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إهداء
إىل من قال فيهما عز وجل ( وقل رب ارمحهما كما ربياين صغريا)
إىل نبع احلنان وسر الوجدان إىل من تعبت من أجل رعاييت
إىل تلك الشمعة اليت حتًتق لتضيء يل طريقي إىل أمي الغالية
إىل من حتدى الصعاب إىل من تعب وشقي يف تعليمي حىت وصول إىل هذا املستوى أيب العزيز
إىل صانعات مرحي ومسعدات فرحي أخوايت نعيمة ،حسام  ،المياء  ،راوية  ،مسراء ،صدام،
حكيم.
إىل من أرى التفاؤل بعينها و السعادة يف ضحكتها ابنة أخيت إكرام
إىل كل األقرباء واألحباء
إىل زمياليت كل بامسه إىل كل أساتذيت
إىل كل من حتمله ذاكريت وال حتمله مذكريت

ﺷﻜﺮ و ﻋﺮﻓﺎن
اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي أﻧﺎر ﻟﻨﺎ درب اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ وأﻋﺎﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ أداء ﻫﺬا اﻟﻮاﺟﺐ ووﻓﻘﻨﺎ ﰲ اﳒﺎز ﻫﺬا
اﻟﻌﻤﻞ .
أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ إﱃ أﺳﺘﺎذﰐ اﳌﺸﺮﻓﺔ "ﺷﻨﺎﰲ ﻧﻮال" ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻬﺎ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﺎ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﳍﺎ أﺛﺮ
ﻛﺒﲑ ﰲ إﳒﺎز ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺟﻌﻞ اﷲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬا ﰲ ﻣﻴﺰان ﺣﺴﻨﺎ ﺎ.
ﻛﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﱃ ﻃﺎﻗﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ -TIFIBﺑﺴﻜﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻮﻫﺎ ﱄ.
ﻛﻤﺎ أﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﱃ ﻛﻞ أﺳﺎﺗﺬة ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ
ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة.
وﻻ ﻳﻔﻮﺗﲏ أن أﺷﻜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ اﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﺑﻌﻴﺪ.

ملخص
ىدفت الدراسة إىل التعرف على اجتاىات العمال اإلداريني يف مؤسسة النسيج والتجهيز  TIFIBبسكرة حنوى
مستوى رأس ادلال الفكري السائد والتعرف أيضا على مستوى حتقيق ادليزة التنافسية لديهم  ،إضافة إىل ذلك معرفة دور
رأس ادلال الفكري بأبعاده ادلختلفة يف حتقيق ادليزة التنافسية لدى العمال اإلداريني .
ويتكون رلتمع الدراسة ادلستهدف من العاملني اإلداريني يف مؤسسة النسيج والتجهيز-TIFIBبسكرة والبالغ
عددىم ( ) 06عامل وعاملة  ،حيث مت أخذ عينة عشوائية واليت تتكون من العمال اإلداريني البالغ عددىم(
)06عامل ،مت توزيع االستبانة عليهم من خالل عدة زيارات ميدانية  ،واسرتد منها ()93استبانو صاحلة للتحليل
اإلحاائ  ،ودد ومت االعتماد على الوسائل اإلحاائية ادلستخدمة لنرنامج  SPSS.V19للتعامل مع البيانات
واستخراج نتائج اختبار فرضيات الدراسة باالعتماد على األساليب اإلحاائية التالية:مقياس اإلحااء الوصف ،حتليل
االحندار ادلتعدد ،واختبار  Tللعينات ادلستقلة،اختبار التوزيع الطبيع ،معامل ألفا كرونباخ،حتليل التباين األحادي.
وخلات ىذه الدراسة إىل عدة نتائج أمهها:أن مستوى اىتمام رأس ادلال الفكري بأبعاده ادلختلفة بادلؤسسة زلل
الدراسة جاء متوسطا ،كما كان مستوى حتقيق ادليزة التنافسية لدى العاملني بنفس ادلؤسسة متوسطا كذلك ،كما فسر
رأس ادلال الفكري ( ) %04.76من التغريات احلاصل يف مستوى حتقيق ادليزة التنافسية لدى العمال اإلداريني وذلك
باالعتماد على ديمة معامل التحديد .R²
كما بينت الدراسة وجود عالدة ذات داللة إحاائية لكل أبعاد رأس ادلال الفكري (رأس ادلال البشري  ،رأس
ادلال اذليكل  ،رأس ادلال العالئق ) على حتقيق ادليزة التنافسية مبؤسسة النسيج والتجهيز -TIFIBبسكرة.
إضافة إىل ما سبق فقد بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحاائية يف اجتاىات ادلبحوثني حول مستوى رأس
ادلال الفكري وكذا مستوى حتقيق ادليزة التنافسية مبؤسسة النسيج والتجهيز -TIFIBبسكرة ،تعزى دلتغريات التالية
(اجلنس ،العمر ،ادلؤىل العلم  ،رلال الوظيفة احلالية ،سنوات اخلنرة).
ودد ددمت الدراسة مجلة من التوصيات من ب ينها  ،ضرورة االىتمام أكثر بالعنار البشري باعتباره الثروة احلقيقية
للمؤسسة  ،وتشجيع العاملني على االبتكار واإلبداع لتحقيق ادليزة التنافسية.

Abstract
This Survey aimed to know all the direction of the Administrative
Workers in the weaving and processing Foundation TIFIB –Biskra toward
the level of the Intellectual capital So That to Identify the level of
competitive advantage In Addition the role of the Intellectual capital and its
Dimensions in achieving the competitive advantage to Administrative
Workers.
The study population consists from Administrative Workers in weaving
and processing Foundation TIFIB- Biskra which thier number Is 60
Workers (mole femole) where was taken arandom sample which contain50
administrative worker then they distribute the resolution on them through
several Field visits and recovered them of 39 Questionnaire valid for analysis
relying on the following statistical methods descriptive statistics measure
multiple regressing Analysis Independent sample teste Normal distribution
test crobach s alpha coefficient and unilatéral variation analysis.
This Survey concluded several results that the level of interest the
Intellectual capital with its dimensions in the corporation came average also
achieving the competitive advantage among the Workers in the same
corporation is average too the Intellectual capital is (67.40%)from the
changes of achieving the competitive advantage among Workers and So it
depends on the value of the coefficient of determination R².
Also the Survey showed the presense of statistically significant for each
dimension of the Intellectual capital (human capital structural capital relation
capital) on achieving the competitive advantage in weaving and processing

corporation TIFIB- Biskra. In addition to above the Survey proved that
There is no differences in statistical significant in the directions of the
semples at the level of Intellectual capital also the level of achieving the
competitive advantage in corporation return to the following changes (Sex
age exprience scientifie qualification current job Field)
The Survey made a number of rocommeudations one of them giving more
attention the haman element as the real wealth of the corporation and
encouraging the worker or employees to create and invente for achieving
competitive advantage.
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مقدم ـة :
تعيش املؤسسات االقتصادية يف حميط كثري التغريات سريع التطورات،ما فرض عليها امتالك ميزة تنافسية دائمة تنفرد
هبا عن منافسيها متكنها من البقاء واالستمرارية ضمن بيئة عالية التنافس.
لذلك تبذل املؤسسات الراغبة يف الدميومة والوصول إىل التميز جهودا كبرية يف البحث والتنقيب عن املصادر احلقيقية
واألساسية للميزة التنافسية ،واليت ىي يف احلقيقة متنوعة ومتعددة ليبقى أمهها املورد البشري ىذا الذي يعد الثروة والرأمسال
احلقيقي للمؤسسة المتالكو القدرة على ابإبدا ،،الليوةة والسرعة يف رد الفع..
وبإدراك املؤسسات هلذه احلقيقة تسعى جاىدة إىل االىتمام أكثر باألفراد ذوي املعارف واملهارات والقدرات أو ما
أصبح يطلق عليهم بالرأمسال الفكري باعتبارىم األص .غري امللموس الذي يكسبها ميزة تنافسية متكنها من التميز والتفرد
عن اآلخرين .فالرأمسال الفكري ىو عبارة عن قدرات يتمتع هبا عدد حمدود من األفراد العاملني يف املؤسسة واليت متكنهم
من تقدمي إسهامات فكرية متكن املؤسسة من زيادة إةتاجيتها و حتقيق مستويات عالية مقارةة باملؤسسات املماثلة ،مبعىن
آخر أن أمه ية رأس املال الفكري تكمن يف قدرتو على حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة والذي تتحدد إما باجلودة أو
التسليم  ،ابإبدا ، ،املروةة ،وعليو أصبحت القيمة احلقيقية للمؤسسات ال تتجسد يف رأس ماهلا املادي بقدر ما تتجسد
يف رأس ماهلا الفكري ،من ىذا املنطلق سعت املؤسسات اهلادفة إىل تأكيد حضورىا القوي و الراغبة يف التفوق
والنجاح  ،إىل االىتمام أكثر هبذا النو ،من رأس ماهلا الذي ىو ثروهتا وموردىا الذي يصعب تقليده من قب .الغري والذي
ميكنها من احتالل موقع تنافسي مناسب يف السوق  ،يؤىلها ضمن القطا ،الذي تنشط فيو إىل التفوق على منافسيها
وتطوير ميزهتا و العم .على احملافظة عليها أطول فرتة ممكنة قصد تأمني أسبقيتها على املنافسني .

أ

منهجية البحث والدراسات السابقة

الفصل األول

المبحث األول :منهجية الدراسة
المطلب األول :إشكالية الدراسة
إن وجود ادلؤسسات يف بيئة شديدة التغَتات و التقلبات حتم عليها بذل أقصى جهودىا من أجل الوصول إىل
التميز و التنافس و االرتقاء بأدائها خللق قيمة تنفرد هبا عن منافسيها وذلك من خالل جتديد كل ما دتلكو من موارد
وطاقات بشرية و االحتفاظ هبا  ،ىذه األخَتة اليت تعد ثروة ادلؤسسة ورأس ماذلا دلا دتلكو من معارف ومهارات خاصة
قادرة على اإلبداع واالبتكار إذن فاالجتاه ضلو االعتماد على رأس ادلال الفكري كركيزة أساسية تزيد من قدرة األفراد
على توليد األفكار و تشجيع اإلبداع باعتباره من العوامل األساسية للتنمية وأداة مهمة لنمو ادلؤسسة وبنائها وتعزيز
مقدرهتا على التكيف مع الظروف البيئية ادلتغَتة  ،وىو ما يعطي للمؤسسة ادليزة التنافسية اليت تبحث عنها.
وعليو وانطالقا شلا سبق ؽلكننا صياغة إشكالية حبثنا على النحو التايل :
ما هو دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية بمؤسسة النسيج والتجهيز -TIFIBبسكرة ؟
وتندرج ضمن اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية:
 ما مستوى الرأس ادلال الفكري وكذا ادليزة التنافسية بادلؤسسة زلل الدراسة ؟ ما طبيعة العالقة بُت رأس ادلال الفكري وادليزة التنافسية ؟ كيف ؽلكن لرأس ادلال البشري أن يساىم يف حتقيق ادليزة التنافسية ؟ كيف ؽلكن لرأس ادلال اذليكلي أن يساىم يف حتقيق ادليزة التنافسية؟ -كيف ؽلكن لرأس ادلال العالئقي أن يساىم يف حتقيق ادليزة التنافسية ؟
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منهجية البحث والدراسات السابقة

الفصل األول
المطلب الثاني :أهمية الدراسة وأهدافها
أوال :أهمية الدراسة:

تنبع أعلية ىذه الدراسة من أعلية رأس ادلال الفكري أساسا يف ادلؤسسات حيث يعترب الثروة احلقيقية للمؤسسة
ومصدرا أساسيا لتحسُت تنافسيتها .واالىتمام برأس ادلال الفكري فرضتو طبيعة التحديات االقتصادية
والتطورات التكنولوجية ادلتسارعة والضغوط التنافسية احلادة اليت يشهدىا زليط ادلؤسسات االقتصادية ما جعل
منو من ادلوضوعات ادلهمة يف ميدان اإلدارة  ،واليت حتظى حبصة كافية يف الدراسات التطبيقية و النظرية لو .
ويكمن حصر أعلية ىذه الدراسة يف:
 تعزيز فهم العاملُت ألعلية رأس ادلال الفكري وادليزة التنافسية .
 االستثمار يف رأس ادلال الفكري حيث يؤدي ذلك إىل حتقيق ميز تنافسية وتعزيز مكانة ادلؤسسة يف
السوق.
ثانيا :أهداف الدراسة :
ترمي ىذه الدراسة إىل حتقيق األىداف التالية :
 التعرف على اخللفية النظرية لرأس ادلال الفكري وادليزة التنافسية .
 التعرف على طبيعة العالقة بُت الرأس ادلال الفكري وادليزة التنافسية .
 التعرف على مستوى رأس ادلال الفكري يف ادلؤسسة زلل الدراسة .
 التعرف على مستوى ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة زلل الدراسة .
 التعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاىات ادلبحوثُت حول مستوى رأس ادلال الفكري وكذا
مستوى ادليزة التنافسية تعزى للمتغَتات الشخصية والوظيفية اآلتية ( :اجلنس ،العمر ،ادلؤىل العلمي ،رلال
الوظيفة احلالية ،سنوات اخلربة).
 زلاولة بناء ظلوذج افًتاضي واختباره للوصول إىل صورة تعكس عالقة ودور رأس ادلال الفكري يف حتقيق ادليزة
التنافسية.

3

منهجية البحث والدراسات السابقة

الفصل األول
المطلب الثالث :التعاريف اإلجرائية لمتغيرات الدراسة

أوال :رأس المال الفكري :ىو الثروة احلقيقية ادلعنوية اليت يصعب تقدير قيمتها باعتباره مقدرة عقلية ضمنية وكامنة
للعاملُت يف ادلؤسسة وسالحا تنافسيا قويا ذلا ألنو مورد رئيسي لالبتكارات و اإلبداعات اليت تساعد ادلؤسسة
بالتأقلم مع التغَتات البيئية ادلعقدة.
-1رأس المال البشري:ويضم الكفاءات وادلهارات واخلربات لدى ادلوظفُت وأصحاب القرار يف ادلؤسسة.
-2رأس المال الهيكلي:يعرب عن نظام وىيكل ادلؤسسة وىو يضم األدوات و تقنيات ،رلموعات العمل ادلعروفة
وادلستخدمة لإلسهام يف تقاسم ادلعلومات و ادلعارف يف ادلؤسسة.
-3رأس المال العالئقي :وىو يعكس طبيعة العالقات اإلسًتاتيجية اليت تربط ادلؤسسة بعمالئها ،ومورديها
ومنافسيها  ،أو أي طرف ؽلكن أن يساىم يف تطوير األفكار وترمجتها إىل خدمات ومنتجات شليزة
ثانيا:الميزة التنافسية:ىي عنصر تفوق للمؤسسة يتم حتقيقو يف حالة إتباعها إلسًتاتيجية معينة للتنافس.
-1التكلفة :قدرة ادلؤسسة على إنتاج وتقدمي خدمات بأقل تكلفة مقارنة بادلنافسُت.
-2الجودة :رلموعة الصفات ادلميزة للمنتج أو اخلدمة واليت جتعلو ملبيا للحاجات ادلعلنة أو ادلتوقعة للعمالء.
-3المرونة :قدرة ادلؤسسة على التكيف واالستجابة السريعة مع تطورات وتغَتات احمليط.
-4الستليم :قدرة على تقدمي ادلنتوج يف الوقت احملدد  ،مع ضمان الدقة والسرعة يف ذلك
-5اإلبداع  :حصيلة ناجتة عن ابتكار طريقة  ،أو نظام جديد يف اإلنتاج يؤدي إىل تغيَت مكونات ادلنتج  ،وكيفية
تصميمو.
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الفصل األول
المبحث الثاني  :فرضيات الدراسة  ،منهجها ونموذجها
المطلب األول  :فرضيات الدراسة
تقوم ىذه الدراسة على الفرضيات التالية:

الفرضية الرئيسة األولى :ال يوجد دور معنوي لرأس ادلال الفكري بأبعاده ادلختلفة يف حتقيق ميزة تنافسية مبؤسسة النسيج
والتجهيز  -TIFIBبسكرة.
وتندرج ضمن ىذه الفرضية ثالث فرضيات فرعية وىي:
 ال يوجد دور معنوي لرأس ادلال البشري يف حتقيق ادليزة التنافسية مبؤسسة النسيج والتجهيز  -TIFIBبسكرة.
 ال يوجد دور معنوي لرأس ادلال اذليكلي يف حتقيق ادليزة التنافسية مبؤسسة النسيج والتجهيز - TIFIBبسكرة.
 ال يوجد دور معنوي لرأس ادلال العالئقي يف حتقيق ادليزة التنافسية مبؤسسة النسيج والتجهيز - TIFIBبسكرة.
الفرضية الرئيسية الثانية:ال توجد فروق ذات إحصائية عند مستوى  ...5يف اجتاىات ادلبحوثُت حول مستوى رأس
ادلال الفكري يف مؤسسة النسيج والتجهيز - TIFIBبسكرة ،تعزى للمتغَتات الشخصية والوظيفة اآلتية (اجلنس،
العمر ،ادلؤىل العلمي ،رلال الوظيفة احلالية ،سنوات اخلربة).
الفرضية الرئيسية الثالثة:ال توجد فروق ذات إحصائية عند مستوى  ...5يف اجتاىات ادلبحوثُت حول مستوى حتقيق
ادليزة التنافسية يف مؤسسة النسيج والتجهيز  -TIFIBبسكرة ،تعزى للمتغَتات الشخصية والوظيفة اآلتية (اجلنس،
العمر ،ادلؤىل العلمي ،رلال الوظيفة احلالية ،سنوات اخلربة).
المطلب الثاني :منهج الدراسة
من خالل االطالع على الدراسات السابقة تبُت بوضوح أن ادلنهج ادلناسب للدراسة ىو ادلنهج الوصفي بأسلوبيو
(النظري وادليداين )  ،لكونو منهجا مساعدا على التحليل الشامل والعميق للمشكلة قيد الدراسة ولكونو ادلنهج
الذي ؽلتاز بالوصف التفصيلي الدقيق للمعلومات ذات العالقة  ،فعلى الصعيد البحث ادليداين التحليلي  ،فسيتم
االعتماد على منهج دراسة حالة  ،مع حتليل كافة البيانات و استخدام الطرق اإلحصائية دلعاجلتها  ،وستعتمد
الدراسة على االستبانة ادلخصصة لذلك.
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الفصل األول

أما على الصعيد الدراسة الوصفية  ،سيتم إجراء مسح ادلكتيب واالطالع على البحوث النظرية وادليدانية لبناء اإلطار
النظري للدراسة.
المطلب الثالث  :حدود الدراسة
وتتمثل حدود الدراسة يف:
 -1الحدود البشرية :وتتمثل يف العمال اإلداريُت مبؤسسة النسيج والتجهيز -TIFIBبسكرة.
 -2الحدود الموضوعية  :اقتصرت ىذه الدراسة على دور رأس ادلال الفكري يف حتقيق ادليزة التنافسية لدى العمال
اإلداريُت مبؤسسة النسيج والتجهيز -TIFIBبسكرة.
 -3احلدود ادلكانية :أجريت ىذه الدراسة مبؤسسة النسيج والتجهيز -TIFIBبسكرة.
 -4احلدود الزمانية  :مت اصلاز ىذه الدراسة خالل الفصل الثاين من السنة اجلامعية .2.16-2.15
المطلب الرابع :نموذج الدراسة
وفقا للفرضيات السابقة فإن متغَتات الدراسة علا:
ادلتغَت ادلستقل وىو رأس ادلال الفكري ويتضمن األبعاد التالية ( :الرأس ادلال البشري  ،الرأس ادلال اذليكلي  ،رأس ادلال
العالئقي)
أما ادلتغَت التابع فيتمثل ادليزة التنافسية و يتضمن األبعاد التالية( :التكلفة ،اجلودة ،ادلرونة ،اإلبداع ،التسليم).
و الشكل ادلوايل يبُت النموذج ادلقًتح للدراسة.

6

منهجية البحث والدراسات السابقة

الفصل األول

الشكل رقم  " : 11النموذج المقترح للدراسة " .
المتغير التابع

المتغير المستقل
رأس المال الفكري

الميزة التنافسية
التكمفة

رأس ادلال البشري

اجلودة
ادلرونة

رأس ادلال اذليكلي

اإلبداع
التسليم

رأس ادلال العالئقي

المصدر :من إعداد الطالبة
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الفصل األول
المبحث الثالث:أداة الدراسة واألساليب اإلحصائية المستخدمة
المطلب األول :أداة الدراسة
مت االعتماد على االستبانة كأداة للدراسة وتتضمن قسمُت:

القسم األول  :ويشمل البيانات الشخصية والوظيفية للمبحوثُت ( اجلنس  ،العمر ،ادلؤىل العلمي  ،رلال الوظيفة
احلالية ،سنوات اخلربة )
القسم الثاني  :ويحتوي على محورين:
المحور األول:ويتمثل يف متغَت رأس ادلال الفكري ويتضمن عبارات هتدف إىل التعرف على رأس ادلال الفكري من وجهة
نظر األفراد العاملُت اإلداريُت مبؤسسة النسيج والتجهيز -TIFIBبسكرة ،وقد مت حتديد ثالثة أبعاد مت اختيارىا بعد
االطالع على العديد من ادلراجع اخلاصة هبذا اجملال  ،وقد وزعت ىذه العبارات كالتايل :
 بعد رأس ادلال البشري ودتثلو العبارات من 1إىل .5 بعد رأس ادلال اذليكلي ودتثلو العبارات من 6إىل .9 بعد رأس ادلال العالئقي ودتثلو العبارات من 1.إىل .13المحور الثاني  :ويتمثل يف متغَت ادليزة التنافسية ويتضمن عبارات هتدف إىل التعرف على مستوى حتقيق ادليزة التنافسية
مبؤسسة النسيج والتجهيز -TIFIBبسكرة ،وىي موزعة على مخسة أبعاد كمايلي :
 بعد التكلفة ودتثلو العبارات من 1إىل .3 بعد اجلودة ودتثلو العبارات من  4إىل.7 بعد ادلرونة ودتثلو العبارات من  8إىل .11 بعد التسليم ودتثلو العبارات من  12إىل .15 بعد اإلبداع دتثلو العبارات من  16إىل .19ولقد مت حتديد أوزان العبارات االستبانة وفق دلقياس ليكرت اخلماسي على النحو التايل:
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الجدول رقم ( :)11مقياس ليكارت الخماسي
االستجابة
الدرجة

غَت موافق بشدة غَت موافق
1

2

زلايد

موافق

موافق بشدة

3

4

5

المصدر :من إعداد الطالبة

المطلب الثاني  :مجتمع وعينة الدراسة
يتكون رلتمع الدراسة من العمال اإلداريُت مبؤسسة النسيج والتجهيز  - TIFIBبسكرة البالغ عددىم 6.عامل إداري
ولقد اعتمدنا طريقة العينة العشوائية يف اختيار عينة البحث واليت بلغ عددىا 5.عامل إداري  ،ومت توزيع االستبانة عليهم
عرب زيارات ادليدانية واسًتد منها 4.إستبانة  ،وبعد فحصها استبعد منها واحدة لعدم إستفائها الشروط ادلطلوبة لتكون
عدد االستبيانات الصاحلة للتحليل  39استبانو .
المطلب الثالث :طرق جمع البيانات
 -1البيانات األولية :مت احلصول عليها من خالل تصميم االستبانة وتوزيعها على عينة البحث  ،و مت تفريغها
وحتليلها باستخدام برنامج  SPSS .V 19اإلحصائي  ،وباستخدام االختبارات اإلحصائية هبدف الوصول
إىل دالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع البحث.
 -2البيانات الثانوية  :قمنا مبراجعة الكتب والدوريات وادلنشورات الورقية وااللكًتونية ورسائل اجلامعات وادلقاالت
والتقارير ادلتعلقة بادلوضوع قيد البحث و الدراسة سواء بشكل مباشر أو غَت مباشر واليت ساعدتنا يف مجيع
مراحل البحث .واذلدف من خالل اللجوء للمصادر الثانوية يف رلال البحث  ،ىو التعرف على األسس والطرق
العلمية السليمة يف كتابة الدراسات  ،وكذلك أخذ تصور عام عن أخر ادلستجدات اليت حدثت وحتدث يف
رلال حبثنا احلايل .
المطلب الرابع :األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات
لتحقيق أىداف الدراسة واإلجابة على تساؤالهتا واختبار صحة الفرضيات مت استخدام أساليب اإلحصائية التالية وذلك
بعد استخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية .SPSS.V19.
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مقياس اإلحصاء الوصفي  :لوصف رلتمع الدراسة وإظهار خصائصو باالعتماد على النسب ادلئوية
والتكرارات  ،واإلجابة على أسئلة الدراسة  ،وترتيب متغَتات الدراسة حسب أعليتها  ،وكذلك االعتماد
على متوسطاهتا احلسابية و االضلراف ادلعياري.

-2

تحليل التباين لالنحدار :الختبار دور ادلتغَت ادلستقل وىو رأس ادلال الفكري يف ادلتغَت التابع وىو ادليزة
التنافسية ودور كل بعد على حد يف ادليزة التنافسية.

-3

اختبار كولمجروف – سمر نوف  :دلعرفة ىل البيانات تتبع توزيع طبيعي أم ال.

-4

معامل الثبات ألفا كرونباخ  :لقياس ثبات أداة البحث.

-5

اختبار ) )Independent-semples T-testدلعرفة ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة
إحصائية يف اجتاىات ادلبحوثُت حول رأس ادلال الفكري وكذا مستوى حتقيق ادليزة التنافسية تعزى الختالف
عامل اجلنس.

-6

تحليل التباين األحادي :ANOVAدلعرفة الفرو قات بُت متغَتات الشخصية يف متغَتات الدراسة.

-7

معامل صدق المحك :وذلك لقياس صدق أداة الدراسة.
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المبحث الرابع :الدراسات السابقة وما يميز الدراسة الحالية عنها

دتثل الدراسات السابقة حيزا معرفيا للبحث العلمي  ،ومبثابة دليل يقتدي بو الباحث  ،حيث توفر لو خربات
وجتارب ودراسات الباحثُت السابقُت وبالتايل يتسٌت لو االستفادة منها  ،وفيما يلي سنقوم بتقدمي رلموعة من الدراسات
اليت تناولت متغَتات الدراسة اليت ضلن بصددىا وسنحاول التعليق عليها.
المطلب األول  :الدراسات المتعلقة برأس المال الفكري :
-1

دراسة أسامة عبد المنعم  ،عبد الوهاب المطارنة ( : )2119بعنوان رأس المال الفكري وأثره على
اإلبداع والتفوق المؤسسي في الشركات الصناعية األردنية  ،مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية  ،العدد
السادس  ،جامعة الزرقاء الخاصة-األردن.
ىدفت ىذه الدراسة إىل بيان أثر رأس ادلال الفكري على اإلبداع والتفوق التنافسي يف ادلؤسسات الصناعية

األردنية ادلدرجة يف سوق عمان ادلايل من وجهة نظر اإلدارة العليا يف ىذه ادلؤسسات  .وتكونت عينة الدراسة من
 31مؤسسة،أي بنسبة  ..36تقريبا من رلتمع الدراسة.وقد توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج نذكر منها:
 ىناك عالقة موجبة مابُت عناصر رأس ادلال الفكري ادلختلفة واإلبداع والتفوق ادلؤسسي يف ادلؤسسات الصناعية
األردنية وتظهر ىذه العالقة أعلية رأس ادلال الفكري يف زيادة قدرة ادلؤسسة على ادلنافسة وحتسُت األداء وبالتايل
حتقيق أىدافها.
 أظهرت الدراسة عدم اىتمام ادلؤسسات الصناعية األردنية يف إغلاد وتطوير رأس ادلال الفكري من خالل إرسال
العاملُت فيها يف بعثات علمية أو تدريبية أو مشاركتهم يف ادلؤدترات األمر الذي غلعلها تعتمد على استقطابو
فقط  ،وبالتايل ادلنافسة احلادة فيما بينها على ادلتوفر منو .
 أظهرت ىذه الدراسة قلة بل ندرة ادلعلومات ادلتعلقة برأس ادلال الفكري لدى ادلؤسسات الصناعية األردنية وعدم
وجود قاعدة بيانات مالئمة تساعد ىذه ادلؤسسات على استقطابو أو صناعتو أو تنشيطو أو احملافظة عليو كما
بينت ضعف وعدم مالئمة أساليب تقييمو وقياسو.
أما أهم التوصيات هي :
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 على ادلؤسسات األردنية أن هتتم بصناعة رأس ادلال الفكري وتطوير ادلتوفر منو لديها من خالل إرسال
العاملُت فيها شلن تتوفر فيهم ادلقدرة والكفاءة يف دورات وبعثات علمية وادلشاركة يف ادلؤدترات العلمية سواء
كان داخل األردن أو خارجو كي تتمكن من االعتماد على نفسها لتوفَت ىذا ادلورد االقتصادي النادر
وعدم االعتماد كليا على استقطابو من ادلؤسسات األخرى.
 على ادلؤسسات الصناعية األردنية احلفاظ على ادلوارد البشرية لديها خاصة ادلبدعة منها من خالل توفَت جو
العمل ادلناسب ومنحهم رواتب وحوافز رلزية دتكنهم من التفرغ التام لعملهم يف ىذه الشركة وبالتايل زيادة
اصلازىم وعطائهم.
 على ادلؤسسات األردنية إغلاد قاعدة بيانات مالئمة تتعلق بالعاملُت ادلبدعُت فيها وإغلاد األساليب ادلالئمة
لقياس وتقييم الرأس ادلال الفكري فيها.
-2

نوال يوسف محمد ،منى يونس سعيد (  ،)2112أثر رأس المال الفكري في تحسين األداء
المنظمي دراسة ألراء عينة من تدريسي المعهد التقني بالموصل  ،مجلة العلوم االقتصادية  ،المجلد
الثامن  ،العدد  ،31نيسان .
ىدفت ىذه الدراسة إىل حتديد وتشخيص العالقة التأثَتية بُت متغَتات رأس ادلال الفكري وبُت مؤشرات

حتسُت األداء ادلنظمي من خالل الًتكيز على :
 تقدمي إطار نظري دلفهوم رأس ادلال الفكري واألداء ادلنظمي .
 الكشف عن ظلاذج رأس ادلال الفكري يف ادلؤسسة ادلبحوثة.
 حتديد مؤشرات األداء ادلنظمي.
 حتديد العالقة واألثر بُت رأس ادلال الفكري يف حتسُت األداء ادلنظمي لدى التدريسيُت يف ادلؤسسة ادلبحوثة.
ومن أهم النتائج التي خلصت بها هذه الدراسة مايلي:
 ىناك وعي متزايد بأن رأس ادلال الفكري يف ادلؤسسة يعد من ادلوجودات غَت ادللموسة وادلهمة وأن تفعيل ىذا
ادلورد من خالل استثماره يور قدرة كبَتة للمؤسسة لتحقيق النجاح و النمو وحتسُت األداء.
 ىناك توجها اغلابيا لدى ادلبحوثُت بشأن مؤشرات األداء ادلنظمي الذي ؽلثل قدرة ادلؤسسة على استخدام
مواردىا بالصورة اليت حتقق أىدافها بطريقة كفوءة وفاعلة فضال عن حتقيق األداء ادلنظمي ادلتميز واحملافظة عليو
والعمل على تطوير وحتديث أىدافها  .وىذا مؤشر على ادلؤسسة أن تستثمر رأس ماذلا الفكري فيو  ،كونو أكثر
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األصول قيمة يف ظل اقتصاد يطلق عليو االقتصاد ادلعريف ألنو ؽلثل قوة علمية قادرة على إدخال التعديالت
اجلوىرية على كل شيء يف أعمال مؤسساهتم  ،فضال عن ابتكاراهتم
 ىناك عالقة تأثَت معنوية للمتغَتات ادلستقلة وادلتمثلة مبتغَتات رأس ادلال الفكري اجملتمعة يف مؤشرات األداء
التنظيمي  ،شلا يؤكد على أن رأس ادلال الفكري مصدر توليد الثروة للمؤسسة و العاملُت وتطويرىا من خالل
قدرتو على تسجيل براءات االخًتاع.
ومن أهم ما جاء في هذه الدراسة من توصيات نذكر مايلي :
 من الضروري على ادلؤسسات التعليمية بناء رأس مال فكري ليصبح قاعدة ينطلق منها للتعامل مع التغَتات
البيئية وكذلك التعامل مع االقتصاد القائم على ادلعلومات وادلعرفة من أجل حتسُت مستوى األداء ادلنظمي باجتاه
حتقيق أىدافها.
 ضرورة قيام ادلؤسسات التعليمية بالعمل على استقطاب رأس ادلال الفكري باعتباره أكثر ادلوجودات أعلية
لتحقيق النجاح للمؤسسة فضال عن قدرتو على حتسُت األداء ادلنظمي وتطويره.
 إعطاء فرصة للتدريس ادلتميزين للمساعلة يف حتديد معايَت ومؤشرات األداء ادلنظمي شلا يعطي فرصة أكرب أمامهم
لتحقيقها.
 حث ادلؤسسات على االىتمام بادلورد البشري ألنو يعد مبثابة أصل اسًتاتيجي غَت ملموس.
 -3محمود علي الروسان  ،محمود زلمد العجلوني(  ، )2111أثر رأس المال الفكري في المصارف
األردنية (دراسة ميدانية)  ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية  ،المجلد  ،26العدد الثاني .
ىدفت الدراسة إىل الوقوف على مدى االىتمام الذي توليو ادلصارف األردنية دلوضوع رأس ادلال الفكري،
وذلك من حيث عملية (صناعة  :االستقطاب  :تشيط  ،احملافظة واالىتمام بالزبائن ) ،وعالقة ذلك بالقدرات
اإلبداعية لدى العاملُت يف ىذه ادلصارف  ،وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أعلها:
 إن رأس ادلال الفكري من ادلفاىيم احلديثة الذي مازال ؼلضع الجتهادات متباينة من حيث ادلفهوم
والقياس.
 أن ىناك تأثَت اغلابيا ألبعاد رأس ادلال الفكري (الصناعة ،التنشيط واحملافظة )مع القدرات اإلبداعية ،
وغابت ىذه العالقة بُت بعدي (االستقطاب واالىتمام بالزبائن) يف تنمية القدرات اإلبداعية.
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 ىذا وقد بينت الدراسة أيضا أن االىتمام برأس ادلال الفكري مبتغَتاتو اخلمسة ال ػلظى باالىتمام ادلناسب
إذ مل يرتق ىذا االىتمام إىل مستويات متقدمة.
وخلصت هذه الدراسة بجملة من التوصيات أهمها :
 عدم التفريط يف رأس ادلال الفكري  ،ألنو ؽلثل ثروة كبَتة تساىم يف زيادة قيمتها السوقية.
 تنشيط عملية استقطاب وصناعة رأس ادلال الفكري وإدامتو.
 احملافظة على استقرار األطر العاملة والعمل على تطويرىا باستمرار.
 تشجيع العاملُت يف ادلصارف على تنمية قدراهتم ومهاراهتم الشخصية ،إفساح اجملال أمامهم لالبتكار
واإلبداع.
المطلب الثاني :الدراسات المتعلقة بالميزة التنافسية
-1

دراسة خالد خلف سالم الزريقات  ،محمود إبراهيم نور( " )2112أثر القيادة التحويلية في تحقيق
الميزة التنافسية دراسة تطبيقية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية "  ،مجلة بغداد للعلوم
االقتصادية الجامعة  ،العدد الثالث والثالثون.
ىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة أثر القيادة التحويلية يف حتقيق ادليزة التنافسية يف رلموعة شركات االتصاالت
األردنية ،ومت سحب عينة عشوائية ،بلغ عددىا ( )426وقد مت استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
) )SPSSوتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها:
 وجود أثر ألبعاد القيادة التحويلية يف ادليزة التنافسية ،وأن أبعاد ادليزة التنافسية تفسر ما مقداره()%65.7
من التباين يف ادليزة التنافسية.
 أن توافر أبعاد القيادة التحويلية غالبا ما يساىم يف توزيع األعمال وحتديد مهام األفراد واجملموعات لتحقيق
أىداف ادلؤسسة ،وحتديد ادلستويات اإلدارية ونطاق اإلشراف وحتديد عمليات تنسيق ادلهام مع بعضها
وحتقيق الًتابط بينها جلعل ادلؤسسة تعمل كوحدة واحدة.
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ومن أهم التوصيات التي توصي بها الدراسة مايلي:

 تشجيع وحتفيز األفراد العاملُت يف شركة اتصاالت األردنية على األداء ادلتميز.
 إغلاد مناخ وبيئة تنظيمية زلفزة لتحقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة.
 تدريب مجيع العاملُت يف الشركة االتصاالت االردنية على التكنولوجيا ادلتاحة هبدف االستفادة ادلثلى منها يف
أداء العمل
-2

دراسة عنبر إبراهيم شالش ،سليمان الحوري  ،زلمد سليم الشورة ( ، )2111أثر استخدام التسويق
االلكتروني في تحقيق ميزة تنافسية لشركات الدواء األردنية "دراسة ميدانية "  ،مجلة دراسات ،
العلوم االدارية  ،المجلد  ،38العدد.1
ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على مستوى استخدام التسويق االلكًتوين ،وأثره يف حتقيق ميزة تنافسية
شركات الدواء األردنية،تضمن رلتمع الدراسة مجيع الوحدات الوظيفية يف الشركات الدواء األردنية البالغ عددىا
( )14شركة  ،حيث مت توزيع استبانو الدراسة على مجيع ادلدريُت والبالغ عددىم ( )69مديرا ومت اسًتداد ()66
استبانو صاحلة للتحليل اإلحصائي ،أي ما نسبتو ( )%96من رلموع االستبيانات ،وقد توصلت الدراسة إىل
مجلة من النتائج نذكر منها:

 يتضح أن ىناك توجها ال بأس بو من قبل شركات صناعة الدواء األردنية ضلو استخدام االنًتنت يف التسويق ،
من أجل متابعة متطلبات ادلشًتين ومعرفة آرائهم.
 يتضح أن الشركات الدواء األردنية لديها قدرات تنافسية مكنتها من حتقيق ميزة تنافسية وبالتايل تقدمي منتجات
بأسعار عالية وخدمات بسرعة متميزة.
وخلصت هذه الدراسة ببعض التوصيات منها:
 على شركات الدواء األردنية جعل استخدام تكنولوجيا االنًتنت يف تسويق ادلنتجات جزءا ال يتجزأ من
اإلسًتاتيجية التسويقية  ،وليس رلرد أداة تستخدم يف أوقات ال تتصف باالستمرارية  ،شلا سيكون لو انعكاس
اغلايب يف تعزيز قدراهتا التنافسية زلليا وعادليا.
 ضرورة توفَت بٌت حتتية قادرة على تبٍت استخدام التسويق االلكًتوين .
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 العمل على توفَت شروط األمان والثقة ألطراف عملية الدفع االلكًتوين  ،من خالل اختيار قنوات معروفة
وزلددة -على نطاق العمالء ادلوثوق هبم وذلك من خالل اصلاز ادلعامالت البيعية الكًتونيا بالكامل.
-3

دراسة داسي وهيبة ( ، ) 2112دور إدارة المعرفة في تحقيق ميزة التنافسية دراسة تطبيقية في
المصارف الحكومية السورية ،مجلة الباحث، ،جامعة محمد خيضر-بسكرة-عدد .11
ىدفت ىذه الدراسة إىل تسليط الضوء على أعلية إدارة ادلعرفة يف مواجهة التحديات غَت مسبوقة حاضرا
ومستقبال ،اليت تواجهها قطاع ادلصارف السورية وكشف طبيعة العالقة بُت إدارة ادلعرفة يف تعزيز ادليزة التنافسية
ادلستدامة لقطاع ادلصارف احلكومية السورية.

