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 إهداء
 إىل من قال فيهما عز وجل ) وقل رب ارمحهما كما ربياين صغريا(

 وسر الوجدان إىل من تعبت من أجل رعاييت احلنانإىل نبع 

 إىل تلك الشمعة اليت حتًتق لتضيء يل طريقي إىل أمي الغالية  

 أيب العزيز إىل من حتدى الصعاب إىل من تعب وشقي يف تعليمي حىت وصول إىل هذا املستوى

، راوية ، مسراء، صدام،  المياءأخوايت نعيمة، حسام ، إىل صانعات مرحي ومسعدات فرحي 
 حكيم.

 إىل من أرى التفاؤل بعينها و السعادة يف ضحكتها ابنة أخيت إكرام

 واألحباءإىل كل األقرباء 

 إىل كل أساتذيتإىل زمياليت كل بامسه 

 مذكريتإىل كل من حتمله ذاكريت وال حتمله 



  

   و عرفانشكر 

احلمد هللا الذي أنار لنا درب العلم واملعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا يف اجناز هذا 

  .العمل 

على دعمها وتوجيها�ا اليت كانت هلا أثر " شنايف نوال"أتقدم بالشكر اجلزيل إىل أستاذيت املشرفة 

  .ميزان حسنا�اجعل اهللا عملها هذا يف كبري يف إجناز هذه الدراسة 

بسكرة على التسهيالت - TIFIB كما أتقدم بالشكر إىل طاقم مؤسسة النسيج والتجهيز

  .واملساعدات اليت قدموها يل

والعلوم التجارية و علوم التسيري  كما أتوجه بالشكر إىل كل أساتذة كلية العلوم االقتصادية 

  .جبامعة بسكرة

  .العمل من قريب أو بعيد أشكر من ساهم يف اجناز هذاوال يفوتين أن 

 



  ملخص        

بسكرة  حنوى  TIFIBالدراسة إىل التعرف على اجتاىات العمال اإلداريني يف مؤسسة النسيج والتجهيز  ىدفت
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 .

بسكرة والبالغ -TIFIBاإلداريني يف مؤسسة النسيج والتجهيز  ويتكون رلتمع الدراسة  ادلستهدف من العاملني         
( عامل وعاملة ، حيث مت أخذ عينة عشوائية  واليت تتكون من العمال اإلداريني البالغ عددىم) 06عددىم )

(استبانو صاحلة للتحليل 93(عامل، مت توزيع االستبانة عليهم  من خالل عدة زيارات ميدانية ، واسرتد منها )06
للتعامل مع البيانات  SPSS.V19حاائ  ، ودد ومت االعتماد على الوسائل اإلحاائية ادلستخدمة لنرنامج اإل

واستخراج نتائج اختبار فرضيات الدراسة باالعتماد على األساليب اإلحاائية التالية:مقياس اإلحااء الوصف ،حتليل 
 زيع الطبيع ،معامل ألفا كرونباخ،حتليل التباين األحادي.للعينات ادلستقلة،اختبار التو  Tاالحندار ادلتعدد، واختبار 

وخلات ىذه الدراسة إىل عدة نتائج أمهها:أن مستوى اىتمام رأس ادلال الفكري بأبعاده ادلختلفة بادلؤسسة زلل          
فسر  ، كمالكالدراسة جاء متوسطا، كما كان مستوى حتقيق ادليزة التنافسية لدى العاملني بنفس ادلؤسسة متوسطا كذ

( من التغريات احلاصل يف مستوى حتقيق ادليزة  التنافسية لدى العمال اإلداريني وذلك %04.76رأس ادلال الفكري )
 .R²باالعتماد على ديمة معامل التحديد 

كما بينت الدراسة وجود عالدة ذات داللة إحاائية لكل أبعاد رأس ادلال الفكري )رأس ادلال البشري ، رأس         
 بسكرة.-TIFIBادلال اذليكل  ، رأس ادلال العالئق ( على حتقيق ادليزة التنافسية مبؤسسة النسيج والتجهيز 

اائية يف اجتاىات ادلبحوثني حول مستوى رأس إضافة إىل ما سبق فقد بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إح
بسكرة، تعزى دلتغريات التالية -TIFIBادلال الفكري وكذا مستوى حتقيق ادليزة التنافسية  مبؤسسة النسيج والتجهيز 

 )اجلنس، العمر، ادلؤىل العلم ، رلال الوظيفة احلالية، سنوات اخلنرة(.

ينها ، ضرورة االىتمام أكثر بالعنار البشري باعتباره الثروة احلقيقية ودد ددمت الدراسة مجلة من التوصيات من ب    
 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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 أ

 ة :ــمقدم

تعيش املؤسسات االقتصادية  يف حميط كثري التغريات سريع التطورات،ما فرض عليها امتالك ميزة تنافسية دائمة تنفرد     
التنافس.هبا عن منافسيها متكنها من البقاء واالستمرارية ضمن بيئة عالية   

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 

متالكو القدرة على ابإبدا،، الليوةة والسرعة يف رد الفع..احلقيقي للمؤسسة ال  

إىل االىتمام أكثر باألفراد ذوي املعارف واملهارات والقدرات أو ما  جاىدة  تسعىوبإدراك  املؤسسات هلذه احلقيقة       
رد متكنها من التميز والتفأصبح يطلق عليهم بالرأمسال الفكري باعتبارىم األص. غري امللموس الذي يكسبها ميزة تنافسية 

ىو عبارة عن قدرات يتمتع هبا عدد حمدود من األفراد العاملني يف املؤسسة واليت متكنهم  فالرأمسال الفكري .عن اآلخرين
من تقدمي إسهامات فكرية متكن املؤسسة من زيادة إةتاجيتها و حتقيق مستويات عالية مقارةة باملؤسسات املماثلة، مبعىن 

ية رأس املال الفكري تكمن يف قدرتو على حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة والذي تتحدد إما باجلودة أو آخر أن أمه
القيمة احلقيقية للمؤسسات ال تتجسد يف رأس ماهلا املادي بقدر ما تتجسد  التسليم ، ابإبدا، ، املروةة ،وعليو أصبحت 

املؤسسات اهلادفة إىل تأكيد حضورىا القوي و الراغبة  يف التفوق  سعت من ىذا املنطلق ، يف رأس ماهلا الفكري
، إىل االىتمام أكثر هبذا النو، من رأس ماهلا الذي ىو ثروهتا وموردىا الذي يصعب تقليده من قب. الغري والذي والنجاح

تفوق على منافسيها الميكنها من احتالل موقع تنافسي مناسب يف السوق ، يؤىلها ضمن القطا، الذي تنشط فيو إىل 
 وتطوير ميزهتا و العم. على احملافظة عليها أطول فرتة ممكنة قصد تأمني أسبقيتها على املنافسني .
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 المبحث األول: منهجية الدراسة 

 المطلب األول: إشكالية الدراسة 

من أجل الوصول إىل  و التقلبات حتم عليها بذل أقصى جهودىا يف بيئة شديدة التغَتات ادلؤسسات  إن وجود        
التميز و التنافس و االرتقاء بأدائها خللق قيمة تنفرد هبا عن منافسيها وذلك من خالل جتديد كل ما دتلكو من موارد 

معارف ومهارات خاصة  دلا دتلكو من ادلؤسسة ورأس ماذلا ىذه األخَتة اليت تعد ثروة و االحتفاظ هبا ، وطاقات بشرية 
االعتماد على رأس ادلال الفكري كركيزة أساسية تزيد من قدرة األفراد إذن فاالجتاه ضلو  البتكار قادرة على اإلبداع  وا

على توليد األفكار و تشجيع  اإلبداع باعتباره من العوامل األساسية للتنمية وأداة مهمة لنمو ادلؤسسة وبنائها وتعزيز 
 يعطي للمؤسسة ادليزة التنافسية اليت تبحث عنها.  مقدرهتا على التكيف مع الظروف البيئية ادلتغَتة ، وىو ما

 وعليو وانطالقا شلا سبق ؽلكننا صياغة إشكالية حبثنا على النحو التايل :

 بسكرة ؟-TIFIBما هو دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية بمؤسسة النسيج والتجهيز 

 وتندرج ضمن اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية:

 رأس ادلال الفكري وكذا ادليزة التنافسية بادلؤسسة زلل الدراسة ؟الا مستوى م -

 ما طبيعة العالقة بُت رأس ادلال الفكري وادليزة التنافسية ؟ -

 كيف ؽلكن لرأس ادلال البشري أن يساىم يف حتقيق ادليزة التنافسية ؟ -

 التنافسية؟كيف ؽلكن لرأس ادلال اذليكلي أن يساىم يف حتقيق ادليزة  -

 كيف ؽلكن لرأس ادلال العالئقي  أن يساىم يف حتقيق ادليزة التنافسية ؟ -
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 الثاني: أهمية الدراسة وأهدافها المطلب

:أوال: أهمية الدراسة  

تنبع أعلية  ىذه الدراسة من أعلية رأس ادلال الفكري أساسا يف ادلؤسسات حيث يعترب الثروة احلقيقية للمؤسسة 
االىتمام برأس ادلال الفكري فرضتو طبيعة التحديات االقتصادية و .تنافسيتها  أساسيا لتحسُت اومصدر 

سارعة والضغوط التنافسية احلادة اليت يشهدىا زليط ادلؤسسات االقتصادية ما جعل والتطورات التكنولوجية ادلت
 لدراسات التطبيقية و النظرية لو .منو من ادلوضوعات ادلهمة يف ميدان اإلدارة ، واليت حتظى حبصة كافية يف ا

 يكمن حصر أعلية ىذه الدراسة يف:و 

 . 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. 

 أهداف الدراسة :ثانيا: 

 ترمي ىذه الدراسة إىل حتقيق األىداف التالية : 

 رأس ادلال الفكري وادليزة التنافسية .ل اخللفية النظرية  التعرف على 
  طبيعة العالقة بُت الرأس ادلال الفكري وادليزة التنافسية . علىالتعرف 
 . التعرف على مستوى رأس ادلال الفكري يف ادلؤسسة زلل الدراسة 
  ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة زلل الدراسة .التعرف على مستوى 
  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 
 نوات اخلربة(.الوظيفة احلالية، س

  زلاولة بناء ظلوذج افًتاضي واختباره للوصول إىل صورة تعكس عالقة ودور رأس ادلال الفكري يف حتقيق ادليزة
 التنافسية.
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 : التعاريف اإلجرائية لمتغيرات الدراسة المطلب الثالث

الثروة احلقيقية ادلعنوية اليت يصعب تقدير قيمتها باعتباره مقدرة عقلية ضمنية وكامنة  ىورأس المال الفكري:  أوال:
للعاملُت يف ادلؤسسة وسالحا تنافسيا قويا ذلا ألنو مورد رئيسي لالبتكارات و اإلبداعات اليت تساعد ادلؤسسة 

 بالتأقلم مع التغَتات البيئية ادلعقدة. 

 وادلهارات واخلربات لدى ادلوظفُت وأصحاب القرار يف ادلؤسسة. :ويضم الكفاءاترأس المال البشري-1

:يعرب عن نظام وىيكل ادلؤسسة وىو يضم األدوات و تقنيات، رلموعات العمل ادلعروفة رأس المال الهيكلي-2
 ادلؤسسة.تقاسم ادلعلومات و ادلعارف يف  لإلسهام يفوادلستخدمة 

قات اإلسًتاتيجية اليت تربط ادلؤسسة بعمالئها، ومورديها وىو يعكس طبيعة العالرأس المال العالئقي: -3
 ومنافسيها ، أو أي طرف ؽلكن أن يساىم يف تطوير األفكار وترمجتها إىل خدمات ومنتجات شليزة 

 إلسًتاتيجية معينة للتنافس. اىي عنصر تفوق للمؤسسة يتم حتقيقو يف حالة إتباعهالميزة التنافسية:ثانيا:

 بادلنافسُت.ادلؤسسة على إنتاج وتقدمي خدمات بأقل تكلفة مقارنة : قدرة التكلفة-1

 للعمالء.  :رلموعة الصفات ادلميزة للمنتج أو اخلدمة واليت جتعلو ملبيا للحاجات ادلعلنة أو ادلتوقعة الجودة-2

 : قدرة ادلؤسسة على التكيف واالستجابة السريعة مع  تطورات وتغَتات احمليط. المرونة-3

 :قدرة على  تقدمي ادلنتوج يف الوقت احملدد ، مع ضمان الدقة والسرعة يف ذلك  الستليم -4

حصيلة ناجتة عن ابتكار طريقة ، أو نظام جديد يف اإلنتاج يؤدي إىل تغيَت مكونات ادلنتج ، وكيفية اإلبداع : -5
 تصميمو. 
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 ونموذجها    ، منهجها :  فرضيات الدراسة المبحث الثاني

  : فرضيات الدراسة المطلب األول 

 :على الفرضيات التالية تقوم ىذه الدراسة

يف حتقيق ميزة تنافسية مبؤسسة النسيج  بأبعاده ادلختلفة : ال يوجد دور معنوي لرأس ادلال الفكريالفرضية الرئيسة األولى
 بسكرة. -TIFIBوالتجهيز 

 وتندرج ضمن ىذه الفرضية ثالث فرضيات فرعية وىي:

   ؤسسة النسيج والتجهيز مبال  يوجد دور معنوي لرأس ادلال البشري يف حتقيق ادليزة التنافسية TIFIB- .بسكرة 
  ؤسسة النسيج والتجهيزمبال يوجد دور معنوي لرأس ادلال اذليكلي يف حتقيق ادليزة التنافسية TIFIB- .بسكرة 
  ؤسسة النسيج والتجهيزمبالتنافسية ال يوجد دور معنوي لرأس ادلال العالئقي يف حتقيق ادليزة TIFIB- .بسكرة 

يف اجتاىات ادلبحوثُت حول مستوى رأس  5...:ال توجد فروق ذات إحصائية عند مستوى الفرضية الرئيسية الثانية
تعزى للمتغَتات الشخصية والوظيفة اآلتية )اجلنس،  ،بسكرة -TIFIB ادلال الفكري يف مؤسسة النسيج والتجهيز

 ؤىل العلمي، رلال الوظيفة احلالية، سنوات اخلربة(.العمر، ادل

يف اجتاىات ادلبحوثُت حول مستوى حتقيق  5...:ال توجد فروق ذات إحصائية عند مستوى الفرضية الرئيسية الثالثة
تعزى للمتغَتات الشخصية والوظيفة اآلتية )اجلنس،  ،بسكرة -TIFIBادليزة التنافسية يف مؤسسة النسيج والتجهيز 

 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 

، لكونو منهجا مساعدا على التحليل الشامل والعميق للمشكلة قيد الدراسة ولكونو ادلنهج  )النظري وادليداين (
الذي ؽلتاز بالوصف التفصيلي الدقيق للمعلومات ذات العالقة ، فعلى الصعيد البحث ادليداين التحليلي ، فسيتم 

إلحصائية دلعاجلتها ، وستعتمد االعتماد على منهج دراسة حالة ، مع حتليل كافة البيانات و استخدام الطرق ا
  .الدراسة على االستبانة ادلخصصة لذلك
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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: 

 بسكرة.-TIFIBوتتمثل يف العمال اإلداريُت مبؤسسة النسيج والتجهيز  رية:الحدود البش -1
: اقتصرت ىذه الدراسة على دور رأس ادلال الفكري يف حتقيق ادليزة التنافسية لدى العمال  الحدود الموضوعية -2

 بسكرة.-TIFIBاإلداريُت مبؤسسة النسيج والتجهيز 
 بسكرة.-TIFIBالنسيج والتجهيز احلدود ادلكانية: أجريت ىذه الدراسة مبؤسسة  -3
 .2.16-2.15احلدود الزمانية  : مت اصلاز ىذه الدراسة خالل الفصل الثاين من السنة اجلامعية  -4

 : نموذج الدراسةالمطلب الرابع

 علا:وفقا للفرضيات السابقة فإن متغَتات الدراسة 

رأس ادلال الفكري ويتضمن األبعاد التالية  : )الرأس ادلال البشري ، الرأس ادلال اذليكلي ، رأس ادلال وىو  ادلتغَت ادلستقل  
 العالئقي( 

 ، التسليم(.اإلبداع ادلرونة،  ، اجلودة،التالية: )التكلفة يتضمن األبعادادليزة التنافسية و  فيتمثل التابع أما ادلتغَت

 .ًتح للدراسةو الشكل ادلوايل يبُت النموذج ادلق
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 : " النموذج المقترح للدراسة " . 11الشكل رقم 

 المتغير التابع  المتغير المستقل            

 

 

 راسرررررؤؤيي  

 

 

  
 

 

 الطالبة إعدادمن  المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

  

 رأس المال الفكري

 

 رأس ادلال البشري

 

 رأس ادلال اذليكلي

 

 رأس ادلال العالئقي

 الميزة التنافسية

 التكمفة

 اجلودة 

 ادلرونة 

 اإلبداع 

  التسليم 
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 الدراسة واألساليب اإلحصائية المستخدمة  داةالمبحث الثالث:أ

 الدراسة  أداةالمطلب األول: 

 مت االعتماد على االستبانة كأداة للدراسة وتتضمن قسمُت: 

اجلنس ، العمر، ادلؤىل العلمي ، رلال الوظيفة ويشمل البيانات الشخصية والوظيفية للمبحوثُت ) القسم األول : 
 سنوات اخلربة (  ،احلالية

 القسم الثاني : ويحتوي على محورين: 

ويتمثل يف متغَت رأس ادلال الفكري ويتضمن عبارات هتدف إىل التعرف على رأس ادلال الفكري من وجهة المحور األول:
بسكرة، وقد مت حتديد ثالثة أبعاد مت اختيارىا بعد -TIFIBنظر األفراد العاملُت اإلداريُت مبؤسسة النسيج والتجهيز 

 زعت ىذه العبارات كالتايل :   االطالع على العديد من ادلراجع اخلاصة هبذا اجملال ، وقد و 

 .5إىل 1بعد رأس ادلال البشري ودتثلو العبارات من  -

 .9إىل 6ودتثلو العبارات من  اذليكليبعد رأس ادلال  -

 .13إىل .1بعد رأس ادلال العالئقي ودتثلو العبارات من  -

: ويتمثل يف متغَت ادليزة التنافسية ويتضمن عبارات هتدف إىل التعرف على مستوى حتقيق ادليزة التنافسية  المحور الثاني
 بسكرة، وىي موزعة على مخسة أبعاد كمايلي : -TIFIBمبؤسسة النسيج والتجهيز 

 .3إىل 1بعد التكلفة ودتثلو العبارات من  -

  .7إىل 4بعد اجلودة ودتثلو العبارات من  -

 .11إىل  8العبارات من  ونة ودتثلوادلر بعد  -

 .15إىل  12العبارات من  التسليم ودتثلوبعد  -

 .19إىل  16بعد اإلبداع دتثلو العبارات من  -

 حتديد أوزان العبارات االستبانة وفق دلقياس ليكرت اخلماسي على النحو التايل:  مت ولقد
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 (: مقياس ليكارت الخماسي11الجدول رقم )

 موافق بشدة  موافق  زلايد  غَت موافق  غَت موافق بشدة  االستجابة 
 5 4 3 2 1 الدرجة 

 : من إعداد الطالبة المصدر

  وعينة الدراسة المطلب الثاني : مجتمع 

عامل إداري .6بسكرة البالغ عددىم  - TIFIBيتكون رلتمع الدراسة من العمال اإلداريُت مبؤسسة النسيج والتجهيز 
عامل إداري ، ومت توزيع االستبانة عليهم .5ولقد اعتمدنا طريقة العينة العشوائية يف اختيار عينة البحث واليت بلغ عددىا 

كون إستبانة ، وبعد فحصها استبعد منها واحدة لعدم إستفائها  الشروط ادلطلوبة لت.4عرب زيارات ادليدانية واسًتد منها 
 استبانو . 39عدد االستبيانات الصاحلة للتحليل 

 طرق جمع البيانات   المطلب الثالث:

مت احلصول عليها من خالل تصميم االستبانة وتوزيعها على عينة البحث ، و مت تفريغها البيانات األولية:  -1
ة هبدف الوصول اإلحصائي ، وباستخدام االختبارات اإلحصائي SPSS .V 19وحتليلها باستخدام برنامج 

 إىل دالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع البحث.
وادلنشورات الورقية وااللكًتونية  ورسائل اجلامعات وادلقاالت  قمنا مبراجعة الكتب والدورياتالبيانات الثانوية :  -2

تنا يف مجيع والتقارير ادلتعلقة بادلوضوع قيد البحث و الدراسة سواء بشكل  مباشر أو غَت مباشر واليت ساعد
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 .

 تخدمة في تحليل البيانات : األساليب اإلحصائية المسالرابعالمطلب 

اإلحصائية التالية وذلك  أساليبلتحقيق أىداف الدراسة واإلجابة على تساؤالهتا واختبار صحة الفرضيات مت استخدام 
 ..SPSS.V19بعد استخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
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باالعتماد على النسب ادلئوية لوصف رلتمع الدراسة وإظهار خصائصو مقياس اإلحصاء الوصفي :  -1
والتكرارات ، واإلجابة على أسئلة الدراسة ، وترتيب متغَتات الدراسة حسب أعليتها ، وكذلك االعتماد 

 .على متوسطاهتا احلسابية و االضلراف ادلعياري
ع وىو ادليزة الختبار دور ادلتغَت ادلستقل وىو رأس ادلال الفكري يف ادلتغَت التابتحليل التباين لالنحدار:   -2

 التنافسية ودور كل بعد على حد يف ادليزة التنافسية.
 دلعرفة ىل البيانات تتبع توزيع طبيعي أم ال.سمر نوف :  –اختبار كولمجروف  -3
 .لقياس ثبات أداة البحثمعامل الثبات ألفا كرونباخ :  -4
لة دلعرفة ما إذا كانت ىناك فروق ذات دال(  (Independent-semples T-testاختبار -5

الختالف  إحصائية يف اجتاىات ادلبحوثُت حول رأس ادلال الفكري وكذا مستوى حتقيق ادليزة التنافسية تعزى
 عامل اجلنس.

 .دلعرفة الفرو قات بُت متغَتات الشخصية يف متغَتات الدراسة:ANOVAتحليل التباين األحادي  -6
 .وذلك لقياس صدق أداة الدراسةمعامل صدق المحك:  -7
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 عنها وما يميز الدراسة الحالية : الدراسات السابقة المبحث الرابع

دتثل الدراسات السابقة  حيزا معرفيا للبحث العلمي ، ومبثابة دليل يقتدي بو الباحث ، حيث توفر لو خربات 
رلموعة من الدراسات وجتارب ودراسات الباحثُت السابقُت وبالتايل يتسٌت لو االستفادة منها ، وفيما يلي سنقوم بتقدمي 

 اليت تناولت متغَتات الدراسة اليت ضلن بصددىا وسنحاول التعليق عليها.

 : الدراسات المتعلقة برأس المال الفكري :  المطلب األول 

( : بعنوان رأس المال الفكري وأثره على 2119دراسة أسامة عبد المنعم ، عبد الوهاب المطارنة ) -1
الشركات الصناعية األردنية ، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية ، العدد اإلبداع والتفوق المؤسسي في 

 األردن.-السادس ، جامعة الزرقاء الخاصة

ىدفت ىذه الدراسة إىل بيان أثر رأس ادلال الفكري على اإلبداع والتفوق التنافسي يف ادلؤسسات الصناعية 
لعليا يف ىذه ادلؤسسات . وتكونت عينة الدراسة من األردنية ادلدرجة يف سوق عمان ادلايل من وجهة نظر اإلدارة ا

 تقريبا من رلتمع الدراسة.وقد توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج نذكر منها: 36..مؤسسة،أي بنسبة  31

  ىناك عالقة موجبة مابُت عناصر رأس ادلال الفكري ادلختلفة واإلبداع والتفوق ادلؤسسي يف ادلؤسسات الصناعية
هر ىذه العالقة أعلية رأس ادلال الفكري يف زيادة قدرة ادلؤسسة على ادلنافسة وحتسُت األداء وبالتايل األردنية وتظ

 حتقيق أىدافها.
  أظهرت الدراسة عدم اىتمام ادلؤسسات الصناعية األردنية يف إغلاد وتطوير رأس ادلال الفكري من خالل إرسال

مشاركتهم يف ادلؤدترات األمر  الذي غلعلها تعتمد على استقطابو العاملُت فيها يف بعثات علمية أو تدريبية أو 
 فقط ، وبالتايل ادلنافسة احلادة فيما بينها على ادلتوفر منو .

  وعدم  األردنيةأظهرت ىذه الدراسة قلة بل ندرة ادلعلومات ادلتعلقة برأس ادلال الفكري لدى ادلؤسسات الصناعية
ه ادلؤسسات على استقطابو أو صناعتو أو تنشيطو أو احملافظة عليو كما وجود قاعدة بيانات مالئمة تساعد ىذ

 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
قدرة والكفاءة يف دورات وبعثات علمية وادلشاركة يف ادلؤدترات العلمية سواء  العاملُت فيها شلن تتوفر فيهم ادل

كان داخل األردن أو خارجو كي تتمكن من االعتماد على نفسها لتوفَت ىذا ادلورد االقتصادي النادر 
 وعدم االعتماد كليا على استقطابو من ادلؤسسات األخرى.

 ى ادلوارد البشرية لديها خاصة ادلبدعة منها من خالل توفَت جو على ادلؤسسات الصناعية األردنية احلفاظ عل
العمل ادلناسب ومنحهم رواتب وحوافز رلزية دتكنهم من التفرغ التام لعملهم يف ىذه الشركة وبالتايل زيادة 

 اصلازىم وعطائهم.
 اد األساليب ادلالئمة على ادلؤسسات األردنية إغلاد قاعدة بيانات مالئمة تتعلق بالعاملُت ادلبدعُت فيها وإغل

 لقياس وتقييم الرأس ادلال الفكري فيها. 
(، أثر رأس المال الفكري في تحسين األداء 2112نوال يوسف محمد، منى يونس سعيد )  -2

المنظمي دراسة ألراء عينة من تدريسي المعهد التقني بالموصل ، مجلة العلوم االقتصادية ،  المجلد 
 ، نيسان .31الثامن ، العدد 

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 
  مؤشرات األداء ادلنظمي.حتديد 
 .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: 

 همة وأن تفعيل ىذا ىناك وعي متزايد بأن رأس ادلال الفكري يف ادلؤسسة يعد من ادلوجودات غَت ادللموسة وادل
 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
عن حتقيق األداء ادلنظمي ادلتميز واحملافظة عليو   مواردىا بالصورة اليت حتقق أىدافها بطريقة كفوءة وفاعلة فضال

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 
 لى كل شيء يف أعمال مؤسساهتم ، فضال عن ابتكاراهتماجلوىرية ع

  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 

 و على تسجيل براءات االخًتاع.قدرت

 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
ستوى األداء ادلنظمي باجتاه البيئية وكذلك التعامل مع االقتصاد القائم على ادلعلومات وادلعرفة من أجل حتسُت م

 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.
 عايَت ومؤشرات األداء ادلنظمي شلا يعطي فرصة أكرب أمامهم إعطاء فرصة للتدريس ادلتميزين للمساعلة يف حتديد م

 لتحقيقها.
 .حث ادلؤسسات على االىتمام بادلورد البشري ألنو يعد مبثابة أصل اسًتاتيجي غَت ملموس 
(  ،  أثر رأس المال الفكري في المصارف 2111العجلوني)  زلمدمحمود علي الروسان ، محمود  -3

 ، العدد الثاني .26األردنية )دراسة ميدانية( ، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ، المجلد 
ىدفت الدراسة إىل الوقوف على مدى االىتمام الذي توليو ادلصارف األردنية دلوضوع رأس ادلال الفكري، 

يث عملية )صناعة : االستقطاب : تشيط ، احملافظة واالىتمام بالزبائن (، وعالقة ذلك بالقدرات وذلك من ح
 اإلبداعية لدى العاملُت يف ىذه ادلصارف ، وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أعلها: 

  م إن  رأس ادلال الفكري من ادلفاىيم احلديثة الذي مازال ؼلضع الجتهادات متباينة من حيث ادلفهو
 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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 تغَتاتو اخلمسة ال ػلظى  باالىتمام ادلناسب ىذا وقد بينت الدراسة أيضا أن االىتمام برأس ادلال الفكري مب
 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 
  الفكري وإدامتو.تنشيط عملية استقطاب وصناعة رأس ادلال 
 .احملافظة على استقرار األطر العاملة  والعمل على تطويرىا باستمرار 
  تشجيع العاملُت يف ادلصارف على تنمية قدراهتم ومهاراهتم الشخصية، إفساح اجملال أمامهم لالبتكار

  واإلبداع.

 الدراسات المتعلقة بالميزة التنافسية الثاني:المطلب  

( "أثر القيادة التحويلية في تحقيق 2112الزريقات ، محمود إبراهيم نور) دراسة خالد خلف سالم  -1
الميزة التنافسية دراسة تطبيقية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية " ، مجلة بغداد للعلوم 

 االقتصادية الجامعة ، العدد الثالث والثالثون.

يق ادليزة التنافسية يف رلموعة شركات االتصاالت ىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة أثر القيادة التحويلية يف حتق
( وقد مت استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 426األردنية، ومت سحب عينة عشوائية، بلغ عددىا )

SPSS):وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها ) 

  ( 65.7ادليزة التنافسية تفسر ما مقداره)وجود أثر ألبعاد القيادة التحويلية يف ادليزة التنافسية، وأن أبعاد%
 من التباين يف ادليزة التنافسية.

  أن توافر أبعاد القيادة التحويلية غالبا ما يساىم يف توزيع األعمال وحتديد مهام األفراد واجملموعات لتحقيق
مع بعضها أىداف ادلؤسسة، وحتديد ادلستويات اإلدارية ونطاق اإلشراف وحتديد عمليات تنسيق ادلهام 

     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 
  ادلؤسسة.إغلاد مناخ وبيئة تنظيمية زلفزة لتحقيق ادليزة التنافسية يف 
  تدريب مجيع العاملُت يف الشركة االتصاالت االردنية على التكنولوجيا ادلتاحة هبدف االستفادة ادلثلى منها يف

 أداء العمل  
( ، أثر استخدام التسويق 2111سليم الشورة ) زلمددراسة عنبر إبراهيم شالش، سليمان الحوري ،  -2

اء األردنية "دراسة ميدانية " ، مجلة دراسات ، االلكتروني في تحقيق ميزة تنافسية لشركات الدو 
 .1، العدد38العلوم االدارية ، المجلد 

ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على مستوى استخدام التسويق االلكًتوين، وأثره  يف حتقيق ميزة تنافسية  
واء األردنية البالغ عددىا شركات الدواء األردنية،تضمن  رلتمع الدراسة مجيع الوحدات الوظيفية يف الشركات الد

( 66( مديرا ومت اسًتداد )69( شركة ، حيث مت توزيع استبانو الدراسة على مجيع ادلدريُت والبالغ عددىم )14)
%(من رلموع االستبيانات، وقد توصلت الدراسة إىل 96استبانو  صاحلة للتحليل اإلحصائي، أي ما نسبتو ) 

 مجلة من النتائج نذكر منها:     

 ضح أن ىناك توجها ال بأس بو من قبل شركات صناعة الدواء األردنية ضلو استخدام االنًتنت يف التسويق ، يت
 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: 

 ال يتجزأ من  على شركات الدواء األردنية جعل استخدام تكنولوجيا االنًتنت يف تسويق ادلنتجات جزءا
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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  والثقة ألطراف عملية الدفع االلكًتوين ، من خالل اختيار قنوات معروفة العمل على توفَت شروط األمان
 على نطاق العمالء ادلوثوق هبم وذلك من خالل اصلاز ادلعامالت البيعية الكًتونيا بالكامل.-وزلددة  

( ، دور إدارة المعرفة في تحقيق ميزة التنافسية دراسة تطبيقية في 2112دراسة داسي وهيبة ) -3
 .11عدد -بسكرة-،جامعة محمد خيضركومية السورية، مجلة الباحث،  حالمصارف ال

ىدفت ىذه الدراسة إىل تسليط الضوء على أعلية إدارة ادلعرفة يف مواجهة التحديات غَت مسبوقة حاضرا 
فسية ومستقبال، اليت تواجهها قطاع ادلصارف السورية وكشف طبيعة العالقة بُت إدارة ادلعرفة يف تعزيز ادليزة التنا

 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: 

  العادلية كوسيلة لتقدمي خدمات متميزة إىل تقدمي اخلدمات ادلصرفية من خالل االعتماد على شبكة االنًتنيت
 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 

 :بالمتغيرين معا : الدراسات المتعلقة الثالث  المطلب

، رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة تنافسية في (2111)إبراهيم بورنان ، يوسف بوخلخال  -1
منظمات األعمال ، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول رأس المال الفكري في منظمات األعمال 

 ديسمبر.14-13العربية في االقتصاديات الحديثة يومي 
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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: 

 الفكري ىو الركيزة االساسية لبناء التقدم االقتصادي بصفة عامة وصلاح ادلؤسسات بصفة خاصة. أن إدارة رأس ادلال

 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.

كل األفراد ليسوا متشاهبُت، بل أن قيمتهم ختتلف مبدى قدرهتم على خلق وحتديد مستقبل   على ادلؤسسات أن تدرك أن
ادلؤسسة ، ومن مث من احملتمل أن يتم إدراكهم ومكافأهتم ومعامالهتم معاملة متمايزة حىت نساعدىم على اخللق واالبتكار 

 .من وراء ابتكاراهتم واإلبداع ، لتحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة ، أو حتصيل مزيد من القيمة

، رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية (2111) دراسة مصطفى رجب علي شعبان  -2
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 

 دة نتائج أعلها : حتقيق ادليزة التنافسية للشركة ، وتوصلت ىذه الدراسة إىل ع

  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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 لتنافسية لشركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية ىناك تفاوت يف مكونات رأس ادلال الفكري يف حتقيق ادليزة ا
 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
االتصاالت اخللوية الفلسطينية جوال تعزى للمتغَتات )ادلؤىل العلمي، ادلسمى الوظيفي، ادليزة التنافسية للشركة 

 رلال الوظيفة احلالية يف الشركة. 

