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م   سم هللا الرحمن الرح
  " و قل اعملوا فسیر هللا عملكم و رسوله و المؤمنون"

م   صدق هللا العظ
ة    )105ة (آسورة التو

  
  

ه و سلم   :قال رسول هللا صلى هللا عل
ه علما سهل هللا له طرقا إلى الجنة، و " من سلك طرقا یلتمس  ة أف ن المالئ

  لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم " 
  -بو داود و الترمذأرواه  -



ر و تقدیر   ش
ل نعمه ر هلل على  قه لي في  ،الحمد و الش اللهم لك الحمد حتى ترضى و لك  ،نجاز هذا العملإو توف

عده معلم الناس الخیر إالحمد  عد الرضى و الصالة و السالم على من ال نبي  ذا رضیت و لك الحمد 
ه ولین و اآلسید األ   فضل الصالة و السالم.أخرن نبینا محمد عل

ر و التقدیر أ تور شنشونة محمدألى إتوجه بخالص الش على ما قدمه من دعم  ،ستاذ المشرف الد
رم صبره الشدید ،رشادهإنجاز هذا العمل و على نصحه و إل و جم تواضعه  ،و توجیهه المستمر و على 

  الكبیر.
ر و اإلأما  الش تور إمتنان تقدم  ة عبد الوهابلى الد فادني بتوجیهاته و نصائحه في أالذ  بن بر

حثي هذا. إ   نجاز 
ر و اإلأضا أ عمی الش قي.إحترام توجه  تور قرشي محمد الذ ساعدني في الجانب التطب   لى الد

ر أو  الش الموافقة على مناقشة رسالتي و على عطائهم أ لى السادة إتقدم  عضاء لجنة المناقشة لتفضلهم 
  الالمتناهي.

ر الجزل  ل عمال و إضا أش ابل –طارات مؤسسة صناعة الكوابل إلى  رة. -فرع جنرال    س
ل من إو                 تمام هذا العمل.إنجاز و إو وقته في أعانني بجهده أ لى 

  
ع                       ه و یرضاه إوف هللا الجم ح ع مجیبإلى ما    نه سم

  
  
  
  

احثة                                                                                         ال
  رزقة رحمون 



  هداءاإل
  

  هد هذا العملأ 
ا و اآلأستقامة هي ن اإلألى والد الذ علمني إ                 خرة.قصر طر للسعادة في الدن

انت لي حضنا دافئا و إختارها هللا إمي التي ألى إ           شفاءا و حنانا...رحمة هللا علیها.إلى جواره...و 

  فردة و لیندة الغالیتین :عزاءخواتي األألى إ                                 

ع و ألى سندا إ                                       خي نذیرأخي ر

  خي نوالألى زوجة إ                                          

  جیهان و فارس و نرجس :ختيأوالد ألى إ                            

ل إ                           ائي و زمالئي و أقاري و أهلي و أ لى    صدقائيأح



  الملخص
ات التي تتماثل فیها مع المنظمات تدرك  الماد عد  قي لم  المنظمات الیوم أن التنافس الحق

ة أل  ما أن تحقی المیزة التنافس ه عن غیرها،  ر الذ تتمیز  ، و إنما في رأس مالها الف األخر
ط  فاءة و فعمنظمة مرت م منتجات و خدمات للزون ذات  ةقدرتها على تقد اقي المنافسین  ال عن 

طة م. المرت   بتقلیل التكلفة، اإلبداع، الجودة، سرعة التسل
حجاءت هذه ا و ة، أمساهمة ر  لدراسة لتوض ر في تحقی المیزة التنافس ما س المال الف

حوثین حول مستو ر ختبرت إ ر أالفروق في تصورات الم المیزة  ومحل الدراسة المؤسسة س المال الف
ة المحققة عا إلالتنافس ة.، ت ف ة و الوظ   ختالف خصائصهم الشخص

ل  الغ عددهم (إشمل مجتمع الدراسة  انات ، حیث تم توزع اإلاطار إ) 125طارات المؤسسة و ال ست
عا، و قد تم  انات اإلإ) 80ستعادة (إعلیهم جم انة صالحة للدراسة، و لتحلیل ب انست  ستخدمتإ ستب
احثة برنامج الحزم اإل ة(ال ة للعلوم االجتماع  .)spssحصائ

ة لر إهمها وجود عالقة ذات داللة أ  نتائجمجموعة من اللى إالدراسة  خلصت و ر أحصائ س المال الف
عاده ، ر أالثالثة( ر  أ شر لي، ر أس المال ال ة أس المال اله س المال الزوني) في تحقی المیزة التنافس
عادها ض التكلفة، جودة المنتجات،األ أ ة السرعة، اإلاإل رعة( تخف بداع) عند مستو الداللة ستجا

)α=0.05( ،اشرة مساندة توجد النه أ  الدراسة ما بینت لي المال لرأس م عاد في مساهمته ُتبین اله  أ
ة المیزة ونات وجود ظل في التنافس ر  المال رأس م ، المال رأس( هي و األخر  الف شر  المال رأس ال

  ).الزوني
حوثین حول مستو إوجود فروق ذات داللة  عدم ظهرت النتائج أمن جانب ثاني   ة لتصورات الم حصائ
ة أر  ف ة و الوظ ة في المؤسسة محل الدراسة تعز للمتغیرات الشخص ر و المیزة التنافس س المال الف

ة: الجنس، السن، المؤهل العلمي، عدد سنوات ات التال ة، عدد الترق ن ، و في الخبرة، عدد الدورات التكو
  المنافسین مع مقارنة مستمر تزاید في هو الكوابل صناعة لمؤسسة الزائن األخیر أكدت النتائج أن والء

ابل ( ة  ا ال، مؤسسة بن د ا ، مؤسسة  د الست ،مؤسسة السو   .)مؤسسة ك 
ضرورة اإلأو  ما  هتماموصت الدراسة  ة،  ضرورة أالكفاءات ذات الخبرة الواسعة و المهارة العال وصت 

رها،إ تكثیف  ضا هتمامها بزائنها من خالل تعزز العالقات معهم و تطو نشاء إ ضرورةكدت على أ أ
ل التطورات.جل اإلأمصلحة تهتم بجمع المعلومات عن المنافسین من    حاطة 

   



Abstract 

the organizations realize that the real competition become not link to physical capital which 
are similar with other organizations, but rather in the intellectual capital that is distinguish the 
organization from all others. Also the achievement of competitive advantage for any 
organization linked to their competitive abilities, which refers to the ability to provide 
products and services to the customer higher efficient and effectiveness then competitors. 
This competitive advantage  links to reducing the cost, creativity, quality, and speed of 
delivery. 

This study aimed at clarify the contribution of intellectual capital on achieving the 
competitive advantage. Also the study tested the differences in the perceptions of respondents 
about intellectual capital and competitive advantage according to the personal and functional 
characteristics. 

The study population consist to all cadres of ENICAB enterprise were 125 caders. The 
researcher used the questionnaire as the tool to gather the primary data, which  distributed  to 
all individuals’ population, and she restored (80) questionnaires valid to analysis. the 
researcher used the Statistical Package for Social Sciences (spss) to analysis the data. 

The study results assured  that there  is a significant relationship between intellectual capital 
in term of three dimensions (human capital, structural capital, client capital) and competitve 
advantage achievement in term of four dimensions (cost reduction, product quality, rapid 
response, creativity). Also the sudy found that there is no direct contribution to structural 
capital in competitve advantage achievement in light to the other intellectual capital 
components (human capital and client capital). 

In addition, the results showed that there is no statistically significant differences in the 
perceptions of respondents about intellectual capital and competitive advantage according to 
the following personal and functional factors: gender, age, education qualification, 
experience, number of training sessions, number of promotions.  Also the results confirmed 
that customer loyalty at the ENICAB enterprise is continuance increase compared to their 
competitors (the Swedish enterprise, Kabal enterprise, Ben Diabh cable enterprise, k plast 
enterprise). 

The main study  recommendations are: the enterprise must care  the competencies with high 
experience and skilled, also it must care to their customers through developing long 
relationship with them, it must create  depertements to collect information about competitors 
in order to take all the developments. 

  
  



Résumé 
Aujourd'hui,  la  compétition  entre  les  organisations  se  base  beaucoup  plus, 

sur  leur  capital  intellectuel que  sur  les actifs matériels. Ainsi que  l’acquisition d’un 

avantage concurrentiel d’une organisation est  liée essentiellement à sa capacité de 

s’adapter et de satisfaire les besoins des clients par des produits et des services de 

qualité. 

Cependant, atteindre un tel objectif nécessite la mise en œuvre de plusieurs 

mesures et politiques qui semblent primordiales, notamment la réduction des coûts, 

la créativité, l’amélioration de qualité et la rapidité de la livraison. 

Cette étude a pour objectif de montrer l’impact et la contribution du capital 

intellectuel dans l’acquisition de l'avantage concurrentiel dans les entreprises, ceci se 

base sur les résultats du sondage effectué sur plusieurs cadres. 

L’enquête a touché l’ensemble des cadres de l’entreprise dont le nombre est 

125,  ce  qui  correspond  à  un  échantillon  exhaustif.  Sur  les  125  questionnaires 

distribué 80 ont été retenus pour l’étude. En outre, nous avons eu recours au logiciel  

SPSS pour l’analyse des données de l’enquête. 

L’analyse des données a montré, entre autre, qu’il  existe une  forte  relation 

sur  le degré de  s’signification  (α = 0,05) entre  le  capital  intellectuel    avec  ses  trois 

dimensions  (capital  humaine,  capital  structurelle  et  capital  clientèle)  et  l'avantage 

concurrentiel  avec  ses  quatre  dimensions  (réduction  des  coûts,  la  qualité  des 

produits,  une  réponse  rapide,  la  créativité).  Nous  avons  remarqués  aussi,  que 

l’impact  du  capital  structurel  est  indirect  sur  l’ensemble  des  dimensions  de 

l'avantage concurrentiel.  

D’une autre part, l’étude à montre l’absence des écarts significatifs entre les 

différentes  perceptions  des membres  de  l’échantillon  sur  le  capital  intellectuel    et 

l'avantage concurrentiel dans l’entreprise, cas d’étude sur les variables personnelles 

et fonctionnelles (sexe, âge, niveau scolaire, expérience, formation, carrier). 

Néanmoins, la recherche montre que la fidélité des clients de Général Câble 

est  de  plus  en  plus  mieux  et  en  évolution  positive  par  rapport  a  ses  principaux 

concurrents (el sewedy, Cable alger, ben dhaiba cable, groupe k plast).  

Nous soulignons parmi les recommandations les plus pertinentes de l'étude, 

la  nécessité  d’accorder  de  l’importance  aux  compétences  des  employés  et  la 

consolidation des liens avec les clients d’un côté, et l’importance de créer un service 

pour le recueil des données et le suivi des concurrents d’un autre côté.   
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  مقدمةال
ل الدعامة األأالمعرفة  المعلومات و في عصر     حت الموجودات غیر الملموسة تش ة و ص ساس

ح مرهونا أو نجاح المنظمات في بیئة المنافسة الشدیدة  ،ستراتیجي لثروة المنظمة و تقدمهاالمورد اإل ص
مة هذه الموجودات  ة وق و ذلك نتیجة دورها الفاعل في توظیف قدرات العاملین و مهاراتهم  ،دارتهاإ ف

ة التعزز  جلأمن  همو خبرات مةللمنظمة قدرات التنافس احثون على هذه أو لقد  ؛و خل الق طل ال
مثل اإلأالموجودات مصطلح ر  ر الذ  قدرات و س المال الف ات المتاحة إلدارة المنظمة المتعلقة  ان م

ة و و ،العاملینفاءة  م ستخدامها إالتي بتظافر  ؛العالقات الوطیدة مع الزائن اإلجراءات و القدرات التنظ
ة األ ن مع الموارد الماد   لى التفوق و التمیز.إبداعات و الوصول دارة المنظمة من خل اإلإخر تم

ة اإلأظهر مفهوم ر  قد و غ ة القرن العشرن  ر في نها بداعات و من اإل ستفادةس المال الف
ة تسعینات القرن العشرنأهتمام بر اإل أو بد ؛المبدعین المتواجدین في المنظمة ر منذ بدا  ،س المال الف
انت المصادر ة حیث في الساب  ع ة و أ  لخإالمعادن و الفحم... الطب ونات الثروة الوطن هم أ هم م

ح ر أعد ذلك  ،موجودات المنظمة ونات أ س المال ممثال في النقد و الموجودات الثابتة هما أص هم م
ةما اآلأ ،المنظمة و المجتمع ع س المال أو النقد و الموجودات الثابتة ر  ن فقد حل محل المصادر الطب

ر فهو ر  قي للمنظمةأالف عض العاملین  ،س المال الحق حیث یتمثل في القدرات المتمیزة المتواجدة لد 
مل نهم من  ؛الخبرات ؛كون المهاراتالذین  قدموا أو المعرفة المتمیزة التي تم ارا جدیدةأن  طوروا أ ،ف و 

مة تسهم في أ ارا قد ة للمنظمةإف ر من أو یتكون ر  ،ستمرارة المیزة التنافس شرةأس المال الف  ،صول 
المعرفة و براءات اإلأو  ط  رة ترت ذلك األ ،ختراع و العالمات التجارةصول ف ة و  ل صول اله

اكل  اإلجراءات و اله طة  اإلضافة المرت ة،  م عة العالقة مع ألى ر إالتنظ طب ط  س مال الزون المرت
   الزائن.

المنظمة  طة  ة أو في ظل هذه الظروف المح ح تحقی المیزة التنافس ائز أ من ص  عمال المنظماتأ هم ر
قا على ر ت تان تيال حأفقد  نفي عصرنا اآلما أ ،مادال س المالأعتمد سا س أساسا على ر أعتمد  ص

ة اإلبتكار و اإلبداع و اإلالمال الغیر ملموس و ذلك من خالل اإل ا و عنتاج عتماد في عمل لى التكنولوج
منظور الجودة الشاملة حت المنافسة ال تقتصر على الدخول أ من هنا ،العمل  قاء إالسوق و  لىإص نما ال

هو اإل ون ذلك البد ستمرار ف  تفوق تحرص المنظمة على الرصد الدائم لكل متغیرات بیئتها للن أ. و ل
ع النواحي و  ةاإلعلى نظیراتها و التمیز من جم ات الزائن التي  ستجا ة،ال السرعة لمتطل  تعرف نها
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ة سواء في  هتماملهذا البد لها من اإل شر ذو الكفاءة و المهارة العال و في ردة أداء العمل أالمورد ال
  الفعل.

ة إل األعمالن سعي منظمات إخر أمن جهة  ون ر أیتطلب كتساب میزة تنافس ر أن  س المال الف
حتاج لحشد الموارد ،لمنظمةل قادرا على التفوق و التمیز مومتها و  و  ستمرارها في إالالزمة لضمان د

ة إ عیدة المد تعتمد على إو أطار رؤ ة  یر إستراتیج ا و إ و  ،جدیدةبتكار طرق تف عتماد تكنولوج
ر و الخل و اإل مجرد ن األأبتكار. حیث معارف داعمة للتطو ةالمر ال ینتهي   ؛حصول على میزة تنافس

ل مستمر إو  ش أكثر طرق كتشاف إمن خالل  ،لى تنمیتها بهدف الحفا علیهاإنما السعي دوما و 
ًقا تطورا و هإالذ تنتمي  األعمالللمنافسة في قطاع  س ع منتجاتها إصال ذلك إو  ،ل لى السوق الذ تب

ه ة المنظمات من  ،ف ق ندما تعجز تلك عو أ ،كتشاف طرق جدیدة للمنافسةإو بخاصة عندما تفشل 
ط المختلفةالمنظمات من اإل ة لتحوالت المح ة یؤد مع الزمن إ ن أذلك  ،ستجا ة المیزة التنافس همال تنم

ة مصیرةیجعل لى تقلیدها من قبل المنظمات المنافسة مما إ   .فقدانها حتم
ات التي تتماثل فیها مع أن المنظمات الیوم تدرك إخر فآو من جانب  الماد عد  قي لم  ن التنافس الحق
ر أنما في ر إو  ،خر المنظمات األ ه عن غیرها س مالها الف ن أمر الذ یجعلنا نر األ ،الذ تتمیز 

ة قد  ة للمیزة التنافس ة المصادر التقلید حث عن الوسائل المالئمة أو  ،نقضىإحق ح من الضرور ال ص
ة.إل م الحصص السوق ة و تدع ا تنافس   كتساب مزا

ة  ن لدراسة إف ،شدیدةعمال التي تشهد منافسة حد منظمات األإو نظرا لكون المؤسسات الصناع
عد ضرورة أمساهمة ر  ة  ر في تحقی المیزة التنافس  الكشف عن الطرق  جلأمن ملحة س المال الف
ة    هذه المنظمات.ستمرار إو  تحقی نجاح  لىإ المؤد

ط الضوء على مساهمة ر  حثنا هذا نحاول تسل ر أو في  عادهس المال الف شر أالثالثة (ر  أ  ،س المال ال
ليس أر  ة لمؤسسة صناعة الكوابلأر  ،المال اله فرع جنرال  -س المال الزوني) في تحقی المیزة التنافس

رة -ابل حث و اإلأ و لتحقی  ،س ة على تساؤالتههداف هذا ال اتهإو  ،جا ار فرض ل  ،خت تضمن ه
حث خمسة فصول و هي   :ال

حث و الدراسات الساالفصل األ ة ال ه منهج مه ول تناولنا ف حثین؛ خصص األإقة، و تم تقس ول لى م
حث،  ة ال المتغیرن محل ألعرض منهج قة المتعلقة  عرض الدراسات السا ما الثاني فقمنا من خالله 

ر أاني خصص لدراسة ر في حین الفصل الثالدراسة.  مه  ،س المال الف احثإحیث تم تقس  ؛لى ثالثة م
ر أول لعرض ر خصص األ م  –س المال الف ةأمفاه ونات ر أ ،ساس ر أما الثاني فتناول م  ،س المال الف
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اس ر أ ة المیزة أما الثالث فقد عرض طرق و نماذج ق . و الفصل الثالث جاء لیوضح ماه ر س المال الف
ة مه  ،التنافس احثإو تم تقس ة حیث خصص األ ،لى ثالثة م م  –ول لدراسة المیزة التنافس ةأمفاه  ،ساس

حث الثالث لكي یوضح األ ألنواعاني تطرق في حین الث ة و جاء الم سس العامة و مصادر المیزة التنافس
ة.  حث األألبناء المیزة التنافس ع فقد خصص لدراسة العالقة بین متغیر ال  و هما ساسیینما الفصل الرا

ةأر  ر و المیزة التنافس عرض و تحلیل خیر قمنا من بینما الفصل الخامس و األ ،س المال الف خالله 
ة و نتائج الدر  ات.إاسة المیدان ار الفرض   خت

  
  



  

  

  

  

  

  الفصل األول   
ة ال قة حثمنهج   و الدراسات السا
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  :تمهید
حث  ة ال حث إلىتشیر منهج لة ال عة لحل مش ة المت عبر  ،الطرق النظام علم دراسة  نهاأ عنهاما 

ة  ل علمي.إف ش حث    نجاز ال
حثنا هذاقمنا بو من خالل هذا الفصل  ة  ح منهج طرح  ،توض ةحیث نبدأ  ال عد ذلك  اإلش ة ثم  س الرئ

حث و أ  إلىنتطرق  ة ال اته و نموذجه ،هدافهأ هم ةالتعرفات  ،فرض انات و أو  ،اإلجرائ سالیب جمع الب
حث و حدوده ،المعلومات شرح منهج ال عرض مختلف  األخیرو في  ،مجتمعه و عینته ،ثم نقوم 
ة األسالیب انات. اإلحصائ   المستخدمة في تحلیل الب

عرض س ،ذلك إلىضافة إ حثأ نقوم  المتغیرن محل ال قة المتعلقة  و تحدید مجال  ،هم الدراسات السا
  االستفادة منها.