ومن نتائج الدراسة المتوصل إليها :
 وجود ضعف بنسبة كبَتة يف اعتماد ادلصارف على تكنولوجيا ادلعلومات لعملية إدارة ادلعرفة.
 وجود ضعف يف جودة اخلدمات ادلقدمة من طر ادلصارف احلكومية السورية وعدم تبنيها دلفاىيم إدارة
اجلودة الشاملة.
 وجود اطلفاض يف التكاليف التسويقية ويف تكاليف اخلدمة ادلقدمة للعميل وىذا يعد مؤشر ضعف بالنسبة
للمصارف السورية يف عدم وجود أقسام دلتابعة اخلدمات ادلقدمة للعميل.
أما أهم التوصيات هي:
 تقدمي اخلدمات ادلصرفية من خالل االعتماد على شبكة االنًتنيت العادلية كوسيلة لتقدمي خدمات متميزة إىل
جانب ختفيض التكاليف.
 زيادة االىتمام باحلفز ادلادي وادلعنوي للعاملُت لزيادة الدافعية لديهم وحتقيق رضا العميل.
 استحداث إدارة للمعرفة يف كل مصرف لتشًتك مع نظم ادلعلومات وتكنولوجيتها يف حتقيق ادليزة التنافسية ذلا.
المطلب الثالث  :الدراسات المتعلقة بالمتغيرين معا :
-1

إبراهيم بورنان  ،يوسف بوخلخال ( ،)2111رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة تنافسية في
منظمات األعمال  ،مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول رأس المال الفكري في منظمات األعمال
العربية في االقتصاديات الحديثة يومي 14-13ديسمبر.
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ىدفت ىذه الدراسة إىل زلاولة التعريف بإدارة رأس ادلال الفكري و توضيح سلتلف العوامل ادلؤثرة على ادليزة
التنافسية وتفسَت عالقة االرتباط بُت رأس ادلال الفكري وادليزة التنافسية للمؤسسة وتوصلت ىذه الدراسة إىل عدة
نتائج نذكر منها:
أن إدارة رأس ادلال الفكري ىو الركيزة االساسية لبناء التقدم االقتصادي بصفة عامة وصلاح ادلؤسسات بصفة خاصة.
أن القرارات ادلتعلقة برأس ادلال الفكري ىي قرارات إسًتاتيجية ألهنا وسيلة أو أداة لتحقيق أىداف ادلؤسسة.
أن إدارة األصول ادلعرفية ىي أداة قوية لإلدارة.
أما أهم التوصيات هي:
على ادلؤسسة أن تدرك أن ىناك اختالف يف قيمة ىذه األصول ،فبعض األصول حتتاج إىل تنميتها واالستثمار فيها،
وبعضها ػلتاج لوقف االستثمار فيو ،أما البعض األخر فقد ال يكون ذو قيمة على اإلطالق وال حىت يتسٌت ذلا إدارة
األصول ادلعرفية بفعالية.
على ادلؤسسات أن تدرك أن كل األفراد ليسوا متشاهبُت ،بل أن قيمتهم ختتلف مبدى قدرهتم على خلق وحتديد مستقبل
ادلؤسسة  ،ومن مث من احملتمل أن يتم إدراكهم ومكافأهتم ومعامالهتم معاملة متمايزة حىت نساعدىم على اخللق واالبتكار
واإلبداع  ،لتحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة  ،أو حتصيل مزيد من القيمة من وراء ابتكاراهتم.
-2

دراسة مصطفى رجب علي شعبان ( ،)2111رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية
لشركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال "دراسة حالة"  ،رسالة ماجستير إدارة األعمال ،جامعة
فلسطين .
ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على مستوى توافر متطلبات رأس ادلال الفكري بأبعاده الثالثة (البشري،

واذليكلي  ،والعالقات )لدى شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية جوال ،وإبراز دور رأس ادلال الفكري ومكوناتو يف
حتقيق ادليزة التنافسية للشركة  ،وتوصلت ىذه الدراسة إىل عدة نتائج أعلها :
 ىناك تفاوت يف مكونات رأس ادلال الفكري يف حتقيق ادليزة التنافسية لشركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية
جوال ،وأن رأس ادلال البشري ىو اجملال األقل تأثَتا يف حتقيق ادليزة التنافسية للشركة.
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 ىناك تفاوت يف مكونات رأس ادلال الفكري يف حتقيق ادليزة التنافسية لشركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية
جوال ،وأن رأس ادلال اذليكلي يأيت يف الًتتيب أعلية وتأثَتا يف حتقيق ادليزة التنافسية للشركة.
 يوجد فروق ذات داللة إحصائية الستجابات ادلبحوثُت حول مستوى توفر متطلبات رأس ادلال الفكري وحتقيق
ادليزة التنافسية للشركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية جوال تعزى للمتغَتات (ادلؤىل العلمي ،ادلسمى الوظيفي،
رلال الوظيفة احلالية يف الشركة.
وخلصت هذه الدراسة بعدة توصيات نذكر منها:
 ضرورة التعامل مع رأس ادلال الفكري على أنو مورد رئيسي واسًتاتيجي من بُت ادلوارد ادلختلفة اليت دتتلكها ،
واحلفاظ عليو وتطويره بشكل مستمر  ،والتأكيد على أعلية ودوره يف صلاح الشركة وحتقيق ادليزة التنافسية ذلا،
وخاصة يف ظل ثروة ادلعلومات وانفتاح العامل بادلعلومات وادلعرفة.
 ضرورة إجراء تقييم دوري للمعرفة لدى العاملُت بالشركة  ،وربط نتائج التقييم بنظام احلوافز وادلكافآت و
الًتقيات.
 ضرورة أن تقوم إدارة ادلؤسسة بتشجيع بناء فرق العمل شلا لو دور يف تكوين رأس ادلال البشري ادلتميز الذي
يسهم يف حتقيق ادليزة التنافسية للشركة.
المطلب الرابع  :التعليق على الدراسات السابقة وما يميز الدراسة الحالية عنها
جاءت الدراسة احلالية بناءا على ما طرحتو الدراسات السابقة يف حقل رأس ادلال الفكري وادليزة التنافسية  ،وما توصلت
إليو من استنتاجات وما أفرزتو من توصيات  ،حيث ساعلت الدراسات السابقة يف إعطاء إطار مفاىيمي دلتغَتات
الدراسة من خالل التعرف على بعض ادلصادر البحثية النظرية والتطبيقية  ،شلا مهد الطريق أمامنا يف بناء منهجية الدراسة
بتحديد ادلشكلة وعينة الدراسة  ،وبناء أداة لقياس دور رأس ادلال الفكري يف حتقيق ادليزة التنافسية بادلؤسسة زلل
الدراسة.
وختتلف ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة :
 حتاول ىذه الدراسة ربط دور رأس ادلال الفكري مبتغَت ىام ؽلكن من خاللو الوصول إىل النجاح و ىو ادليزة
التنافسية ،وما ؽليز ىذه الدراسة احلالية ىو الدراسة ادليدانية حيث مل تتناول الدراسات السابقة اليت بُت أيدينا
مؤسسة النسيج والتجهيز  TIFIBبسكرة.
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 ختتلف الدراسة احلالية عن سابقاهتا من حيث أىدافها ومنطلقاهتا.
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الفصل األول
خالصة الفصل

حاولنا التعرف يف ىذا الفصل على منهجية الدراسة حيث تناولنا إشكالية الدراسة  ،أعليتها وأىدافها ،كما حاولنا
صياغة فرضيات للدراسة ووضحنا ادلنهج ادلتبع فيها  ،إضافة إىل وضع ظلوذج مقًتح للدراسة واختباره للوصول إىل صورة
تعكس العالقة بُت رأس ادلال الفكري وادليزة التنافسية .
كما بينا األساليب اإلحصائية ادلستخدمة يف حتليل البيانات لنختم بعرضنا ألىم الدراسات السابقة وما ؽليز الدراسة
احلالية عنها.
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ﺗﻤﻬﻴﺪ
ﲢﺘﺎج اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ إﱃ رأس اﳌﺎل ﻹدارة ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎ ﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎ ﺎ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن
ﳒﺎﺣﻬﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل اﳌﺎدي ،ﻟﻜﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺪأ ﺑﺎﻻﳓﺴﺎر ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺻﺒﺤﺖ اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﲤﺜﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﺘﻔﻮق ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎ ﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺸﺄ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻫﺬا اﻷﺧﲑ اﻟﺬي اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺣﻮل إﻋﻄﺎء ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻪ  ،وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول:ﻣﺎﻫﻴﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻜﻮﻧﺎت رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :أدوار رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ،ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ و أﺳﺒﺎب اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ :آﻟﻴﺎت ﺑﻨﺎء رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي وﳕﺎذج ﻗﻴﺎﺳﻪ.
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول  :ﻣﺎﻫﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي
ﻳﻌﺪ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﺛﺮوة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت و ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﳍﺎ وأﺳﺎس ﳒﺎﺣﻬﺎ وﺗﻔﻮﻗﻬﺎ و ﺿﻤﻦ ﻫﺬا ا ﺎل
ﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي:
إن ﻣﺼﻄﻠﺢ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي اﺳﺘﺨﺪم ﻷول ﻣﺮة ﻋﺎم ،19 58ﺣﲔ أﺷﺎر ﳏﻠﻠﲔ ﻣﺎﻟﻴﲔ ﰲ ﺳﻴﺎق وﺻﻔﻬﻤﺎ
ﻟﺘﻘﻮﳝﺎت ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة اﳌﺘﻌﺪدة ﰲ أﻋﻤﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ أ ن أﻋﻤﺎل ﺗﻘﻮﳝﻬﺎ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﳚﻮز أن
ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻌﻼوة اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ  .ﻇﻠﺖ اﻟﻔﻜﺮة ﻧﺎﺋﻤﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﳌﺪة رﺑﻊ ﻗﺮن ،إﱃ أن ذﻛﺮ واﻟﱰ ورﻳﺴﺘﻮن ) Walter
 (Wristonوﻫﻮ رﺋﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﺒﻨﻚ ﺳﻴﺘﻴﻜﻮب أﻛﱪ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  ،أن ﺑﻨﻜﻪ وﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى ﳝﺘﻠﻜﻮن رأس ﻣﺎﻻ
ﻓﻜﺮﻳﺎ ذا ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ.

1

وﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻓﻘﺪ ورد ﻣﺼﻄﻠﺢ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ واﺧﺘﻠﻔﺖ ﺑﺎﺧﺘﻼف أراء اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺣﻴﺚ:
ﻋﺮﻓﻪ ) (Stewartﺑﺄﻧﻪ" ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﳋﱪات اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺜﺮوة
وﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ".

2

ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ" Heene، Hamel ,أن رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﺪرة ﻣﺘﻔﺮدة ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﳌﻬﺎرات
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻔﻮق ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ،ﲝﻴﺚ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻣﻦ
أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ".

3

ﺑﻴﻨﻤﺎ " Elrichاﻋﺘﱪﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲟﻌﺮﻓﺔ واﺳﻌﺔ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ و اﻟﻔﺮص اﻟﱵ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ" .

4

1ﺗﻮﻣﺎس ﺳﺘﻴﻮارت  ،ﺛﺮوة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  ،ﺗﺮﲨﺔ ﻋﻼ أﲪﺪ ﺻﻼح  ،اﻟﺪار اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ﻣﺼﺮ  ،2004،ص .12
2ﻫﺎﱐ ﻣﺣﻣد اﻟﺴﻌﻴﺪ  ،رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ،دار اﻟﺴﺤﺎب ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻣﺼﺮ  ،2008 ،ص .18

 3ﻋﺠﻴﻠﺔ ﻣﺣﻣد ،ﺑﻦ ﻧﻮي ﻣﺼﻄﻔﻰ  ،دور رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ -اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل
إدارة وﻗﻴﺎس رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة  ،ﻳﻮﻣﻲ 13و ،14ﻣﺎي.2005 ،
 4زﻛﺮﻳﺎ ﻣﻄﻠﻚ اﻟﺪوري  ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺳﺎﱂ  ،رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ  ،دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺼﺎﻻت

اﻟﺠﺰاﺋﺮ  ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ  ،اﻟﺸﻠﻒ ،
 14-13دﻳﺴﻤﱪ  ،2011 ،ص .7
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أﻣﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻌﺮﻓﺘﻪ "ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻔﺌﺘﲔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﻏﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي  ،و رأس اﳌﺎل اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ".

1

أو ﻫﻮ" ﻗﺪرات ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻓﻜﺮﻳﺔ ﲤﻜﻦ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ و ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ".

2

وﻳﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ" أﻧﻪ ﳔﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺘﻠﻜﻮن ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ دون ﻏﲑﻫﻢ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻫﺬﻩ
اﻟﻘﺪرات ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة أو ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻓﻜﺎر ﻗﺪﳝﺔ ﲤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وﺗﻌﻈﻴﻢ ﻧﻘﺎط ﻗﻮ ﺎ
وﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎص اﻟﻔﺮص اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ".

3

داﺋﻤﺎ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻹﻃﺎر ﻋﺮف رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻋﻠﻰ" أﻧﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﳌﺘﻜﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ
اﳌﻌﺎرف :ﻣﻌﺎرف ﻇﺎﻫﺮة ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ أو ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ وﻣﻦ ﰒ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ وﺛﺎﺋﻖ ،ﻣﻌﺎرف ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﳋﱪات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ".

4

إذن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻫﻮ" اﳌﻌﺮﻓﺔ ،اﳌﻬﺎرة و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﳋﻠﻖ
ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳋﱪات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﳋﻠﻖ
ﻧﻈﺎم ﳏﱰف داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ".
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ:أﻫﻤﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي.
ﻳﻠﻌﺐ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺎت ،ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺘﻪ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺼﺪر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ودﻋﺎﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة وﺗﱪز أﳘﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل:

 1ﻋﺒﻮ ﻋﻤﺮ ،ﻋﺒﻮ ﻫﻮدة  ،ﻣﺆﺷﺮات وﳕﺎذج ﻗﻴﺎس رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ،اﻟﺸﻠﻒ 14-13 ،دﻳﺴﻤﱪ ،2011ص .3
2ﻛﻤﺎل ﳏﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ اﳊﻮا ﺟﺮة ،أﺛﺮ إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ  ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻟﺪوﱄ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺣﻮل إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﰲ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ  ،،ﻗﺴﻢ إدارة اﻷﻋﻤﺎل  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ،أﻓﺮﻳﻞ  ،2007ص.4
 3ﺳﻬﺎم اﻟﻌﻘﻮن وآﺧﺮون  ،رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺸﺮوع ﻧﻬﻀﻮي ﻳﻨﺘﻈﺮﻩ اﻟﻜﺜﻴﺮ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ
ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ،14-13 ،دﻳﺴﻤﱪ  ،2011ص.3

 4ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻲ اﻟﺮوﺳﺎن  ،ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺠﻠﻮﱐ ،أﺛﺮ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻓﻲ اﻹﺑﺪاع ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻷردﻧﻴﺔ ) دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ(  ،ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ،ا ﻠﺪ  ، 26اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ  ،2010 ،ص. 43
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

 ﻳﻌﺪ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺴﻼح اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﻴﻮم ،ﻷن اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﲤﺜﻞ اﻟﻘﻮة
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﳋﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.

1

 ﳝﺜﻞ ﻛﻨﺰا ﻣﺪﻓﻮﻧﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻣﻦ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ،و اﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ ﻟﻠﻮﺟﻮد واﳌﻤﺎرﺳﺔ وﻳﻌﺪ أﺣﺪ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ
ﻫﻮ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ.

2

 ﻳﻌﺪ ﻣﻮرد ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻷن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻴﻮم
ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻬﺎرات واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ واﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﰲ اﻟﺴﻮق.
 ﻳﻌﺪ ﻣﺼﺪر ﺛﺮوة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.

3

4

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ:ﺧﺼﺎﺋﺺ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي
ﻳﺘﻤﻴﺰ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ أﳘﻬﺎ :
أوﻻ :اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ :وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ:

5

 رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻳﺘﻮزع ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺪءا ﻣﻦاﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﺻﻮﻻ إﱃ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،وإذا ﻛﺎن ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ .
 أن رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﳝﻴﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﳌﺮﻧﺔ. ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺮﻣﺰ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ. -ﻳﺒﺘﻌﺪ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻋﻦ اﳌﻴﻞ ﺻﻮب اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ .

 1ﻋﺎدل ﺣﺮﺣﻮش اﳌﻔﺮﺟﻲ ،أﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ  ،اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي وأﺛﺮﻩ ﻧﺠﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ) دراﺳﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻷراء ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺎدة

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ( ،ورﻗﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﻼل اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ  ،ﻋﻤﺎن اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﻷردﻧﻴﺔ  ،27-26أﻓﺮﻳﻞ ،2005ص .3
2أﲪﺪ اﳋﻄﻴﺐ  ،ﺧﺎﻟﺪ زﻳﻐﺎن  ،إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺤﺪﻳﺚ  ،ﻋﻤﺎن  ،اﻷردن ،2009 ،ص.12

3زﻛﺮﻳﺎ اﻟﺪوري،أﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ ،إدارة اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت أﻋﻤﺎل اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،دار اﻟﻴﺎزوري ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،2009 ،ص
ص.158
4

ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.

5طرﺷﻲ ﺳﻬﺎم ،ﺷﺗوح دﻻل  ،رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ودورﻩ ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ،ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول  :رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ  ،اﻟﺷﻠف 14-13 ،دﯾﺳﻣﺑر 2011 ،ص .8
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ﺛﺎﻧﻴﺎ:اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ :وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ:

اﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي
1

 أن رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﲟﻬﺎرات ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ. ﻳﺘﺼﻒ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﲞﱪات ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ . ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﳝﺘﻠﻚ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﺷﻬﺎدة أﻛﺎدﳝﻴﺔ ،ﺑﻞ اﻟﻀﺮورة ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ.ﺛﺎﻟﺜﺎ:اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ :وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ:

2

 ﳝﻴﻞ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي إﱃ ﲢﻤﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﰲ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة . ﳛﺒﺬ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻼﺗﺄﻛﺪ. ﻳﺘﺼﻒ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﺑﺎﳌﺒﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﻷﻓﻜﺎر واﳌﻘﱰﺣﺎت اﻟﺒﻨﺎءة. ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻢ اﻟﻘﺮارات ﺑﺪون ﺗﺮدد. رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﲟﺴﺘﻮى ذﻛﺎء ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق. ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﱪات اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺪ ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺧﱪات ﻏﲑﻩ،ﻛﻤﺎ اﻧﻪﻳﺘﻤﻴﺰ ﲟﺜﺎﺑﺮة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ .
 -ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺜﻘﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ وﳚﺐ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ و اﻟﻌﻤﻞ.

1

ﻣﺣﻣود ﻋﻠﻲ اﻟروﺳﺎن  ،رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري واﻟﻣﺻﺎرف اﻷردﻧﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ  ،ﺑﺣث ﻗدم إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣول :إدارة وﻗﯾﺎس رأس اﻟﻣﺎل

اﻟﻔﻛري ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌد دﺣﻠب  ،اﻟﺑﻠﯾدة  14-13 ،ﻣﺎي  ،2008 ،ص .7
2

ﺣرﯾري ﺑوﺷﻌور  ،ﺻﻠﯾﺣﺔ ﻓﻼق ،رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ودورﻩ ﻓﻲ دﻋم اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل  ،ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول رأس اﻟﻣﺎل

اﻟﻔﻛري ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ  ،اﻟﺷﻠف ،
 14-13دﯾﺳﻣﺑر  ،2011ص .264
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻜﻮﻧﺎت رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي:
إن ﻣﻜﻮﻧﺎت رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﳐﺘﻠﻔﺔ وﳍﺎ ﻋﺪة ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت وﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺣﻴﺚ ﻗﺴﻤﻬﺎ )(skandiaإﱃ ﻣﻜﻮﻧﲔ ﳘﺎ
رأس اﳌﺎل اﳍﻴﻜﻠﻲ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﱪﳎﻴﺎت ،اﳌﻌﺪات ،اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ...اﱁ ﲟﻌﲎ آﺧﺮ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،أﻣﺎ اﳌﻜﻮن
اﻟﺜﺎﱐ ﺣﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﳝﺜﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎرات وﻛﺬا ﻗﺪرات اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺣﻠﻮل
ﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻼء

.

ﻫﺬا و ﻗﺪ ﻗﺴﻤﻬﺎ ) ( Brookingsإﱃ أرﺑﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت أو ﻓﺌﺎت ﻫﻲ :اﻷﺻﻮل اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ  :وﺗﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ اﳉﻮاﻧﺐ
ﻏﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﻼء  ،اﻷﺻﻮل اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﺸﻤﻞ اﳋﱪات اﳌﱰاﻛﻤﺔ  ،ﻗﺪرات اﻻﺑﺘﻜﺎر واﳌﺆﺷﺮات
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺪى ﻗﺪرة اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻷداء ﰲ ﻣﻮاﻓﻖ ﳐﺘﻠﻔﺔ  ،أﺻﻮل اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع وﺣﻘﻮق
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وأﺧﲑا أﺻﻮل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ  :وﺗﺘﻀﻤﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،
وﻃﺮق ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳋﻄﺮ وأﺳﺎﻟﻴﺐ إدارة ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ  ،وﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻼء وﻧﻈﻢ اﻻﺗﺼﺎل.1.
أﻣﺎ ) (Mckenzy & winkenﻓﻘﺪ وﺿﻌﺎ اﳌﻌﺎدﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﻤﺎ ﳌﻜﻮﻧﺎت رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي
وﻫﻲ :رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي = رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي  +رأس اﳌﺎل اﳍﻴﻜﻠﻲ.
رأس اﳌﺎل اﳍﻴﻜﻠﻲ= رأس اﳌﺎل اﻟﺰﺑﻮﱐ +رأس اﳌﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
رأس اﳌﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ =رأس اﳌﺎل اﻻﺑﺘﻜﺎري +رأس ﻣﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

2

إﻻ أن ﺗﺼﻨﻴﻒ  Stewartﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ وﻫﻮﻣﺎ ﺳﻨﻮﺿﺤﻪ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي
أوﻻ:ﻣﻔﻬﻮم رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي وأﻫﻤﻴﺘﻪ:
ﻳﻌﺪ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎت رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي وﻇﻬﺮت ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ أول ﻣﺮة ﰲ أﻋﻤﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي
)( Schultzﰲ ﺳﻨﺔ  ،1961ﺣﻴﺚ اﻋﺘﱪ أن ﻛﻔﺎءات وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮد ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﺬي ﳝﻜﻦ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻪ.
1

ﻣﺻطﻔﻰ رﺟب ﻋﻠﻲ  ،رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺟوال "دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ" ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر إدارة أﻋﻣﺎل  ،ﻛﻠﯾﺔ

اﻟﺗﺟﺎرة ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻏزة ،2011 ،ص44
2

ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﺟﺎب اﻟرب  ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺻرﯾﺔ  ،ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻌﺷرى  ،اﻟﻘﺎﻫرة .113 ،2006 ،
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وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ،ﻓﻘﺪ ورد ﻣﺼﻄﻠﺢ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ وذﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﻼف آراء اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ
ﺣﻴﺚ:
ﻋﺮﻓﻪ )(Westphalenﻋﻠﻰ "أﻧﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻘﺪرات واﳌﻬﺎرات واﻟﻜﻔﺎءات واﳋﺼﺎﺋﺺ اﻷﺧﺮى اﳌﺘﺠﺴﺪة ﰲ
اﻷﻓﺮاد ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻄﺮﻳﺔ أو ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ".

1

وﻋﺮﻓﻪ ) (Edvinsonﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻫﻮ" ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات واﻹﺑﺪاع وﻣﻘﺪرة اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻻﳒﺎز ﻣﻬﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ ".2
ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ وﻫﻴﺐ وآﺧﺮون ﺑﺄﻧﻪ "ﳝﺜﻞ ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ  ،اﻟﻜﻤﻲ واﻟﻨﻮﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ  ،ﻓﺎﳉﺎﻧﺐ
اﻟﻨﻮﻋﻲ ﳝﺜﻞ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ واﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻮﻋﻲ
اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳋﱪة واﳌﻌﺮﻓﺔ.أﻣﺎ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻜﻤﻲ ﻓﻴﺤﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺠﻢ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن".

3

وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻋﺮﻓﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "اﳌﻌﺮﻓﺔ اﶈﻔﻮﻇﺔ ﰲ ذﻫﻦ اﻟﻔﺮد واﻟﱵ ﻻ ﲤﻠﻜﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮد ﺷﺨﺼﻴﺎ.
ﲟﻌﲎ آﺧﺮ أﻧﻪ اﳌﻮرد اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أي اﳌﻮرد اﻟﺬي
ﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ".

4

ﻳﺼﻊب ﻧﺳﺧﻪ أو ﺗﻘﻠﯾدﻩ ﻣن ﻗﺑل أي ﻣؤﺳﺳﺔ أﺧرى ﻏﯾر اﻟﺗﻲ

5

ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى "ﳎﻤﻮع اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺘﻠﻜﻮن ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات وﻗﺎﺑﻠﻴﺎت ﻧﺎدرة وذات ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ زﻳﺎدة
ﺛﺮو ﺎ اﳌﺎدﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ".

6

داﺋﻤﺎ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻹﻃﺎر ﻋﺮف رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﳎﻤﻮع اﳋﱪات اﳌﻌﺎرف واﻟﻄﺎﻗﺎت واﳊﻤﺎس و اﻹﺑﺪاع
واﻟﺼﻔﺎت اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻳﺴﺘﺜﻤﺮوﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ.

7

 1ﻣﺆﻳﺪ اﻟﺴﺎﻋﺪي،ﻣﺴﺘﺠﺪات ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وإدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،دار اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن،2011،ص .289
2ﻋﻤﺮ أﲪﺪ ﳘﺸﺮي ،إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﺮﻳﺎدة  ،دار اﻟﺼﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  ،ﻋﻤﺎن  ، 2013 ،ص.263
 3ﻋﺎدل ﺣﺮﺣﻮش اﳌﻔﺮﺟﻲ ،أﲪﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﱀ  ،رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي :ﻃﺮق ﻗﻴﺎﺳﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ
،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،2007،ص.9

4ﻓﺮﻳﺪ ﻛﻮرﺗﻞ ،ﻣﻘﻴﻤﺢ ﺻﱪي،ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :دراﺳﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج وﺗﺴﻮﻳﻖ

اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت-ﺳﻮﻧﺎ ﻃﺮاك ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل  :إدارة وﻗﻴﺎس رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﺪ دﺣﻠﺐ اﻟﺒﻠﻴﺪة  ،ﻛﻠﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،13،14ﻣﺎي،2008،ص.12

5ﻫﺎﺷﻢ اﻟﺸﻤﺮي  ،ﻧﺎدﻳﺔ اﻟﻠﻴﺜﻲ  ،اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  ،ﻋﻤﺎن  ،2008 ،ص.50

6ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي ،أﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ ،إدارة رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ،دار اﻟﻴﺎزوري ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  ،ﻋﻤﺎن ، 2009،ص.239

7ﺻﺎﱀ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﻮﻧﺲ اﻟﺸﻌﺒﺎﱐ  ،اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻘﻴﺎس رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺎ ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ  ،ﲝﺚ ﻣﻘﺪم إﱃ اﳌﺆﲤﺮ
اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل ادارة وﻗﻴﺎس رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة  ،14-13 ،ﻣﺎي ،2008ص .7
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ﻓﺎﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﳏﺴﻮﺑﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ أﻧﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺪرﻳﺐ
ورﻋﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﰐ ﻋﻠﻰ وﻗﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ.

1

وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي أﳘﻴﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﲡﻌﻠﻬﺎ أﻣﺎم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت وﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:

2

 اﺳﺘﻘﻄﺎب أﺣﺴﻦ اﳌﻮاﻫﺐ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ:أي أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ذات ﻧﻈﺎم ﻓﻌﺎل ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﻌﻴﲔ ،واﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳉﺪد وﺗﻮﻓﲑ أﺳﺲ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻧﻘﻞ اﳋﱪة.
 إﻏﻨﺎء رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ :وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﲢﻔﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم
ﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻛﺘﺴﺎ ﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ.
 اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ :وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻧﻈﻢ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹدارة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺑﺪاع
واﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة.
 إﳚﺎد ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ :ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﺄن رأس ﻣﺎﳍﺎ ﰲ ﻋﻘﻮل اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻐﺎدرون اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺎﻳﺔ
اﻟﻴﻮم واﻟﺬﻳﻦ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻘﻄﺒﻬﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ أﺧﺮى و ﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﳚﺎد أﺳﺲ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ وﺗﺮﺳﻴﺦ
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ.

3

ﺛﺎﻧﻴﺎ:ﺧﺼﺎﺋﺺ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي:
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﰲ:

4

 إن رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺒﻌﺪﻳﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ أي ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي اﶈﺴﻮﺑﺔ أو اﳌﻘﺪرة ﰲ ﺎﻳﺔاﻟﺴﻨﺔ أو ﰲ وﻗﺖ ﻣﻌﲔ ،واﻟﺘﺪﻓﻖ أي اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﺮأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي اﳌﺘﻮﻟﺪة ﻣﻦ ﺳﲑورة ﻋﻤﻞ
أﻓﺮادﻩ.
 إن رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام وﳝﻴﻞ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﺬاﰐ )ﺣﻴﺚ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎلﻣﺼﺪر ﳌﻌﺮﻓﺔ أﻓﻀﻞ ،أوﺳﻊ ،أﻋﻤﻖ وأﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ( ،وﻫﺬا ﺧﻼف رأس اﳌﺎل اﳍﻴﻜﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﻘﺎدم ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
 1ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ ،إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،دار ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،2001 ،ص.49

2ﻣﻮﺳﻰ رﲪﺎﱐ  ،ﺻﺒﺎح ﺗﺮﻏﻴﲏ ،دور اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل :رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ
ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ،اﻟﺸﻠﻒ – ،ﻳﻮﻣﻲ  14-13دﻳﺴﻤﱪ.9 ،2011 ،

 3راﺑﺢ ﻋﺮاﺑﺔ  ،ﺣﻨﺎن ﺑﻦ ﻋﻮاﱄ  ،ﻣﺎﻫﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي  ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎﻣﺲ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ  ،اﻟﺸﻠﻒ،14-13 ،دﻳﺴﻤﱪ،2011
ص .10

 4ﺻﻮﱀ ﲰﺎح ،دور ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،أﻃﺮوﺣﺔ
دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳎﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،2012،2013 ،ص .63
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اﻟﺼﺮﳛﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ أﻧﻈﻤﺘﻪ وإﺟﺮاءاﺗﻪ،ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻮﻗﺖ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﰲ
ﺗﺮاﻛﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳋﱪة.
 إن دورة ﺣﻴﺎة اﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي )ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﳌﻌﺮﻓﺔ ( ﻫﻲ أﻃﻮل ﻣﻦدورة ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﺞ أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،و ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﳌﻌﺮﻓﺔ و
اﳋﱪة اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺮأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﳑﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮص أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲡﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ.
 إن رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻳﻈﻞ ﻫﻮ اﻟﺸﻜﻞ اﻷرﻗﻰ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮﺣﻴﻮﻳﺔ وﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﲡﺪﻳﺪ ﻧﻔﺴﻪ وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﳌﺘﺠﺪدة  ،إن ﳐﺎﻃﺮﺗﻪ ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺪﻳﺪا ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻘﺺ أو اﻟﺘﺴﺮب أو ﻋﺪم اﻟﻮﻻء.
 -إن ﻣﻨﺤﲎ إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻪ ﻳﺘﺼﺎﻋﺪ ﺑﻨﻔﺲ اﲡﺎﻩ ﻣﻨﺤﲎ ﺧﱪاﺗﻪ وﻣﻬﺎرﺗﻪ.

