوي                : املؤهل العلمي .3

   .ماجستري                      .مهندس                                      

 .أعمال إدارية إشرافية.        شرافيةإأعمال إدارية غري      .               فنية أعمال          :جمال الوظيفة احلالية .4

 سنوات 10إىل  سنوات 5من                          سنوات 5أقل من       :         األقدميةسنوات  .5

 سنة أو أكثر 16سنة                   15سنة إىل  11من                                 
  .محاور االستبانة:القسم الثاني

 مدىوضح  ،مبؤسستكرأس املال الفكري  واقعجمموعة من العبارات اليت تقيس  إليك .رأس المال الفكري:المحور األول
أمام كل ) X(وذلك بوضع عالمة ،  املؤسسةيف  واقعها الفعليحسب  ،عن حمتوى هذه العبارات موافقتك أو عدم موافقتك 

 ً    .عبارة وفق ما ترونه مناسبا
  درجات سلم القياس  :أبعاد رأس المال الفكري وعبارات القياس  الرقم

ال أتفق   رأس المال البشري-أ
أتفق   أتفق  محايد  ال أتفق  إطالقا

  كليا
            .يف املؤسسة وثمين هامترى إدارة املؤسسة أن عماهلا جزء   1

2  
م جمرد  تتعامل من   أكثر ...)أجور، مكافآت( تكاليفاإلدارة مع العمال على أ
م  م العلمية والعملية(  استثماراكو را م، قُدُ م، إبداعا   ...)كفاءا

          

            .من خارج املؤسسة األكفاءالعمال  توظيف علىاإلدارة  تحرص  3
ميزيناملؤسسة باكتشاف وتشجيع العمال  تهتم  4 ُ             .يف املؤسسة واألكفاء الم
            املؤسسة العمال املبدعني واألكفاء تُهمل  5
            .المهمةاملؤسسة على عماهلا األكفاء يف شغل الوظائف  تعتمد  6

ُشارك  7 يف املؤسسة كلٌّ حسب  صناعة القرارالكفاءات يف و العمال ذوي املهارات  ي
            .اختصاصه

المهارة وليس على أساس ، فقط األقدميةيف املؤسسة على أساس  الترقيةتتم   8
            . والكفاءة
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9  
م من خالل إخضاعهم لربامج  تطويرحترص املؤسسة على  مهارات العمال وقدرا

  .تكوينيةأو دورات  تدريبية
          

            الفريق روحوتكريس  الجماعي العملعلى تطبيق وتشجيع أساليب املؤسسة تعمل   10

11  
للعمال عند ابتكارهم فكرة جديدة،  المالئمة والمكافآت الحوافزتعطي اإلدارة 

  .أو إبداعهم أسلوبا جديدا يف العمل واإلنتاج
          

12  
االبتكار وجتسيد  ويعرقل اإلبداع يعطل العملمناخ العمال عموما أن  يشعر

  .األفكار اجلديدة
          

ا املؤسسةجناحات يف كثري من  الفضليعود   13 م واجنازا             إىل مهارات العمال وإبداعا

ال أتفق   رأس المال الهيكلي - ب
أتفق   أتفق  محايد  ال أتفق  إطالقا

  كليا
            .على املعلومات الكافية والدقيقة ألداء عملك وسهولة بسرعةحتصل   14
            .مبا يقتضيه منصبه من واجبات ومهام تام إطالعكل عامل على   15
            .يدرك العمال جيدا أهداف املؤسسة، ويشاركون يف حتقيقها  16
17   ُ             .يف املؤسسة قيام العمال بأعماهلم وأداء مهامهماإلجراءات التنظيمية  لسهّ ت

بني خمتلف أقسام املؤسسة بالتعاون والتكامل، وتبادل اخلربات  العالقاتتتميز   18
            .واملعارف