حثینإو بهذا ف ضم م   :هما ن هذا الفصل 
حث  حث :األولالم ة ال  منهج

حث الثاني قة :الم  الدراسات السا
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حث  حث :األولالم ة ال   منهج
حثمن خالل هذا ال ة المعتمدة في هذه الدراسة من  نحاول م اغة المنهج ة أص ف ح  جل توض

ة للمأمساهمة ر  ر في تحقی المیزة التنافس قائها و  ؤسسةس المال الف  ستمرارهاإمحل الدراسة و ضمان 
  في السوق.
حثإ :ولالمطلب األ  ة ال ال   هدافهأهمیته و أو  ش
ة  حث و تساؤالتهإ نعرضفي البدا ة ال ال عد ذلك نبین  ،ش حث و أ ثم  ة ال   هدافه.أ هم

حث و تساؤالتهإ :والأ ة ال ال   ش
حةإخاصة  ،ثمن موارد المنظمةأتعتبر المعرفة من    الطرقة الصح حت تعتبر أ حیث ؛ذا استخدمت  ص

ة المورد اإل ةأستراتیجي و المهم للمنظمة من مثا ا التنافس ة المعارف و  ،جل تحقی المزا و نظرا ألهم
ة تسییرها في المنظمة ح لزاما على المنظمات أ ،ف ة هذه التطورات و التحوالت و أذا إص رادت مواك

ة التوفی بین  ،قتصاد العالمي الجدید المبني على المعرفةاالندماج في اإل ف حث عن   تجاهإ لتزاماتهاإال
ط و المتمثلة في سب  ن  األحداثالمح م قائهاأو توقع التغیرات التي  ضا العمل على أ ،ن تهدد 

  مثل لمواردها المتاحة.ستثماراتها من خالل االستغالل األتحقی العائد المناسب إل
ة غیر الملموسة تمثل مورد أین أو في ظل االقتصاد المبني على المعرفة  حت الموجودات المعرف ص

غي إ ةعطاؤه إ ستراتیجي ین ة، أینبیرة  أهم عته التراكم ر  ستخدامهإن م نظرا لطب في تولید و تطو
ار مة مضافة للمنظمة األف اد إن أحیث  للمعرفة و المعلومات. األمثلمن خالل االستغالل  ،لتحقی ق زد

ات  حث عن موارد من أالتحد نها من التفوق على أمام المنظمات جعلها ت ة تم جل تحقی میزة تنافس
حث وجب و من هنا ،المنافسین ر  المال رأس ظهر و الظروف، لهذه مالئمة أكثر سبیل عن ال  الف
ن وسیلة  مهارات و خبرات إستغالل طر عن التزاماتها، بین التوفی على المنظمة تساعد أن م

ات تحسین و جدیدة إنتاج أسالیب و طرق  بتكارإ في ألفرادا   .اإلنتاج عمل

سا على ما تقدم تبرز  اغتها على النحو التاليإو تأس ن ص م حثنا التي  ة  ال   :ش
ساهم ر أ إلى ة لمؤسسة صناعة الكوابلأ مد  ر في تحقی المیزة التنافس فرع  -س المال الف

ابل رة  -جنرال    ؟س
ةو یندرج ضمن هذه  ال ة اإلش ة التال   :التساؤالت الفرع

مؤسسة صناعة الكوابل من وجهة نظر أعاد ر أما مستو  -1 ر    ؟طاراتهاإس المال الف
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ة لمؤسسةأما مد مساهمة ر  -2 شر في تحقی المیزة التنافس  جنرال فرع -الكوابل صناعة س المال ال
رة -ابل   ؟ س

لي المال سأر  مساهمة مد ما -3 ة المیزة تحقی في اله  جنرال فرع - الكوابل صناعة لمؤسسة التنافس
رة -ابل   ؟ س

ة المیزة تحقی في زونيال المال سأر  مساهمة مد ما -4  جنرال فرع - الكوابل صناعة لمؤسسة التنافس
رة -ابل   ؟ س

ة المحققة لد مؤسسة -5 رة -ابل جنرال فرع - الكوابل صناعة ما مستو المیزة التنافس   ؟ س
عة العالقة بین  -6 ة رأسما هي طب عاده الثالثة و المیزة التنافس أ ر   صناعة لمؤسسة المال الف

رة -ابل جنرال فرع -الكوابل   ؟ س
حوثین حول مستو إهل توجد فروق ذات داللة  -7 ة في تصورات الم ر  رأسحصائ المال الف

ةالمؤسسة محل الدراسة تعز  ف ة و الوظ   ؟ للمتغیرات الشخص
ةإ داللة ذات فروق  توجد هل -8 حوثین تصورات في حصائ ة مستو  حول الم  المؤسسة المیزة التنافس

ة للمتغیرات تعز  الدراسة محل ة؟ و الشخص ف   الوظ
ا حث أ :ثان ة ال   هم

حث من أ تنبث  ة ال ة متغیره(أ هم ة) بوصفهما من المتغیرات  رأسهم ر و المیزة التنافس المال الف
سهم في أالمعاصرة، و  حث في هذین المتغیرن س مافادة المنظمات و نجاحهاإن ال ة ،   تكمن أهم

حث في  عد من الدراسات المهمة في میدان أال ذ تناول مجموعة من إ، األعمال إدارةن هذا الموضوع 
حاجة  م التي ما تزال  حث  إلىالمفاه ما یتعل برأسأال ر  كثر خاصة ف ه  و المال الف ط  ما یرت

ة،  المعرفة و م.أ فهم  إلىو تسهم هذه الدراسة في التوصل المیزة التنافس   عم للعالقة بین هذه المفاه
ل  ش ستمد  نإكثر دقة فأو  حث  ة: همیته من خاللأ هذا ال   النقا التال

انة أ براز إمحاولة  - ة و م ر في مؤسسة صناعة الكوابل رأسهم حق  ،المال الف و الذ بدوره 
ه إلىالوصول    .الزون و الحفا عل

م في مجال الدراسة من خالل التعرف على مفهوم و  - عض المفاه ح  ةتوض المال  رأسالمعرفة و  أهم
ة مستدامة لمؤسسة صناعة الكوابل. ر في تحقی میزة تنافس   الف

ان مد مساهمة  - عادب ( رأس أ ر شر  رأسالمال الف لي رأس ،المال ال المال  رأس ،المال اله
ة لمؤسسة صناعة الكوابل. میزة الزوني) في تحقی   تنافس
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ح ما یترتب من نتائج تأثیر العالقات المشار  - یز على المتغیرات  ،عالهأ لیها إتوض تأثیرا  األكثرمع التر
ة یز  ،على المیزة التنافس ین متخذ القرار في المؤسسة محل الدراسة من تر التالي تم على  هتمامهمإ و 

ة و أ  األكثرالعوامل  ةعطاؤها إ هم ز التنافسي للمؤسسة. األولو   القصو لتعزز المر
ر أر دور  - مة المضافة ألعمال المنظمة.في س المال الف م الق   تدع
حث المستمر عن المیزة المتجددة تتطلب معارف  - ا مع التطور و التقدم التكنولوجي.أال   كثر تماش
ة التي تناولت الموضوع من هذا الجانب و ذلك وفقا إل - ق احثة على ما قلة الدراسات التطب طالع ال
  من دراسات في هذا الموضوع. جر أ

حثأ :ثالثا   هداف ال
ن التي الفوائد على التعرف إلى حثال هدفی ر  رأس حققها أن م  المیزة تحقی في المال الف

ة، ننا و التنافس ة النقا في األهداف إبراز م   :التال
ر  رأس مستو  على التعرف  رة الكوابل صناعة مؤسسة المال الف س   .ب
عة تحدید  ا عالقة و طب ة رأسعاد أبین  االرت ر و المیزة التنافس  صناعة لمؤسسة المال الف

رة -ابل جنرال فرع -الكوابل  .س
ونات ثرأ تحدید  ر  المال رأس م لي، الزوني(الف ، اله شر ا یجادإ في )ال ة المزا  التنافس

رة -ابل جنرال فرع -الكوابل صناعة لمؤسسة  .س
ر  المال رأس تواجه التي المعوقات همأ  معرفة  ة المیزة تولید و بناء في الف لمؤسسة  التنافس

 صناعة الكوابل.
ةإ داللة ذات التعرف على مد وجود فروق   حوثین تصورات في حصائ  رأس مستو  حول الم

ر  المال ة للمتغیرات تعز  الدراسة محل المؤسسة الف ة و الشخص ف  .الوظ
ةإ داللة ذات فروق  وجود مد على التعرف   حوثین تصورات في حصائ  المیزة مستو  حول الم

ة ة للمتغیرات تعز  الدراسة محل المؤسسة التنافس ة و الشخص ف  .الوظ
ة المیزة تحقی في المساهمة للعوامل دقة األكثر التحدید و التعرف   .التنافس
انات و المعلومات من قاعدة توفیر  ل  تعزز و لتفعیل المنظمات هذه في اإلدارة تساعد التي الب

ر أما من ش  .المستقبل في التنافسي وضعها تعزز التالي و نه المساهمة في رفع رأسمالها الف
فات اإل :المطلب الثاني حث و نموذجه و التعر ات ال ةفرض   جرائ

ة نتعرض  عد ذلك  إلىفي البدا حث و النموذج المعتمد ثم  ات ال ةاإل التعرفات إلىنتعرض فرض   .جرائ
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ات :والأ حث  فرض   ال
ة بهدف و حث تساؤالت على اإلجا ن هتساؤالت إلى ستناداإ و ال اغة م ات ص ة الفرض ارهاإ و التال  خت
ات و النتائج ستخالصإ و   .خاللها من التوص

ة ة الفرض س   :األولى الرئ
ة تبرز مساهمة "  ة رأسعاد أال توجد عالقة ذات داللة معنو ر في تحقی المیزة التنافس  المال الف

ابل -لمؤسسة صناعة الكوابل رة ". -فرع جنرال    س
ة تو  ة و هي رعةأنبث عن هذه الفرض ات فرع   :فرض
ة داللة ذات عالقة توجد ال"  - ر ال المال سأر عاد أ مساهمة تبرز معنو ض التكلفة في ف  لمؤسسة تخف

رة -ابل جنرال فرع -الكوابل صناعة   ". س
ة داللة ذات عالقة توجد ال"  - ر  المال سأر  عادأ مساهمة تبرز معنو  لمؤسسة جودة المنتجات في الف

رة -ابل جنرال فرع -الكوابل صناعة   ". س
ة داللة ذات عالقة توجد ال"  - عاد مساهمة تبرز معنو ر  المال رأس أ ة السرعة في الف  االستجا

رة -ابل جنرال فرع -الكوابل صناعة مؤسسة   ". س
ة داللة ذات عالقة توجد ال"  - عاد مساهمة تبرز معنو ر  المال رأس أ  صناعة مؤسسة اإلبداع في الف

رة -ابل جنرال فرع -الكوابل   ". س
ة ة الفرض س ة الرئ   :الثان

ة داللة ذات فروق  توجد" ال  حوثین تصورات في إحصائ ر  المال رأس مستو  حول الم  المؤسسة الف
ة للمتغیرات تعز  الدراسة محل ة و الشخص ف   ".الوظ

ة ة الفرض س   :لثةالثا الرئ
ة داللة ذات فروق  توجد ال"  حوثین تصورات في إحصائ ة مستو  حول الم  محل المؤسسة المیزة التنافس

ة للمتغیرات تعز  الدراسة ة و الشخص ف   ".الوظ
ا حث :ثان   نموذج ال
ة ضوء على ال حث إش عا و أهدافه و ال ر تم له، النظر  لإلطار ت  من حثلل المقترح النموذج تطو
ة خالل ان ة األنواع بین الرط إم س ر  لرأس الرئ ة جهة من المال الف  جهة من و عناصر المیزة التنافس
ة   :المبررات من مجموعة على ذلك في معتمدا ثان
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ما - ر  برأس یتعل ف احثین و الكتاب تناوله المال الف فات، من ثیر ال احثین ختلفإ حیث التصن  ال
ات في . الجانب في ذلك إلى اإلشارة تمت قد و تصنیف ل حسب األنواع عدد و تسم   النظر
ات من لعدد المسح خالل من و  األنواع على تتف معظمها أن تبین المیدان، في المتخصصة الكتا

ة س ع تغطي التي الرئ اجاتإ جم شر  المال رأسو هي( نظمةالم حت لي المال رأس و ال  رأس و  اله
  .)الزوني المال

مات  عا نو أ هناك أن 1آخرون  یر  آخر طرح في و ر  لرأس خر أو تقس و هي (استقطاب  ،المال الف
ر  رأس طه ،صناعته ،المال الف ه ،تنش الزائن)اإل ،المحافظة عل  استناًدا نظرنا وجهة من لكن ،هتمام 
احثین من بیر عدد إلى لها ضمن  هذه العناصر أن ال شر  رأستدخل   وجهة تبني تم لذا ،المال ال

ة واعاألن أن تـر  التي النظر س شر و رأس هي الرئ لي  و  المال رأس المال ال   الزوني. المال رأساله
ة - ة النس ة(السرعة اتناولته الدراسات من الكثیر فإن للمیزة التنافس  ،المرونة ،من جانب العناصر التال

احثین ختلفإ حیث ،الجودة) ،اإلبداع ،التمیز ونات هذه عدد تحدید في ال  و الدراسات جل لكن الم
حوث ة، ال م ة السرعة ،الجودة( عن تخرج ال الجوانب هذه أن تر  األكاد   ).التكلفة ،اإلبداع ،االستجا

حي النموذج إعداد تمو بناءا على ما تقدم  حث المقترح التوض ص العالقة بین  ،لل  رأسلتمثیل و تشخ
ل رقم( ما هو موضح في الش ة و ذلك  ر و المیزة التنافس ستخالصه من واقع إ) الذ تم 01المال الف

ات النظرةاأل   :شتمل على نوعین من المتغیرات هماإذ إ ،دب
ر و هو مقسم  رأسیتمثل في  :المستقلالمتغیر  /أ شر  رأسنواع و هي(أثالثة  إلىالمال الف  ،المال ال

لي رأس   المال الزوني). رأس ،المال اله
ع: اإل ب/ المتغیر التا اسها  ة و تم ق ة (التكلفة یتمثل في المیزة التنافس عتماد على العناصر التال

ة اإل ،جودة المنتجات ،المنخفضة   ).اإلبداع ،السرعةستجا
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .162ص ،2009 التوزيع، و للنشر اليازوري دار األردن، الثقة، إقتصاديات و التمكين إدارة صالح، علي أحمد الدوري، مطلك زكريا  1  
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ل رقم  حث :)01(الش   نموذج ال
  

ع             المتغیر المستقل                                          المتغیر التا
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

احثة إعدادمن  :المصدر   ال
فات اإل :ثالثا ةالتعر   جرائ

ر  رأس. 1 ة) :المال الف ة و الزون ل شرة و اله وناته(ال لها  ،هو نتاج التفاعل بین م ن تحو م التي 
ل منتجات و خدمات من  إلى مة تبدو في ش ات الزائن و ضمان والئهم للمنظمة.أق ة رغ   جل تلب
شر  رأس. أ ة :المال ال ة و العمل ةو المهارات و القدرات  ،هو المعرفة و الخبرات العلم التي  اإلبداع