1

 أن ﻋﻤﺮﻩ اﳌﻌﻨﻮي ﻳﺘﺠﺪد ﻣﻊ ﺗﻐﲑات اﻟﻌﺼﺮ وﻟﻦ ﻳﻨﺪﺛﺮ إﻻ ﺑﺘﻮﻗﻒ ﻋﻤﺮﻩ اﻟﺰﻣﲏ.ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﻜﻮﻧﺎت رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي:
ﻳﺘﻜﻮن رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 (1رأس اﳌﺎل اﻟﻘﻴﻤﻲ واﻷﺧﻼق اﻟﺬي ﳝﺘﻠﻜﻪ اﻟﻔﺮد وﳝﺎرﺳﻪ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ.

2

 (2اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ ﻋﻘﻮل اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وأذﻫﺎ ﻢ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﻗﻴﻢ.
 (3اﻻﺑﺘﻜﺎر:وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﳌﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺣﻠﻮل ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﺬا اﳉﺰء ﻣﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﺿﺮوري وأﺳﺎﺳﻲ ﻹﺑﺪاع اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﳌﻘﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﳌﻮاﻗﻒ اﳉﺪﻳﺪة.

3

 (4اﳌﻘﺪرة اﳌﻬﻨﻴﺔ:وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،اﳋﱪة اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻷداء اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ وﺗﻘﺴﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎرة.

1

4

ﻋﺎدل ﺣرﺣوش اﻟﻣﻔرﺟﻲ ،أﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.9

2ﻋﻣر أﺣﻣد ﻫﻣﺷري،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص.263،

3

ﺑﺴﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﻳﻮﺳﻒ،أﺛﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ورأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷداء اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ،دراﺳﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ،

أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ،ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ ،اﻟﻌﺮاق،2005،ص .40
4ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ص.41
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 (5اﳌﻘﺪرة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :وﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ و اﻻﻗﱰان ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻫﻲ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﺮد ﻣﻊ
اﻷﻓﺮاد اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷداء اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ.

1

 (6رأس اﳌﺎل اﻟﻨﻔﺴﻲ :وﻳﻌﺮف ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد واﻟﱵ ﲤﺘﺎز ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎؤل
اﻹﳚﺎﰊ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻵن وﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﳌﻮاﻇﺒﺔ ﺑﻐﺮض ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف،وﻳﺸﻤﻞ دواﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
واﲡﺎﻫﺎ ﻢ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﻌﻤﻞ ودرﺟﺔ رﺿﺎﻫﻢ ﻋﻨﻪ واﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﻪ ووﻻﺋﻬﻢ ﻟﻪ ،ودرﺟﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﻪ
وﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ وﺑﻨﺎءة وﻗﺪ ﻳﻜﺎﻓﺄ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ
اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.

2

راﺑﻌﺎ :ﻣﺆﺷﺮات رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي:
ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻣﺎﻳﻠﻲ:
 -1ﻗﺪرات اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ و ﺗﺸﻤﻞ:

3

 اﻟﻘﻴﺎدة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮدة اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ . ﻗﺪرة اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ . ﻛﻔﺎءة ﻗﺪرة اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ . -2إﺑﺪاع اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﺗﺸﻤﻞ:

4

 ﻗﺪرات اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ. اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ. 1ﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ،إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،دار اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن،2008،ص.291
2ﻋﻤﺮ أﲪﺪ ﳘﺸﺮي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.264
3ﺣﺴﲔ ﺣﺴﺎﱐ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ ﺣﺮﻳﺮي ،ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي :ﺗﺤﺪي ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ)إﺷﺎرة ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ(،
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎﻣﺲ :رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ  :ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﻳﻮﻣﻲ  8-7دﻳﺴﻤﱪ ،2010ص .4
4

ﺑﻦ ﻋﻴﺸﻲ ﺑﺸﲑ،ﺑﻦ ﻋﻴﺸﻲ ﻋﻤﺎر،دور رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ –ﺑﺴﻜﺮة ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺮؤﺳﺎء،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ،اﻟﺸﻠﻒ،14-13،دﻳﺴﻤﱪ،2011،ص،ص.4-3
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 -3اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﺗﺸﻤﻞ:
 ﺗﻄﺎﺑﻖ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ ﻗﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ. درﺟﺔ رﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ . ﻣﻌﺪل دوران اﻟﻌﻤﻞ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ.ﺧﺎﻣﺴﺎ:ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي:

ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك إﲨﺎع ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﳏﺪدة ﻟﻠﺮأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﳘﻬﺎ:
-1

1

ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻓﻠﻴﺒﺲ وﻫﻲ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻗﻴﺎس اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ:
أ -اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول:اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷول ،وﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻳﻘﻴﺲ اﻷﺛﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﺬي
ﳛﺪﺛﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﳝﺘﻠﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻳﺸﻤﻞ:اﻹﺑﺪاع ،اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ودوران اﻟﻌﻤﻞ،و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،واﳋﱪة ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳉﺪارات،اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻛﺎدﳝﻲ،واﻟﻘﻴﺎدة
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
ب-

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ:وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻳﺸﻤﻞ ﻓﻮاﺋﺪ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ودورة ﺣﻴﺎة اﻟﻌﻤﻞ ،وﳎﻤﻮع

ﻋﻮاﺋﺪ اﳌﻮﻇﻔﲔ وﺧﻠﻖ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﺎن وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻹدارﻳﺔ واﻣﺘﻼك اﳌﻮﻇﻒ
وأﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ.
 -2ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻛﺮاﻓﻴﺘﺮ:ﺻﻨﻒ ﻛﺮاﻓﻴﺘﺰ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ إﱃ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻛﻠﻴﺔ وﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺟﺰﺋﻴﺔ .
أ -اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ وﺗﺸﻤﻞ:
 ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ. ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ . ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻜﻔﺆة. ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻜﻔﺆة إﱃ ﻧﻘﻮد. ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺣﺴﺎب اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺬي ﲢﻘﻘﻪ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.1ﻧﺎﺻﺮ ﳏﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﺟﺮادات وآﺧﺮون ،إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،دار اﻟﻴﺎزوري ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2011 ،ص-ص.25
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ب -اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻜﻠﻴﺔ وﺗﺸﻤﻞ:

اﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي
1

 اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ . ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﳑﺎرﺳﺎت إدارة اﻷﻓﺮاد. ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﲡﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ. ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ إدارة اﻷﻓﺮاد واﻷﻣﻮال. ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ . ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ. -3ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﺎرﺷﺎل وأوﻟﻴﻔﺮ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ:
 ﻗﻴﺎس اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﳎﺎل ﳏﺪد ،وﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ إﺿﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﻳﺆدﻳﻪ ﻣﻦﳝﺘﻠﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺮﻓﺔ.
 ﻗﻴﺎس اﳌﻬﺎرة اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎ اﻟﺸﺨﺺ واﻟﱵ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻹﳒﺎز أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺑﺪﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وﰲ وﻗﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺬيﻳﻘﻀﻴﻪ اﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ اﻟﺬي ﻻ ﳝﺘﻠﻚ ﺗﻠﻚ اﳌﻬﺎرة ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﻬﺎرة ﰲ ﲢﺴﲔ ﺻﻴﻎ
اﻟﻌﻤﻞ أو وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج وﻏﲑﻫﺎ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﱵ أﺿﺎﻓﺘﻬﺎ اﳌﻬﺎرة.
 ﻗﻴﺎس ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻠﻮك اﻟﺬي ﻳﺴﻠﻜﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻓﻬﻨﺎك ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﺣﱰام اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻮﺻﻮلإﱃ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪد واﳌﻐﺎدرة ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪد أﻳﻀﺎ ،وﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺒﻨﺎء وﻏﲑﻫﺎ.

2

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ:
أوﻻ :ﻣﻔﻬﻮم رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ :
ﻳﻌﺪ رأس اﳌﺎل اﳍﻴﻜﻠﻲ اﳌﻜﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ،ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻣﻌﺪات اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻳﺒﻘﻰ
ﻓﻴﻬﺎ ﺣﱴ ﺑﻌﺪ أن ﻳﱰﻛﻬﺎ أﻋﻀﺎؤﻫﺎ،وﻗﺪ ﺗﻌﺪدت ﺗﻌﺎرﻳﻒ رأس اﳌﺎل اﳍﻴﻜﻠﻲ :
ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﻋﺮﻓﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ )رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ( ﰲ أداء ﻋﻤﻠﻬﻢ ،وﻫﻮ رأس اﳌﺎل اﻟﺬي ﲤﺘﻠﻜﻪ

1ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.

2ﻧﺎﺻﺮ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻮد ﺟﺮادات ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص،ص .250،251
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اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻳﺒﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﱴ ﺑﻌﺪ أن ﻳﱰﻛﻬﺎ أﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ أو ﺑﺸﻜﻞ ﺎﺋﻲ.

1

وﻳﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﻈﻞ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻳﱰﻛﻬﺎ أﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ أو ﺑﺸﻜﻞ ﺎﺋﻲ
وﻳﻜﻮن ﳐﺰﻧﺎ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ وﺑﻴﺎﻧﺎت وﻣﺴﺘﻨﺪات وﺑﺮاﻣﺞ ﺟﺎﻫﺰة وﻣﻜﻮن ﻣﺎدي ﻟﻠﺤﺎﺳﻮب وﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ .

2

وﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻋﺘﱪﻩ رأس اﳌﺎل اﻟﺬي ﻻ ﳝﻜﻦ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﻟﺒﻴﺖ ،أو أي ﻣﻜﺎن أﺧﺮ ﺧﺎرج اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ و
اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻐﺎدرون اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﺋﺪﻳﻦ إﱃ ﺑﻴﻮ ﻢ ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم ،وﳝﻜﻦ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻪ وإﻋﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻪ ،وإﻋﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺘﻪ.

3

داﺋﻤﺎ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻹﻃﺎر ﻋﺮف رأس اﳌﺎل اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺒﲎ اﻻرﺗﻜﺎزﻳﺔ ﻟﺮأس اﻟﺒﺸﺮي،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ،و رؤى اﳌﺆﺳﺴﺔ ،وﻗﻮاﻋﺪ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻫﻮ ﳝﺜﻞ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﺎد ﺎ اﻟﺼﻠﺒﺔ.

4

وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى أﻧﻪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﻴﻢ اﻛﺘﺴﺎ ﺎ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎ ﰲ اﳍﻴﺎﻛﻞ وأﻧﻈﻤﺔ وإﺟﺮاءات اﳌﺆﺳﺴﺔ.ﻓﻬﻮ ﳝﺜﻞ ﻛﻞ
اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺒﻘﻰ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﻔﺊ اﻷﻧﻮار ﻓﻴﻬﺎ ﰲ آﺧﺮ ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ.

5

ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻣﻜﻮﻧﺎت رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ:
ﻳﺘﻜﻮن رأس اﳌﺎل اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻣﻦ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

6

رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻨﻈﻤﻲ:و ﻳﺘﻜﻮن رأس اﳌﺎل ﻫﺬا ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﲰﻌﺘﻬﺎ ،وﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ،وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﻴﺔ،وﻓﻠﺴﻔﺔ
إدار ﺎ ،وﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ،واﲰﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎري،وﻋﻼﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ورأس ﻣﺎﳍﺎ اﻹﺑﺪاﻋﻲ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع ،وﺣﻘﻮق
اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وأﺻﻮل اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻏﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ اﻷﺧﺮى.

 1ﻋﻤﺮ أﲪﺪ ﳘﺸﺮي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.261،
2ﺷﺮﻳﻒ ﻏﻴﺎط ،و ﻓﲑوز رﺟﺎل ،رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ودورﻩ ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻠﺘﻘﻰ دوﱄ ﺣﻮل رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ
ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ 13،14،دﻳﺴﻤﱪ ،2011ص.6
3رﺿﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﱀ  ،رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت  ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ،ﻣﻌﻬﺪ اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ  ،ﺣﻮل ﳓﻮ اﻻداء اﳌﺘﻤﻴﺰ  ،ﻣﻦ 1إﱃ،4ﻧﻮﻓﻤﱪ ،2009ص.19
 5ﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ  ،اﻹدارة واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ :اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ –اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ-اﻟﻤﺠﺎﻻت،دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن،2009 ،ص .561
4

ظﺎﻫر اﻟﻘﺷﻲ،رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري  :اﻷﻫﻣﯾﺔ ،اﻟﻘﯾﺎس ،واﻹﻓﺻﺎح )دراﺳﺔ ﻓﻛرﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺎت ﻧظر ﻣﺗﻌددة (ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎﻣس

ﺣول رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن
ﺑوﻋﻠﻲ  ،اﻟﺷﻠف ،ﯾوﻣﻲ  ،14-13دﯾﺳﻣﺑر  ،2011ص.6
5

ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص .561
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رأس اﻟﻤﺎل أﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻲ  :وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت واﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ
اﻟﻌﻤﻞ،وﻳﺘﻤﺜﻞ رأس اﳌﺎل ﻫﺬا ﺑﺎﻟﺒﲏ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺸﺒﻜﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ،واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ وإﺟﺮاءا ﺎ
واﺗﻔﺎﻗﻴﺎ ﺎ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى وﺗﺪﻓﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺎ
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﺆﺷﺮات رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ:ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺸﻤﻞ:

1

 ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺑﻨﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ. ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻮر اﳌﻨﻈﻢ و رؤﻳﺘﻬﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ. .2اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ :وﻳﺸﻤﻞ:
 ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ. وﺿﻮح اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ. .3اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻳﺸﻤﻞ:

2

 ﺑﻨﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻠﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﻨﺎء ﳐﺰون ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﳌﺨﺰون. .4اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﺗﺸﻤﻞ :

3

 ﻣﺪة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷﻋﻤﺎل . ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﻮج. ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ. .5ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻳﺸﻤﻞ:
 اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺘﺒﺎدل واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ. 1ﺑﻦ ﻋﻴﺸﻲ ﺑﺸﲑ ،ﺑﻦ ﻋﻴﺸﻲ ﻋﻤﺎر ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .5

2رﺿﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﱀ ،ص .16

 3ﺑﻮﻣﻨﺠﻞ اﻟﺴﻌﻴﺪ ،رﻗﺎﻳﻘﻴﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء  ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل  ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ
ﺣﻮل إدارة وﻗﻴﺎس رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،14-13 ،ﻣﺎي ،2008 ،ص.12
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 ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وأﻋﻤﺎﳍﺎ.اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ:
أوﻻ:ﻣﻔﻬﻮم رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ:

ﻳﻌﺪ رأس اﳌﺎل اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ اﳌﻜﻮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي وﻗﺪ ﺗﻌﺪدت ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ أﳘﻬﺎ :
ﻋﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻴﻤﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن ووﻻﺋﻪ ،وﻣﺪى اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ،
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﻘﱰﺣﺎﺗﻪ واﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ اﻟﺸﻜﺎوى اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ وإﳚﺎد اﳊﻠﻮل اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ ،
وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﰲ أﻋﻤﺎﳍﺎ وﺻﻔﻘﺎ ﺎ أو إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻌﺎون ﻗﻮﻳﺔ.

1

وﻋﺮف أﻳﻀﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن )ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ورﻏﺒﺎﺗﻪ( ووﻻﺋﻪ )ﺑﺘﻤﺴﻜﻪ واﻋﺘﺰازﻩ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﳌﺆﺳﺴﺔ( واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ) ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﻘﺎﺋﻪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ( وﲤﻜﻴﻨﻪ ) ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺂراﺋﻪ
وﻣﻘﱰﺣﺎﺗﻪ واﻷﺧﺬ ﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﺣﺬف ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻻﳔﻔﺎض ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ( واﺷﱰاﻛﻪ
ﰲ أﻋﻤﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺻﻔﻘﺎ ﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﻓﻜﺎر ﻣﻌﻪ.

2

وﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ اﻋﺘﱪﻩ اﻟﺜﺮوة اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺛﻘﺔ
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺎ ووﻻﺋﻬﻢ ﳍﺎ.وﰲ ﻇﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ اﻟﱰاﺑﻄﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﻮن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﺰﺑﻮﱐ.

3

داﺋﻤﺎ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻹﻃﺎر ﻋﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﻤﲔ ﻋﻼﻗﺎ ﺎ ﻣﻊ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﳋﺎرﺟﻴﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ إﻗﺎﻣﺔ
ﻋﻼﻗﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ.

4

ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻫﻮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﻳﻔﺮزﻫﺎ ﻣﺴﺘﻮى رﺿﺎ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ووﻻﺋﻬﻢ واﳌﻮردﻳﻦ واﳉﻬﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﺧﺮى وﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف.

5

إن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺒﲎ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ذات أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة وﻗﻴﻤﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ اﺳﺘﻨﺎدا ﳌﺎﻳﻠﻲ:

6

 1ﻣﺼﻄﻔﻰ رﺟﺐ ﻋﻠﻲ ﺷﻌﺒﺎن ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص .56-55
2

ﺑﺳﺎم ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﯾوﺳف ،ص.44

3ﺳﻌد ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻧزي  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .231
4ﺣﺳﯾن ﻋﺟﻼن ﺣﺳن  ،اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  ،إﺛراء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ  ،ﻋﻣﺎن  ،اﻷردن  ،2008 ،ص .132

5ﻣﻬداوي ﻫﻧد ،ﺻﺑﺎغ رﻓﯾﻘﺔ ،دور رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻓﻲ اﻹﺑﺪاع وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت

 ،ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول أرس

اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ –اﻟﺷﻠف ،ﯾوﻣﻲ ،14-13دﯾﺳﻣﺑر .2011

 6ﺑﻧدي ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ،ﻣراد ﻋﻠﺔ ،دور رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي )اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ( ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

،ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ

اﻟﺧﺎﻣس ﺣول :رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ – اﻟﺷﻠف ﯾوﻣﻲ ،14-13دﯾﺳﻣﺑر
.2011
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

 أن اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻓﻌﻮن ﻓﺎﺗﻮرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻷن اﳌﻬﻤﺔ اﻷوﱃ ﻷي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ إﻧﺸﺎء أو إﳚﺎد أو ﺑﻨﺎء
زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮق وإﳚﺎد أﺳﺲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة ﻣﻌﻬﻢ.
 أن اﻟﻮﻻء اﻟﺬي ﺗﻜﺘﺴﺒﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﳉﻴﺪة ﻣﻊ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﳛﻘﻖ ﳍﺎ زﻳﺎدة ﰲ اﻟﻌﺎﺋﺪ إذ ﺗﺸﲑ اﻟﺪراﺳﺎت إﱃ
أن ﻣﻌﺎودة اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ) (% 5ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ أرﺑﺎح اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ)
. (%25
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :أﻫﻤﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ:
ﺗﺘﻤﺜﻞ أﳘﻴﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺧﻠﻖ اﻟﺘﻔﻮق واﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺜﻞ إﳚﺎد ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو اﺧﱰاق أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة.
 ﻛﺴﺐ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﺟﺪد.
 ﲣﻔﻴﺾ أوﻗﺎت اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ أو ﺳﺮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﻜﻮﻧﺎت رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ:
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
 .1اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﺸﻤﻞ :

1

 ﺑﻨﺎء واﺳﺘﺨﺪام ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ. اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ. .2ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻮق و ﺗﺸﻤﻞ :
 اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ. اﻟﺴﻮق اﶈﺘﻤﻠﺔ. اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺒﺎﻋﺔ إﱃ ﻋﺪد اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ. ﲰﻌﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ. ﺑﻨﺎء ﻗﻨﻮات اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺘﻮزﻳﻊ. .3ﻣﺆﺷﺮات وﻻء اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﺗﺸﻤﻞ :

1

2

ﺑن ﻋﯾﺷﻲ ﺑﺷﯾر  ،ﺑن ﻋﯾﺷﻲ ﻋﻣﺎر  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق6،

2ﺑوﻣﻧﺟل اﻟﺳﻌﯾد ،رﻗﺎﯾﻘﯾﺔ ﻓﺎطﻣﺔ اﻟزﻫراء ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .13
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 رﺿﺎ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ. ﺷﻜﺎوى اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ. ﻣﺴﺘﻮى ﻛﺴﺐ زﺑﺎﺋﻦ ﺟﺪد. ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ . -ﻣﺴﺘﻮى ﺧﺴﺎرة زﺑﺎﺋﻦ اﳊﺎﻟﻴﲔ.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :أدوار رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ،ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ وأﺳﺒﺎب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﻌﺪ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﺛﺮوة اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻣﺼﺪر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻪ ﻳﺆدي إﱃ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺎرف
وﻣﻬﺎرات ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺤﺎول ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺘﻌﻤﻖ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻄﺮق إﱃ أدوارﻩ ﰒ أﺳﺒﺎب اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول:أدوار رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي
ﻳﺆدي رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي أدوار ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰﻩ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ :
اﻷدوار اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ:وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻵﺗﻴﺔ:

1

 ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺘﻮﻟﺪة ﻣﻦ إﺑﺪاﻋﺎت رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ . ﲪﺎﻳﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻹﺑﺪاع. ﲣﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻟﺼﺮاﻋﺎت وﲡﻨﺐ اﻟﺸﻜﺎوى ورﻓﻊ اﻟﺪﻋﺎوى.اﻷدوار اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ:وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

2

 ﻣﻌﺮﻓﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ)ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ ﻧﺒﺪأ(.-

ﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻻﺧﱰاق ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.

 اﺑﺘﻜﺎر ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻟﻸﺳﻮاق اﳉﺪﻳﺪة واﳋﺪﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ إﺑﺪاﻋﺎت رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ،وﲪﺎﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.

1ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي،أﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.177

2زﻫﲑ ﻏﺮاﺑﺔ  ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﺮﻳﺶ ،رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ -14-13 ،دﯾﺳﻣﺑر ،2011ص.8
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﲢﺪﻳﺪ آﻟﻴﺎت اﻟﻨﻔﺎذ إﱃ اﻷﺳﻮاق اﳉﺪﻳﺪة. ﺻﻴﺎﻏﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﻴﻖ دﺧﻮل ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ اﳉﺪد.اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺗﻨﻤﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي
ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي :
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اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻫﻮ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻐﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﱪات ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ،أو اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺧﺰ ﺎ وﲢﺪﻳﺜﻬﺎ
واﺳﱰﺟﺎﻋﻬﺎ.

1

ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ أﻳﻀﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺪﺧﻼت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻣﻴﺪان ﺗﺪﻋﻴﻢ اﳌﻮاﻫﺐ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
واﳌﻬﺎرات اﻟﱵ ﺗﻌﺰز اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻣﻨﺎل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى.
-2

2

أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي:

ﺗﺘﺠﺴﺪ أﳘﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل:

3

 ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎت إﱃ
وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي وﺑﲔ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ
اﳌﺆﺳﺴﺔ.
 ﻳﻌﺪ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻣﺆﺷﺮا ﻣﻬﻢ ﻗﻴﺎس رﲝﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ
اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
 ﳛﺘﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل أن ﺗﻌﺮف ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻼﺋﻤﺔ ﳍﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ اﳊﺪ اﻷدﱏ واﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﱵ ﲣﺼﺺ ﻟﻐﺮض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

1

ﻣﺣﻣد راﺗول  ،أﺣﻣد ﻣﺻﻧوﻋﺔ  ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري  ،أﺳﺎﻟﯾب ﻗﯾﺎﺳﻪ  ،ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت

اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ  ،اﻟﺷﻠف  ،14-13 ،دﯾﺳﻣﺑر ،2011ص .11
2ﺣﺳﯾن ﻋﺟﻼن ﺣﺳن  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  ،ص .132

3ﻣﺣﻣد زﺑﯾر  ،أﺣﻣد ﺷوﻗﻲ  ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ﻛﻣدﺧل ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ  ،ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ﻓﻲ
ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ  ،اﻟﺷﻠف  ،14-13دﯾﺳﻣﺑر  ،2011ص .11
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 ﻳﺸﲑ ﻛﺘﺎب اﻹدارة إﱃ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﳎﺎل رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي واﻷﺻﻮل اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻏﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ )
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﳌﻬﺎرات اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ (...ﻳﺪﻋﻢ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ،ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ اﻟﱵ
ﲤﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻷداء ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.
-3

أﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي:

ﻳﻌﺪ اﻹﻧﻔﺎق واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳌﻮارد اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻣﺸﺮوﻋﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺎ ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﻪ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ
ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف:
أ-أﻫﺪاف ﻣﺎدﻳﺔ :ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓﺮات اﻟﱵ ﳛﻘﻘﻬﺎ اﳌﻮرد ﺟﺮاء اﳔﻔﺎض ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج وﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ.
ب -أﻫﺪاف ﻏﻴﺮ ﻣﺎدﻳﺔ :ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ أﻓﻀﻞ اﳋﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :أﺳﺒﺎب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي
إن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي وﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
أوﻻ :رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﳑﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت ﲟﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﳍﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﺳﻠﻌﻬﺎ وﻛﺬا
ﺧﺪﻣﺎ ﺎ ﳑﻴﺰة ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ  ،ﳑﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ  ،أو اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ إﱃ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ  ،وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﳌﺰاﻳﺎ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮ :اﳔﻔﺎض اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ  ،ارﺗﻔﺎع ﺟﻮدة اﻟﺴﻠﻌﺔ إﱃ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ .إﱁ
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ا ﺴﺪة ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ  ،اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎرة ﺣﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ
إﱃ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ﻏﻀﻮن ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ وﺻﻮل اﻟﻄﻠﺐ.

1

ﻧﺸﲑ إﱃ أن ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﺄﰐ ﻟﻪ أن ﻳﻜﻮن دون وﺟﻮد رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻔﻮق
واﳌﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ إذ أن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺪأ ﺑﺎﻟﱰاﺟﻊ  ،ﻧﻈﺮا ﻟﺴﺮﻋﺔ ﺗﻐﲑﻫﺎ إذ أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ واﻟﺘﻔﻮق اﳌﺮﺗﻜﺰ
ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻣﺮا ﺻﻌﺒﺎ  ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ ﻗﺪرة ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ
ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ وﻗﺖ ﻗﺼﲑ ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﺎ .
ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﻋﺎﱂ ﺗﺘﺤﺮك ﻓﻴﻪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ،اﳌﻮارد و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﲝﺮﻳﺔ ﻋﱪ اﳌﺆﺳﺴﺎت  ،أﺻﺒﺤﺖ أﺻﻮل اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎدل
ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت  ،ﲞﻼف ﻋﻨﺼﺮ وﺣﻴﺪ ﳝﻠﻚ اﻟﱰﺟﻴﺢ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ رأس ﻣﺎﳍﺎ ﳑﺜﻼ ﰲ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ
ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﲤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻗﺪرات  ،وﻣﻬﺎرات ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻺﺑﺪاع واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ وﻫﻮﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ

1

ﻋﺎدل ﺣرﺣوش اﻟﻣﻔرﺟﻲ  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق .124 ،
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اﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺗﺪرك أن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﻮﻓﺮ ﳍﺎ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻫﻮ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ذو اﳌﻌﺮﻓﺔ
واﳌﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع وﻣﻦ ﰒ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻀﺮورة ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ.

1

ﺛﺎﻧﻴﺎ :رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي اﻟﻤﺠﺴﺪ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ :
ﻳﻌﺪ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﺛﺮوة ﻛﺒﲑة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ،وﺗﺄﰐ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﺮوة ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻌﺪدة ﻧﺬﻛﺮ أﳘﻬﺎ أﻻ وﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن
اﻟﻌﺎدي  ،ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺎت ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻻ ﻳﻔﻘﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻪ اﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ  ،وﻫﻮﻣﺎ ﻳﻌﲏ  97ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة
اﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺣﻴﻮﻳﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ،ﻫﺬا ﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎدي ﻓﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﳔﺒﺔ اﻷﻓﺮاد.

2

اﳌﺼﺪر اﳌﻬﻢ ﳉﻌﻞ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﺛﺮوة ﻫﻮ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع واﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ :رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻛﻤﺤﺴﻦ ﻟﻸداء اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ:
ﻟﻘﺪ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي وأداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  ،ﻓﻔﻲ دراﺳﺔ ﺳﺘﻴﻮارت وﺟﺪ أن
اﳌﻮارد اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﻌﺪ أﻫﻢ ﻣﻮارد اﳌﺆﺳﺴﺔ وأن اﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻘﺪرة اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ وﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﳛﻘﻖ اﻻداء
اﻟﻔﻜﺮي  ،اﳌﺆدي إﱃ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ .
ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ)  (pfeferإن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ ،واﳌﺘﺴﻤﺔ ﺑﺸﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ و ﺗﻐﻴﲑ أذواق اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ،ﻣﻊ
ﺗﻌﺪد ﺣﺎﺟﺎ ﻢ  ،ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت إﱃ ﲢﺴﲔ أداﺋﻬﺎ وﻛﺬا ﺟﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺑﺘﻜﺎر ،ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻇﻴﻒ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ دورﻩ اﶈﻮري ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﻴﺰ ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
ﰲ ﺣﲔ أﺷﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ ""Beattyو" "Richardﰲ ﲢﻠﻴﻠﻬﻤﺎ ﳌﻴﺰة رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻴﲑ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻸداء  ،إﱃ أن إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﳏﻮر ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ وأﺳﺎس ﳒﺎﺣﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ
اﻟﻀﺮوري أن ﺗﺪرك اﳌﺆﺳﺴﺎت أﳘﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻛﻌﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻷداء.

1

3

ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻗدي  ،ﺳﻣﻼﻟﻲ ﯾﺣﺿﯾﺔ  ،ﻧﺣو ﺗﻧﻣﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ  ،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻧﺟﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻻداء و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ

ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن ﻧﺟﺎح اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،30 ،ﻣﺎي ،2003 ،ص .2
2

ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻗدي ،ﺳﻣﻼﻟﻲ ﯾﺣﺿﯾﻪ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.3

3ﺳﻣﻼﻟﻲ ﯾﺣﺿﯾﻪ ،أﺛﺮ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻛﻔﺎءات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ،ﺗﺧﺻص اﻟﺗﺳﯾﯾر  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،2003،2004 ،ص .134
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 ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم

اﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ :آﻟﻴﺎت ﺑﻨﺎء رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي وﻧﻤﺎذج ﻗﻴﺎﺳﻪ.

ﺳﻨﺤﺎول ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺎت ﺑﻨﺎء رأﲰﺎل اﻟﻔﻜﺮي وﻫﺬا ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻷول،أﻣﺎ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
ﻓﺴﻨﺘﻨﺎول ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻨﺨﺼﺺ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﱃ أﳘﻴﺔ وﺿﺮورة ﻗﻴﺎس اﻟﺮأﲰﺎل اﻟﻔﻜﺮي.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :آﻟﻴﺎت ﺑﻨﺎء رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي:
ﳝﺜﻞ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺎ،وﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎء رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎﻳﻠﻲ :
أوﻻ :اﺳﺘﻘﻄﺎب رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي:ﺗﻌﱪ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﻣﻨﺒﻊ ازدﻫﺎرﻫﺎ وﺗﻄﻮرﻫﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ
ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أو اﳉﺎن اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻹدارة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻘﻮل اﻟﻨﺎدرة واﳋﻼﻗﺔ ﺑﻐﺮض ﺟﺬ ﺎ
واﺳﺘﻘﻄﺎ ﺎ ﻛﻤﻬﺎرات و اﳋﱪات ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ زﻳﺎدة رﺻﻴﺪﻫﺎ اﳌﻌﺮﰲ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر
واﻹﺑﺪاع ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﳋﺪﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ،وﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﺳﺘﻘﻄﺎ ﺎ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺮة
اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻷﻓﺮاد اﻟﻜﱰوﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ
ﳐﻄﻂ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﻬﺎرات واﳌﻌﺎرف اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻓﺮاد اﳌﻄﻠﻮﺑﲔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ
اﻻﻧﱰﻧﺖ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم اﻷﻓﺮاد اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ واﳋﱪات واﳌﻌﺎرف اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻮ ﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻓﻴﻬﻢ ،ﳑﺎ
ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻄﻠﻮﺑﲔ ﺑﺴﺮﻋﺔ.

1

ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺻﻨﺎﻋﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي :ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺻﻨﺎﻋﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت أﳘﻬﺎ:
-1

2

ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ :أي ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻌﺎرف اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺧﺮﻳﻄﺔ وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ
اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ:

 اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ :وﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﺣﺠﻤﺎ وﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔوﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ.
 اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ :وﻫﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎب ﻗﺪرات اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ،و ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻛﺘﺴﺎ ﺎ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.

1
2

ﺳﻌد ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻧزي  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص .264
ﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ .
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 اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ :وﻫﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدة ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﳑﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖاﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪﻩ.