 وخلصت هذه الدراسة بعدة  توصيات نذكر منها: 

 ا ، ضرورة التعامل مع رأس ادلال الفكري على أنو مورد رئيسي واسًتاتيجي من بُت ادلوارد ادلختلفة اليت دتتلكه
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.
 وادلكافآت و  ضرورة إجراء تقييم دوري للمعرفة لدى العاملُت بالشركة ، وربط نتائج التقييم بنظام احلوافز

 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.

 التعليق على الدراسات السابقة وما يميز الدراسة الحالية عنها : المطلب الرابع   

احلالية  بناءا على ما طرحتو الدراسات السابقة يف حقل رأس ادلال الفكري وادليزة التنافسية ، وما توصلت جاءت الدراسة 
إليو من استنتاجات وما أفرزتو من توصيات ، حيث ساعلت الدراسات السابقة يف إعطاء إطار  مفاىيمي  دلتغَتات 

التطبيقية ، شلا مهد الطريق أمامنا يف بناء منهجية الدراسة الدراسة من خالل التعرف على بعض ادلصادر البحثية النظرية و 
بتحديد ادلشكلة وعينة الدراسة ، وبناء أداة لقياس دور رأس ادلال الفكري يف حتقيق ادليزة التنافسية بادلؤسسة زلل 

  .الدراسة

 وختتلف ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة : 

 كري مبتغَت ىام ؽلكن من خاللو الوصول إىل النجاح و ىو ادليزة حتاول ىذه الدراسة ربط دور رأس ادلال الف
أيدينا  اليت بُتالدراسات السابقة  الدراسة ادليدانية حيث مل تتناول احلالية ىو ىذه الدراسة وما ؽليز التنافسية،

  بسكرة. TIFIBوالتجهيز النسيج  مؤسسة
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  ومنطلقاهتا.  هاعن سابقاهتا من حيث أىدافاحلالية  ختتلف الدراسة 
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 خالصة الفصل

حاولنا التعرف يف ىذا الفصل على منهجية الدراسة حيث تناولنا إشكالية الدراسة ، أعليتها وأىدافها ،كما حاولنا     
إىل صورة صياغة فرضيات للدراسة ووضحنا ادلنهج ادلتبع فيها ، إضافة إىل وضع ظلوذج مقًتح للدراسة واختباره للوصول 

 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

وعمليا�ا اإلنتاجية وخدما�ا حيث كان إىل رأس املال إلدارة نشاطها   على اختالفها حتتاج املؤسسات 

لكن الوضع بدأ باالحنسار عندما أصبحت املعرفة  ،جناحها يعتمد بشكل أساسي على رأس املال املادي

متثل عامل التميز والتفوق للمؤسسة الذي يؤدي إىل حتقيق القيمة املضافة ملنتجا�ا وتعزيز مركزها التنافسي 

هذا األخري الذي اختلف العلماء والباحثني حول إعطاء مفهوم  املال الفكري  برأسوبالتايل نشأ ما يسمى 

   :هذا املنطلق سنحاول التعرف على رأس املال الفكري عن كثب من خالل املباحث التالية، ومن  هموحد ل

    . املال الفكري رأسماهية :المبحث األول

  . مكونات رأس املال الفكري: المبحث الثاني

  .احملافظة عليه و أسبابأدوار رأس املال الفكري، تنميته : المبحث الثالث

 .أس املال الفكري ومناذج قياسهآليات بناء ر : المبحث الرابع

 

 

 

 

  

 

 

  



 الفصل الثاني                                                                              الرأس المال الفكري

 

 

23 

  ماهية رأس المال الفكري : المبحث األول 

هلا وأساس جناحها وتفوقها و ضمن هذا ا�ال قيمة مضافة  و يعد رأس املال الفكري ثروة حقيقية للمؤسسات   

  .سنحاول من خالل هذا املبحث التعرف على رأس املال الفكري

    :الفكريمفهوم رأس المال : المطلب األول

، حني أشار حمللني ماليني يف سياق وصفهما 19 58عامإن مصطلح رأس املال الفكري استخدم ألول مرة 

الصغرية املتعددة يف أعماهلا على العلم أ ن أعمال تقوميها لألسهم جيوز أن  تلتقوميات سوق األسهم للعديد من املؤسسا

 Walter(ظلت الفكرة نائمة بعدها ملدة ربع قرن، إىل أن ذكر والرت وريستون .  الفكرية عليها مصطلح العالوة يطلق 

Wriston  ( وهو رئيس سابق لبنك سيتيكوب أكرب البنوك األمريكية ، أن بنكه  ومؤسسات أخرى ميتلكون رأس ماال

   1.فكريا ذا قيمة مالية

  :واختلفت  باختالف أراء الكتاب والباحثني حيث التعاريفوعموما، فقد ورد مصطلح رأس املال الفكري العديد من 

يتمثل يف املعرفة واملعلومات وحقوق امللكية الفكرية واخلربات اليت ميكن توظيفها إلنتاج الثروة  "بأنه) (Stewartعرفه 

   2".وتدعيم القدرات التنافسية للمؤسسة

عبارة عن قدرة متفردة تتحقق من تكامل املهارات أن رأس املال الفكري "Hamel ،  Heene ,كما عرفه كل من

املختلفة اليت تتفوق �ا املؤسسة على منافسيها، حبيث تسهم يف زيادة القيمة املقدمة للعمالء، كما تعد تلك القدرة من 

  3".أهم مصادر امليزة التنافسية

تتمتع مبعرفة واسعة جتعلها قادرة على جعل اعتربه بأنه جمموعة من املهارات املتوفرة يف املؤسسة اليت " Elrichبينما 

 4" .املؤسسة عاملية من خالل االستجابة ملتطلبات الزبائن و الفرص  اليت تتيحها التكنولوجيا

  

  

  

                                           
  .12، ص 2004، ترمجة عال أمحد صالح ، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ، القاهرة،مصر ، ثروة المعرفةتوماس ستيوارت ،  1
  .18، ص 2008، دار السحاب للنشر والتوزيع، مصر ، رأس المال الفكريالسعيد ،  محمدهاين  2
، مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول الرؤية المستقبلية -دور رأس المال الفكري في تفعيل القيادة اإلدارية اإلبداعية، بن نوي مصطفى ، محمدعجيلة   3

  . 2005، ماي، 14و13إدارة وقياس رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية، جامعة البليدة ، يومي 
على شركة اتصاالت  رأس المال الفكري كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية المستديمة ، دراسة ميدانيةزكريا مطلك الدوري ، أبو بكر أمحد سامل ،   4

علي ، الشلف ، ، مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف االقتصاديات احلديثة ، جامعة حسيبة بن بو  الجزائر

  .7، ص 2011ديسمرب ،  13-14
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على أنه القيمة االقتصادية لفئتني من األصول غري امللموسة "أما منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي فعرفته 

    1."املال البشري ، و رأس املال العالئقي للمؤسسة هي رأس

واليت متكنهم من تقدمي إسهامات فكرية متكن  املؤسسةقدرات يتمتع �ا عدد حمدود من األفراد العاملني يف  "أو هو

  2".املؤسسة من زيادة إنتاجيتها و حتقيق مستويات عالية مقارنة باملؤسسات املماثلة

دون غريهم  متكنهم هذه  والتنظيميةالعاملني الذين ميتلكون جمموعة من القدرات املعرفية أنه خنبة من  "ويعرف أيضا على

املؤسسة من توسيع حصتها السوقية وتعظيم نقاط قو�ا القدرات من إنتاج األفكار اجلديدة أو تطوير أفكار قدمية متكن 

  3".وجعلها يف موقع تكون قادرة فيه على اقتناص الفرص املناسبة 

أنه جمموعة من املوارد املعلوماتية املتكونة على هيئة نوعني من  "ويف نفس اإلطار عرف رأس املال الفكري على دائما

معارف ظاهرة يسهل التعبري عنها أو كتابتها ومن مث نقلها إىل اآلخرين بشكل وثائق ،معارف ضمنية مبنية على :املعارف 

  4".اخلربات الشخصية والقوائم اليت تستخدم يف تطوير املؤسسة 

املعرفة ،املهارة و التكنولوجيا اليت تستخدم خللق  "ة ميكن القول أن رأس املال الفكري هوإذن من خالل التعاريف السابق

ميزة تنافسية والذي يساعد يف استخدام كل هذه املعرفة واخلربات العملية يف إطار اهليكل التنظيمي والتكنولوجي خللق 

    ".نظام حمرتف داخل املؤسسة 

  .كريالفأهمية رأس المال :المطلب الثاني

تكمن أمهيته يف كونه مصدر القيمة املضافة حيث  يف جناح املؤسسات،يلعب رأس املال الفكري دورا هاما 

  : تربز أمهيته من خاللو للمؤسسات ودعامتها التنافسية اجلديدة 

  

  

  

                                           
االعمال عبو عمر، عبو هودة ، مؤشرات ومناذج قياس رأس املال الفكري يف املنظمة، مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول رأس املال الفكري يف منظمات   1

  .3،ص 2011ديسمرب   14-13التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

، مداخلة ضمن املؤمتر العلمي  أثر إدارة مخاطر استثمار رأس المال المعرفي في تحقيق الميزة التنافسية لمنظمات التأمينكمال حممد يوسف احلوا جرة،  2

  .4، ص2007لية العلوم اإلدارية واملالية ،، قسم إدارة األعمال ، جامعة الزيتونية األردنية اخلاصة، أفريل الدويل السابع حول إدارة  املخاطر واالقتصاد املعريف ، ك
، مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول  رأس املال الفكري يف ،  رأس المال الفكري الوطني العربي مشروع نهضوي ينتظره الكثيرسهام العقون وآخرون   3

  .   3، ص2011، ديسمرب 14-13ة يف ظل االقتصاديات احلديثة،  منظمات األعمال العربي
، جملة العلوم االقتصادية ) دراسة ميدانية( أثر رأس المال الفكري  في اإلبداع في المصارف األردنية حممود علي الروسان ، حممود حممد العجلوين،   4

  . 43، ص2010، العدد الثاين ،  26والقانونية ، ا�لد 
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  املوجودات الفكرية متثل القوة  اليوم، ألنيعد رأس املال الفكري السالح األساسي للمؤسسة يف عامل

  1.للمؤسسةاليت تضمن البقاء  فيةاالفكرية اخل

   كنزا مدفونا حيتاج إىل من يبحث عنه، و استخراجه للوجود واملمارسة ويعد أحد أساليب استخراجه ميثل

  2.املعرفةهو نشر 

  يساهم يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسات ألن املؤسسات اليوم  بسهولة، فهويعد مورد يصعب تقليده

 3.السوقأساس املهارات والكفاءات اليت لديها واليت تضمن البقاء يف تنافس على 

 4.يعد مصدر ثروة للمؤسسة  

  خصائص رأس المال الفكري :المطلب الثالث

  :يتميز رأس املال الفكري مبجموعة من اخلصائص أمهها 

   5:وتتمثل في :الخصائص التنظيمية: أوال

اإلدارية فهو يتعلق بكافة املستويات اإلسرتاتيجية بدءا من رأس املال الفكري يتوزع على كل املستويات  - 

  .وإذا كان  بنسب متفاوتة  ،الشاملة والوظيفية وصوال إىل التشغيلية

  .املرنةأن رأس املال الفكري مييل للعمل ضمن اهلياكل  - 

  .كما أنه يرمز على استخدام الرمسية بشكل منخفض - 

  .املركزية اإلدارية  بشكل كبري يبتعد رأس املال الفكري عن امليل صوب  - 

  

  

                                           
دراسة استطالعية ألراء عينة من قادة ( اإلنفاق على رأس المال الفكري وأثره نجاح الشركات الصناعيةعادل حرحوش املفرجي، أمحد علي صاحل ،   1

اخلاصة ، عمان اململكة  ورقة حبثية قدمت خالل املؤمتر العلمي الثاين لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ، جامعة العلوم التطبيقية ،)الصناعية العراقية الشركات

  .3،ص 2005، أفريل 27-26األردنية 
  .12، ص2009، عمان ، األردن،  إدارة المعرفة ونظم المعلومات، عالم الكتاب الحديثأمحد اخلطيب ، خالد زيغان ،  2
،ص 2009ر اليازوري للنشر والتوزيع، عمان ، ،دا إدارة التمكين واقتصاديات الثقة في منظمات أعمال األلفية الثالثةزكريا الدوري،أمحد علي صاحل ،3

  .158ص

  .نفس المرجع  السابق  4 
 ترأس المال الفكري في منظما: الملتقى الدولي حول  نمداخلة ضم رأس المال الفكري ودوره في إحداث التطویر التنظیمي،طرشي سهام، شتوح دالل ،  5

  . 8ص 2011دیسمبر ،  14- 13األعمال العربیة في االقتصادیات الحدیثة ، جامعة حسیبة بن بوعلي ، الشلف، 
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    1:وتتمثل في :المهنيةالخصائص :ثانيا

  .ومتنوعةعالية  يتميز مبهاراتالفكري  رأس املالأن  - 

 .يتصف رأس املال الفكري خبربات متقدمة  - 

 .ليس بالضرورة أن ميتلك رأس املال الفكري شهادة أكادميية، بل الضرورة تكمن يف مواصلة تعليمهم - 

  2:وتتمثل في :والشخصيةالخصائص السلوكية :ثالثا

  .مييل رأس املال الفكري إىل حتمل املخاطرة يف بدء العمل بدرجة كبرية  - 

  .اليت تتسم بالالتأكدحيبذ رأس املال الفكري التعامل مع املوضوعات  - 

  .  يتصف رأس املال الفكري باملبادرة على تقدمي األفكار واملقرتحات البناءة - 

  .املال القدرة على حسم القرارات بدون ترددلرأس  - 

  .فوق فمامتوسط  مبستوى ذكاءرأس املال الفكري  - 

لرأس املال الفكري القدرة على االستفادة من خربات اآلخرين فهو يعد منفتح على خربات غريه،كما انه  - 

  .يتميز مبثابرة عالية يف العمل 

  .الفكر و  العمل يتمتع بثقة عالية يف النفس وجيب االستقاللية يف - 

  

  

  

  

  

  

                                           
إدارة وقیاس رأس المال : ، بحث قدم إلى المؤتمر العلمي الدولي حول رأس المال الفكري والمصارف األردنیة، دراسة میدانیةمحمود علي الروسان ،   1

  .7، ص 2008ماي ،  14-13ل العربیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سعد دحلب ، البلیدة ، الفكري في منظمات األعما
، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول رأس المال  رأس المال الفكري ودوره في دعم المیزة التنافسیة لمنظمات األعمالحریري بوشعور ، صلیحة فالق،   2

بوعلي ، الشلف ، الفكري في منظمات األعمال العربیة في ظل االقتصادیات الحدیثة ، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، جامعة حسیبة بن 

  .264، ص 2011دیسمبر  14- 13
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  :مكونات رأس المال الفكري: المبحث الثاني

إىل مكونني مها )skandia(قسمها حيث  وتقسيمات إن مكونات رأس املال الفكري خمتلفة وهلا عدة تصنيفات     

اخل مبعىن آخر القدرات التنظيمية، أما املكون ...التنظيمياملعدات، اهليكل  الربجميات،رأس املال اهليكلي واملتمثل يف 

الثاين حسب هذا التصنيف رأس املال البشري ميثل املعرفة واملهارات وكذا قدرات العاملني اليت تساهم يف تقدمي حلول 

  .ملشاكل العمالء

وتشمل مجيع اجلوانب :  السوقية األصول:هي فئات  أوإىل أربع مكونات  ) (Brookings قسمهاقد و هذا      

البشرية وتشمل اخلربات املرتاكمة ، قدرات االبتكار واملؤشرات  األصول، غري امللموسة املرتبطة بالسوق مثل العمالء 

االخرتاع وحقوق  براءاتأصول امللكية الفكرية وتشمل العالقات ،  موافق خمتلفة األداء يفاملتعلقة مبدى قدرة األفراد على 

وتتضمن مجيع العناصر اليت حتدد طريقة عمل املؤسسة مثل ثقافة املؤسسة ، : أصول البنية التحتية  وأخريا التصميم 

  .1.وطرق تقييم اخلطر وأساليب إدارة قوة العمل ، وقواعد بيانات العمالء ونظم االتصال

ملكونات رأس املال الفكري فقد وضعا املعادالت التالية لتوضيح تقسيمهما     (Mckenzy & winken)أما     

  . رأس املال اهليكلي+ رأس املال البشري = رأس املال الفكري  :وهي

  رأس املال التنظيمي+رأس املال الزبوين = رأس املال اهليكلي

  2رأس مال العمليات + رأس املال االبتكاري=رأس املال التنظيمي 

   .وهوما سنوضحهشيوعا  األكثرهو  Stewartأن تصنيف  إال 

  رأس المال البشري : المطلب األول

  :وأهميته رأس المال البشري مفهوم :أوال

القتصادي وظهرت نظريته أول مرة يف أعمال ا يعد رأس املال البشري من أهم مكونات رأس املال الفكري      

)Schultz ( ميكن  املال الذي، حيث اعترب أن كفاءات ومعرفة الفرد شكل من أشكال الرأس 1961يف سنة

  .فيهاالستثمار 

                                           
رسالة ماجستیر إدارة أعمال ، كلیة  ،"دراسة حالة"جوال  ةتحقیق المیزة التنافسیة لشركة الفلسطینیرأس المال الفكري ودوره في مصطفى رجب علي ،   1

   44،ص2011التجارة، الجامعة اإلسالمیة غزة ، 

  .113، 2006، مطبعة العشرى ، القاهرة ،  إدارة الموارد الفكریة والمعرفیة في منظمات األعمال العصریةسید محمد جاب الرب ،   2 
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وعلى العموم، فقد ورد مصطلح رأس املال البشري العديد من التعاريف وذلك باختالف آراء الكتاب والباحثني    

  :حيث

جمموعة املعرفة والقدرات واملهارات والكفاءات واخلصائص األخرى املتجسدة يف  أنه"على  (Westphalen)عرفه 

 1".مكتسبة واليت تسهم يف زيادة القيمة االقتصادية للمؤسسة فطرية أواألفراد سواء كانت 

  .2"جمموعة املعارف واملهارات واإلبداع ومقدرة العاملني الجناز مهام املؤسسة  "هو على أنه )Edvinson(وعرفه 

ا�تمع ، فاجلانب ميثل ا�موع الكلي ، الكمي والنوعي من القوى البشرية املتاحة يف "كما عرفه وهيب وآخرون بأنه 

النوعي ميثل الكفاءات الذهنية واملستويات العلمية للسكان ،ومن خالل املستوى التعليمي يتم حتديد اجلانب النوعي 

  3".أما اجلانب الكمي فيحتسب من خالل احلجم الكلي للسكان.املرتبط باخلربة واملعرفة

  4.واليت ال متلكها املؤسسة بل هي مرتبطة بالفرد شخصيااملعرفة احملفوظة يف ذهن الفرد "وهناك من عرفه على أنه 

ب نسخه أو تقلیده من قبل أي مؤسسة أخرى غیر التي أي املورد الذي يصع اإلنتاجيةاملورد االسرتاتيجي يف العملية أنه  مبعىن آخر

".یعمل بها
5

  

نادرة وذات قيمة للمؤسسة يف زيادة  جمموع  األفراد العاملني الذين ميتلكون معارف ومهارات وقابليات"بعبارة أخرى 

  6 ".ثرو�ا املادية واالقتصادية

على أنه جمموع اخلربات املعارف والطاقات واحلماس و اإلبداع عرف رأس املال البشري أيضا دائما ويف نفس اإلطار 

  7.يف العمل املؤسسة ويستثمروهاوالصفات اليت ميتلكها العاملون يف 

                                           
  .289،ص 2011،دار الوراق للنشر والتوزيع،عمان ،األردن، مستجدات فكرية معاصرة في سلوك التنظيمي وإدارة الموارد البشريةمؤيد الساعدي،  1
  .263، ص 2013عمر أمحد مهشري،  إدارة املعرفة الطريق إىل التميز والريادة ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان ،  2
،منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية  طرق قياسه وأساليب المحافظة عليه: رأس المال الفكريعادل حرحوش املفرجي ،أمحد على صاحل ،   3

  .9، ص2007،القاهرة،
 إلنتاج وتسويق سسة الوطنيةدراسة تجربة المؤ : قيادة المعرفة ودورها في تنمية رأس المال الفكري للمؤسسة االقتصاديةفريد كورتل، مقيمح صربي، 4

إدارة وقياس رأس املال الفكري يف منظمات األعمال ،جامعة سعد دحلب البليدة ، كلية : ، مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول سونا طراك- المحروقات

  .12،ص2008،ماي،13،14االقتصاد وعلوم التسيري 
  . 50، ص2008للنشر والتوزيع ، عمان ،  ، دار صفاء اقتصاد المعرفةهاشم الشمري ، نادية الليثي ،  5

.239،ص 2009دار اليازوري للنشر والتوزيع ، عمان ، ، إدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمال،سعد علي العنزي ،أمحد علي صاحل 6  
، حبث مقدم إىل املؤمتر  الميزة التنافسية للشركةالمناهج الحديثة لقياس رأس المال الفكري محاسبيا ودوره في تعزيز صاحل إبراهيم يونس الشعباين ، 7

  .7،ص 2008، ماي 14-13العلمي الدويل حول ادارة وقياس رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية ،جامعة البليدة ، 
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قيمة املوارد البشرية املتاحة للمؤسسة حمسوبة بقدر ما أنفق عليها من تعليم   وتدريب  هو إالفالرأس املال البشري ما 

  1.ورعاية اجتماعية وثقافية وفرص للتعلم الذايت على وقت املؤسسة

  2:يف املؤسسات القائمة على املعرفة جتعلها أمام مسؤوليات وقضايا تتمثل يفمتزايدة  وعليه فرأس املال البشري أمهية

 أي أن املؤسسة ذات نظام فعال يف عملية االختيار والتعيني، واستخدام :استقطاب أحسن املواهب البشرية

 .العاملني اجلدد وتوفري أسس التعلم ونقل اخلربة

 وذلك من خالل تشجيع العاملني وحتفيزهم على االنضمام : إغناء رأس املال البشري عن طريق التطوير

 .املعرفة واكتسا�ا وتوزيعها داخل املؤسسةلربامج التدريب وتشارك 

 ويتم ذلك بتوفري نظم وأساليب اإلدارة القائمة على الثقة وتشجيع اإلبداع : احملافظة على أفضل العاملني

 .واألفكار اجلديدة

 اية تتميز املؤسسات املعرفية بأن رأس ماهلا يف عقول العاملني الذين يغادرون املؤسسة يف � :التعلمبيئة  إجياد

أسس لتقوية وترسيخ  إجياداليوم والذين ميكن أن تستقطبهم مؤسسات منافسة أخرى و لذلك البد من 

 3.الوالء التنظيميقواعد 

  :خصائص رأس المال البشري:ثانيا

  4:خصائص رأس املال البشري يف  تتمثل

أو املقدرة يف �اية  إن رأس املال البشري يتسم ببعدين الرصيد أي قيمة الرأس املال البشري احملسوبة -

السنة أو يف وقت معني، والتدفق أي القيمة اجلديدة للرأس املال البشري املتولدة من سريورة عمل 

  .أفراده

حيث املعرفة تكون عند االستعمال (إن رأس املال البشري يتزايد باالستخدام ومييل للتوليد الذايت  -

ذا خالف رأس املال اهليكلي الذي تتقادم معرفته ، وه)مصدر ملعرفة أفضل، أوسع، أعمق وأكثر كفاءة 

                                           
  .49، ص2001، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجيةعلي السلمي،   1
رأس املال الفكري يف : ، مداخلة ضمن امللتقى الدويل حولدور التعلم التنظيمي في بناء رأس المال الفكري في المنظمةموسى رمحاين ، صباح ترغيين،  2

  .9، 2011ديسمرب،  14-13يومي –منظمات األعمال العربية يف االقتصاديات احلديثة ، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف ، 
، مداخلة ضمن امللتقى الدويل  اخلامس يف منظمات األعمال  ماهية رأس المال الفكري واالستثمار في رأس المال البشريرابح عرابة ، حنان بن عوايل ،   3

، 2011،ديسمرب14- 13ف،  العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشل

  .10ص 

، أطروحة دور تسيير الرأسمال البشري في تحقيق التميز للمؤسسة المتعلمة ،دراسة ميدانية حول مراكز البحث العلمي في الجزائرصوحل مساح،   4 

  .63، ص 2012،2013وعلوم التسيري ، دكتوراه يف العلوم االقتصادية ، جامعة جممد خيضر بسكرة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية 
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الصرحية املتمثلة يف أنظمته وإجراءاته،مما يعين أن الوقت ميكن أن يعمل لصاحل الرأس املال البشري يف 

 . تراكم املعرفة واخلربة

هي أطول من ) اإلنتاجي لصاحب املعرفة بغض النظر عن العمر (إن دورة حياة الرأس املال البشري  -

ة حياة املنتج أو العملية التكنولوجيا يف املؤسسة، و ميكن تفسري ذلك بالتأكيد على أن املعرفة و دور 

 .اخلربة املكونة للرأس املال البشري تنتقل بني األفراد مما يوفر فرص أفضل من أجل جتديد هذه املعرفة

على املعرفة وهو األكثر يظل هو الشكل األرقى لرأس املال املؤسسة القائمة البشري  إن رأس املال  -

للمؤسسة يف حيوية وقدرة على جتديد نفسه وتوليد قيمته املتجددة ، إن خماطرته هي األكثر �ديدا  

    .حالة النقص أو التسرب أو عدم الوالء

  1.إن منحىن إنتاجيته يتصاعد بنفس اجتاه منحىن خرباته ومهارته -

 .ثر إال بتوقف عمره الزمينأن عمره املعنوي يتجدد مع تغريات العصر ولن يند -

    :رأس المال البشري مكونات :ثالثا

    :يتكون رأس املال البشري من املكونات التالية           

     2.العملرأس املال القيمي واألخالق الذي ميتلكه الفرد وميارسه يف  )1

    .قيماملعرفة الضمنية املتوفرة يف عقول العاملني وأذها�م واليت ميكن حتويلها إىل  )2

ويقصد به املقدرة على تقدمي حلول جديدة بدال من استخدام األساليب التقليدية بشكل :االبتكار )3

وملقدرة املؤسسة  إلبداع العاملنيفهذا اجلزء من رأس املال البشري ضروري وأساسي  ، ولذلكمستمر

    3.لتكيف مع املواقف اجلديدة

اخلربة اليت ميتلكها العاملني فضال عن املعرفة  وهي عبارة عن املستوى التعليمي،:املقدرة املهنية )4

  4.املستخدمة ألداء األعمال بشكل فاعل وتقسم املعرفة التخصصية إىل املعرفة واملهارة

                                           

  .9عادل حرحوش المفرجي، أحمد علي صالح ، مرجع سابق، ص  1 
  .263عمر أحمد همشري،مرجع سابق،ص، 2
 ،أثر تقنية المعلومات ورأس المال الفكري في تحقيق األداء المتميز،دراسة استطالعية في عينة من كليات جامعة الموصلبسام عبد الرمحان يوسف،   3

  .40،ص 2005أطروحة دكتوراه،غري منشورة ،جامعة املوصل ،العراق،

.41نفس املرجع السابق،ص 4  
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ضرورية لتعاون الفرد مع و االقرتان مع اآلخرين وهي وهي القدرة على التفاعل :املقدرة االجتماعية  )5

  1.األداء املرغوب فيهاألفراد اآلخرين يف املؤسسة لتحقيق 

ويعرف بأنه حالة التطور النفسي االجيابية للفرد واليت متتاز بالثقة العالية والتفاؤل  :رأس املال النفسي )6

،ويشمل دوافع العاملني اإلجيايب يف إمكانية النجاح اآلن ويف املستقبل واملواظبة بغرض حتقيق األهداف

هم عنه والتزامهم به ووالئهم له ،ودرجة ارتباطهم النفسي به واجتاها�م االجيابية حنو العمل ودرجة رضا

وتعد هذه السلوكيات االجيابية وبناءة وقد يكافأ عليها الفرد وفقا لنظم التحفيز وتساعد على حتقيق 

 2.األهداف التنظيمية

        :مؤشرات رأس المال البشري: رابعا

      :من أهم مؤشرات رأس املال البشري مايلي   

  3:العاملين و تشملقدرات  -1

  القيادة اإلسرتاتيجية إلدارة املؤسسة - 

    .مستوى جودة العاملني  - 

  .قدرة التعلم لدى العاملني  - 

  .القرارقدرة العاملني على املشاركة يف اختاذ كفاءة  - 

  . عمليات تدريب العاملني - 

  4:إبداع العاملين وتشمل -2

  .قدرات اإلبداع واالبتكار لدى العاملني - 

  .األفكار األصلية للعاملنيالدخل املتحقق من  - 

                                           

  .291،ص2008،دار الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن، إدارة المعرفة ،المفاهيم واإلستراتيجيات والعملياتجنم عبود جنم، 1 

  .264عمر أمحد مهشري ،مرجع سابق ،ص 2

 ،)إشارة للتجربة الجزائرية(أجل تنافسية مؤسسات التأمينمن  تحدي كبير: مدخل تقييم أداء رأس المال البشريلغين حريري، حسني حساين، عبد ا 3

جامعة حسيبة بن بوعلي ، كلية العلوم : رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة : مداخلة ضمن امللتقى الدويل اخلامس

  .4،ص 2010ديسمرب  8-7تصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري ، يومي االق

دور رأس المال الفكري في تحقيق الجودة الشاملة بالمؤسسات الصناعية،دراسة حالة المؤسسات الصناعية بن عيشي بشري،بن عيشي عمار،  4

املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف اقتصاديات احلديثة،جامعة  ،مداخلة ضمن ملتقى الدويل حول رأسبسكرة من وجهة نظر الرؤساء– الجزائرية

  .4- 3،ص،ص2011،ديسمرب،14-13حسيبة بن بوعلي ،الشلف،
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    :اتجاهات العاملين وتشمل -3

  .تطابق اجتاهات العاملني مع قيم املؤسسة - 

  .درجة رضا العاملني  - 

  .معدل دوران العمل - 

  .متوسط مدة خدمة العاملني باملؤسسة - 

  :مقاييس رأس المال البشري:خامسا

  1:للرأس املال البشري، وفيما يلي أمههاليس هناك إمجاع بني الباحثني والكتاب على اعتماد مقاييس حمددة 

  :املقاييس املستخدمة يف قياس املوارد البشرية إىل مستويني مقاييس فليبس وهي - 1

األكثر شيوعا ويطلق عليه مقاييس املرتبة األول، وهذا األخري يقيس األثر املباشر الذي :المستوى األول  -  أ

اإلبداع، االجتاهات الوظيفية :خصائص ويشملحيدثه العاملون يف املؤسسة من خالل ما ميتلكونه من 

ودوران العمل،و االستثمار يف املوارد البشرية ،واخلربة  ،التعليم واجلدارات،املستوى األكادميي،والقيادة 

  .   اإلنتاجية

ويطلق عليه مقاييس املرتبة الثانية ويشمل فوائد قوة العمل ودورة حياة العمل، وجمموع :المستوى الثاني  -  ب

املوظفني وخلق الوظيفة وعوامل النجاح والسالمة واألمان وعالقات العاملني اإلدارية وامتالك املوظف عوائد 

  .وأعمال العاملني

  .صنف كرافيتز مقاييس املوارد البشرية إىل مقاييس كلية ومقاييس جزئية :مقاييس كرافيتر - 2

  :المقاييس الجزئية وتشمل  - أ

  .مقاييس املوارد البشرية التقليدية - 

  .مقاييس املوارد البشرية الفكرية  - 

  .مقاييس النماذج الكفؤة - 

  .مقاييس حتويل النماذج الكفؤة إىل نقود - 

  . مقاييس حساب الربح الذي حتققه املوارد البشرية - 

                                           
  .25ص-، ص2011دار اليازوري للنشر والتوزيع عمان، األردن،  ، إدارة المعرفة،وآخرونناصر حممد مسعود جرادات  1
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  1:المقاييس الكلية وتشمل  - ب

  . املقاييس التنظيمية التقليدية  - 

  .مقاييس ممارسات إدارة األفراد - 

  .املاليةمقاييس جتميع البيانات  - 

  .مقاييس إدارة األفراد واألموال - 

  .مقاييس التغيري يف قيمة العمالة  - 

  .مقاييس التحديات اخلارجية للمؤسسة - 

  :مقاييس مارشال وأوليفر وتتمثل  في - 3

قياس املعرفة اليت ميتلكها األفراد يف جمال حمدد، وحتديد مدى مسامهتها يف إضافة قيمة للعمل اليت يؤديه من  - 

 .ملعرفةميتلكون تلك ا

قياس املهارة اليت يتمتع �ا الشخص واليت تؤهله إلجناز أعماله بدقة عالية ،ويف وقت أقل من ذلك الذي  - 

يقضيه الشخص آخر الذي ال ميتلك تلك املهارة ،ومن هنا يتم قياس مدى مسامهة املهارة يف حتسني صيغ 

  .ليت أضافتها املهارةالعمل أو وسائل اإلنتاج وغريها،وبالتايل قياس القيمة املضافة ا

قياس تأثري سلوك الذي يسلكه العاملون يف املؤسسة ،فهناك سلوكيات اجيابية مثل احرتام الوقت والوصول   - 