مة مضافة للمنظمة. ،متلكها العاملون في المنظمة ن من خالل استغاللها تحقی ق م   و التي 
لي رأسب.  ة و  :المال اله ة تحت انات و  ،و برامج ،نظمةأهو ما تملكه المنظمة من بن و قواعد الب

ات اإل   تصال و نظم المعلومات.ش
ة مثل األطرافهو عالقة المنظمة مع  :المال الزوني رأسج.  اء ،الموردین ،الزائن :الخارج و  ،الشر

ر العالقة معهم و المحافظة علیهم.   قدرتها على تحقی رضا و والء الزائن و تطو
ة2 مة متفوقة للزائن :. المیزة التنافس م ق ا و  ،قدرة المنظمة على تقد و التي تعطي المنظمة تفوقا نوع
ح لها تحقی نتائج أ التالي تت ة على المنافسین و  ة.داء أفضل   عال

   

 

 

 

 

 

 رأس المال البشري

المال الهيكلي رأس  

المال الزبوني رأس  

المال الفكري رأس   الميزة التنافسية  

 التكلفة المنخفضة

 جودة المنتجات

 االستجابة السريعة

 اإلبداع
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ض التكالیف في مختلف  :. التكلفة المنخفضةأ قل أنتاج منتجات إو  ،األقسامقدرة المنظمة على تخف
المنافسین.   تكلفة مقارنة 
ة المنظمات المنافسة :ب. جودة المنتجات ق م منتجات فردة و مختلفة عن  و ذلك من خالل  ،تقد

ة مختلفة عن إ عطیها جاذب   المنافسین.ضافة خصائص ممیزة مما 
عةج. اإل ة السر ات و حاجات الزائن من منتجات :ستجا ة لمتطل و  ،قدرة المنظمة على االستجا

السرعة و الوقت المحدد.   خدمات 
ر  ستخدامإهو تجسید لقدرة الفرد على  :اإلبداعد.  ة في تطو ارطرق غیر تقلید و خل منتجات أ ،األف

  جل التفوق على المنافسین.أجدیدة من 
حث و حدودهأ :المطلب الثالث انات و منهج ال   سالیب جمع الب

انات و المعلومات ثم نتطرق  إلىفي هذا الجانب نتعرض  حث و حدوده. إلىمصادر جمع الب   منهج ال
انات و المعلوماتأمصادر و  :والأ   سالیب جمع الب

ةعتماد على المصادر تم اإل ما یلي األول انات و المعلومات و ذلك  ة في جمع الب   :و الثانو
ةالمصادر  ةجل جمع المعلومات أمن  :األول حث تم اإل األساس ال انعتماد على اإلالخاصة  و هو  ،ستب

انات أ من  ةهم الوسائل المستخدمة لجمع الب م  ،األول انة و توزعها على عینة من إحیث تم تصم ست
حث بها و تحلیلها ب ،مجتمع ال   حصائيستخدام برنامج التحلیل اإلإثم تفرغها و تبو

)  statistical package for  social  sciences (SPSS، االعتماد على اإل ارات و ذلك  خت
ة بهدف الوصول اإل ة المناس مة إلىحصائ حث. ،دالالت ذات ق   و مؤشرات تدعم موضوع ال

ة ة علیهاتم الحصول  :المصادر الثانو ات و  ،من خالل مراجعتنا للكتب و الرسائل الجامع و الملتق
ة و اإل ،المقاالت هو الدورات و المنشورات الورق ة جوان حث لتغط الموضوع قید ال ة المتعلقة  و  ،لكترون

حث. ع مراحل ال   التي ساعدتنا في جم
حث هو التع إلىو الهدف من اللجوء  ة في هذا ال ة رف على األالمصادر الثانو سس و الطرق العلم

ة الدراسات تا مة في  ذلك  ،السل خر المستجدات التي حدثت و تحدث في آخذ تصور عام عن أو 
حثنا الحالي حث.أضا االعتماد علیها في تحدید المتغیرات من أ ،مجال   جل بناء نموذج ال
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ا حث :ثان   منهج ال
عة في دراسة و معالجة الظواهر المنهج هو الطرقة  ات من و اإلأالمت ال  لى قوانینإجل التوصل أش

ار معروفة یؤد أعامة  شف حقائ مجهولةإو ترتیب ألف ان لزاما  ،1ستخالص المعرفةإل لى  ه  و عل
ة و منها أعلینا  النظرة الشمول متاز  انات و أ عتمادإ ن نختار منهج  المعلومات سالیب متعددة لجمع الب
انةاإل ة ،ست طالع على النشرات و التقارر الدورة للمؤسسة محل و المقابلة و اإل ،و المالحظة الشخص

ق التحلیلي الوصفي المنهج تبني تمالدراسة. لذا  رناه سا ما ذ ن من خالله  ،االذ نراه ملما  م و الذ 
بها و تحلیلها و مقارنتها و تفسیرها انات و تبو ین أستخدام إفقد تم  األساسو على هذا  ،جمع الب سلو

انات و المعلومات هما سیین في جمع الب   :نأحیث  ،سلوب المسحي التحلیليو األ ،الوصفي األسلوب :رئ
االعتماد  :الوصفي األسلوب حث و ذلك  ة لل انات الثانو  والعدید من الكتب على من خالله تم جمع الب
ة الرسائل ح مفهوم المتغیرن محل الدراسة. الجامع ة توض غ ات    و الملتق
انات األ :المسحي التحلیلي األسلوب حث و ذلك بتوزع اإلمن خالله تم جمع الب ة لل انة على ول ست
ع  الغ أجم حث و ال تجاهاتهم حول إو أو هذا بهدف معرفة تصوراتهم  ،)125(عددهم فراد عینة ال

حث.   محاور ال
حث :ثالثا  حدود ال

ما یلي حث    :یتحدد ال
ة ة على  :الحدود الزمان احثة بتطبی الدراسة المسح حث (أقامت ال ) خالل الفترة اإلطاراتفراد عینة ال

ة شهر ما إلى 2015الممتدة من شهر جانفي    .2015غا
ة ان حث داخل حدود مؤسسة صناعة الكوابلإتم  :الحدود الم ابل -جراء ال رة. -فرع جنرال    س
ة شر افة إتم  :الحدود ال حث على  رة - ابل جنرال فرع -الكوابل مؤسسة صناعة اإلطاراتجراء ال   .س
ع حث و األ :المطلب الرا ةسالیب اإلمجتمع ال   حصائ

عد ذلك نتعرض  إلىتعرض نفي هذا الجانب  حث ثم  حث و في األأ إلىمجتمع و عینة ال خیر داة ال
انات.سالیب اإلنعرض األ ة المستخدمة في تحلیل الب  حصائ

 
  

                                                            
 و للنشر وراق مؤسسة األردن، عمان، ولى،األ الطبعة ،العلمي البحث أساسيات ‐العلمي البحث مناهج قنديلي، عامر الجادري، عدنان  1

    .102ص ،2006التوزيع،
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حث :والأ   مجتمع و عینة ال
ة لها عناصر مجموعة حثال مجتمع قصد ة خصائص عدة أو خاص  من غیرها عن تمیزها ،مشتر

حث علیها یجر  التي و األخر  العناصر   .ال
ع  حث من جم ع ENICABفي مؤسسة  اإلطاراتیتكون مجتمع ال حصر شامل لجم ، حیث قمنا 

أكمله)، و أ أمفرداته( حث  حث شملت مجتمع ال افة اإل ن العینة تمثلتإالتالي فن عینة ال  طارات في 
الغ عددهم( انات ؛ حیث تم توزع طارإ) 125و ال عااالست انةإ 86سترجع منها إو قد  ،علیهم جم و  ،ست
عاد إعد فحصها تم  انات و ذلك نظرا لعدم إ 6ست ةستفائها لشرو اإلإست ح عدد  ،جا ص و بهذا 

انات الصالحة للتحلیل اإلاإل ة مقبولة لتمثیل إ 80حصائي ست انة و هي نس  طارات المؤسسة.إست
ا حثأ :ثان   و صدقها داة ال

ة نتحدث عن  عد ذلك نتعرض أفي البدا حث ثم  ات األ إلىداة ال   داة.صدق و ث
حثأ. 1   :داة ال

موضوع عد مراجعة األ اشرة  قة ذات العالقة الم عض الدراسات السا حث و  متغیر ال ات المتعلقة  دب
حث ار المشرفأراء و آاالعتماد على  إلىاإلضافة  ،ال احثین في أستشارة إستطالع و إو  ،ف ساتذة و 

ر  ،هذا المجال احثة بتطو انة لتحقی األإقامت ال حثست  إلىحیث قسمت  ،هداف المرجوة من هذا ال
  :قسمین

حوثین، و هي: الجنس، السن، المؤهل  :ولالقسم األ  ة للم ف ة و الوظ انات الشخص حتو على الب
ة، عدد الدورات  ات.العلمي، عدد سنوات الخبرة المهن ة، عدد الترق   التدرب

انةحتو على محاور اإل :القسم الثاني شمل محورن ،ست خصص لدراسة  األولالمحور  ،و هو بدوره 
" رأسالمتغیر المستقل و الذ یتمثل في " ر ارة تهدف 29و یتضمن( ،المال الف التعرف على  إلى) ع

ر  المال رأس مستو  رة -ابل جنرال فرع -الكوابل صناعة مؤسسة الف  رأس عادأموزعة على  ،س
ر  المال ما یليإالتي تم  الف ارها في هذه الدراسة و ذلك    :خت

شر  رأس - ارات من( :المال ال سه الع   ).10-1و تق
لي رأس - ارات من ( :المال اله سه الع   ).18-11و تق
ارات من ( :المال الزوني رأس - سه الع   ).29-19و تق

ار هذه األإو قد تم  عد اإلخت قة في هذا الموضوععاد     :همهاأ  ،طالع على العدید من الدراسات السا
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 ،)2010،نصار العجمي(دراسة  ،)2013،دراسة( عبد الرحمن راضي ،)2010،حمد الفیوميأدراسة( 
  ).2011،سناء مسودة(دراسة 

ة" و یتضمن ( أما ع و المتمثل في " المیزة التنافس ارة25المحور الثاني فخصص لدراسة المتغیر التا  ) ع

ة المحققة مستو  على التعرف إلى تهدف  - ابل جنرال فرع -الكوابل صناعة مؤسسة المیزة التنافس
رة، عاد على موزعة س ة أ ارهاإ تم التي المیزة التنافس   :یلي ما ذلك و الدراسة هذه في خت

ارات من ( :التكلفة المنخفضة - سها الع   ).7-1و تق
ارات من ( :جودة المنتجات - سها الع   ).12-8و تق
ة السرعةاإل - ارات من ( :ستجا سها الع   ).18-13و تق
ارات من ( :اإلبداع - سه الع   ).25-19و تق
ارإ تم قد و عاد هذه خت قة الدراسات من العدید على طالعاإل عد األ   :أهمها الموضوع، هذا في السا

صل المطیر  دراسة  ،)2009،دراسة( محمد العتوم ،)2009،دراسة (حسن فلح حسن ،)2012،(ف
  ).2009،دراسة(دانه خالد عمرو

ات 2 حثأ. صدق و ث   :داة ال
صدق األ اسهاقصد  اس المتغیرات التي صممت لق انة على ق ل معنى قدرة اإل ،داة قدرة االست ار  خت

ه ع جوان اس متغیر ما بجم ما یلي نوعین من الصدق و هما ،على ق   :و ف
  :و الصدق الظاهر أ. صدق المحتو أ

ار و  ه صدق مفردات االخت اسها إنعني  ع الجوانب المفترض ق المتغیر المقاس و تمثیلها لجم اطها  رت
حاول هذا النوع من التأكد من  ،في المتغیر ا و ممثال من  أنحیث  اف اس قد تضمن عددا   األسئلةالمق
غي  اس المفهوم. أنالتي ین   1تستخدم لق

حث و للتأكد من أو للتحق من صدق محتو  هدافه تم عرضها على هیئة من أ نها تخدم أداة ال
میین المختصین في هذا المجال، مین األكاد من  یهم فیهاأبداء ر إ؛ و األداةلیهم دراسة إو طلب  المح

ارات و شمولیتها،  ة عدد الع فا ؛ و من حیث مد  ارة للمحتو ة الع و أ تعدیل أو أحیث مد مناس
ا.   تغییر یرونه مناس

                                                            
1 Sekaran, U, Research Methodes for business a skill building Approach, John wiley and sons, New york, 2004, 
p264. 
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مین و  ام بدراسة مالحظات المح ات أو  ،قتراحاتهمإو تم الق الت في ضوء توص راء هیئة آجرت تعد
ح  م لتص حث.هداف أ جل تحقی أكثر فهما و وضوحا من أالتح   ال
  :ب. صدق المحك

ات " أتم حساب معامل " صدق المحك" من خالل  عي لمعامل الث اخ" و ذلك أخذ الجذر التر رون لفا 
ة.03ما هو موضح في الجدول رقم(   ) في فصل الدراسة المیدان

ات األ. 3   :)reliability( داةث
قصد بها مد الحصول على نفس النتائج  حث في ظروف متشابهة و نتائج متقارة لو أو  رر ال

ات  ،داة نفسهاستخدام األإب اس ث حث تم ق حث بأو في هذا ال ات إداة ال اخ و أستخدام معامل الث رون لفا 
اس ستخدم الذ ات معامل أن حیث تساقها،إ و الفقرات بین العالقة قوة لق مة أخذ الث  محصورة تكون  ق
مة انت فإذا ،1و 0 بین ات معامل ق ات على جیدا مؤشرا عتبر هذا نإف مرتفعة الث ان، ث  و االستب

ة التالي اناإل هذا مالئمة و صالح حث ألغراض ستب ة العلوم مجال في معروف هو ما و ،ال  اإلنسان
ةاإل و اخ معامل فإن جتماع   .)0.6( من بتداءإ مقبول ون   رون

ةسالیب األ :ثالثا انات اإلحصائ   المستخدمة في تحلیل الب
ة على  حث و دراسة العالقة بین متغیراته و ألإلجا اتهإسئلة ال ار فرض احثة ب ،خت ستخدام إقامت ال

ةسالیب األ اإل اإلحصائ عا  ة و ذلك ط ةعتماد على برنامج الحزم التال ةللعلوم اإل اإلحصائ   .جتماع
س 1 و ذلك لوصف مجتمع  :)Descriptive Statistic Measures(الوصفي اإلحصاء. مقای

حث و  اإلإال ة و التكراراتظهار خصائصه  ةو  ،عتماد على النسب المئو حث و أعلى  اإلجا سئلة ال
اإلأ ترتیب متغیراته حسب  ة و اإلهمیتها  ارة.عتماد على المتوسطات الحساب   نحرافات المع

عادإل ستخدم هو و :المتدرج نحدار. اإل 2  المتغیر تفسیر في تساهم ال التي المستقلة المتغیرات ست
ع ة العناصر  ،التا ق فا في ضل وجود  ون مستو تأثیرها ضع اع ذلك و ،األخر أو تلك التي   بإت
 خطوات على نحداراإل معادلة إلى المستقلة المتغیرات إدخال یتم الطرقة هذه في وStepwise   طرقة
ااإل ذ المستقل المتغیر إدخال یتم حیث ع المتغیر مع األقو  رت ااإل هذا ون  أن شر التا  ذا رت
ة داللة ة الخطوات في و ،)نحداراإل معادلة إلى الدخول شر حق(إحصائ  المتغیر إدخال یتم التال

ااإل ذ المستقل ا الدال األعلى الجزئي رت ع المتغیر مع إحصائ عادإ عد التا  التي المتغیرات ثرأ ست
ما نحداراإل معادلة في الموجودة المتغیرات فحص ثم ،المعادلة إلى دخلت قاء شرو تحق الزالت إذا ف  ال
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اشر على و  ،نحداراإل معادلة في الهدف من هذا التحلیل هو إظهار العناصر التي لها أكبر تأثیر م
  الظاهرة محل الدراسة.

این األ3 (. تحلیل الت انت هناك فروق ذات داللة إو ذلك لمعرفة ما  :)one Way Anovaحاد ذا 
ة في إ حث حول مستو أتجاهات إحصائ مؤسسة صناعة الكوابل رأسفراد عینة ال ر  و  ،المال الف

ة للمؤسسة محل الدراسة ختالف و التي تعز إل ،ذلك معرفة تصوراتهم حول مستو المیزة التنافس
ة  ف ة و الوظ ةالمتغیرات الشخص ة ،عدد سنوات الخبرة ،المؤهل العلمي ،السن :اآلت  ،عدد الدورات التدرب

ات.    عدد الترق
ار إ. 4 انت إستخدم لمعرفة ما  :)independent-samples T-testللعینات المستقلة( Tخت ذا 

ةهناك فروق ذات داللة  حوثین حول مستو إفي  إحصائ ر  المال رأستجاهات الم  صناعة مؤسسة الف
ذلك  الكوابل، ة المیزة مستو  تجاهاتهم حولإو  ختالف إل تعز  التي و الدراسة، محل للمؤسسة التنافس

  عامل الجنس.
ولومجروف سمیرنوف(إ. 5 ار  ع التوزع  :)Kolmogrov-Smirnovخت انات هل تت لمعرفة نوع الب

عي    م ال.أالطب
اطاإل  معامل .6 ة العالقة على للتعرف ستخدم :سیبرمان رت ر  رأس بین الداخل  مستقل متغیر المال الف
ة المیزة و ع متغیر التنافس  على و الدراسة، متغیرات بین العالقة قوة و نوع على للوقوف ذلك و. تا
ة العالقة تجاهإ ة أو موج ااإل معامل سمى ذلك. سال اإل سیبرمان معامل سیبرمان  رت  و الرتب رت

ا ون  هو انات وجود حالة في مناس ة ب   . ترتیب
ات(7 ات  :)cronbach’s coefficient Alpha. معامل الث اس ث حث.أو ذلك لق   داة ال
اس صدق  :. معامل صدق المحك8 حث.أو ذلك لق   داة ال

اس التحلیل   :مق
حث، تم اإل ارات أداة ال ع ع ات أفراد العینة على جم ل إجا رت الخماسي في تحو اس ل عتماد على مق

ة تأخذذ إ ةو  ،" درجة واحدةغیر مواف تماما" اإلجا " تأخذ درجتین اإلجا ةو  ،"غیر مواف "محاید"  اإلجا
ةو  ،) درجات3تأخذ( " تأخذ ( اإلجا ة، و ) درجات4"مواف   ) درجات.5( تأخذ "تمامامواف " اإلجا

ما یلي ارت و المتوسط المرجح  اس سلم ل   :و الجدول الموالي یوضح مق
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اس :)01الجدول رقم( ارت سلم مق   ل
ة  الدرجة    المتوسط المرجح  اإلجا

  1.79 إلى  01من   مواف تماماغیر   1
  2.59إلى 1.80من   موافغیـر   2
  3.39إلى 2.60من   محاید  3
  4.19إلى 3.40من   مواف  4
  5.00إلى 4.20من   مواف تماما  5

احث إعداد من: المصدر   .ةال
حث الثاني قة :الم   الدراسات السا

ةأتعددت الدراسات التي تناولت العالقة بین ر  ر و المیزة التنافس لذا سنحاول في هذا الجزء  ،س المال الف
عض الدراسات التي نر  ط الضوء على  اشرة أتسل طرقة م حثنا سواء  اشرةأنها مفیدة ل ة  ،و غیر م مرت

عرض مجال اإل ،قدماأل إلىحدث حسب تسلسلها الزمني من األ عد ذلك نقوم  ستفادة من هذه ثم 
  الدراسات.