1

وﺗﺴﺎﻫﻢ ﳑﺎرﺳﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ
ﺑﻌﻀﻬﻢ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﺎرف ،و اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺪوﻧﺔ ﰲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﱪﳎﻴﺎت واﻟﱵ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺧﱪة وﻗﺪرة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮد ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺮاج اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻔﻴﺪة ﰲ ﺣﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﻜﻼت.
 -2إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ :ﲤﺜﻞ اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮق اﻟﱵ ﺗﻀﻢ أﻓﺮاد ﳐﺘﺼﲔ وذوي
اﳋﱪة ﰲ ﳎﺎل ﻣﻌﲔ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻌﺎ ﻹﻧﺘﺎج أﻓﻜﺎر إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ،
ﲝﻴﺚ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ وﺗﺸﺎرﻛﻬﻢ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ رأس ﻣﺎل ﻓﻜﺮي.
 -3اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺬﻛﻴﺔ :ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد اﻷذﻛﻴﺎء ﳑﺎ ﻳﻮﻟﺪ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻗﻴﺎدة
ذﻛﻴﺔ ﻷن اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺬﻛﻲ ﻳﺮﻛﺰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻛﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺸﺮﻓﺎ
وﻣﻌﻠﻤﺎ وﻣﻌﻄﻴﺎ ﻟﻸواﻣﺮ .ﻓﺎﳌﺪﻳﺮ اﻟﺬﻛﻲ ﻫﻮ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ أﺳﺲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻔﻌﺎل واﻟﱵ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ:

2

 اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ :ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻷداء اﳌﺘﻔﻮق ﳑﺎ ﻳﺪﻓﻊ إﱃ اﻟﺘﻔﻮق وﻫﺬا ﻳﺆدي إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮوﻫﻜﺬا.
 اﻟﻔﻮرﻳﺔ  :ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻔﻮري واﻵﱐ ﻳﺄﰐ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺘﺄﺧﺮ . اﻹﻣﺘﺎع :ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﳑﺘﻌﺎ وﺻﻌﺐ اﻟﻨﺴﻴﺎن. اﻟﺸﻤﻮل :ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺪﻳﺮ واﻷﻗﺴﺎم ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻠﻴﻬﻢ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺼﻐﲑ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺒﲑ. -اﻟﺪﺳﺘﻮر :ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺟﺰء ﻣﻦ دﺳﺘﻮر وﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ.

1ﺑن ﻋﯾﺷﻲ ﻋﻣﺎر  ،ﺑن ﻋﯾﺷﻲ ﺑﺷﯾر  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  ،ص ،ص .6-5

2رﻳﺎض ﺑﻦ ﺻﻮﺷﺔ ،ﻧﺎدﻳﺔ ﺧﺮﻳﻒ ،أﻫﻤﻴﺔ إدارة رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎء  ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎﻣﺲ رأس اﳌﺎل

اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ-اﻟﺸﻠﻒ  ،ﻳﻮﻣﻲ ،14 ،13دﻳﺴﻤﱪ ،2011 ،ص .8
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻧﻤﺎذج ﻗﻴﺎس رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي:

ﻗﺪﻣﺖ ﳕﺎذج و أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻘﻴﺎس رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال ﻫﻨﺎك ﻋﺪم اﺗﻔﺎق ﺑﲔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
واﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺬﻩ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﲟﺎ ﻳﺆﺷﺮ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﳊﺎﺟﺔ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﳍﺎﺗﻪ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ  ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻮف ﻧﻘﻮم
ﺑﻌﺮض أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج:
 (1ﻧﻤﻮذج Scandai Navigator
وﻫﻮ ﳕﻮذج ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ ) (Scandaiواﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ أوﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ أﻋﺪت ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي  ،وﻗﺪ ذﻫﺒﺖ إﱃ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻴﻨﺖ)  (Edvenssonﻣﺪﻳﺮا ﻟﺮأس اﳌﺎل
اﻟﻔﻜﺮي  ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﺑﺎﻻﺷﱰاك ﻣﻊ زﻣﻼء ﻟﻪ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮذج رأس اﳌﺎل ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺷﺮات
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺮأس اﳌﺎل اﳌﺎﱄ.
إن رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ) (Edvenssonﻳﻌﲏ ﻣﻀﺎﻣﲔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ،اﳋﱪات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ،اﳌﻬﺎرات اﳌﻬﻨﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق .وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮى أن رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻳﺘﻜﻮن
ﻣﻦ رأس اﳌﺎل اﻹﻧﺴﺎﱐ ورأس اﳌﺎل اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻓﻴﻪ  :رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ،اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،
اﳌﻬﺎرات وﺧﱪات اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ .أﻣﺎ رأس اﳌﺎل اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻓﻴﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ رأس اﳌﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ورأس اﳌﺎل اﻟﺰﺑﻮﱐ.
وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻞ ﻫﺬا ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ:

1

ﻋﻣر أﺣﻣد ﻫﻣﺷري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  ،ص .275
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اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ) :(2ﻧﻤﻮذج Scandai Navigator
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ

رأس ﻣﺎل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ

رأس اﻟﻣﺎل اﻟزﺑون

رأس اﻟﻣﺎل اﻻﺑﺗﻛﺎري

اﻟﻤﺼﺪر  :ﻋﻤﺮ أﲪﺪ ﳘﺸﺮي  ،إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﺮﻳﺎدة  ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  ،ﻋﻤﺎن  ،2013 ،ص .276

وﻣﺎ ﳚﺐ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻫﻮ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﺸﻤﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻏﲑ
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻳﻔﻴﺪ ﰲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻداء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ)اﳌﺆﺷﺮات
اﳌﺎﻟﻴﺔ( واﻷداء اﳊﺎﱄ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق.
 (2ﻧﻤﻮذج ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ (BSC) Balannced Score Card
وﻳﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﺑﻨﻤﻮذج ) (Kaplan & Nortonواﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻮازن ﺑﲔ اﳌﻨﻈﻮر اﶈﺎﺳﱯ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
ﻟﻸﺻﻮل ﻏﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي  ،وﻳﻀﻴﻒ اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪة أﳘﻬﺎ
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ﻣﺘﻐﲑات اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻌﻠﻢ  ،ﲢﺴﲔ ﻧﺸﺎط اﻷﻋﻤﺎل  ،ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ  ،وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﺿﻮء اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻏﲑ
ﻣﺎﻟﻴﺔ.

1

ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  ،ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﳕﺎذج ﺗﻘﻴﻴﻢ وﻗﻴﺎس رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻫﻮ أﻧﻪ
ﻳﻘﺪم رؤﻳﺔ ﴰﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﳊﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﺗﻀﻴﻔﻪ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ وﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺿﻤﻦ
ﺳﻴﺎق ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻨﻤﺎذج اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﺪرات اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﻣﺴﺘﻮى اﳒﺎزا ﻢ
اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ .
ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﳕﻮذج  (BSC) Balannced Score Cardﳛﺎول أن ﻳﺮﺑﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي
ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إﱃ ﺧﺪﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات
اﻷداء .
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺺ درﺟﺔ ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات
اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻷﺻﻮل واﳌﻮارد ﻏﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
أي ﳛﺎول اﻟﻨﻤﻮذج ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﻣﺎ ﺑﲔ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﻗﻴﺎس اﳌﺘﻐﲑات اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﻗﻴﺎس
اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ 2،وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ .

1

ﻓرﻋون أﺣﻣد ،إﻟﯾﻔﻲ ﻣﺣﻣد  ،رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري وﺛروة اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة )ﻣدﺧل ﻹدارﺗﻪ وﻗﯾﺎﺳﻪ( ،ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول إدارة وﻗﯾﺎس رأس

اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل  ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة  ،14-13 ،ﻣﺎي  ،2008ص.13
2

اﯾت ﻣﺧﺗﺎر ﻋﻣر ،ﺣﻣدي ﻣﻌﻣر ،طرق وﻧﻣﺎذج ﻗﯾﺎس رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ،ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﺣول رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت

اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ  ،اﻟﺷﻠف،14-13 ،دﯾﺳﻣﺑر ،2011 ،ص.9
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اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ):(3ﻧﻤﻮذج Balanced Score Card
إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل

اﻟﺮؤﻳﺔ

اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

Stockhoders objectives
indicators

ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

ﺗﻜﻮﻳﻦ

اﻟﻘﻴﻤﺔ

إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت

Value creation
Objectives indicators

إدارة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺼﺪر:

ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ ،إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ،اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ،اﻟﻨﻈﻢ ،اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ،دار اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن،2007 ،ص .80

 (3ﻧﻤﻮذج Sveiby
وﻳﻌﺮف ﺑﻨﻤﻮذج  Intangible Asset Monitorأو ﻣﺮﻗﺎب اﻷﺻﻮل ﻏﱪ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ
) ،(Karl Erik Sveibyﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻔﻪ Sveibyﻟﻪ ﻫﺪف ﻋﻤﻠﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻈﺮي ﻟﻔﺘﺢ ﻧﻮاﻓﺬ ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي واﻷﺻﻮل ﻏﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
ﻫﻮ ﻣﺪﺧﻞ ﻏﲑ ﻧﻘﺪي ﻟﻘﻴﺎس اﻷﺻﻮل ﻏﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺿﻮء أرﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﻤﻮ ،
اﻻﺑﺘﻜﺎر،اﻟﻜﻔﺎءة  ،اﻻﺳﺘﻘﺮار.
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وﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷﺻﻮل اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮل ﻏﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻜﻮن
اﻷﺻﻮل ﻏﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﻜﻮﻧﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ اﳉﺪارة اﶈﻮرﻳﺔ  ،اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ  ،اﳍﻴﻜﻞ اﳋﺎرﺟﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ :
اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )(4ﻧﻤﻮذج Sveiby
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ

ﻣؤﺷرات اﻟﻘﯾﻣﺔ

اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ

ﻟﻸﺻول

اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﺟدارة

اﻟﻬﯾﻛل اﻟداﺧﻠﻲ

اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺧﺎرﺟﻲ

اﻟﺟوﻫرﯾﺔ

اﻟﻨﻤﻮ

اﻟﻨﻤﻮ

اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ

اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ

اﻟﻜﻔﺎءة

اﻟﻜﻔﺎءة

اﻻﺳﺘﻘﺮار واﳌﺨﺎﻃﺮ

اﻻﺳﺘﻘﺮار واﳌﺨﺎﻃﺮ

اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ

اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
اﻟﻜﻔﺎءة
اﻻﺳﺘﻘﺮار واﳌﺨﺎﻃﺮ

اﻟﻜﻔﺎءة
اﻻﺳﺘﻘﺮار واﳌﺨﺎﻃﺮ

اﻟﻤﺼﺪر :ﻋﻤﺮ أﺣﻤﺪ ﻫﻤﺸﺮي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص .280
إن اﳌﻬﺎرات واﻟﻜﻔﺎءات اﶈﻮرﻳﺔ ) اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ( ﻟﻸﻓﺮاد ﲤﺜﻞ أﺻﻞ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ،أو ﻫﻲ اﳌﻮرد اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﳌﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﲑا
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻷﺻﻮل اﻷﺧﺮى وﰲ إﻧﺘﺎج ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ.
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أﻣﺎ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻴﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ،واﻟﻨﻈﻢ اﻹدارﻳﺔ اﳊﺎﺳﻮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻜﻮﻳﻨﻬﺎ وإدار ﺎ
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻷﺧﺮى ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻮﺟﻮدة ﺣﱴ ﻣﻊ
ﻣﻐﺎدرة اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ أو داﺋﻤﺔ.
وﺗﻮﺟﺪ ﺿﻤﻦ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻤﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻐﲑ اﻟﺮﲰﻲ ،اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻫﻲ
ﻣﻜﻮﻧﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻹدارة ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ.
ﰲ ﺣﲔ اﳍﻴﻜﻞ اﳋﺎرﺟﻲ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ،اﳌﻮردﻳﻦ ،وﺷﺮﻛﺎء اﻷﻋﻤﺎل ،ﻛﻤﺎ
ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ،اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  ،اﻟﺴﻤﻌﺔ ،اﻟﺸﻬﺮة وﻏﲑﻫﺎ  ،ﻫﺬا وﳛﺘﻮي اﳍﻴﻜﻞ
اﳋﺎرﺟﻲ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ إدارة ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ،وإدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ  ،وﻛﻞ ﺟﻬﺪ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﱘ
ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ ﻓﺮﻳﺪة واﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ واﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ.

1

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ  :أﻫﻤﻴﺔ ﻗﻴﺎس رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي:
ﺗﺘﺠﺴﺪ أﳘﻴﺔ ﻗﻴﺎس رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ:

2

 إن اﻟﻨﻤﺎذج اﳊﺪﻳﺜﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻟﻘﻴﺎس رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻛﺜﲑة ﻻ ﺗﻘﻴﺴﻬﺎ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻗﻴﺎس رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي  ،أﻻﺑﺘﻜﺎري ،رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن وﻏﲑﻫﺎ إذ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج
ﺗﺰود اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺄدوات ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻷداء اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻗﻴﻤﻬﺎ.
 ﺿﺮورة ﻗﻴﺎس ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وأداﺋﻬﺎ ﺑﺼﻮرة دﻗﻴﻘﺔ وﻛﺎﻣﻠﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎت ﺗﺘﻌﺎﻇﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ إذﺗﺸﻜﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺟﺰءا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻨﺘﺞ وﻗﻴﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ.
 إن اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﳌﺎدﻳﺔ ﻓﻘﻂ وﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﻴﺎت ﰲ ﺣﲔ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ رأساﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻏﲑ ﻣﺎدﻳﺔ وﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ
ﺗﻌﻜﺲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ
اﻟﻘﻴﻤﺔ.
 1ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن ،إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ،اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ،اﻟﻨﻈﻢ ،اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ،دار
2

اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2007 ،ص.77

ﻧدى ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﺳﻣدة /اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ  ،ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت إدارﯾﺔ

اﻟﻣﺟﻠد ) ،(3اﻟﻌدد ) ،(6ﻛﺎﻧون اﻷول ،2010،ص .132
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 إن اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪامﻣﻘﺎﻳﻴﺲ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻛﺄداة ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻹدارة ﺣﻴﺚ ﲡﺮى ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﱘ
ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة و اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻴﻪ ﰲ ﺿﻮء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻪ.
 ﻋﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس اﻷﺻﻮل اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺴﺠﻼتاﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي  ،اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ أﺻﻮﳍﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ
أن اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻻ ﺗﻮﱄ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻛﺒﲑة ﺑﺄﳘﻴﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت .
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ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:

ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻟﻺﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ أن اﻟﺮأﲰﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ
اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﳋﱪات اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺜﺮوة وﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻘﺪرات وأﻧﻪ وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ
ﻋﺪة ﻣﻜﻮﻧﺎت أﳘﻬﺎ اﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي  ،اﳍﻴﻜﻠﻲ  ،اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ .
ﻛﻤﺎ أن ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي أدوار ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ ودﻓﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟﻪ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ وﺑﻨﺎءﻩ ﺑﺎﻟﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳕﺎذج
ﻗﻴﺎﺳﻪ .
وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻗﺪرة ﻣﺘﻔﺮدة ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﳌﻬﺎرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻔﻮق ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ،
ﲝﻴﺚ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎول
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻮاﱄ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ رأﲰﺎل اﻟﻔﻜﺮي واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
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ﺗﻤﻬﻴﺪ
ﻟﻘﺪ ﺷﻐﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﻴﺰا وﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت ،ذاك أ ﺎ ﲤﺜﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﳊﺮج اﻟﺬي
ﳝﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻜﻲ ﲢﻘﻖ رﲝﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ واﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ أداﺋﻬﺎﳝﻜﻨﻬﺎﻣﻦ
اﺣﺘﻼل ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﰲ اﻟﺴﻮق وأﺳﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ،ﻟﺬﻟﻚ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰ ﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﲢﺴﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻤﺮة ﰲ رﻏﺒﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى،و
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ واﻟﺘﻔﻮق ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻮف ﳓﺎول ﰲ ﻓﺼﻠﻨﺎ ﻫﺬا ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول:ﻣﺎﻫﻴﺔ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺼﺎدر اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،أﺑﻌﺎدﻫﺎ  ،اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﺎ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﳏﺪدات اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻮد ﺎ ،واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي و ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺗﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺴﺎر اﻟﺬي ﺗﺴﲑ ﰲ درﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺮار واﻟﺒﻘﺎء ،ﰲ
اﻟﺘﻔﻮق و اﻟﺘﻤﻴﺰ ،ﰲ ﻇﻞ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط وﻣﺪى اﺗﺴﺎﻋﻪ وﺗﻨﻮﻋﻪ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ
اﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻫﺬا ﻃﺒﻌﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻤﻖ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول:ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ و اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
أوﻻ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ:
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﱂ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳏﺪد ﻟﻪ ،ﺣﻴﺚ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﺣﻮل ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ إذ ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﺟﻴﺪة وﺳﻌﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،وﺗﻘﺪﳝﻬﺎ إﱃ اﻟﺴﻮق ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺣﻴﺚ ﺪف إﱃ
ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ.

1

وﳜﺘﻠﻒ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﻗﻄﺎع أو دوﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ :

2

ﺗﻌﺮف اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺄ ﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﻳﺪ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﲟﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﻳﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﳒﺎﺣﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب واﻟﺪﻋﻢ
واﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ.
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع:3
ﻓﻬﻲ ﺗﻌﲏ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع أو ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﳒﺎح ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ
اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ دون اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳊﻤﺎﻳﺔ أو اﻟﺪﻋﻢ اﳊﻜﻮﻣﻴﲔ  ،ﻣﺎ ﻳﺆﻫﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ .

1

ﺑﻌﯾﺳﻲ ﺳﺎﻣﯾﺔ ،ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  :دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺗﻛﯾﯾف اﻟﺗﻣور ﺑﺳﻛوﻓروي ﺑﺳﻛرة،

ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ،ﺗﺧﺻص ﺗﺳﯾر واﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة،
 ،2008 -2007ص.27
2

ﺑﻠﻘﺔ اﺑراﻫﯾم  ،ﺑراﻫﻣﯾﺔ اﺑراﻫﯾم  ،دور ﺗﺳﯾﯾر رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﺣول رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري

ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﯾوﻋﻠﻲ ،اﻟﺷﻠف  ،ﯾوﻣﻲ
 -14-13دﯾﺳﻣﺑر.2011
3

ﻛﻠﺛوم ﻛﺑﺎﻧﻲ ،اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ٕواﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ :اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﺗﺧﺻص

اﻗﺗﺻﺎد دوﻟﻲ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر-ﺑﺎﺗﻧﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،2008 -2007،ص .7
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ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ) اﻟﺪوﻟﺔ (:

ﺗﻌﲏ ﻗﺪرة اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل ﻣﺮﺗﻔﻊ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﳌﺴﺘﻮى دﺧﻞ أﻓﺮادﻫﺎ ،وﺗﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ اﳉﺎذﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎ
اﻟﺒﻠﺪ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﻨﺘﻘﻠﺔ ﲟﺎ ﻳﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﻋﺐء ﺿﺮﻳﱯ ﻣﻨﺨﻔﺾ.

1

ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ:
ﲟﺮاﺟﻌﺔ أدﺑﻴﺎت اﻟﺘﺴﻴﲑ ﻳﻈﻬﺮ أن اﳌﻔﻬﻮم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ) Chambertin (1939ﰒ
إﱃ) Selznick(1959اﻟﺬي رﺑﻂ اﳌﻴﺰة ﺑﺎﻟﻘﺪرة ،ﰒ ﺣﺼﻞ ﺗﻄﻮر ﰲ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﺣﲔ وﺻﻒ
HaferوChandelاﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺄ ﺎ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻔﺮﻳﺪ اﻟﺬي ﺗﻄﻮرﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲣﺼﻴﺺ
اﳌﻮارد ،ﰒ وﺿﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ Davو( 1985) Porterاﳉﻴﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻋﺘﱪ أ ﺎ ﺗﻌﺪ
ﻫﺪف اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ .

2

وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻘﺪ ورد ،ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﻼف آراء اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺣﻴﺚ:
ﻋﺮﻓﻬﺎ  Davidﻋﻠﻰ أ ﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﺎﻓﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻴﺎن ﻣﺎ ﻟﻠﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ آﺧﺮ وﻫﺬا اﻟﻜﻴﺎن ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺷﺨﺺ أو
ﻣﺆﺳﺴﺔ أو دوﻟﺔ واﳍﺪف ﻫﻮ اﻟﻔﻮز ،وﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺪرة واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ
اﻟﻔﻮز واﻟﻮﻻء أو اﻻﻟﺘﺰام وﺗﻮﻓﺮ اﳌﻮارد اﶈﺪدة ،3.
وﻋﺮﻓﻬﺎ  Porterﻋﻠﻰ أ ﺎ ﺗﻨﺸﺄ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ أن ﲣﻠﻘﻬﺎ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﲝﺚ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺄﺧﺬ
ﺷﻜﻞ أﺳﻌﺎر أﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﲟﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ أو ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻔﺮدة ﰲ اﳌﻨﺘﺞ ﺗﻌﻮض ﺑﺸﻜﻞ واع اﻟﺰﻳﺎدة
اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ.

1

4

ﻧﺣﺎﺳﯾﺔ رﺗﯾﺑﺔ  ،أﻫﻣﯾﺔ اﻟﯾﻘظﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺷرﻛﺔ اﻟﺧطوط اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ،ﻓرع إدارة

اﻷﻋﻣﺎل  ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،2003-2002 ،ص.56
2
3

ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.
ﻋز اﻟدﯾن ﻋﻠﻲ ﺳوﯾﺳﻲ  ،ﻧﻌﻣﺔ ﻋﺑﺎس اﻟﺧﻔﺎﺟﻲ ،اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﻓق ﻣﻧظور اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ،دار اﻷﯾﺎم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ  ،ﻋﻣﺎن ،

اﻷردن.71 ،2014،
M Porter. L’A ventage concurrentiel comment devancer ses concurrent et maintenir son avance.Dunod paris

4

.1999.p08.
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أﻣﺎ Pittsو Leiﻋﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻨﻘﺎط ﻗﻮ ﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ أداء اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺎ ﲝﺚ ﲣﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻻ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﰲ أداﺋﻬﻢ ﻷﻧﺸﻄﺘﻬﻢ.

1

ﺑﻴﻨﻤﺎ  Flynnﻋﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﳐﺮﺟﺎت ﺗﻔﻮق ﳐﺮﺟﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﺳﻮق
اﳌﻨﺘﺠﺎت ،وﻫﻲ ﺗﺆﺷﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ،اﻻﺳﺘﻼم اﻟﺴﺮﻳﻊ ،اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ اﳊﺠﻢ ،دوران اﳌﺨﺰون ،دورة
اﻟﻮﻗﺖ ﺿﻤﻦ ﳎﺎﻻت ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﻮاد وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺎﺋﻴﺔ .

2

ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ  Hoferﻫﻲ ا ﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﺘﻔﻮق ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ.
ﻫﺬا وأﺷﺎر إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ " Jeffrey Fiferﺗﺘﺤﻘﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻣﺘﻼك اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﻮارد ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﲑ
ﻗﺎﺑﻞ ﻷن ﳛﻞ ﳏﻠﻪ أي ﺑﺪﻳﻞ ،وأن ﻳﻜﻮن ﻧﺎدرا وﻓﺮﻳﺪا وأن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺼﻌﺐ ﳏﺎﻛﺎ ﺎ أو
ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ".

3

وﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ أ ﺎ" ﻣﺎ ﲣﺘﺺ ﺑﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﲟﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻘﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺲ ،أو ﺗﻘﺪﱘ ﻧﻔﺲ
اﳌﻨﺎﻓﻊ ﺑﺴﻌﺮ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ.

4

وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ أﻓﻀﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻷﺧﺮى ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺸﺎط5.وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﻘﻘﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ وراء اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ
اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺳﻮب ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺧﻼﻗﺔ ﻟﻐﺮض ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف أﻣﺎم اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ.

6

داﺋﻤﺎ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ﻋﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
ﺪف زﻳﺎدة اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ 7 ،وﳍﺎ ﺷﻘﲔ أﺳﺎﺳﲔ.اﻷول ﻫﻮ ﻗﺪرة اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ اﳉﻮدة و اﻟﺴﻌﺮ ،اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ،
1طﻪ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﯾل  ،ﻋﻼﻗﺔ طرق اﻟﺗدرﯾب ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ  ،دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣ اررﯾﺎت ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻧﺑﺎر ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
واﻹدارﯾﺔ  ،اﻟﻣﺟﻠد  ،5اﻟﻌدد ،2013 ،10ص .432
2

ﻫﺷﺎم ﻓوزي اﻟﻌﺑﺎدي  ،ﺟﻠﯾل ﻛﺎظم اﻟﻌﺎرﺿﻲ  ،ﻧظم إدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﻌﺎﺻر ،دار اﻟﻣﺳﯾر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن 2012 ،

ص.144
3

ﺧﺎﻟد ﺣﺳﯾن ﺳﻌﯾد اﻟﻌﺳﯾري ،إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻛﻔﺎءة اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ "ﻧﻣوذج ﻣﻘﺗرح ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ" ،ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ .24 ،2013 ،
4
5
6

طﻠﻌت أﺳﻌد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد  ،اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻔﻌﺎل  ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺻرﯾﺔ  ،اﻟﻘﺎﻫرة.190 ،2002 ،
ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣود أﺑو ﺑﻛر  ،اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ )ﻣدﺧل ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ (  ،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر ،ﻣﺻر  ،2008،ص -ص .13،14
ﻏﺳﺎن ﻋﯾﺳﻰ اﻟﻌﻣري  ،ﺳﻠوى أﻣﯾن اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ  ،ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  ،ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﻌﺎﺻر  ،دار ﻣﺳﯾر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،2008،

ص.144
7

ﺣدﯾدان ﺻﺑرﯾﻧﺔ ،ﻣﻌدن ﺷرﯾﻔﺔ دور اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ،ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ  :ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد

اﻟﺑﺷرﯾﺔ  ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق و اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة ،ﯾوﻣﻲ -14-13أﻓرﯾل .2011
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺗﻮﻗﻴﺖ  ،اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ  ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ أو ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ  ،وﰲ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﻔﺎﻋﻞ  ،أﻣﺎ اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﱐ
ﻓﻬﻮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎزﻟﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻴﺊ وﺗﺰﻳﺪ رﺿﺎﻫﻢ وﲢﻘﻴﻖ وﻻﺋﻬﻢ.

1

داﺋﻤﺎ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻹﻃﺎر اﻋﺘﱪت اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ أو ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت إﱃ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻋﻤﺎ
ﻳﻘﺪﻣﻪ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﻮن اﻵﺧﺮون ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﺼﺎدر اﻟﻘﻮة ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن اﻵﺧﺮون.

2

إذن وﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻔﻮق واﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺬي ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
 ،واﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺪﻋﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت
ﲢﻘﻖ ﳍﺎ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ أﻛﱪ وﺗﻔﺘﺢ ﳍﺎ أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة.
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺪة ﺧﺼﺎﺋﺺ أﳘﻬﺎ:

3

 ﺗﺸﺘﻖ ﻣﻦ رﻏﺒﺎت وﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن .
 ﺗﻘﺪم اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻷﻫﻢ ﰲ ﳒﺎح اﻷﻋﻤﺎل .
 ﺗﻘﺪم اﳌﻼﺋﻤﺔ اﻟﻔﺮﻳﺪة ﺑﲔ ﻣﻮارد اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﻔﺮص ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ.
 ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ وﺻﻌﺒﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ .
 ﺗﻘﺪم ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ
 ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻟﻜﻞ.
 ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﲢﻘﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﳍﺎ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ وﺻﻔﺖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺄ ﺎ:
 ﺗﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻔﻮق واﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ .

4

 ﺗﻨﻌﻜﺲ ﰲ ﻛﻔﺎءة أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ وﰲ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ أو ﰲ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻌﻤﻼء أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ.
 ﺗﺘﺤﻘﻖ ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻻ ﺗﺰول ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﲡﺪﻳﺪﻫﺎ .
1

أﺣﻣد ﺳﯾد ﻣﺻطﻔﻰ  ،اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرون  ،ﻣدﺧل إﻧﺗﺎج  ،اﻟﻧﺷر ﻣﺣﻔوظ ﻟﻠﻣؤﻟف ،2003 ،ص .15

3

داﺳﻲ وﻫﯾﺑﺔ  ،دور إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ  ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة

2ﺣﻔﯾﺎن ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ،دور إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ،دار اﻷﯾﺎم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،2004 ،ص.47
اﻟﻌدد ،2011 ،11ص .168
4

ﻋﻠﻲ ﺣﺳن اﻟزﻏﺑﻲ  ،ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ  ،دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ  ،ﻋﻣﺎن  ،اﻷردن،2005 ،ص.138
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

 ﳚﺐ أن ﺗﺆدي إﱃ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﻌﻤﻼء وﲢﻔﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاء ﻣﻦ ﺧﻼل إدراﻛﻬﻢ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ.
 ﻧﺴﺒﻴﺔ أي ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ.1
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ
أوﻻ :أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺗﱪز أﳘﻴﺔ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ :
 ﻣﺆﺷﺮ إﳚﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻮى ﰲ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ أﻛﱪ ﻣﻦﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ
 ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻷ ﺎ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﳕﺎذج ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار. -ﺳﻼﺣﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﲢﺪﻳﺎت اﻟﺴﻮق و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ.

2

 ﻛﻮ ﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ واﻟﺘﺠﺪد ﻓﺈن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ. ﲤﺜﻞ أداة ﻫﺎﻣﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ . -ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻔﻮق ﻧﻮﻋﻴﺎ وﻛﻤﻴﺎ وأﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﻴﺢ ﳍﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أداء ﻋﺎﻟﻴﺔ .

3

 ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻹﳚﺎﰊ ﰲ ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﻌﻤﻼء وﺑﺎﻗﻲ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﲢﻔﻴﺰﻫﻢ ﻻﺳﺘﻤﺮار وﺗﻄﻮﻳﺮاﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.

4

ﺛﺎﻧﻴﺎ :أﻧﻮاع اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺗﻨﺤﺼﺮ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻧﻮﻋﲔ رﺋﻴﺴﻴﲔ :
-1ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ)اﻷدﻧﻰ( :ﲢﻘﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺰة إذا ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ إﱃ أدﱏ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﶈﻘﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ،واﻟﺬي ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺳﻌﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ
 1ﻧﻮال ﺷﲔ  ،دور اﻷداء اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻧﻔﻄﺎل ﻟﺘﻮزﻳﻊ وﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﺑﺴﻜﺮة  ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ
ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺑﺴﻜﺮة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة  ،2008-2007ص .64
 2ﻃﻪ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻳﻞ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .432
 3ﻃﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻐﺎﻟﱯ ،واﺋﻞ ﳏﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ إدرﻳﺲ ،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ  ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  ،اﻷردن،2007 ،ص
.209
 4ﲰﻴﺔ ﺑﺮوﱐ  ،دور اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ إﺑﺮاز اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﲑة  ،دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ ﻣﺎﻣﻲ  ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ
ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد وﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﺳﻄﻴﻒ  ،2011-2010 ،ص .165
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اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻣﻊ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺑﺢ  ،أو ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ أﻛﱪ إذا ﻣﺎ ﳉﺄ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن إﱃ أﺳﻌﺎر ﻣﺸﺎ ﺔ ،وﻟﻜﻲ
ﺗﺘﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺰة ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﻬﻢ اﳉﻴﺪ واﳌﻌﺮﻓﺔ اﶈﻜﻤﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﳊﺮﺟﺔ ﰲ
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ،وﻣﻦ ﰒ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﻄﻮر ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﱵ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﺠﻢ:إن ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ،ﺣﻴﺎز ﺎ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ إﻧﺘﺎج ﺟﺪﻳﺪة ،اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲاﻟﺴﻮق أو اﻟﻨﺸﺎط ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ﻣﺎ ،ﻛﻞ ﻫﺬا ﻗﺼﺪ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ.ﻏﲑ أن اﳊﺠﻢ اﻟﺬي ﳛﻜﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط إﱃ آﺧﺮ ،وﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﱃ أﺧﺮى ﻓﻤﺜﻼ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى
اﶈﻠﻲ أو اﳉﻬﻮي ،ﻗﺪ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﻮى اﻟﺒﻴﻊ أو ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺎدي ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ،وﳍﺬا
ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺠﻢ ﳚﺐ أﻻ ﳛﺪث ﺗﺪﻫﻮرا ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى وﻣﻦ
ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺘﻮازن أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ .

1

 ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻤﺮن:اﻟﺘﻤﺮن ﻫﻮ ﻧﺘﺎج ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ واﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ،اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹﻃﺎرات واﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻋﻠﻰﺣﺪ ﺳﻮاء،وﻫﻨﺎ ﻻﻳﻨﺒﻐﻲ ﺣﺼﺮ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻌﺪاﻩ إﱃ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺸﺎء واﻟﱰﻛﻴﺐ ،ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﻀﻼت واﳌﻌﻴﺐ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﻨﺘﺠﺔ )اﳌﻀﻴﻔﺔ(
ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ واﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ أو ﺳﻮء اﳌﻌﺮﻓﺔ )اﻟﺘﻌﻠﻢ(،ﳍﺬا ﻓﺎﳌﺴﲑون ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺘﺤﺴﲔ اﻟﺘﻌﻠﻢ و ﲢﺪﻳﺪ
أﻫﺪاﻓﻪ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ درﺟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻨﺸﺎت و اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﰒ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ
ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻌﻤﻮل ﺎ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع.

2

ﲟﻌﲎ آﺧﺮ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﱃ أدﱏ ﺣﺪ ﻣﻢﻛﻦ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻟﻦ ﳛﻘﻘﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﻔﻮﻳﺔ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻔﻌﺎل ﳌﻌﺎرف وﻗﺪرات
وﻣﻬﺎرات ﻣﺴﲑﻳﻬﺎ وﻋﻤﺎﳍﺎ وﻫﺬا ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳌﺎدي واﳌﻌﻨﻮي واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ...اﱁ وﻫﺬا ﻣﺎ
ﺳﻴﺆدي ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ ﺗﺪﱐ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﱃ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﳑﻜﻦ.
 ﻣﺮاﻗﺒﺔ آﺛﺎر اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺪرات :ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺸﺎط ،ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻮﺳﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﺪرات ﻣﻦ ﺧﻼلﲡﻨﺐ أو ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﺬﺑﺬﺑﺎت ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺸﺎط واﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ،أو ﲟﻌﲎ أﺧﺮ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﺗﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻘﺪرات وﻣﻮارد اﳌﺆﺳﺴﺔ.

 1ﻋﻤﺎر ﺑﻮﺷﻨﺎف  ،اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ  ،ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ
 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ  ،2002 ،ص .18
 2ﳏﻤﺪ ﺟﺒﺎﻧﻴﺔ  ،دور رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ و أوراﺳﻜﻮم ﺗﻴﻠﻴﻜﻮم  ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،
ﲣﺼﺺ إدارة أﻋﻤﺎل ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﺪ دﺣﻠﺐ ﺑﺎﻟﺒﻠﻴﺪة  ،2007-2006 ،ص.55
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 ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺮواﺑﻂ :ﲢﺴﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،إذ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺑﻂ اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﲔ اﻷﻧﺸﻄﺔاﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،و اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.ﻓﻤﺜﻼ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺪﻗﻴﻖ ﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﻨﺘﺞ،ﻳﺆدي إﱃ
ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ ،وﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﻮردﻳﻦ وﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻻﺳﺘﻐﻼل
اﻟﺮواﺑﻂ اﳌﻮﺟﻮدة ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻗﺘﺴﺎم اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﺮواﺑﻂ ﻣﻌﻬﻢ.
 ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﺻﻞ )اﻹﻟﺤﺎق(:وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﻤﻴﻊ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻬﻤﺔ واﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ،وﻧﻘﻞ أو ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻌﺎرفﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻐﻼل اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ أﺣﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼل .
 ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ :ﲟﻌﲎ اﻷﺧﺬ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ أو ﻋﺪﻣﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﳘﺎ ﻳﻮﻓﺮان إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،ﻓﻤﺜﻼ ﻋﻤﻞاﳌﺆﺳﺴﺔ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻌﺎل ﻳﺴﻬﻞ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺮواﺑﻂ ﻣﻊ اﳌﻮردﻳﻦ ﻳﺪﻓﻌﻬﻤﺎ إﱃ ﻋﺪم اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
أﻧﻪ ﺳﻴﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ،و اﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ.