   2.إىل مكان العمل يف الوقت احملدد واملغادرة يف الوقت احملدد أيضا ،وسلوكيات املرتبطة التعاون البناء وغريها

  :رأس المال الهيكلي:المطلب الثاني 

  :مفهوم رأس المال الهيكلي : أوال

يعد رأس املال اهليكلي املكون الرئيسي األول من مكونات رأس املال الفكري، فهو يعترب من معدات املؤسسة ويبقى     

  :فيها حىت بعد أن يرتكها أعضاؤها،وقد تعددت تعاريف رأس املال اهليكلي 

  يف أداء عملهم ،وهو رأس املال الذي متتلكه ) رأس املال البشري (املني فهناك من عرفه على أنه البىن التحتية الداعمة للع

  

                                           
  .نفس المرجع السابق 1
 . 250،251ناصر حممد سعود جرادات ،مرجع سابق ،ص،ص 2
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  1.املؤسسة ويبقى فيها حىت بعد أن يرتكها أعضاؤها سواء بشكل مؤقت أو بشكل �ائي

ويعرف أيضا على أنه املعرفة اليت تظل باقية يف املؤسسة بعد أن يرتكها أعضاؤها سواء بشكل مؤقت أو بشكل �ائي 

  2.خمزنا يف قواعد وبيانات ومستندات وبرامج جاهزة ومكون مادي للحاسوب وهياكل التنظيمية ويكون 

وهناك من اعتربه رأس املال الذي ال ميكن نقله من املؤسسة إىل البيت، أو أي مكان أخر خارج املؤسسة مع العاملني و 

  3.وميكن إعادة هيكلته وإعادة إنتاجه، وإعادة هندسته املديرين عندما يغادرون املؤسسة عائدين إىل بيو�م يف �اية اليوم،

دائما ويف نفس اإلطار عرف رأس املال اهليكلي  على أنه البىن االرتكازية  لرأس  البشري،مبا  يف ذلك القدرات التنظيمية 

ملؤسسة ،وقواعد ملواجهة متطلبات السوق، كما يتضمن  نوعية نظم املعلومات التقنية وإمكانية الوصول إليها ،و رؤى ا

   4.املعلومات وهو ميثل اهليكل التنظيمي للمؤسسة وماد�ا الصلبة

  فهو ميثل كل .وبعبارة أخرى أنه يتمثل يف املعرفة اليت تيم اكتسا�ا واالحتفاظ �ا يف اهلياكل وأنظمة وإجراءات املؤسسة

  5.يف املؤسسة عندما تطفئ األنوار فيها يف آخر يوم العمل تبقىلقيم اليت ا

  :مكونات رأس المال الهيكلي:ثانيا 

  6:يتكون رأس املال اهليكلي من املكونات التالية  

و يتكون رأس املال هذا بتاريخ املؤسسة ومسعتها ،وشكلها القانوين ،وثقافتها املنظمية،وفلسفة :رأس المال المنظمي

،وهيكلها التنظيمي ،وامسها التجاري،وعالمتها التجارية ،ورأس ماهلا اإلبداعي املتمثل يف براءات االخرتاع ،وحقوق إدار�ا 

  .امللكية الفكرية وأصول املعرفة غري امللموسة األخرى

                                           
  .261عمر أمحد مهشري ،مرجع سابق، 1

،مداخلة ضمن ملتقى دويل حول رأس املال الفكري يف ،رأس المال الفكري ودوره في اكتساب المؤسسة ميزة تنافسيةشريف غياط، و فريوز رجال  2

  .6،ص2011ديسمرب  13،14احلديثة،منظمات األعمال العربية يف االقتصاديات 

، املؤمتر الدويل  معهد االدارة العامة،  ، رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمات ، المملكة العربية السعوديةرضا إبراهيم  صاحل  3

  .19، ص2009،نوفمرب4إىل1، حول حنو االداء املتميز ، من  اإلداريةللتنمية 

   .561،ص 2009،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، المجاالت-الوظائف–اإلستراتيجية : اإلدارة والمعرفة االلكترونيةد جنم ، جنم عبو   5

بحث مقدم للمشاركة  في الملتقى الدولي الخامس )دراسة فكریة من وجهات نظر متعددة ( واإلفصاح، القیاس، األهمیة: رأس المال الفكري ظاهر القشي،  4

معة حسیبة بن حول رأس المال الفكري في منظمات األعمال العربیة في ظل االقتصادیات الحدیثة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، جا

  . 6، ص2011، دیسمبر 14-13بوعلي ، الشلف، یومي 
  .561 مرجع سابق،صنجم عبود نجم،   5
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ملختلفة يف ويقصد به العملية اليت تشتمل على التعريفات  والتحسينات احلاصلة على العمليات ا:  رأس المال ألعملياتي

العمل،ويتمثل رأس املال هذا بالبين  التحتية التكنولوجية والشبكة املتوفرة باملؤسسة،واسرتاتيجيات املؤسسة وإجراءا�ا 

  واتفاقيا�ا مع املؤسسات األخرى وتدفق العمليات �ا

  :من أهم مؤشرات رأس المال الهيكلي ما يلي:مؤشرات رأس المال الهيكلي: ثالثا

  1:عامة وتشملالثقافة ال .1

  .طبيعة بناء ثقافة املؤسسة -

  .تطابق العاملني مع منظور املنظم و رؤيتها املستقبلية -

  :ويشمل: الهيكل التنظيمي .2

  .صالحية نظام الرقابة باملؤسسة -

  .وضوح العالقة بني السلطة واملسؤولية -

 2:التعلم التنظيمي ويشمل .3

  بناء شبكة معلومات داخلية واستخدام هذه الشبكة -

    .خمزون تعليمي للمؤسسة واستخدام هذا املخزونبناء  -

  3:العمليات وتشمل  .4

  .مدة عمليات األنشطة واألعمال  -

  .مستوى جودة املنتوج -

  .كفاءة العمليات التشغيلية -

  :نظام معلومات ويشمل .5

  .الدعم املتبادل والتنسيق بني العاملني -

                                           

  . 5، ص مرجع سابقبن عيشي بشري ،بن عيشي عمار،   1 
  .16رضا إبراهيم صاحل ،ص  2

    

، مداخلة ضمن امللتقى الدويل رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية في منظمات األعمال  مساهمةبومنجل السعيد، رقايقية فاطمة الزهراء ،  3

  .12،ص2008، ماي ، 14-13منظمات األعمال العربية ، حول إدارة وقياس رأس املال الفكري يف 
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  .توفر البيانات واملعلومات ذات العالقة بأنشطة املؤسسة وأعماهلا -

  :رأس المال العالئقي: المطلب الثالث

  :مفهوم رأس المال العالئقي:أوال

  :يعد رأس املال العالئقي املكون الثالث من مكونات رأس املال الفكري وقد تعددت تعاريف هذا املصطلح أمهها  

ووالئه ،ومدى االحتفاظ به ، عرف على أنه ميثل قيمة العالقات اليت تقيمها املؤسسة مع الزبائن من خالل رضا الزبون 

عن طريق االهتمام مبقرتحاته واالستماع إىل الشكاوى املقدمة من قبله  وإجياد احللول الناجعة هلا بالسرعة املمكنة ، 

  1.ومشاركتها يف أعماهلا وصفقا�ا أو إقامة تعاون قوية

بتمسكه واعتزازه بالتعامل مع (ووالئه ) ته  ورغباتهبتلبية حاجا(وعرف  أيضا بأنه يتكون من أجزاء اليت تتعلق برضا الزبون 

باالهتمام بآرائه ( ومتكينه ) باستمرارية التعامل مع املؤسسة وقدر�ا على استبقائه لديها ( واالحتفاظ به ) املؤسسة

رتاكه واش) ومقرتحاته واألخذ �ا عند التخطيط للمنتجات اجلديدة والقائمة وحذف بعضها الخنفاض حصتها السوقية 

  2.يف أعمال املؤسسة وصفقا�ا التجارية وتبادل املعلومات واألفكار معه

وهناك من الباحثني من اعتربه الثروة املتمثلة يف عالقات املؤسسة مع زبائنها وكذلك حقوق ملكية العالمة التجارية وثقة 

  3.والزبون يطلق على هذه العالقة رأس املال الزبوينويف ظل العالقة التبادلية الرتابطية بني املؤسسة .الزبائن �ا ووالئهم هلا

دائما ويف نفس اإلطار عرف على أنه قدرة املؤسسة على تثمني عالقا�ا مع املتعاملني اخلارجيني من خالل معرفة إقامة 

  4.عالقات قوية مع الزبائن

واجلهات اخلارجية األخرى وما استطاعت بعبارة أخرى هو القيمة اليت يفرزها مستوى رضا الزبائن ووالئهم واملوردين 

  5.املؤسسة بنائه من عالقات متميزة مع األطراف

  6:إن هذه العالقات اليت تبىن بني املؤسسة وعناصر بيئتها اخلارجية ذات أمهية كبرية وقيمة حيوية استنادا ملايلي

                                           

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

  .44بسام عبد الرحمان یوسف، ص  2

 .231سعد علي العنزي ، مرجع سابق، ص  3

 .132، ص 2008شر والتوزیع ، عمان ، األردن ، ، الطبعة األولى ، إثراء للن استراتیجیات اإلدارة المعرفیة في منظمات األعمالحسین عجالن حسن ،  4

 س، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول رأ دور رأس المال الفكري في اإلبداع وتحقيق الميزة التنافسية داخل المنظماتمهداوي هند، صباغ رفیقة،  5

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

،مداخلة ضمن الملتقى الدولي  في خلق الميزة التنافسية في ظل إدارة المعرفة) المعرفي(دور رأس المال الفكري بندي عبد اهللا عبد السالم، مراد علة ،  6

،دیسمبر 14-13الشلف یومي  –رأس المال الفكري في منظمات األعمال العربیة في االقتصادیات الحدیثة ، جامعة حسیبة بن بوعلي : الخامس حول

2011.  
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 هي إنشاء أو إجياد أو بناء  أن الزبائن هم الذين يدفعون فاتورة املؤسسة، ألن املهمة األوىل ألي مؤسسة

 .زبائنها بالسوق وإجياد أسس العالقة املتميزة معهم

  أن الوالء الذي تكتسبه املؤسسة بالعالقة اجليدة مع زبائنها حيقق هلا زيادة يف العائد إذ تشري الدراسات إىل

( بة ال تقل عنيزيد من أرباح املؤسسة بنس%)  5(أن معاودة الزبون على شراء منتجات املؤسسة بنسبة

25. (% 

  : أهمية رأس المال العالئقي: ثانيا   

  :تتمثل أمهية رأس املال العالئقي فيما يلي

 خلق التفوق والتميز عن طريق اإلبداع والتطوير مثل إجياد منتجات جديدة أو اخرتاق أسواق جديدة.  

 كسب زبائنها جدد.  

  الزبائنختفيض أوقات التسليم أو سرعة االستجابة لطلبات.  

  :مكونات رأس المال العالئقي: ثالثا

  :وتتمثل يف مايلي

  1:القدرات التسويقية األساسية وتشمل  .1

  .بناء واستخدام قاعدة البيانات الزبائن -

  .القدرة على حتديد حاجة الزبائن -

  :كثافة السوق و تشمل  .2

  . احلصة السوقية -

  .السوق احملتملة -

 .الوحدات املباعة  إىل عدد الزبائن -

 .العالمة التجارية واالسم التجاري للمؤسسة  مسعة -

  .بناء قنوات البيع والتوزيع -

  2:مؤشرات والء الزبائن وتشمل  .3

                                           
   6بن عیشي بشیر ، بن عیشي عمار ، مرجع سابق،  1
  .13،ص  ، مرجع سابقالزهراءبومنجل السعید، رقایقیة فاطمة  2



 الفصل الثاني                                                                              الرأس المال الفكري

 

 

38 

  .رضا الزبائن -

  .شكاوى الزبائن -

  .مستوى كسب زبائن جدد -

  .حجم االستثمار يف بناء العالقات مع الزبائن  -

 .مستوى خسارة زبائن احلاليني -

  عليه المحافظة  وأسبابتنميته  ي،الفكر أدوار رأس المال : المبحث الثالث

ستثمار فيه  يؤدي إىل اكتساب معارف اليعد رأس املال الفكري ثروة املؤسسات ومصدر قيمتها املضافة لذلك فا      

ومهارات تساعد املؤسسات على تطويرها وعليه سنحاول يف هذا املبحث التعمق يف كيفية تنمية رأس املال الفكري بعد 

  .مث أسباب  احملافظة عليهالتطرق إىل أدواره 

  أدوار رأس المال الفكري:األولالمطلب 

  :يفرضها عليه مركزه يف املؤسسة وهي كاآليت يؤدي رأس املال الفكري أدوار      

  1:اآلتيةوتشمل الممارسات :الدفاعيةاألدوار 

  . محاية املنتجات واخلدمات املتولدة من إبداعات رأس املال الفكري للمؤسسة  - 

  .محاية حرية التصميم واإلبداع - 

  .  ختفيف حدة الصراعات وجتنب الشكاوى ورفع الدعاوى - 

  2: الممارسات التالية وتشمل:الهجوميةاألدوار 

  .)معرفة كيف نبدأ(معرفة إسرتاتيجية املؤسسة - 

  .�يئة منافذ الخرتاق تكنولوجيا املنافسني - 

  .ابتكار مقاييس لألسواق اجلديدة واخلدمات واملنتجات اجلديدة - 

توليد عائد من خالل منتجات وخدمات ناجتة عن إبداعات رأس املال الفكري، ومحاية موجودات الفكرية  - 

  .للمؤسسة

                                           
  .177سعد علي العنزي،أمحد علي صاحل مرجع سابق، ص 1
 نحو منظمات التعلم رأس المال الفكري الميزة التنافسية الجديدة في المنظمات األعمال المعاصرة في ظل التوجهزهري غرابة ، عبد القادر بريش،  2

  .8،ص2011دیسمبر -14- 13،مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف االقتصاديات احلديثة ، 
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  .حتديد آليات النفاذ إىل األسواق اجلديدة - 

   .صياغة إسرتاتيجية تعيق دخول منافسني اجلدد - 

  تنمية رأس المال الفكري : المطلب الثاني 

  :االستثمار في رأس المال الفكري مفهوم  -1

املعرفية تتمثل يف املوارد االستثمار يف رأس املال الفكري هو توظيف األموال من قبل املؤسسة بغية احلصول على املوارد 

البشرية عالية التخصص يف جمال املعرفة وتكوين خربات معرفية، أو احلصول على البيانات واملعلومات وخز�ا وحتديثها 

  1. واسرتجاعها

به أيضا تلك املدخالت اليت تقوم �ا املؤسسات يف ميدان تدعيم املواهب البشرية وترقية وتطوير التقنيات  يقصدكما 

  2.واملهارات اليت تعزز املنافع التنافسية وتسمح بتكوين قيمة فريدة تبقى بعيدة عن منال املؤسسات األخرى

  :أهمية االستثمار في رأس المال الفكري -2

  3: االستثمار يف رأس املال الفكري يف رأس املال الفكري من خالل أمهية تتجسد

  يساهم االستثمار يف رأس املال الفكري على تشجيع اإلبداع واالبتكار حيث توصلت إحدى الدراسات إىل

يف  وجود عالقة طردية قوية بني االستثمار يف رأس املال الفكري وبني اإلبداع واالبتكار من قبل األفراد العاملني

  .املؤسسة

  يعد زيادة االستثمار يف رأس املال الفكري مؤشرا مهم قياس رحبية املؤسسة ويساهم بشكل فاعل يف حتقيق

  .  العوائد العالية للمؤسسة

  أن تعرف مستويات االستثمار املالئمة هلا من  األعمالحيتم االستثمار يف رأس املال الفكري على املنظمات

  .واحلد األقصى من املبالغ اليت ختصص لغرض االستثمارخالل حتديد احلد األدىن 

                                           
نظمات محمد راتول ، أحمد مصنوعة ، االستثمار في رأس المال الفكري ، أسالیب قیاسه ، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول رأس المال الفكري في م  1

  .11،ص 2011، دیسمبر 14-13األعمال العربیة في االقتصادیات الحدیثة ، جامعة حسیبة بن بوعلي ، الشلف ، 
 .132ص مرجع سابق ، حسین عجالن حسن ،  2
ل الفكري في محمد زبیر ، أحمد شوقي ، االستثمار في رأس المال الفكري كمدخل لتحقیق میزة تنافسیة ، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول رأس الما3

  .11، ص 2011، دیسمبر 14-13منظمات األعمال العربیة في ظل االقتصادیات الحدیثة، جامعة حسیبة بن بوعلي ، الشلف 
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  امللموسة غري  األخرىاملعرفية  واألصولإىل أن االستثمار يف جمال رأس املال الفكري  اإلدارةيشري كتاب) 

فاملؤسسات الناجحة اليت  للمؤسسات،يدعم املوقف التنافسي ..) .املعرفيةواملهارات  املعلومات،تكنولوجيا 

  .من املنافسني أفضلبشكل  األداءاألغلب واحد أو أكثر من مقومات املنافسة اليت متكنها من متلك على 

 : أهداف االستثمار في رأس المال الفكري -3

يعد اإلنفاق واالستثمار يف املوارد املعرفية وخاصة رأس املال الفكري مشروعا استثماريا تسعى املؤسسة منه إىل حتقيق 

  :من األهدافنوعني 

  .وحتسني نوعية املنتج اإلنتاجمتمثلة بالوفرات اليت حيققها املورد جراء اخنفاض تكاليف : أهداف مادية-أ

  .اخلدمات للمستخدمني أفضلمتمثلة يف تقدمي  :أهداف غير مادية -ب

  أسباب المحافظة على رأس المال الفكري : المطلب الثالث

  : اليت تدفع املؤسسة إىل احملافظة على رأس املال الفكري  ومن أمهها مايلي األسبابإن هناك العديد من 

  رأس المال الفكري كمصدر للميزة التنافسية : أوال

مما الشك فيه أن املؤسسات مبختلف أشكاهلا تسعى إىل حتقيق امليزة التنافسية اليت متكنها من جعل سلعها وكذا 

على التعامل معها ، ومن أمثلة املزايا  اإلقبالإىل  نباملستهلكني ، أو املستفيديخدما�ا مميزة عن غريها ، مما يدفع 

  إخل .اخنفاض التكاليف ، ارتفاع جودة السلعة إىل املستهلك : التنافسية نذكر

امليزة التنافسية شركة تويوتا اليابانية ، اليت تقوم بتسليم السيارة حسب الطلب  لعناصرومن أمثلة الواقع احلقيقية ا�سدة 

  1.إىل الزبون يف غضون ثالثة أيام فقط من تاريخ وصول الطلب

نشري إىل أن كل ذلك لن يأيت له أن يكون دون وجود رأس املال الفكري القادر على احملافظة املستوى املتفوق 

العتماد على التكنولوجيا بدأ بالرتاجع ، نظرا لسرعة تغريها إذ أصبح التنافس والتفوق املرتكز واملميز للمؤسسة إذ أن ا

والتسويقية متاحة  اإلنتاجيةعليها أمرا صعبا ، خاصة بعد توسع استخدام التكنولوجيا اليت جعلت قدرة تصميم العمليات 

  . مضي وقت قصري من ظهورها  جلميع املنافسني عالوة على قدر�م على تقليد التكنولوجيا بعد

ففي ظل عامل تتحرك فيه املعلومات ، املوارد و التكنولوجيا حبرية عرب املؤسسات ، أصبحت أصول املؤسسة قابلة للتبادل 

بني املؤسسات ، خبالف عنصر وحيد ميلك الرتجيح واملتمثل يف رأس ماهلا ممثال يف الكفاءات البشرية القادرة على خلق 

والتجديد وهوما جعل املؤسسة  لإلبداعمن خالل ما متلكه من معرفة وقدرات ، ومهارات خمتلفة مؤهلة قيمة مضافة 

                                           
  .124عادل حرحوش المفرجي ، مرجع سابق ،   1
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الوحيد الذي ميكن أن يوفر هلا امليزة التنافسية املتواصلة هو رأس املال الفكري ذو املعرفة  اإلنتاجيتدرك أن العامل 

  1 .ورة للحفاظ عليهومن مث كانت الضر  اإلبداعواملهارات العالية القادرة على 

  :رأس المال الفكري المجسد للثروة الثمينة : ثانيا

هو اإلنسان أال و  نذكر أمهها يعد رأس املال الفكري ثروة كبرية بالنسبة للمؤسسات، وتأيت هذه الثروة من مصادر متعددة 

من القدرة  97الدماغية ، وهوما يعين ، يف الثمانيات من عمره ال يفقد أكثر من ثالثة يف املائة من قدرته  العادي 

  2 .الدماغية ستبقى حيوية وفعالة، هذا إلنسان العادي فما هو احلال لرأس املال الفكري الذي ميثل خنبة األفراد

  . املصدر املهم جلعل رأس املال الفكري ثروة هو قدرته على تسجيل براءات االخرتاع واليت تشكل قيمتها مبالغ خيالية 

  :التنافسي للمؤسسة لألداءأس المال الفكري كمحسن ر : ثالثا

ستيوارت وجد أن  دراسةلقد حاولت العديد من الدراسات الربط بني رأس املال الفكري وأداء املؤسسة التنافسي ، ففي 

املوارد الفكرية تعد أهم موارد املؤسسة وأن استثمار املقدرة العقلية والعمل على تعزيزها وتسيريها بشكل فعال حيقق االداء 

  . الفكري ، املؤدي إىل التفوق التنافسي

تغيري أذواق الزبائن، مع إن البيئة التنافسية اجلديدة سريعة التغيري، واملتسمة بشدة املنافسة و ) pfefer( كما أوضح

تعدد حاجا�م ، مازالت تدفع باملؤسسات إىل حتسني أدائها وكذا جودة منتجا�ا عن طريق االبتكار، تطوير الوظائف 

   .ما يؤكد على دوره احملوري يف تعزيز أداء املؤسسة وميز�ا التنافسية وتوظيف رأس املال الفكري وهوالعمليات ،من خالل 

يف حتليلهما مليزة رأس املال الفكري التنافسي من خالل التسيري " Richard"و"Beatty" من حني أشار كل يف

املوجودات الفكرية تشكل حمور عمل املؤسسة وأساس جناحها وبالتايل أصبح من  إنتاجية، إىل أن  لألداءاالسرتاتيجي 

    3.األداءني الضروري أن تدرك املؤسسات أمهية املوجودات الفكرية كعامل أساسي يف حتس

  

  

  

  

                                           
الدولي األول حول النجاعة في االداء و الشفافیة عبد المجید قدي ، سماللي یحضیة ، نحو تنمیة إستراتیجیة للموارد البشریة في ظل العولمة ، المؤتمر   1

  .2،ص 2003، ماي ، 30من أجل ضمان نجاح اإلصالحات واالندماج في االقتصاد العالمي ، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر، 

  .3عبد المجید قدي، سماللي یحضیه، مرجع سابق، ص  2 

، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم  االستراتيجي للموارد البشرية وتنمية كفاءات على الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةأثر التسيير سماللي یحضیه،  3

   .134،ص 2003،2004االقتصادیة ، تخصص التسییر ، جامعة الجزائر ، 
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  .ونماذج قياسهرأس المال الفكري  بناء  آليات :الرابع المبحث 

وهذا يف املطلب األول،أما املطلب الثاين بناء رأمسال الفكري  آلياتسنحاول يف هذا املبحث التعرف على  

  .أمهية وضرورة قياس الرأمسال الفكري إىلفسنتناول فيه النماذج املعتمدة يف قياسه بينما سنخصص املطلب الثالث 

  :بناء رأس المال الفكري آليات:المطلب األول 

ميثل رأس املال الفكري املعرفة اليت تستفيد منها املؤسسة وتوظيفها يف خمتلف عمليا�ا،ويتم بناء رأس املال الفكري يف     

  :املؤسسة من خالل مايلي 

رأس املال الفكري ميزة تنافسية للمؤسسات ومنبع ازدهارها وتطورها، لذلك   تعرب:استقطاب رأس المال الفكري: أوال

كان لزاما على إدارة املوارد البشرية أو اجلان املتخصصة يف هذه اإلدارة متابعة العقول النادرة واخلالقة بغرض جذ�ا 

يؤدي إىل زيادة عمليات االبتكار  واستقطا�ا كمهارات و اخلربات تستفيد منها املؤسسة يف زيادة رصيدها املعريف مما

واإلبداع باستمرار يف اخلدمات واملنتجات اليت تقدمها ،وتعتمد املؤسسات يف استقطا�ا لرأس املال الفكري على شجرة 

الكفايات واليت تتمثل يف تقنية تعتمدها إدارة املوارد البشرية االلكرتونية الستقطاب األفراد الكرتونيا من خالل وضع 

يتمثل يف املهارات واملعارف املطلوبة للمؤسسة من أجل حتديد األفراد املطلوبني وذلك باالعتماد على شبكة خمطط 

االنرتنت اليت تقدم األفراد الراغبني يف العمل واخلربات واملعارف اليت حيملو�ا وكذلك الشروط الواجب توفرها فيهم، مما 

  1.رعةيساعد املؤسسة من حتديد األشخاص املطلوبني بس

  2:تتطلب صناعة رأس املال الفكري اسرتاتيجيات أمهها: صناعة رأس المال الفكري: ثانيا

أي حتديد املؤسسة املعارف اليت لديها يف شكل خريطة وتتضمن ثالثة أنواع من : خريطة المعرفة - 1

  :املعرفة املتمثلة يف

توافرها يف املؤسسة ملواجهة املنافسني وتكون أقل حجما ومستوى من املعرفة اليت جيب : المعرفة الجوهرية -

 .وال تعطي للمؤسسة ميزة تنافسية على املدى الطويل

وهي املعرفة اليت متكن املؤسسة من اكتساب قدرات املنافسة، و ذلك عندما تتنافس : المعرفة المتقدمة -

 .على أساس املعرفة من خالل اكتسا�ا املزيد منها لتحقيق تفوقها على املنافسني

  

                                           
    .  264سعد علي العنزي ، مرجع سابق ص   1

.مرجع نفسه   2  
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وهي املعرفة اليت تعطي املؤسسة القدرة على قيادة نشاطها مما ميكنها من حتقيق  :معرفة االبتكاريةال -

 1.امليزة التنافسية يف الوقت الذي تريده

والتعلم من صناعة رأس املال الفكري من خالل متكني األفراد من التفاعل  وتساهم ممارسات املعرفة يف              

املعارف، و املشاركة يف حل املشكالت من خالل استخدام املعرفة املدونة يف أنظمة الربجميات واليت بعضهم وتبادل 

  .تتطلب خربة وقدرة عملية عند الفرد للتمكن من استخراج املعلومات املفيدة يف حل تلك املشكالت

يت تضم أفراد خمتصني وذوي متثل األنسجة الفكرية جمموعة من الفرق ال :إستراتيجية بناء األنسجة الفكرية - 2

اخلربة يف جمال معني، الذين يعملون معا إلنتاج أفكار إبداعية تساهم يف تقدمي منتجات متميزة ذات جودة عالية، 

  .بعضهم وتشاركهم يف املعرفة رأس مال فكري معحبيث ينتج عن تفاعلهم 

من أجل صناعة املعرفة ال بد من التعامل مع األفراد األذكياء مما يولد احلاجة إىل قيادة  :القيادة الذكية - 3

ذكية ألن املدير الذكي يركز اهتمامه على التعلم وكونه مساعدا على التعلم أكثر من تركيزه على كونه مشرفا 

  2:لفعال واليت من أمهها مايليفاملدير الذكي هو القادر على ممارسة أسس التقدير ا. ومعلما ومعطيا لألوامر

من خالل القيام بتقدير األداء املتفوق مما يدفع إىل التفوق وهذا يؤدي إىل مزيد من التقدير : االستمرارية -

  .وهكذا

  .فالتقدير الفوري واآلين يأيت بالنتائج االجيابية على عكس التقدير املتأخر :  الفورية -

  .النسيانجعل التقدير ممتعا وصعب : اإلمتاع -

  .تشجيع مدير واألقسام من أجل تقدير عامليهم وتقدير الصغري قبل الكبري: الشمول -

  .جعل التقدير جزء من دستور وثقافة املؤسسة: الدستور -

  

  

  

                                           

.6-5بشیر ، مرجع سابق ، ص  ،ص بن عیشي عمار ، بن عیشي  1  
، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل  اخلامس رأس املال  ،  أهمية إدارة رأس المال الفكري بالمؤسسة الوطنية للجيوفيزياءرياض بن صوشة، نادية خريف 2

  .8، ص 2011،ديسمرب، 14، 13لف ، يومي الش-الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة ، جامعة حسيبة بن بوعلي
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  :نماذج قياس رأس المال الفكري: المطلب الثاني

بني األنظمة املالية إال أنه ال يزال هناك عدم اتفاق لقياس رأس املال الفكري  قدمت مناذج و أساليب متعددة         

احلاجة ملزيد من التطوير هلاته املقاييس ، وفيما يلي سوف نقوم  واحملاسبية  فيما يتعلق �ذه املقاييس مبا يؤشر استمرارية

  :بعرض أهم هذه النماذج

  Scandai Navigatorموذج ن )1

واليت تعترب أوىل املؤسسات اليت أعدت تقريرا سنويا ) Scandai( يرتبط بشركة التأمني السويدية جوهو منوذ     

مديرا لرأس املال ) Edvensson( لتحليل رأس املال الفكري ، وقد ذهبت إىل أبعد من ذلك عندما عينت

الفكري ، حيث قام باالشرتاك مع زمالء له بتطوير منوذج رأس املال من منظور شامل ال يقتصر فقط على املؤشرات 

   .املرتبطة برأس املال املايل

 التنظيمية،التكنولوجيا  العلمية،اخلربات  املعرفة،يعين مضامني ) Edvensson(إن رأس املال الفكري من منظور 

يتكون  الفكريولذلك يرى أن رأس املال .املهارات املهنية املتقدمة والضرورية للمنافسة يف السوق  الزبائن،عالقات 

، املعرفة بالتقنية،  رأس املال البشري يتضمن املعرفة التنظيمية: ورأس املال اهليكلي فيه  ايناإلنسمن رأس املال 

  1.أما رأس املال اهليكلي فيتكون من عناصر رأس املال التنظيمي ورأس املال الزبوين.املهارات وخربات العاملني 

  :وميكن توضيح كل هذا يف الشكل التايل

  

  

  

  

  

  

                                           
  .275عمر أحمد همشري، مرجع سابق ، ص   1
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  Scandai Navigatorنموذج : )2(رقمشكل ال

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .276، ص 2013عمر أمحد مهشري ، إدارة املعرفة الطريق إىل التميز والريادة ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، : المصدر 

إليه هو أن هذا النموذج اعتمدت عليه العديد من املؤسسات لشموله على املؤشرات املالية وغري  اإلشارةوما جيب 

املؤشرات (إىل ذلك يفيد يف مقارنة االداء التنظيمي يف املاضي إضافةاملالية لتحديد القيمة السوقية للمؤسسة كما أنه 

  . لتنافسية للمؤسسة يف السوقاحلايل ضمن منظور مستقبلي لتحليل القدرات ا واألداء) املالية

  )BSC( Balannced Score Card  بطاقة النقاط المتوازنة  نموذج )2

والذي يهدف إىل حتقيق توازن بني املنظور احملاسيب التقليدي ) Kaplan & Norton(ويعرف أيضا بنموذج  

النموذج مكونات جديدة أمهها  لتقييم رأس املال الفكري ، ويضيف األخرىغري امللموسة والنماذج القياسية  لألصول

 القیمة السوقیة للمؤسسة  

 رأس المال المالي  رأس المال الهیكلي 

 رأس المال المالي  رأس المال الفكري 

 رأس المال الزبون  رأس المال التنظیمي 

 رأس المال االبتكاري  رأس مال العملیات 
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، عالقات الزبائن ، وتكوين القيمة يف ضوء املؤشرات املالية وغري  األعمالاالبتكار والتعلم ، حتسني نشاط  تمتغريا

  1.مالية

مناذج تقييم وقياس رأس املال الفكري هو أنه عن غريه من  جعالوة على ذلك ، ميكن القول أن ما مييز هذا النموذ 

مشولية للوضع احلايل للمؤسسة وذلك من حيث ما تضيفه أنشطتها من قيمة ملموسة وغري ملموسة ضمن  يقدم رؤية

سياق عملية تكوين القيمة على خالف النماذج األخرى اليت تركز على حتديد قدرات العاملني ومستوى اجنازا�م 

   .احلالية فقط 

أن يربط عملية تقييم رأس املال الفكري حياول ) Balannced Score Card )BSCهذا يعين أن منوذج 

برسالة املؤسسة وإسرتاتيجيتها وذلك من خالل ترمجة الرؤية اإلسرتاتيجية إىل خدمة شاملة ومتنوعة من مؤشرات 

  .األداء 

وبناء القدرات  املالية،حتقيق األهداف  املؤسسة يفهذا النموذج على فحص درجة جناح  ذلك يركزباإلضافة إىل 

  .الذاتية املوجهة حنو استقطاب األصول واملوارد غري امللموسة لتحقيق النمو املستهدف يف املستقبل

أي حياول النموذج حتقيق التوازن ما بني تقييم وقياس املتغريات اخلارجية املرتبطة بأصحاب املصلحة والزبائن وقياس 

  . وذلك كما هو واضح يف الشكل التايل  2،عمال اجلوهريةاملتغريات الداخلية ذات العالقة بأنشطة األ

  

 

 

  

  

  

                                           

، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول إدارة وقیاس رأس )مدخل إلدارته وقیاسه(فرعون  أحمد، إلیفي محمد ، رأس المال الفكري وثروة المنظمات الجدیدة   1 

  .13، ص2008، ماي 14-13م االقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة البلیدة ، ، كلیة العلو  األعمالالمال الفكري في منظمات 
منظمات  يمداخلة ضمن الملتقى الدولي الخامس حول رأس المال الفكري فایت مختار عمر، حمدي معمر، طرق ونماذج قیاس رأس المال الفكري ،  2

  .9، ص2011،دیسمبر، 14-13األعمال العربیة في ظل االقتصادیات الحدیثة ،جامعة حسیبة بن بوعلي ، الشلف، 
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 Balanced Score Cardنموذج :)3(الشكل رقم 

 المعرفة إدارة                                                    

 

  

  

                          Stockhoders objectives     اإلستراتيجيةالرؤية                       األعمالأنشطة                  

                                                                 indicators                                                                

                                 

                                                 إدارة العالقات                القيمة                    تكوين      تحسين العملية                       

    

                                                       Value creation                

                  Objectives indicators                                                 

                                   

  التكلفة والميزانية إدارة                                       

  . 80،ص 2007، األردن، عمان، ع، النظم، التقنيات، دار املناهج للنشر والتوزيملب ياسني، إدارة املعرفة، املفاهيسعد غا: المصدر

  Sveibyنموذج  )3

غرب امللموسة الذي قدمه  األصولقاب أو مر  Intangible Asset Monitorويعرف بنموذج          

)Sveiby Karl Erik ( هذا النموذج كما يصفه ،Sveiby له هدف عملي أكثر من نظري لفتح نوافذ قليلة

غري امللموسة يف املؤسسة ، وبالتايل  واألصولللمديرين وذلك من أجل املباشرة باختيار مفاهيم رأس املال الفكري 

غري امللموسة يف املؤسسة يف ضوء أربعة معايري أساسية هي النمو ،  األصولهو مدخل غري نقدي لقياس 

  .، االستقراراالبتكار،الكفاءة 
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حيث تتكون غري امللموسة الستخراج القيمة السوقية ، باألصولامللموسة  األصولويقوم هذا النموذج على مقابلة 

كما هو    ،غري امللموسة من ثالث مكونات أساسية هي اجلدارة احملورية ، اهليكل الداخلي ، اهليكل اخلارجي األصول

   : موضح يف الشكل التايل 

 Sveibyنموذج )4(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 النمو  

 التجديد  

                        الكفاءة                                     النمو                           النموالنمو                      

  االستقرار واملخاطر                       التجديد                    التجديد                               التجديد

    الكفاءة  الكفاءة                   الكفاءة 

  واملخاطر         االستقرار واملخاطر           االستقرار واملخاطراالستقرار 

   .280همشري، مرجع سابق،ص  دعمر أحم: المصدر  

تأثريا  لألفراد متثل أصل من األصول، أو هي املورد االسرتاتيجي املؤثر) اجلوهرية( إن املهارات والكفاءات احملورية 

  .قيمتها إنتاجويف  األخرى األصوليف تشكيل  رمباش

السوقیةالقیمة   

الجدارة  

 الجوهریة 

مؤشرات القیمة  األصول غیر الملموسة

 لألصول

 الهیكل الداخلي الهیكل الخارجي



 الفصل الثاني                                                                              الرأس المال الفكري

 

 

49 

 وإدار�ااحلاسوبية اليت تقوم بتكوينها  اإلداريةأما اهليكل الداخلي فيتكون من نطاق واسع من املفاهيم، والنظم 

ة حىت مع تعترب ملكا للمؤسسة وبالتايل تبقى موجود األخرىالعاملني ولكنها مع غريها من مكونات اهليكل الداخلي 

  .مغادرة العاملني للمؤسسة بصفة مؤقتة أو دائمة

 ضمن اهليكل الداخلي عناصر مهمة أخرى مثل التنظيم الغري الرمسي، الثقافة التنظيمية، اهليكل التنظيمي وهي وتوجد 

  .مكونات أساسية تشكل مع األفراد العاملني واإلدارة ما ميكن تسميته باملؤسسة

يف النموذج يتضمن كل عمليات املؤسسة مع الزبائن، املوردين، وشركاء األعمال، كما يف حني اهليكل اخلارجي 

مثل االسم التجاري، العالمة التجارية ، السمعة، الشهرة وغريها ، هذا وحيتوي اهليكل  ىيشمل على عناصر أخر 

اخلارجي يف  النموذج على إدارة سلسلة التوريد، وإدارة عالقات الزبائن ، وكل جهد تقوم به املؤسسة من أجل تقدمي 

  1.توليفة فريدة واستثنائية من القيمة املضافة للزبائن واملستفيدين

  : أهمية قياس رأس المال الفكري: ب الثالث المطل

  2:تتجسد أمهية قياس رأس املال الفكري يف

إن النماذج احلديثة املوجودة لقياس رأس املال الفكري قادرة على قياس مكونات كثرية ال تقيسها األساليب  - 

ريها إذ هذه النماذج التقليدية ، على  سبيل املثال قياس رأس املال البشري ، أالبتكاري،  رضا الزبون وغ

  .تزود املؤسسات بأدوات قياسية قادرة على القياس الدقيق ألداء املؤسسة وقيمها

ضرورة قياس قيمة املؤسسة وأدائها بصورة دقيقة وكاملة خصوصا يف جمتمعات تتعاظم فيها قيمة املعرفة إذ  - 

  .تشكل املعرفة جزءا كبريا من قيمة املنتج وقيمة املؤسسة

احملاسبية التقليدية تركز على احلقائق املادية فقط وتركز على الكميات يف حني مقاييس رأس إن األساليب  - 

املال الفكري تعتمد على احلقائق غري مادية وتركز على النوعية فضال عن األساليب احملاسبية التقليدية اليت 

ييس رأس املال الفكري على خلق تعكس نتائج املعامالت السابقة والتدفقات النقدية احلقيقية بينما تركز مقا

  .القيمة

                                           
  . 77ص، 2007، ، عمان، األردنع، النظم، التقنيات، دار املناهج للنشر والتوزيمإدارة املعرفة، املفاهي سعد غالب یاسین،  1

  المنطقة الجنوبیة ، مجلة دراسات إداریة / رها في رأس المال الفكري دراسة تطبیقیة في الشركة العامة لصناعة األسمدةندى عبد القادر،إدارة المعرفة وأث  2 

  .132،ص 2010، كانون األول ،)6(، العدد )3(المجلد 
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إن األساليب احملاسبية التقليدية غري كافية لبناء التوجهات اإلسرتاتيجية للمؤسسات بذلك يتم استخدام  - 

مقاييس رأس املال الفكري كأداة تكميلية تساعد  اإلدارة حيث جترى عملية القياس باالعتماد على تقومي 

  .ء عملية املقارنة املرجعية لهنقاط القوة و الضعف فيه يف ضو 

عدم استطاعة األساليب احملاسبية التقليدية اليت تعتمد على قياس األصول امللموسة من واقع السجالت  - 

التارخيية للمؤسسات على قياس وتقدير قيمة رأس املال الفكري ، الذي يشكل جزءا من أصوهلا مع العلم 

 .عناية كبرية بأمهية رأس املال الفكري للمؤسسات أن األساليب احملاسبية التقليدية ال تويل 
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  :الثانيخالصة الفصل 

يف يتمثل   أن الرأمسال الفكري إىلالفكري يف هذا الفصل توصلنا  للرأس املالالنظري  لإلطارمن خالل تناولنا     

 منويتكون  إلنتاج الثروة وتدعيم القدرات وأنهاملعرفة واملعلومات وحقوق امللكية الفكرية واخلربات اليت ميكن توظيفها 

  .، اهليكلي ، العالئقي عدة مكونات أمهها الرأس املال البشري  

 األمثلكما أن لرأس املال الفكري أدوار هجومية ودفاعية على املؤسسة االستفادة منها واستغالله االستغالل          

ما تعرفنا عليه من خالل املبحث الرابع من هذا الفصل إضافة إىل مناذج والعمل على تنميته وبناءه باليات خمتلفة هذا 

  .قياسه 

تكامل املهارات املختلفة اليت تتفوق �ا املؤسسة على منافسيها،  منوباعتبار رأس املال الفكري قدرة متفردة تتحقق  

هذا ما سنحاول  حبيث تسهم يف زيادة القيمة املقدمة للعمالء، كما تعد تلك القدرة من أهم مصادر امليزة التنافسية

  .الفكري وامليزة التنافسية رأمسالالتعرف عليه أكثر يف الفصل املوايل من خالل العالقة بني 
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      تمهيد 

لقد شغل  موضوع امليزة التنافسية حيزا ومكانة هامة لدى املؤسسات ،ذاك أ�ا متثل العنصر االسرتاتيجي احلرج الذي 

رحبية متواصلة باملقارنة مع منافسيها والتحسني املستمر يف أدائهاميكنهامن مينح فرصة جوهرية  للمؤسسة  لكي حتقق 

احتالل موقع متميز يف السوق وأسبقية على منافسيها،لذلك أصبح من الضروري احلفاظ على ميز�ا من جهة والعمل 

ليت تعيشها من جهة أخرى،و على تطويرها وحتسينها يف ظل التغريات املستمرة يف رغبات املستهلكني واملنافسة الشديدة ا

  .بالتايل فامليزة التنافسية هي من أكثر العالمات اليت تضمن البقاء واالستمرارية والتفوق للمؤسسة

  :لذلك سوف حناول يف فصلنا هذا توضيح اإلطار النظري للميزة التنافسية وذلك من املباحث التالية

  .ماهية امليزة التنافسية:المبحث األول

  .اسرتاتيجيا�ا،  أبعادها مصادر امليزة التنافسية،  :نيالمبحث الثا

  .  امليزة التنافسية ومعايري احلكم على جود�ا، والعوامل املؤثرة على إنشائها اتحمدد: المبحث الثالث

 .رأس املال الفكري و حتقيق امليزة التنافسيةال: المبحث الرابع
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  ماهية الميزة التنافسية : المبحث األول

تعد كل من مفهومي التنافسية وامليزة التنافسية املسار الذي تسري يف دربه كل من لديه الرغبة يف االستمرار والبقاء، يف   

التفوق و التميز، يف ظل الضغوط التنافسية اليت ختتلف باختالف طبيعة النشاط ومدى اتساعه وتنوعه، ومن هنا تظهر 

 . ا قبل التعمق يف تعريف امليزة التنافسيةاحلاجة لتحديد مفهوم التنافسية وهذا طبع

  مفهوم التنافسية و الميزة التنافسية :المطلب األول

  : أوال مفهوم التنافسية 

التنافسية مفهوم مل يتفق على تعريف حمدد له، حيث اختلف الكتاب حول مضمونه إذ يرى البعض أن التنافسية هي 

عر مناسب، وتقدميها إىل السوق يف الوقت املناسب حيث �دف إىل القدرة على إنتاج سلع وخدمات بنوعية جيدة وس

  1.تلبية حاجات املستهلك بشكل أكثر كفاءة وفعالية من املنافسني اآلخرين

  وخيتلف مفهوم التنافسية باختالف احلديث فيما إذا كان عن مؤسسة أو قطاع أو دولة كما يلي

  2:تنافسية على مستوى المؤسسة 

على صعيد املؤسسة بأ�ا القدرة على تزويد املستهلك مبنتجات وخدمات يشكل أفضل كفاءة وفعالية تعرف التنافسية 

من املنافسني اآلخرين يف السوق الدولية، مما يعين جناحا مستمرا هلذه املؤسسة على الصعيد العاملي يف ظل غياب والدعم 

  .واحلماية من قبل احلكومة

  :3التنافسية على مستوى القطاع

تعين قدرة املؤسسات الوطنية يف قطاع أو صناعة معينة على حتقيق جناح مستمر مقارنة باملنافسني األجانب يف  فهي

  .السوق الدولية دون االعتماد على احلماية أو الدعم احلكوميني ، ما يؤهل تلك الدولة التميز يف هذه الصناعة 

  

                                                           
مؤسسة معالجة وتكییف التمور بسكوفروي  بسكرة، دراسة حالة : بعیسي سامیة، فعالیة المورد البشري في تحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسة االقتصادیة   1

العلوم االقتصادیة ، تخصص تسیر واقتصاد المؤسسة ، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة،  يمذكرة ماجستیر ف

  . 27، ص2008 -2007
فكري في تعزیز تنافسیة المنظمة، مداخلة ضمن الملتقى الدولي الخامس حول رأس المال الفكري بلقة ابراهیم ، براهمیة ابراهیم ، دور تسییر رأس المال ال  2

الشلف ، یومي في منظمات األعمال العربیة في ظل االقتصادیات الحدیثة ،  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة حسیبة بن یوعلي، 

  .  2011دیسمبر -14- 13

الجزائر المغرب وتونس، مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة، تخصص : كباني، التنافسیة وٕاشكالیة االندماج في االقتصاد العالمي دراسة حالةكلثوم    3

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

يتمتع �ا رف أيضا على أ�ا اجلاذبية اليت ، وتعمرتفع ومستمر ملستوى دخل أفرادهابلد على حتقيق معدل تعين قدرة ال

 1.البلد الستقطاب عوامل اإلنتاج املنتقلة مبا يوفره من عبء ضرييب منخفض

 : مفهوم الميزة التنافسية: ثانيا

مث  Chambertin (1939(مبراجعة أدبيات التسيري يظهر أن املفهوم األساسي للميزة التنافسية يرجع إىل 

الذي ربط امليزة بالقدرة، مث حصل تطور يف هذا املفهوم حني وصف   Selznick)1959(إىل

HaferوChandelمن خالل ختصيص  امليزة التنافسية بأ�ا  الوضع الفريد الذي تطوره املؤسسة مقابل منافسيها

اجليل التايل من الصياغة للميزة التنافسية ،حيث اعترب أ�ا تعد ) Porter )1985 وDavاملوارد ،مث وضع كل من 

 2.هدف اإلسرتاتيجية 

  :وعلى العموم فقد ورد ،مصطلح امليزة التنافسية العديد من التعاريف ،وذلك باختالف آراء الكتاب والباحثني حيث

أ�ا العملية اليت يكافح فيها كيان ما للتفوق على آخر وهذا الكيان ميكن أن يكون شخص أو  على Davidعرفها 

منافسة ينبغي عليها أن توفر عدة عوامل مثل القدرة والرغبة يف  املؤسسةأو دولة واهلدف هو الفوز ،ولكي تكون  مؤسسة

 ، 3.الفوز والوالء أو االلتزام وتوفر املوارد احملددة 

على أ�ا تنشأ أساسا من القيمة اليت باستطاعة مؤسسة ما أن ختلقها لزبائنها حبث ميكن أن تأخذ  Porterوعرفها 

املنافسني مبنافع متساوية أو تقدمي منافع متفردة يف املنتج تعوض بشكل واع الزيادة  ألسعارشكل أسعار أقل من بالنسبة 

  4.السعرية املفروضة

  

  
                                                           

العلوم االقتصادیة ، فرع إدارة  ينحاسیة رتیبة ، أهمیة الیقظة في تحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسة حالة شركة الخطوط الجویة الجزائریة، رسالة ماجستیر ف  1

 .56،ص2003-2002، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر،  األعمال
  .نفس المرجع السابق  2
عمان ، عز الدین علي سویسي ، نعمة عباس الخفاجي، المیزة التنافسیة وفق منظور استراتیجیات التغییر التنظیمي، دار األیام للنشر والتوزیع ،   3

  .71، 2014األردن،

 
4 M Porter. L’A ventage concurrentiel comment devancer ses concurrent et maintenir son avance.Dunod paris 

.1999.p08.   
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عرفها على أ�ا استغالل املؤسسة لنقاط قو�ا الداخلية يف أداء األنشطة اخلاصة �ا حبث ختلق قيمة ال  Leiو Pittsأما 

 1.تستطيع املنافسون حتقيقها يف أدائهم ألنشطتهم

عرفها على أ�ا العوامل املستعملة من قبل الشركة للوصول إىل خمرجات تفوق خمرجات املنافسني يف سوق  Flynnبينما 

ت ،وهي تؤشر تكلفة الوحدة الواحدة من التصنيع ،االستالم السريع ،املرونة يف تغيري احلجم ،دوران املخزون ،دورة املنتجا

  2.الوقت ضمن جماالت تشكيل املواد وحتويلها إىل منتجات �ائية 

 .هي ا�االت اليت تتفوق �ا املؤسسة على منافسيها   Hoferكما عرفها 

تتحقق امليزة التنافسية عند امتالك املؤسسة ملوارد بشرية يكون العضو فيها غري "  Jeffrey Fiferهذا وأشار إىل تعريفها

 وقابل ألن حيل حمله أي بديل، وأن يكون نادرا وفريدا وأن يكون لديه القدرة على إضافة قيمة تصعب حماكا�ا أ

 3". تقليدها

يمة تقدم املؤسسة من منافع أكثر من املنافس، أو تقدمي نفس ما ختتص به املؤسسة ومبا تعطي ق" وعرفها البعض على أ�ا

  4.املنافع بسعر للتنافس

على أ�ا قدرة املؤسسة على صياغة وتطبيق اإلسرتاتيجية اليت يف مركز أفضل بالنسبة للمؤسسات  من عرفها وهناك

نظام املعلومات االسرتاتيجي وبعبارة أخرى هي اليت حتققها املنظمات من وراء استخدام 5.األخرى يف نفس النشاط

  6.املعتمد على احلاسوب بطريقة خالقة لغرض مساعد�ا على الوقوف أمام املنافسني وتعزيز موقعها التنافسي

دائما ويف نفس السياق عرفت على أ�ا جمموعة العوامل اليت متيز منتجات املؤسسة عن غريها من منتجات املنافسني 

األول هو قدرة التميز على املنافسني يف اجلودة و السعر، التسليم،  .وهلا شقني أساسني �7دف زيادة احلصة السوقية، 

                                                           
للعلوم االقتصادیة  األنبارطه علي نایل ، عالقة طرق التدریب بتحقیق المیزة التنافسیة ، دراسة میدانیة في الشركة العامة لصناعة الحراریات، مجلة جامعة  1

 .432،ص 2013، 10، العدد 5اإلداریة ، المجلد و 
 2012، مدخل استراتیجي معاصر، دار المسیر للنشر والتوزیع ،عمان ، اإلستراتیجیةالمعلومات  إدارةهشام فوزي العبادي ، جلیل كاظم العارضي ، نظم   2

 .144ص
نموذج مقترح لمنظمات األعمال التعلیم العالي بالمملكة "لتحقیق المیزة التنافسیة  ةخالد حسین سعید العسیري، إستراتیجیة استقطاب الكفاءة األكادیمی  3

  .24، 2013، جامعة الدول العربیة ،  اإلداریة،  منشورات المنظمة العربیة للتنمیة "العربیة السعودیة
  .190، 2002طلعت أسعد عبد الحمید ، التسویق الفعال ، دار الكتب المصریة ، القاهرة،   4
  .13،14ص   -، ص2008، دار الجامعیة للنشر ،مصر ،) مدخل لتحقیق المیزة التنافسیة (مصطفى محمود أبو بكر ، الموارد البشریة    5
، 2008، مدخل استراتیجي معاصر ، دار مسیر للنشر والتوزیع، عمان ، اإلستراتیجیةغسان عیسى العمري ، سلوى أمین السامرائي ، نظم المعلومات   6

  .144ص
سیاسة التشغیل ودورها في تنمیة الموارد : حدیدان صبرینة، معدن شریفة دور الموارد البشریة في تكوین میزة تنافسیة، مداخلة ضمن الملتقى الوطني   7

  .2011أفریل -14-13البشریة ، كلیة الحقوق و العلوم االنسانیة، قسم العلوم االنسانیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة، یومي 
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توقيت ، التسليم ، خدمات ما قبل أو ما بعد البيع ، ويف االبتكار والقدرة على التغيري السريع الفاعل ، أما الشق الثاين 

  1.  والئهمفهو القدرة على مغازلة مؤثرة للعمالء �يئ وتزيد رضاهم وحتقيق 

دائما ويف نفس اإلطار اعتربت امليزة التنافسية  القدرة على إنتاج السلع أو تقدمي خدمات إىل الزبائن بطريقة متميزة عما 

يقدمه املتنافسون اآلخرون من خالل استغالل املؤسسة ملصادر القوة لديها إلضافة قيمة معينة ملنتجا�ا بطريقة يعجز عن 

   2.خرونتنفيذها املنافسون اآل

إذن ومن التعاريف السابقة ميكن القول بأن امليزة التنافسية هي التفوق والتميز الذي تصل إليه املؤسسة مقارنة باملنافسني 

، والناتج عن تطبيق إسرتاتيجية  من اسرتاتيجيات التنافس، بطريقة مبدعة من أجل احلصول  على منتجات وخدمات 

 .ا أسواق جديدةحتقق هلا حصة سوقية أكرب وتفتح هل

  3:من خالل ما تقدم نستنتج أن للميزة التنافسية عدة خصائص أمهها

  تشتق من رغبات وحاجات الزبون. 

  تقدم املسامهة األهم يف جناح األعمال. 

 تقدم املالئمة الفريدة بني موارد املؤسسة والفرص يف البيئة. 

  طويلة األمد وصعبة مؤسسة التقليد من قبل املنافسني. 

 دم قاعدة للتحسينات الالحقة تق 

 تقدم التوجيه والتحفيز لكل. 

 تنبع من داخل املؤسسة وحتقق قيمة هلا. 

  :باإلضافة إىل ذلك وصفت امليزة التنافسية بأ�ا 

  4.تؤدي إىل حتقيق التفوق واألفضلية على املنافسني  

 يهماتنعكس يف كفاءة أداء املؤسسة ويف أنشطتها أو يف ما تقدم للعمالء أو كل. 

  تتحقق ملدة طويلة وال تزول بسرعة عندما يتم تطويرها وجتديدها. 

                                                           
 .15،ص 2003حمد سید مصطفى ، التنافسیة في القرن الحادي والعشرون ، مدخل إنتاج ، النشر محفوظ للمؤلف ، أ  1

.47، ص2004حفیان عبد الوهاب، دور إدارة الموارد البشریة في تحقیق المیزة التنافسیة في المنظمات، دار األیام للنشر والتوزیع،  2  
ي تحقیق میزة التنافسیة دراسة تطبیقیة في المصارف الحكومیة السوریة ، مجلة الباحث ، جامعة محمد خیضر بسكرة داسي وهیبة ، دور إدارة المعرفة ف  3

  .168،ص 2011، 11العدد 
  .  138،ص2005علي حسن الزغبي ، نظم المعلومات اإلستراتیجیة مدخل استراتیجي ، دار وائل للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن،   4
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 جيب أن تؤدي إىل التأثري يف العمالء وحتفيزهم على الشراء من خالل إدراكهم األفضلية فيما تقدم املؤسسة. 

  1أي تتحقق باملقارنة وليست مطلقةنسبية. 

أهمية الميزة التنافسية وأنواعها: لمطلب الثانيا  

  أهمية الميزة التنافسية : أوال

  :تربز أمهية امليزة التنافسية يف 

مؤشر إجيابيا على املؤسسة يف موقع قوى يف السوق من خالل حصوهلا على حصة سوقية أكرب من  - 

 منافسيها

  .معيار مهما للمؤسسات الناجحة أل�ا هي اليت توجد مناذج جديدة للميزة التنافسية باستمرار - 

  2.ملواجهة حتديات السوق و املؤسسات املنافسةسالحا تنافسيا  - 

  .كو�ا تتسم باالستمرارية والتجدد فإن هذا األمر تتيح للمؤسسة متابعة التطور والتقدم على املدى البعيد - 

 .متثل أداة هامة ملواجهة التحدي الذي ينتظر املؤسسة  - 

 3.يح هلا حتقيق نتائج أداء عالية تعطي للمؤسسة تفوق نوعيا وكميا وأفضلية على املنافسني وبالتايل تت - 

تساهم يف التأثري اإلجيايب يف مدركات العمالء وباقي املتعاملني مع املؤسسة و حتفيزهم الستمرار وتطوير  - 

  4.التعامل

 أنواع الميزة التنافسية: ثانيا

  :تنحصر امليزة التنافسية يف نوعني رئيسيني 

حتقق املؤسسة هذه امليزة إذا ما استطاعت ختفيض تكاليف أنشطتها املنتجة  ):األدنى(ميزة التكلفة األقل-1

للقيمة إىل أدىن املستويات مقارنة بتلك احملققة عن منافسيها ،والذي جيعلها قادرة على فرض سعر أقل من سعر 

                                                           
بسكرة ، مذكرة ماجستري نوال شني ، دور األداء االسرتاتيجي يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة دراسة حالة مقاطعة نفطال لتوزيع وتسويق املنتجات البرتولية   1

  .64، ص 2008-2007يف علوم التسيري ، ختصص تسيري املؤسسات ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري بسكرة، جامعة حممد خيضر بسكرة 
  .432طه علي نايل ،  مرجع سابق ،ص   2
،ص 2007طاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس، اإلدارة اإلسرتاتيجية، منظور منهجي متكامل ، دار وائل للنشر والتوزيع ، األردن،   3

209  .  

ة للمؤسسات املتوسطة والصغرية ، دراسة حالة مؤسسة مشروبات الغازية مامي ، مذكرة ماجستري واالبتكار  يف إبراز امليزة التنافسي اإلبداعمسية بروين ، دور   4 

  .165، ص 2011-2010وتسيري املؤسسات الصغرية واملتوسطة، جامعة فرحات عباس سطيف ،  اقتصاديف العلوم االقتصادية ، ختصص 
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ر مشا�ة ،ولكي املنافسني مع حتقيق نفس مستوى الربح ، أو حتقيق عوائد أكرب إذا ما جلأ املنافسون إىل أسعا

تتمكن املؤسسة من حتقيق هذه امليزة فإنه يستوجب عليها الفهم اجليد واملعرفة احملكمة لألنشطة احلرجة يف 

  :سلسلة القيمة ،ومن مث املراقبة لعوامل تطور تكاليف واليت تتجسد فيما يلي

اج جديدة ،التوسع يف إن توسيع املؤسسة يف تشكيلة منتجا�ا ،حياز�ا على وسائل إنت:مراقبة الحجم - 

غري أن احلجم الذي حيكم التكاليف .السوق أو النشاط تسويقي ما، كل هذا قصد ختفيض تكاليفها

خيتلف من نشاط إىل آخر، ومن منطقة إىل أخرى فمثال الرفع من حجم إنتاج منتج معني على املستوى 

ف التوزيع املادي للمنتج، وهلذا احمللي أو اجلهوي ،قد يسمح لنا بتخفيض تكاليف قوى البيع أو تكالي

جتدر اإلشارة إىل أن العمل وفق اقتصاديات احلجم جيب أال حيدث تدهورا  يف األنشطة األخرى ومن  

  1.توخي التوازن أثناء عملية البحث عنه 

التمرن هو نتاج للجهود الكثيفة واملتواصلة ،املبذولة من قبل اإلطارات واملستخدمني على :مراقبة التمرن - 

حد سواء،وهنا الينبغي حصر االهتمام بتكاليف اليد العاملة فحسب ،بل جيب أن يتعداه إىل األخذ بعني 

) املضيفة(االعتبار لتكاليف اإلنشاء والرتكيب ،تكاليف الفضالت واملعيب واألنشطة األخرى املنتجة 

تحسني التعلم و حتديد ،هلذا فاملسريون مطالبون ب)التعلم(للقيمة والناجتة عن نقص أو سوء املعرفة 

أهدافه،من خالل االستناد إىل مقارنتها درجة التعلم يف خمتلف املنشات و الوحدات الفرعية مث مقارنتها 

  2. باملعايري املعمول �ا يف القطاع

وقدرات  كن فإن ذلك لن حيققه بصفة عفوية بل هو نتيجة التسيري الفعال ملعارفمبعىن آخر لتخفيض التكاليف إىل أدىن حد مم

اخل وهذا ما ...ومهارات مسرييها وعماهلا وهذا باالعتماد  على جمموعة من العوامل كالتحفيز املادي واملعنوي والتكوين وثقافة املؤسسة 

 .النهاية إىل تدين التكاليف إىل أقصى حد ممكنسيؤدي يف 

تسوية حجم النشاط، حيث ميكن للمؤسسة أن توسع استعمال قدرات  من خالل  :مراقبة آثار استعمال القدرات -

جتنب أو تسوية التذبذبات يف حجم النشاط واليت من شأ�ا أن تؤثر على سلسلة قيمتها ،أو مبعىن أخر احملافظة على 

  .مستويات مستقرة من النشاط تضمن االستخدام األمثل لقدرات وموارد املؤسسة

                                                           
درها ، تنميتها وتطويرها ، رسالة ماجستري يف علوم التسيري ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري عمار بوشناف ، امليزة التنافسية يف املؤسسة االقتصادية مصا  1

  .18، ص 2002، جامعة اجلزائر ، 
رة ماجستري ، مذكحممد جبانية ، دور رأس املال الفكري يف تعزيز امليزة التنافسية للمؤسسة ، دراسة مقارنة بني اتصاالت اجلزائر و أوراسكوم تيليكوم ،   2

  .55، ص2007-2006ختصص إدارة أعمال ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ، جامعة سعد دحلب بالبليدة ، 
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بني األنشطة  الروابط املوجودةحتسن املؤسسة موقعها يف ميدان التكاليف، إذ متكنت من التعرف على : مراقبة الروابط -

فمثال التكلفة النامجة عن االختيار الدقيق ملكونات املنتج،يؤدي إىل .استغالهلا من جهة أخرى و، املنتجة للقيمة من جهة

ملؤسسة إىل التنسيق مع املوردين وقنوات التوزيع الستغالل ختفيض تكلفة تفتيش املنتجات التامة الصنع ،وقد تلجأ ا

  .الروابط املوجودة شريطة اقتسام األرباح النامجة عن الروابط معهم

وهذا من خالل جتميع بعض األنشطة املهمة واملنتجة للقيمة مرتبطة،ونقل أو حتويل  املعارف ):اإللحاق(مراقبة الوصل  -

  .ة قصد استغالل اإلمكانيات املشرتكة أحسن استغالل فيما بني الوحدات املكونة للمؤسس

مبعىن األخذ يف إمكانية التكامل أو عدمه باعتبارمها يوفران إمكانية ختفيض التكاليف ،فمثال عمل  :مراقبة التكامل -

باعتبار املؤسسة وفق نظام معلومات فعال يسهل استغالل الروابط مع املوردين يدفعهما إىل عدم انتهاج سياسة التكامل 

  1.أنه سيخفض من مستوى التكاليف بشكل كبري ،و العكس بالعكس

هو أن تتمكن املؤسسة من تقدمي منتجات أو خدمات متميزة وفريدة من نوعها تلقى   ):الجودة(ميزة تميز المنتج -2

املؤسسة فهم ،لذلك من الضروري على 2)جودة أعلى، خصائص خاصة للمنتج، خدمات ما بعد البيع(رضا املستهلك 

وحتليل مصادر التميز من خالل أنشطة خلق القيمة واستغالل الكفاءات واملهارات والتقنيات التكنولوجية العالية وانتهاج 

 .طرق توسع فعالة وسياسات السعرية و تروجيية متكنه من زيادة احلصة السوقية للمؤسسة 

3 :وتستند أساسا إىل عوامل التفرد اليت سنوردها فيما يلي  

تعترب هذه اإلجراءات عامال مهيمنا على تفرد املؤسسات وتتمثل يف خصائص وكفاءة املنتجات : اإلجراءات التقديرية-

، جودة وسائل )كدقة اآلالت(حمتوى النشاط ) كمستوى نفقات اإلشهار(املعروضة، اخلدمات املقدمة، كثافة النشاط 

، كفاءة )كإجراءات خدمات ما بعد البيع(املستخدمني يف النشاط  اإلنتاج املسخرة للنشاط، اإلجراءات اليت حتكم عمل

. وخربة املستخدمني يف النشاط، املعلومات املستخدمة من أجل مراقبة النشاط   

ميكن أن متثل الروابط املوجودة بني األنشطة أو الروابط مع املوردين وقنوات التوزيع املستغلة من قبل املؤسسة : الروابط-

ميكن أيضا . مصدر للتفرد،حيث يشرتط يف االستجابة اجليدة حلاجات العمالء تنسيقا بني األنشطة املرتبطة فيما بينها 

                                                           
ماجستري ،  عثمان بودحوش ، ختفيض التكاليف كمدخل لدعم امليزة التنافسية يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية حالة شركة إمسنت عني الكبرية ، مذكرة   1

  .15، ص2008إقتصاد وتسيري املؤسسات ، كلية التسيري والعلوم االقتصادية ،قسم علوم التسيري ، جامعة اجلزائر ، ختصص 
املؤسسة االقتصادية "مساليل حيضيه ، إدارة اجلودة الشاملة مدخل لتطوير امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية، مداخلة ضمن امللتقى الوطين األول  حول   2

  .2003أفريل 23-22،  جامعة ورقلة،"اجلزائرية وحتديات املناخ االقتصادي اجلديد
تدعيم امليزة التنافسية ، مذكرة ماجستري ، ختصص تسويق ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ، جامعة سعد دحلب  فايزة بريش، دور الكفاءات احملورية يف  3

  .22، ص2005بالبليدة، 
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باإلضافة إىل التنسيق مع قنوات .) تقليص مدة تطوير منتج جديد(ين ،تلبية حاجات العمالء إذا مت التنسيق مع املورد

.التوزيع  

قد يرتبط التاريخ الذي بدأت فيه املؤسسة نشاطا معينا خباصية التفرد ، فمثال املؤسسة السباقة يف جمال : الرزمانة-

الدخول املتأخر ذا جدوى  نشاطها على منافسيها، وخالفا لذلك يف بعض األحيان أو يف بعض القطاعات يكون فيها