ر أالدراسات المتعلقة بر  :األولالمطلب     س المال الف
ر على أثر ر أ :عنوان 1)2013،(عبد الرحمن راضيدراسة   -1 ة في أس المال الف اح اتب الس داء الم

  .األردن
اس و تحلیل ر  إلىهدفت هذه الدراسة  عاده (ر أق أ ر  شر أس المال الف س المال أر  ،س المال ال

لي ة في أس المال العالقاتي) في أر  ،اله اح اتب الس راء المدیرن آستقصاء إمن خالل  ،األردنداء الم
ونات ر و هذا بهدف مساعدة  ع م ر جم ام بتحسین و تطو س أالمنظمات العاملة في هذا المجال للق

ر مما یؤد  اتب  ،داء المنظمةأزادة و تحسین  إلىالمال الف و تكون مجتمع الدراسة من قطاع الم
ة في عمان اح ن أهمها أ عدة نتائج  إلىمدیر. و توصلت الدراسة  205و بلغ عدد عینة الدراسة  ،الس

ان متوسطاأر مستو  ة  اح اتب الس ر في الم اینة في المستو  ،س المال الف وناته مت انت م و  ،و 
ر على أثر لر أنه یوجد أتبین  ة في األأس المال الف اح اتب الس  إلىشارت الدراسة أو قد  ،ردنداء الم

ونات  ة بین م عني  رأسوجود عالقات قو ر الثالث و هذا  عضها ن هذه المأالمال الف ونات تؤثر في 
عض. و في األ ان ثر األن األأظهرت النتائج أخیر ال ه  لرأسكبر  شر  رأسالمال العالقاتي یل المال ال

                                                            
 ،منشورة اإللكترونية، االعمال في ماجستير رسالة ،ألردنا في السياحية المكاتب على أداء الفكري المال سرأ أثر ،راضي خالد الرحمن عبد  1

  .2013،ألردنا االلكترونية، االعمال قسم االعمال، دارةإ كلية العليا، للدراسات االوسط الشرق جامعة
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ليالمال ال رأسخیرا أو  حوثة خطط و سار وصت الدأو  .ه اتب الم ضرورة وضع الم ات إة  ستراتیج
اس  ر  رأسواضحة لق ضرورة توطید العالقات مع الزائن و الحصول على  إلىاإلضافة  ،المال الف

ة الراجعة من  اف من التغذ سب رضا و والء الزائن.أقدر     جل 
ر أر  :عنوان 1)2011،دراسة (ظاهر القشي  -2 ةاأل :س المال الف اس ،هم فصاح (دراسة و اإل ،الق

ة من وجهات نظر متعددة).  فكر
ل من اإل إلىهدفت هذه الدراسة  اس و اإلأ طالع على وجهات النظر المتعددة الخاصة  ة و ق فصاح هم

ر  رأسعن  ر إو ذلك ب ،المال الف اع منهج وصفي ف ة اإلآطالع على اإل إلىاإلضافة  ،ت الغ عن ل
ر في عدد من الدول. رأس   المال الف

الخوض في وجهات النظر ا احث  حث قام ال ةلمتعددة العو لتحقی هدف ال ة منها و العر و قد  ،الم
ن تلخص أ ستخلص إ م عدد من النتائج التي  را و الخروج  هم نتائج وجهات النظر و من ثم تداولها ف
  :همها فيأ 

ع وجهات النظر إ  - اس هذا النوع من رؤوس األإن جم ة ق   موال.تفقت على صعو
ة اإلإ - اب تتعل ب رأسفصاح عن ن عمل ة ألس ة وصف قى عمل ر ست عتماد النظام إالمال الف

ل من مبد   التكلفة. أالمحاسبي على 
ات  عدد من التوص احث  ع الجهات أ نصب إو قد خرج ال حوثدعم  إلىهمها على دعوة جم ة  ال المشتر

ومة و الخاصة لرط العالقة بین الدین االسالمي و  ر  رأسبین الح  إلىو محاولة الوصول  ،المال الف
ر من منظور  رأسمفهوم جدید ل ر  ،سالميإالمال الف یز على هذا المفهوم لدعم و تطو  رأسو التر

  المال االبداعي. 
ر (المعرفي) مدخل أر  :عنوان 2)2011،دراسة(علي فالح الزعبي -3 ر إس المال الف ستراتیجي لتطو

ة.عمال األ األداء المتمیز في منظمات الكفاءات و تحقی األ    ردن
فاءة و أبراز الدور المتزاید لر إ إلىهدفت هذه الدراسة  م  ر ( المعرفي) في تحقی و تعظ س المال الف

ة المنظمة الحدیثة ة أ التأكید على دور و  إلىاإلضافة  ،فعال ر في تعزز ثقافة  رأسهم المال الف
ة و تحقی اإل ،بتكارالمنظمة الداعمة للمعرفة و اإل ستخدم إنجاز. و قد و دعم تحقی الجودة العال

                                                            
لى الملتقى الدولي الخامس إبحث مقدم  ،و االفصاح (دراسة فكرية من وجهات نظر متعددة) ،القياس ،األهمية :المال الفكري رأس ،القشيظاهر   1

  .2011،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الجزائر ،ديسمبر 14 -13يومي ،المال الفكري في المنظمات العربية في ظل االقتصاديات الحديثة رأس :حول
 ،المتميز في منظمات االعمال األردنية األداءستراتيجي لتطوير الكفاءات و تحقيق إ المال الفكري (المعرفي) مدخل رأس ،الزعبيفالح  علي  2

 ديسمبر، 14 -13يومي ،الحديثة االقتصاديات ظل في العربية المنظمات في الفكري المال أسر: حول الخامس لى الملتقى الدوليإبحث مقدم 
  .2011،بوعلي بن حسيبة جامعة الجزائر،
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م و بناء اإل احث المنهج التحلیلي لتصم مي ال ر و عناصره و مستلزمات  رأسلطار المفاه المال الف
قه احث نموذج یرط بین متغیرن هما إ ،تطب مؤشراته(االبداع رأسستخدم ال  ،التمیز ،المال المعرفي 

ر المستمر) و األ ،ییرالتغ ،حترافاإل مؤشراته( اإلالتحسین و التطو  ،نجازداء المتمیز في المنظمة 
ة ة) ،التحفیز ،الجودة العال ة المعرف   .ثقافة المشار

ات  إلىو قد توصلت الدراسة  عة أ :همهاأ عدة نتائج و توص ار المنظمة الحدیثة لمدخالتها إن طب خت
ة یز علیها هي عوامل مهمة في بناء نموذج متكامل  ،المعرف ة المدخالت التي جر التر عة و نوع و طب

. و ألر  ر صورة إن نجاح المنظمة في أس المال الف ة  ات المعرف ة و تنفیذ العمل ار المدخالت المعرف خت
فؤة سیؤد  مةأ إلىفاعلة و  ة متمیزة و تحقی ق ة داء متمیز في صورة مخرجات معرف ما و  ،عال

ة دورا  س ة الع ر الدائم للمدخالت أتلعب التغذ ا و جوهرا في تحقی التحسین المستمر و التطو ساس
ة.   المعرف

اس أبناء  :عنوان 1)2010،دراسة( نصار العجمي -4 ر على أثر ر أنموذج مقترح لق س المال الف
قي و أفاءة  م التطب ات الهیئة العامة للتعل ل ت.داء  ب في دولة الكو  التدر

اس مقترح نموذجأ بناء إلىهدفت الدراسة  ر  المال سأر  ثرأ لق ات داءأ فاءة على الف  العامة الهیئة ل

م قي للتعل ت دولة في التدرب و التطب ة بین ر تحدید العالقات اإل إلىما هدفت  ،الكو اط س المال أرت
فاءة األ ر و  م أ داء. و لتحقی الف احث بتصم انة شملت إهداف الدراسة قام ال تكونت  و ،فقرة 52ست
الغ عددهم أ عینة الدراسة من    .330عضاء هیئة التدرس و ال
   :همهاأ عدة نتائج من  إلىتوصلت الدراسة 

ة لر أوجود  - فاءة أثر ذ داللة معنو وناته على  م ر  م أس المال الف ات الهیئة العامة للتعل ل داء 
قي و التدرب.   التطب

ان مرتفعا رأسن مستو أكدت نتائج الدراسة أ - ات الهیئة التي شملتها الدراسة  ل ر في   ،المال الف
المستو و جاء ترتیبها على النحو أال إ اینت  وناته ت المال  رأس ،المال العالقاتي رأس :اآلتين م

مي شر الم رأس ،التنظ  المال المعلوماتي. رأسخیرا أو  ،ال ال

                                                            
 دولة في التدريب و التطبيقي للتعليم العامة الهيئة كليات أنموذج مقترح لقياس أثر رأس المال الفكري على كفاءة أداء بناء ،العجمينصار   1

  .2010،الكويت ،دارة االعمالإقسم  ،كلية االعمال ،جامعة الشرق االوسط ،منشورة ،دارة االعمالإرسالة ماجستير في  ،الكويت
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ما یليأو قد  اإلاإل :وصت الدراسة  وناته لما لها أهتمام بر ستمرار  م ات الهیئة  ل ر في  س المال الف
عید من تحسین مستو أمن  اتأثر على المد ال فاءة أضا أ ،داء الكل ضرورة تحسین مستو  وصت 
ات األداء و التعرف على نقا األ   داء.الضعف في مستو
ر و أر  :عنوان 1)2008،سامة عبد المنعمأدراسة( -5 عمال ت األآثره على منشأس المال الف

ة ة حالة دراسة -الصناع سة شر ة. الجاهزة األل   األردن
ات األ رأسمعرفة مد تأثیر  إلىتهدف هذه الدراسة  مة شر فاءة و ق ر في رفع  عمال المال الف

ة  ةاألالصناع ان  إلىما تهدف  ،ردن ةأ  ب ر  المال رأس عن فصاحاإل هم ة  القوائم في الف  ذلك والمال
ة حالة دراسة خالل من س شر ات نموذج الجاهزة المال ة للشر ةاأل الصناع  هذه جرت قد و ،ردن

اشرة المقابلة)( طرقة خالل من الدراسة ة دارةإ مجلس عضاءأ  من عینة مع الم  مالكیها من و الشر
  .المالي مدیرها إلى اإلضافة

هإ توصل ما أهم و احث ل ةأ  و لمفهوم غموض وجود هو ال ر  المال رأس هم ة في الف سةاأل شر  ل
ةاأل الجاهزة ة مفهوم و المفهوم هذا بین خلط و ردن رة الملك  على المفهوم هذا ثرأ وضوح عدم مع ،الف
ة فاءة متها و الشر ة ق ة تصور وجود عدم عن فضال ،السوق ف اس لك  القوائم في عنه فصاحاإل و الق
ة احث وصل التالي و. المال ة شأن عام ستنتاجإ إلى ال حث فرض ة صحة ثبوت عدم هو و ال  الفرض
ة الحالة في حوثة العمل ر  المال رأس أثر المتعلقة و الم ة فاءة على الف متها و الشر ة ق ق  في الحق
ر  المال رأس مفهوم دراكإ عدم ظل ة الفائقة أهمیته و الف ة فیها ما عموما عمالاأل لمشارع النس  شر

سة ة الجاهزة األل ضرورةأخیر و في األ .األردن ة دراكإ و فهم  وصت الدراسة  ر  المال رأس أهم  الف
ات إدارات قبل من ة المساهمة الشر مة من مثله لما الصناع ات خاصة ق  على فاءتها من ترفع للشر

  .العالمي و المحلي المستو 
مان صادق دراسة -6 ة و دور اإل :عنوان 2)2008،(درمان سل س المال أستثمار ر إدارة في تنم

ر  ة دراسة -الف ة المصارف في میدان   الموصل. مدینة في األهل

                                                            
 ذكر بدون مقدم بحث األردنية، الجاهزة لبسةاأل شركة حالة دراسة الصناعية، االعمال منشآت على أثره و الفكري المال رأس المنعم، عبد أسامة  1

  .2008 االردن، الملتقى، عنوان
 مقدم بحث الموصل، مدينة في االهلية المصارف في ميدانية دراسة الفكري، المال رأس إستثمار و تنمية في االدارة دور صادق، سليمان درمان  2
  .2008 البليدة، جامعة الجزائر، ماي،14 ‐13: يومي العربية، االعمال منظمات في الفكري المال سأر قياس و دارةإ: حول الدولي الملتقى لىإ
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حث یهدف ارإ إلى ال ااإل عالقة خت عاد المعنو  التأثیر و رت ر  المال رأس أل  جودة تحسین في الف
ة الخدمة م ارإ خالل من التعل ات صحة خت غت التي الفرض حث فتراضيإ مخطط وف ص س لل  ع
ر  المال رأس بین العالقة ة الخدمة جودة تحسین و) التفسیر  المتغیر( الف م    ).المستجیب المتغیر( التعل

حث عتمدإ    اً  منهجاً  ال م عرض في التحلیلي الوصفي المنهج هو علم ة األطر و المفاه  لمتغیرات الفلسف
حث، ارإ تمّ  قد و ال حث، مجتمعاً  ودهوك الموصل جامعتي خت ما لل  أعضاء من عدد العینة تضمنت ف
حث عتمدإ  ما ،الجامعتین لتا في التدرس هیئة سة أداة على ال اناإل هي رئ  من) 61( على وزعت ستب

حث عینة(التدرسیین اإ عالقة وجود عن عّبرت ستنتاجاتاإل من عدد إلى حثاال توصل. )ال  رت
ة ة معنو حث لمتغیرات معنو  تأثیر و موج ات منما تبین  ،ال  تأثیر أعلى أن B معامالت تحلیل معط
عاد ر  المال رأس أل ة الخدمة جودة تحسین في الف م ط، ُعد إلى عود التعل  ُعد ان حین في التنش

حث إلیها توصل التي ستنتاجاتاإل إلى ستناداً إ و. تأثیراً  األقل االستقطاب م تمّ  ال  المقترحات من عدد تقد
ةإ خطة وضع الضرور  من :من بینها نجد ر  المال رأس ستقطابإ تحدد للجامعة ستراتیج  المتمثل الف

رة الثروة رها و علیها الحفا و ،)الجامعة أساتذة( الف ة الخدمة جودة تحسین بهدف تطو م  ضاأ ،التعل

ة المعاییر عتمادإ  على العمل و الجودة لثقافة متكامل منهج الجامعة تتبنى أن ضرورة  جودة لتحسین الدول
ة الخدمة م   .التعل

ر و المصارف األ أر  :عنوان 1)2008،دراسة ( محمود على الروسان -7 ةس المال الف دراسة  -ردن
ة.   میدان

ه الذ هتماماإل مد على الوقوف إلى هذه الدراسة هدفت ة المصارف تول  المال رأس موضوع األردن
ر  ة حیث من ذلك و ،الف ط الصناعة، ستقطاب،اإل عمل  المال رأس لكون  ذلك المحافظة، و التنش
ر  م تم قد و المصرفي، العمل عصب عد الف انةإ تصم  األفراد من عینة على وزعت الغرض، لهذا ست
ة مواقع یتولون  الذین اد  هتماماإل أن أبرزها النتائج من عدد إلى ت الدراسةتوصل و المصارف، هذه في ق
ر  المال برأس ر  المال رأس إنضا أ ،متواضعة حدود قي الف  المصارف في الخمسة عناصره و الف

ة ار  الوسط فوق  تقدیرات على حصلت األردن  الزائن، هتماماإل المحافظة، ترتیبها ان و قلیل المع
ط ستقطاب،اإل   .الصناعة و التنش

  :ضرورة الدراسة وصتأ خیرو في األ

                                                            
 المال سأر قياس و دارةإ: حول الدولي الملتقى لىإ مقدم بحث ميدانية، دراسة األردنية، المصارف و الفكري المال رأس الروسان، على محمود  1