1

 -2ﻣﻴﺰة ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻤﻨﺘﺞ)اﻟﺠﻮدة( :ﻫﻮ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة وﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺗﻠﻘﻰ
رﺿﺎ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ )ﺟﻮدة أﻋﻠﻰ ،ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ(،2ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻬﻢ
وﲢﻠﻴﻞ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻧﺸﻄﺔ ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻜﻔﺎءات واﳌﻬﺎرات واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻧﺘﻬﺎج
ﻃﺮق ﺗﻮﺳﻊ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ و ﺗﺮوﳚﻴﺔ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ .
وﺗﺴﺘﻨﺪ أﺳﺎﺳﺎ إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻔﺮد اﻟﱵ ﺳﻨﻮردﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

3

اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ :ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻴﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮد اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻛﻔﺎءة اﳌﻨﺘﺠﺎتاﳌﻌﺮوﺿﺔ ،اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ،ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻨﺸﺎط )ﻛﻤﺴﺘﻮى ﻧﻔﻘﺎت اﻹﺷﻬﺎر( ﳏﺘﻮى اﻟﻨﺸﺎط )ﻛﺪﻗﺔ اﻵﻻت( ،ﺟﻮدة وﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺴﺨﺮة ﻟﻠﻨﺸﺎط ،اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻋﻤﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط )ﻛﺈﺟﺮاءات ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ( ،ﻛﻔﺎءة
وﺧﱪة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط ،اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﺸﺎط .
اﻟﺮواﺑﻂ :ﳝﻜﻦ أن ﲤﺜﻞ اﻟﺮواﺑﻂ اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﲔ اﻷﻧﺸﻄﺔ أو اﻟﺮواﺑﻂ ﻣﻊ اﳌﻮردﻳﻦ وﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔﻣﺼﺪر ﻟﻠﺘﻔﺮد،ﺣﻴﺚ ﻳﺸﱰط ﰲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳉﻴﺪة ﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﺗﻨﺴﻴﻘﺎ ﺑﲔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ  .ﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ

 1ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮدﺣﻮش  ،ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺮﻛﺔ إﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﻜﺒﲑة  ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،
ﲣﺼﺺ إﻗﺘﺼﺎد وﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ واﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ  ،2008 ،ص.15
 2ﲰﻼﱄ ﳛﻀﻴﻪ  ،إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ اﻷول ﺣﻮل "اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﲢﺪﻳﺎت اﳌﻨﺎخ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳉﺪﻳﺪ" ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ23-22،أﻓﺮﻳﻞ .2003
 3ﻓﺎﻳﺰة ﺑﺮﻳﺶ ،دور اﻟﻜﻔﺎءات اﶈﻮرﻳﺔ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ،ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﺪ دﺣﻠﺐ
ﺑﺎﻟﺒﻠﻴﺪة ،2005 ،ص.22
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ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء إذا ﰎ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﻮردﻳﻦ )،ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺪة ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ (.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻗﻨﻮات
اﻟﺘﻮزﻳﻊ.
اﻟﺮزﻣﺎﻧﺔ :ﻗﺪ ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﺑﺪأت ﻓﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﻔﺮد  ،ﻓﻤﺜﻼ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﰲ ﳎﺎلﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ،وﺧﻼﻓﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن أو ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪﺧﻮل اﳌﺘﺄﺧﺮ ذا ﺟﺪوى
ﻷﻧﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أﻛﺜﺮ ﺣﺪاﺛﺔ.
اﻟﻤﻮﺿﻊ :ﻗﺪ ﲢﻮز اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﻔﺮد إذا أﺣﺴﻨﺖ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻊ اﳌﻼﺋﻢ ﻷﻧﺸﻄﺘﻬﺎ.اﻟﺘﻌﻠﻢ  :ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﻔﺮد ﻟﻨﺸﺎط ﻣﻌﲔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳝﺎرس اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﻴﺪة ،ﻓﺎﳉﻮدة ﻣﺜﻼ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﳝﻜﻦ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ وﻣﻦ ﰒ ﺣﻴﺎز ﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،وﻣﻦ ﲦﺔ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻜﺘﺴﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺎﻣﻞ
ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺄن ﻳﺆدي إﱃ ﲤﻴﺰ ﻣﺘﻮاﺻﻞ وﻣﺴﺘﻤﺮ .
اﻹﻟﺤﺎق :ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺠﻢ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﻔﺮد ﻟﻨﺸﺎط ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﲟﺠﺮد أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻣﺸﱰﻛﺎ ﺑﲔ ﻋﺪة وﺣﺪاتﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ.
اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ :ﺗﺴﻤﺢ درﺟﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﻔﺮد ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺿﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻮﻟﺪة ﻟﻠﻘﻴﻤﺔﲤﺎرس ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻮردﻳﻦ أو ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻓﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻴﺊ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﲤﺜﻞ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﺘﻔﺮد أو
اﻟﺘﻤﻴﺰ .
اﻟﺤﺠﻢ:ﻗﺪ ﻳﺆدي اﳊﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ إﱃ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ ،ﻛﺄن ﻳﻀﻌﻒ ﻣﺮوﻧﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ،وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆدي اﳊﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ إﱃ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﺮﻳﺪة )ﺗﺮاﻛﻢ اﳋﱪات(.
إن ﻋﻮاﻣﻞ اﳌﻴﺰة ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻨﺸﺎط واﻟﻘﻄﺎع ﺣﻴﺚ ﻳﺒﲔ ﺗﻀﺎﻓﺮﻫﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﻔﺮد ،ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﲟﻌﺎﻳﻨﺔ ا ﺎﻻت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻔﺮد ﻓﻴﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺷﺮوط اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وأﺳﺒﺎب ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
أوﻻ :ﺷﺮوط اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
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ﺣﱴ ﺗﻜﻮن اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ:1 :
ﺣﺎﺳﻤﺔ :أي ﺗﻌﻄﻲ اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ و اﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ:ﲟﻌﲎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺧﻼل اﻟﺰﻣﻦ.-إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ  :أي ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺲ ﳏﺎﻛﺎ ﺎ أو إﻟﻐﺎءﻫﺎ.

ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ﻷن ﻛﻞ ﺷﺮط ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺎﻵﺧﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺷﺮط اﳊﺴﻢ ﻣﻘﺮون ﺑﺸﺮط
اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ وﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻣﻘﺮون ﺑﺸﺮط إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎع.ﻓﻜﻴﻒ ﳍﺎ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ وﻫﻲ ﻫﺸﺔ ﳝﻜﻦ إﻟﻐﺎءﻫﺎ ،وﻛﻴﻒ ﳍﺎ أن ﺗﻜﻮن
ﺣﺎﲰﺔ وﻫﻲ ﱂ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮﻳﻼ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :أﺳﺒﺎب ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ:
إن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻷي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻳﻌﺪ ﻫﺪﻓﺎ واﺳﺘﺜﻤﺎرا وﺗﻜﺘﻴﻜﺎ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ ،ﻷن وﺟﻮد ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺰة ﻳﻀﻤﻦ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﺴﻮق ،وﺗﻄﻮﻳﺮا ﳛﺘﺎج إﱃ رؤﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪة اﳌﺪى ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﰲ ﺣﺸﺪ ﲨﻴﻊ
اﳌﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف  ،وﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ أﻫﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻴﺰ ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

2

.1ﻇﻬﻮر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺣﺪﻳﺜﺔ :ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺘﻐﲑ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ أن ﳜﻠﻖ ﻓﺮﺻﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﳎﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة  ،ﻛﺘﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺞ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳊﺎﺳﻮب ،وﻃﺮق اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﱪ اﻻﻧﱰﻧﺖ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻨﺪ آﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻴﺰ ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﻴﺰة ﲤﻴﺰ اﳌﻨﺘﺞ ،وﻫﻨﺎ ﺗﺒﺪأ ﰲ ﲡﺪﻳﺪ أو ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻴﺰة اﳊﺎﻟﻴﺔ
أو ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﲢﻘﻖ ﻗﻴﻤﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻌﻤﻴﻞ.
.2ﻇﻬﻮر ﺣﺎﺟﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ أو ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ:ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﻌﻤﻼء ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺪﻳﻬﻢ أ ﺗﻐﻴﲑ
أوﻟﻮﻳﺎ ﺎ ،ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰ ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ أو ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة  ،ﺧﺎﺻﺔ وأن
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﲔ اﳌﻨﺘﺞ واﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ وﺗﺄﺛﺮ ﻣﺘﺒﺎدل ،ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر وﺟﻮد رﻏﺒﺔ
 1ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ أﲪﺪ ،ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻟﺘﺄﻣﻴﲏ  -ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺣﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﻌﻤﻠﻲ وأﻓﺎق اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ –ﲡﺎرب اﻟﺪول  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ –اﻟﺸﻠﻒ ﻳﻮﻣﻲ -4-3دﻳﺴﻤﱪ
.2012
2
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ﻻ ﻳﺘﻢ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ،وﱂ ﻳﻌﺪ اﻷﻣﺮ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﻫﺬا اﻹﺷﺒﺎع ،ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪى ﻫﺬا اﳊﺪ إﱃ درﺟﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺮﻏﺒﺔ ،وإﱃ درﺟﺔ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ ،وﻧﻈﺮا ﳍﺬا اﻻﲡﺎﻩ اﳊﺪﻳﺚ ﺗﻈﻬﺮ ﺣﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﺘﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع
اﳊﺎﺟﺎت واﺧﱰاع اﻟﺮﻏﺒﺎت.
.3ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺪﺧﻼت :ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺘﺄﺛﺮ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﺗﻐﻴﲑ ﺟﻮﻫﺮي ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺪﺧﻼت ﻋﻨﺪ
ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺠﺄ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻨﺎ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﻀﻤﻦ ﳍﺎ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،وﻣﻦ ﰒ ﲢﻘﻴﻖ
اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻣﺮة أﺧﺮى.
.4اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲢﺪث ﺗﻐﲑات ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻴﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻻت ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻨﺘﺞ ،ﲪﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث وﻗﻴﻮد اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻷﺳﻮاق ،ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﲑات ﻟﻠﺒﻘﺎء ﰲ اﻟﺴﻮق ،وﻣﻦ ﰒ
اﻟﺼﻤﻮد ﰲ وﺟﻪ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،أﺑﻌﺎدﻫﺎ وإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ
ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت داﺋﻤﺎ إﱃ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر
ﺟﺪﻳﺪة ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﺣﺘﻼل ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﺟﻴﺪ ﰲ اﻟﺴﻮق  ،وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺘﻨﺎول ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎدر
اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ وأﻫﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﺎ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ :وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:

1

-1اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ :ﺗﻌﺪ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻮارد اﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ وأداؤﻫﺎ،ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ
وأﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺑﺪون ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ،وﻳﺮﺗﺒﻂ ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺎ،وﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻛﺘﺴﺎﺣﻬﺎ ﻟﻸﺳﻮاق ﻋﻠﻰ
اﺧﺘﻼف ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﳉﻐﺮاﰲ اﻟﺪور اﻟﻜﺒﲑ و اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻮرد اﻟﺒﺸﺮي ﰲ رﻓﻊ وﲢﺴﲔ أداؤﻫﺎ،ﲟﺎ ﳛﻘﻖ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺘﲔ
ﺗﺴﻤﺤﺎن ﳍﺎ ﲟﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ورﺿﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
 -2اﻟﺠﻮدة:وﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺟﻮدة ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ  ،ﲣﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺪى زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ،وﺗﻠﱯ ﺣﺎﺟﺎ ﻢ ورﻏﺒﺎ ﻢ
ﳑﺎ ﳝﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ و رﻓﻊ أﺳﻌﺎرﻫﺎ.

2

 -3اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ:ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،وﲟﺎ أن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﺴﺘﻤﺮ
وﺳﺮﻳﻊ ﰲ ﲨﻴﻊ ﳎﺎﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻓﺈن ﻋﺪم ﻣﻮاﻛﺒﺘﻬﺎ ﻳﻀﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺪﻳﺪ ﺣﻘﻴﻘﻲ.
ﻛﻤﺎ أن اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺘﻄﻮرة وﺣﺪﻳﺜﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل وذﻟﻚ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام آﻻت وأﺟﻬﺰة ﻣﺘﻄﻮرة ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﲢﻘﻴﻖ وﻓﺮات اﳊﺠﻢ.
 -4اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات:وﺗﻌﲏ ﻛﻞ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻐﺮض اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﺒﻌﻴﺪ
ﻛﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺸﻬﺮة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ،ﻓﺎﻣﺘﻼك اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳍﺬﻩ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﲢﻘﻴﻖ

 1زروﺧﻲ ﻓﲑوز ،ﺳﻜﺮ ﻛﻨﺰة ،دور رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت  ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎﻣﺲ ﺣﻮل رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ
ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ  ،اﻟﺸﻠﻒ -14-13 ،دﻳﺴﻤﱪ ،2011
ص.15
 2ﻋﻼﱄ ﻣﻠﻴﻜﻪ ،أﳘﻴﺔ اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻻﻳﺰو ﰲ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ،دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮاﺑﻞ ﺑﺒﺴﻜﺮة -ENICAB-ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ
ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ –ﺑﺴﻜﺮة ،ص.87
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اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﳌﻬﺎم اﳌﻨﻮﻃﺔ ﻢ وﲢﻤﻞ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﻢ ﻳﻨﻔﺬو ﺎ ﺑﻜﻞ دﻗﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﱪاﻣﺞ اﳌﺴﻄﺮة.
 -5اﻟﻤﺘﺎﺣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :وﻳﻘﺼﺪ ﺎ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﳊﻈﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﳝﻜﻦ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﳏﺎور ﺗﻮاز ﺎ اﳌﺎﱄ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ
،واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻗﺘﻨﺎص اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ و اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﻘﻼﱐ ﻷﻣﻮال اﳌﺆﺳﺴﺔ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ واﻛﺘﺴﺎب ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ أﻛﱪ أو ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ.

1

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أﺑﻌﺎد اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺑﻌﺎد اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ:

2

.1ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ:ﻳﺮى  Dibuvorthأن أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﲡﻌﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﺘﺎج
وﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ أدﱏ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﳍﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ  Aqulanoetalﺣﲔ رأى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ
ﺗﺴﻌﻰ إﱃ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ أﻛﱪ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳒﺎﺣﻬﺎ وﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﺑﻜﻠﻔﺔ أدﱏ ﻣﻦ
اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﳍﺎ  ،وﻳﻮﺿﺢ  Ritzman and Krajenskyﺑﺄن ﲣﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻳﺴﻬﻢ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻧﻪ ﻗﺪ ﳜﻔﺾ ﻣﻦ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ إذا ﱂ ﺗﻨﺘﺞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻫﻨﺎ أن ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف أﻣﺎم
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪ ﺎ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﺳﻌﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق،وإن ﻋﺪم اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن وراء ﺗﺪﻫﻮرﻫﺎ واﻧﺴﺤﺎ ﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت وأﺳﻮاق ﻗﺎﺋﻤﺔ.
.2ﺑﻌﺪ اﻟﺠﻮدة :ﻳﺮى  Heizer and Rendreأن ﺣﺼﻮل اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ورﻏﺒﺎ ﻢ ﻋﻦ اﳉﻮدة واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ،وإن اﳉﻮدة ﺑﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ
واﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ أداء اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺼﻮرة ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ.
.3ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺮوﻧﺔ  :اﳌﺮوﻧﺔ ﻫﻲ اﻷﺳﺎس ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﻗﺪ
ﲢﺪث ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت وﲟﺎ ﻳﻼءم ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ،واﳌﺮوﻧﺔ ﺗﻌﲏ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت
 1زروﺧﻲ ﻓﲑوز ،ﺳﻜﺮ ﻛﻨﺰة ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص .16
 2ﻳﺎﺳﲔ ﺑﻮﺑﻜﺮ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻄﻠﺐ واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ،دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت –اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد
ﺻﻨﺎﻋﻲ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة 2013-2012ص.17- 16
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وإدﺧﺎل ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﻴﺪة وﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إﱃ ﻃﺮق
أﺧﺮى ﻛﺘﻐﻴﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﻗﺖ أداء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،ﻓﺎﻟﺰﺑﻮن ﳛﺘﺎج إﱃ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﺘﻮﻓﲑ أرﺑﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻫﻲ:

1

 ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ:وﻫﻲ ﻗﺪرة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﻣﻌﺪﻟﺔ.
 ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻤﺰﻳﺞ:وﺗﻌﲏ ﻗﺪرة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻹﻧﺘﺎج ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت.
 ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺤﺠﻢ:وﺗﻌﲏ ﻗﺪرة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺎﺗﺞ أو ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﺸﺎط اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﻘﺪﱘ أﺣﺠﺎم ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت.
 ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ:وﺗﺸﲑ إﱃ ﻗﺪرة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﺘﻐﻴﲑ أوﻗﺎت ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت.
.4ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ :اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﳌﻬﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ و اﻟﺴﺮﻋﺔ
ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻘﺪﳝﻬﺎ إﱃ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺄﻗﺼﺮ وﻗﺖ ﳑﻜﻦ ،وﻛﻤﺎ أﺷﺎر  krajeuskyو Ritzmanﺑﺄﻧﻪ
ﻳﻮﺟﺪ ﺛﻼث أﺳﺒﻘﻴﺎت ﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻫﻲ:
 ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ:ﺗﻘﺎس ﻫﺬﻩ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ اﳌﺴﺘﻐﺮق ﺑﲔ اﺳﺘﻼم ﻃﻠﺐ اﻟﺰﺑﻮن ووﻗﺖ اﻻﻧﺘﻈﺎر.
 اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪد:وﺗﻌﲏ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪد ﳍﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ.
 ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ :وﻫﻲ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ وﺗﻘﺎس ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﺑﲔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻔﻜﺮة وﺣﱴ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ وﺗﻘﺪﳝﻪ إﱃ اﻟﺴﻮق.
.5ﺑﻌﺪ اﻹﺑﺪاع :اﻹﺑﺪاع ﻫﻮ ذﻟﻚ اﳌﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات واﻻﺳﺘﻌﺪادات واﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱵ إذا ﻣﺎ وﺟﺪت ﰲ ﺑﻴﺌﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺮﻗﻰ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﺘﺆدي إﱃ ﻧﻮاﺗﺞ أﺻﻠﻴﺔ وﺟﺪﻳﺪة ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳋﱪات اﻟﻔﺮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو ﺧﱪات
اﳌﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﻌﺎﱂ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻮاﺗﺞ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺧﱰاﻗﺎت اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﰲ أﺣﺪ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .
أﻣﺎ اﻟﻌﺎﱂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ Schumpeterﻓﻘﺪ ﻋﺮف اﻹﺑﺪاع ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻃﺮﻳﻘﺔ أو أﺳﻠﻮب
ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج وﻛﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﻨﺘﻮج أو ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ.
وﻟﻘﺪ ﺣﺪد  Schumpeterﲬﺴﺔ أﺷﻜﺎل ﻟﻺﺑﺪاع وﻫﻲ:
 إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﻮج ﺟﺪﻳﺪ. إدﻣﺎج ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ. اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺼﺪر ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ. 1ﺑﺸﺎر ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ أﻟﻌﺒﻴﺪي ،اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻘﲏ وأﺛﺮﻩ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ،دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻷراء ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم
إدارة اﻷﻋﻤﺎل  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ  ،2005 ،ص .88
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 ﻓﺘﺢ وﻏﺰو ﺳﻮق ﺟﺪﻳﺪ. ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ.اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

ﺛﻼﺛﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻫﻲ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎدة ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  ،اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ M. Porter ،ﺣﺪد
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ واﻟﱵ ﻧﻮﺿﺤﻬﺎ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ:
اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) -(05اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﺴﺐ )(Porter

اﻟﻧطﺎق ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ
ﺳﻮق اﳌﺴﺘﻬﺪف
ﺿﻴﻖ

اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ

إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎدة ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ
إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ

ﺳﻮق اﳌﺴﺘﻬﺪف
واﺳﻊ

اﳌﺼﺪر :اﻟﻌﻴﻬﺎر ﻓﻠﻪ  ،دور اﳉﻮدة ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم
اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ  ،2005 ،ص.107

ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ أن اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ:
.1إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ:
"ﻫﻲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ وﻣﻮﺟﻬﺔ إﱃ أﺳﻮاق ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻛﺒﲑة وﺗﺘﻄﻠﺐ أﺳﺎﻟﻴﺐ وأدوات
ﳏﻜﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ذات اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ،وﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة وﳏﻜﻤﺔ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻐﺮض ﺧﻔﻀﻬﺎ ،ورﻗﺎﺑﺔ ﺻﺎرﻣﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ".1
وﺣﱴ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻨﺘﻈﺮة ﻣﻦ إﺗﺒﺎع اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﺗﻮاﻓﺮ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﻫﻲ:

2

 1ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﺮﺳﻲ وآﺧﺮون ،اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ واﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  ،ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ  ،دار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،2002،ص .273
 2ﻫﻼﱄ وﻟﻴﺪ ،اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ودورﻫﺎ ﰲ ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ  :اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل  ،MOBILISﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ
ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮم ﲡﺎرﻳﺔ  ،ﻓﺮع اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻮﺿﻴﺎف-اﳌﺴﻴﻠﺔ ،2009-2008 ،ص .55
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

 وﺟﻮد ﻃﻠﺐ ﻣﺮن ﻟﻠﺴﻌﺮ ،وﺣﻴﺚ ﻳﺆدي أي ﲣﻔﻴﺾ ﰲ اﻟﺴﻌﺮ إﱃ زﻳﺎدة ﻣﺸﱰﻳﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ . ﳕﻄﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻢﺳﺘﻬﻠﻜﲔ. -ﻋﺪم وﺟﻮد ﻃﺮق ﻛﺜﲑة ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺞ

 وﺟﻮد ﻃﺮﻳﻘﺔ واﺣﺪة ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ اﳌﺸﱰﻳﻦ ﳏﺪودﻳﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ أو ﻋﺪم وﺟﻮدﻫﺎ إﻃﻼﻗﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﱰﻳﻦ.ﻏﲑ أن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳜﻠﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:

1

 ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ. اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﳉﻮدة  ،ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺒﲑ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺄﺛﺮ ﲰﻌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻓﻘﺪا ﺎ ﻟﻌﺪد ﻣﻦزﺑﺎﺋﻨﻬﺎ.
 ﻋﺪم ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺘﻄﻮرات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ  ،وإﳘﺎل ﺟﺎﻧﺐاﻟﺘﻜﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻄﻮرات.
.2إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ:
وﻫﻲ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺴﻮق ﻛﺒﲑ اﳊﺠﻢ ،ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة وذات ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ  ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳉﻮدة ،اﻟﻌﻼﻣﺔ  ،اﳋﺪﻣﺔ ،وﺗﺮﻛﺰ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ
اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ ،وﻳﻌﺪ وﻻء اﻟﻌﻤﻼء ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﻤﻴﺰة اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ رﻏﻢ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺣﺪ اﳊﻮاﺟﺰ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﺧﻮل اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﳉﺪد ﰲ ﳎﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ.

2

وﺣﱴ ﺗﻀﻤﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻜﻮن إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﳋﺎﺻﺔ ﺎ ﻧﺎﺟﺤﺔ وداﺋﻤﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺪة ﺷﺮوط ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:

3

 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪرك اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻘﺪار اﻻﺧﺘﻼف واﻟﻔﺮو ﻗﺎت ﰲ اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ ودرﺟﺔ ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ. ﺗﻌﺪد اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﳌﻨﺘﺞ وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻳﺘﺒﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﻪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ. 1ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.56 ،
2اﻟﻌﻴﻬﺎر ﻓﻠﻪ  ،دور اﳉﻮدة ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ،ﻓﺮع إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ
،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ، 2005 ،ص .103
3ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ ،اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻷﻋﻤﺎل ،ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ﻣﺼﺮ ،1998 ،ص .119
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﳌﺨﺎﻃﺮ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:

1

 ﻗﺪرة اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ  ،ﳑﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ إدراك ﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﻮج أو اﳋﺪﻣﺔ. ﻓﻘﺪان اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﻬﺎء ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻟﻌﺎﻣﻞ ﲤﻴﻴﺰ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﻟﻌﺪم ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظﺑﺘﻤﻴﺰﻫﺎ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ.

2

 ﺧﺴﺎرة ﺑﻌﺾ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ إﻟﻴﻬﻢ ،وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﺨﺎﻣﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒاﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.
.3إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ :
ﺪف ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﺴﻮق اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ) ﻗﻄﺎع ﳏﺪود ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﳌﺴﺘﻬﺪف( ،وﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،وﻫﺬا ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻮق ﻛﻜﻞ  ،إذ ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت إﱃ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻮق
اﳌﺴﺘﻬﺪف ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ذات أﺳﻌﺎر وﺗﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ  ،أو ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻮدة ،
اﳌﻮاﺻﻔﺎت أو ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء .3
و اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﳛﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق وﲢﺎول ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎ ﻢ 4،وﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ اﻓﱰاض أﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﻬﺪاف ﺳﻮق ﺿﻴﻖ وﺧﺪﻣﺘﻪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة.
وﺗﻘﻮم إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪﻳﻦ أو ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ ﳘﺎ:

5

 -اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻣﻊ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ :أي اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﳌﻨﺘﺞ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق .

 1ﻣﻨﺼﻮري رﻗﻴﺔ ،دور ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ :ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ  ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ،
ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ  ،2008 ،ص .89
 2ﻓﺎﺿﻞ ﲪﺪ اﻟﻘﻴﺴﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻮن اﻟﻄﺎﺋﻲ  ،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺎت -ﻣﺪﺧﻞ -أﻣﺜﻠﺔ وﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮة  ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ – ﻋﻤﺎن 2014،ص
.285
 3وﻫﻴﺒﺔ داﺳﻲ  ،دور إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ –دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﳌﺼﺎرف اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ  ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﲣﺼﺺ إدارة أﻋﻤﺎل  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎد ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ،2007-2006 ،ص .82
 4ﺧﻀﺮ ﻣﺼﺒﺎح إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﻄﻴﻄﻲ  ،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  ،دار ﺣﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،2013 ،ص.194
 5روﺑﺮت .أ.ﺑﺘﺲ-دﻳﻔﻴﺪ .ﱃ .ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻢ اﳋﺰاﻣﻰ  ،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،دار اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.344 ،2008 ،
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اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﻴﺰ :و ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﲤﻴﺰ اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻬﺪاف ﻗﻄﺎع ﳏﺪود ﻣﻦ اﻟﺴﻮق أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦاﳌﺸﱰﻳﻦ .وﻟﺘﺘﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺑﻨﺠﺎح وﺗﻌﻈﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ،ﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺪة ﺷﺮوط ﻧﺬﻛﺮ
ﻣﻨﻬﺎ:

1

 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣﻦ اﳌﺸﱰﻳﻦ ﳑﻦ ﳍﻢ ﺣﺎﺟﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﺎﻓﺲ أﺧﺮ ﻻﳛﺎول اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺴﺘﻬﺪف .
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻣﻮارد اﳌﺆﺳﺴﺔ إﻻ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﻗﻄﺎع ﺳﻮﻗﻲ ﻣﻌﲔ .

2

 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻔﺎوت ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳊﺠﻢ واﻟﺮﲝﻴﺔ وﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ.
إن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﺮاﻓﻘﻬﺎ ﳐﺎﻃﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:

3

 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن اﻟﻜﺒﺎر ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻼﺷﻲ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﳍﻴﻜﻠﻪ أو ﺗﻼﺷﻲ اﻟﻄﻠﺐأو ﺗﻐﲑات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو ﺗﻐﻴﲑات ﰲ أذواق اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ.
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن اﻟﻜﺒﺎر ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﻏﲑﻩ ﻣﻦﻗﻄﺎﻋﺎت أو ﺗﻐﻴﲑات ﰲ أذواق اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ .ﻇﻬﻮر ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻊ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ أﺟﺰاء
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻮﻗﻲ.

 1ﻣﻨﺼﻮري رﻗﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.87
 2ﺑﻠﻘﻴﺪوم ﺻﺒﺎح ،أﺛﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت اﳊﺪﻳﺜﺔ ) (NTICﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ،
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ.173 ،2013-2012 ،
 3ﻫﻼﱄ وﻟﻴﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .61
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﺤﺪدات اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدﺗﻬﺎ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ
إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ
ﺳﻨﺤﺎول ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﳏﺪدات اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ،ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻮد ﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول  :ﻣﺤﺪدات اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺗﺘﺤﺪد اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ ﳘﺎ:
 -1ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ :ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲰﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ إذ أﻣﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ
أو ﲤﻴﺰ اﳌﻨﺘﺞ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻓﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪورة ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻓﺈن ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
دورة ﺣﻴﺎة ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ:

1

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ) :( 06دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺼﺪر :ﺷﲔ ﻧﻮال ،دور اﻷداء اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﻄﺎل ﻟﺘﻮزﻳﻊ و ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ،ﺑﺴﻜﺮة ،ﻣﺬﻛﺮة
ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ،ﺑﺴﻜﺮة
،2008،ص.73،

1

ﺗواﺗﻲ ﺑن ﻋﻠﻲ ﻓﺎطﻣﺔ  ،ﻧﺎدﯾﺔ ﻣﻔﯾدة  ،ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ،ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﺣول رأس اﻟﻣﺎل

اﻟﻔﻛري ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ –اﻟﺷﻠف  14-13 ،دﯾﺳﻣﺑر .2011
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وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺮاﺣﻞ دورة ﺣﻴﺎة اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ:

1

 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ:ﺗﻌﺪ أﺻﻮل اﳌﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻜﻮ ﺎ ﲢﺘﺎج ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻻﺳﺘﻌﺪاد اﳌﺎدي واﻟﺒﺸﺮي ﻓﺨﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺒﺪأ إدراك اﻟﺰﺑﻮن ﳍﺬﻩ اﳌﻴﺰة ﻓﻴﺘﺴﻊ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻟﻴﺒﻠﻎ ذروﺗﻪ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ )ﳕﻮ ﺳﺮﻳﻊ(.
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺒﻨﻲ :ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺒﺪأ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺗﺒﲏ ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺰة ﻓﺘﻌﺮف ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺴﺒﻴﺎﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﻧﺘﺸﺎر ،ﻟﻴﺒﺪأ ﰲ اﻟﱰاﺟﻊ.
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ :ﺗﻠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺬﻩ اﳌﻴﺰة ﻓﺘﺠﻴﺪ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ ﳑﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎﻣﺘﺠﻬﺎ ﳓﻮ اﻟﺮﻛﻮد.
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻀﺮورة :ﻳﺄﰐ ﻫﻨﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﻴﺰة اﳊﺎﻟﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ أو ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪةﲢﻘﻖ ﻗﻴﻤﺔ أﻛﱪ ﻟﻠﺰﺑﻮن ،ﻓﺈذا ﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﲔ أو اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰة ﺟﺪﻳﺪة ،ﻓﺈ ﺎ ﺗﻔﻘﺪ أﺳﺒﻘﻴﺘﻬﺎ
ﲤﺎﻣﺎ ،وﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
 -2ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ :ﻳﻌﱪ اﻟﻨﻄﺎق ﻋﻦ ﻣﺪى اﺗﺴﺎع أﻧﺸﻄﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻐﺮض ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ﻓﻨﻄﺎق اﻟﻨﺸﺎط
ﻋﻠﻰ اﳌﺪى واﺳﻊ ﳝﻜﻦ أن ﳛﻘﻖ وﻓﺮات ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﺲ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﳋﺪﻣﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺳﻮﻗﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،أو ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﱰاﺑﻄﺔ ،وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻨﻄﺎق اﻟﻀﻴﻖ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﺳﻮق ﻣﻌﻴﺔ وﺧﺪﻣﺘﻪ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ،أو ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺞ ﳑﻴﺰ وﺗﻮﺟﺪ أرﺑﻌﺔ أﺑﻌﺎد ﻟﻨﻄﺎق اﻹﺷﺮاف ﻣﻦ
ﺷﺄ ﺎ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻫﻲ:

2

 اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻮﻗﻲ:ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺪى ﺗﻨﻮع ﳐﺮﺟﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ وﻫﻨﺎ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰﻗﻄﺎع ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق أو ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﻮق ﻛﻜﻞ.
 اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺮأﺳﻲ:ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺪى أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻷﻧﺸﻄﺘﻬﺎ داﺧﻠﻴﺎ أو ﺧﺎرﺟﻴﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻮرﻳﺪاﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.ﻓﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲ اﳌﺮﺗﻔﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻗﺪ ﳛﻘﻖ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ أو اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
 1ﲰﺎح ﺻﻮﱀ  ،دور ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻜﻔﺎءات ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻟﻜﱪى ﻟﻠﺠﻨﻮب  ،ﺑﺄوﻣﺎش ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،ﲣﺼﺺ إﻗﺘﺼﺎد وﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة -2008 ،
2009ص .9
 2ﺳﻠﻤﺎن ﺣﺴﲔ  ،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ،ﻓﺮع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻤﻲ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم
اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ  2004 ،ص.60
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 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ:ﳝﺜﻞ ﻋﺪد اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ أو اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺰاﻳﺎﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﻧﻮﻋﻴﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﱪ ﻋﺪة ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،وﺗﱪز أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺰة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ وﺧﺪﻣﺎ ﺎ ﰲ ﻛﻞ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ .
 ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط :ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻇﻠﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺟﻮد رواﺑﻂ ﺑﲔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔﻋﱪ ﻋﺪة ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة.
ﻓﺒﺈﻣﻜﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت أو اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،اﻷﻓﺮاد أو اﳋﱪات ﻋﱪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ :
ﺗﺘﺤﺪد ﻧﻮﻋﻴﺔ وﻣﺪى ﺟﻮدة اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺜﻼث ﻇﺮوف:
.1ﻣﺼﺪر اﻟﻤﻴﺰة:ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺘﲔ:

1

 ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ واﳌﻮاد اﳋﺎم ،ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎوﳏﺎﻛﺎ ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ.
 ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﺗﻜﻮن ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﲤﻴﺰ واﻟﺘﻔﺮد ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺞ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔﻣﻌﻴﻨﺔ،اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻼﻣﺔ أو ﻋﻼﻗﺎت وﻃﻴﺪة ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ،وﺗﺘﺼﻒ ﻫﺬﻩ اﳌﺰاﻳﺎ ﺑﻌﺪة ﺧﺼﺎﺋﺺ أﳘﻬﺎ:
 ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺗﺒﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻬﺎرات وﻗﺪرات ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﺜﻞ اﻷﻓﺮاد اﳌﺪرﺑﲔ ﺗﺪرﻳﺒﺎ ﺧﺎﺻﺎ ،ﻛﺬﻟﻚ
اﻟﻘﺪرات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ واﻟﻮﻃﻴﺪة ﺑﲔ ﻣﻊ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻤﻼء.
 ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ واﻟﱰاﻛﻢ ﰲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن
اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار أو اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﳋﺪﻣﺎت.

1

ﺣﯾﻣر ﻣرﯾم  ،دور إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻲ اﻹﻋﻼن واﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺟﻧوب ﺑﺳﻛرة  ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم

اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ،ﺗﺧﺻص اﻗﺗﺻﺎد ﺻﻧﺎﻋﻲ  ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة 2013-2012 ،ص
.70-69
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.2ﻋﺪد ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ :إن اﻋﺘﻤﺎد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ،ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺞ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ
ﳚﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪا ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ  1،ﻟﺬا ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﺗﻌﺪد ﻣﺼﺎدر اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ.
.3درﺟﺔ اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰة :ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺎت أن ﺗﻘﻮم ﲞﻠﻖ ﻣﺰاﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ أو ﳏﺎﻛﺎة اﳌﻴﺰة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ.

2

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺗﻨﺸﺄ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔ أو ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ  ،ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ :
.1اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ :
إن اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻴﻞ أو اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻔﻘﺪ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﰲ ﺣﲔ ﲣﻠﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﺮﻋﺔ رد ﻓﻌﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﲑات.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ أﳘﻴﺔ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ،وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﺮوﻧﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺘﻐﲑات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﻐﲑات ،ووﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺻﻼ.3
.2اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ :
اﻣﺘﻼك اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ أو اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء وﺷﺮاء ﻗﺪرات ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ  ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻹﺑﺪاع اﻟﻠﺬﻳﻦ ﳍﻤﺎ دور ﻛﺒﲑ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ،وﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ اﻹﺑﺪاع ﻫﻨﺎ ﰲ

1

اﻟﻧﻌﺎس ﺻدﯾﻘﻲ  ،أﻫﻣﯾﺔ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺗدﻋﯾم اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ  ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر  ،ﺗﺧﺻص ﺗﺳوﯾق  ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر  ،ﻗﺳم

ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌد دﺣﻠب ﺑﺎﻟﺑﻠﯾدة ،2005 ،ص .113
2ﻧذﯾر اﻟدﯾن ﺑن ﻧذﯾر  ،ﻣﺻطﻔﻰ ﺑداوي  ،رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ﻛﻣدﺧل ﻟﺗﻌزﯾز وﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ  ،ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺣول إدارة وﻗﯾﺎس
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة اﻟﺟزاﺋر  ،ﯾوﻣﻲ -14-13ﻣﺎي  ،2008ص.6
3

ﻋطﯾﺔ ﺻﻼح ﺳﻠطﺎن ،إدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ودﻋم اﻟﻘدرات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﺑﺣوث وأوراق ﻋﻣل اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ،ﻋﻣﺎن،

اﻷردن ،ص.306
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺸﻤﻞ اﻹﺑﺪاع ﰲ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻹﺑﺪاع ﰲ أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أو
اﻹﺑﺪاع ﰲ ﺧﻠﻖ ﻓﺎﺋﺪة ﺟﺪﻳﺪة.1
اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )  (07ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺸﺄة اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻇﻬﻮر اﳌﻴﺰة
ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔ

ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ

ﺳﺮﻋﺔ رد اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ

وﺟﻮد ﻗﺪرات ﳑﻴﺰة وﺧﺎﺻﺔ

اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﻐﲑات اﳋﺎرﺟﻴﺔ

اﻹﺑﺪاع ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت

اﻟﻤﺼﺪر :ﻋﻄﻴﺔ ﺻﻼح ﺳﻠﻄﺎن ،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ودﻋﻢ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ ،ﲝﻮث وأوراق ﻋﻤﻞ ،اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻹدارﻳﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2008 ،ص .306

1

ﺣﺣو زروﻗﻲ أﻣﺎل  ،زﯾﺎن ﺑروﺟﺔ ﻋﻠﻲ  ،رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ﻛﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ﻓﻲ

ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ  ،اﻟﺷﻠف -14-13 ،دﯾﺳﻣﺑر
 ،2011ص.9
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي و ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺳﻨﺤﺎول ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ اﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﲟﺨﺘﻠﻒ أﺑﻌﺎدﻩ) رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ،رأس
اﳌﺎل اﳍﻴﻜﻠﻲ  ،رأس اﳌﺎل اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ( ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :دور رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻳﻌﺘﱪ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻮرد اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻻ ﳏﺪود ﻣﻦ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر واﳌﻌﺎرف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  ،ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة اﻟﱵ ﺗﻜﻤﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ رأس ﻣﺎﳍﺎ اﻟﺒﺸﺮي وﻛﻔﺎء ﺎ وﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻌﺎرﻓﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ و
ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﲢﻘﻖ ﳍﺎ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ .
ﻓﻤﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻛﻮن رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ اﶈﻔﻮﻇﺔ ﰲ ذﻫﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﺮد واﻟﱵ ﻻ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ 1،ﺣﻴﺚ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺪرﻳﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻷﻓﺮادﻫﺎ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺎرف ﺟﻴﺪة اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﺪﻓﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻷﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل روح اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ واﻟﺘﺠﺎوب واﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق
وﺗﻄﻮرات اﶈﻴﻂ  ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات أﻛﺜﺮ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺪر ﻢ ﻋﻠﻰ إدراﻛﻬﻢ وﻓﻬﻤﻬﻢ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﻳﻘﻮﻣﻮن
ﺎﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ إﳒﺎزﻫﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﳑﻜﻨﺔ وﻗﻠﺔ ﻫﺪر ﻟﻠﻤﻮارد واﻷﺧﻄﺎء ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن ﻣﻨﺢ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻟﻸﻓﺮاد ﰲ اﳒﺎز اﻷﻋﻤﺎل واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻔﻴﺰﻫﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ
أﻛﺜﺮ وإﻃﻼﻗﻬﻢ اﻟﻌﻨﺎن ﻟﻄﺎﻗﺎ ﻢ واﺑﺘﻜﺎرا ﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :دور رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
إن ﳒﺎح أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻛﺘﺴﺎ ﺎ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎ
ﰲ اﳍﻴﺎﻛﻞ واﻷﻧﻈﻤﺔ 2،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺮن ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﲟﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ واﻟﺘﻄﻮرات
اﳋﺎرﺟﻴﺔ  ،ﻫﺬا وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺘﻠﻚ ﻧﻈﺎم اﺗﺼﺎل ﻓﻌﺎل ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺪﻓﻘﻬﺎ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻃﻼع داﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑات اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻟﺘﺤﺎول ﺗﺒﲏ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع وﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﳑﻜﻨﺔ  ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
 1ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻗﻨﺪوز ،رﺿﻮان إﻧﺴﺎﻋﺪ  ،ﳓﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ  ،ورﻗﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ إﱃ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺣﻮل:
إدارة وﻗﻴﺎس رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﺪ دﺣﻠﺐ اﻟﺒﻠﻴﺪة.2008 ،14-13 ،
 2درﺑﺎﱄ ﺳﻬﺎم  ،زﻳﺘﻮﱐ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي  ،اﳊﺎﺟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ  ،ورﻗﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،اﻟﻨﻤﻮ ،اﻟﻌﺪاﻟﺔ  ،اﻻﺳﺘﻘﺮار  ،ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ  ،اﺳﻄﻨﺒﻮل ،ﺗﺮﻛﻴﺎ  10-9،دﻳﺴﻤﱪ ،2013ص.7
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :دور رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

ﻳﻌﻜﺲ رأس اﳌﺎل اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﻤﻼﺋﻬﺎ وﻣﻮردﻳﻬﺎ وﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ أو أي ﻃﺮف
ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺎر وﺗﺮﲨﺘﻬﺎ إﱃ ﺧﺪﻣﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت ﳑﻴﺰة.

1

وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺘﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻪ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ أي ﺗﺘﺒﻊ
وﲢﻠﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ  ،وﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻴﺪ ﰲ إﻃﺎر ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ  ،اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻨﻪ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﲤﻨﺢ ﻣﺰاﻳﺎ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻪ وﺗﻌﻤﻞ ﲟﻘﱰﺣﺎﺗﻪ وﺗﻌﻄﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﻟﻪ ﰲ اﻹﺑﺪاء ﺑﺮأﻳﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ  ،ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ اﻟﻌﻤﻴﻞ وﻫﺬا ﻳﺆدي إﱃ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻗﻠﺔ اﻷﺧﻄﺎء وإﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎت
ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ وﻗﺘﻬﺎ اﶈﺪد دون ﻣﻌﻴﺐ  ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺆدي إﱃ ﻛﺴﺐ وﻻﺋﻬﻢ ورﺿﺎﻫﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ وﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻴﺪ
ﻣﻌﻬﻢ وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ .

 1ﲰﻼﱄ ﳛﻀﻴﻪ ،اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة  ،ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ،اﻟﻌﺪد
اﻟﺴﺎدس .2004 ،
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:

ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻟﻺﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺧﻠﺼﻨﺎ إﱃ أن اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻴﺰة أو ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻔﻮق اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﺘﻢ
ﲢﻘﻴﻘﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ  ،ﻟﺬﻟﻚ ﺘﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
وﻫﻲ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ،اﳉﻮدة  ،اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻷﺧﺮى ،ﻫﺬا وﺗﻌﺘﻤﺪ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰ ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺮد ﲞﺎﺻﻴﺔ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﲤﻴﺰ
ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ  ،إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ .
ﻫﺬا وﺧﻠﺼﻨﺎ أﻳﻀﺎ إﱃ أن ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي وﲟﺨﺘﻠﻒ أﺑﻌﺎدﻩ دور ﻣﻬﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺳﻮاء ﲞﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو
اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻏﲑ أن ذﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ إﺳﻘﺎط ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ  ،ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻮاﱄ.
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ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت

ﺗﻤﻬﻴﺪ:
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﺮاض أﻫﻢ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻠﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ،وﻛﺬا
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،و ﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ دراﺳﺔ دور رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲟﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ
و اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ) (TIFIBﺑﺴﻜﺮة.
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺳﻮف ﻧﺘﻄﺮق إﱃ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ  -TIFIB-ﺑﺴﻜﺮة.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ:ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ:اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت.

80

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ -TIFIB-ﺑﺴﻜﺮة
ﰲ اﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎرج اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﰲ ﲨﻴﻊ
ا ﺎﻻت وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﳎﺎل اﻟﻨﺴﻴﺞ ﻗﺮرت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات ﻟﻠﻐﺰل واﻟﻨﺴﻴﺞ وﻫﺬا ﻣﺎ اﻓﺮز
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ ﻇﻬﻮر ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳋﻴﺎﻃﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ اﻟﻠﺬان أدﳎﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ  SONITEXﺑﺘﺒﺴﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ:
 ﻇﻬﺮت اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ  sonitexﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺎرج ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐاﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ ،وﻛﺎن إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳏﺎوﻟﺔ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﳋﺎرج واﻟﺴﻌﻲ وراء اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ،ﻓﻔﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰎ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺨﻴﺎﻃﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ  sonitexاﳉﺰاﺋﺮ ،وذﻟﻚ
ﲟﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ  218/66واﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ،1966/21وﻫﺪﻓﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ إﻛﺘﻔﺎء ﰲ ﳎﺎل اﻟﻨﺴﻴﺞ
ﺑﺎﻹﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮاد اﳌﺘﺎﺣﺔ.
ﺗﻄﻮرت ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﻮﺳﻌﺖ ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻀﻢ  31وﺣﺪة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳎﻬﺰة ﺑﺎﻵﻻت اﳊﺪﻳﺜﺔ ،وﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ
ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻄﻦ ،اﻟﺼﻮف،واﻟﺒﻮﻟﻴﺴﱰ واﻟﻔﻴﺴﻜﻮز  ...اﱁ.
 إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ )(SONITEXوﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻋ ّﺪة اﻧﻔﺼﻠﺖ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷم واﺳﺘﻘﻠﺖ ﺑﺬا ﺎ ،ﺣﻴﺚ إﳓﻠﺖ " " sonitexﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وأﺻﺒﺢ

ﳎﺎل اﻟﻨﺴﻴﺞ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺒﺎت أو اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت اﳌﻨﻔﺼﻠﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ " "Ecotexوﻫﻲ ﳐﺘﺼﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﻦ
و""ELATEXﳐﺘﺼﺔ ﰲ اﻟﻐﺰل واﻟﻨﺴﻴﺞ اﳊﺮﻳﺮي أﻧﺸﺄت ﲢﺖ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  82/397ﺑﺘﺎرﻳﺦ . 1982/02/04
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ .1اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ DITRITEX
 .2اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻧﺴﺠﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ INDITEX
 .3اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﳌﻼﺑﺲ اﳉﺎﻫﺰة اﻟﻘﻄﻨﻴﺔ ECOTEX
 .4اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ اﳊﺮﻳﺮﻳﺔ SOITEX
 .5اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷﻟﻴﺎف اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ELATEX
 .6اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ COTITEX
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ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(08اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ SONITEX
SONITEX

ELATEX

وﺣﺪة
ﺑﺴﻜﺮة

وﺣﺪة
ﺗﯿﺎرت

SOITEX

وﺣﺪة
ﺳﻮق
أھﺮاس

COTITEX

ECOTEX

INDITE
X

DISTRIT
EX

وﺣﺪة
ﺧﻨﺸﻠﺔ

اﻟﻤﺼﺪر:ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻧﺸﺄة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ TIFIBﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺑﺪأت وﺣﺪة اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﰲ  11أﻓﺮﻳﻞ ,1982وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﺪة اﳒﺎز ﻗﺪرﻫﺎ  40ﺷﻬﺮا وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﺪرﻫﺎ 71.9
ﻣﻠﻴﺎر ﺳﻨﺘﻴﻢ.
وﻗﺪ ﺗﻜﻔﻠﺖ ﺑﺎﳒﺎز ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻤﺎ ﺗﻜﺲ ""FA MATEX؛وﺗﻜﻔﻠﺖ ﺑﺎﳋﻴﻮط.ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻧﺪرﻳﱰ " "indritreواﻧﻘﺮا ""ingra؛وﺗﻜﻔﻠﺖ ﺑﺎﳍﻨﺪﺳﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎرزوﺗﻮ " marezotoوﺗﻜﻔﻠﺖ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻘﲏ ﻟﻠﻌﻤﺎل وﺗﺮﻛﻴﺐ اﻵﻻت؛وﻗﺪ ﻣﺮت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﳒﺎز ﺑﻌﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ اﻵﰐ:
 اﻓﺮﻳﻞ  :1976إﳒﺎز اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ SENRI دﻳﺴﻤﱪ :1976إﻣﻀﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ FAMATEX دﻳﺴﻤﱪ  :1977اﻧﻄﻼق اﻷﺷﻐﺎل ﺑﻌﺪ ﲢﻘﲑ اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت. دﻳﺴﻤﱪ  :1978ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺐ . -دﻳﺴﻤﱪ  :1979ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ " اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ

 -دﻳﺴﻤﱪ  :1980وﺿﻊ ﳐﻄﻂ اﻹﻧﺘﺎج ﲟﻌﺪل إﻧﺘﺎج ﲡﺮﻳﱯ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت

  11اﻓﺮﻳﻞ  :1982اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج.  13ﻣﺎي  :1983اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ  SONITEXإﱃ  ELATEXﺣﱴ اﺳﺘﻘﺮت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻷﺧﲑ.TIFIB
وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ،ﰒّ TEXMACOﻣﻘﺮﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺴﻜﺮة ،ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻋﻤﺎﳍﺎ
 263ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ .2014
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ:اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺑﺴﻜﺮة TIFIB
ﻟﻘﺪ ﳋﺼﻨﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ اﻟﺬي ﺳﻴﻌﻄﻲ ﻟﻨﺎ ﻧﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ:
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) (02ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ TIFIB
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ واﻟﺘﺴﻤﻴﺔ

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ  98/219ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 1998/6/7ﲢﺖ اﺳﻢ ﻧﺴﻴﺞ وﲡﻬﻴﺰ ﺑﺴﻜﺮة.

اﳌﺪة واﳌﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﳌﺪة  99ﺳﻨﺔ ،ص ،ب رﻗﻢ  130اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺑﺴﻜﺮة.

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ.

ﻣﻬﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ

ﻧﺴﻴﺞ ،ﲡﻬﻴﺰ وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻨﺴﻴﺞ.

ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ

ﺻﻨﺎﻋﺔ أﻧﺴﺠﺔ ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﺧﻠﻴﻂ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ
ﺑﻮﻟﻴﺴﺘﲑ) ،ﻣﺮﻛﺐ ﺳﻴﻠﻴﻠﻮزي( ﻟﺘﺤﻀﲑ اﳊﺮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.

اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  363ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺣﺎﻟﻴﺎ

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

ﺑﻨﻈﺎم دورﺗﲔ ﰲ اﻟﻴﻮم.
 6000000ﻣﱰ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم دورﺗﲔ و
 9000000ﻣﱰ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺜﻼث دورات.

اﻟﻤﺼﺪر :وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ:اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ -TIFIB-ﺑﺴﻜﺮة
ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎرف أن ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺧﺎص ﺎ ﻳﺘﻐﲑ ﺑﺘﻐﲑ ﺷﻜﻠﻬﺎ واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ  ،وﻣﻨﻪ ﻓﺈن اﳍﻴﻜﻞ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ  TIFIBﺑﺴﻜﺮة وﻫﻮ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت  ،ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﲢﺘﻮي ﻣﺼﺎﱀ وﻓﺮوع،
ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺎ ﻓﺮوع ﻧﻘﺎﺑﺔ وﳉﻨﺔ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(09اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻣوﯾن
ﻣدﯾرﯾﺔ اﻹﺳﺗﻐﻼل

م.ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧزوﻧﺎت

ﻓرع اﻟﺑﯾﻊ

ﻓرع اﻟﻔوﺗرة

ﻓرع اﻟﻣﺧزوﻧﺎت

ﻓرع ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧزوﻧﺎت
ﻣواد اوﻟﯾﺔ) ﺧﯾط(

ﻓرع ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧزوﻧﺎت
ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر

ﻓرع ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧزوﻧﺎت
ﻣواد ﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ

م .ﻛﮭرﺑﺎء ﻋﺎﻣﺔ

وﺗﺑرﯾد وﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣﯾﺎه

م .ﺗﻛرﯾر وﺗﺳﺧﯾن

م اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

م .اﻟﺑﻧوك

ﻣﺎﻟﻣﻣول

م .اﻟﺷراء

 ..م .اﻟﻣواد

م .اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ

م .اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻓرع م .اﻟﺑﺷرﯾﺔ

ﻓرع اﻷﺟور

م .اﻟﺑرﻣﺟﺔ

م .اﻟﺗﺟﮭﯾز

م .اﻟﻧﺳﯾﺞ

م .اﻟﻣﺧﺑر

م .اﻹﺑداع

م .اﻟﺗﺻﻠﯾﺢ وﻣراﻗﺑﺔ
اﻟﻧوﻋﯾﺔ

م .اﻟﺗﺟﮭﯾز اﻟرطب

م .اﻟﺗﺟﮭﯾز اﻟﺟﺎف
اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ
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ﻓرع اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ
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ﻣﺎﻟﻣﺳﺎﺣﺎت

اﻟﻣﺻدر :وﺛﺎﺋ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.

ﻓرع اﻟﻧﻘل

ن/م اﻟﻧﺳﯾﺞ

م.اﻟﺷراء
م .اﻟﺗﺟﺎرة

ن/م اﻟﺗﺟﮭﯾز
ن/م اﻟﺗﺻﻠﯾﺢ

م.اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ن/م اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ن/م اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
واﻟوﺳﺎﺋل

ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ

ﻣدﯾرﯾﺔ اﻹدارة واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻷﻣن

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ –  -TIFIBﺑﺴﻜﺮة ،ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت ،ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻢ ﻛﻞ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﱀ واﻟﻔﺮوع ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت ﰲ:
 اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ واﻟﱴ ﺗﻀﻢ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ،اﻟﱴ ﺳﻮف ﻧﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻹدارة واﳌﺎﻟﻴﺔ.
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ.
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ.
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻹﺳﺘﻐﻼل
ﻳﺤﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﻬﻴﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  :ﺗﻀﻢ ﺳﻜﺮﺗﲑة وﻣﺼﻠﺤﺘﲔ؛ وﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻫﻮ
اﻟﺬي ﺗﺮﺑﻄﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ اﳌﺼﺎﱀ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ؛وﻳﺘﻤﺜﻞ دورﻫﺎ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻤﺎل وﻫﻲ ﻣﻘﺴﻤﺔ إﱃ
ﻣﺼﻠﺤﺘﲔ:
أ .ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  :ﺘﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺗﻜﻮﻳﻦ أو ﺗﺸﻐﻴﻞ .وﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ
ﻓﺮﻋﲔ:ﻓﺮع اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻓﺮع اﻷﺟﻮر.
ب .ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ  :ﺘﻢ ﺑﺘﺴﻴﲑ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ ،اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻒ.
 .2ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:وﻫﻲ ﺗﻀﻢ ﺳﻜﺮﺗﲑة وﻣﺼﻠﺤﺔ واﺣﺪة وﻫﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺷﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ دﻓﱰ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ.
 .3ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ :وﻫﻲ ﺗﻀﻢ ﺳﻜﺮﺗﲑة وﺛﻼث ﻣﺼﺎﱀ:
أ .ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ:ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ وﺗﺼﻠﺢ ﻛﻞ اﻷﻋﻄﺎب اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ.
ب .ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت:ﺗﻘﻮم ﺑﱰﻣﻴﻢ اﳌﺒﺎﱐ ودﻫﻨﻬﺎ؛ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ.
ت .ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء:وﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺘﺴﻴﲑ ﺷﺆون ﻛﻬﺮﺑﺎء اﻵﻻت واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ث .ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﻟﺘﺠﺎرة :وﻫﻲ ﺗﻀﻢ ﺳﻜﺮﺗﻴﺮة وﺛﻼث ﻣﺼﺎﻟﺢ :
ج .ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة :ودورﻫﺎ ﻫﻮ ﺑﻴﻊ اﻟﻘﻤﺎش ﳏﻠﻴﺎ وﺧﺎرﺟﻴﺎ.
ح .ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺨﺰون :ﻳﺘﻤﺜﻞ دورﻫﺎ ﰲ ﲣﺰﻳﻦ ﲨﻴﻊ اﳌﻮاد ،وﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ:
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ﻓﺮع ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻨﺘﺠﺎت ،ﻓﺮع ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ،ﻓﺮع ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ.
خ .ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮاء :ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻜﻞ ﻣﺸﱰﻳﺎت واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ
د .ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل:و ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﱪﳎﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﱪﳎﺔ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻘﻤﺎش ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﲬﺴﺔ ﻓﺮوع:
 ﻓﺮع اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ :دورﻩ ﲢﻀﲑ اﳋﻴﻂ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
 ﻓﺮع اﻟﻨﺴﻴﺞ :دورﻩ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﺴﺞ اﻟﻘﻤﺎش.
 ﻓﺮع اﻟﺘﺼﻠﻴﺢ :دورﻩ ﺗﺼﻠﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻘﻤﺎش ﺑﻌﺪ ﻧﺴﺠﻪ .
 ﻓﺮع اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺮﻃﺐ :دورﻩ ﻏﺴﻞ وﲡﻔﻴﻒ اﻟﻘﻤﺎش.
 ﻓﺮع اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ :دورﻩ ﻛﻲ اﻟﻘﻤﺎش اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ وﻛﻔﻪ وﺗﻐﻠﻴﻔﻪ.
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
ﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﺳﻨﺘﻌﺮف أوﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺻﺪق أداة اﻟﺪراﺳﺔ وﺛﺒﺎ ﺎ
ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻷول ،أﻣﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺒﺤﻮﺛﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻨﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺳﻨﺨﺘﱪ ﻣﺎ
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أم ﻻ،ﰒ ﲢﻠﻴﻞ ﳏﺎول اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺻﺪق أداة اﻟﺪراﺳﺔ و ﺛﺒﺎﺗﻬﺎ
أوﻻ :ﺻﺪق أداة اﻟﺪراﺳﺔ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺼﺪق اﻷداة) (Validityﻗﺪرة اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس اﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺻﻤﻤﺖ ﻟﻘﻴﺎﺳﻬﺎ وﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺪق
اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪق اﻟﻈﺎﻫﺮي وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أ ﺎ ﲣﺪم أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﶈﻜﻤﲔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﲜﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة .وﻃﻠﺐ إﻟﻴﻬﻢ إﺑﺪاء رأﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺪى
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺒﺎرة ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى وﻃﻠﺐ إﻟﻴﻬﻢ أﻳﻀﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ أداة اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﻟﻌﺒﺎرات وﴰﻮﻟﻴﺘﻬﺎ وﺗﻨﻮع
ﳏﺘﻮاﻫﺎ وﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،أو أي ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻳﺮو ﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أو اﻟﺘﻐﻴﲑ أو اﳊﺬف وﻓﻖ ﻣﺎ
ﻳﺮاﻩ اﶈﻜﻢ ﻻزﻣﺎ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﶈﻜﻤﲔ ،واﻗﱰاﺣﺎ ﻢ ،وﰎ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﰲ ﺿﻮء ﺗﻮﺻﻴﺎت وآراء ﻫﻴﺌﺔ اﶈﻜﻤﲔ ﻣﺜﻞ :
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﳏﺘﻮى ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﺮات ،وﺣﺬف ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﺮات،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﺮات ﻟﺘﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ وﻫﺬا ﻟﺘﺼﺒﺢ
اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻬﻤﺎ وﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻸﻫﺪاف.
وﻗﺪ اﻋﺘﱪﻧﺎ أن اﻷﺧﺬ ﲟﻼﺣﻈﺎت اﶈﻜﻤﲔ وإﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﺼﺪق اﻟﻈﺎﻫﺮي ،وﺑﺬﻟﻚ اﻋﺘﱪت أن
اﻷداة ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺎ وﺿﻌﺖ ﻷﺟﻠﻪ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺛﺒﺎت أداة اﻟﺪراﺳﺔ:

وﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﻣﺪى اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻮ ﻛﺮر اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻇﺮوف ﻣﺸﺎ ﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷداة ﻧﻔﺴﻬﺎ،وﰲ ﻫﺬﻩ
اﻟﺪراﺳﺔ ﰎ ﻗﻴﺎس ﺛﺒﺎت اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻷداﺋﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻣﻞ "أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ" اﻟﺬي ﳛﺪد ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺒﻮل أداة اﻟﻘﻴﺎس ﲟﺴﺘﻮى
0.60ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﺠﺪول) (03ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺼﺪق واﻟﺜﺒﺎت:
اﻟﻤﺤﻮر

ﻋﺪد اﻟﻌﺒﺎرات

ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺪق

رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي

5

0.838

0.915

4

0.796

0.892

رأس اﳌﺎل اﻟﺰﺑﻮﱐ

4

0.779

0.882

رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي

13

0.916

0.957

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

3

0.776

0.880

اﳉﻮدة

4

0.808

0.898

اﳌﺮوﻧﺔ

4

0.857

0.925

اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

4

0.818

0.904

اﻹﺑﺪاع

4

0.921

0.959

اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

19

0.945

0.972

اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻛﻜﻞ

32

0.959

0.979

رأس اﳌﺎل اﳍﻴﻜﻠﻲ

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞSPSS V 19.
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ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﶈﻮر رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي )  (0.916وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺟﻴﺪة
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﳏﻮر اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ )  (0.945ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻛﻜﻞ ﺑﻠﻎ)  (0.959وﻫﻲ
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،و ﺬا ﻧﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﺄﻛﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﺛﺒﺎت أداة اﻟﺒﺤﺚ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ وﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ .ﻫﺬا وﻗﺪ ﰎ ﺣﺴﺎب ﺻﺪق اﶈﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺧﺬ اﳉﺬر اﻟﱰﺑﻴﻌﻲ ﳌﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت" أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ"  ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ
ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (03إذ ﳒﺪ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺪق اﻟﻜﻠﻲ ﻷداة اﻟﺒﺤﺚ ﻷداة اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻠﻎ )(0.979وﻫﻮ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا
وﻣﻨﺎﺳﺐ ﻷﻏﺮاض وأﻫﺪاف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ،ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ أﻳﻀﺎ أن ﲨﻴﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺼﺪق ﶈﺎور اﻟﺒﺤﺚ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا
وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷﻫﺪاف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺒﺤﻮﺛﻲ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻮف ﻧﺘﻄﺮق إﱃ دراﺳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺒﺤﻮﺛﲔ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﺘﻐﲑات )اﻟﺴﻤﺎت( اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
وﻓﻖ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
اﻟﺠﺪول) (04ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ.
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ

اﻟﺠﻨﺲ

اﻟﻌﻤﺮ

ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ

اﻟﺘﻜﺮار

ذﻛﺮ

25

أﻧﺜﻰ

14

%35.9

اﻟﻤﺠﻤﻮع

39

%100

اﻗﻞ ﻣﻦ  30ﺳﻨﺔ

9

%23.1

ﻣﻦ  30إﱃ اﻗﻞ ﻣﻦ  40ﺳﻨﺔ

21

%53.8

ﻣﻦ  40إﱃ اﻗﻞ ﻣﻦ  50ﺳﻨﺔ

4

%10.3
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اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
%64.1
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ﻣﻦ 50ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ

5

%12.8

اﻟﻤﺠﻤﻮع

39

%100

ﺛﺎﻧﻮي

24

%61.5

ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ

4

%10.3

اﻟﻤﺆﻫﻞ
اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﻣﺠﺎل

دراﺳﺎت ﻋﻠﻴﺎ

3

%7.7

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ

5

%12.8

ﻣﻬﻨﺪس

3

%7.7

اﻟﻤﺠﻤﻮع

39

%100

أﻋﻤﺎل ﻓﻨﻴﺔ

2

%5.2

أﻋﻤﺎل إدارﻳﺔ ﻏﲑ إﺷﺮاﻓﻴﺔ

11

%28.1

اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
26

أﻋﻤﺎل إدارﻳﺔ إﺷﺮاﻓﻴﺔ

90

%66.7
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اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

ﺳﻨﻮات
اﻟﺨﺒﺮة

39

اﻟﻤﺠﻤﻮع

%100

اﻗﻞ ﻣﻦ  5ﺳﻨﻮات

10

%25.6

ﻣﻦ 5ﺳﻨﻮات إﱃ اﻗﻞ ﻣﻦ 10ﺳﻨﻮات

12

%30.8

ﻣﻦ 10اﱃ اﻗﻞ ﻣﻦ  15ﺳﻨﺔ

4

%10.3

ﻣﻦ  15ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ

13

%33.5

اﻟﻤﺠﻤﻮع

39

%100

اﻟﻤﺼﺪر:ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ .SPSS.V17

ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ ) (04إن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ) (% 64.9ﰲ ﺣﲔ
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث ) (%36.1ﻣﻦ ا ﻤﻮع أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ أو اﻟﺪراﺳﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﻌﻤﺮ ﻓﻨﺠﺪ أن اﻟﻔﺌﺔ )ﻣﻦ  30إﱃ اﻗﻞ ﻣﻦ  40ﺳﻨﺔ( اﺣﺘﻠﺖ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻮاﻗﻊ )(%53.8ﰲ ﺣﻴﺚ
ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ )اﻗﻞ ﻣﻦ 30ﺳﻨﺔ( ﺑﻠﻐﺖ ) ،(%23.1أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ )ﻣﻦ
 40إﱃ اﻗﻞ ﻣﻦ  50ﺳﻨﺔ( ﺑﻠﻐﺖ ) ،(%10.3وﰲ اﻷﺧﲑ ﳒﺪ أن ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ )50
ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ( ﺑﻠﻐﺖ ).(%12.8
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺘﻐﲑ اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺒﺤﻮﺛﲔ ﻓﻘﺪ وﺟﺪ إن ) (%61.5ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺣﺎﺻﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮي ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
) (%12.8ﻣﻦ ﲪﻠﺔ ﺷﻬﺎدة ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ،ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﲪﻠﺔ ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ) ،(%10.3أﻣﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﲪﻠﺔ
ﺷﻬﺎدة دراﺳﺎت ﻋﻠﻴﺎ و ﻣﻬﻨﺪس ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ) ،( % 7.7ﺬا ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﻧﺴﺒﺔ ﲪﻠﺔ ﺷﻬﺎدة ﺛﺎﻧﻮي وﲪﻠﺔ
ﺷﻬﺎدة ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
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أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺘﻐﲑ ﳎﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻛﺎﻧﻮا إدارﻳﲔ إﺷﺮاﻓﻴﲔ ﻧﺴﺒﺔ) (%66.7ﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻐﺖ
ﻧﺴﺒﺔ اﻹدارﻳﲔ ﻏﲑ إﺷﺮاﻓﻴﲔ ) (%28.1ﻣﻦ ﳎﻤﻮع أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ،وﺟﺎءت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻔﻨﻴﺔ)(%5.2
وﻋﻨﺪ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ ﺳﻨﻮات اﳋﱪة ﻟﺪى اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﳒﺪ أن ) (%33.5ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻘﻊ ﺧﱪ ﻢ ﰲ ﳎﺎل )ﻣﻦ 15ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ( ،و
) (%30.8ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺗﻘﻊ ﺧﱪ ﻢ ﰲ ا ﺎل )ﻣﻦ  5إﱃ اﻗﻞ ﻣﻦ  10ﺳﻨﻮات( ،ﰲ ﺣﲔ ﳒﺪ أن ) (%25.6ﻣﻦ
اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺗﻘﻞ ﺧﱪ ﻢ ﻋﻦ  5ﺳﻨﻮات ،أﻣﺎ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﺧﱪ ﻢ ) 10إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  ( 15ﻓﻘﺪ ﺣﺪدت ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ
) (%10.3ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻷﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :إﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ:
ﺳﻨﻌﺮض اﺧﺘﺒﺎر ﻛﻮ ﺮوف-ﲰﺮ ﻧﻮف ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أم ﻻ ،وﻫﻮ اﺧﺘﺒﺎر ﺿﺮوري ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﺒﺎر
اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻷن ﻣﻌﻈﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﺸﱰط أن ﻳﻜﻮن ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ.
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(05اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ )(sample Kolmogorov- Smirnov
اﻷﺑﻌﺎد

ﻗﻴﻤﺔZ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔsig

رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي

0.801

0.543

رأس اﳌﺎل اﳍﻴﻜﻠﻲ

0.770

0.594

رأس اﳌﺎل اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ

1.103

0.176

ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﳏﻮر أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ) (0.05وﻫﺬا ﻳﺪل
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ،و ﳚﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺎور اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ) اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ(.
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﺳﻮف ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﳏﺎور اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺑﻐﻴﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  ،ﺣﻴﺚ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﺣﺼﺎء
اﻟﻮﺻﻔﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ و اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري )ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت  (5-1ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
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ﻋﺒﺎرات اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺤﻮري اﻟﺪراﺳﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﲔ ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻘﺮر أن ﻳﻜﻮن اﳌﺘﻮﺳﻂ
اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻺﺟﺎﺑﺎت اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ) -1أﻗﻞ ﻣﻦ  (2.5داﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ،وﻣﻦ )-2.5
أﻗﻞ ﻣﻦ  (3.5داﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺘﻮﺳﻂ ،وﻣﻦ ) (5-3.5داﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮﺗﻔﻊ وﻳﻈﻬﺮ اﳉﺪوﻻن ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﻤﺎ
ﻳﻠﻲ:
اﻟﺴﺆال اﻷول  :ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻟﻨﺴﻴﺞ )  (TIFIBﺑﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺜﻼﺛﺔ.
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﳚﺐ دراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول.
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) (06اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ واﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﻋﺒﺎرات ﻣﺤﻮر رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي.
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻻﻧﺤﺮا

اﻟﺮﻗﻢ أﺑﻌﺎد رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي وﻋﺒﺎرات اﻟﻘﻴﺎس

اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

ف

اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻘﺒﻮل

اﻟﻤﻌﻴﺎري
-

رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي

3.42

0.820

3

ﻣﺘﻮﺳﻂ

1

ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﺆﻫﻼت و ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻊ اﳌﻬﺎم اﳌﻮﻛﻠﺔ إﻟﻴﻬﻢ.