. ألنه يسمح للمؤسسة باستعمال تكنولوجيا أكثر حداثة  

.قد حتوز املؤسسة على خاصية التفرد إذا أحسنت اختيار املوضع املالئم ألنشطتها: الموضع-  

إلنتاجية قد تنجم خاصية التفرد لنشاط معني، عندما ميارس التعلم بصفة جيدة، فاجلودة مثال يف العملية ا: التعلم -

ميكن تعلمها ومن مث حياز�ا بشكل مستمر ونفس الشيء بالنسبة للتكاليف، ومن مثة فإن التعلم املكتسب بشكل شامل  

.كفيل بأن يؤدي إىل متيز متواصل ومستمر   

عدة وحدات  مشرتكا بنيميكن أن تنجم خاصية التفرد لنشاط منتج للقيمة مبجرد أن يكون هذا النشاط : اإللحاق-

.ة لنفس املؤسسةتابع  

تسمح درجة التكامل باحلصول على خاصية التفرد، حيث يتم ذلك بواسطة ضم األنشطة املولدة للقيمة : التكامل-

متارس من قبل املوردين أو قنوات التوزيع فهي بذلك �يئ الفرصة ملراقبة نتائج األنشطة اليت قد متثل مصدر للتفرد أو 

.التميز   

لكبري إىل التأثري سلبا على التميز، كأن يضعف مرونة املؤسسة عند احلاجة إىل االستجابة يؤدي احلجم ا قد:الحجم-

).تراكم اخلربات(حلاجات العمالء املتنوعة ،ويف املقابل ميكن أن يؤدي احلجم الكبري إىل ممارسة النشاط بطريقة فريدة   

 ، بالتايلالطريقة اليت متكن من حتقيق خاصية التفردإن عوامل امليزة ختتلف باختالف النشاط والقطاع حيث يبني تضافرها 

.فاملؤسسة مطالبة مبعاينة ا�االت اليت ميكن التفرد فيها حىت تتمكن من التعرف على العوامل املهيمنة  

تطويرها  التنافسية وأسبابشروط الميزة : المطلب الثالث  

شروط الميزة التنافسية: أوال  
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  :1 :فعالة يتم  االستناد إىل الشروط اآلتيةحىت تكون امليزة التنافسية 

.أي تعطي األسبقية و التفوق على املنافسني :حاسمة-   

.مبعىن ميكن أن تستمر خالل الزمن:االستمرارية-  

  .أي يصعب على املنافس حماكا�ا أو إلغاءها:  إمكانية الدفاع عنها- 

شرط مرهون باآلخر، حيث شرط احلسم مقرون بشرط تضمن هذه الشروط جمتمعة فعالية امليزة التنافسية، ألن كل 

فكيف هلا أن تستمر وهي هشة ميكن إلغاءها، وكيف هلا أن تكون .االستمرارية وهذا األخري مقرون بشرط إمكانية الدفاع

.حامسة وهي مل تستمر طويال  

:أسباب تطوير الميزة التنافسية: ثانيا  

ا واستثمارا وتكتيكا يف وقت واحد، ألن وجود هذه امليزة يضمن إن تطوير امليزة التنافسية ألي مؤسسة يعد هدف

للمؤسسة البقاء واالستمرار يف السوق، وتطويرا حيتاج إىل رؤية بعيدة املدى تتصف بالشمولية والديناميكية يف حشد مجيع 

فع باملؤسسة إىل تطوير املوارد الالزمة لتحقيق األهداف ، ويف ظل التحديات الراهنة ميكن تلخيص أهم األسباب اليت تد

2:ميز�ا التنافسية يف النقاط التالية  

ميكن للتغري التكنولوجي أن خيلق فرصا جديدة يف جماالت عديدة ، كتصميم املنتج  :ظهور تكنولوجيا حديثة.1

ر مرحلة باستخدام احلاسوب، وطرق التسويق عرب االنرتنت، وهذا ما يدفع باملؤسسة إىل تقدمي تكنولوجيا جديدة عند آخ

من مراحل ميز�ا التنافسية من أجل ختفيض التكلفة أو تدعيم ميزة متيز املنتج، وهنا تبدأ  يف جتديد أو تطوير امليزة احلالية 

.أو تقدمي ميزة تنافسية جديدة، حتقق قيمة أكرب من تطلعات العميل  

اجات جديدة لديهم أ تغيري عندما يرغب العمالء يف تلبية ح:ظهور حاجات جديدة للمستهلك أو تغييرها.2

أولويا�ا، فإن هذا يدفع باملؤسسة إىل إجراء تعديالت على ميز�ا التنافسية أو تنمية ميزة تنافسية جديدة ، خاصة وأن 

العالقة اليت أصبحت ترتبط بني املنتج واملستهلك هي عالقة تأثري وتأثر متبادل، ألنه مل يعد من املمكن تصور وجود رغبة 

                                                           

لصناعة التأمينية الواقع مداخلة ضمن امللتقى الدويل السابع حول ا -مصنوعة أمحد، تنمية الكفاءات البشرية كمدخل لتقرير امليزة التنافسية للمنتج التأميين   1 

ديسمرب - 4-3الشلف يومي –جتارب الدول ، كلية العلوم اقتصادية وعلوم التسيري و العلوم التجارية ، جامعة حسيبة بن بوعلي –العملي وأفاق التطوير 

2012.  
  .60مرجع سابق، ص نحاسیة رتیبة،   2
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شباعها، ومل يعد األمر يقتصر على احلاجة القائمة ليتم هذا اإلشباع، بل يتعدى هذا احلد إىل درجة صناعة ال يتم إ

الرغبة، وإىل درجة االرتقاء باحلاجة، ونظرا هلذا االجتاه احلديث تظهر حدة املنافسة بني املؤسسات للتسابق على إشباع 

.احلاجات واخرتاع الرغبات  

عادة ما تتأثر امليزة التنافسية يف حالة حدوث تغيري جوهري يف تكاليف املدخالت عند  :المدخالتتغيير تكاليف .3

ارتفاع قيمتها، حيث تلجأ املؤسسة هنا إىل البحث عن ميزة تنافسية أخرى تضمن هلا ختفيض التكاليف، ومن مث حتقيق 

.التميز مرة أخرى  

ات يف طبيعة القيود احلكومية يف جماالت مواصفات املنتج، محاية عندما حتدث تغري  :التغيير في القيود الحكومية.4

البيئة من التلوث وقيود الدخول إىل األسواق، فإن املؤسسة ملزمة على مواجهة هذه التغريات للبقاء يف السوق، ومن مث 

.الصمود يف وجه املنافسني  
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  أبعادها وإستراتيجيتها التنافسية،مصادر الميزة : المبحث الثاني

تسعى املؤسسات دائما إىل اكتساب مزايا تنافسية يف النشاط الذي تعمل فيه من خالل البحث املستمر عن مصادر 

جديدة متكنها من احتالل مركز تنافسي جيد يف السوق ، وعليه سنتناول يف هذا املبحث  التطرق إىل خمتلف مصادر 

 .اسرتاتيجيا�اامليزة التنافسية وأبعادها وأهم 

  مصادر الميزة التنافسية: المطلب األول

  1: وتتمثل يف: مصادر الميزة التنافسية

تعد املوارد البشرية من أهم املوارد اليت يرتكز عليها نشاط املؤسسة وأداؤها،فال ميكن حتقيق رسالتها  :الموارد البشرية-1

وأهدافها بدون هذه األخرية، ويرتبط جناح املؤسسات احلديثة يف حتقيق أهدافها بدرجة كبرية على كفاءة وفعالية املوارد 

ن النجاح اليت حققتها بعض املؤسسات واكتساحها لألسواق على البشرية العاملة �ا،وقد أثبتت املستويات العليا م

اختالف موقعها اجلغرايف الدور الكبري و الفعال للمورد البشري يف رفع وحتسني أداؤها،مبا حيقق   إنتاجية وجودة عاليتني 

  .تسمحان هلا مبواجهة املنافسة من جهة ورضا العنصر البشري من جهة  أخرى

قدرة املؤسسة على حتقيق  جودة يف منتجا�ا ، ختلق قيمة لدى زبائنها ،وتليب حاجا�م ورغبا�م  ويقصد �ا:الجودة -2

  2.مما ميكن املؤسسة من ختفيض تكاليفها و رفع أسعارها

تعتمد معظم املؤسسات على التكنولوجيا لتحقيق امليزة التنافسية، ومبا أن التكنولوجيا يف تغيري مستمر :التكنولوجيا -3

  .ع يف مجيع جماالت الصناعة، فإن عدم مواكبتها يضع املؤسسات يف مواجهة �ديد حقيقيوسري

كما أن استخدام املؤسسة لتقنيات وتكنولوجيا متطورة وحديثة يساعد على حسن تنظيمها وتسيريها بشكل فعال وذلك 

  .باستخدام آالت وأجهزة متطورة تساهم يف ختفيض التكاليف وحتقيق وفرات احلجم

وتعين كل القيم املادية واملعنوية اليت تكتسبها املؤسسة لغرض استغالهلا على املدى املتوسط والبعيد  :االستثمارات -4

كالبيانات و وسائل  اإلنتاج والشهرة التجارية وغريها،فامتالك املؤسسة هلذه اإلمكانيات يعترب مصدر من مصادر حتقيق 

                                                           
امليزة التنافسية للمنظمات ، مداخلة ضمن امللتقى الدويل اخلامس حول رأس املال الفكري يف زروخي فريوز، سكر كنزة،  دور رأس املال الفكري يف حتقيق   1

، 2011ديسمرب -14-13منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة ، كلية العلوم التجارية وعلوم التسيري ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، 

  .15ص
مذكرة ماجستري  - ENICAB-مؤسسة صناعة الكوابل ببسكرة: الشاملة ومواصفات االيزو يف تنافسية املؤسسة ، دراسة حالة عاليل مليكه، أمهية اجلودة  2

  .87بسكرة، ص–يف علوم التسيري  ، ختصص تسيري املؤسسات الصناعية ، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية ، جامعة حممد خيضر 
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ادية واملعنوية الالزمة ألداء العاملني باملؤسسة باملهام املنوطة �م وحتمل امليزة التنافسية من خالل توفر الوسائل امل

  .مسؤوليات مما جيعلهم  ينفذو�ا بكل دقة وفقا للربامج املسطرة

ويقصد �ا السيولة املالية اليت متلكها املؤسسة يف  حلظة زمنية معينة، فالتحكم يف تسيريها ميكن  :المتاحات المالية -5

املؤسسة  من احلفاظ على أحد حماور تواز�ا املايل من خالل حتديد االحتياجات املالية الالزمة لتمويل أنشطتها 

وجيه الصحيح واالستغالل العقالين ألموال املؤسسة ،والتحكم يف تسيريها يؤدي إىل اقتناص الفرص االستثمارية و الت

  1.وبالتايل التوسع يف نشاطها واكتساب حصة سوقية أكرب أو تنويع منتجا�ا

  أبعاد الميزة التنافسية: المطلب الثاني

  2:تتمثل أبعاد امليزة التنافسية يف

أن  أي مؤسسة عليها أن تركز على بعد التكلفة من أجل أن جتعل تكاليف إنتاج  Dibuvorthيرى :بعد التكلفة.1

حني رأى  املؤسسات اليت  Aqulanoetalوتسويق منتجا�ا أدىن من املؤسسات املنافسة هلا، وهو ما ذهب  إليه 

بكلفة أدىن من تسعى إىل احلصول على حصة سوقية أكرب كأساس لتحقيق جناحها وتفوقها هي اليت تقدم منتجا�ا 

بأن ختفيض سعر املنتجات يسهم يف زيادة الطلب  Ritzman and Krajenskyاملنافسني هلا ، ويوضح 

 .عليها،فضال عن أنه قد خيفض من هامش الربح إذا مل تنتج املؤسسة منتجا�ا بتكاليف منخفضة

ة وتفوقها من خالل متكينها من الوقوف أمام وميكن القول هنا أن بعد التكلفة يعد من الركائز األساسية يف جناح املؤسس 

املؤسسات املنافسة ومساعد�ا يف الوصول إىل أسعار تنافسية ملنتجات املؤسسة يف السوق،وإن عدم اهتمام املؤسسة 

  .بتخفيض كلفتها قد يكون وراء تدهورها وانسحا�ا من منتجات وأسواق قائمة

صول املؤسسة على القيمة املتوقعة اليت تتناسب مع رسالتها أن  ح Heizer and Rendreيرى : الجودة  بعد.2

يتطلب منها حتديد توقعات الزبائن ورغبا�م عن اجلودة والعمل على حتقيقها، وإن اجلودة بعد من املزايا التنافسية املهمة 

  .واليت تشري إىل أداء األشياء  بصورة صحيحة لتقدمي منتجات تتالءم مع احتياجات الزبائن

املرونة هي األساس لتحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة من خالل االستجابة السريعة للتغريات اليت قد  :د المرونة بع.3

حتدث يف تصميم املنتجات  ومبا يالءم حاجات الزبائن ،واملرونة تعين القدرة على إنتاج جمموعة واسعة من املنتجات 

                                                           
  .16ص  زروخي فريوز، سكر كنزة، مرجع سابق ،  1
اجلزائر، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية  ،ختصص اقتصاد –ياسني بوبكر، سلسلة الطلب وامليزة التنافسية ، دراسة حالة الوكالة التجارية لالتصاالت   2

  .17- 16ص2013-2012صناعي ، جامعة حممد خيضر بسكرة 
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عن االستجابة الحتياجات الزبون على تغيري العمليات إىل طرق   وإدخال منتجات جيدة وتعديل املوجودة بسرعة فضال

1:أخرى كتغيري طريقة وقت أداء العمليات ،فالزبون حيتاج إىل تغيري العمليات لتوفري أربع متطلبات هي  

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

 إلنتاج مزيج من املنتجاتوتعين قدرة العمليات :مرونة المزيج. 

 وتعين قدرة العمليات على التغيري يف مستوى الناتج أو يف مستوى نشاط اإلنتاج لتقدمي أحجام خمتلفة :مرونة الحجم

 .من املنتجات

 وتشري إىل قدرة العمليات لتغيري أوقات تسليم املنتجات:التسليم مرونة.  

سية للمنافسة بني املؤسسات الرتكيز على خفض املهل الزمنية و السرعة التسليم هو مبثابة القاعدة األسا :بعد التسليم.4

بأنه  Ritzmanو krajeuskyيف تصميم منتجات جديدة وتقدميها إىل الزبائن بأقصر وقت ممكن، وكما أشار 

  :يوجد ثالث أسبقيات لبعد التسليم تتعامل بالوقت هي

 استالم طلب الزبون ووقت االنتظار تقاس هذه السرعة  بالوقت املستغرق بني:سرعة التسليم. 

 وتعين تسليم طلبات الزبائن يف الوقت احملدد هلم من قبل املؤسسة:التسليم بالوقت احملدد. 

 وهي سرعة تقدمي منتج جديد وتقاس سرعة التطوير بالوقت بني توليد الفكرة وحىت التصميم : سرعة التطوير

 .النهائي للمنتج وتقدميه إىل السوق

اإلبداع هو ذلك املزيج من القدرات واالستعدادات واخلصائص الشخصية اليت إذا ما وجدت يف بيئة  :بداعبعد اإل.5

مناسبة ميكن أن ترقى بالعمليات العقلية لتؤدي إىل نواتج أصلية وجديدة سواء بالنسبة خلربات الفرد السابقة أو خربات 

  .اقات اإلبداعية يف أحد ميادين احلياة اإلنسانية املؤسسة أو العامل إذا كانت النواتج من املستوى االخرت 

فقد عرف اإلبداع على أنه النتيجة النامجة من إنشاء طريقة أو أسلوب  Schumpeterأما العامل االقتصادي األمريكي

  .جديد يف اإلنتاج وكذا التغيري يف مجيع املكونات املنتوج أو كيفية تصميمه

  :مخسة أشكال لإلبداع وهي Schumpeterولقد حدد 

 .إنتاج منتوج جديد -

  .إدماج طريقة جديدة يف اإلنتاج أو التسويق -

  .استعمال مصدر جديد للمواد األولية -

                                                           
التقين وأثره يف حتقيق امليزة التنافسية ، دراسة حتليلية ألراء عينة من مديري املنظمات الصناعية ، رسالة ماجستري يف علوم  اإلبداع، ألعبيديبشار حممد خليل   1

  .88، ص 2005واالقتصاد ، جامعة املستنصرية ،  اإلدارةإدارة األعمال ، كلية 
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  .فتح وغزو سوق جديد -

  . حتقيق تنظيم جديد للصناعة -

استراتيجيات الميزة التنافسية : المطلب الثالث  

ثالثة اسرتاتيجيات امليزة التنافسية وهي  اسرتاتيجية الريادة يف التكلفة ، اسرتاتيجية التميز،   M. Porter حدد

: اسرتاتيجية الرتكيز التالية واليت نوضحها يف الشكل التايل  

  )(Porterاالستراتيجيات التنافسية حسب   -(05)الشكل رقم 

   

   

  

  

 

علوم تسيري ، قسم العيهار فله ، دور اجلودة يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة ، رسالة ماجستري يف إدارة األعمال ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم ال: املصدر

  .107، ص2005اجلزائر ،  التسيري ، جامعة

:يتضح من خالل الشكل أن االسرتاتيجيات التنافسية تنقسم إىل  

  : إستراتيجية الريادة في التكلفة.1

هي إسرتاتيجية تنافسية تعتمد على التكلفة املنخفضة وموجهة إىل أسواق مستهدفة كبرية وتتطلب أساليب وأدوات "

الت البيعية ذات الكفاءة العالية ، ومالحقة مستمرة وحمكمة للتكلفة بغرض خفضها، ورقابة صارمة حمكمة تتعلق بالتسهي

  .1"عليها وعلى هامش الربح

  2:وحىت تتحقق النتائج املنتظرة من إتباع املؤسسة السرتاتيجيات التكلفة األقل يتطلب ذلك توافر مجلة من الشروط هي

                                                           

. 273،ص 2002اتيجية ، منهج تطبيقي ، دار اجلامعية ، اإلسكندرية ،مجال الدين حممد املرسي وآخرون، التفكري االسرتاتيجي واإلدارة اإلسرت   1  

، مذكرة ماجستري MOBILISالشركة اجلزائرية للهاتف النقال : هاليل وليد، األسس العامة لبناء مزايا التنافسية ودورها يف خلق القيمة دراسة حالة   2 

  .55ص ، 2009-2008املسيلة، -قتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة حممد بوضيافختصص علوم جتارية ، فرع اإلسرتاتيجية، كلية العلوم اال

  
  التمييز  التكلفة األقل

املستهدف سوق 

  ضيق

  إسرتاتيجية التميز   إسرتاتيجية الريادة يف التكلفة 

سوق املستهدف 

  واسع

  إسرتاتيجية الرتكيز

 

ي
س
ناف

 ت
ق

طا
الن
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  . ختفيض يف السعر إىل زيادة مشرتيات املستهلكني للسلعةوجود طلب مرن للسعر، وحيث يؤدي أي  -

  .ستهلكنيمنطية السلع املقدمة للم - 

  عدم وجود طرق كثرية لتمييز املنتج - 

  وجود طريقة واحدة الستخدام السلعة بالنسبة لكل املشرتين  -

  .حمدودية تكاليف التبديل أو عدم وجودها إطالقا بالنسبة للمشرتين -

  1: ذه اإلسرتاتيجية خيلق العديد من املخاطر نذكر منهاغري أن االعتماد على ه

 .سهولة تقليد هذه اإلسرتاتيجية، وهذا ما يشكل خطر على املؤسسة -

اخنفاض مستوى اجلودة ، نتيجة االهتمام الكبري بالتكاليف، مما يؤدي إىل تأثر مسعة املؤسسة وفقدا�ا لعدد من  -

 .زبائنها

احلاصلة يف السوق بسبب تركيز املؤسسة على ختفيض التكاليف ، وإمهال جانب عدم مواكبة التغريات التطورات  -

 .التكيف املؤسسة مع تلك التطورات

  :إستراتيجية التميز.2

وهي موجهة لسوق كبري احلجم، تعتمد على حتقيق سلع وخدمات متميزة وذات مكانة خاصة مقارنة باملؤسسات 

اجلودة، العالمة ، اخلدمة، وتركز هذه اإلسرتاتيجية على االبتكار والتطوير يف املنافسة ، وقد يكون هذا التميز على أساس 

املنتج أو اخلدمة، ويعد والء العمالء للمنتجات املميزة اليت تقدمها املؤسسة رغم تكاليفها العالية من أحد احلواجز 

  2.األساسية لدخول املنافسني اجلدد يف جمال صناعة املؤسسة

  3:أن تكون إسرتاتيجية التميز اخلاصة �ا ناجحة ودائمة البد من توفر عدة شروط نذكر منهاوحىت تضمن املؤسسة 

  .عندما يدرك العمالء مقدار االختالف والفرو قات يف املنتج أو اخلدمة ودرجة متيزه عن منتجات املنافسني -

  تعدد استخدامات املنتج ومدى توافقها مع حاجات املستهلك -

  .املنافسني يتبع اسرتاتيجيه التمييزوجود عدد كبري من  -
                                                           

  .56نفس املرجع السابق،   1
لتسيري تسيري ، قسم علوم االعيهار فله ، دور اجلودة يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة، رسالة ماجستري ، فرع  إدارة األعمال، كلية العلوم التجارية وعلوم ال 2

  .103، ص  2005،جامعة اجلزائر، 
  .119، ص 1998نبيل مرسي خليل، امليزة التنافسية يف جمال األعمال، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر،  3
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  1:ال خيلو من الصعوبات واملخاطر نذكر منها اإلسرتاتيجيةلكن تطبيق هذه 

 .قدرة املنافسني على التقليد ، مما يقلل من قدرة الزبائن من إدراك متييز املنتوج أو اخلدمة -

ييز منتجا�ا لعدم قدر�ا على االحتفاظ فقدان املؤسسة ملكانتها التنافسية بسبب انتهاء حاجة الزبائن لعامل مت -

 2.بتميزها لفرتة طويلة

خسارة بعض الزبائن واملستهلكني بسبب ارتفاع أسعار املنتجات املقدمة إليهم، وذلك نتيجة ضخامة التكاليف  -

  .اخلاصة بتمييز املنتجات مقارنة باملنافسني

  :إستراتيجية التركيز .3

، وتركيز التكامل )قطاع حمدود من السوق املستهدف( �دف هذه اإلسرتاتيجية إىل التحديد الدقيق للسوق املستهدفة 

عليها ، وهذا بدال من التعامل مع السوق ككل ، إذ تسعى املؤسسات إىل االستفادة من ميزة تنافسية يف قطاع السوق 

أقل من املنافسني ، أو منتجات متميزة من حيث اجلودة ، املستهدف بواسطة تقدمي منتجات ذات أسعار وتكلفة 

  .3املواصفات أو خدمة العمالء 

وكما تعتمد  4و الفكرة األساسية هلذه اإلسرتاتيجية هي تركيز املؤسسة على شرحية معينة يف السوق وحتاول تلبية طلبا�م،

  .ثر فعالية وكفاءةعلى افرتاض أساسي هو أنه ميكن املؤسسة استهداف سوق ضيق وخدمته بأك

  5: وتقوم إسرتاتيجية الرتكيز على بعدين أو متغريين مها

  .أي االعتماد على خفض املنتج يف ذلك من خالل الرتكيز على قطاع معني من السوق : التركيز مع خفض التكلفة -

  

                                                           
بنك الفالحة والتنمية الريفية ، مذكرة ماجستري يف علوم  التسيري، : منصوري رقية، دور نظم املعلومات يف تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة اجلزائرية دراسة حالة  1

   .89، ص 2008ختصص تسيري املؤسسات ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر ، 

ص 2014عمان ، –أمثلة وقضايا معاصرة ، دار صفاء للنشر والتوزيع  -مدخل -فاضل محد القيسي، علي حسون الطائي ، اإلدارة اإلسرتاتيجية نظريات  2 

285.  
ختصص إدارة أعمال ، كلية اقتصاد ،  دراسة تطبيقية يف املصارف احلكومية السورية ، مذكرة ماجستري،–وهيبة داسي ، دور إدارة املعرفة يف حتقيق ميزة تنافسية   3

  .82، ص 2007-2006جامعة دمشق، 
  .194، ص2013خضر مصباح إمساعيل الطيطي ، اإلدارة اإلسرتاتيجية ، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان،   4
  .344، 2008دار الفجر للنشر والتوزيع،  ترمجة عبد احلكم اخلزامى ،  اإلدارة اإلسرتاتيجية بناء امليزة التنافسية،. ىل.ديفيد -بتس.أ.روبرت   5
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و يعتمد هذا الشكل على متيز املنتج من خالل استهداف قطاع حمدود من السوق أو جمموعة من  :التركيز مع التميز- 

الرتكيز بنجاح وتعظيم نتائجها، يتطلب ذلك توفر عدة شروط نذكر  إسرتاتيجيةولتتمكن املؤسسة من تنفيذ . املشرتين

  1:منها

  عندما تتواجد جمموعات خمتلفة ومتميزة من املشرتين ممن هلم حاجات خمتلفة أو استخدامات 

  عندما اليوجد منافس أخر الحياول التخصص يف نفس القطاع املستهدف. 

  2.عندما ال تسمح موارد املؤسسة إال بتغطية قطاع سوقي معني 

 لرحبية ومعدل النموعندما تتفاوت قطاعات الصناعة بشكل كبري من حيث احلجم وا.  

  3:إن تطبيق هذه اإلسرتاتيجية يرافقها خماطر معينة نذكر منها

عندما يدخل املنافسون الكبار هذا القطاع وعلى نطاق واسع بسبب التالشي التدرجيي هليكله أو تالشي الطلب  -

  .أو تغريات تكنولوجية أو تغيريات يف أذواق املستهلكني

هذا القطاع وعلى نطاق واسع بسبب تفاعل الفروق بني هذا القطاع وغريه من عندما يدخل املنافسون الكبار  -

ظهور مؤسسات أخرى اليت تتبع إسرتاتيجية الرتكيز على نفس أجزاء . قطاعات أو تغيريات يف أذواق املستهلكني

  .القطاع السوقي

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .87منصوري رقية ،مرجع سابق، ص  1
على التسيري االسرتاتيجي للمؤسسات االقتصادية ، رسالة دكتوراه يف علوم التسيري،  ) NTIC(بلقيدوم صباح، أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة   2

  . 173، 2013-2012كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 
  .61هاليل وليد، مرجع سابق ،ص   3



صل الثالث                                                                                    المیزة التنافسیة

الحكم على جودتها والعوامل المؤثرة على 

إىل معايري احلكم على جود�ا، وكذلك العوامل 

تتحقق للميزة التنافسية مسة االستمرارية إذ أمكن للمؤسسة احملافظة على ميزة التكلفة األقل 

ميزة التنافسية أو متيز املنتج يف مواجهة املؤسسات املنافسة ،فمثلما هو احلال بالنسبة لدورة حياة املنتجات فإن لل

 دورة حياة الميزة التنافسية

  

مذكرة شني نوال ،دور األداء االسرتاتيجي يف حتقيق امليزة التنافسية للمنظمة دراسة حالة نفطال لتوزيع و تسويق املنتجات البرتولية،بسكرة ،

 خيضر، بسكرة حممدماجستري يف علوم التسيري ،ختصص تسيري املؤسسات ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،قسم علوم التسيري ،جامعة 

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

  .2011دیسمبر  14- 13الشلف ، 
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الحكم على جودتها والعوامل المؤثرة على  التنافسية، معاييرمحددات الميزة 

إىل معايري احلكم على جود�ا، وكذلك العوامل  بإضافةسنحاول يف هذا املبحث التعرف على حمددات امليزة التنافسية ، 

  محددات الميزة التنافسية 

  : تتحدد امليزة التنافسية للمؤسسة من خالل متغريين مها

تتحقق للميزة التنافسية مسة االستمرارية إذ أمكن للمؤسسة احملافظة على ميزة التكلفة األقل  :حجم الميزة التنافسية

أو متيز املنتج يف مواجهة املؤسسات املنافسة ،فمثلما هو احلال بالنسبة لدورة حياة املنتجات فإن لل

 1:دورة حياة كما هو موضح يف الشكل التايل

دورة حياة الميزة التنافسية): 06( الشكل رقم

شني نوال ،دور األداء االسرتاتيجي يف حتقيق امليزة التنافسية للمنظمة دراسة حالة نفطال لتوزيع و تسويق املنتجات البرتولية،بسكرة ،

ماجستري يف علوم التسيري ،ختصص تسيري املؤسسات ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،قسم علوم التسيري ،جامعة 

    

                                        

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

الشلف ، –األعمال العربیة في ظل االقتصادیات الحدیثة ، جامعة حسیبة بن بوعلي 
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محددات الميزة : المبحث الثالث

  إنشائها

سنحاول يف هذا املبحث التعرف على حمددات امليزة التنافسية ، 

  .  إنشائهااملؤثرة على 

محددات الميزة التنافسية :  األولالمطلب  

تتحدد امليزة التنافسية للمؤسسة من خالل متغريين مها

حجم الميزة التنافسية - 1

أو متيز املنتج يف مواجهة املؤسسات املنافسة ،فمثلما هو احلال بالنسبة لدورة حياة املنتجات فإن لل

دورة حياة كما هو موضح يف الشكل التايل

شني نوال ،دور األداء االسرتاتيجي يف حتقيق امليزة التنافسية للمنظمة دراسة حالة نفطال لتوزيع و تسويق املنتجات البرتولية،بسكرة ، :المصدر

ماجستري يف علوم التسيري ،ختصص تسيري املؤسسات ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،قسم علوم التسيري ،جامعة 

  .73،ص،2008،

  

  

                                                           
تواتي بن علي فاطمة ، نادیة مفیدة ، فعالیة رأس المال الفكري في تعزیز المیزة التنافسیة للمنظمة، مداخلة ضمن الملتقى الدول  1

األعمال العربیة في ظل االقتصادیات الحدیثة ، جامعة حسیبة بن بوعلي  تالفكري في منظما
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  1:وتتمثل مراحل دورة حياة امليزة التنافسية يف

تعد أصول املراحل بالنسبة للمؤسسة املنشئة للميزة التنافسية لكو�ا حتتاج للكثري من التفكري و :مرحلة التقديم -

ذروته يف النهاية  االستعداد املادي والبشري فخالل هذه املرحلة يبدأ إدراك الزبون هلذه امليزة فيتسع حجمها ليبلغ

 ).منو سريع(هذه املرحلة 

خالل هذه املرحلة تبدأ املؤسسات املنافسة يف تبين هذه امليزة فتعرف هذه األخرية استقرار نسبيا  :مرحلة التبني -

 .من حيث االنتشار، ليبدأ يف الرتاجع

 تراجع حجمها شيئا فشيئا تلم املؤسسات املنافسة �ذه امليزة فتجيد تقليدها مما يتسبب يف :مرحلة التقليد -

 .  متجها حنو الركود

يأيت هنا تقدمي تكنولوجيا جديدة لتحسني امليزة احلالية وتطويرها أو تقدمي ميزة تنافسية جديدة : مرحلة الضرورة -

حتقق قيمة أكرب للزبون ،فإذا مل تتمكن املؤسسة من التحسني أو احلصول على ميزة جديدة ،فإ�ا تفقد أسبقيتها 

  .ا ،ويكون من الصعب عليها العودة إىل التنافس من جديدمتام

يعرب النطاق عن مدى اتساع أنشطة وعمليات املؤسسة بغرض حتقيق مزايا تنافسية ،فنطاق النشاط : نطاق التنافس - 2

على املدى واسع ميكن أن حيقق وفرات يف التكلفة عن املؤسسات املنافسة من خالل استخدام نفس منافذ التوزيع 

ة قطاعات سوقية خمتلفة ،أو صناعات مرتابطة ،ومن جانب آخر ميكن للنطاق الضيق حتقيق ميزة تنافسية  من خلدم

خالل الرتكيز على قطاع سوق معية وخدمته بأقل تكلفة ،أو بتقدمي منتج مميز وتوجد أربعة أبعاد لنطاق اإلشراف من 

 2:شأ�ا التأثري على امليزة التنافسية وهي

يعكس مدى تنوع خمرجات املؤسسة والعمالء الذين يتم خدمتهم وهنا يتم اختيار ما بني الرتكيز على :القطاع السوقي - 

 .قطاع معني من السوق أو خدمة السوق ككل

يعرب عن مدى أداء املؤسسة ألنشطتها داخليا أو خارجيا باالعتماد على مصادر التوريد :النطاق الرأسي - 

  .الرأسي املرتفع مقارنة باملنافسني قد حيقق مزايا التكلفة األقل أو التمييزفالتكامل .املختلفة

                                                           
، بأوماش،  مذكرة ماجستري  يف مساح صوحل ، دور تسيري الكفاءات يف بناء امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية دراسة حالة مؤسسة مطاحن الكربى للجنوب  1

-2008ختصص إقتصاد وتسيري املؤسسة ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ، قسم العلوم االقتصادية ، جامعة حممد خيضر بسكرة ،  العلوم االقتصادية ،

  .9ص 2009
ة العلوم االقتصادية وعلوم سلمان حسني ، االستثمار األجنيب املباشر وامليزة التنافسية الصناعية  بالدول النامية مذكرة ماجستري ، فرع االقتصاد الكمي ، كلي  2

  . 60ص 2004التسيري ، قسم العلوم االقتصادية ، جامعة اجلزائر ، 



صل الثالث                                                                                    المیزة التنافسیةالف  
 

 

73 

ميثل عدد املناطق اجلغرافية أو الدول اليت تنافس فيها املؤسسة ويسمح هذا البعد من حتقيق مزايا :البعد الجغرافي - 