 .2008البليدة، جامعة الجزائر، ماي،14 ‐13: يومي العربية، االعمال منظمات في الفكري  
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ة جهود إعطاء - شرة التنم اإ مضمونا التدرب و ال اجاتإ یلبي ستراتیج ة حت  و ،اإلبداع طاقات تنم
مة و جانب في المؤسسي التعلم   .ثان جانب في مؤسساته و للمجتمع المعرفي المال رأس ق

ر  المال برأس التفرط عدم - متها زادة في تسهم لها بیرة ثروة مثل ألنه الف ة ق   .السوق
ة الموجودات موضوع هتماماإل - رة و المعرف حوث و الدراسات في التوسع و الف ل بها المتعلقة ال  الش
ن الذ م في ساهم ستثماراً إ الموجودات تلك ستثمارإ من م ة الموجودات تعظ   .الماد
م الجامعي في ضوء أدارة ر إ :عنوان 1)2007،دراسة ( المطیر  -8 التعل ر و تنمیته  س المال الف

   تصور مقترح. :التحوالت المعاصرة
حث في  إلىهدفت الدراسة  ة التي لها عالقة بر أال ات المجتمع ر أبرز التحوالت و التحد  ،س المال الف

ل في مجملها اإل ر  المال سأر   لفهم المجال الموضوعي و المجتمعي إلدارةطار العام و التي تش و  ،الف
حث في مفهوم  ر  المال سأر ال قتصاد المبني على مفهوم حدیث ظهر في ظل التحول نحو اإل الف

م الجامعي المعاصر. أ المعرفة و مد  ر  المال سأر دارة إعاد أالكشف عن  وهمیته للتعل وصوال  الف
ینه  إلى وضع تصور مقترح إلدارة  إلىضا هدفت أ ،داء المنظمي للجامعة و تحقی التمیزرفع األ إلىتم

ر  المال سأر  ة الف  طار تحلیلستراتیجي وفقا إلستخدام مدخل التحلیل اإلإو تم  ،في الجامعات السعود
Swot  م الجامعي في المملكة  إلىالمستند تحدید نقا القوة و الضعف و الفرص و التهدیدات للتعل

ة. و قد توصلت الدراسة  ة السعود ن التحوالت المعاصرة ذات العالقة أ :برزهاأالعدید من النتائج  إلىالعر
عة المعرفةأبر  ر هي التحول في طب حو و التحول نحو مجتمع المعرفة و التحول ن ،س المال الف

قة ا الدق قتصاد المبني على المعرفة و لكل تحول من هذه التحوالت سمات و التحول نحو اإل ،التكنولوج
ل المجتمعات ،معینة بیر و مؤثر على  ل  ش عضها  اسات مؤثرة على إو لها  ،و هي تتفاعل مع  نع

م الجامعي السعود م الجامعي و هي  ،التعل  برزت مفهوم أذلك قد ما حملت تهدیدات و فرصا للتعل
ر  المال سأر  اساتها.إدارته و تنمیته لمواجهة إ إلىو الحاجة  الف   نع

 Analysing value added as an indicator of :عنوان Zeghal et Maaloul,2010(2( دراسة -9
intellectual capital and its consequences on company performance.  

                                                            
روحة دكتوراه أط ،تصور مقترح ،س المال الفكري و تنميته بالتعليم الجامعي في ضوء التحوالت المعاصرةأدارة رإ ،المطيريمحيا بن خلف   1

  .2007،السعودية ،م القرىأجامعة  ،غير منشورة ،في االدارة
2 Zeghal, Maaloul, Analysing value added as an indicator of intellectual capital and its consequences on 
company performance, journal of intellectual capital, vol 11, N 1,2010. 
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مة دور تحلیل إلى الدراسة هذه هدفت ، المال سألر  مؤشر المضافة الق ر  المنظمة داءأ على ثرهأ و الف
 على الدراسة هدافأ  تحقی في عتماداإل تم قد و السوقي، السهم و المالي و االقتصاد داءاأل حیث من
ارإ ونة عینة خت ة 300 من م ا في شر مها تم برطان ات: هي و قطاعات ثالث إلى تقس  شر

ا ة، التكنولوج ات العال ة، الشر ات و التقلید ة الشر  النتائج من العدید إلى الدراسة توصلت قد و. الخدم
ر  المال سألر  دال یجابيإ تأثیر وجود: برزهاأ ،اإل و المالي داءاأل من ال على الف  هناك نأ و قتصاد

ر  المال سألر  تأثیر ات في سهماأل سواقأ داءأ على الف ة الشر ا عال  الدراسة وصتأ و ،فقط التكنولوج
م هتماماإل ر  المال سأر  في ستثماراإل بتدع ط خالل من الف ة تنش شرة الموارد ستقطابإ عمل  من و ال
ات هذه في المهمة دارةاإل المناصب سنادإ ثم ة المهارات ذو  فراداأل إلى الشر  ستقراراإل لتحقی العال

  .العمل سوق  في المنافسة شتدادإ مع خاصة
 The Effect of intellectual capital on: عنوان Sharabati et al,2010(1( دراسة -10

the performance of pharmaceutical manufacturing organization in Jordan. 
ر  المال سأر  ثرأ تقصي إلى الدراسة هدفت قد و ةاأل صناعة منظمات داءأ على الف  و ردن،األ في دو

ة دراسة الدراسة هذه تعتبر شر  المال سأر : هي و المستقلة المتغیرات تأثیر درست نهاأ حیث سبب  و ال
لي المال سأر  ع المتغیر على العالقاتي المال سأر  و اله  شملت قد و عمال،األ منظمات داءأ هو و التا

ا دارةاإل و التنفیذیین المدراء الدراسة ةاأل صناعة منظمات في العاملین و الوسطى و العل الغ و دو  ال
انةاإل ستخدامإ تم و 15 عددها انات، لجمع ست انةإ 132 جمع تم قد و الب  ما ،200 صلأ من ست

احث ستخدمإ ات من عددا ال ةاإل التقن ااإل و الوصفي حصاءاإل مثل حصائ  نحداراإل تحلیل و رت
اشرة عالقة وجود إلى النتائج شارتأ قد و. المتدرج التحلیل و المتعدد ةإ و م ر  المال سأر  بین یجاب  الف

لما عمال،األ منظمات داءأ و ر  المال سأر  فهم زاد ف ن المنظمة داخل الف  رفعه و دارتهإ من المدیر تم
 .المستقبل في داءاأل تحسین من المزد تحقی جلأ من
 of A Study of determinants:عنوان Bannany,2008 -El(2( دراسة -11

intellectual capital performance in Banks: the UK case.  

                                                            
1 Sharabati et jawad, The Effect of intellectual capital on the performance of pharmaceutical manufacturing 
organization in Jordan, management Decision, vol 48, N 1,2010. 
2 Magdi el bannany, A Study of determinants of intellectual capital performance in Banks: the UK case, journal 
of intellectual capital, vol 9, N 3,2008. 
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ر  المال سأر  داءأ محددات عن الكشف إلى الدراسة هذه هدفت  المملكة في العاملة البنوك في الف
ارإل المتعدد نحداراإل تحلیل  ستخدامإ تم قد و ،)2005-1999(بین ما للفترة المتحدة  بین العالقة خت

ر  المال سأر  داءأ  إلى الدراسة توصلت قد و. المستقلة المتغیرات من مجموعة و متعدد متغیر الف
ة نأ: برزهاأ ان النتائج من العدید  ستمرارإ في جدا مهمین عنصرن عدان المخاطرة مؤشر و البنك رح
ا نظمةأ في ستثماراإل نأ و البنوك، نشا  المال سأر  في االستثمار نحو معوق  تعتبر المعلومات تكنولوج

، ر ةأ  من الرغم على الف ا هم ام الالزمة المعلومات على الحصول تسهیل في المعلومات تكنولوج  للق
ر  المال سأر  في الجید االستثمار نأ كدتأ خیراأل في و. المختلفة عمالاأل و المهام  رفع إلى یؤد الف

ة و داءأ ة سمعة كتسابهاإ إلى اإلضافة الدراسة، محل البنوك رح   .السوق  في طی
 intellectual capital businees and:عنوان Bontis, et.. al1),(2000دراسة  -12

performance in Malaysian industries. 
س المال أصول غیر الملموسة و هي ر نواع األأالتعرف على العالقات بین مختلف  إلى الدراسة هدفت

شر  لي و تأثیرها على  رأسو  ،س مال العمیلأر  ،ال ستخدمت الدراسة إو قد  ،داء المنظمةأالمال اله
ما قامت الدراسة بتحدید العالقات بین مختلف اإل انة التي وزعت على طالب الماجستیر.   نواعأست

ة إن هناك عالقة أداء المنظمة و وجدت أو  الملموسة غیر صولاأل ة یجاب شر  المال سأر  بینقو و  ال
ليأس مال العمیل تأثیرا مهما على ر أن لر أ إلىضافة إ ،العمیل مال سأر  خیر و في األ ،س المال اله

ر أوجدت الدراسة  لي له عالقة  رأسن تطو ة مع إالمال اله  ستخدامإن أحیث  ،داء المنظمةأیجاب
ة و تعزز ثقافة المنظمة سیؤد  ة ذات المرونة العال م اكل التنظ و  داء المنظمة.أرفع و تحسین  إلىاله

شر بأضرورة االهتمام بر  إلىتوصلت الدراسة  اره مصدر اإلإس المال ال لغرض تنمیته  اإلبداعبتكار و عت
ه ره و المحافظة عل العمالء من خالل اإلأوصت أضا أ ،و تطو ستماع ن تكثف المنظمة االهتمام 

او المقدمة و    یجاد حلول لها.إللش
  
  
  

   

                                                            
1 Bontis et al, intellectual capital businees and performance in Malaysian industries, journal of intellectual 
capital, vol 1,2000. 
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ة المتعلقة الدراسات :المطلب الثاني    المیزة التنافس
ات أثر أ :عنوان 1)2013،دراسة (خالد عطاهللا الطراونة  -1 ة اإل األعمالخالق ة و المسؤول جتماع

ة ة دراسة -في تحقی المیزة التنافس ات في میدان ة الشر  عمان سوق  في المدرجة الصناع
 .المالي

ات أثر على التعرف إلى الدراسة هدفت  ة و عمالاأل أخالق ةاإل المسؤول  المیزة تحقی في جتماع
ة حوثین آراء ستقصاءإ خالل من ذلك و ،التنافس ا اإلدارات في العاملین المدیرن من الم  في العل
ات ة الشر ة لألوراق عمان سوق  في المدرجة الصناع ع الدراسة مجتمع شمل. المال ات جم  الشر
ة ة، لألوراق عمان بورصة ضمن المدرجة الصناع الغ و المال ة،) 84( عددها ال  فتكونت العینة أما شر

ا اإلدارات في عملون  مدیراً ) 65( من ات في العل   ∙ الدراسة المشمولة الشر
ة داللة ذو تأثیر یوجد نهأ إلى الدراسة توصلت و ات إحصائ ة( األعمال ألخالق ة، و االستقالل  الموضوع

ة و النزاهة ستقامة،اإل و األمانة ة المیزة تحقی على) الشفاف ض(  التنافس  و بتكاراإل التكلفة، تخف
ات في) التجدید ة الشر ةاأل الصناع ة داللة ذو تأثیر وجود الدراسة نتائج أظهرت ما. ردن  إحصائ

ة ةاإل للمسؤول ةؤ المس( جتماع ةالمسؤو  البیئة، نحو ول ةؤو المس المستهلكین، نحو ل  المجتمع نحو ل
ة المیزة تحقی على) المحلي ض( التنافس ات في) التجدید و االبتكار التكلفة، تخف ة الشر  الصناع

ةاأل   .ردن
ات تعزز و بوضع الدراسة أوصت و ات تقوم أن ضرورة و عمال،األ أخالق ة الشر ةاأل الصناع  ردن

اسات بتحدید ة الس ة، عبر توزعها و األخالق  لمواجهة قدرتهم تعزز على فیها العاملین تدرب و الشر
ة المشاكل ة األخالق   .الصع

صل غاز المطیر  -2 ةثر التوجه اإلأ :عنوان 2)2012،دراسة( ف  - بداعي على تحقی میزة تنافس
ة. ت ة الكو ة على البنوك التجار ق  دراسة تطب

ان التوجه اإل إلىهدفت هذه الدراسة  ةبداعي على تحقی میزة ب ت ة للبنوك التجارة الكو ما  ،تنافس
ة للبنوك محل الدراسةأالتعرف على مستو  إلىهدفت  ة لإلبداع على تحقی میزة تنافس ة التحت  ،ثر البن

م أ و لتحقی  احث بتصم انة لجمع المعلومات األإهداف الدراسة قام ال ة من عینة الدراسةست و في  ،ول

                                                            
 المدرجة الصناعية الشركات في ميدانية دراسة التنافسية، الميزة تحقيق في االجتماعية المسؤولية و االعمال أخالقيات أثر الطراونة، عطاهللا خالد  1

 نيسان، 24 ‐ 23 يومي التنظيمية، االعمال بيئة في االقتصادية و االدارية الفرص: حول الثاني الدولي الملتقى لىإ مقدم بحث المالي، عمان سوق في
 .2013مؤتة، جامعة االردن،  

 دارةإ في ماجستير رسالة الكويتية، التجارية البنوك على تطبيقية دراسة تنافسية، ميزة تحقيق على االبداعي التوجه أثر المطيري، غازي فيصل  2
  .2012الكويت، االعمال، دارةإ قسم االعمال، كلية االوسط، الشرق جامعة منشورة، االعمال،
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انات و تحلیلها و  ات بإضوء ذلك جر جمع الب ار الفرض ةسالیب اإلستخدام العدید من األإخت  ،حصائ
طمنها تحلیل اإل س عد نحدار المتعدد و ال احث إ. و  انات الدراسة توصل ال ة التحلیل لب  إلىجراء عمل

ان    :برزهاأعدد من النتائج 
ة إثر ذ داللة أوجود  - ة للن ة  اإلبداعحصائ ت ة للبنوك التجارة الكو على تحقی المیزة التنافس

ة عند مستو داللة (اإل ،(التمیز ت ة) في البنوك التجارة الكو  ).α ≥ 0.05ستجا
ةإ داللة ذ ثرأ وجود - ةلل حصائ ة التحت ة المیزة تحقی على إلبداعل بن  التجارة للبنوك التنافس

ة ت ةاإل التمیز،( الكو ة التجارة البنوك في) ستجا ت    ≥α). 0.05( داللة مستو  عند الكو
ةإ داللة ذ ثرأ وجود - ة المیزة تحقی على إلبداعا لتنفیذ حصائ ة التجارة للبنوك التنافس ت  الكو

ةاإل التمیز،( ة التجارة البنوك في) ستجا ت  ).α  ≥ 0.05( داللة مستو  عند الكو
ما یليأو قد    :وصت الدراسة 

ة ب ضرورة - ت ام البنوك التجارة الكو ة و إنما جدیدة و معاصرة في أعتماد إق ات التشغیل دارة العمل
ت.ذلك لتحقی تمیز و تفوق على البنوك األ ة العاملة في دولة الكو  جنب

ة التجارة البنوكشراك العاملین في إهتمام بضرورة اإل - ت قات و  الكو ثناء أ في أبداء الر إفي التعل
عقدها البنك.أالندوات   و االجتماعات التي 

ةأ :عنوان 1)2012،(هاجر بوعزةدراسة  -3 العالقات في تحقی المیزة التنافس دراسة  -ثر التسو 
   تصاالت الجزائر (فرع ورقلة).إحالة 

ح العالقة بین المؤسسة و الزون من  إلىهدفت الدراسة   ،العالقةجل مساعدتها على توطید هاته أتوض
ان  إلىضا هدفت أ مؤسسة أالمساهمة في طرح تصورات لتب العالقات  تصاالت الجزائر إثر التسو 

سمح لها ب براز و إجل أستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي من إو قد  ،حتالل مراكز متقدمةإما 
م  حث أتحلیل مجموعة من العالقات و التفاعالت بین مفاه ة في ال العالقات :مثلساس دارة إ ،التسو 

ة. ،العالقة مع الزون  ة التنافس   االستراتیج
احثة  انات توصلت ال   :مجموعة من النتائج من بینها إلىو من خالل تحلیل الب

العالقات وسیلة تهدف  - لة  إلىعتبر التسو  جذب الزائن و المحافظة علیهم ببناء عالقات طو
ل.  معهم على المد الطو

                                                            
 التجارية، العلوم في ماجستير رسالة ،)ورقلة فرع( الجزائر تصاالتإ حالة دراسة التنافسية، الميزة تحقيق في بالعالقات التسويق أثر بوعزة، هاجر  1

  .2012الجزائر، ورقلة، التجارية، العلوم قسم التسيير، علوم و التجارية و االقتصادية العلوم كلية مرباح، قاصدي  جامعة منشورة،
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العالقات س - یز على جودة الخدمات المقدمة للزائن و اإل إلىعى التسو  بتكار الدائم بداع و اإلالتر
 في الخدمات.