3.62

0.992

1

ﻣﺮﺗﻔﻊ

2

ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ.

3.47

1.234

2

ﻣﺘﻮﺳﻂ

3

ﲤﻨﺢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﺮﻳﺔ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ وﻣﺸﺎﻛﻞ ﲣﺺ

3.38

1.321

3

ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﳌﺆﺳﺴﺔ .
4

ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺬب اﻟﻜﻔﺎءات اﳌﻤﻴﺰة.

3.32

1.080

4

ﻣﺘﻮﺳﻂ

5

ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﳌﺒﺎدرات اﳌﻤﻴﺰة.

3.28

1.040

5

ﻣﺘﻮﺳﻂ

-

رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ

3.48

0.790

2

ﻣﺘﻮﺳﻂ
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6

ﺗﺪﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة .

3.47

0.870

3

ﻣﺘﻮﺳﻂ

7

ﺗﺘﺎﺑﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﺘﺒﲎ آﺧﺮ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل

3.48

0.980

2

ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ.
8

ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ

3.41

1.270

4

ﻣﺘﻮﺳﻂ

واﻟﺘﻄﻮرات اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
9

ﲤﺘﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻈﺎم اﺗﺼﺎل ﻓﻌﺎل ﻟﺘﺒﺎدل اﳋﱪات.
رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ

10

ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ وﲢﻠﻴﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ

3.52

1.008

1

ﻣﺮﺗﻔﻊ

3.52

0.854

1

ﻣﺮﺗﻔﻊ

3.68

0.970

1

ﻣﺮﺗﻔﻊ

اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳍﺎ.
11

ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﳌﺼﻠﺤﺔ.

3.52

0.870

2

ﻣﺮﺗﻔﻊ

12

ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن وﻣﻨﺢ

3.42

0.920

4

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺰاﻳﺎ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻪ.
13

ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﺸﻜﺎوى وﻣﻼﺣﻈﺎت

3.46

0.810

3

ﻣﺘﻮﺳﻂ

واﻗﱰاﺣﺎت ﳐﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻌﻤﻼء.
-

3.48

ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.

0.762

-

ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ SPSS.V19

 .1رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ :ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ ) (06ﻧﻼﺣﻆ أن ﺑﻌﺪ "رأس اﳌﺎل اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ" ﺟﺎء ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ
اﻷول ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﳌﻌﻄﺎة ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ،إذ ﺑﻠﻎ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻺﺟﺎﺑﺎت ﻋﻦ ﻫﺬا
اﻟﺒﻌﺪ ) (3.52ﺑﺎﻻﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ) .(0.854ووﻓﻘﺎ ﳌﻘﻴﺎس اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺒﻮل
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ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ إﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرات ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻌﺪ رأس
اﳌﺎل اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ ﺿﻤﻦ اﲡﺎﻫﺎت أراء ﻣﻮاﻓﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوﺣﺖ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت ﻣﺎﺑﲔ ) (3.68-3.52وﺗﺮاوﺣﺖ
اﳓﺮاﻓﺎ ﺎ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻣﺎﺑﲔ ) .(1.210-0.854وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰTIFIB
ﺑﺴﻜﺮة ﺗﻌﻄﻲ اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﲑ ﻟﺮأس ﻣﺎﳍﺎ اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ  ،وﺗﻠﱯ ﳐﺘﻠﻒ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ،وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ ،وﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻗﱰاﺣﺎﺗﻪ .
 .2رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ أن ﺑﻌﺪ رأس اﳌﺎل اﳍﻴﻜﻠﻲ ﺟﺎء ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﳌﻌﻄﺎة ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ،إذ ﺑﻠﻎ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻺﺟﺎﺑﺎت ﻋﻦ ﻫﺬا
اﻟﺒﻌﺪ)(3.48ﺑﺎﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )، (0.790وﻓﻘﺎ ﳌﻘﻴﺎس اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺒﻮل
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوﺣﺖ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت ﻣﺎﺑﲔ ) (3.52-3.41وﺗﺮاوﺣﺖ اﳓﺮاﻓﺘﻬﺎ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻣﺎﺑﲔ )-0.870
 .(1.270وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ و اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺑﺴﻜﺮة  TIFIBﺗﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻧﻈﺎم
اﺗﺼﺎل ﻓﻌﺎل ،وﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﻼءم واﻟﺘﻄﻮرات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺪﻋﻢ اﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺑﺪاع.
 .3رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي:ﻳﺘﱭ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ أن ﺑﻌﺪ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﺟﺎء ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﳌﻌﻄﺎة ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ،إذ ﺑﻠﻎ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻺﺟﺎﺑﺎت ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ
) (3.42ﺑﺎﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )(0.820ووﻓﻘﺎ ﳌﻘﻴﺎس اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺒﻮل ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرات ﺑﻌﺪ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي أ ﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﺒﻮﻻ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ،

ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوﺣﺖ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت ﻣﺎﺑﲔ ) (3.62-3.28واﳓﺮاﻓﺎ ﺎ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻣﺎﺑﲔ

) ،(1.321-0.992وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ TIFIBﺑﺴﻜﺮة ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎم
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ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي رﻏﻢ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﳓﻮ ﺟﻠﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ ذوي ﻣﺆﻫﻼت وﻣﻬﺎرات ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﳌﻬﺎم اﳌﻮﻛﻠﺔ
إﻟﻴﻬﻢ.
وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﺘﻀﺢ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ TIFIBﺑﺴﻜﺮة ﺑﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﺟﺎء ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ وﻓﻘﺎ
ﳌﻘﻴﺎس اﻟﺪراﺳﺔ ،إذ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﺟﺎﺑﺎت اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﻋﻦ أﺑﻌﺎد رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﳎﺘﻤﻌﺔ )  (3.48ﺑﺎﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )
.(0.762
اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ TIFIB
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﳚﺐ دراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ.
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ) :(07اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ و اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﻋﺒﺎرات ﻣﺤﻮر اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
رﻗﻢ

أﺑﻌﺎد ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻋﺒﺎرات اﻟﻘﻴﺎس

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻻﻧﺤﺮاف اﻷﻫﻤﻴﺔ

ﻣﺴﺘﻮى

اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ

اﻟﻘﺒﻮل

اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ اﻟﻤﻌﻴﺎري
-

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

3.47

0.841

3

ﻣﺘﻮﺳﻂ

1

ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ دون

3.30

0.818

3

ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﳌﺴﺎس ﲜﻮدة اﳌﻨﺘﻮج.
2

ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﺑﺘﻜﺎر ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻹﻧﺘﺎج

3.55

1.112

2

ﻣﺮﺗﻔﻊ

ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ .
3

ﺧﱪة اﻷﻓﺮاد ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ.

3.58

1.127

2

ﻣﺮﺗﻔﻊ

-

اﻟﺠﻮدة

3.45

0.992

4

ﻣﺘﻮﺳﻂ

3.49

1.095

2

ﻣﺘﻮﺳﻂ

4

ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻹﻧﺘﺎج.
96

ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
5

ﲢﺎول اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة.

3.62

0.919

1

ﻣﺮﺗﻔﻊ

6

ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ إرﺿﺎء زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﺘﺠﺎت

3.47

0.720

3

ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﳌﻘﺪﻣﺔ ﳍﻢ.
7

ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﺟﻌﻞ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﰲ

3.26

0.855

4

ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﻟﺴﻮق ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
-

اﻟﻤﺮوﻧﺔ

3.51

0.854

1

ﻣﺮﺗﻔﻊ

8

ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﺘﻐﲑات أذواق

3.67

0.717

1

ﻣﺮﺗﻔﻊ

اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ.
9

ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ

3.55

0.920

2

ﻣﺮﺗﻔﻊ

واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن وﲢﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ.
 10ﲤﺘﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ آﻟﻴﺎت ﺗﻀﻤﻦ ﳍﺎ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ

3.33

0.855

4

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق.
 11ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ واﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﺗﻄﻮرات

3.47

0.741

3

ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﶈﻴﻂ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ.
-

اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

 12ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﰲ وﻗﺖ

3.49

0.890

2

ﻣﺘﻮﺳﻂ

3.46

0.990

2

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻗﺼﲑ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ.
 13ﺗﻠﺘﺰم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ وﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت
ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﶈﺪدة.

97

3.72

0.852

1

ﻣﺮﺗﻔﻊ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
14

ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت

ﺘﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ وﲢﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ

3.41

1.098

3

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺷﻜﺎواﻫﻢ ﰲ أﺳﺮع وﻗﺖ.
 15ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﺻﻴﺎﻧﺔ دﻗﻴﻘﺔ ودورﻳﺔ

3.38

0.995

4

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻟﻶﻻت ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻷﻋﻄﺎل اﶈﺘﻤﻠﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮزﻳﻊ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻔﺎدي اﻟﺘﺄﺧﺮ ﰲ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﻨﺘﻮج ﻟﻠﺰﺑﻮن.
-

3.42

0.877

5

ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﻻﺑﺪاع

 16ﺗﺸﺠﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﻓﺮاد اﳌﺒﺪﻋﲔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.

3.38

0.740

3

ﻣﺘﻮﺳﻂ

 17ﲢﺮص اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ

3.64

0.840

1

ﻣﺮﺗﻔﻊ

ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ.
 18ﲢﺮص اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺒﻖ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﰲ إﺑﺪاع

3.43

0.877

2

ﻣﺘﻮﺳﻂ

واﺑﺘﻜﺎر ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة.
 19ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﺧﱪاء ﻣﻦ أﺣﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ

3.22

0.890

4

ﻣﻨﺨﻔﺾ

ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ.
-

3.46

اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻛﻜﻞ.

0.946

-

ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮاﻣﺞ spss.V19

 .1اﻟﻤﺮوﻧﺔ :ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ أن ﺑﻌﺪ اﳌﺮوﻧﺔ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ اﻷول ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﳌﻌﻄﺎة ﻟﻪ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ،إذا ﺑﻠﻎ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﳍﺬا اﻟﺒﻌﺪ )  (3.51وﺑﺎﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ) . (0.854ووﻓﻘﺎ
ﳌﻘﻴﺎس اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺒﻮل ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ
ﻋﺒﺎرات ﺑﻌﺪ اﳌﺮوﻧﺔ أ ﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوﺣﺖ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت ﻣﺎ ﺑﲔ )  (3.67-3.33وﺗﺮاوﺣﺖ
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ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت

اﳓﺮاﻓﺎ ﺎ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ) ( 0.920- 0.717وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﳌﺘﻐﲑات وﲢﺎول
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق وﺗﻄﻮرات اﶈﻴﻂ.
 .2اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ :ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ) (07أن ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﳌﻌﻄﺎة ﻟﻪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ،إذ ﺑﻠﻎ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ )  (3.49وﺑﺎﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ) .(0.890
وﻓﻘﺎ ﳌﻘﻴﺎس اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺒﻮل ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﺒﺎرات ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ أ ﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوﺣﺖ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت ﻣﺎﺑﲔ ) ( 3.72– 3.38
وﺗﺮاوﺣﺖ اﳓﺮاﻓﺎ ﻢ ﻣﺎﺑﲔ )( 1.098- 0.852وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﲢﻈﻰ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺑﻘﺒﻮل
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﻤﺎل ﲟﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ) .(TIFIB
 .3اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ :ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ) (07أن ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﳌﻌﻄﺎة ﻟﻪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ،إذ ﺑﻠﻎ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ )(3.47ﺑﺎﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ).(0.841ووﻓﻘﺎ
ﳌﻘﻴﺎس اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺒﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوﺣﺖ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت ﻣﺎ ﺑﲔ )-3.30
 (3.58وﺗﺮاوﺣﺖ اﳓﺮاﻓﺎ ﺎ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻣﺎﺑﲔ)  (1.127-0.818وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺑﺸﻜﻞ
أو ﺑﺄﺧﺮ إﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ.
 .4اﻟﺠﻮدة :ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ) (07أن ﺑﻌﺪ اﳉﻮدة ﺟﺎء ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﳌﻌﻄﺎة ﻟﻪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ،إذ ﺑﻠﻎ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ)  (3.45ﺑﺎﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري )  .(0.992وﻓﻘﺎ
ﳌﻘﻴﺎس اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺒﻮل ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﺒﺎرات ﺑﻌﺪ اﳉﻮدة أ ﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوﺣﺖ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت ﻣﺎﺑﲔ )

( 3.62– 3.26

وﺗﺮاوﺣﺖ اﳓﺮاﻓﺎ ﻢ ﻣﺎﺑﲔ )( 1.095- 0.720وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲢﺎول أن ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺘﺠﺎت
وﺧﺪﻣﺎت ذات ﺟﻮدة.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

 .5اﻹﺑﺪاع:ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ) (07أن ﺑﻌﺪ اﻹﺑﺪاع ﺟﺎء ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﳌﻌﻄﺎة ﻟﻪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ،إذ ﺑﻠﻎ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ) (3.42ﺑﺎﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري)  .(0.877ووﻓﻘﺎ
ﳌﻘﻴﺎس اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺒﻮل ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻹﺑﺪاع أ ﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺒﻮل ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت ﻣﺎﺑﲔ ) (3.64-3.22وﺗﺮاوﺣﺖ
اﳓﺮاﻓﺘﻬﺎ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻣﺎﺑﲔ ) ،(0.890-0.740وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ )(TIFIB
ﲢﺎول ﺟﺎﻫﺪة أن ﺗﺪﻋﻢ اﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻹﺑﺪاع.
وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﺘﻀﺢ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ) - (TIFIBﺑﺴﻜﺮة ﺑﺎﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺟﺎء ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﻴﺎس اﻟﺪراﺳﺔ ،إذ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﻴﻦ ﻋﻦ أﺑﻌﺎد اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ )3.46
( وﺑﺎﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ).(0.964

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷوﻟﻰ
أوﻻ:اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺳﻨﻘﻮم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
" :H0ﻻ ﻳﻮﺟﺪ دور ﻣﻌﻨﻮي ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲟﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
 - TIFIBﺑﺴﻜﺮة ،ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻟﻼﳓﺪار )(Analyses of variance
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ .واﳉﺪول ﻳﺒﲔ ذﻟﻚ.
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ) : (08ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻟﻼﻧﺤﺪار ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ

ﻣﺠﻤﻮع

درﺟﺎت اﻟﺤﺮﻳﺔ

اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت
100

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻗﻴﻤﺔ F

اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت

ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ

ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔF

ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻻﻧﺤﺪار

22.270

3

7.657

اﻟﺨﻄﺄ

11.095

35

0.317

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

34.065

38

24.154

0.000

*

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ.SPSS V19.

*ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ)(∝= 0.05

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﺛﺒﺎت ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷوﱃ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ
ﻗﻴﻤﺔ ) (Fاﶈﺴﻮﺑﺔ ) (24.154وﺑﻘﻴﻤﺔ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ) (0.000وﻫﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ )،(∝= 0.05
وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺪول أن ﻣﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻠﻪ اﻹﲨﺎﱄ وﻫﻮ )رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي (ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارﻩ
) (%67.40ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،وﻫﻲ ﻗﻮة ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك
ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ  ، TIFIBﺑﻌﺒﺎرة
أﺧﺮى رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ.
وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺛﺒﺎت ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷوﱃ ﺑﻔﺮوﻋﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﰲ
اﳉﺪول.
ﺛﺎﻧﻴﺎ:اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :( 09ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻤﺘﻌﺪد ﻻﺧﺘﺒﺎر اﺛﺮ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أو أﺑﻌﺎد رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﻔﻜﺮي )رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ،رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ  ،رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ( ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ

B

اﻟﺨﻄﺄ

Beta

اﻟﻤﻌﻴﺎري

ﻗﻴﻤﺔ
tاﻟﻤﺤﺴﻮ
ﺑﺔ
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ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ
sig

ﻣﻌﺎﻣﻞ

اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
R

R²
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي

0.052

0.171

0.056

1.293

0.007

0.454 0.674

رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ

0.611

0.199

0.657

3.071

0.004

0.636 0.798

رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺰﺑﻮﻧﻲ

0.264

0.133

0.269

1.981

0.049

0.485 0.697

اﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي 0.825

0.102

8.091 0.799

0.000

0.674 0.821

ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
*ذات إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ∝= 0.05
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 -1ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ :ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﻀﺢ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ،إذ ﺑﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ )(0.007وﻫﻮ
أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ) (∝= 0.05وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ  (0.056) betaﻣﻊ ﻗﻴﻤﺔ  Tاﶈﺴﻮﺑﺔ)
 (1.293و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ:ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ ) (∝= 0.05ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ
اﻟﺪراﺳﺔ.
 -2ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﻀﺢ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل اﳍﻴﻜﻠﻲ واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ،إذ ﺑﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ
)(0.004وﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ) (∝= 0.05وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ beta

) (0.657ﻣﻊ

ﻗﻴﻤﺔ  Tاﶈﺴﻮﺑﺔ)  (3.071و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ:ﺗﻮﺟﺪ
ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﳍﻴﻜﻠﻲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ )(∝= 0.05
ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ.
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 -3ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﻀﺢ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ،إذ ﺑﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ )(0.049وﻫﻮ
أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ) (∝= 0.05وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ  (0.269) betaﻣﻊ ﻗﻴﻤﺔ  Tاﶈﺴﻮﺑﺔ)
 (1.981و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ:ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ  (∝= 0.05ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ.
 -4اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
ﺳﻨﻘﻮم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
"H0ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  %5ﰲ اﲡﺎﻫﺎت اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى رأس اﳌﺎل
اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ  -TIFIBﺑﺴﻜﺮة ،ﺗﻌﺰى ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ ) :اﳉﻨﺲ،
اﻟﻌﻤﺮ،اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﳎﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ،ﺳﻨﻮات اﳋﱪة (.
 -1ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ
":H01ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  %5ﰲ اﲡﺎﻫﺎت اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى رأس اﳌﺎل
اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ  -TIFIBﺑﺴﻜﺮة ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ اﳉﻨﺲ".
ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام  Independent-sample T-testوﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) : (10ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر  Tﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮوق ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻟﺠﻨﺲ
ﻗﻴﻤﺔ T

-0.566

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ

اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

0.575

0.05

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﳐﺮﺟﺎت . SPSS.V19
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ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﶈﺴﻮب ) (0.575أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ) (0.05وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ  %5ﰲ ﻣﺴﺘﻮى
رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ اﳉﻨﺲ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ.
 -2ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
":H02ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  %5ﰲ اﲡﺎﻫﺎت اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى رأس اﳌﺎل
اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ  TIFIBﺑﺴﻜﺮة ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ اﻟﻌﻤﺮ".
ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي )  (One Way Anovaوﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ
اﳉﺪول.
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) : (11ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ) (Anovaﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮوق ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي
ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻟﻌﻤﺮ.
ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ

ﻣﺠﻤﻮع

درﺟﺎت اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت ﻗﻴﻤﺔ F

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

1.763

3

0.588

داﺧﻞ

30.177

35

0.862

0.682

0.569

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮع

31.940

38
اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ.Spss. V19

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺪول ﻳﺒﲔ أن اﺧﺘﺒﺎر  Fﻳﻈﻬﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺪﻻﻟﺔ  %5ﰲ ﻣﺴﺘﻮى رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ اﻟﻌﻤﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ
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) (0.682واﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ) ،(0.569وﻫﻲ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ )( 0.05ﳑﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد
أﺛﺮ ﳌﺘﻐﲑ اﻟﻌﻤﺮ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ-ﺑﺴﻜﺮة -وﻫﺬا ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ.
 -3ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
" :H03ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  %5ﰲ اﲡﺎﻫﺎت اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى رأس اﳌﺎل
اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ" اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ"
ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(12ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ) (Anovaﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮوق ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي
ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ

ﻣﺠﻤﻮع

درﺟﺎت اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت ﻗﻴﻤﺔ F

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

8.348

4

2.087

داﺧﻞ

23.592

34

0.694

3.008

0.302

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮع

31.940

38
اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ.Spss. V19

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺪول ﻳﺘﺒﲔ أن اﺧﺘﺒﺎر ) (Fﻳﻈﻬﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  %5ﰲ ﻣﺴﺘﻮى رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺒﺤﻮﺛﺔ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ ﳎﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،إذ ﺑﻠﻐﺖ
ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ ) (3.008واﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ) ،(0.302وﻫﻲ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ) (0.05ﳑﺎ ﻳﺸﲑ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد أﺛﺮ ﳌﺘﻐﲑ اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ وﻫﺬا ﻣﻦ وﺟﻬﺔ
ﻧﻈﺮ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ.
 -4ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
" :H04ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  %5ﰲ اﲡﺎﻫﺎت اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى رأس اﳌﺎل
اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ  TIFIBﺑﺴﻜﺮة ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ "ﳎﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ".
ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول:
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(13ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮوق ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﻣﺠﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ

ﻣﺠﻤﻮع

درﺟﺎت اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت ﻗﻴﻤﺔ F

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

30.055

3

1.018

داﺧﻞ

28.885

35

0.825

1.234

0.312

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮع

31.940

38
اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ.Spss. V19

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول ﻳﺘﺒﲔ أن اﺧﺘﺒﺎر  Fﻳﻈﻬﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
دﻻﻟﺔ  ،%5ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ ) (1.234واﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ) ، (0.312وﻫﻲ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ
اﳌﻌﺘﻤﺪ )(0.05ﳑﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد أﺛﺮ ﳌﺘﻐﲑ ﳎﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﲟﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ
واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ- TIFIBﺑﺴﻜﺮة ،وﻫﺬا ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
-5

ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

" :H05ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  %5ﰲ اﲡﺎﻫﺎت اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى رأس
اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ  TIFIBﺑﺴﻜﺮة ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ "ﺳﻨﻮات اﳋﱪة".
ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول:
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ) :(14ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮوق ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة.
ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ

ﻣﺠﻤﻮع

درﺟﺎت اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت ﻗﻴﻤﺔ F

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

2.480

4

1.361

داﺧﻞ

31.585

34

0.774

1.747

0.163

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
34.065

38

اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ.Spss. V19

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول ﻳﺘﺒﲔ أن اﺧﺘﺒﺎر )( Fﻳﻈﻬﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
دﻻﻟﺔ  ،%5ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ) (Fاﶈﺴﻮﺑﺔ ) (1.747واﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ) ، (0.163وﻫﻲ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ
اﳌﻌﺘﻤﺪ )(0.05ﳑﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد أﺛﺮ ﳌﺘﻐﲑ ﺳﻨﻮات اﳋﱪة ﰲ ﻣﺴﺘﻮى رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﲟﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
-TIFIBﺑﺴﻜﺮة ،وﻫﺬا ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ:اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
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ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺳﻨﻘﻮم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

: H0ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  %5ﰲ اﲡﺎﻫﺎت اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ- TIFIBﺑﺴﻜﺮة ،ﺗﻌﺰى ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ) :اﳉﻨﺲ،
اﻟﻌﻤﺮ،اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﳎﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﺳﻨﻮات اﳋﱪة(.
 -1ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ
": H01ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  %5ﰲ اﲡﺎﻫﺎت اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى ﲢﻘﻴﻖ
اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ اﳉﻨﺲ".
ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر  Tﻟﻠﻌﻴﻨﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ  ،Independent-sample T-testﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ.
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(15ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر  Tﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮوق ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻟﺠﻨﺲ.

ﻗﻴﻤﺔ T

-0.343

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ

اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

0.733

0.05

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ .SPSSV19.

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﳒﺪ أن ﻗﻴﻤﺔ  (-0.343) Tوﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﶈﺴﻮب ) (0.733أﻛﱪ
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ) (0.05وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ %5
ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻷﻓﺮاد اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ – TIFIBﺑﺴﻜﺮة ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ اﳉﻨﺲ،
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ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
وﺑﺬﻟﻚ ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ.
-2

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

": H02ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  %5ﰲ اﲡﺎﻫﺎت اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى ﲢﻘﻴﻖ
اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ اﻟﻌﻤﺮ".
ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ،ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ذﻟﻚ ﰲ اﳉﺪول:
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(16ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ) (Anovaﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮوق ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻴﺰة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻟﻌﻤﺮ.
ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ

ﻣﺠﻤﻮع

درﺟﺎت اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت ﻗﻴﻤﺔ F

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

1.473

3

0.491

داﺧﻞ

27.593

35

0.931

0.527

0.667

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮع

34.065
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ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ أن اﺧﺘﺒﺎر ﻗﻴﻤﺔ)  ( Fﻳﻈﻬﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ  %5ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﲟﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
TIFIBﺑﺴﻜﺮة ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ اﻟﻌﻤﺮ ،إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ) (Fاﶈﺴﻮﺑﺔ ) (0.527واﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ) ،(0.667ﳑﺎ ﻳﺸﲑ
إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد أﺛﺮ ﳌﺘﻐﲑ اﻟﻌﻤﺮ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ وﻫﺬا ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ.
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ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

": H03ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  %5ﰲ اﲡﺎﻫﺎت اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى ﲢﻘﻴﻖ
اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ  TIFIBﺑﺴﻜﺮة ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ "اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ".
ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ،ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ذﻟﻚ ﰲ اﳉﺪول.
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(17ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ) (Anovaﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮوق ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻴﺰة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ "اﻟﻤﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ".
ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ

ﻣﺠﻤﻮع

درﺟﺎت اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت ﻗﻴﻤﺔ F

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

6.370

4

1.593

داﺧﻞ

27.695

34

0.815

1.955

0.124

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮع

34.065
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ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ أن اﺧﺘﺒﺎر ﻗﻴﻤﺔ ) (Fاﶈﺴﻮﺑﺔ ﺑﻠﻐﺖ ) (1.955ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺪﻻﻟﺔ اﶈﺴﻮﺑﺔ ) (0.124أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ، %5وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ) (0.05ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﻐﺰى ﳌﺘﻐﲑ اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ.
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ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
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ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

": H04ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ  %5ﰲ اﲡﺎﻫﺎت اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى ﲢﻘﻴﻖ
اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ  TIFIBﺑﺴﻜﺮة ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ" ﳎﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ".
ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ،وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ذﻟﻚ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول
ﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(18ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ) (Anovaﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮوق ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻴﺰة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ "ﻣﺠﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ".
ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ

ﻣﺠﻤﻮع

درﺟﺎت اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت ﻗﻴﻤﺔ F

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

4.243

3

0.414

داﺧﻞ

29.822

35

0.852

1.660

0.193

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮع

34.065
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ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻗﻴﻤﺔ ) ( Fاﶈﺴﻮﺑﺔ ﺑﻠﻐﺖ )(1.660و ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ
اﶈﺴﻮب )  (0.193أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ) ( 0.05وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ)  (0.05ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ،
ﺗﻐﺰى ﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ.
-5ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
" : H05ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ  %5ﰲ اﲡﺎﻫﺎت اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى ﲢﻘﻴﻖ
اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ  TIFIBﺑﺴﻜﺮة ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ" ﺳﻨﻮات اﳋﱪة".
ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ،وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ذﻟﻚ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول
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ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(19ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ) (Anovaﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮوق ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻴﺰة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ "ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة ".
ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ

ﻣﺠﻤﻮع

درﺟﺎت اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت ﻗﻴﻤﺔ F

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ

اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

2.480

4

0.620

داﺧﻞ

31.585

34

0.929

0.667

0.619

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮع

34.065

38
اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ.Spss. V19

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻗﻴﻤﺔ ) ( Fاﶈﺴﻮﺑﺔ ﺑﻠﻐﺖ )(0.667و ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ
اﶈﺴﻮب )  (0.619أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ) ( 0.05وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ)  (0.05ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ،
ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ ﺳﻨﻮات اﳋﱪة ،وﺑﺬﻟﻚ ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت

ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺄة وﺗﻄﻮر ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ TIFIBﺑﺴﻜﺮة ،وﻛﺬا اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي
ﺗﺴﲑ وﻓﻘﻪ وﻟﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﰲ اﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﱵ وزﻋﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﱵ
ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ رﺋﻴﺴﻴﲔ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ و اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ  ،أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ اﳋﺎص ﲟﺤﺎور
اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ  ،اﶈﻮر اﻷول ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ وﻫﻮ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي  ،أﻣﺎ اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ وﻫﻮ اﳌﻴﺰة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ،وﻫﺪﻓﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ إﱃ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﲝﺜﻨﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ "دور رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ"،و
ﺑﻌﺪ اﺳﱰﺟﺎع اﺳﺘﺒﻴﺎن ﲤﺖ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﺑﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ )، (spss . v19ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ
،اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ،اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري ،ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار اﳌﺘﻌﺪد  ،اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ،اﺧﺘﺒﺎر  Tﻟﻠﻌﻴﻨﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﲢﻠﻴﻞ
اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي  ،ﰒ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻌﺮض وﲢﻠﻴﻞ وﺗﻔﺴﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ،وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﺎﻳﻠﻲ :
 وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ ا ﺘﻤﻌﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ
اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ) .(a=0.05
 وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي )رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ،رأس اﳌﺎل اﳍﻴﻜﻠﻲ
،رأس اﳌﺎل اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ( ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ).(a=0.05
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ)( a=0.05ﰲ اﲡﺎﻫﺎت اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى
رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ) :اﳉﻨﺲ ،اﻟﻌﻤﺮ ،اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ،ﳎﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
اﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﺳﻨﻮات اﳋﱪة(.
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ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت

 ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ)( a=0.05ﰲ اﲡﺎﻫﺎت اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى
ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ) :اﳉﻨﺲ ،اﻟﻌﻤﺮ ،اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ،ﳎﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
اﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﺳﻨﻮات اﳋﱪة(.
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ﺑﻌﺪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﻤﻨﺎ ﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ دور رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
اﻹدارﻳﲔ ﲟﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ– TIFIB-ﺑﺴﻜﺮة ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت.
أوﻻ :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
ﻟﻘﺪ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ:
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ:
 رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻫﻮ ﻗﻮة ذﻫﻨﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﳋﱪاتاﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﺪ اﳌﻮارد اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻴﻮم.
 ﻳﺘﻜﻮن رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻣﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي  ،رأس اﳌﺎل اﳍﻴﻜﻠﻲ  ،رأس اﳌﺎل اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ . ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﳕﺎذج ﻟﻘﻴﺎس رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻣﻨﻬﺎ :ﳕﻮذج  Scandai Navigatorو ﳕﻮذج -BSC Balanced Scorecardو ﳕﻮذج Sveiby
اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻔﻮق ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت. اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ  :إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎدة ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ ،إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ . ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ أﺑﻌﺎد ﻫﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،ﺑﻌﺪ اﳉﻮدة ،ﺑﻌﺪ اﳌﺮوﻧﺔ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ،ﺑﻌﺪ اﻹﺑﺪاع. اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ.اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ:
أﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻣﺴﺘﻮى رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﲟﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ  -TIFIBﺑﺴﻜﺮة ﺟﺎءﻣﺘﻮﺳﻄﺎ وﻓﻘﺎ ﳌﻘﻴﺎس اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻪ وﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ ا ﺘﻤﻌﺔ ) (3.48واﻻﳓﺮاف
اﳌﻌﻴﺎري ).(0.762
أﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻣﺴﺘﻮى ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲟﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ  -TIFIBﺑﺴﻜﺮة ﺟﺎءﻣﺘﻮﺳﻄﺎ وﻓﻘﺎ ﳌﻘﻴﺎس اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻪ وﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ ا ﺘﻤﻌﺔ ) (3.46واﻻﳓﺮاف
اﳌﻌﻴﺎري ).(0.964

115

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
 وﺟﻮد دور ﻣﻌﻨﻮي ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ ا ﺘﻤﻌﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ  ،0.05ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮﻳﺔ وﻣﻮﺟﺒﺔ وذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي
واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ) ،(%82.10ﻛﻤﺎ ﻓﺴﺮ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ) (%67.40ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ
ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 وﺟﻮد دور ﻣﻌﻨﻮي ﻟﻠﺮأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ
 ،0.05ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮﻳﺔ وﻣﻮﺟﺒﺔ وذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ )، (%67.40ﻛﻤﺎ ﻓﺴﺮ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ) (%45.4ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﲢﻘﻴﻖ
اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
 وﺟﻮد دور ﻣﻌﻨﻮي ﻟﻠﺮأس اﳌﺎل اﳍﻴﻜﻠﻲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ 0.05
ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮﻳﺔ وﻣﻮﺟﺒﺔ وذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺮأس اﳌﺎل اﳍﻴﻜﻠﻲ واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﻴﺚ
ﺑﻠﻐﺖ ) ، (%79.8ﻛﻤﺎ ﻓﺴﺮ رأس اﳌﺎل اﳍﻴﻜﻠﻲ )  (%63.6ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
 وﺟﻮد دور ﻣﻌﻨﻮي ﻟﻠﺮأس اﳌﺎل اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ  0.05ﻛﻤﺎ أن
ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮﻳﺔ وﻣﻮﺟﺒﺔ وذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ
)  (%69.70ﻛﻤﺎ ﻓﺴﺮ رأس اﳌﺎل اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ )  (%48.5ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ .
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ  0.05ﰲ اﲡﺎﻫﺎت اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى ﲢﻘﻴﻖ
اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ) اﻟﻌﻤﺮ ،اﳉﻨﺲ ،اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﳎﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ،
ﺳﻨﻮات اﳋﱪة(.
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳍﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺿﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم أﻛﺜﺮ ﺑﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻷﻧﻪ ﻣﺼﺪر اﻟﺜﺮوة واﻟﺘﻤﻴﺰ. اﻻﻫﺘﻤﺎم أﻛﺜﺮ ﺑﺮأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻪ  ،وﲢﻔﻴﺰﻩ وﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ. وﺿﻊ ﻧﻈﺎم اﺗﺼﺎل ﻓﻌﺎل ﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف واﳋﱪات . اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذوي اﳌﺼﻠﺤﺔ.116

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
 اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻼك ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻔﺎظ ﺎ وإداﻣﺘﻬﺎ أﻃﻮل ﻓﱰة ﳑﻜﻨﺔ.أﻓﺎق اﻟﺪراﺳﺔ :
ﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺔ اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ )رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ( ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ
اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 دور رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ . -دور رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ .
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قسم علوم التسيير(مجال)LMD

جامعة محمد خيضر بسكرة

السنة الثانية ماستر

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

تسيير الموارد البشرية

استبانه ا لبحث
األخ الفاضل،....األخت الفاضلة،....
السالم عليكم و رمحة اهلل و بركاتو،،،،

يسرنا أن نضع بٌن أيديكم ىذه االستبانة اليت صممت جلمع ادلعلومات الالزمة للدراسة اليت نقوم بإعدادىا
استكماال للحصول على شهادة ادلاسرت يف تسيًن ادلوارد البشرية بعنوان "دور رأس المال الفكري في
تحقيق الميزة التنافسية بمؤسسة النسيج والتجهيز -TIFIBبسكرة.
و هتدف ىذه الدراسة إىل التعرف على دور رأس ادلال الفكري يف حتقيق ادليزة التنافسية مبؤسسة النسيج
والتجهيز - TIFIBبسكرة ،و نظرا ألمهية رأيكم يف ىذا اجملال،نأمل منكم التكرم باإلجابة على أسئلة
اال ستبانة بدقة،حيث أن صحة النتائج تعتمد بدرجة كبًنة على صحة إجابتكم، ،فمشاركتكم ضرورية
ورأيكم عامل أساسي من عوامل جناحها .وحنيطكم علما أن مجيع إجاباتكم لن تستخدم إال ألغراض
البحث العلمي فقط.
و تفضلوا بقبول فائق التقدير و االحرتام
إشراف األستاذة

الطالبة:

شنايف نوال

حليمة بوكشًنيدة

السنة الجامعية5106 -5105 :
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القسم األول:البيانات الشخصية.
يهدف ىذا القسم إىل التعرف على بعض اخلصائص االجتماعية و الوظيفية بغرض حتليل النتائج فيما
بعد ،لذا نرجو منكم التكرم بوضع إشارة(×)يف ادلربع ادلناسب الختيارك.
 -0الجنس:

ذكر

 -5العمر:

أنثى
من  03إىل أقل من  03سنة

أقل من 03سنة.