،وتربز أمهية هذه امليزة بالنسبة تنافسية من خالل تقدمي نوعية واحدة من األنشطة عرب عدة مناطق جغرافية خمتلفة 

  .للمؤسسات اليت تعمل على نطاق العاملي ،حيث تقدم منتجا�ا وخدما�ا يف كل أحناء العامل 

يعرب عن مدى الرتابط بني الصناعات اليت تعمل يف ظلها املؤسسة فوجود روابط بني األنشطة املختلفة  :قطاع النشاط - 

 .تحقيق مزايا تنافسية عديدةعرب عدة صناعات من شأنه خلق فرص ل

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

  :معايير الحكم على جودة الميزة التنافسية : المطلب الثاني 

  :تتحدد نوعية ومدى جودة امليزة التنافسية بثالث ظروف

 1:ميكن تقسيم امليزة  التنافسية على درجتني:الميزةمصدر .1

مزايا تنافسية من مرتبة منخفضة مثل التكلفة األقل لكل من قوة العمل واملواد اخلام، مما يسهل نسبيا تقليدها   - 

 .وحماكا�ا من قبل املؤسسات املنافسة

دمي منتج أو خدمة من نوعية والتفرد من تقمزايا تنافسية من مرتبة مرتفعة وتكون يف تكنولوجيا العلمية ،متيز  - 

 :،السمعة الطيبة بشأن العالمة أو عالقات وطيدة مع العمالء ،وتتصف هذه املزايا بعدة خصائص أمههامعينة

  لتحقيق هذه املرتبة ال بد من توفري مهارات وقدرات من مستوى مرتفع مثل األفراد املدربني تدريبا خاصا، كذلك

 .الداخلية والعالقات الوثيقة والوطيدة بني مع كبار العمالءالقدرات الفنية 

  تعتمد على استمرار االستثمار ملدة طويلة والرتاكم يف التسهيالت املادية والبحوث والتطوير وهنا ميكن القول أن

 .تجات أو اخلدماتاملزايا املرتتبة عن التكلفة األقل قابلية لالستمرار أو التواصل عن املزايا املرتبة عن متييز املن

  

                                                           
والتوزیع في تحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسة دراسة حالة مطاحن الجنوب بسكرة ، مذكرة ماجستیر في العلوم  اإلعالنحیمر مریم ، دور إستراتیجیتي   1

ص 2013-2012، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم االقتصادیة ،  جامعة محمد خیضر بسكرة ، صناعي  اقتصاداالقتصادیة ، تخصص 

69 -70.  
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إن اعتماد املؤسسة على ميزة واحدة فقط،مثل تصميم املنتج بأقل تكلفة :عدد مصادر الميزة التي تمتلكها الشركة .2

لذا يستحسن تعدد مصادر امليزة التنافسية لكي يصعب على املنافسني   1جيعلها أكثر تقليدا من طرف املنافسني ،

.تقليدها  

على املنظمات أن تقوم خبلق مزايا جديدة قبل قيام املؤسسات : والتجديد المستمر في الميزةدرجة التحسين .3

  2.املنافسة بالتقليد أو حماكاة امليزة القائمة حاليا

  العوامل المؤثرة على إنشاء الميزة التنافسية: المطلب الثالث

  :ر منها تنشأ امليزة التنافسية نتيجة لعوامل داخلية أو عوامل خارجية ، نذك

  :  العوامل الخارجية.1

إن التغري يف احتياجات العميل أو التغريات التكنولوجية أو االقتصادية أو القانونية ميكن أن تفقد امليزة التنافسية قيمتها 

  .التغرياتيف حني ختلق ميزة تنافسية لبعض املؤسسات نتيجة لسرعة رد فعلهم على 

ويعتمد هذا على مرونة املؤسسة وقدر�ا على  اخلارجية،من هنا تظهر أمهية قدرة املؤسسة على سرعة استجابة للمتغريات 

  .3ووجود نظام معلومات أصال التغريات،متابعة املتغريات عن طريق حتليل املعلومات وتوقع 

   :العوامل الداخلية .2

امتالك املؤسسة للموارد ال تتوفر لدى املنافسني اآلخرين أو القدرة على بناء وشراء قدرات ال تكون متوفرة لدى 

املؤسسات املنافسة ، من بينها االبتكار واإلبداع اللذين هلما دور كبري يف خلق ميزة تنافسية ، وال ينحصر اإلبداع هنا يف 

                                                           
االقتصادیة وعلوم التسییر ، قسم  مالنعاس صدیقي ، أهمیة نظم المعلومات في تدعیم المیزة التنافسیة ، مذكرة ماجستیر ، تخصص تسویق ، كلیة العلو   1

  .113،ص 2005معة سعد دحلب بالبلیدة ، علوم التسییر جا

  
، مصطفى بداوي ، رأس المال الفكري كمدخل لتعزیز وتحقیق میزة تنافسیة مستدامة ، مداخلة ضمن الملتقى العلمي حول إدارة وقیاس  نذیرنذیر الدین بن  2

  .6، ص2008ماي - 14-13رأس المال الفكري في منظمات األعمال العربیة ، جامعة البلیدة الجزائر ، یومي 

عمان، اإلداریة،بحوث وأوراق عمل المنظمة العربیة للتنمیة  والخاصة،إدارة اإلستراتیجیة ودعم القدرات التنافسیة للمؤسسات العامة  سلطان،عطیة صالح   3 

  .306، صاألردن
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بداع يف اإلسرتاتيجية  واإلبداع يف أسلوب العمل أو التكنولوجيا املستخدمة أو تطوير املنتج أو اخلدمة ،ولكنه يشمل اإل

 .1اإلبداع يف خلق فائدة جديدة

  عوامل نشأة الميزة التنافسية  ) 07( الشكل رقم              

  

  

  

  

    

  

  

املنظمة العربية للتنمية  عمل،حبوث وأوراق  واخلاصة،ودعم القدرات التنافسية للمؤسسات العامة العربية  اإلسرتاتيجية اإلدارة سلطان،عطية صالح : المصدر

.306 ، ص2008 األردن، عمان،، اإلدارية  

  

  

  

  

  

  

                                                           
كري في ححو زروقي أمال ، زیان بروجة علي ، رأس المال الفكري كمیزة تنافسیة للمؤسسة الفندقیة مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول رأس المال الف  1

دیسمبر -14-13، جامعة حسیبة بن بوعلي ، الشلف ،  رالتسییمنظمات األعمال العربیة في ظل االقتصادیات الحدیثة ، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم 

   .9، ص2011

 ظهور امليزة

وجود قدرات مميزة وخاصة 

يف املنتجات  اإلبداع

 عوامل خارجية عوامل داخلية

سرعة رد الفعل والقدرة على 

 استغالل التغريات اخلارجية
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    رأس المال الفكري و تحقيق الميزة التنافسية ال: المبحث الثالث

رأس املال البشري، رأس ( سنحاول يف هذا املبحث التعرف على الدور الذي يلعبه الرأس املال الفكري مبختلف أبعاده

  : يف حتقيق امليزة التنافسية وذلك كما يلي) املال اهليكلي ، رأس املال العالئقي

  دور رأس المال البشري في تحقيق الميزة التنافسية: المطلب األول

ملال البشري مورد اسرتاتيجي ال حمدود من اإلبداع واالبتكار واملعارف األساسية ما جيعل منه قيمة حقيقية يعترب رأس ا  

للمؤسسة ، هذه األخرية اليت تكمن قيمتها يف قيمة رأس ماهلا البشري وكفاء�ا وقدر�ا على توظيف معارفها الكامنة و 

  .ة حتويلها إىل تطبيقات حتقق هلا ميزة تنافسية مستدام

حيث  1فمن منطلق كون رأس املال البشري املعرفة املتخصصة احملفوظة يف ذهن العامل الفرد واليت ال متتلكها املؤسسة،  

عندما تقوم  املؤسسة بتدريب  مستمر ألفرادها ألجل التعلم واكتساب معارف جيدة  اليت تنتج عن تدفق مستمر 

ألفكار جديدة من خالل روح اإلبداع واالبتكار ، فإنه يساعدها على التكيف والتجاوب والتأقلم  مع تقلبات السوق 

كثر يزيد من قدر�م على إدراكهم وفهمهم لألعمال اليت يقومون وتطورات احمليط ، كما أن العمل على تطوير مهارات أ

�اما يؤدي إىل إجنازها بأقل تكلفة ممكنة وقلة هدر للموارد واألخطاء  ما يعين حتقيق ميزة الكلفة األقل هذا من جهة ، 

هم يف حتفيزهم للعمل ومن جهة أخرى فإن  منح حرية التصرف لألفراد يف اجناز األعمال واملشاركة يف حل املشاكل يسا

  .أكثر وإطالقهم العنان  لطاقا�م وابتكارا�م ما يعين حتقيق ميزة التميز للمؤسسة

   دور رأس المال الهيكلي في تحقيق الميزة التنافسية: المطلب الثاني

ا�ا واالحتفاظ �ا إن جناح أي مؤسسة يف حتقيق أهدافها يتوقف على هيكلها التنظيمي املتمثل يف املعرفة اليت يتم اكتس  

فإذا كان اهليكل التنظيمي مرن يساعد املؤسسة على التكيف باستمرار مبا يناسب والتطورات  2يف اهلياكل واألنظمة،

اخلارجية ، هذا وإذا كانت متتلك نظام اتصال فعال يساعدها بشكل كبري على تبادل املعلومات وتدفقها ما جيعلها على 

رئة يف السوق لتحاول تبين التطورات العلمية والتقنية يف جمال التكنولوجيا احلديثة ما يزيد من اطالع دائم بالتغريات الطا

  .    قدرة املؤسسة على اإلبداع وبأقل تكلفة ممكنة ، وهو ما يعين حتقيق ميزة تنافسية

                                                           

: املؤمتر العلمي حولعبد الكرمي قندوز، رضوان إنساعد ، حنو تطوير رأس املال الفكري وتوجيهه لتنويع القاعدة االقتصادية باجلزائر ، ورقة حبثية قدمت إىل   1 

  .2008،  14-13التسيري، جامعة سعد دحلب  البليدة،  إدارة وقياس رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم
لمؤمتر العاملي التاسع دربايل سهام ، زيتوين عبد القادر، رأس املال الفكري ، احلاجة الفعلية للمصارف اإلسالمية يف ظل اقتصاد املعرفة ، ورقة حبثية قدمت ل  2

  .7،ص2013ديسمرب  10-9من منظور إسالمي ، اسطنبول ،تركيا ، لالقتصاد والتمويل اإلسالمي ، النمو، العدالة ، االستقرار ،
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  دور رأس المال العالئقي في تحقيق الميزة التنافسية : المطلب الثالث

العالئقي طبيعة العالقات اإلسرتاتيجية اليت تربط املؤسسة بعمالئها ومورديها ومنافسيها أو أي طرف يعكس رأس املال   

  1.ميكن أن يساهم يف تطوير األفكار وترمجتها إىل خدمات ومنتجات مميزة

ه أي تتبع وعليه فعندما �تم املؤسسة به وتعمل على تلبية حاجاته وكذلك تعمل على االستجابة السريعة ملختلف مشاكل

وحتلل احتياجاته ، وبتفعيل نظام معلومات جيد يف إطار تسجيل خدماته ، التواصل بينها وبينه وأكثر من ذلك عندما 

متنح مزايا إضافية له وتعمل مبقرتحاته وتعطي حرية له يف اإلبداء برأيه يف كل ما يتعلق باملنتج ، كل هذا يساعد املؤسسة 

ءم مع ما يريده العميل وهذا يؤدي إىل خفض التكاليف وقلة األخطاء  وإنتاج منتجات يف تقدمي منتجات وخدمات تتال

ذات جودة عالية يف وقتها احملدد دون معيب ، وبالتايل يؤدي إىل كسب والئهم ورضاهم وتعزيز الثقة وبناء عالقة جيد 

  .معهم  وهو ما ميثل ميزة تنافسية للمؤسسة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
اإلنسانية ، العدد  مساليل حيضيه، التسيري االسرتاتيجي لرأس املال الفكري وامليزة التنافسية املستدامة للمؤسسة ، جامعة حممد خيضر بسكرة ، جملة العلوم  1

  .2004السادس ، 
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  :خالصة الفصل الثالث

من خالل تناولنا لإلطار النظري للميزة التنافسية خلصنا إىل أن امليزة التنافسية هي ميزة أو عنصر تفوق املؤسسة يتم   

حتقيقه يف حالة إتباعها إلسرتاتيجية معينة للتنافس ، لذلك �تم املؤسسة بالبحث والتنقيب عليها من مصادرها املختلفة 

التكنولوجيا ، اجلودة ، املوارد البشرية وغريها من املصادر األخرى ،هذا وتعتمد :  منهاوهي يف احلقيقة متعددة ومتنوعة 

املؤسسة يف سبيل حتقيق ميز�ا التنافسية على اسرتاتيجيات متكنها من تفرد خباصية أو جمموعة من اخلصائص اليت متيز 

  .الرتكيز ، إسرتاتيجية  التكلفة منتجا�ا عن منتجات منافسيها من بني هذه االسرتاتيجيات  إسرتاتيجية 

هذا وخلصنا أيضا إىل أن لرأس املال الفكري ومبختلف أبعاده دور مهم يف حتقيق امليزة التنافسية سواء خبفض التكلفة أو 

  .   التميز غري أن ذلك يبقى نظريا حيتاج إىل إسقاط على أرض الواقع ، هذا ما سنحاول التعرف عليه يف الفصل املوايل
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  :تمهيد

من خالل الفصلني السابقني، وكذا ، وامليزة التنافسية املتعلقة برأس املال الفكريبعد استعراض أهم املفاهيم النظرية     

 الفكري يف حتقيق امليزة التنافسية مبؤسسة النسيجسنحاول من خالل هذا الفصل دراسة دور رأس املال و العالقة بينهما، 

  .بسكرة (TIFIB) و التجهيز

  :من خالل هذا الفصل سوف نتطرق إىل العناصر التالية

  .بسكرة - TIFIB- مؤسسة النسيج والتجهيز تقدمي: المبحث األول

  .حتليلهاو عرض نتائج الدراسة :المبحث الثاني

  .اختبار الفرضيات:المبحث الثالث
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  بسكرة-TIFIB-تقديم مؤسسة النسيج والتجهيز : المبحث األول

يف الرؤية املستقبلية للحكومة اجلزائرية للتخلص من حالة التبعية للخارج اليت كانت تعاين منها بعد االستقالل يف مجيع  

الوحدات للغزل والنسيج وهذا ما افرز  ا�االت ومن بينها جمال النسيج قررت السلطات الوطنية إنشاء مصلحة من

الصناعات النسيجية اللذان أدجما فيما بعد يف الشركة الوطنية للصناعات  ومؤسسةاخلياطة  مؤسسةميدانيا ظهور 

  .بتبسة SONITEXالنسيجية 

  :محل الدراسة بالمؤسسة التعريف :المطلب األول

بعد سنوات من التبعية شبه التامة للخارج من جانب  sonitexظهرت املؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية  - 

املنتجات النسيجية، وكان إنشائها عبارة عن حماولة االستغناء عن اخلارج والسعي وراء النهوض بالصناعة 

اجلزائر، وذلك  sonitexللخياطة والصناعات النسيجية  مؤسسةالنسيجية بالوطن، ففي البداية مت إنشاء 

، وهدفها حتقيق إكتفاء يف جمال النسيج 21/1966والصادر بتاريخ  66/218مبوجب مرسوم رقم 

  .باإلستغالل األمثل للمواد املتاحة

احلديثة، وتستهلك مواد أولية  باآلالتوحدة إنتاجية جمهزة  31وتوسعت حيث أصبحت تضم  املؤسسةتطورت هذه 

  .اخل... خمتلفة نذكر منها القطن، الصوف،والبوليسرت والفيسكوز 

  (SONITEX)عادة هيكلة المؤسسة للصناعات النسيجية  إ  -

بالكامل وأصبح "  sonitex"وبعد سنوات عّدة انفصلت مركبات عن املؤسسة األم واستقلت بذا�ا، حيث إحنلت 

وهي خمتصة يف القطن " Ecotex"جمال النسيج قائما على املركبات أو املديريات املنفصلة نذكر منها 

 . 04/02/1982بتاريخ  397/82الغزل والنسيج احلريري  أنشأت حتت القرار رقم تصة يف خم"ELATEX"و

  مديريات المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية -

  DITRITEXالنسيجية  املنتجات لتوزيع الوطنية املؤسسة .1

 INDITEXالصناعية   لألنسجة الوطنية املؤسسة .2

 ECOTEX القطنية  اجلاهزة املالبس لتفصيل الوطنية املؤسسة .3

 SOITEXاحلريرية   النسيجية للصناعات الوطنية املؤسسة .4

 ELATEXالصوفية   النسيجية األلياف الوطنية املؤسسة .5

 COTITEXالصوفية   النسيجية للصناعات الوطنية املؤسسة .6
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  SONITEXالنسيجية  للصناعات الوطني المخطط): 08(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  .املؤسسة من وثائق:المصدر

  محل الدراسةTIFIBنشأة مؤسسة صناعة النسيج والتجهيز : الثانيالمطلب 

 71.9شهرا وبتكلفة قدرها  40وذلك بعد مدة اجناز قدرها ,1982أفريل  11بدأت وحدة النسيج العمل الفعلي يف 

  .مليار سنتيم

  :وقد تكفلت باجناز هذا املشروع جمموعة من الشركات األجنبية املتخصصة وذلك على النحو التايل

  .؛وتكفلت باخليوط"FA MATEX"فما تكس  مؤسسة-  

  .باهلندسة املدنية للمشروع؛وتكفلت "ingra"وانقرا   " indritre"   أندريرت مؤسسة- 

  وتكفلت بالتكوين التقين للعمال وتركيب اآلالت؛  marezoto"اإليطالية مارزوتو  مؤسسة- 

  :وقد مرت عملية اإلجناز بعدة مراحل ميكن حصرها يف اآليت

  SENRIإجناز الدراسات من قبل : 1976افريل  -

  FAMATEXإمضاء العقد بني الشركة الوطنية للصناعات النسيجية وشركة النسيج األملانية : 1976ديسمرب -

 .املستلزماتانطالق األشغال بعد حتقري : 1977ديسمرب  -

 .بداية تركيب التجهيزات اخلاصة باملركب : 1978ديسمرب  -

  االنطالقة التجريبية" بداية التشغيل : 1979ديسمرب  -

 .جترييبوضع خمطط اإلنتاج مبعدل إنتاج  :1980ديسمرب  -

SONITEX 

DISTRIT
EX 

INDITE
X 

COTITEX ECOTEX SOITEX ELATEX 

وحدة 
 تیارت

وحدة 
 بسكرة

وحدة 
سوق 

 أھراس

وحدة 
 خنشلة
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 . االنطالقة الفعلية والرمسية لإلنتاج: 1982افريل  11 -

حىت استقرت على شكلها األخري  ELATEXإىل  SONITEXانتقلت من : 1983ماي  13 -

TIFIB.  

عماهلا بلغ عدد مقرها االجتماعي يف املنطقة الصناعية بسكرة،  TEXMACO وأصبحت تابعة للشركة القابضة، مثّ 

   .2014عامل خالل سنة  263

  TIFIBمؤسسة صناعة النسيج والتجهيز بسكرة  علىالتعرف :المطلب الثالث

   :الدراسة حمل املؤسسة عن شاملة نظرة سيعطي لنا الذي التايل اجلدول يف باملؤسسة املتعلقة املعلومات لقد خلصنا

  TIFIBلمؤسسة  تعريفية بطاقة )02(الجدول رقم 

بتاريخ  219/98التوثيق  عقد مبقتضى تأسست  والتسمية التأسيس تاريخ

  .بسكرة وجتهيز نسيج اسم حتت 7/6/1998

 الصناعية املنطقة 130 رقم ب ص، سنة، 99 ملدة    االجتماعي  واملقر املدة

  .بسكرة

  .مسامهة شركة  القانوين الشكل

  .النسيج وتسويق جتهيز نسيج،  املؤسسة مهن

 من مركب خليط عالية، جودة ذات أنسجة صناعة  املؤسسة منتجات

  .الصناعي احلرير لتحضري )مركب سيليلوزي(بوليستري، 

 حاليا يعملون مستخدم 363 من تتكون عاملة يد  البشرية املوارد

  .اليوم دورتني يف بنظام

 و دورتني بنظام العمل عند مرت 6000000  اإلنتاجية الطاقة

  .دورات بثالث عند العمل مرت 9000000

  .المؤسسة وثائق :المصدر

   بسكرة-TIFIB-التنظيمي لمؤسسة النسيج والتجهيز  الهيكل:المطلب الرابع

 اهليكل فإن ومنه ، به تقوم الذي والنشاط شكلها بتغري يتغري �ا خاص تنظيمي هيكل مؤسسة لكل أن املتعارف من

كالتايل  يشمل مديريات ، كل مديرية حتتوي مصاحل وفروع،  وهو   بسكرة TIFIB والتجهيز النسيج ملؤسسة التنظيمي

  كما يوجد �ا فروع نقابة وجلنة املسامهة خاصة بالعمال وهي كما يلي
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  للمؤسسة التنظيمي الهيكل تحليل

يتكون من جمموعة من املديريات، حيث تضم كل  بسكرة، - TIFIB –اهليكل التنظيمي ملؤسسة النسيج والتجهيز 

  :مديرية جمموعة من املصاحل والفروع، تتمثل هذه املديريات يف

 املديرية العامة.  

 مديرية احلماية واألمن والىت تضم نيابة مديرية املوارد البشرية والوسائل، الىت سوف نأيت على شرحها فيما بعد.  

 مديرية اإلدارة واملالية.  

 تجارة والتموينمديرية ال.  

 مديرية الصيانة.  

  مديرية اإلستغالل 

  :يلي ما على الهيكل هذا يحتوي

ويشرف عليها مدير مكلف باملوارد البشرية وهو  ؛ومصلحتنيسكرترية تضم   :البشرية والوسائل الموارد مديرية .1

 إىل مقسمة وهي العمال وتكوين تسيري يف دورها الذي تربطه عالقة مع كل املصاحل وكذلك املدير العام ؛ويتمثل

  :مصلحتني

وتنقسم إىل  .تشغيل أو تكوين كان سواء باملستخدمني يتعلق ما بكل �تم :البشرية الموارد صلحةم  . أ

 .فرع املوارد البشرية وفرع األجور:فرعني

 .والتنظيف االجتماعية الشؤون النقل، وسائل بتسيري �تم :العامة الوسائل مصلحة   . ب

وهي تضم سكرترية ومصلحة واحدة وهي مصلحة احملاسبة العامة اليت شرف عليها :والمالية مديرية المحاسبة .2

 .مكلف باحملاسبة واملالية والذي يقوم بتسجيل كل العمليات يف دفرت احملاسبة لتحليلها

 :وهي تضم سكرترية وثالث مصاحل: الصيانة مديرية .3

  .وتصلح كل األعطاب امليكانيكيةيشرف عليها رئيس مصلحة مكلف بصيانة :صلحة الصيانةم  . أ

 .تقوم برتميم املباين ودهنها؛حيث يشرف عليها رئيس مصلحة:مصلحة الملحقات  . ب

 .ويشرف عليها رئيس مصلحة مكلف بتسيري شؤون كهرباء اآلالت والكهرباء العامة:مصلحة الكهرباء  . ت

  :ثالث مصالح وهي تضم سكرتيرة و : والتجارة ديرية التموينم   . ث

 .وخارجيا حمليا القماش بيع هو ودورها :التجارة مصلحة  . ج

 :إىل وتنقسم املواد، مجيع ختزين يف دورها يتمثل :المخزون تسيير مصلحة  . ح
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 .الكيميائية املواد تسيري فرع األولية، املواد تسيري فرع املنتجات، تسيري فرع

 يشرف عليها رئيس مصلحة مكلف بكل مشرتيات واحتياجات املؤسسة: صلحة الشراءم  . خ

   :مخسة فروع إىل تنقسم القماش أنواع كل بربجمة تقوم اليت الربجمة مصلحة على حتتوي و:االستغالل مديرية  . د

 اإلنتاجية العملية يف للدخول اخليط حتضري دوره :التحضير فرع.  

 القماش نسج بعملية القيام دوره :النسيج فرع. 

 نسجه بعد بالقماش تقع اليت األخطاء تصليح دوره :التصليح فرع.  

 القماش وجتفيف غسل دوره :الرطب التجهيز فرع. 

 وتغليفه ومراقبته وكفه النهائي القماش كي دوره :النهائي التجهيز فرع.  
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  عرض نتائج الدراسة و تحليلها: المبحث الثاني

مدى صدق أداة  الدراسة وثبا�ا  يث سنتعرف أوال علىهذا املبحث عرض نتائج الدراسة امليدانية حب سنحاول من خالل

يف املطلب األول، أما خصائص مبحوثي الدراسة فنتعرف عليها يف املطلب الثاين وبالنسبة للمطلب الثالث سنخترب ما 

  . إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال،مث حتليل حماول االستبانة من خالل املطلب الرابع

  و ثباتها صدق أداة الدراسة : المطلب األول

  صدق أداة الدراسة : أوال

قدرة االستبانة على قياس املتغريات اليت صممت لقياسها وللتحقق من صدق Validity) (يقصد بصدق األداة

 االستبانة املستخدمة يف البحث نعتمد على الصدق الظاهري وذلك للتأكد من أ�ا ختدم أهداف البحث من خالل

 وطلب إليهم إبداء رأيهم من حيث مدى.خيضر بسكرة   حممدعرضها على جمموعة من احملكمني من األساتذة جبامعة 

وطلب إليهم أيضا النظر يف مدى كفاية أداة البحث من حيث عدد العبارات ومشوليتها وتنوع  للمحتوى مناسبة العبارة 

يرو�ا مناسبة فيما يتعلق بالتعديل أو التغيري أو احلذف وفق ما  حمتواها وتقدمي مستوى الصياغة اللغوية،أو أي مالحظة

  .يراه احملكم الزما

: قمنا بدراسة مالحظات احملكمني ،واقرتاحا�م، ومت إجراء تعديالت يف ضوء توصيات وآراء  هيئة احملكمني مثل بعدها 

تصبح أكثر مالئمة وهذا لتصبح  ،وكذلك تعديل بعض الفقرات لتعديل حمتوى بعض الفقرات ،وحذف بعض الفقرات

  . االستبانة أكثر فهما وحتقيقا لألهداف

وقد اعتربنا أن األخذ مبالحظات احملكمني وإجراء التعديالت املطلوبة هو مبثابة الصدق الظاهري ،وبذلك اعتربت أن 

  .األداة صاحلة لقياس ما وضعت ألجله
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  :ثبات أداة الدراسة: ثانيا

على النتائج نفسها لو كرر البحث يف ظروف مشا�ة باستخدام األداة نفسها،ويف هذه  ويقصد �ا مدى احلصول 

الذي حيدد مستوى قبول أداة القياس مبستوى   "ألفا كرونباخ"الدراسة مت قياس ثبات التجانس ألدائها باستخدام معامل 

  :فأكثر حيث كانت النتائج كما يلي0.60

  :معامالت الصدق والثبات )03(الجدول

  معامل الصدق   معامل ألفا كرونباخ   عدد العبارات   المحور

  0.915  0.838  5  املال البشري رأس 

  0.892  0.796  4  رأس املال اهليكلي 

  0.882  0.779  4  رأس املال الزبوين 

  0.957  0.916  13  رأس المال الفكري 

  0.880  0.776  3  التكلفة 

  0.898  0.808  4  اجلودة 

  0.925  0.857  4  املرونة

  0.904  0.818  4  التسليم 

  0.959  0.921  4  اإلبداع 

  0.972  0.945  19  الميزة التنافسية 

  0.979  0.959  32  االستبانة  ككل 

 SPSS V 19     .من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج :المصدر
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وهي نسبة جيدة ) 0.916( من خالل اجلدول نالحظ أن معامل ألفا كرونباخ  مرتفع بالنسبة حملور رأس املال الفكري 

وهي ) 0.959( بلغبينما معامل الثبات االستبانة ككل ) 0.945( أما بالنسبة إىل حمور امليزة التنافسية فكانت النسبة 

داة البحث مما جيعلها على ثقة كاملة بصحتها وصالحيتها لتحليل ، و�ذا نكون قد تأكدنا من ثبات أنسبة مرتفعة

، كما هو موضح " ألفا كرونباخ" ملعامل الثبات الرتبيعيهذا وقد مت حساب صدق احملك من خالل أخذ اجلذر . النتائج

جدا  وهو معامل جيد)0.979(إذ جند معامل الصدق الكلي ألداة البحث ألداة البحث بلغ ) 03(يف اجلدول رقم 

ومناسب ألغراض وأهداف هذا البحث ، كما نالحظ أيضا أن مجيع معامالت الصدق حملاور البحث وأبعادها كبرية جدا 

  .ومناسبة ألهداف هذا البحث

  :خصائص مبحوثي الدراسة:المطلب الثاني 

الوظيفية الشخصية ) السمات(فيما يلي سوف نتطرق إىل دراسة خصائص مبحوثني عينة الدراسة حسب املتغريات    

  :وفق اجلدول التايل

  .والوظيفية توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية  )04(الجدول             

  النسبة المئوية  التكرار  فئات المتغير  المتغير

  

  الجنس

 % 64.1  25  ذكر

  %35.9  14  أنثى

  %100  39  المجموع

  

  

 العمر

  %23.1  9  سنة 30اقل من 

  %53.8  21  سنة 40إىل اقل من  30من 

  %10.3  4  سنة 50إىل اقل من  40من 
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  %12.8  5  سنة فأكثر50من 

  %100  39  المجموع

  

  

المؤهل 

  العلمي

  %61.5  24  ثانوي

  %10.3  4  تقين سامي

  %7.7  3  دراسات عليا

  %12.8   5  ليسانس

  %7.7   3  مهندس

 %100  39  المجموع

  

مجال 

الوظيفة 

  %5.2  2  أعمال فنية

  %28.1  11  أعمال إدارية غري إشرافية

  %66.7  26  أعمال إدارية إشرافية
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 .SPSS.V17باالعتماد على برنامج  الطالبةمن إعداد :المصدر 

يف حني ) % 64.9(إن غالبية املبحوثني كانوا من الذكور، حيث بلغت نسبتهم  )04(رقم يظهر من اجلدول        

  .من ا�موع أفراد العينة البحث أو الدراسة) %36.1(نسبة اإلناث  بلغت

يف حيث )%53.8(احتلت أعلى نسبة بواقع ) سنة 40إىل اقل من  30من (بالنسبة للمتغري العمر فنجد أن الفئة     

من (العمرية ، أما نسبة املبحوثني ضمن الفئة )%23.1(بلغت ) سنة30اقل من (نسبة املبحوثني ضمن الفئة العمرية 

 50(، ويف األخري جند أن نسبة املبحوثني الذين ينتمون إىل الفئة العمرية )%10.3(بلغت ) سنة 50إىل اقل من  40

  ).%12.8(بلغت ) سنة فأكثر

، مقابل الثانويمن املبحوثني حاصلني على شهادة ) %61.5(بالنسبة ملتغري املؤهل العلمي للمبحوثني فقد وجد إن    

 من محلةأما كل  ، )%10.3(تقين سامي، يف حني كانت نسبة محلة شهادة ليسانسن محلة شهادة م) 12.8%(

�ذا نستنتج أن نسبة محلة شهادة ثانوي ومحلة ، )%  7.7( على التوايل شهادة دراسات عليا و مهندس كانت نسبتهما

  .األخرىشهادة ليسانس هي نسبة كبرية مقارنة باملستويات التعليمية 

  الحالية
  %100  39  المجموع 

  

  

سنوات 

  الخبرة

  %25.6  10  سنوات 5اقل من 

  %30.8  12  سنوات10سنوات إىل اقل من 5من 

  %10.3  4  سنة 15اىل اقل من 10من 

  %33.5  13  سنة فأكثر 15من 

 %100  39  المجموع
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يف حني بلغت ) %66.7(نسبة إداريني إشرافينيأما فيما يتعلق مبتغري جمال الوظيفة احلالية فان غالبية املبحوثني كانوا    

  )%5.2(من جمموع أفراد عينة البحث، وجاءت نسبة العاملني بالوظائف الفنية) %28.1( اإلداريني غري إشرافينينسبة 

و  ،)سنة فأكثر 15من( جمال يفخرب�م  تقعمنهم ) %33.5( أنملبحوثني جند تدقيق يف سنوات اخلربة لدى االوعند    

من ) %25.6(، يف حني جند أن )سنوات 10إىل اقل من  5من (من املبحوثني  تقع خرب�م يف ا�ال ) 30.8%(

فقد حددت نسبتهم )  15 إىل أقل من 10(األفراد الذين بلغت خرب�م  سنوات، أما 5 عنخرب�م  تقل املبحوثني

  .لدراسةمن جمموع األفراد عينة ا) 10.3%(

  :إختبار التوزيع الطبيعي :المطلب الثالث

هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال، وهو اختبار ضروري يف حالة اختبار مسر نوف ملعرفة -سنعرض اختبار كو�روف

  .يكون توزيع البيانات طبيعياالفرضيات ألن معظم االختبارات املعلمية تشرتط أن 

  )(sample Kolmogorov- Smirnovاختبار التوزيع الطبيعي : )05(الجدول رقم 

  sig مستوى الداللة Zقيمة  األبعاد

  0.543  0.801  رأس املال البشري

  0.594  0.770  رأس املال اهليكلي 

  0.176  1.103  رأس املال العالئقي

وهذا يدل ) 0.05( من مستوى الداللة املعتمد أكرب حمورمستوى الداللة لكل  قيمةأن  ما نالحظه من اجلدول أعاله