ة و اإل - العالقات في تحقی الثقة و المشار  لتزام بین المؤسسات و عمالئها.ساعد التسو 
عا لدرجة رحیتهم و  CRMلقوم ا - ستمرار معهم و هذا ما حتمال اإلإبتحدید و تصنیف فئات الزائن ت

مة في   راحها.أیخل للمؤسسة ق
  :بوصت الدراسة أخیر و في األ

الشرائح األاإل - قي خاص بها و خدمات ممیزةهتمام  ة بوضع برنامج تسو اقي  ،كثر رح مع مراعاة 
زة لكل نوع من الزائن و حسب حاجاته. م خدمات مر  الشرائح و ذلك بتقد

ع - كتساح إو محاولة  ،تصاالت الجزائر إلغراء زائنهاإفي الخدمات المقدمة من طرف  محاولة التنو
 .  السوق الجزائر

ةأمن الزون  بإدارة العالقة مع ىتطبی برامج متطورة تعن - التي تبنى علیها  ،جل توطید البرامج العالق
التالي الوصول أ تصاالت الجزائر إمؤسسة   السمعة الجیدة. إلىهدافها و 

ستنجيدراسة  -4 ة في أ :عنوان 1)2011،( غالب محمد ال ق فاءة نظام المعلومات التسو ثر 
ة األ إ ات الصناع ة في الشر ة.كتساب المیزة التنافس  ردن

ة المعلومات نظام فاءةثر أتحدید  إلىهدفت هذه الدراسة  ق ة المیزة كتسابإ في التسو  في التنافس
ات ة الشر ةاأل الصناع ات إالتعرف على مستو  إلىما هدفت  ،ردن ین في الشر دراك المستجو

ة األ ة الصناع ةأزاء إردن ق فاءة نظم المعلومات التسو انة و إهداف الدراسة تم بناء أ و لتحقی  ،عاد  ست
ونة من  طة م س ة  ة في  300توزعها على عینة عشوائ ق مفردة من المستخدمین لنظم المعلومات التسو

ة ات الصناع ة( إ إلىو توصلت الدراسة  ،الشر ق فاءة نظم المعلومات التسو ین لكل من  دراك المستجو
ة ات الماد ات ،المتطل شرة ،البرمج ة( اإلأدارة) و و اإل ،ال  ،السرعة ،بداع و االبتكارعاد المیزة التنافس

ة حسب  ،التمیز ،المرونة ثر هام ذو أوجود  إلىشارت النتائج أ انت مرتفعة. و ،همیتهاأ الجودة) مرت
ة لكفاءة نظم المعلوماتإداللة  ة المیزة كتسابإ في حصائ ع  التنافس قتراح عدد من إو تم  ،عادهاأبجم

ات     :همهاأ التوص

                                                            
 و قتصاديةإ بحاثأ مجلة األردنية، الصناعية الشركات في التنافسية الميزة إكتساب في التسويقية المعلومات نظام كفاءة أثر البستنجي، محمد غالب  1

 .2011، سعود بن محمد االمام جامعة التاسع، العدد السعودية، إدارية،  
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اتإالحرص على  - ة في الشر ق ة شراك المستخدمین لنظم المعلومات التسو ة في األ الصناع ردن
ر نظم المعلومات طت ة لنظم المعلومات.و العمل على تكامل األ ،المحوسبو  جهزة الفرع

م تعمل على تبني  - ة و ق م س ثقافة تنظ اتالعمل على تأس ة الشر ةاأل الصناع لفلسفة و ثقافة  ردن
ة ع  ،المیزة التنافس ة إ عادها أبجم ق عتمادا على المعلومات المستخرجة من نظم المعلومات التسو

ع عناصرها.  بجم
ة دراسة إعالقة  :عنوان 1)2009،دراسة ( دانه خالد عمرو -5 م بتحقی المیزة التنافس دارة التصم

ات اإل  ة لعینة من شر  ردن.نشاء و التعمیر العاملة في األ میدان
ان عالقة  إلىهدفت هذه الدراسة  ات إب ة لشر م بتحقی المیزة التنافس  التعمیر و نشاءاإلدارة التصم

ات إو التعرف على مفهوم  ،ردناأل في العاملة م ضمن مستو فالرسالة و  :دارة ثالثإدارة التصم
اسات ضمن المستو االستراتیجي يأو  ،الس م ضمن المستو التكت ات التصم م و عمل  ،نظمة التصم

مهندسین معمارین عاملین في   6و المشروع النهائي ضمن المستو التشغیلي. و تمثلت عینة الدراسة 
ات ش بر لإلنشاء و التعمیرأر ة  احثة إو قد  ،ردن اس عالقة إستخدمت ال انة لق م دارةإست  التصم

ة المیزة بتحقی م.بتكار و اإلمن خالل تأكیدها على اإل ،التنافس ة التصم   بداع و تحقی جودة و جمال
احثةو توصلت  ة إلى ال   :النتائج التال

م عالقة في إ - ات اإلن إلدارة التصم ة لشر ة.نشاء و التعمیر األتحقی المیزة التنافس   ردن
ة إبینت النتائج وجود عالقة ذات داللة  - ة للمیزة التنافس م و تحقی الشر ات التصم ة بین عمل حصائ

ة ( ط الخطوات الالزمة إلنجاز البرامج  ،)0.05عند مستو داللة معنو ة دورها في تخط و ذلك ألهم
ل عمل. عة    المختلفة لتناسب طب

ما یليأو    :وصت الدراسة 
م وزنا إ هتمام برسالة المنظمة و اإل - ن رسالة المنظمةأعطاء التصم راء مدیر آخذ أو  ،كبر عند تكو

ن الرسالة م و المهندسین عند تكو ات اإل ،التصم ة لشر ة عال نشاء و و ذلك لتحقی میزة تنافس
 التعمیر.

                                                            
رسالة  ،االردن في العاملة التعمير و نشاءاإل شركات من لعينة ميدانية دراسة ،التنافسية الميزة بتحقيق التصميم دارةإ عالقة ،عمرو خالد دانه  1

  .2009 األردن، االعمال، كلية العليا، للدراسات األوسط الشرق جامعة ،منشورة ،دارة االعمالإماجستير في 
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م العمل داخل المنظمة لمختلف العمل على اإل - م لما توفره من ترتیب و تنظ أنظمة التصم هتمام 
اتاأل ة  ،نشطة و العمل و التي تعمل على تحفیز المصممین على العمل في سبیل تحقی میزة تنافس

ة.  للشر
ةأرسالة المنظمة و  :عنوان 1)2009،فوز العتومدراسة (محمد  -6  - ثرها في تحقی المیزة التنافس

ة على قطاع صناعة األ ة األ دراسة میدان   ردني.دو
ة في األ إلىهدفت الدراسة  ط الضوء على واقع الصناعة الدوائ ان  إلىو  ،ردنتسل ثر رسالة المنظمة أب

ة  وناتها في تحقی المیزة التنافس ةفي قطاع صناعة األو م من خالل دراسة مد تبني الجودة و  ،دو
ر و اإل حث و التطو ات األال ورة في رسالة شر ة حاجة العمالء المذ شرة و تلب الموارد ال ة هتمام  دو

شرة األ ة و ال ات األأردن ة. و قد تكون مجتمع الدراسة من شر ة ثرها في تحقی المیزة التنافس دو
ة الاأل الغ عددها ردن ات 5مساهمة العاملة و ال ما عینة الدراسة فقد تكونت من المدیرن العاملین أ ،شر

ات   :همهاأ عدد من النتائج  إلىو توصلت الدراسة  ،في هذه الشر
ات األهم األأ ن من أ إلىحصائي شارت نتائج التحلیل اإلأ - ة األعاد التي تستخدمها شر ة في دو ردن

ر و اإلعداد رسالتها هي إ  حث و التطو ة حاجة العمالء.الجودة و ال شرة و تلب الموارد ال  هتمام 
ات األأیوجد  - ة لشر شرة األثر لرسالة المنظمة في تحقی میزة تنافس ة ال ة عند مستو داللة دو ردن

ة(  ).0.05معنو
ة (أیوجد  - ة 0.05ثر عند مستو معنو ر و تلب حث و التطو حاجة العمالء و ) لتبني الجودة و ال

شرة المواردهتمام اإل ات األ ال ة األفي رسالة شر ة.دو ة و تحقی المیزة التنافس  ردن
ات  إلىو خلصت الدراسة    :همهاأ عض التوص

ة أ - ل شر حیثأن تقوم  مراجعة لرسالتها  ة  ة محل ل  دو عض العناصر المؤثرة أتشمل على  و 
ة ر ،الجودة :التال حث و التطو شرة ،ال الموارد ال ة حاجة العمالء. ،االهتمام   تلب

ات األأیجب  - ة األن ال تكون الرسالة في شر ة مجرد شعارات ال معنى لها بل یجب دو ن یتم أردن
لها  ات.أبرامج و  إلىتحو حیث یلمس نتائجها عمالء هذه الشر  فعال 

 

                                                            
 في ماجستير رسالة األردني، األدوية صناعة قطاع على ميدانية دراسة التنافسية، الميزة تحقيق في أثرها و المنظمة رسالة العتوم، فوزي محمد  1

  .2009االردن، االعمال، إدارة قسم االعمال، كلية العليا، للدراسات األوسط الشرق جامعة منشورة، االعمال، إدارة
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ة و إ :عنوان 1)2009،دراسة ( حسن فلح حسن -7 شر ة توظیف الموارد ال ثرها في تحقی أستراتیج
ة ة في قطاع اإل  -المیزة التنافس ق ة.تصاالت األ دراسة تطب  ردن
ةإالتعرف على  إلىهدفت هذه الدراسة  شرة الموارد توظیف ستراتیج ة المیزة تحقی في ثرهاأ و ال  التنافس

ةاأل تصاالتاإل قطاع في ة إو التعرف على مستو ممارسة  ،ردن شرة الموارد توظیفستراتیج في  ال
ةتصاالت األصناعة اإل عة التأثیر بین  إلىما هدفت  ،ردن ة إطب شرة الموارد توظیفستراتیج و  ال

ة في المؤسسة محل الدراسة. و لتحقی  ا التنافس م أ المزا احث بتصم انة لجمع إهداف الدراسة قام ال ست
افة المدیرن و  ،فقرة 35المعلومات من عینة الدراسة و التي تكونت من  و تكونت عینة الدراسة من 

تي زن و رؤساء األ الغ عددهمأقسام العاملین في شر انات 80ورنج و ال عد تحلیل الب و تحلیل . و 
احث اإل ات الدراسة توصل ال ان  إلىنحدار لفرض   :همهاأ عدد من النتائج 
ة إلوجود  - شرة ( االستقطابتأثیر ذ داللة معنو ة توظیف الموارد ال اراإل ،ستراتیج التعیین)  ،خت

 ).0.05بتكار عند مستو داللة(في تحقی میزة الكلفة و اإل
ات عینة الدراسة  -  ستقطاب االلكتروني في عملها.سلوب اإلأال تستخدم الشر
ة أهناك  - ة في عمل ار الموظفین للعملإسس علم ات اإل خت ة.تصاالت األفي شر  ردن

ات  مجموعة من التوص   :همهاأ و خرجت الدراسة 
عة خرجي الجامعات المتفوقین و اإل -  ستقطابهم.تصال معهم في محاولة إلمتا
اإلعالن عن حاجتها من الموظفین إلشغال عتماد على وسائل اإلاإل - ات  ام الشر عالن المختلفة في ق

 الوظائف الشاغرة.
ا.عتماد على المصدر الداخلي فقط في التعیینات للوظائف اإلعن اإل بتعاداإل -  دارة الوسطى و العل
 Management Assets  ProjectIntangible:عنوان Mathur et al,2007(2 (دراسة  -8

as Déterminants of competitive Advenyage.  
ح دور  إلىهدفت هذه الدراسة  ة من خالل أتوض صول المشروع غیر الملموسة في تحقی المیزة التنافس

ة  مي ،و الندرة ،صول غیر قابلة للتقلیددارة المشروع المتمثلة في األإعمل ة  ،و الدعم التنظ عدم قابل

                                                            
 رسالة األردنية، تصاالتاإل قطاع في تطبيقية دراسة التنافسية، الميزة تحقيق في ثرهاأ و البشرية الموارد توظيف ستراتيجيةإ حسن، فلح حسن  1

  .2009 االردن، االعمال، دارةإ قسم االعمال، كلية العليا، للدراسات االوسط الشرق جامعة منشورة، االعمال، دارةإ في ماجستير
2 Mathur et al, Intangible Project Management Assets as Déterminants of competitive Adventage, Management 
Research, vol 30,N 7,2007. 
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ات المتحدة األ 202و تكونت عینة الدراسة من  ،حاللاإل ا من الوال ندا. و قد توصلت مشار ة و  مر
  :برزهاأالعدید من النتائج  إلىالدراسة 

ة.أن إ -   صول المشروع غیر الملموسة تعتبر مصدر للمیزة التنافس
ط في العالقة بین  - اشر و وس ة في أهناك تأثیر م صول غیر الملموسة و خصائص المیزة التنافس

ة    دارة المشروع.إعمل
عتمدأن نجاح إ - ة اإل  منظمة  عضها على ش اطات لألصول غیر الملموسة و التي تؤثر على  رت

عض.   ال
ما یليأخیر و في األ   :وصت الدراسة 

اإلضرورة زادة اإل - ة في تحسین أ صول غیر الملموسة لما لها من ستثمار في األهتمام  داء أهم
انة مهمة في األإالمنظمة و   سواق.حتالل م

ة.المعلومات المهمة حول األفصاح عن اإلالعمل على  - ة للشر  صول غیر الملموسة في القوائم المال
 Managing Human Resource for competitive:عنوان 1(khatri,2000)دراسة -9

Advantage A Study of companies in Singapore.   
ة و ممارسة الرط بین اإل إلىهدفت هذه الدراسة  شرةإستراتیج ات العاملة في  دارة الموارد ال في الشر

ط على األثر المحتمل لإلاأل إلىاإلضافة  ،سنغافورة متغیر وس ة  دارة الموارد إثر بین ممارسات ستراتیج
شرة و تحسین  حتالل موقع هام في السوق. و إجل تحقی التمیز على المنافسین و أداء المنظمة من أال

اشرا و قو لممارسات أ إلىقد توصلت الدراسة  شرة على إن هناك تأثیر م  ،داء المنظمةأدارة الموارد ال
لما زاد أحیث  شرة الموارد دارةإستخدام ممارسات إنه  ما  ،داء المنظمةأرفع  إلىد ذلك ألما  ال

شرة الموارد دارةإن لممارسات أشارت النتائج أ ة  ال ا على الرح عات و كثر منه على أتأثیرا قو نمو المب
ة القائلة أداء غیر المالي. و األ ة للفرض عة من إن أن هناك مساندة قو ة المنظمة المت هم أ ستراتیج

شرة و إثر بین ممارسات العوامل المؤثرة على األ   داء المنظمة.أدارة الموارد ال
  

                                                            
1  Khatri,  Managing  Human  Resource  for  competitive  Advantage:  A  Study  of  companies  in  Singapore, 
international journal of human resource management, vol 11, N 2,2000. 
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Sustainable competitive Advantage in  :عنوان Rajagapala,1992)(1دراسة  -10
Business-Sernices: Role et determinants of long-term, vendor-

client,relationship.  
ان وجود عالقة  إلىهدفت الدراسة  ة بین طول مدة العالقات في منظمات الخدمات مع زائنها و إتب یجاب

داء المنظمات ذات األسرع من أداء المالي العالي تنمو ن منظمات الخدمات ذات األأحیث  ،دائها الماليأ
طال طول العالقات مع الزائن إو قد تم دراسة المتغیرات التي تساهم في تخرب و  ،المالي المنخفض

ة و اإل ات الدعا ات المتحدةفي شر ة. و توصلت الدراسة  ،عالن في الوال التي تستخدم نماذج دینام
ان من  إلى   :برزهاأعدة نتائج 
ة و اإلطول مدة العالقات تساهم في رفع األن أكدت نتائج الدراسة أ - ات الدعا عالن داء المالي لشر

ة. التالي تحقی میزة تنافس  و 
ات إ - سرعة ذات األن الشر ات ذات األأداء المالي المرتفع تنمو و تتوسع  داء كبر من الشر

ات المنافسة. إلىمما یؤد  ،المنخفض  تمیزها عن الشر
ة مع زائنها نجد هم العناصر التي تحددأ من  - ة و عمرها ،بداعاإل :طول مدة عالقة الشر  ،حجم الشر

ة األ ة و االعالن في السوق. ،داءفعال ات الدعا انة شر   م
ضرورة اإلأخیر و في األ هم و وصت الدراسة  او الزائن عن طر سماع ش یجاد حلول لها إهتمام 
لة المد من أما  ،ترضیهم العمل على المحافظة على العالقات طو ستمرار إجل ضمان و أوصت 

ة و االعالن. ات الدعا   نشا شر
ة معاأالدراسات المتعلقة بر  :المطلب الثالث  ر و المیزة التنافس  س المال الف
ز المیزة أدور ر  :عنوان 2)2013،دراسة (عماد سحمد  -1 ر في تحقی و تعز س المال الف

ة المستدامة وم الجزائر.أتصاالت الجزائر و إدراسة مقارنة بین  -التنافس وم تل  وراس
ات ر  إلى هدفت الدراسة شر أالتعرف على مستو توافر متطل وناته الثالث(ال م ر   ،س المال الف

لي ومأتصاالت الجزائر و إالزوني) لد مؤسستي  ،اله وم تل براز الدور الذ إ إلىما هدفت  ،وراس
ه ر  ة المستدامة في مؤسستي أیلع ر في تحقی و تعزز المیزة التنافس  و الجزائر تصاالتإس المال الف

                                                            
1 Rajagapala, Sustainable competitive Advantage in Business‐Sernices: Role et determinants of long‐term, 
vendor‐client,relationship, columbia university,1992. 