من  03سنة فأكثر .

من 03اىل أقل من 03سنة.
 -3المؤهل العلمي :
ثانوي

تقين سامي

ليسانس

مهندس

دراسات عليا

-4مجال الوظيفة الحالية:
أعمال إدارية إشرافية

أعمال إدارية غًن إشرافية

-5سنوات الخبرة:
أقل من  0سنوات

من  0إىل أقل من  03سنوات

من 03إىل أقل من  00سنة

 00سنة فأكثر
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أعمال فنية

القسم الثاني :محاور االستبانة
المحور األول :رأس المال الفكري َ :زجً وضع إشارة ( )Xفٍ المزبع الذٌ َعبز ( من
وجهت نظزك ) عن مدي مىافقتل عن مل عامل من هذه العىامل.

أبعاد رأس المال الفكري و عبارات القياس

الرقم

أ-رأس المال البشري
0

تتناسب مؤىالت ومهارات العمال مع ادلهام ادلوكلة إليهم .

5

تقوم ادلؤسسة بإعداد وتنفيذ برامج تدريبية مستمرة جلميع العاملٌن.

3

دتنح ادلؤسسة حرية إبداء الرأي للعمال حول قضايا ومشاكل ختص ادلؤسسة.

4

تعمل ادلؤسسة على جذب الكفاءات ادلميزة.

5

تعمل ادلؤسسة على تشجيع أصحاب ادلبادرات ادلميزة.
ب-رأس المال الهيكلي

6

تدعم ادلؤسسة األفكار اجلديدة .

7

تتابع ادلؤسسة وتتبىن آخر التطورات العلمية والتقنية يف رلال التكنولوجيا احلديثة.

8

تعمل ادلؤسسة على تكييف اذليكل التنظيمي باستمرار مبا يناسب و التطورات

9

اخلارجية.
دتلك ادلؤسسة نظام اتصال فعال لتبادل ادلعلومات.
ج -رأس المال العالئقي

 01تعمل ادلؤسسة على تتبع وحتليل احتياجات الزبائن والعمل على االستجابة ذلا.
 00تعمل ادلؤسسة على حتسٌن عالقتها مع األطراف ذات ادلصلحة.
 05تقوم ادلؤسسة بتفعيل نظام معلومات لتسجيل خدمة الزبون ومنح مزايا إضافية
لو.
 03تعمل ادلؤسسة على االستجابة السريعة لشكاوى ومالحظات واقرتاحات خمتلف
شرائح العمالء.
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المحور الثاني :ادليزة التنافسية :الرجاء وضع إشارة ) (xيف ادلربع الذي يعرب (من وجهة نظرك)
عن مدى موافقتك عن كل عامل من ىذه العوامل ( فيما خيص ادلؤسسة اليت تعمل فيها)
أبعاد الميزة التنافسية وعبارات القياس

الرقم

أ-التكلفة
0

تسعى ادلؤسسة لتقدمي منتجاهتا بأقل تكلفة دون ادلساس جبودة ادلنتوج.

5

تعمل ادلؤسسة على ابتكار طرق جديدة يف اإلنتاج للتخفيض من التكاليف.

3

خربة األفراد تساعد ادلؤسسة على ختفيض تكاليفها.
ب -الجودة

4

تسعى ادلؤسسة على أساليب جديدة يف اإلنتاج.

5

حتاول ادلؤسسة باستمرار تقدمي خدمات متميزة.

6

تعمل ادلؤسسة على إرضاء زبائنها من خالل ادلنتجات ادلقدمة ذلم.

7

تسعى ادلؤسسة إىل جعل مواصفات منتجاهتا يف السوق مطابقة للمواصفات
الدولية.
ج – المرونة

8

تسعى ادلؤسسة إىل االستجابة السريعة لتغًنات أذواق ادلستهلكٌن.

9

ت ــعمل ادلؤسسة على حتديد االحتياجات احلالية وادلستقبلية للزبون وحترص على
تلبيتها.

01

دتتلك ادلؤسسة آليات تضمن ذلا االستجابة السريعة لتقلبات السوق.

00

تعمل ادلؤسسة على التكيف والتجاوب مع تطورات احمليط التكنولوجي.
د -التسليم

05

تتميز ادلؤسسة بتسليم منتجاهتا لعمالئها يف وقت قصًن مقارنة مبنافسيها.

03

تلتزم ادلؤسسة بتسليم منتجاهتا وتقدمي اخلدمات للزبائن يف ادلواعيد احملددة.

04

هتتم ادلؤسسة باالستماع لزبائنها وحترص على معاجلة شكاواىم يف أسرع وقت.

05

تعتمد ادلؤسسة على برامج صيانة دقيقة و دورية لآلالت لتجنب األعطال
احملتملة يف اإلنتاج والتوزيع وبالتايل تفادي التأخر يف تسليم ادلنتوج للزبون.
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ه -اإلبداع
06

تشجع ادلؤسسة األفراد ادلبدعٌن باستمرار.

07

حترص ادلؤسسة على تقدمي منتجات جديدة تستجيب لتطلعات الزبائن.

08

حترص ادلؤسسة على أن تسبق منافسيها يف إبداع منتجات جديدة.

09

تقوم ادلؤسسة بتوظيف خرباء من أجل تطوير منتجاهتا.
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الملحـق رقم ()10
قائمة محكمي االستبانة
الرقم

اللقب واالسم

01

عاليل مليكه

02

اهلامشي عبابسة

03

أقطي جوهر

الوظيفة
أستاذة مساعدة أ بقسم علوم التسيري ،كلية العلوم االقتصادية
والتجارية وعلوم التسيري جبامعة حممد خيضر-بسكرة-
أستاذ مساعد أ ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة
حممد خيضر-بسكرة-
أستاذة حماضرة أ  ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
جبامعة حممد خيضر-بسكرة-
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الفصل األول :منهجية
الدراسة والدراسات السابقة

الفصل الثاني:
رأس المال الفكري

الفصل الثالث:
الميزة التنافسية

الفصل الرابع:
عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية
واختبار الفرضيات

قائمة المراجع

قائمة املالحق

قائمة األشكال

فهرس احملتويات

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
أوﻻ:اﻟﻜﺘﺐ
 .1أﲪﺪ اﳋﻄﻴﺐ  ،ﺧﺎﻟﺪ زﻳﻐﺎن  ،إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺎب اﳊﺪﻳﺚ  ،ﻋﻤﺎن  ،اﻷردن.2009 ،
 .2أﲪﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ  ،اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي واﻟﻌﺸﺮون  ،ﻣﺪﺧﻞ إﻧﺘﺎج  ،اﻟﻨﺸﺮ ﳏﻔﻮظ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ .2003 ،
 .3ﺗﻮﻣﺎس ﺳﺘﻴﻮارت  ،ﺛﺮوة اﳌﻌﺮﻓﺔ  ،ﺗﺮﲨﺔ ﻋﻼ أﲪﺪ ﺻﻼح  ،اﻟﺪار اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ﻣﺼﺮ
.2004،
 .4ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﺮﺳﻲ وآﺧﺮون ،اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ واﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  ،ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ  ،دار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ .2002،
 .5ﺣﺴﲔ ﻋﺠﻼن ﺣﺴﻦ  ،اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل  ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ  ،إﺛﺮاء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،
ﻋﻤﺎن  ،اﻷردن .2008 ،
 .6ﺣﻔﻴﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ،دور إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت ،دار اﻷﻳﺎم ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
.2004
 .7ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺴﲔ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻌﺴﲑي ،إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ "ﳕﻮذج ﻣﻘﱰح
ﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ" ،ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .2013 ،
 .8ﺧﻀﺮ ﻣﺼﺒﺎح إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﻄﻴﻄﻲ  ،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  ،دار ﺣﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن.2013 ،
 .9روﺑﺮت .أ.ﺑﺘﺲ-دﻳﻔﻴﺪ .ﱃ .ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻢ اﳋﺰاﻣﻰ  ،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،دار اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ.2008 ،
 .10زﻛﺮﻳﺎ اﻟﺪوري،أﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ ،إدارة اﻟﺘﻤﻜﲔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت أﻋﻤﺎل اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،دار اﻟﻴﺎزوري
ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن .2009 ،
 .11ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي ،أﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ ،إدارة رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ،دار اﻟﻴﺎزوري ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن . 2009،
 .12ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ ،إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ،اﻟﻨﻈﻢ ،اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ،دار اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن،
.2007
 .13ﺳﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺟﺎب اﻟﺮب  ،إدارة اﳌﻮارد اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ  ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺸﺮى  ،اﻟﻘﺎﻫﺮة
.2006 ،
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 .14ﻃﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻐﺎﻟﱯ ،واﺋﻞ ﳏﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ إدرﻳﺲ ،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ،دار واﺋﻞ
ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻷردن.2007 ،
 .15ﻃﻠﻌﺖ أﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻔﻌﺎل ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.2002 ،
 .16ﻋﺎدل ﺣﺮﺣﻮش اﳌﻔﺮﺟﻲ ،أﲪﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﱀ  ،رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي :ﻃﺮق ﻗﻴﺎﺳﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﻨﺸﻮرات
اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.2007،
 .17ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺳﻮﻳﺴﻲ  ،ﻧﻌﻤﺔ ﻋﺒﺎس اﳋﻔﺎﺟﻲ ،اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ،دار
اﻷﻳﺎم ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  ،ﻋﻤﺎن  ،اﻷردن.2014،
 .18ﻋﻄﻴﺔ ﺻﻼح ﺳﻠﻄﺎن ،إدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ودﻋﻢ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ ،ﲝﻮث وأوراق
ﻋﻤﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ.2008 ،
 .19ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ ،إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،دار ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.2001 ،
 .20ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﺰﻏﱯ  ،ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺪﺧﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ  ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  ،ﻋﻤﺎن ،
اﻷردن.2005 ،
 .21ﻋﻤﺮ أﲪﺪ ﳘﺸﺮي ،إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﺮﻳﺎدة  ،دار اﻟﺼﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  ،ﻋﻤﺎن . 2013 ،
 .22ﻏﺴﺎن ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻌﻤﺮي  ،ﺳﻠﻮى أﻣﲔ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ  ،ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  ،ﻣﺪﺧﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ  ،دار
ﻣﺴﲑ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن .2008،
 .23ﻓﺎﺿﻞ ﲪﺪ اﻟﻘﻴﺴﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻮن اﻟﻄﺎﺋﻲ  ،اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺎت -ﻣﺪﺧﻞ -أﻣﺜﻠﺔ وﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮة  ،دار
ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ – ﻋﻤﺎن .2014،
 .24ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﻮد أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ،اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ( ،دار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻣﺼﺮ.2008 ،
 .25ﻣﺆﻳﺪ اﻟﺴﺎﻋﺪي،ﻣﺴﺘﺠﺪات ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وإدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،دار اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2011،
 .26ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺣﻣد ﻣﺴﻌﻮد ﺟﺮادات وآﺧﺮون ،إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ،دار اﻟﻴﺎزوري ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2011 ،
 .27ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ ،اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻷﻋﻤﺎل ،ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ﻣﺼﺮ.1998 ،
 .28ﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ  ،اﻹدارة واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ :اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ –اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ-ا ﺎﻻت،دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن.2009 ،
 .29ﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ،إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ،اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،دار اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن،
اﻷردن.2008،
 .30ﻫﺎﺷﻢ اﻟﺸﻤﺮي  ،ﻧﺎدﻳﺔ اﻟﻠﻴﺜﻲ  ،اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ  ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  ،ﻋﻤﺎن .2008 ،
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 .31ﻫﺎﱐ ﻣﺣﻣد اﻟﺴﻌﻴﺪ  ،رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ،دار اﻟﺴﺤﺎب ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻣﺼﺮ.2008،
 .32ﻫﺸﺎم ﻓﻮزي اﻟﻌﺒﺎدي  ،ﺟﻠﻴﻞ ﻛﺎﻇﻢ اﻟﻌﺎرﺿﻲ  ،ﻧﻈﻢ إدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻣﺪﺧﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ،
دار اﳌﺴﲑ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن .2012 ،

ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻣﺬﻛﺮات و أﻃﺮوﺣﺎت ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ :
.33

ﺑﺴﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﻳﻮﺳﻒ ،أﺛﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ورأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷداء اﳌﺘﻤﻴﺰ ،دراﺳﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ

ﰲ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ،ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ ،اﻟﻌﺮاق.2005 ،
 .34ﺑﺸﺎر ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻌﺒﻴﺪي ،اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻘﲏ وأﺛﺮﻩ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ،دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻷراء ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮي
اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم إدارة اﻷﻋﻤﺎل  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ ،
.2005
 .35ﺑﻌﻴﺴﻲ ﺳﺎﻣﻴﺔ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮرد اﻟﺒﺸﺮي ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  :دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ
وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮر ﺑﺴﻜﻮﻓﺮوي ﺑﺴﻜﺮة ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،ﲣﺼﺺ ﺗﺴﲑ واﻗﺘﺼﺎد اﳌﺆﺳﺴﺔ  ،ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة.2008 -2007 ،
 .36ﺑﻠﻘﻴﺪوم ﺻﺒﺎح ،أﺛﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت اﳊﺪﻳﺜﺔ ) (NTICﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ.2013-2012 ،
 .37ﺣﻴﻤﺮ ﻣﺮﱘ  ،دور إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﱵ اﻹﻋﻼن واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﳉﻨﻮب
ﺑﺴﻜﺮة  ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﺎﻋﻲ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ
واﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة .2013-2012 ،
 .38اﻟﻨﻌﺎس ﺻﺪﻳﻘﻲ  ،أﳘﻴﺔ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ،ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ  ،ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﺪ دﺣﻠﺐ ﺑﺎﻟﺒﻠﻴﺪة .2005 ،
 .39ﺳﻠﻤﺎن ﺣﺴﲔ  ،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ،ﻓﺮع
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻤﻲ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ .2004 ،
 .40ﲰﺎح ﺻﻮﱀ  ،دور ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻜﻔﺎءات ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ
اﻟﻜﱪى ﻟﻠﺠﻨﻮب  ،ﺑﺄوﻣﺎش ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد وﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة .2009-2008 ،
 .41ﲰﻼﱄ ﳛﻀﻴﻪ ،أﺛﺮ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻛﻔﺎءات ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،ﲣﺼﺺ اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ .2003،2004 ،
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 .42ﲰﻴﺔ ﺑﺮوﱐ  ،دور اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ إﺑﺮاز اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﲑة  ،دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ ﻣﺎﻣﻲ  ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد وﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ،ﺳﻄﻴﻒ .2011-2010 ،
 .43ﺻﻮﱀ ﲰﺎح ،دور ﺗﺴﻴﲑ اﻟﺮأﲰﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳎﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ . 2013،2012
 .44ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮدﺣﻮش  ،ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺮﻛﺔ
إﲰﻨﺖ ﻋﲔ اﻟﻜﺒﲑة  ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ،ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد وﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ واﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻗﺴﻢ
ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ .2008 ،
 .45ﻋﻼﱄ ﻣﻠﻴﻜﻪ ،أﳘﻴﺔ اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻻﻳﺰو ﰲ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ،دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻜﻮاﺑﻞ ﺑﺒﺴﻜﺮة -ENICAB-ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ،ﻛﻠﻴﺔ
اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ –ﺑﺴﻜﺮة.2004-2003،
 .46ﻋﻤﺎر ﺑﻮﺷﻨﺎف  ،اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ  ،ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم
اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ .2002 ،
 .47اﻟﻌﻴﻬﺎر ﻓﻠﻪ  ،دور اﳉﻮدة ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ،ﻓﺮع إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺳﻨﺔ . 2005
 .48ﻓﺎﻳﺰة ﺑﺮﻳﺶ ،دور اﻟﻜﻔﺎءات اﶈﻮرﻳﺔ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ،ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﺪ دﺣﻠﺐ ﺑﺎﻟﺒﻠﻴﺪة.2005 ،
 .49ﻛﻠﺜﻮم ﻛﺒﺎﱐ ،اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ :اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ،ﻣﺬﻛﺮة
ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد دوﱄ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎج ﳋﻀﺮ-ﺑﺎﺗﻨﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم
اﻟﺘﺴﻴﲑ.2008 -2007،
 .50ﳏﻤﺪ ﺟﺒﺎﻧﻴﺔ  ،دور رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ
وأوراﺳﻜﻮم ﺗﻴﻠﻴﻜﻮم  ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ،ﲣﺼﺺ إدارة أﻋﻤﺎل ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﺪ
دﺣﻠﺐ ﺑﺎﻟﺒﻠﻴﺪة .2007-2006 ،
 .51ﻣﺼﻄﻔﻰ رﺟﺐ ﻋﻠﻲ ،رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ودورﻩ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺟﻮال "دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ"،
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ إدارة أﻋﻤﺎل ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ،اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻏﺰة.2011 ،
 .52ﻣﻨﺼﻮري رﻗﻴﺔ ،دور ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ :ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ  ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ .2008 ،
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 .53ﳓﺎﺳﻴﺔ رﺗﻴﺒﺔ ،أﳘﻴﺔ اﻟﻴﻘﻈﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﳋﻄﻮط اﳉﻮﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ
ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻓﺮع إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ.2003-2002 ،
 .54ﻧﻮال ﺷﲔ  ،دور اﻷداء اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻧﻔﻄﺎل ﻟﺘﻮزﻳﻊ
وﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﺑﺴﻜﺮة  ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺑﺴﻜﺮة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة . 2008-2007
 .55ﻫﻼﱄ وﻟﻴﺪ ،اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ودورﻫﺎ ﰲ ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ  :اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ
اﻟﻨﻘﺎل  ،MOBILISﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮم ﲡﺎرﻳﺔ  ،ﻓﺮع اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم
اﻟﺘﺴﻴﲑ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻮﺿﻴﺎف-اﳌﺴﻴﻠﺔ.2009-2008 ،

اﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت واﻟﻤﺠﻼت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
 .56اﻳﺖ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ  ،ﻣﻌﻤﺮ ﲪﺪي  ،ﻃﺮق وﳕﺎذج ﻗﻴﺎس رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي  ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎﻣﺲ
ﺣﻮل رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ،
اﻟﺸﻠﻒ  ،14-13،دﻳﺴﻤﱪ .2011
 .57ﺑﻠﻘﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ  ،ﺑﺮاﳘﻴﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ  ،دور ﺗﺴﻴﲑ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ
اﻟﺪوﱄ اﳋﺎﻣﺲ ﺣﻮل رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ،اﻟﺸﻠﻒ  ،ﻳﻮﻣﻲ  -14-13دﻳﺴﻤﱪ.2011
 .58ﺑﻦ ﻋﻴﺸﻲ ﺑﺸﲑ،ﺑﻦ ﻋﻴﺸﻲ ﻋﻤﺎر،دور رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،دراﺳﺔ
ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ –ﺑﺴﻜﺮة ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺮؤﺳﺎء،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل رأس اﳌﺎل
اﻟﻔﻜﺮي ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ،اﻟﺸﻠﻒ،14-13،دﻳﺴﻤﱪ.2011،
 .59ﺑﻨﺪي ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ،ﻣﺮاد ﻋﻠﺔ ،دور رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي )اﳌﻌﺮﰲ( ﰲ ﺧﻠﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ إدارة
اﳌﻌﺮﻓﺔ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎﻣﺲ ﺣﻮل :رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت
اﳊﺪﻳﺜﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ – اﻟﺸﻠﻒ ﻳﻮﻣﻲ ،14-13دﻳﺴﻤﱪ .2011
 .60ﺑﻮﻣﻨﺠﻞ اﻟﺴﻌﻴﺪ ،رﻗﺎﻳﻘﻴﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء  ،ﻣﺴﺎﳘﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت
اﻷﻋﻤﺎل  ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل إدارة وﻗﻴﺎس رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -13 ،
 ،14ﻣﺎي .2008 ،
 .61ﺗﻮاﰐ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ  ،ﻧﺎدﻳﺔ ﻣﻔﻴﺪة  ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ
ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎﻣﺲ ﺣﻮل رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ –اﻟﺸﻠﻒ  14-13 ،دﻳﺴﻤﱪ .2011
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 .62ﺣﺤﻮ زروﻗﻲ أﻣﺎل  ،زﻳﺎن ﺑﺮوﺟﺔ ﻋﻠﻲ  ،رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻛﻤﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ
اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ  ،اﻟﺸﻠﻒ -14-13 ،دﻳﺴﻤﱪ .2011
 .63ﺣﺪﻳﺪان ﺻﱪﻳﻨﺔ  ،ﻣﻌﺪن ﺷﺮﻳﻔﺔ دور اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ :
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ودورﻫﺎ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ،ﻳﻮﻣﻲ -14-13أﻓﺮﻳﻞ .2011
 .64ﺣﺮﻳﺮي ﺑﻮﺷﻌﻮر  ،ﺻﻠﻴﺤﺔ ﻓﻼق ،رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ودورﻩ ﰲ دﻋﻢ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل  ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ
ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ  ،اﻟﺸﻠﻒ  14-13 ،دﻳﺴﻤﱪ .2011
 .65ﺣﺴﲔ ﺣﺴﺎﱐ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ ﺣﺮﻳﺮي ،ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي :ﲢﺪي ﻛﺒﲑ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ)إﺷﺎرة ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ( ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎﻣﺲ :رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ  :ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﻳﻮﻣﻲ  8-7دﻳﺴﻤﱪ .2010
 .66داﺳﻲ وﻫﻴﺒﺔ  ،دور إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﳌﺼﺎرف اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ  ،ﳎﻠﺔ
اﻟﺒﺎﺣﺚ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة اﻟﻌﺪد .2011 ،11
 .67درﺑﺎﱄ ﺳﻬﺎم  ،زﻳﺘﻮﱐ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي  ،اﳊﺎﺟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻗﺘﺼﺎد
اﳌﻌﺮﻓﺔ  ،ورﻗﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،اﻟﻨﻤﻮ ،اﻟﻌﺪاﻟﺔ  ،اﻻﺳﺘﻘﺮار  ،ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ  ،اﺳﻄﻨﺒﻮل ،ﺗﺮﻛﻴﺎ  10-9،دﻳﺴﻤﱪ .2013
 .68راﺑﺢ ﻋﺮاﺑﺔ  ،ﺣﻨﺎن ﺑﻦ ﻋﻮاﱄ  ،ﻣﺎﻫﻴﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي  ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ
اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎﻣﺲ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ  ،اﻟﺸﻠﻒ،14-13 ،دﻳﺴﻤﱪ.2011
 .69رﺿﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﱀ "رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ودورﻩ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت  ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،
ﻣﻌﻬﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ  ،ﺣﻮل ﳓﻮ اﻻداء اﳌﺘﻤﻴﺰ  ،ﻣﻦ 1إﱃ،4ﻧﻮﻓﻤﱪ.2009
 .70رﻳﺎض ﺑﻦ ﺻﻮﺷﺔ ،ﻧﺎدﻳﺔ ﺧﺮﻳﻒ ،أﳘﻴﺔ إدارة رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎء  ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎﻣﺲ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ-اﻟﺸﻠﻒ  ،ﻳﻮﻣﻲ ،14 ،13دﻳﺴﻤﱪ.2011 ،
 .71زروﺧﻲ ﻓﲑوز ،ﺳﻜﺮ ﻛﻨﺰة ،دور رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت  ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ
اﻟﺪوﱄ اﳋﺎﻣﺲ ﺣﻮل رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ  ،اﻟﺸﻠﻒ -14-13 ،دﻳﺴﻤﱪ .2011
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 .72زﻛﺮﻳﺎ ﻣﻄﻠﻚ اﻟﺪوري  ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺳﺎﱂ  ،رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ،
دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ  ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ  ،اﻟﺸﻠﻒ  14-13 ،دﻳﺴﻤﱪ .2011 ،
 .73زﻫﲑ ﻏﺮاﺑﺔ  ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﺮﻳﺶ ،رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻌﺎﺻﺮة ﰲ ﻇﻞ
اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ -14-13 ،دﻳﺴﻤﱪ .2011
 .74ﲰﻼﱄ ﳛﻀﻴﻪ  ،إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ
اﻟﻮﻃﲏ اﻷول ﺣﻮل "اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﲢﺪﻳﺎت اﳌﻨﺎخ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳉﺪﻳﺪ" ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ - 22،
23أﻓﺮﻳﻞ .2003
 .75ﲰﻼﱄ ﳛﻀﻴﻪ ،اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ
ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة  ،ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ،اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎدس .2004 ،
 .76ﺳﻬﺎم اﻟﻌﻘﻮن وآﺧﺮون  ،رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي اﻟﻮﻃﲏ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﺸﺮوع ﻀﻮي ﻳﻨﺘﻈﺮﻩ اﻟﻜﺜﲑ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ
اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ،14-13 ،دﻳﺴﻤﱪ
.2011
 .77ﺷﺮﻳﻒ ﻏﻴﺎط ،و ﻓﲑوز رﺟﺎل ،رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ودورﻩ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻠﺘﻘﻰ
دوﱄ ﺣﻮل رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ 13،14،دﻳﺴﻤﱪ .2011
 .78ﺻﺎﱀ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﻮﻧﺲ اﻟﺸﻌﺒﺎﱐ  ،اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻘﻴﺎس رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﳏﺎﺳﺒﻴﺎ ودورﻩ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ  ،ﲝﺚ ﻣﻘﺪم إﱃ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل إدارة وﻗﻴﺎس رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة  ،14-13 ،ﻣﺎي .2008
 .79ﻃﺮﺷﻲ ﺳﻬﺎم ،ﺷﺘﻮح دﻻل  ،رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ودورﻩ ﰲ إﺣﺪاث اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ
اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل  :رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ،
اﻟﺸﻠﻒ 14-13 ،دﻳﺴﻤﱪ .2011 ،
 .80ﻃﻪ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻳﻞ  ،ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ،دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳊﺮارﻳﺎت،
ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻧﺒﺎر ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ  ،ا ﻠﺪ  ،5اﻟﻌﺪد .،2013 ،10
 .81ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻘﺸﻲ ،رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي:اﻷﳘﻴﺔ  ،واﻟﻘﻴﺎس ،و اﻹﻓﺼﺎح )دراﺳﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻌﺪدة(،ﲝﺚ
ﻣﻘﺪم ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎﻣﺲ ﺣﻮل رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت
اﳊﺪﻳﺜﺔ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ،اﻟﺸﻠﻒ ،ﻳﻮﻣﻲ  13،14دﻳﺴﻤﱪ
.2011

124

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
 .82ﻋﺎدل ﺣﺮﺣﻮش اﳌﻔﺮﺟﻲ ،أﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ  ،اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي وأﺛﺮﻩ ﳒﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ)
دراﺳﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻷراء ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺎدة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ( ،ورﻗﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﻼل اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺜﺎﱐ
ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ  ،ﻋﻤﺎن اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ  ،27-26أﻓﺮﻳﻞ .2005
 .83ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻗﻨﺪوز ،رﺿﻮان إﻧﺴﺎﻋﺪ  ،ﳓﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ،
ورﻗﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ إﱃ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺣﻮل :إدارة وﻗﻴﺎس رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﺪ دﺣﻠﺐ اﻟﺒﻠﻴﺪة.2008 ،14-13 ،
 .84ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ﻗﺪي  ،ﲰﻼﱄ ﳛﻀﻴﺔ  ،ﳓﻮ ﺗﻨﻤﻴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﳌﺔ  ،اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ اﻷول
ﺣﻮل اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﰲ اﻻداء و اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﳒﺎح اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،30 ،ﻣﺎي .2003 ،
 .85ﻋﺒﻮ ﻋﻤﺮ  ،ﻋﺒﻮ ﻫﻮدة  ،ﻣﺆﺷﺮات وﳕﺎذج ﻗﻴﺎس رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ
اﳋﺎﻣﺲ ﺣﻮل رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﳊﺪﻳﺜﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ  ،اﻟﺸﻠﻒ ،14-13 ،
دﻳﺴﻤﱪ .2011
 .86ﻓﺮﻳﺪ ﻛﻮرﺗﻞ ،ﻣﻘﻴﻤﺢ ﺻﱪي،ﻗﻴﺎدة اﳌﻌﺮﻓﺔ ودورﻫﺎ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :دراﺳﺔ ﲡﺮﺑﺔ
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج وﺗﺴﻮﻳﻖ اﶈﺮوﻗﺎت-ﺳﻮﻧﺎ ﻃﺮاك ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل  :إدارة وﻗﻴﺎس رأس اﳌﺎل
اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﺪ دﺣﻠﺐ اﻟﺒﻠﻴﺪة  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،13،14ﻣﺎي.2008،
 .87ﻛﻤﺎل ﳏﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ اﳊﻮا ﺟﺮة ،أﺛﺮ إدارة ﳐﺎﻃﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر رأس اﳌﺎل اﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎت
اﻟﺘﺄﻣﲔ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺣﻮل إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﰲ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ
واﳌﺎﻟﻴﺔ  ،ﻗﺴﻢ إدارة اﻷﻋﻤﺎل  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ،أﻓﺮﻳﻞ .2007
 .88ﳏﻤﺪ راﺗﻮل  ،أﲪﺪ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ  ،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي  ،أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻗﻴﺎﺳﻪ  ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ
ﺣﻮل رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ  ،اﻟﺸﻠﻒ،
 ،14-13دﻳﺴﻤﱪ .2011
 .89ﳏﻤﺪ زﺑﲑ  ،أﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ  ،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ
اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ
ﺑﻮﻋﻠﻲ ،اﻟﺸﻠﻒ  ،14-13دﻳﺴﻤﱪ .2011
 .90ﳏﻤﺪ ،ﺑﻦ ﻧﻮي ﻣﺼﻄﻔﻰ  ،دور رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ -اﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ
ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل إدارة وﻗﻴﺎس رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة  ،ﻳﻮﻣﻲ
13و ،14ﻣﺎي.2005 ،
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 .91ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻲ اﻟﺮوﺳﺎن  ،رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي واﳌﺼﺎرف اﻷردﻧﻴﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ  ،ﲝﺚ ﻗﺪم إﱃ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ
ﺣﻮل :إدارة وﻗﻴﺎس رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺳﻌﺪ دﺣﻠﺐ  ،اﻟﺒﻠﻴﺪة  14-13 ،ﻣﺎي .2008 ،
 .92ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻲ اﻟﺮوﺳﺎن  ،ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺠﻠﻮﱐ ،أﺛﺮ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ اﻹﺑﺪاع ﰲ اﳌﺼﺎرف اﻷردﻧﻴﺔ ) دراﺳﺔ
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ(  ،ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ،ا ﻠﺪ  ، 26اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ .،2010 ،
 .93ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ أﲪﺪ ،ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻟﺘﺄﻣﻴﲏ  -ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ
اﻟﺪوﱄ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺣﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ وأﻓﺎق اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ –ﲡﺎرب اﻟﺪول  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم
اﻟﺘﺴﻴﲑ و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ –اﻟﺸﻠﻒ ﻳﻮﻣﻲ -4-3دﻳﺴﻤﱪ .2012
 .94ﻣﻠﻴﻜﻪ زﻏﻴﺐ  ،ﻧﻌﻴﻤﺔ ﻏﻼب  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي  ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل إدارة
وﻗﻴﺎس رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة  ،14-13 ،ﻣﺎي .2008،
 .95ﻣﻨﻮر أوﺳﺮﻳﺮ،وآﺧﺮون  ،إدارة رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ  ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل
إدارة وﻗﻴﺎس رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة ،14-13،ﻣﺎي .2008 ،
 .96ﻣﻬﺪاوي ﻫﻨﺪ ،ﺻﺒﺎغ رﻓﻴﻘﺔ دور رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ اﻹﺑﺪاع وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت  ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ
ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ
ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ –اﻟﺸﻠﻒ ،ﻳﻮﻣﻲ ،14-13دﻳﺴﻤﱪ .2011
 .97ﻣﻮﺳﻰ رﲪﺎﱐ  ،ﺻﺒﺎح ﺗﺮﻏﻴﲏ ،دور اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﺑﻨﺎء رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ
اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل :رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ،
اﻟﺸﻠﻒ – ،ﻳﻮﻣﻲ  14-13دﻳﺴﻤﱪ.2011 ،
 .98ﻧﺪى ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﲰﺪة/
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﳎﻠﺔ دراﺳﺎت إدارﻳﺔ ا ﻠﺪ ) ،(3اﻟﻌﺪد ) ،(6ﻛﺎﻧﻮن اﻷول.2010 ،
 .99ﻧﺬﻳﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻧﺬﻳﺮ  ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺪاوي  ،رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ،
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺣﻮل إدارة وﻗﻴﺎس رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة
اﳉﺰاﺋﺮ  ،ﻳﻮﻣﻲ -14-13ﻣﺎي .2008
 .100وﻫﻴﺒﺔ داﺳﻲ  ،دور إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ –دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﳌﺼﺎرف اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ  ،ﻣﺬﻛﺮة
ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﲣﺼﺺ إدارة أﻋﻤﺎل  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎد  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ.2007-2006 ،
 .101ﻳﺎﺳﲔ ﺑﻮﺑﻜﺮ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻄﻠﺐ واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ،دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت –اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻣﺬﻛﺮة
ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﺎﻋﻲ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة .2013-2012،
اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ:
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M Porter. L’A ventage concurrentiel comment devancer ses concurrent et
maintenir son avance.Dunod paris .1999.
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