  .على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي،و جيب استخدام االختبارات العلمية

  ).اإلجابة على األسئلة البحث( تحليل محاور االستبانة  :المطلب الرابع

يف هذا العنصر سوف نقوم بتحليل حماور االستبانة بغية اإلجابة  على أسئلة البحث ، حيث مت استخدام اإلحصاء    

إلجابات أفراد عينة البحث عن ) 5- 1على مقياس ليكرت (الوصفي باستخراج املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري 
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، وقد تقرر أن يكون املتوسط يف رأس املال الفكري وامليزة التنافسية مبحوري  الدراسة واملتمثلنيعبارات االستبانة املتعلقة 

 -2.5(داال على مستوى منخفض من قبول، ومن ) 2.5أقل من  -1(احلسايب لإلجابات املبحوثني عن كل عبارة من 

ئج كما تلك النتا داال على مستوى مرتفع ويظهر اجلدوالن) 5- 3.5(داال على مستوى املتوسط، ومن ) 3.5أقل من 

   :يلي

  .برأس املال الفكري بأبعاده الثالثة  )TIFIB( اهتمام مؤسسة التجهيز والنسيج ما هو مستوى : السؤال األول 

  .املوضحة يف اجلدوللنتائج وحتليل  دراسةلإلجابة على هذا السؤال جيب    

إلجابات أفراد عينة البحث عن  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية) 06(الجدول رقم 

  .عبارات محور رأس المال الفكري

المتوسط   أبعاد رأس المال الفكري وعبارات القياس   الرقم

 الحسابي 

االنحرا

ف 

  المعياري

 األهمية

  النسبية

 مستوى

  القبول

  متوسط  3  0.820  3.42  رأس المال البشري  - 

  مرتفع  1  0.992  3.62  .املوكلة إليهمتتناسب مؤهالت و مهارات العمال مع املهام   1

  متوسط  2  1.234  3.47  .جلميع العاملني ةتقوم املؤسسة بإعداد وتنفيذ برامج تدريبية مستمر   2

متنح املؤسسة حرية إبداء الرأي للعمال حول قضايا ومشاكل ختص   3

   .املؤسسة 

  متوسط  3  1.321  3.38

  متوسط  4  1.080  3.32  .تعمل املؤسسة على جذب الكفاءات املميزة  4

  متوسط  5  1.040  3.28  .تعمل املؤسسة على تشجيع أصحاب املبادرات املميزة  5

  متوسط  2  0.790  3.48  رأس المال الهيكلي  -
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 SPSS.V19من اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج   :مصدرال

جاء بالرتتيب " املال العالئقيرأس "نالحظ أن بعد  )06(رقم من خالل اجلدول : رأس المال العالئقي .1

األول من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل عينة البحث، إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا 

ووفقا ملقياس الدراسة فإن هذا البعد يشري إىل نسبة قبول ). 0.854(باالحنراف معياري ) 3.52(البعد 

  متوسط  3  0.870  3.47  .تدعم املؤسسة األفكار اجلديدة   6

تتابع املؤسسة وتتبىن آخر التطورات العلمية والتقنية يف جمال   7

  .احلديثةالتكنولوجيا 

  متوسط  2  0.980  3.48

تعمل املؤسسة على تكييف اهليكل التنظيمي باستمرار مبا يتناسب   8

  .والتطورات اخلارجية

  متوسط  4  1.270  3.41

  مرتفع  1  1.008  3.52  .متتلك املؤسسة نظام اتصال فعال لتبادل اخلربات  9

  مرتفع  1  0.854  3.52  رأس المال العالئقي  

على تتبع وحتليل احتياجات الزبائن والعمل على تعمل املؤسسة   10

  .االستجابة هلا

  مرتفع  1  0.970  3.68

  مرتفع  2  0.870  3.52  .تعمل املؤسسة على حتسني عالقتها مع األطراف ذات املصلحة  11

تقوم املؤسسة بتفعيل نظام معلومات لتسجيل خدمة الزبون ومنح   12

  .مزايا إضافية له

  متوسط  4  0.920  3.42

تعمل املؤسسة على االستجابة السريعة لشكاوى ومالحظات   13

  .واقرتاحات خمتلف شرائح العمالء

  متوسط  3  0.810  3.46

  متوسط  -   0.762  3.48  .بشكل عام  - 
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رأس توسط إجابات أفراد عينة البحث على عبارات مقياس بعد م إىل ذلك نالحظ أن  باإلضافة. مرتفعة

وتراوحت ) 3.68- 3.52(، حيث تراوحت املتوسطات مابني ضمن اجتاهات أراء موافقة املال العالئقي

 TIFIBمؤسسة النسيج والتجهيز وهذا ما يدل على أن). 1.210-0.854(احنرافا�ا املعيارية مابني 

االستجابة السريعة تليب خمتلف حاجاته،وتعمل على و   ، لرأس ماهلا العالئقي تعطي اهتمام كبري بسكرة 

  .وتأخذ باقرتاحاته  ،ملختلف مشاكله

نالحظ من خالل اجلدول رقم أن بعد رأس املال اهليكلي جاء باملركز الثاين من حيث  المال الهيكليرأس  .2

املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا النسبية املعطاة له من قبل أفراد عينة البحث ،إذ بلغ  األمهية

وفقا ملقياس الدراسة فإن هذا البعد يشري إىل نسبة قبول ،  )0.790(باحنراف معياري )3.48(البعد

-0.870(وتراوحت احنرافتها املعيارية مابني ) 3.52-3.41(تراوحت املتوسطات مابني  حيث،متوسطة 

تويل اهتمام بتوفري نظام  TIFIB و التجهيز بسكرة   مؤسسة النسيج وهذا ما يدل على أن ). 1.270

اتصال فعال ،وتعمل باستمرار على تكييف هيكلها مبا يتالءم والتطورات اخلارجية من جهة،ومن جهة ثانية 

  .تدعم األفكار اجلديدة اليت تساهم يف حتقيق االبداع

بعد رأس املال البشري جاء باملركز الثالث من حيث  رقم أنيتنب من خالل اجلدول :البشري رأس المال .3

إذ بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا البعد   البحث،األمهية النسبية املعطاة له من قبل أفراد عينة 

  متوسطة، نسبة قبولووفقا ملقياس الدراسة فإن هذا البعد يشري إىل )0.820(معياري  باحنراف) 3.42(

البحث على عبارات بعد رأس املال البشري أ�ا تشكل قبوال  إجابات عينةكما نالحظ من متوسط 

واحنرافا�ا املعيارية تراوحت مابني ) 3.62- 3.28(تراوحت املتوسطات مابني حيث   متوسطا،

بسكرة لديها اهتمام TIFIB، وهذا ما يدل على أن مؤسسة النسيج والتجهيز )0.992-1.321(
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حنو جلب موظفي ذوي مؤهالت ومهارات تتناسب مع املهام املوكلة  سعيها رغممتوسط برأس املال البشري 

  .إليهم

متوسطا وفقا برأس املال الفكري جاء  بسكرة TIFIBيتضح أن مستوى اهتمام مؤسسة النسيج وبناءا على ما تقدم 

( باحنراف معياري ) 3.48( ملقياس الدراسة، إذ بلغ متوسط إجابات املبحوثني عن أبعاد رأس املال الفكري جمتمعة 

0.762.(  

  TIFIBالميزة التنافسية بمؤسسة النسيج والتجهيز ما هو مستوى : السؤال الثاني 

   .املوايللإلجابة على هذا السؤال جيب دراسة وحتليل النتائج املوضحة يف اجلدول   

الحسابية واالنحرافات المعيارية و األهمية النسبية إلجابات أفراد عينة البحث  المتوسطات):  07(رقم الجدول

  .الميزة التنافسيةعن عبارات محور 

المتوسط   أبعاد متغير الميزة التنافسية وعبارات القياس  رقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

األهمية 

  النسبية

مستوى 

  القبول

  متوسط  3  0.841  3.47  التكلفة  -

املؤسسة لتقدمي منتجا�ا بأقل تكلفة دون  تسعى  1

  .املساس جبودة املنتوج

  متوسط  3  0.818  3.30

تعمل املؤسسة على ابتكار طرق جديدة يف اإلنتاج   2

   .للتخفيض من التكاليف 

  مرتفع  2  1.112  3.55

  مرتفع  2  1.127  3.58  . تكاليفهاخربة األفراد تساعد املؤسسة على ختفيض   3

  متوسط  4  0.992  3.45  الجودة  - 

  متوسط  2  1.095  3.49  .  تعتمد املؤسسة على أساليب جديدة يف اإلنتاج  4
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  مرتفع  1  0.919  3.62  .حتاول املؤسسة باستمرار تقدمي خدمات متميزة  5

تعمل املؤسسة على إرضاء زبائنها من خالل املنتجات   6

  .املقدمة هلم

  متوسط  3  0.720  3.47

مواصفات منتجا�ا يف تسعى املؤسسة إىل جعل   7

  السوق مطابقة للمواصفات الدولية

  متوسط  4  0.855  3.26

  مرتفع  1  0.854  3.51  المرونة  - 

تسعى املؤسسة إىل االستجابة السريعة لتغريات أذواق   8

  .املستهلكني

  مرتفع  1  0.717  3.67

تعمل املؤسسة على حتديد االحتياجات احلالية   9

  . واملستقبلية للزبون وحترص على تلبيتها

  مرتفع  2  0.920  3.55

متتلك املؤسسة آليات تضمن هلا االستجابة السريعة   10

  .لتقلبات السوق

  متوسط  4  0.855  3.33

تعمل املؤسسة على التكيف والتجاوب مع تطورات    11

  .احمليط التكنولوجي

  متوسط  3  0.741  3.47

  متوسط  2  0.890  3.49  التسليم  - 

تتميز املؤسسة بتسليم منتجا�ا لعمالئها يف وقت   12

  .قصري مقارنة مبنافسيها

  متوسط  2  0.990  3.46

وتقدمي اخلدمات  منتجا�اتلتزم املؤسسة بتسليم   13

  . احملددة للزبائن يف املواعيد

  مرتفع  1  0.852  3.72
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باالستماع لزبائنها وحترص على معاجلة �تم املؤسسة   14

  .شكاواهم يف أسرع وقت

  متوسط  3  1.098  3.41

تعتمد املؤسسة على برامج صيانة دقيقة ودورية   15

لآلالت لتجنب األعطال احملتملة يف اإلنتاج والتوزيع 

  . وبالتايل تفادي التأخر يف تسليم املنتوج للزبون

  متوسط  4  0.995  3.38

  متوسط  5  0.877  3.42  االبداع   - 

  متوسط  3  0.740  3.38  .تشجع املؤسسة األفراد املبدعني باستمرار  16

حترص املؤسسة على تقدمي منتجات جديدة تستجيب   17

  .لتطلعات الزبائن

  مرتفع  1  0.840  3.64

حترص املؤسسة على أن تسبق منافسيها يف  إبداع   18

  .  وابتكار خدمات جديدة

  متوسط  2  0.877  3.43

تقوم املؤسسة بتوظيف خرباء من أحل تطوير   19

  .منتجا�ا

  منخفض  4  0.890  3.22

  متوسط  -  0.946  3.46  .ككلالتنافسية   الميزة   - 

 V19.spss جطالبة باالعتماد على خمرجات براممن اعداد ال: المصدر

أن بعد املرونة جاء بالرتتيب األول من حيث األمهية النسبية املعطاة له من أعاله  يتضح من اجلدول : المرونة .1

ووفقا ) .0.854( باحنراف معياري و ) 3.51( ذا البعد هلقبل أفراد عينة البحث،إذا بلغ املتوسط احلسايب 

بحث على الملقياس الدراسة فإن هذا البعد يشري إىل نسبة قبول مرتفعة، كما نالحظ من متوسط إجابات عينة 

وتراوحت ) 3.67-3.33( عبارات بعد املرونة أ�ا تشكل قبول مرتفع، حيث تراوحت املتوسطات ما بني 
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وحتاول وهذا ما يدل على أن املؤسسة تتكيف مع املتغريات )  0.920- 0.717(احنرافا�ا املعيارية ما بني 

  .االستجابة والتأقلم مع تقلبات السوق وتطورات احمليط

بعد التسليم جاء بالرتتيب الثاين من حيث األمهية النسبية املعطاة له أن ) 07(رقم بني لنا من اجلدولت :التسليم .2

). 0.890( باحنراف معياري و ) 3.49( من قبل أفراد عينة البحث، إذ بلغ املتوسط احلسايب عن هذا البعد 

الحظ من متوسط إجابات العينة على فإن هذا البعد يشري إىل نسبة قبول متوسطة، كما ن ملقياس الدراسة وفقا

)  3.72– 3.38(    حيث تراوحت املتوسطات مابني متوسط،عبارات بعد التسليم أ�ا تشكل قبول 

وهذا يدل على أن الطريقة املتبعة يف تسليم حتظى نسبيا بقبول ) 1.098- 0.852(وتراوحت احنرافا�م مابني 

  ).TIFIB (والتجهيزمتوسط من طرف العمال مبؤسسة النسيج 

أن بعد التكلفة جاء بالرتتيب الثالث من حيث األمهية النسبية املعطاة له  )07(رقم يتضح من اجلدول: التكلفة .3

ووفقا ).0.841(باحنراف معياري )3.47(من قبل عينة البحث، إذ بلغ املتوسط احلسايب عن هذا البعد 

-3.30(متوسط ،حيث تراوحت املتوسطات ما بني  ملقياس الدراسة فإن هذا البعد يشري إىل نسبة قبول

يدل على أن املؤسسة تسعى بشكل ما وهذا ) 1.127- 0.818( وتراوحت احنرافا�ا املعيارية مابني) 3.58

  .أو بأخر إىل ختفيض تكاليفها

أن بعد اجلودة جاء بالرتتيب الرابع من حيث األمهية النسبية املعطاة له  )07(رقم يتضح من اجلدول: الجودة .4

وفقا ). 0.992( باحنراف معياري ) 3.45( من قبل عينة البحث ،إذ بلغ املتوسط احلسايب عن هذا البعد

ملقياس الدراسة فإن هذا البعد يشري إىل نسبة قبول متوسطة، كما نالحظ من متوسط إجابات العينة على 

)  3.62– 3.26(    تراوحت املتوسطات مابني  ، حيثتشكل قبول متوسط اجلودة أ�اارات بعد عب

مؤسسة حتاول أن تقدم منتجات يدل على أن  وهذا ما) 1.095-  0.720(وتراوحت احنرافا�م مابني 

  .وخدمات ذات جودة
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حيث األمهية النسبية املعطاة له أن بعد اإلبداع جاء بالرتتيب اخلامس من  )07(رقم يتبني من اجلدول:اإلبداع .5

ووفقا ). 0.877( باحنراف معياري) 3.42(إذ بلغ املتوسط احلسايب عن هذا البعد البحث،من قبل أفراد عينة 

فإن هذا البعد يشري إىل نسبة قبول متوسطة،  كما نالحظ من متوسط إجابات عينة البحث ملقياس الدراسة 

وتراوحت ) 3.64- 3.22(تراوحت متوسطات مابني  متوسطا، حيثاإلبداع أ�ا تشكل نسبة قبول  على بعد

) (TIFIBالنسيج والتجهيز ، وهذا ما يدل على أن مؤسسة )0.890-0.740(احنرافتها املعيارية مابني 

  .حتاول جاهدة أن تدعم األفكار اجلديدة اليت تساهم يف اإلبداع

بسكرة بالميزة التنافسية  -) (TIFIBن مستوى اهتمام مؤسسة النسيج والتجهيز وبناءا على ما تقدم يتضح أ

 3.46( مجتمعةجاء متوسطا وفقا لمقياس الدراسة، إذ بلغ متوسط إجابات المبحوثين عن أبعاد الميزة التنافسية 

  ).0.964(بانحراف معياري و  )

  إختبار الفرضيات :المبحث الثالث

  األولى اختبار الفرضية الرئيسية : المطلب األول

  األولى  اختبار الفرضية الرئيسية:أوال

  :سنقوم فيما يلي باختبار الفرضية التالية 

  H0" : دور معنوي لرأس املال الفكري بأبعاده املختلفة يف حتقيق امليزة التنافسية مبؤسسة النسيج والتجهيز  يوجدال

TIFIB - مت استخدام نتائج حتليل التباين لالحندار  الختبار هذه الفرضية ،بسكرة)Analyses of variance  (

  .واجلدول  يبني ذلك. لتأكد من صالحية النموذج الختبار هذه الفرضيةل

  .للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسية األولى  لالنحدارتباين النتائج تحليل ) :08( رقمجدول ال

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

متوسط   درجات الحرية

  المربعات

 Fقيمة 

  محسوبة

  F مستوى داللة
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  *0.000  24.154  7.657  3  22.270  االنحدار

    0.317  35  11.095  الخطأ

    38  34.065  المجموع الكلي

=∝(ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة*    ..SPSS   V19باالعتماد على خمرجات برنامج طالبةمن إعداد : المصدر          )  0.05

  

يتبني ثبات صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسية األوىل، حيث بلغت  أعالهمن خالل النتائج الواردة يف اجلدول 

=∝(املعتمد  وهي أقل من مستوى الداللة ) 0.000(وبقيمة احتمالية ) 24.154(احملسوبة ) F(قيمة  0.05( ،

هذا النموذج يفسر ما مقداره  يف)الفكري رأس املال (ويتضح من نفس اجلدول أن متغري املستقل بشكله اإلمجايل وهو 

وهي قوة تفسريية مرتفعة نسبيا مما يدل على أن هناك  التنافسية،امليزة من التباين يف املتغري التابع املتمثل يف ) 67.40%(

، بعبارة  TIFIBملال الفكري وامليزة التنافسية  لدى مؤسسة النسيج والتجهيز رأس اعالقة ذات داللة إحصائية بني 

  .باملؤسسة حمل الدراسة امليزة التنافسية حتقيق يساهم بشكل كبري يفرأس املال الفكري أخرى 

وبناءا على ثبات صالحية النموذج نستطيع اختبار الفرضية الرئيسية األوىل بفروعها املختلفة وذلك كما هو مبني يف    

  .اجلدول

  اختبار الفرضيات الفرعية:ثانيا

أبعاد رأس المال المتغيرات المستقلة أو  نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار اثر  ): 09(الجدول رقم 

  .الميزة التنافسيةفي ) رأس المال العالئقي، رأس المال الهيكلي ، رأس المال البشري( الفكري 

الخطأ  B  المتغيرات المستقلة

  المعياري

Beta  قيمة

t المحسو

  بة

 مستوى الداللة

sig 

  

معامل 

 االرتباط

R 

معامل 

 التحديد

R²  
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 0.454 0.674  0.007  1.293  0.056  0.171  0.052  رأس المال البشري 

 0.636 0.798  0.004  3.071  0.657  0.199  0.611  رأس المال الهيكلي 

  رأس المال الزبوني

   

0.264  0.133  0.269  1.981  0.049  0.697 0.485 

الرأس المال الفكري 

  بشكل عام 

0.825  0.102  0.799  8.091  0.000  0.821 0.674 

=∝ذات إحصائية على املستوى الداللة *   .spss. V19باالعتماد على خمرجات برنامج  الطالبةمن إعداد : المصدر                  0.05

وجود عالقة ذات داللة   من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله يتضح: نتائج الفرضية الفرعية األولى - 1

وهو )0.007(إحصائية بني رأس املال البشري وامليزة التنافسية باملؤسسة حمل الدراسة، إذ بلغ مستوى الداللة 

=∝)أقل من مستوى الداللة املعتمد ( احملسوبة Tمع قيمة  )beta    )0.056وقد بلغ معامل  (0.05

توجد عالقة ذات داللة :نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص علىو بالتايل ) 1.293

=∝)يف حتقيق امليزة التنافسية عند مستوى داللة  البشريإحصائية لرأس املال  باملؤسسة حمل  (0.05

 .الدراسة

وجود عالقة ذات داللة   من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله يتضح :نتائج الفرضية الفرعية الثانية - 2

إحصائية بني رأس املال اهليكلي وامليزة التنافسية باملؤسسة حمل الدراسة، إذ بلغ مستوى الداللة 

=∝)وهو أقل من مستوى الداللة املعتمد)0.004( مع  )beta    )0.657وقد بلغ معامل  (0.05

توجد :و بالتايل نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على) 3.071( احملسوبة Tقيمة 

=∝)عالقة ذات داللة إحصائية لرأس املال اهليكلي يف حتقيق امليزة التنافسية عند مستوى داللة  0.05) 

 .باملؤسسة حمل الدراسة
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 وجود عالقة ذات داللة من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله يتضح :نتائج الفرضية الفرعية الثالثة - 3

وهو )0.049(وامليزة التنافسية باملؤسسة حمل الدراسة، إذ بلغ مستوى الداللة  إحصائية بني رأس املال العالئقي

=∝)أقل من مستوى الداللة املعتمد ( احملسوبة Tمع قيمة  )beta  )0.269وقد بلغ معامل  (0.05

توجد عالقة ذات داللة :و بالتايل نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على) 1.981

=∝)إحصائية لرأس املال العالئقي يف حتقيق امليزة التنافسية عند مستوى داللة   .باملؤسسة حمل الدراسة  0.05

  :اختبار الفرضية الرئيسية الثانية   :المطلب الثاني -4

  :يلي باختبار الفرضية التالية فيماسنقوم 

H0" رأس املال يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى  %5عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة

 اجلنس، : ( تعزى للمتغريات الشخصية والوظيفية اآلتية، بسكرة - TIFIBمؤسسة النسيج والتجهيز  الفكري يف

  ).الوظيفة، سنوات اخلربة املؤهل العلمي، جمال العمر،

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى -1

H01:" رأس املال يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى  %5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

  ".تعزى ملتغري اجلنس بسكرة - TIFIBالنسيج والتجهيز مؤسسة  الفكري يف

  :التايلوكانت النتائج موضحة يف اجلدول  Independent-sample T-testالختبار هذه الفرضية مت استخدام 

  حسب متغير الجنس رأس المال الفكريالختبار الفروق في مستوى  Tنتائج اختبار :  )10(رقم  الجدول      

مستوى الداللة   Tقيمة

  المحسوبة

مستوى الداللة 

  المعتمدة

0.566-  0.575  0.05  

  . SPSS.V19 خمرجات باالعتماد على برنامج الطالبةمن إعداد  :المصدر                          
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أكرب من مستوى  ) 0.575( أعاله نالحظ مستوى الداللة احملسوبيف اجلدول   املتحصل عليهامن خالل النتائج 

يف مستوى  %5إحصائية عند مستوى داللة وهذا ما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة ) 0.05(الداللة املعتمد 

  .تعزى ملتغري اجلنس، وبذلك نقبل الفرضية الصفرية األفراد املبحوثني باملؤسسة حمل الدراسة لدى  رأس املال الفكري 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية -2

H02:" رأس املال يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى  %5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

  ".العمرتعزى ملتغري  بسكرة TIFIBالنسيج والتجهيز مؤسسة  الفكري يف

وكانت النتائج موضحة يف ) One Way Anova( الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي 

  .اجلدول

 رأس المال الفكري الختبار الفروق في مستوى ) Anova(نتائج تحليل التباين األحادي  : )11(رقم  الجدول

  .العمرمتغير  حسب

  .Spss. V19برنامجعلى خمرجات  باالعتماد  الطالبةمن إعداد : المصدر                                                                             

يظهر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  Fمن خالل النتائج املوضحة يف هذا اجلدول يبني أن اختبار 

احملسوبة  F، حيث بلغت قيمة العمرتعزى ملتغري  باملؤسسة حمل الدراسة رأس املال الفكرييف مستوى  %5الداللة 

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

  مستوى الداللة Fقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية

  0.569  0.682  0.588  3  1.763  بين المجموعات 

داخل 

  المجموعات 

30.177  35  0.862  

  38  31.940  المجموع
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مما يشري إىل عدم وجود ) 0.05(وهي أكرب  من مستوى الداللة املعتمد  ، )0.569(والداللة اإلحصائية ) 0.682(

وهذا من وجهة نظر املبحوثني،  - بسكرة-والتجهيزالنسيج يف مؤسسة  رأس املال الفكري يف مستوى  العمرأثر ملتغري 

  .وبالتايل نقبل الفرضية بصيغتها الصفرية

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة -3

 H03: " رأس املال يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى  %5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

  " املؤهل العلمي "ملتغري تعزى النسيج والتجهيزيف مؤسسة  الفكري

  :اجلدول التايلالختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي، وكانت النتائج موضحة يف 

 رأس المال الفكريالفروق في مستوى  الختبار) Anova(نتائج تحليل التباين األحادي  ):12(رقم الجدول 

  .المؤهل العلميحسب متغير 

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

  مستوى الداللة Fقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية

  0.302  3.008  2.087  4  8.348  بين المجموعات

داخل 

  المجموعات

23.592  34  0.694  

  38  31.940  المجموع

  .Spss. V19برنامجعلى خمرجات  باالعتمادالطالبة من إعداد  :المصدر                                                                          

يظهر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  )F( أن اختبار يتبني اجلدوليف هذا من خالل النتائج املوضحة 

إذ بلغت  ،الوظيفة املؤهل العلميجمال تعزى ملتغري الفكري باملؤسسة املبحوثة رأس املال يف مستوى  %5مستوى الداللة 

مما يشري  )0.05(وهي أكرب من مستوى الداللة املعتمد  ،)0.302(والداللة اإلحصائية ) 3.008(احملسوبة  Fقيمة 
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يف املؤسسة حمل الدراسة وهذا من وجهة رأس املال الفكري السائد يف مستوى  املؤهل العلميإىل عدم وجود أثر ملتغري 

  .نظر املبحوثني، وبالتايل نقبل الفرضية بصيغتها الصفرية

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة -4

H04: " رأس املال يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى  %5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 ."الوظيفة احلاليةجمال "تعزى ملتغري  بسكرة TIFIBالنسيج والتجهيز يف مؤسسة  الفكري

  :اجلدولالختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي، وكانت النتائج موضحة يف  

متغير  الفكري حسبرأس المال نتائج تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في مستوى  ): 13(رقم الجدول 

  .الحالية مجال الوظيفة

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

  مستوى الداللة Fقيمة   المربعاتمتوسط   درجات الحرية

  0.312  1.234  1.018  3  30.055  بين المجموعات

داخل 

  المجموعات

28.885  35  0.825  

  38  31.940  المجموع

  .Spss. V19برنامج على خمرجات باالعتماد الطالبةمن إعداد : املصدر                                                                            

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  يظهر عدم وجود   Fاختبار  يتبني أن من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول

، وهي أكرب من مستوى الداللة ) 0.312(والداللة اإلحصائية ) 1.234(احملسوبة  F، حيث بلغت قيمة %5داللة 

 النسيج مبؤسسة رأس املال الفكري يف مستوى  جمال الوظيفة احلالية وجود أثر ملتغري  عدم مما يشري إىل)0.05(املعتمد 

   .الفرضية بصيغتها الصفرية نقبلبسكرة، وهذا من وجهة نظر املبحوثني، وبالتايل - TIFIB والتجهيز
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 الخامسةنتائج اختبار الفرضية الفرعية  -5

H05: " يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى رأس  %5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 ".سنوات اخلربة"بسكرة تعزى ملتغري  TIFIBاملال الفكري يف مؤسسة النسيج والتجهيز 

  :اجلدولالختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي، وكانت النتائج موضحة يف  

متغير  بلفروق في مستوى رأس المال الفكري حسنتائج تحليل التباين األحادي الختبار ا :)14(الجدول رقم

  .سنوات الخبرة

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

  مستوى الداللة Fقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية

  0.163  1.747  1.361  4  2.480  بين المجموعات

داخل 

  المجموعات

31.585  34  0.774  

  

  المجموع

34.065  38  

  .Spss. V19برنامجعلى خمرجات  من إعداد الطالبة باالعتماد  :المصدر

يظهر عدم وجود   فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) F(من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول يتبني أن اختبار 

لة ، وهي أكرب من مستوى الدال) 0.163(والداللة اإلحصائية ) 1.747(احملسوبة  )F(، حيث بلغت قيمة %5داللة 

 النسيج والتجهيزمستوى رأس املال الفكري مبؤسسة  اخلربة يفسنوات مما يشري إىل عدم وجود أثر ملتغري )0.05(املعتمد 

TIFIB - بصيغتها الصفرية نقبل الفرضيةبسكرة، وهذا من وجهة نظر املبحوثني، وبالتايل.  

  :اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة:ثالثالالمطلب  
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  :باختبار الفرضية التاليةسنقوم فيما يلي 

H0 : امليزة حتقيق  يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى  %5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

اجلنس، : (بسكرة، تعزى للمتغريات الشخصية والوظيفية اآلتية- TIFIBالنسيج والتجهيزيف مؤسسة  التنافسية

  ).احلالية، سنوات اخلربة املؤهل العلمي، جمال الوظيفةالعمر،

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى -1

H01 :" مستوى حتقيقاملبحوثني حول  يف اجتاهات %5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  ".املؤسسة حمل الدراسة تعزى ملتغري اجلنس التنافسية يفامليزة 

، حيث كانت Independent-sample T-testللعينات املستقلة  Tالختبار هذه الفرضية مت استخدام اختبار 

 .املوايلالنتائج موضحة يف اجلدول 

  .حسب متغير الجنس الميزة التنافسيةتحقيق الختبار الفروق في مستوى  Tنتائج اختبار  ):15(رقم  جدولال   

  

  

مستوى الداللة   Tقيمة

  المحسوبة

مستوى الداللة 

  المعتمدة

0.343-  0.733  0.05  

  ..SPSSV19برنامج خمرجات  باالعتماد على  الطالبةمن إعداد  :المصدر                         

أكرب ) 0.733(ومستوى الداللة احملسوب ) - T )0.343أن قيمة  أعاله جندمن خالل النتائج املوضحة يف اجلدول 

 %5ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود فروق عدم وهذا ما يشري إىل ) 0.05(من مستوى الداللة املعتمد

  اجلنس،ملتغري  بسكرة تعزى– TIFIBاألفراد املبحوثني يف مؤسسة النسيج والتجهيز  حتقيق امليزة التنافسيةيف مستوى 
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  .الفرضية  بصيغتها الصفرية وبذلك نقبل 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية -2

H02 :" حتقيق يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى  %5إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة

 ".العمريف املؤسسة حمل الدراسة تعزى ملتغري  امليزة التنافسية

 :الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي، حيث مت توضيح نتائج ذلك يف اجلدول

تحقيق الميزة الختبار الفروق في مستوى ) Anova(نتائج تحليل التباين األحادي   ):16(رقم  جدولال

  .العمرحسب متغير  التنافسية

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

  مستوى الداللة Fقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية

  0.667  0.527  0.491  3  1.473  بين المجموعات 

داخل 

  المجموعات

27.593  35  0.931  

  38  34.065  المجموع

  .Spss. V19برنامج على خمرجات باالعتماد الطالبةمن إعداد  :المصدر                                                              

يظهر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  ) F (قيمة يتبني أن اختباراجلدول أعاله من خالل النتائج املوضحة يف 

النسيج والتجهيز مبؤسسة  األفراد املبحوثنيلدى  حتقيق امليزة التنافسيةيف مستوى  %5داللة عند مستوى 

TIFIBإذ بلغت قيمة العمرتعزى ملتغري  بسكرة ،)F ( احملسوبة)مما يشري )0.667(والداللة اإلحصائية ) 0.527 ،

سسة حمل الدراسة وهذا من وجهة نظر املبحوثني، يف املؤ  حتقيق امليزة التنافسيةيف مستوى  العمرإىل عدم وجود أثر ملتغري 

  .وبالتايل نقبل الفرضية بصيغتها الصفرية



  وتحليل نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفرضياتعرض                                              الفصل الرابع

 
 

 

110 

  نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة -3

 H03 :" حتقيق يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى  %5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

  ".املؤهل العلمي"ملتغري  تعزى بسكرة TIFIBوالتجهيز النسيج يف مؤسسة  التنافسيةامليزة 

  .الختبار الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي، حيث مت توضيح نتائج ذلك يف اجلدول

تحقيق الميزة الختبار الفروق في مستوى ) Anova(نتائج تحليل التباين األحادي ): 17(جدول رقم ال   

  ."العلميالمؤهل "حسب متغير  التنافسية

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

  مستوى الداللة Fقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية

  0.124  1.955  1.593  4  6.370  بين المجموعات

داخل 

  المجموعات

27.695  34  0.815  

  38  34.065  المجموع

  .Spss. V19برنامجعلى خمرجات باالعتماد  الطالبةمن إعداد  :المصدر                                                                

مستوى ) 1.955(بلغت احملسوبة ) F( قيمةأن اختبار  نالحظ  أعاله اجلدول املتحصل عليها يف من خالل النتائج 

فروق ذات داللة ، وهذا ما يشري إىل عدم وجود  %5أكرب من مستوى الداللة   املعتمد  )0.124(احملسوبة داللة ال

يف مستوى حتقيق امليزة التنافسية لدى األفراد املبحوثني باملؤسسة حمل الدراسة ) 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

  .نقبل الفرضية بصيغتها الصفرية وبذلك تغزى ملتغري املؤهل العلمي،

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة -4
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 H04 :" حتقيق يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى  %5إحصائية عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة

  ".جمال الوظيفة احلالية "تعزى ملتغري بسكرة TIFIBالنسيج والتجهيز يف مؤسسة  امليزة التنافسية

  الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي، وكانت نتائج ذلك موضحة يف اجلدول

تحقيق الميزة الختبار الفروق في مستوى ) Anova(نتائج تحليل التباين األحادي  ):18(رقم  جدولل