 تليكوم أوراسكوم و الجزائر إتصاالت بين مقارنة دراسة المستدامة، التنافسية الميزة تعزيز و تحقيق في الفكري المال رأس دور سحمدي، عماد  2
 .2013الجزائر، التسيير، علوم و االقتصادية العلوم كلية ،1سطيف جامعة منشورة، التسيير، علوم في ماجستير رسالة الجزائر،  
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ومأ وم وراس ال على حد تل ع اإل ،الجزائر  طارات العاملة في و تكون مجتمع الدراسة من جم
الغ عددهم( ة لمؤسسة125تصاالت الجزائر و (إ) فردا في مؤسسة 110المؤسستین و ال النس  ) فردا 

ومأ وم وراس شر في مؤسسة أن مستو ر أ إلى. و خلصت الدراسة تل ومأس المال ال وم وراس ان  تل
المعرفة و تقاسمها بیو هذا راجع إل ،قو  الغ  س مؤسسة نهتمامها ال  الجزائر تصاالتإ موظفیها على ع

ان  شر  المال سأر  مستو فقد  س المال الزوني في أن مستو ر أ إلىضا توصلت أ ،لدیها ضعیف ال
ا ان قو عالقات جیدة مع الزائن و ذلك من خالل العمل  ،ال من المؤسستین  حیث تتمتع المؤسستین 

ة حاجاتهم و حل مشاكلهم.   على تلب
ضرورة أخیر و في األ انة و دور ر ن تدرك المؤسستین أوصت الدراسة  ر أم یف  ،س المال الف و 

ر و تحسین إسهم  تها بین الموظفین في تطو     دائهم.أنتقال المعرفة و مشار
ات ر  :عنوان 1)2011،دراسة (سناء مسودة -2 شر أمد توفر متطل لي ،س المال المعرفي(ال  ،اله

ة و معوقات توفرها ائني) لتحقی المیزة التنافس ة دراسة  -الز ة في قطاع الصناعات الدوائ میدان
ة.األ    ردن

ونات ر  إلىهدفت هذه الدراسة  عة العالقة بین م ار مد توفر إو  ،س المال المعرفيأمعرفة طب خت
ات شر المعرفي المال سأر  متطل لي ،( ال ة األ ،اله ات الصناعات الدوائ ة الزائني) لد شر ردن

ة ات أ و تحدید  ،لتحقی المیزة التنافس هم المعوقات التي تحول من بنائه. تكون مجتمع الدراسة من شر
ة لإلاأل ة المنتم ة الصناع ةردني لمنتجي األتحاد األدو الغ عددهم  دو ة 16و ال و تألفت عینة  ،شر

االدراسة من مدیر اإل   .دارة العل
وناته س المال أون ر  :همهاأ عدة نتائج من  إلىخلصت هذه الدراسة  المعرفي نتاج تفاعل عناصره و م

ات األأو ال تنتج عن  ،مجتمعة ل منفرد. عدم قدرة شر ش ة على تطبی و  منهما   ستخدامإدو
ة و الحصول بتكار األإجل أستثمار الفرص المتاحة من إحیز التطبی العملي و  إلىو نقلها  ،المعرفة دو

ات التي أ ختراع. و من على براءات اإل احثة نجدأهم التوص عتماد على التوقف عن اإل :وصت بها ال
ةتقلید المنتجات األ رة و براءات و خاصة في ظل تزاید اإل ،جنب ة الف ة حقوق الملك حما هتمام العالمي 

ات أضرورة العمل على زادة ر  ،ختراعاإل حث العلمي و نتاج األإس المال المستثمر في شر ة لدعم ال دو
ر.ال   تطو

                                                            
 في ميدانية دراسة توفرها، معوقات و التنافسية الميزة لتحقيق) الزبائني الهيكلي، البشري،(المعرفي المال سأر متطلبات توفر مدى مسودة، سناء  1

  .2011 جدارا، جامعة ،4 العدد ،25 مجلد لألبحاث، النجاح جامعة مجلة األردنية، الدوائية الصناعات قطاع
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ان -3 ة أر  :عنوان 1)2011،دراسة (شع ة لشر ر و دوره في تحقی المیزة التنافس س المال الف
ة جوال.اإل  ة الفلسطین   تصاالت الخلو

وناته فيأالتعرف على دور ر  إلىهدفت هذه الدراسة  ر و م ة المیزة تحقی س المال الف  التنافس
ة ونات  ،للشر ر  المال سأر و التعرف على مد تفاوت م ة المیزة تحقی في الف ة التنافس  لشر

ة. و قد اإل احث المنهج الوصفي التحلیلي من إتصاالت الفلسطین  ،جل تحلیل متغیرات الدراسةأستخدم ال
انات الالزمة للدراسة على إ ضا أ احث لجمع الب التأعتمد ال انة و المقا ي االست و بلغ عدد  ،سلو

انات اإل انة.إ 120ست   ست
ة بین إن هناك عالقة أ إلىو توصلت الدراسة  ر  المال سأر یجاب ة المیزة تحقی في دوره و الف  ،التنافس

ر المنظمة من خالل أ كدت على أما  شر في تطو ة العنصر ال ستثمار طاقاته و مهاراته في خل إهم
ار جدیدة و أ قي للمنظمة أر  إلىشارت أن النتائج أ إلىاإلضافة  ،بتكار خدمات ممیزةإف س المال الحق

  س المال الزوني.أهو ر 
ضرورة التعامل مع ر أو  ر على أوصت الدراسة  ستراتیجي من بین الموارد إنه مورد أس المال الف

اإلأما  ،المختلفة التي تمتلكها المنظمة ة وصت  ون هذا المورد هو نقطة البدا شر  المورد ال هتمام 
  عمال.نظمات األفي تطور و نمو م

صول غیر الملموسة في تحقی المیزة ثر األأ :عنوان 2)2010،حمد محمد الفیوميأدراسة ( -4
ة في ظل تبني معاییر  ة دراسة مقارنة على عینة من الجامعات األ  - دارة الجودة الشاملةإالتنافس ردن

ة و الخاصة.    الرسم
شر أالملموسة ( ر صول غیر ثر األأالكشف عن  إلىهدفت الدراسة  ميأو ر  ،س المال ال  ،س المال التنظ

ة المیزة تحقی فيس المال المعلوماتي) أو ر  ،س المال العالقاتيأو ر   دارةإ معاییر تبني ظل في التنافس
ةاأل الجامعات في الشاملة الجودة ة ردن ة بین و التعرف على تحدید العالقات اإل ،الخاصة و الرسم اط رت

ة و معاییر  ،صول غیر الملموسةالدراسة( األمتغیرات  و لتحقی  .دارة الجودة الشاملة)إو المیزة التنافس
م  احث بتصم انة من إهدف الدراسة قام ال و في ضوء ذلك  ،جل جمع المعلومات من عینة الدراسةأست

انات و  ات بإجر جمع و تحلیل الب ار الفرض اإل SPSSستخدام إخت ستعانة ببرنامج و تحلیل المسار 

                                                            
 ماجستير رسالة حالة، دراسة جوال، الفلسطينية الخلوية االتصاالت لشركة التنافسية الميزة تحقيق في دوره و الفكري المال سأر شعبان، مصطفى  1

  .2011فلسطين، االسالمية، الجامعة منشورة، غير االعمال، دارةإ في
 من عينة على مقارنة دراسة الشاملة، الجودة إدارة معايير تبني ظل في التنافسية الميزة تحقيق في الملموسة غير صولاأل أثر الفيومي، محمد حمدأ  2

 دارةإ قسم االعمال، كلية العليا، للدراسات االوسط الشرق جامعة منشورة، االعمال، دارةإ في ماجستير رسالة الخاصة، و الرسمية األردنية الجامعات
 .2010االردن، االعمال،  
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Amos ادات األ 310. و تكونت عینة الدراسة من ة و اإلمن الق م ة دارة في الجامعات األكاد ردن
ة و الخاصة.   الرسم

ة منها سالیب اإلستخدام العدید من األإو تم  ط و المتعدد لتحقی اإلحصائ س هداف أ نحدار الخطي ال
عد  احث إالدراسة و  اتها توصل ال انات الدراسة و فرض ة التحلیل لب ان  إلىجراء عمل عدد من النتائج 

  :همهاأ 
ة لمعاییر أوجود  - ة ( التمیزإثر ذ داللة معنو سرعة  ،دارة الجودة الشاملة على تحقی المیزة التنافس

ةاإل ة) في الجامعات الرسم   ).0.05عند مستو داللة ( و الخاصة ستجا
شر أر لألصول غیر الملموسة المتضمنة ر ثأوجود  - ميأو ر  ،س المال ال س أو ر  ،س المال التنظ

 الشاملة الجودة دارةإ معاییر تبني ظل في التمیز تحقی س المال المعلوماتي فيأو ر  ،المال العالقاتي
ة الجامعات  ). 0.05و الخاصة عند مستو داللة ( الرسم

، المال سأر  المتضمنة الملموسة غیر لألصول ثرأ وجود - شر مي، المال سأر  و ال  سأر  و التنظ
ةسرعة اإل تحقی في المعلوماتي المال سأر  و العالقاتي، المال  دارةإ معاییر تبني ظل في ستجا
ة الجامعات الشاملة الجودة  ). 0.05( داللة مستو  عند الخاصة و الرسم

ضرورة اإلأو  ة حیث وصت الدراسة  ا التنافس ة ن زادة اإلأهتمام بتحقی المزا ا التنافس المزا هتمام 
المنافسینأفاءة  إلىسیؤد  مة متفوقة  ،داء الجامعات عینة الدراسة ألنشطتها المختلفة مقارنة  م ق و تقد

ة) لة من الزمن تساهم في زادة عدد العمالء (الطل كتساب قوة إراح و و تحقی األ ،للسوق لمدة طو
ة ة عال ة األأضا أ ،تنافس ص فاعل صول غیر الملموسة في الجامعات وصت بإجراء دراسة لتشخ

ة و الخاصة.األ ة الرسم   ردن
مإ(رضا صالح دراسة  -5 ة أر  :عنوان 1)1020،براه ر و دوره في تحقی المیزة التنافس س المال الف

    للمنظمات.
ان  إلىهدفت هذه الدراسة  ة ر أ تب ة في المنظماتأهم ر و دوره في تحقی المیزة التنافس و  ،س المال الف

م ر  اس و تقو ر و تحدید المؤشرات األأالتعرف على النماذج التي تستخدم في ق ة س المال الف ساس
اسه انات و إهداف الدراسة فقد تم أ و في سبیل تحقی  ،لق ستخدام المنهج الوصفي التحلیلي لجمع الب

                                                            
 نحو اإلدارية التنمية: حول الدولي الملتقى لىإ مقدم بحث للمنظمات، التنافسية الميزة تحقيق في دوره و الفكري المال سأر براهيم،إ صالح رضا  1

  .2010 الشيخ، كفر جامعة السعودية، نوفمبر، 4 ‐1 يومي الحكومي، القطاع في متميز أداء
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ةألومات من المع طرقة علم النتائج  ا بین ر و تفسیر عالقة اإل ،جل معالجتها و الخروج  س المال أرت
ة. ر و المیزة التنافس   الف

  :همهاأ مجموعة من النتائج  إلىو توصلت الدراسة 
اس ر  - ق ة التي تختص  ر أهناك مجموعة من النماذج التحلیل ة من  ،س المال الف و هناك درجة عال

ه بین هذه النماذج.  التشا
شر هو من أن ر إ - ونات ر أ س المال ال ر أهم م ز على المعرفة و  ،س المال الف و ذلك ألنه یر

 فراد المنظمة.أالمهارات التي یتمتع بها 
ر المنظماتأن ر أكدت الدراسة أ - ر یؤد دورا جوهرا في تطو التالي تحقی  ،س المال الف ثارا آو 

ة المستدامة.إ ة في المیزة التنافس   یجاب
ات التي    :وصت بها الدراسة نجدأو من بین التوص

ل األأن تدرك أعلى المنظمات  - سوا متشابهینن  مد قدرتهم على خل أبل  ،فراد ل مهم تختلف  ن ق
افإن یتم أو من ثم من المحتمل  ،و تحدید مستقبل المنظمة املة عمعاملتهم متهم و آدارتهم و م

مة للمنظمة.بتكار و اإلمتمیزة حتى تساعدهم على الخل و اإل  بداع لتحصیل مزد من الق
ر على أ - یزته األأن تنظر المنظمة لرأسمالها الف ة.نه صلب نشاطها و ر  ساس
امل الحواجرة -6 تحقی س المال المعرفي في أستثمار ر إدارة مخاطر إثر أ :عنوان 1)2007،دراسة ( 

ة لمنظمات الت ا التنافس ة.مین األ أالمزا   ردن
ارإ و تحلیل إلى الدراسة هدفت اس و العالقة خت  المال رأس في ستثماراإل مخاطر إدارة بین األثر ق

عاده المعرفي ة(  في المتمثلة أ ا و) المعرفة توظیف المعرفي، التكامل المعرفة، مأسسة التعلّم، تنم  المزا
ة ة،( األرعة التنافس عات نمو الرح ة، المب ستخدمت إو  ).اإلبداع و االبتكار األداء، معدالت الكل

عة المتغیرات على المستقلة المتغیرات ثرأ تحلیلجل أالدراسة المنهج الوصفي التحلیلي من  ارإ و التا  خت
ةاإل العــالقات اط ع من الدراسة مجتمع تكون و  ،رت ة التأمین منظمات في العاملین المدیرن جم  األردن

ا اإلدارة في ة المراكز مثلون  هم الذین و ،العل ف ه و عام مدیر من الوظ ه و نوا  في المدیرن و مساعد
سة الدوائر ا اإلدارة في الرئ ارإ عد و ،العل ات صحة خت ة األسالیب على عتماداإل الفرض  اإلحصائ

ة عالقات وجود النتائج أظهرت ،الدراسة في المستخدمة عاده المستقل المتغیر بین قو ة( أ  التعلّم، تنم

                                                            
 الملتقى لىإ مقدم بحث األردنية، مينأالت لمنظمات التنافسية المزايا تحقيق في المعرفي المال سأر إستثمار مخاطر إدارة أثر الحواجرة، كامل  1

  .2007الخاصة، البترا جامعة االردن، فريل،أ المعرفي، واالقتصاد المخاطر إدارة :حول السابع الدولي العلمي
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ا و) المعرفة توظیف المعرفي، التكامل المعرفة، مأسسة ة المزا ة،( األرعة التنافس عات نمو الرح  المب
ة،  رأس في ستثماراإل مخاطر إدارة بین قو  تأثیر هناك أن و ،)واإلبداع االبتكار األداء، معدالت الكل
ا تحقی على المعرفي المال ة المزا ة التأمین منظمات في التنافس  في) ٪78.3( مقداره ما فسر و ،األردن

ع المتغیر م تم ذلك على بناء و .التا ات من مجموعة تقد ن التي التوص  دور تحسین في تساهم أن م
عاد ة األ  إضافة هذا ،الدراسة في الواردة المعرفي المال رأس في ستثماراإل مخاطر بإدارة المتعلقة الداخل
ة األكثر العوامل لتحدید الموضوع حول الدراسات من مزد إجراء ضرورة إلى یز و أهم  ما علیها التر
عة و یتف ة التأمین منظمات أعمال طب   . ظروفها و األردن
سر  -7 م و معن المعاضیدإدراسة ( م ات أ :عنوان 1)2006،براه المال المعرفي س أدارة ر إثر عمل

ة لمنظمات األ ا التنافس  عمال.في تحقی المزا
ات أكتشاف إ إلىهدفت الدراسة    ا تحقی في المال المعرفي رأسدارة إثر عمل ة المزا  لمنظمات التنافس

ة األعمال عاد و التعرف على العالقة الموجودة بین ،العراق ات أ  المتمثلة المعرفي المال رأس إدارة عمل
ة( ا و) المعرفة توظیف المعرفي، التكامل المعرفة، سسةأم التعلّم، تنم ة المزا ة،( األرعة التنافس  الرح

عات نمو ة، المب  ستمارةإ عتمادإ  و فتراضيإ أنموذج تبني خالل من و .)بتكاراإل األداء، معدالت الكل
انةاإل عاد( المستقل للمتغیر النظرة األطر في المقارات من التحق تمّ  ست ات أ  المال رأس إدارة عمل

ة األعمال بیئة في) المعرفي ا( المعتمد المتغیر عالقته و العراق ة المزا عد  ،)التنافس ات إو  ار الفرض خت
احثان    :عدد من النتائج من بینها إلىتوصل ال

ات ستغاللإ یؤد  - ات الالزمة اآلل ة لعمل و  المعرفي التكاملو  المعرفة، و مأسسة التعّلم، تنم
ة فاءة مستو  رفع إلى المعرفة توظیف ات و فاعل ات في المعرفي المال رأس إدارة عمل  الشر

ات عامةال ة الكثافة ذات و الشر  هذا. حثنا عینة في سمتها غلبت التي التحدید وجه على المعرف
ات معظم تفقتإ - اإ عالقة وجود على العینة أفراد إجا ة رت عاد بین معنو ات أ  المال رأس إدارة عمل

ا تحقی و المعرفي ة المزا حث عینة للمنظمات التنافس  .ال
عاد أن النتائج رتاأش - ات أ اشر نحوٍ  على تسهم المعرفي المال رأس إدارة عمل ة رفع في م  رح

ة ة في جدیدة طرق  بتداعإ خالل من الشر  و الوقت تدین إجراءات و أسالیب عتمادإب ،الكلف تدن
عات نمو في تسهم ما الكلفة، و الجهد ة المب  .الكل

                                                            
 مقدم بحث األعمال، لمنظمات التنافسية المزايا تحقيق في المعرفي المال رأس إدارة عمليات أثر المعاضيدي، هللا وعد معن إبراهيم، ميسر أحمد  1
 االقتصاد، و االدارة كلية الموصل، جامعة األردن، المعلومات، تكنولوجيا و المعرفة إدارة ظل في الشاملة الجودة: حول  الدولي العلمي الملتقى لىإ

2006.   
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ما یليأو    :وصت الدراسة 
ة المنظمات على یتوجب - ة و خصوصاً  العراق ات هتماماإل عموماً  العر  المعرفي المال رأس إدارة عمل

قائها الوحید السبیل ذلك بوصف  زائنها إلى تصل التي المنتجات منافسة على قدرتها تعزز و أوالً  ل
ة عالٍ  مستو  ل و األداء و للجاذب  .الجمالي الفن و الش

احثان یوصي - عاد اقي بتناول ال  تضمینها التحدید معامل یؤشر لم التي المعرفي المال رأس إدارة أ
حث أنموذج في  .فتراضياإل ال

  Creating Competitive Advantage:عنوان Stanley,2008)Flatt et (1دراسة  -8
Through Intangible Assets: The Direct and indirect effects of corporate 

culture and Reputation.  
ة من خالل األ إلىهدفت هذه الدراسة  ة تحقی المیزة التنافس ف ح  و ذلك  ،صول غیر الملموسةتوض

اشر و غیر  اشر لكل من الثقافة و السمعة للمؤسسة. و عن طر معرفة التأثیر الم جرت الدراسة أالم
ات المتحدة األ 104على  ع صناعات في الوال ةمن المنظمات ضمن س عد  ،مر ات إو  ار الفرض خت

احثان  ان من  إلىتوصل ال   :برزهاأعدد من النتائج 
عزز األأ - ست العامل الوحید الذ  ة ل  للمؤسسات عینة الدراسة.داء المالي ن الثقافة المؤسس
ة الثقافة نأ - ط  المؤسس اطاإترت ة ایجابإ رت ة تلعب  إلىاإلضافة  ،السمعة المؤسس السمعة المؤسس

ط بین الثقافة و األ  داء المالي في المنظمات عینة الدراسة. دور الوس
ساهم في تحسین أن ترسیخ الثقافة لد إ - التالي  األصول ستثمارإفراد المنظمات  غیر الملموسة و 

   تحقی التمیز و التفوق.
ضرورة اإلأخیر و في األ فهم وصت الدراسة  ة في تحسین أ لما لها من  الملموسة غیر صولاألهتمام  هم

ما األسواقنتشارها في إسمعة المنظمات و  م ثقافة اإلأ.  العمل على تدع ة وصت  سالیب أبداع و تنم
الفر لد العمال.العمل الجماعي و روح   

 Managing Intellectual capital for:عنوان Gannon et al,2008)(2دراسة  -9
sustained competitive Advantage in the Irish Tourism Industry. 