            .العالقة بني عمله وهدف املؤسسة ككل يدركميكن لكل فرد أن   19
             .لدى املؤسسة شبكة اتصاالت داخلية متطورة  20
ا التنظيميةيبني خمتلف مستو  سهولة التواصلحترص املؤسسة على   21             .ا
            .يف املؤسسة واالبتكار اإلبداع تنظيميةالجراءات اإل تعرقل  22
            .اخرتاع ناجتة عن إبداعات عماهلالدى املؤسسة براءات   23
            .العملتتبادل أنت وزمالؤك اخلربة واملعرفة املكتسبة خالل سنوات   24

ال أتفق   اتمال العالقرأس    - ج
أتفق   أتفق  محايد  ال أتفق  إطالقا

  كليا
            .لدى املؤسسة عالقات جيدة مع املوردين  25
            )املسامهني(املؤسسة عالقات جيدة مع املستثمرين املاليني  لدى  26
            .لدى املؤسسة عالقات جيدة مع البنوك والدائنني عموما  27

تمع املدين   28 مجعيات محاية (لدى املؤسسة عالقات جيدة مع مجعيات ومنظمات ا
            )إخل...البيئة، محاية املستهلك،

            .جيدة مع زبائنهالدى املؤسسة عالقات   29
            .متنح املؤسسة زبائنها الدائمني مزايا إضافية متيزهم عن الزبائن العاديني  30
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ا  تعطي  31             .الكافية خلدمة الزبائن خدمة سريعة ومتميزة الصالحياتاملؤسسة عماَهل
م  32              .للمؤسسة قدرة كبرية على حتديد حاجات الزبائن وتفضيال

واهم وحل بالرد على شك وال تهتمإىل انشغاالت الزبائن، املؤسسة  يتُصغال   33
            .مشاكلهم

موافقتك أو  مدىإليك جمموعة من العبارات اليت تقيس واقع املزايا التنافسية مبؤسستك، وضح  :الميزة التنافسية:محور الثانيال
أمام كل عبارة وفق ما ) X(املؤسسة،  وذلك بوضع عالمة يف  واقعها الفعلي، حسب افقتك على حمتوى هذه العباراتعدم مو 

 ً   .ترونه مناسبا

ال أتفق   :بالمؤسسة "الكلفة"عبارات قياس بعد   -أ   الرقم
أتفق   أتفق  محايد  ال أتفق  إطالقا

  كليا
ا دون املساس جبودة املنتوج  34             .تسعى املؤسسة جاهدة إىل ختفيض تكاليف منتجا
ا يف مناسبات معينة تقدم  35             .املؤسسة عادة ختفيضات يف أسعار منتجا

ختفيض التكاليف  يف إبداع طرق وأساليب تؤدي إىلكثريا ما تُساهم أفكار العمال   36
  .بشكل حمسوس

          

            .طرق وأساليب ختفض التكاليف وتطوير ابتكارعلى  دوما املؤسسة حترص  37

38  
توفري اجلهد والوقت،  املعلومات واالتصال يف املؤسسة إىل أدى استخدام تكنلوجيا

  .ختفيض التكاليف واألعباء وبالتايل
          

            .أدت سرعة تدفق املعلومات إىل توفري اجلهد والوقت وبالتايل ختفيض التكاليف  39

ال أتفق   :بالمؤسسة" الجودة"عبارات قياس بعد   - ب 
أتفق   أتفق  محايد  ال أتفق  إطالقا

  كليا
ا لتكون األفضل يف السوق  40             .تسعى املؤسسة إىل حتسني جودة منتجا
            .مقبولة ومناسبة وتنافسية من وجهة نظر الزبائن –عموما  -جودة املنتجات   41
م يف حتسني جودة املنتجات واخلدمات  42             .كثريا ما تُساهم أفكار العمال وإبداعا
            .(ISO) اجلودة العاملية ومعايريواصفات مل املؤسسة منتجاتً  ال تستجيب  43

تُصغي املؤسسة باهتمام لزبائنها واملتعاملني معها لتعرف آرائهم بشأن جودة   44
  .املنتجات واخلدمات املقدمة

          