  ."الوظيفة الحاليةمجال "متغير  التنافسية حسب

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

  مستوى الداللة Fقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية

  0.193  1.660  0.414  3  4.243  بين المجموعات 

داخل 

  المجموعات

29.822  35  0.852  

  38  34.065  المجموع

  .Spss. V19باالعتماد على خمرجات برنامج الطالبةمن إعداد  :المصدر                                                               

الداللة و مستوى )1.660(احملسوبة بلغت  ) F( قيمةأن  أعاله نالحظيف اجلدول  املتحصل عليها من خالل النتائج 

فروق ذات داللة وهذا ما يشري إىل عدم وجود )  0.05(أكرب من مستوى الداللة املعتمد) 0.193( احملسوب 

باملؤسسة السابقة الذكر ،  حتقيق امليزة التنافسية لدى األفراد املبحوثني يف مستوى  )0.05( إحصائية عند مستوى داللة

  .رضية بصيغتها الصفريةنقبل الف وبذلكتغزى �ال الوظيفة احلالية، 

  

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة -5

H05 : " يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى حتقيق  %5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

  ".سنوات اخلربة" بسكرة تعزى ملتغري TIFIBامليزة التنافسية يف مؤسسة النسيج والتجهيز 

  الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي، وكانت نتائج ذلك موضحة يف اجلدولالختبار هذه 
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الختبار الفروق في مستوى تحقيق الميزة ) Anova(نتائج تحليل التباين األحادي ): 19(رقم جدول ال

  ".سنوات الخبرة "التنافسية حسب متغير 

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

  مستوى الداللة Fقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية

  0.619  0.667  0.620  4  2.480  بين المجموعات 

داخل 

  المجموعات

31.585  34  0.929  

  38  34.065  المجموع

  .Spss. V19برنامجعلى خمرجات من إعداد الطالبة باالعتماد  :المصدر                                                               

و مستوى الداللة )0.667(احملسوبة بلغت  ) F(من خالل النتائج املتحصل عليها  يف اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة 

داللة وهذا ما يشري إىل عدم وجود فروق ذات )  0.05(أكرب من مستوى الداللة املعتمد) 0.619( احملسوب 

فسية لدى األفراد املبحوثني  باملؤسسة السابقة الذكر ، يف مستوى حتقيق امليزة التنا) 0.05( عند مستوى داللة إحصائية

  .وبذلك نقبل الفرضية بصيغتها الصفريةملتغري سنوات اخلربة،  تعزى
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  خالصة الفصل

بسكرة ،وكذا اهليكل التنظيمي الذي TIFIBمؤسسة النسيج والتجهيز وتطور  تعرفنا من خالل هذا الفصل على نشأة 

العاملني باملؤسسة  واليت  العمال هذا العمل على طريقة االستبانة اليت وزعناها على اجناز تسري وفقه ولقد اعتمدنا يف 

القسم األول تضمن البيانات الشخصية و الوظيفية ، أما القسم الثاين اخلاص مبحاور   رئيسيني قسمنيحتتوي على 

وهو امليزة  التابع أما احملور الثاين يتمثل يف املتغري، االستبانة ، احملور األول يتمثل يف املتغري املستقل وهو رأس املال الفكري 

،و "لفكري يف حتقيق امليزة التنافسيةدور رأس املال ا"لية حبثنا التالية وهدفنا من خالهلا إىل اإلجابة  على إشكاالتنافسية ،  

إحصائية كالنسب املئوية باستخدام أساليب ،) spss . v19(بالربنامج اإلحصائي  متت معاجلتهاسرتجاع استبيان بعد 

للعينات املستقلة ،حتليل  Tي،اختبار حتليل االحندار املتعدد ، اختبار التوزيع الطبيع،املتوسط احلسايب ،االحنراف املعياري ،

التباين األحادي ، مث قمنا بعرض وحتليل وتفسري نتائج الدراسة امليدانية واختبار الفرضيات، وعلى ضوء ما سبق ذكره 

  :يتضح مايلي 

  باملؤسسة حمل التنافسية حتقيق امليزة  يفلرأس املال الفكري بأبعاده ا�تمعة  إحصائيةوجود عالقة ذات داللة

  .)a=0.05(  الداللةعند مستوى الدراسة، 

  رأس املال البشري، رأس املال اهليكلي (من أبعاد رأس املال الفكري بعد  وجود عالقة ذات داللة إحصائية لكل

 ).(a=0.05الداللة عند مستوى  باملؤسسة حمل الدراسة، حتقيق امليزة التنافسية يف) ،رأس املال العالئقي

  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةعدم a=0.05)( يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى

اجلنس، العمر ،املؤهل العلمي،جمال الوظيفة : ( رأس املال الفكري باملؤسسة حمل الدراسة تعزى ملتغريات التالية

 ).احلالية، سنوات اخلربة
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 لداللةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ا a=0.05)( يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى

اجلنس، العمر ،املؤهل العلمي،جمال الوظيفة : ( حتقيق امليزة التنافسية باملؤسسة حمل الدراسة تعزى ملتغريات التالية

 ).احلالية، سنوات اخلربة
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بعد الدراسة النظرية وامليدانية اليت قمنا �ا ملعرفة دور رأس املال الفكري يف حتقيق امليزة التنافسية لدى العاملني 

  .والتوصياتتوصلنا إىل جمموعة من النتائج     بسكرة– TIFIB - والتجهيزاإلداريني مبؤسسة النسيج 

  : النتائج: أوال

  : تقسيم النتائج املتحصل عليها إىل قسمني أساسيني لقد مت

:النتائج النظرية  

رأس املال الفكري هو  قوة ذهنية متكاملة تتضمن تركيبة من املعرفة واملعلومات واخلصائص الفكرية واخلربات  -

  . اليت ميتلكها العاملني يف املؤسسة واليت تعد املوارد الرئيسية اليوم اإلبداعية

 .يتكون رأس املال الفكري من رأس املال البشري ، رأس املال اهليكلي ، رأس املال العالئقي  -

 BSC-و منوذج   Scandai Navigatorمنوذج : هناك عدة مناذج لقياس رأس املال الفكري منها -

Balanced Scorecard  و منوذجSveiby  

  .امليزة التنافسية هي عنصر التفوق للمؤسسات يتم حتقيقها يف حالة إتباعها إلسرتاتيجية من االسرتاتيجيات- 

  .إسرتاتيجية الريادة يف التكلفة، إسرتاتيجية التميز، إسرتاتيجية الرتكيز : اسرتاتيجيات امليزة التنافسية هي  - 

  .اإلبداعبعد  التسليم،بعد املرونة، بعد  اجلودة،بعد  كلفة،التهي بعد  أبعادالتنافسية للميزة  -

  .عوامل خارجية داخلية،عوامل هي العوامل املؤثرة على امليزة التنافسية  -

  

  :النتائج التطبيقية

بسكرة جاء  - TIFIBالدراسة أن مستوى رأس املال الفكري مبؤسسة النسيج والتجهيز  أظهرت- 

واالحنراف ) 3.48( وبأبعاده ا�تمعة بلغت قيمة املتوسط احلسايب له متوسطا وفقا ملقياس الدراسة حيث

  ).0.762(املعياري 

بسكرة جاء  - TIFIBمبؤسسة النسيج والتجهيز  حتقيق امليزة التنافسيةالدراسة أن مستوى  أظهرت- 

االحنراف و ) 3.46(متوسطا وفقا ملقياس الدراسة حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب له وبأبعاده ا�تمعة 

  ).0.964(املعياري 
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  امليزة التنافسية باملؤسسة حمل الدراسة عند  حتقيقا�تمعة يف  لرأس املال الفكري بأبعاده معنوي دوروجود

الفكري هناك عالقة ارتباط قوية وموجبة وذات داللة إحصائية بني الرأس املال  كما أن ،0.05مستوى داللة 

احلاصلة من التغريات ) %67.40( املال الفكريرأس كما فسر    ،)%82.10(وامليزة التنافسية حيث بلغت 

  حتقيق امليزة التنافسية   يف

  امليزة التنافسية باملؤسسة حمل الدراسة عند مستوى داللة البشري يف حتقيق لرأس املال لوجود دور معنوي

الرأس املال البشري وامليزة التنافسية كما أن هناك عالقة ارتباط قوية وموجبة وذات داللة إحصائية بني ،  0.05

من التغريات احلاصلة يف مستوى حتقيق ) %45.4(كما فسر رأس املال البشري ،) %67.40(حيث بلغت 

   .امليزة التنافسية

  0.05باملؤسسة حمل الدراسة عند مستوى داللة  التنافسيةيف حتقيق امليزة وجود دور معنوي للرأس املال اهليكلي  

يكلي وامليزة التنافسية حيث بني الرأس املال اهل إحصائيةكما أن هناك عالقة ارتباط قوية وموجبة وذات داللة 

من التغريات احلاصلة يف مستوى حتقيق امليزة ) %63.6(  يكما فسر رأس املال اهليكل،) %79.8(  تبلغ

 . التنافسية

  كما أن   0.05وجود دور معنوي للرأس املال العالئقي وامليزة التنافسية باملؤسسة حمل الدراسة عند مستوى داللة

بني الرأس املال العالئقي وامليزة التنافسية حيث بلغت     إحصائيةهناك عالقة ارتباط قوية وموجبة وذات داللة 

التغريات احلاصلة يف مستوى حتقيق امليزة من ) %48.5( كما فسر رأس املال العالئقي ) 69.70%( 

 .التنافسية 

  يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى حتقيق  0.05عند مستوى داللة  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة

العمر، اجلنس، املؤهل العلمي، جمال الوظيفة احلالية، ( امليزة التنافسية باملؤسسة حمل الدراسة تعزى ملتغريات التالية

  ).ات اخلربةسنو 

  التوصيات 

  : على ضوء ما مت التوصل إليه من نتائج هلذه الدراسة ميكن تقدمي التوصيات التالية    

  .ضرورة االهتمام أكثر  برأس املال الفكري ألنه مصدر الثروة والتميز -

  . االهتمام أكثر  برأس املال البشري من خالل القيام بدورات تدريبية له ، وحتفيزه وتشجيعه على العمل أكثر -

 .وضع نظام اتصال فعال لتبادل املعلومات واملعارف واخلربات  -

 .العمل على توطيد العالقة مع األطراف ذوي املصلحة -
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 . ا وإدامتها أطول فرتة ممكنةالعمل على امتالك ميزة تنافسية والعمل على احتفاظ � -

  :أفاق الدراسة 

ميكن تقدمي بعض الدراسات املستقبلية اليت تبحث يف ) رأس املال الفكري وامليزة التنافسية(نظرا ألمهية املفهومني   

  :املواضيع التالية 

 .دور رأس املال البشري يف حتقيق التميز التنافسي  -

  .الفكري يف التغيري التنظيمي  املال دور رأس -
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 (LMDقسم علوم التسيير)مجال                                                                 جامعة محمد خيضر بسكرة

 الثانية ماستر السنة             كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير                               

 تسيير الموارد البشرية                                                                                            

                                                      

  

 لبحث                                                                                    ا ستبانها                                            

 األخ الفاضل....،األخت الفاضلة....،

 السالم عليكم و رمحة اهلل و بركاتو،،،،

دىا اليت صممت جلمع ادلعلومات الالزمة للدراسة اليت نقوم بإعدا االستبانةيسرنا أن نضع بٌن أيديكم ىذه 
بعنوان "دور رأس المال الفكري في  ادلوارد البشرية يف تسيًن شهادة ادلاسرتاستكماال للحصول على 
 بسكرة. -TIFIBبمؤسسة النسيج والتجهيزتحقيق الميزة التنافسية 

النسيج مبؤسسة  يف حتقيق ادليزة التنافسية دور رأس ادلال الفكري و هتدف ىذه الدراسة إىل التعرف على 
نكم التكرم باإلجابة على أسئلة ،و نظرا ألمهية رأيكم يف ىذا اجملال،نأمل م بسكرة - TIFIBيزوالتجه

،فمشاركتكم ضرورية  ستبانة بدقة،حيث أن صحة النتائج تعتمد بدرجة كبًنة على صحة إجابتكم،اال
راض وحنيطكم علما أن مجيع إجاباتكم لن تستخدم إال ألغ رأيكم عامل أساسي من عوامل جناحها.و 

 البحث العلمي فقط.

 تفضلوا بقبول فائق التقدير و االحرتامو                                                                  

 شراف األستاذة إ                                                                   :الطالبة     

 شنايف نوال  حليمة بوكشًنيدة 

 

 5106 -5105 ة الجامعية:السن
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 القسم األول:البيانات الشخصية.

يهدف ىذا القسم إىل التعرف على بعض اخلصائص االجتماعية و الوظيفية بغرض حتليل النتائج فيما 
 .يف ادلربع ادلناسب الختيارك×(بعد، لذا نرجو منكم التكرم بوضع إشارة)

 أنثى                                 كرذ                                 الجنس: -0

 سنة  03أقل من  إىل 03 من                                    سنة.03أقل من                العمر: -5

 سنة فأكثر . 03 منسنة.                         03اىل أقل من 03من                            

 : المؤهل العلمي -3

 عليا دراسات            تقين سامي                           ثانوي               

                                                      ليسانس                         مهندس              

 :مجال الوظيفة الحالية-4

          أعمال فنية               أعمال إدارية غًن إشرافية          أعمال إدارية إشرافية                     

 سنوات الخبرة:-5

 سنوات 03إىل أقل من  0سنوات                          من  0أقل من  

 سنة فأكثر 00سنة                00إىل أقل من  03من 
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 االستبانةالقسم الثاني: محاور 

فٍ المزبع الذٌ َعبز ) من  (X)وضع إشارة َزجً :  المال الفكريس رأ: ولالمحور األ

 .وجهت نظزك ( عن مدي مىافقتل عن مل عامل من هذه العىامل

 عبارات القياس و أبعاد رأس المال الفكري الرقم

 

غير 

موا

فك 

بشد

 ة

غير 

موا

 فك

مواف محايد

 ق

 موافك
 بشدة

 رأس المال البشري-أ
      .إليهم  ادلوكلةرات العمال مع ادلهام تناسب مؤىالت ومهات 0
      . وتنفيذ برامج تدريبية مستمرة جلميع العاملٌن بإعدادتقوم ادلؤسسة  5
      ادلؤسسة.دتنح ادلؤسسة حرية إبداء الرأي للعمال حول قضايا ومشاكل ختص  3
      .تعمل ادلؤسسة على جذب الكفاءات ادلميزة 4
      .تشجيع أصحاب ادلبادرات ادلميزة تعمل ادلؤسسة على 5

 رأس المال الهيكلي-ب
      .جلديدة تدعم ادلؤسسة األفكار ا 6
      .التقنية يف رلال التكنولوجيا احلديثةتتابع ادلؤسسة وتتبىن آخر التطورات العلمية و  7
 تعمل ادلؤسسة على تكييف اذليكل التنظيمي باستمرار مبا يناسب و التطورات 8

 اخلارجية.
     

      دتلك ادلؤسسة نظام اتصال فعال لتبادل ادلعلومات.  9
 رأس المال العالئقي -ج

      .تعمل ادلؤسسة على تتبع وحتليل احتياجات الزبائن والعمل على االستجابة ذلا 01
      تعمل ادلؤسسة على حتسٌن عالقتها مع األطراف ذات ادلصلحة. 00
بتفعيل نظام معلومات لتسجيل خدمة الزبون ومنح مزايا إضافية  تقوم ادلؤسسة 05

 لو.
     

تعمل ادلؤسسة على االستجابة السريعة لشكاوى ومالحظات واقرتاحات خمتلف  03
 شرائح العمالء.
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يف ادلربع الذي يعرب )من وجهة نظرك(  (x): ادليزة التنافسية: الرجاء وضع إشارة المحور الثاني
 ى موافقتك عن كل عامل من ىذه العوامل ) فيما خيص ادلؤسسة اليت تعمل فيها(عن مد

غير  أبعاد الميزة التنافسية وعبارات القياس الرقم 

موا

فك 

بشد

 ة

غير 

موا

 فك

 
 محايد

موا

 فك
 موافك
 بشدة

 التكلفة-أ
        .تكلفة دون ادلساس جبودة ادلنتوجتسعى ادلؤسسة لتقدمي منتجاهتا بأقل  0
      للتخفيض من التكاليف. اإلنتاجعمل ادلؤسسة على ابتكار طرق جديدة يف ت 5
       .تساعد ادلؤسسة على ختفيض تكاليفها األفرادخربة  3

 الجودة -ب                                               
      .على أساليب جديدة يف اإلنتاجتسعى ادلؤسسة  4
      رار تقدمي خدمات متميزة.ادلؤسسة باستمحتاول  5
      على إرضاء زبائنها من خالل ادلنتجات ادلقدمة ذلم.  ادلؤسسة  تعمل 6
تسعى ادلؤسسة إىل جعل مواصفات منتجاهتا يف السوق مطابقة للمواصفات  7

 الدولية.
     

 المرونة –ج                                                 
      لتغًنات أذواق ادلستهلكٌن.ة إىل االستجابة السريعة تسعى ادلؤسس 8
تـــعمل ادلؤسسة على حتديد االحتياجات احلالية وادلستقبلية للزبون وحترص على  9

  .تلبيتها
     

      لك ادلؤسسة آليات تضمن ذلا االستجابة السريعة لتقلبات السوق.تدت 01
      .تطورات احمليط التكنولوجيع تعمل ادلؤسسة على التكيف والتجاوب م 00

 التسليم -د                                                 
      تتميز ادلؤسسة بتسليم منتجاهتا لعمالئها يف وقت قصًن مقارنة مبنافسيها. 05
      وتقدمي اخلدمات للزبائن يف ادلواعيد احملددة. اتلتزم ادلؤسسة بتسليم منتجاهت 03
      وقت.أسرع هتتم ادلؤسسة باالستماع لزبائنها وحترص على معاجلة شكاواىم يف  04
تعتمد ادلؤسسة على برامج صيانة دقيقة و دورية لآلالت لتجنب األعطال  05

 يف تسليم ادلنتوج للزبون. التأخر احملتملة يف اإلنتاج والتوزيع وبالتايل تفادي
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 اإلبداع -ه                                                
      تشجع ادلؤسسة األفراد ادلبدعٌن باستمرار. 06
      حترص ادلؤسسة على تقدمي منتجات جديدة تستجيب لتطلعات الزبائن. 07
      منتجات جديدة. إبداع حترص ادلؤسسة على أن تسبق منافسيها يف 08
                                                                                                                         سسة بتوظيف خرباء من أجل تطوير منتجاهتا.تقوم ادلؤ  09
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 (10) رقم قـالملح
 

 قائمة محكمي االستبانة
 

 الوظيفة اللقب واالسم  الرقم

 عاليل مليكه 10
 بقسم علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية أ  أستاذة مساعدة 

 -بسكرة-علوم التسيري جبامعة حممد خيضروالتجارية و 

 اهلامشي عبابسة 20
علوم التسيري جبامعة التجارية و و كلية العلوم االقتصادية  أ،مساعد أستاذ 

 -بسكرة-حممد خيضر

 أقطي جوهر 30
علوم التسيري ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية و   أستاذة حماضرة أ 

 -بسكرة-جبامعة حممد خيضر
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهجية : ماألولالفصل 
 الدراسة والدراسات السابقة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

 رأس المال الفكري



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:

 الميزة التنافسية

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع:

الدراسة الميدانية عرض وتحليل نتائج 
 واختبار الفرضيات
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سعد تيليكوم ، مذكرة ماجستري ، ختصص إدارة أعمال ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ، جامعة  أوراسكومو 

  .2007- 2006دحلب بالبليدة ، 

، "دراسة حالة"رأس املال الفكري ودوره يف حتقيق امليزة التنافسية لشركة الفلسطينية جوال  علي،مصطفى رجب  .51

   .2011 غزة،كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية   أعمال،رسالة ماجستري إدارة 

بنك الفالحة : منصوري رقية، دور نظم املعلومات يف تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة اجلزائرية دراسة حالة .52

والتنمية الريفية ، مذكرة ماجستري يف علوم  التسيري، ختصص تسيري املؤسسات ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم 

   .2008تسيري، جامعة حممد خيضر ، التجارية وعلوم ال
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أمهية اليقظة يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة حالة شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية، رسالة ماجستري  رتيبة،حناسية  .53

 .2003-2002جامعة اجلزائر،  التسيري،كلية العلوم االقتصادية وعلوم   األعمال،فرع إدارة  االقتصادية،يف العلوم 

افسية للمؤسسة دراسة حالة مقاطعة نفطال لتوزيع نوال شني ، دور األداء االسرتاتيجي يف حتقيق امليزة التن .54

وتسويق املنتجات البرتولية بسكرة ، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري ، ختصص تسيري املؤسسات ، كلية العلوم 

  . 2008- 2007معة حممد خيضر بسكرة االقتصادية وعلوم التسيري بسكرة، جا

الشركة اجلزائرية للهاتف : هاليل وليد، األسس العامة لبناء مزايا التنافسية ودورها يف خلق القيمة دراسة حالة  .55

، مذكرة ماجستري ختصص علوم جتارية ، فرع اإلسرتاتيجية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم MOBILISالنقال 

 .2009- 2008املسيلة، - التسيري والعلوم التجارية، جامعة حممد بوضياف

 الملتقيات والمجالت الجامعية

ايت خمتار عمر ، معمر محدي ، طرق ومناذج قياس رأس املال الفكري ، مداخلة ضمن امللتقى الدويل اخلامس  .56

حول رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، 

 . 2011، ديسمرب 14-13الشلف ،

بلقة إبراهيم ، برامهية إبراهيم ، دور تسيري رأس املال الفكري يف تعزيز تنافسية املنظمة، مداخلة ضمن امللتقى  .57

الدويل اخلامس حول رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة ،  كلية العلوم 

 . 2011ديسمرب - 14-13ن بوعلي، الشلف ، يومي االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة ب

عيشي بشري،بن عيشي عمار،دور رأس املال الفكري يف حتقيق اجلودة الشاملة باملؤسسات الصناعية،دراسة بن  .58

بسكرة من وجهة نظر الرؤساء،مداخلة ضمن ملتقى الدويل حول رأس املال –حالة املؤسسات الصناعية اجلزائرية 

 .2011،ديسمرب،14- 13لعربية يف اقتصاديات احلديثة،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف،الفكري يف  األعمال ا

يف خلق امليزة التنافسية يف ظل إدارة ) املعريف(بندي عبد اهللا عبد السالم، مراد علة ،دور رأس املال الفكري   .59

مال العربية يف االقتصاديات رأس املال الفكري يف منظمات األع: املعرفة،مداخلة ضمن امللتقى الدويل اخلامس حول

 .2011،ديسمرب 14-13الشلف يومي  –احلديثة ، جامعة حسيبة بن بوعلي 

بومنجل السعيد، رقايقية فاطمة الزهراء ، مسامهة رأس املال الفكري يف حتقيق امليزة التنافسية يف منظمات  .60

- 13ي يف منظمات األعمال العربية ، األعمال ، مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول إدارة وقياس رأس املال الفكر 

 .2008، ماي ، 14

توايت بن علي فاطمة ، نادية مفيدة ، فعالية رأس املال الفكري يف تعزيز امليزة التنافسية للمنظمة، مداخلة    .61

ضمن امللتقى الدويل اخلامس حول رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة ، 

 .2011ديسمرب  14- 13الشلف ، –عة حسيبة بن بوعلي جام
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ححو زروقي أمال ، زيان بروجة علي ، رأس املال الفكري كميزة تنافسية للمؤسسة الفندقية مداخلة ضمن   .62

امللتقى الدويل حول رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة ، كلية العلوم 

  .2011ديسمرب -14- 13وم التسيري ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، االقتصادية وعل

: حديدان صربينة ، معدن شريفة دور املوارد البشرية يف تكوين ميزة تنافسية، مداخلة ضمن امللتقى الوطين  .63

نسانية ، جامعة سياسة التشغيل ودورها يف تنمية املوارد البشرية ، كلية احلقوق و العلوم اإلنسانية، قسم العلوم اإل

 .2011أفريل -14- 13حممد خيضر بسكرة، يومي 

حريري بوشعور ، صليحة فالق، رأس املال الفكري ودوره يف دعم امليزة التنافسية ملنظمات األعمال ، مداخلة   .64

علوم ضمن امللتقى الدويل حول رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة ، كلية ال

 .2011ديسمرب  14- 13االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، 

حتدي كبري من أجل تنافسية : حسني حساين، عبد الغين حريري، مدخل تقييم أداء رأس املال البشري .65

أس املال الفكري يف منظمات ر : ، مداخلة ضمن امللتقى الدويل اخلامس)إشارة للتجربة اجلزائرية(مؤسسات التأمني

جامعة حسيبة بن بوعلي ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية : األعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة 

 .2010ديسمرب  8- 7وعلوم التسيري ، يومي 

مية السورية ، جملة داسي وهيبة ، دور إدارة املعرفة يف حتقيق ميزة التنافسية دراسة تطبيقية يف املصارف احلكو  .66

 .2011، 11الباحث، جامعة حممد خيضر بسكرة العدد 

دربايل سهام ، زيتوين عبد القادر، رأس املال الفكري ، احلاجة الفعلية للمصارف اإلسالمية يف ظل اقتصاد   .67

، االستقرار ، من  املعرفة ، ورقة حبثية قدمت للمؤمتر العاملي التاسع لالقتصاد والتمويل اإلسالمي ، النمو، العدالة

 .2013ديسمرب  10-9منظور إسالمي ، اسطنبول ،تركيا ،

رابح عرابة ، حنان بن عوايل ، ماهية رأس املال الفكري واالستثمار يف رأس املال البشري ، مداخلة ضمن    .68

قتصادية والعلوم امللتقى الدويل  اخلامس يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة ، كلية العلوم اال

 .2011،ديسمرب14- 13التجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف،  

رأس املال الفكري ودوره يف حتقيق امليزة التنافسية للمنظمات ، اململكة العربية السعودية ، "رضا إبراهيم  صاحل  .69

 .2009،نوفمرب4إىل1حنو االداء املتميز ، من معهد اإلدارة العامة ، املؤمتر الدويل للتنمية اإلدارية ، حول 

رياض بن صوشة، نادية خريف،  أمهية إدارة رأس املال الفكري باملؤسسة الوطنية للجيوفيزياء ، مداخلة مقدمة  .70

ضمن امللتقى الدويل  اخلامس رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة ، جامعة 

 .2011،ديسمرب، 14، 13الشلف ، يومي - وعليحسيبة بن ب

زروخي فريوز، سكر كنزة،  دور رأس املال الفكري يف حتقيق امليزة التنافسية للمنظمات ، مداخلة ضمن امللتقى   .71

الدويل اخلامس حول رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة ، كلية العلوم 

 .2011ديسمرب -14- 13التسيري ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف ،  التجارية وعلوم
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زكريا مطلك الدوري ، أبو بكر أمحد سامل ، رأس املال الفكري كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية املستدمية ،   .72

ات دراسة ميدانية على شركة اتصاالت اجلزائر ، مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول رأس املال الفكري يف منظم

 .2011ديسمرب ،  14- 13األعمال العربية يف االقتصاديات احلديثة ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، 

زهري غرابة ، عبد القادر بريش، رأس املال الفكري امليزة التنافسية اجلديدة يف املنظمات األعمال املعاصرة يف ظل  .73

ول رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف التوجه حنو منظمات التعلم ،مداخلة ضمن امللتقى الدويل ح

 .2011ديسمرب -14-13االقتصاديات احلديثة ، 

مساليل حيضيه ، إدارة اجلودة الشاملة مدخل لتطوير امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية، مداخلة ضمن امللتقى  .74

-  22،  جامعة ورقلة ،"االقتصادي اجلديد املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وحتديات املناخ"الوطين األول  حول 

 .2003أفريل 23

مساليل حيضيه، التسيري االسرتاتيجي لرأس املال الفكري وامليزة التنافسية املستدامة للمؤسسة ، جامعة حممد  .75

 .2004خيضر بسكرة ، جملة العلوم اإلنسانية ، العدد السادس ، 

 العريب مشروع �ضوي ينتظره الكثري، مداخلة ضمن امللتقى سهام العقون وآخرون ،  رأس املال الفكري الوطين  .76

، ديسمرب 14-13الدويل حول  رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة،  

2011 . 

شريف غياط، و فريوز رجال ،رأس املال الفكري ودوره يف اكتساب املؤسسة ميزة تنافسية،مداخلة ضمن ملتقى  .77

 .2011ديسمرب  13،14ويل حول رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف االقتصاديات احلديثة،د

صاحل إبراهيم يونس الشعباين ، املناهج احلديثة لقياس رأس املال الفكري حماسبيا ودوره يف تعزيز امليزة التنافسية  .78

لفكري يف منظمات األعمال وقياس رأس املال ا إدارةللشركة ، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي الدويل حول 

 .2008، ماي 14- 13،جامعة البليدة ، العربية

طرشي سهام، شتوح دالل ، رأس املال الفكري ودوره يف إحداث التطوير التنظيمي، مداخلة ضمن امللتقى  .79

جامعة حسيبة بن بوعلي ، رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف االقتصاديات احلديثة ، : الدويل حول 

 .2011ديسمرب ،  14-13الشلف، 

طه علي نايل ، عالقة طرق التدريب بتحقيق امليزة التنافسية ، دراسة ميدانية يف الشركة العامة لصناعة احلراريات،  .80

 .،2013، 10، العدد 5جملة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية ، ا�لد 

،حبث )دراسة فكرية من وجهات نظر متعددة(األمهية ، والقياس ،و اإلفصاح :الفكريظاهر القشي ،رأس املال  .81

مقدم للمشاركة يف امللتقى الدويل اخلامس حول رأس املال الفكري يف منظمات العربية يف ظل االقتصاديات 

ديسمرب  13،14ومي احلديثة،كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري،جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف ،ي

2011. 
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( عادل حرحوش املفرجي، أمحد علي صاحل ، اإلنفاق على رأس املال الفكري وأثره جناح الشركات الصناعية  .82

، ورقة حبثية قدمت خالل املؤمتر العلمي الثاين )دراسة استطالعية ألراء عينة من قادة الشركات الصناعية العراقية

 .2005، أفريل 27-26، جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة ، عمان اململكة األردنية لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 

عبد الكرمي قندوز، رضوان إنساعد ، حنو تطوير رأس املال الفكري وتوجيهه لتنويع القاعدة االقتصادية باجلزائر ،  .83

ات األعمال العربية ، كلية العلوم إدارة وقياس رأس املال الفكري يف منظم: ورقة حبثية قدمت إىل املؤمتر العلمي حول

 .2008،  14- 13االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سعد دحلب  البليدة، 

عبد ا�يد قدي ، مساليل حيضية ، حنو تنمية إسرتاتيجية للموارد البشرية يف ظل العوملة ، املؤمتر الدويل األول  .84

صالحات واالندماج يف االقتصاد العاملي ، كلية العلوم حول النجاعة يف االداء و الشفافية من أجل ضمان جناح اإل

 .2003، ماي ، 30االقتصادية وعلوم التسيري ، جامعة اجلزائر، 

عبو عمر ، عبو هودة ، مؤشرات ومناذج قياس رأس املال الفكري يف املنظمة، مداخلة ضمن امللتقى الدويل  .85

، 14-13ثة ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، اخلامس حول رأس املال الفكري يف منظمات األعمال احلدي

 .2011ديسمرب 

دراسة جتربة : فريد كورتل، مقيمح صربي،قيادة املعرفة ودورها يف تنمية رأس املال الفكري للمؤسسة االقتصادية .86

املال  إدارة وقياس رأس: سونا طراك، مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول - املؤسسة الوطنية إلنتاج وتسويق احملروقات

 .2008،ماي،13،14الفكري يف منظمات األعمال ،جامعة سعد دحلب البليدة ، كلية االقتصاد وعلوم التسيري 

مليزة التنافسية ملنظمات كمال حممد يوسف احلوا جرة، أثر إدارة خماطر استثمار رأس املال املعريف يف حتقيق ا .87

إدارة  املخاطر واالقتصاد املعريف ، كلية العلوم اإلدارية  ، مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل السابع حولالتأمني

 .2007واملالية ، قسم إدارة األعمال ، جامعة الزيتونية األردنية اخلاصة، أفريل 

حممد راتول ، أمحد مصنوعة ، االستثمار يف رأس املال الفكري ، أساليب قياسه ، مداخلة ضمن امللتقى الدويل  .88

، ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف منظمات األعمال العربية يف االقتصاديات احلديثة حول رأس املال الفكري يف

 .2011، ديسمرب 13-14

حممد زبري ، أمحد شوقي ، االستثمار يف رأس املال الفكري كمدخل لتحقيق ميزة تنافسية ، مداخلة ضمن  .89

ت احلديثة، جامعة حسيبة بن ظل االقتصاديا امللتقى الدويل حول رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف

 .2011، ديسمرب 14- 13، الشلف بوعلي

الرؤية املستقبلية، مداخلة  -حممد، بن نوي مصطفى ، دور رأس املال الفكري يف تفعيل القيادة اإلدارية اإلبداعية .90

جامعة البليدة ، يومي  ضمن امللتقى الدويل حول إدارة وقياس رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية،

 . 2005، ماي، 14و13
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حممود علي الروسان ، رأس املال الفكري واملصارف األردنية، دراسة ميدانية ، حبث قدم إىل املؤمتر العلمي الدويل  .91

إدارة وقياس رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة : حول

  .2008ماي ،  14-13دحلب ، البليدة ، سعد 
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