اباملؤسسة  التهتم  45             .تطبيق معايري اجلودة يف كافة أنشطتها ومستويا

ال أتفق   :بالمؤسسة "المرونة"عبارات قياس بعد   -ج 
  إطالقا

  أتفق  محايد  ال أتفق
أتفق 
  كليا

م  46             .متتلك املؤسسة القدرة على االستجابة السريعة لتغريات أذواق الزبائن وتفضيال
            .بكل ما حدث أو سيحدث يف السوق من تغريات مبكراملؤسسة على اطالع   47
            .يف السوق مفاجئةملواجهة أي حتوالت  غير مستعدة عادة املؤسسة  48
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  "زيل الشكر والتقدير على تعاونكمج منا ولكم"

  

  

  

    

  

49  
املعلومات واالتصال يف املؤسسة إىل سرعة االستجابة  تكنولوجياأدى استخدام 

  .لتحوالت السوق
          

ال أتفق   :بالمؤسسة  "االبداع"عبارات قياس بعد   -د 
أتفق   أتفق  محايد  ال أتفق  إطالقا

  كليا
            .وأذواقهم حترص املؤسسة على إبداع منتجات جديدة تستجيب لتطلعات الزبائن  50
ا   51             .لتواكب تغريات أذواق الزبائن احلاليةحترص املؤسسة على تطوير وحتسني منتجا
            .حترص املؤسسة أن تسبق منافسيها يف إبداع وابتكار منتجات جديدة  52
امل الرتويجيف  وتقليدية قديمةا املؤسسة طرق تستخدم  53             .نتجا
            .على تأمني فرص اإلبداع واملبادرة اإلجراءات التنظيمية تساعد  54
            .تعترب املؤسسة اإلبداع أولوية اسرتاتيجية لتكون األفضل يف السوق  55

ال أتفق   :بالمؤسسة "التسليم سرعة" عبارات قياس بعد  -ه 
أتفق   أتفق  محايد  ال أتفق  إطالقا

  كليا
            .تلتزم املؤسسة باملواعيد احملددة عند تسليم الطلبيات إىل الزبائن باستمرار  56
            .تتميز املؤسسة بسرعة تسليم املنتجات إىل الزبائن مقارنة باملنافسني  57

58  
 ، وذلك لسرعة االستجابة للطلبياتخمزون احتياطي من املنتجاتاملؤسسة لدى 

  .احملتملة أو املفاجئة
          

59  
لتفادي األعطال احملتملة يف  لآلالت تعتمد املؤسسة برامج صيانة دقيقة ودورية

  .اإلنتاج والتوزيع
          

ميف  وتتأخرالرد على شكاوى الزبائن،  املؤسسة يف عادة ما تتباطأ  60             .حل مشكال
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 مصلحة الوسائل العامة

 مصلحة الوقاية واألمن
 

 مصلحة المستخدمين 

مصلحة التكوين والخدمات 
 االجتماعية

مصلحة تسيير المخزون 
 وقطع الغيار

 مصلحة الشراء والعبور

 مصلحة تسيير الكوابل

 مصلحة أنتاج الملحقات
 

 مصلحة التسويق

 مصلحة البيع
 

 مصلحة المالية

 انيةمصلحة الميز
 

 مصلحة المحاسبة العامة 

 مصلحة المحاسبة التحليلية
 

مصلحة التكنولوجيا 
 والتنمية

 مصلحة المخابر

 مصلحة التجارب
 

مصلحة إنتاج حبيبات 
PVC 

 مصلحة المنافع

 مصلحة صنع البكرات
 

 مصلحة الصيانة الكهربائية

 مصلحة الصيانة الميكانيكية

 مصلحة الصيانة والعتاد

 مصلحة الصيانةااللكترونية
 

 مصلحة التغليف

 مصلحة تخطيط االنتاج

 مصلحة العزل

 مصلحة القلد،الظفر والفتل

 مصلحة العزل والتغليف

قسم 
 المستخدمين

المحاسبةقسم   

التكنولوجيا قسم 
 وضمان الجودة

إنتاج قسم   
حقاتالمل  

لصيانةاقسم    

نتاج الكوابلقسم إ  

التسويققسم   

المالية قسم 
 والميزانية

الشراءقسم   

 تسيير قسم
 المنتوج
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