                                                            
1 Flatt et Stanley, Creating Competitive Advantage Through Intangible Assets: The Direct and indirect effects of 
corporate culture and Reputation, advances in competitiveness research, vol 16, N 1,2008. 
2 Gannon, Managing Intellectual capital for sustained competitive Advantage in the Irish Tourism Industry, 
waterford institute of technology, tourism and hospitality research in ireland conference,2008. 
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ح  إلىهدفت هذه الدراسة  ة ر أ توض ر في تحقی التمیز و التفوق أهم  إلىما هدفت  ،س المال الف
ر  شرح إتطو ة آطار عمل خاص  ة من عناصر ر إل اح ات الس مي أنتفاع الشر شر و التنظ س المال ال

الر  ة المستدامة.أو عالقته    س المال و تولید المیزة التنافس
احة بنجاح و طرحت  ات الس عض شر و ماذا  ؟كثر من غیرهاأهذه الدراسة سؤالین هما لماذا تنافس 

ات لتعزز میزتها  ة و المحافظة علیهاتفعل الشر   .؟التنافس
عد  ات الدراسة تم التوصل إو  ار فرض   :همهاأ عدة نتائج  إلىخت

مد اإلإ - ط  ة المستدامة مرت ة للمنظمةستخدام األن مصدر المیزة التنافس رة الداخل  ،مثل للموارد الف
اإل اتها المختلفة.إعتماد على و ذلك   دارة المعرفة و عمل

ة للمنظمة.ن مدخل الموارد إ - مة التي تمثل المیزة التنافس أساس لتحدید الموارد الق رة تعتبر   الف
منحها صول و المهارات اإلستثمار األإن إ - ة الموجودة لد المنظمة  ضمن لها أبداع ة و  راحا عال

قاء و اإل  ستمرار.ال
ضرورة أ ة و دور ر إوصت الدراسة  احة ألهم ات الس حداث تغییرات إر في س المال الفأدراك شر

حسن أ ،عمالهاأ جذرة في  ر لما له من دور في رفع و تحسین أدارة ر إضا االهتمام  داء أس المال الف
ة و سمعتها. اح ات الس   الشر

ع قة و :المطلب الرا   ها في دراستناستفادة منمجال اإل ملخص الدراسات السا
قة إمن خالل  ر  أسر   تناولتأن هناك من الدارسات التي تضح لنا إستعراض الدراسات السا المال الف

وناته الثالث و هي (ر  شر وأمن جانب م لي و ر أر  س المال ال هي  والزوني)،  س المالأس المال اله
ة من حیث  تتف ار إمع دراستنا الحال ر أعاد ر أخت النتائج و هذا  عض فيمعها تختلف  و س المال الف

ع  ه المعالجة ونظرا لطا    .القطاع الذ أسقطت عل
ارإ ما أن هناك من الدراسات التي جاءت مغایرة تماما من حیث ر حیث أعاد ر أ خت س المال الف

ر أقسمت ر  ، صناعةأستقطاب ر إعاد و هي ( ألى خمسة إس المال الف ر س المال أر  س المال الف
ه، و  طه، المحافظة عل ، تنش ر الزائن). أالف ن أضا تبین لنا من خالل هذه الدراسات أخیرا االهتمام 

ض التكلفة و اإل ة من جانب تخف خر تناولتها أبتكار و التجدید، و دراسات هناك من تناول المیزة التنافس
ة من جانب (اإلمن جانب التمیز و اإل ة فقط، في حین هناك من تناول المیزة التنافس  بداع، السرعة،ستجا

ة من جانب (التكلفة المنخفضةأ ،المرونة، التمیز، الجودة)  جودة ،ما في دراستنا فقد تناولنا المیزة التنافس
ة السرعةاإل ،المنتجات   بداع).اإل ،ستجا
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قإخیر فو في األ عض منها في النتائج و إ ةن الدراسات السا ما یخص  ،خر أختلفت مع إتفقت ال لكن ف
ة ر أ  ر أهم ن معظمها یجمع على ذلك و لكن إو مساهمته في تحقی التمیز للمنظمات ف س المال الف

ة فأ ،بنسب متفاوتة ما یخص المیزة التنافس احث إما ف ل    عاد تناسب النموذج الذ تبناه.أختار إن 
  :ستفادة من هذه الدراسات في دراستنا نجد مایليما بخصوص مجال اإلأ

حث.عداد و تأصیل إ المساهمة في  -   الجانب النظر لل
حث.إعداد إ لمساهمة في ا - انة ال   ست
ة لمثل هذه الدراسة.سالیب اإلالتعرف على مختلف األ - ة المناس   حصائ
عض الدراسات المتعلقة بر  - قت  ة، أط ر على صناعات مختلفة منها الصناعة الدوائ س المال الف

احة بأ لما لها من  ،لخإ...البنوك، قطاع الس ة  ات المعاصرةیرة في اإلهم م  ،قتصاد ما طب في التعل
د على هذه األ ةالعالي و جاءت هذه الدراسة لتؤ یزها على  ختلفتإو  ،هم عن تلك الدراسات في تر
ة و هي مؤسسة صناعة الكوابل ابل -مؤسسة صناع رة. -فرع جنرال    س

قة في إ - ار إختلفت هذه الدراسة مع الدراسات السا ةعاد أخت صل  ،المیزة التنافس حیث في دراسة ف
انت  ة)عاد المیزة تتمثل في (التمیز و اإلأالمطیر  انت  ،ستجا ستنجي ف عاد أو في دراسة غالب ال

انت أالمیزة تتمثل في (السرعة، المرونة، االبداع، التمیز، الجودة)،  عاد المیزة أما في دراستنا هذه فقد 
ة السرعة، ة، جودة المنتجات، اإلتتمثل في (التكلفة المنخفض   .)اإلبداعستجا

قة على مد إ - ة أ تفقت هذه الدراسة مع الدراسات السا ر و  رأسهم ارهإ المال الف ستراتیجي إمورد  عت
ة للمنظمة. ة على تحقی میزة تنافس   له قدرة عال

  

  

  

  

  

  

  



	منهجية البحث و الدراسات السابقة                                     الفصل األول                  
 

~	39	~	
 

  :خالصة
حث و  ة ال عرض منهج حثینمن خالل دراستنا لهذا الفصل قمنا  قة و ذلك في م ول األ :الدراسات السا

حث ة ال ح منهج طرح  ،خصص لتوض ة  ةإحیث قمنا في البدا س حث الرئ ة ال ال هدافه ثم أ همیته و أ  ،ش
حث و التعرفات اإل اته و نموذج ال ةفرض انات و أعد ذلك تحدثنا عن مصادر و  ،جرائ سالیب جمع الب

حث و حدو  ،المعلومات حث و عینته ،دهثم منهج ال شرح و في األ ،مجتمع ال حث و أخیر قمنا  داة ال
اتها انات.سالیب اإلهم األأ  إلىشارة و اإل ،صدقها و ث ة المستخدمة في تحلیل الب   حصائ

قةأ حث الثاني فخصصناه للدراسات السا ة مجموعة من الدراسات شملت  ،ما الم حیث قدمنا في البدا
ل على حدا رأس ة  ر و المیزة التنافس  رأسعد ذلك قدمنا مجموعة من الدراسات شملت  ،المال الف

ة معا ر و المیزة التنافس قة و ما خیر وضحنا مجال اإلو في األ ،المال الف ستفادة من الدراسات السا
ة جمعت بین المتغیرنأ إلىو خلصنا  ،میزها عن هذه الدراسات ر  رأس :ن دراستنا الحال المال الف

عاده( شر  رأسأ لي رأس ،المال ال عادها  رأس ،المال اله أ ة   األرعةالمال الزوني) و المیزة التنافس
ة السرعةاإل ،جودة المنتجات ،(التكلفة المنخفضة قة  ،)اإلبداع ،ستجا و هذا ما لم تتناوله الدراسات السا

  لها. 
  
  



  

  

  

  

  

  لثانيالفصل ا   

ر أر      س المال الف
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 :تمهید
ة و      ة ظهور أهم عد الثورة الصناع طرة إقد  المال الماد و رأسقوة  لقد شهد عصر ما  متدت س
 منتصف القرن الماضي حتى الفترة وهذه المال خالل  رأسالمال الماد على المفهوم السائد ل رأس
ا ا الحاسوب و و .تقر ة ثورة تكنولوج ة للثروة المرتكزة على  مع بدا وحدة فن ة المعلومات  تصاعد أهم

ا المعلومات  ة للثروة القائمة  ،في العشرة األخیرة لنفس القرن تكنولوج وحدة إنسان تعاظم دور المعرفة 
ة  شر  وعلى القدرات اإلبداع رة للعنصر ال س فقط  ،الف ة المعرفة، ول نحصار الفجوة لكن إل ألهم

ة بین إنتاج المعرفة و اتها الكثیر  الزمن قها نتیجة التدف غیر المسبوق للمعلومات التي تحمل في ط تطب
ة لها في  وقدرات األفراد على تولید المعارف الجدیدة تظهر  و التهدیدات. من الفرص و الترجمة الماد

ل  ة جدیدةفي مختلف المجاالت   إبداع و بتكارإش اع حاجة إنسان ة المتزایدة للمعارفف ،إلش و  األهم
شرة  ر  رأسمفهوم و والدة  ظهور  إلىدت أ ضحةصورة واتعاظم دور الموارد ال  هتماماإل و ،المال الف

ة لمنظمات األعمال تصل  مة اإلجمال ة جدا من الق ة عال مثل نس ح  ه على نطاق واسع ألنه أص
ة لمنظمة األعمالمن إجمال )٪ 90(إلى مة السوق   .ي الق
ـــــــــــــان       مـــــــــــــه أســـــــــــــس و ( المـــــــــــــاد ) ملموســـــــــــــاالمـــــــــــــال الصـــــــــــــناعي رأسفـــــــــــــإذا    نظرـــــــــــــات تح
طه ســجالت و و ة و تضــ ا معــاییر محــددة مــهیتق مــل علــىتع إجــراءات محاســب ــون األمــر  ،ســنو یــف  ف

ة ل أنه أثیر غیر ملموس مما یجعل مـن الصـعب تطبیـ النظرـات  رأسالنس ر الذ یتصف  المال الف
ه األسس و و ة عل   .اإلجراءات المحاسب

التحول من  إلى دتأالتي  عمالاألالتطورات و التغیرات السرعة المتالحقة في بیئة  و في ظل    
یز على  اني و  صولو األأالمال الماد  رأسالتر األموال و الم و غیرها  ،جهزةاألو  اآلالتالملموسة 

ار إ على  یز على المعرفة و  إلى ،في المنظمة صولألا همأ نها أعت ( رأسالتر ر  غیر صولاألالمال الف
ح أو  ،الملموسة) ة و مصدرا لمیزتها أ كثر الموجودات أص ة،هم دراك إ إلىهذا التحول  دأو قد  التنافس

ةالمنظمات  غیره اإل ألهم شر و زادة معرفته و تنمیتها  صول غیر من األستثمار في العنصر ال
في.   ،زائنو خدمة ال ،سمعة المنظمة و شهرتها خر مثلالملموسة األ   و الرضا الوظ

ش معظم اإل ساسو على هذا األ     ات في تع هامة في مختلف تطورات  العالم تغیرات وقتصاد
ادین، خاصة مع ة اإلبروز ظاهرة العولمة  الم ة جدیدة إالتي نشأت على إثرها أوضاع قتصاد قتصاد

قها،  نحصار الفجوة بین إنتاج المعرفة وإ ومختلف أنحاء العالم،  إلىسرعة وصول المنتجات  أهمها تطب
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قاء في بهدف  سلع ذات خصائص ممیزة إنتاج من أجل المنظماتالمستمر على  الضغط التالي و ال
حث  هذا ال یتحق إال و ،السوق  ة على فعالة لها أسالیب  طرق وعن ال مواجهة هذه قدرة عال

ات.   التحد
نةمن بین  و    ر  رأس نجد الهدف التحقی هذ السبل المم ز على الطاقات   المال الف الذ یر
ة الموجودة عند  بتكارة واإل ة  و ؛في المنظمة فراداألاإلبداع المحافظة  ستثمارها وإ كتشافها وإف

ارإب ،علیها شر قادرالأن  عت ة و مورد ال اتها،  التدخل في مختلف وظائف المنظمة و على المشار عمل
اره المورد الدائمإب ، والتمیز ختالف وبتكارات جدیدة تساعد في صنع اإلإإضافة  و المتجدد لتعزز  و عت

ة المنظمة.    تنافس
حث  ر  رأس :ولاأل الم م  -المال الف ةأمفاه -ساس  

ة إلىالمنظمات  تسعى      من  ستثماراتهاإالعائد المناسب على التالي تحقی  و تحقی المیزة التنافس
ة، و فعال رة التي تمتلكها، فیجب علیها أوال إدارة هذه األصول  ذلك من خالل إدراك  األصول الف

مة هذه إ عض األصول تحتاج األصول، ختالف ق ستثمار في اإل مثل ستثمار فیهااإل تنمیتها و إلىف
ا المعلومات و ة مهارات الموا مجال تكنولوج شرة و تنم فءإرد ال ل  ش حتاج  ، وستثمارها   عضها 

عض اآللوقف اإل ه، أما ال مة عستثمار ف ون ذو ق المال  رأسلى اإلطالق. و من هنا فإدارة خر فقد ال 
ن  م ة النجاح في المستقبل و الوسیلة التي من خاللها  ن أن ینظر إلیها على أنها إستراتیج م  ، ر الف

.رأسللمنظمة أن تبدأ في تعلم الكثیر عن  ر    مالها الف
ا في الوقت الحاضر وإ     مة و ن الثروة وأهو  ،خاصة في الدول المتقدمة ن الواقع الذ یبدو جل  الق

عتمد على اإل التطور في المجتمعات و ح  ات المتقدمة أص ر و رأسقتصاد جوهره األساسي  المال الف
مة و ،هو المعرفة ز الثقل في تولید الق عني أن مر اء إالثروة  مما  العمل  إلىنتقل من عمل األش

ة إ، من المعرفي ع رةستغالل إ إلىستغالل الموارد الطب ( الذ  من قانون تناقص العوائد ، واألصول الف
ة ة للمعرفة و إلى) ینطب على السلع الماد النس ار ) قانون تزاید العوائد (  عني أن  . واألف ل هذا 

ات واإل ات وإتتحول من  و ،المجتمعات أخذت تنتقل قتصاد  مجتمعات قائمة على الصناعة و قتصاد
ر  رأس أخر قائمة على المعرفة و إلىالمال الماد  رأس  .المال الف
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ر  رأس: مفهوم ولاأل المطلب    المال الف
مة عن  القائمة علیها نظماتالم هي المورد األساسي و المعرفة حیثالحدیث  قتصاداإلفي       تنشئ الق

لها  و ارفطر المع ال أكثر فائدة إلىتحو ة  رأس، فإن أش ق ح هو الثروة الحق ص ر  المال الف
ة و نظماتللم   .المصدر األساسي للمیزة التنافس
تنف رأسن موضوع إ   ر حدیث العهد و ما زال الجدل و النقاش  ه المال الف و على  ،الكثیر من جوان

عي جدا  األساسهذا  ه لهذا المصطلح،أفمن الطب  إلىاإلضافة  ن ال نجد مفهوما محددا و متفقا عل
ة التي ظهر فیها مصطلح إ احثون في تحدید الفترة الزمن ،  رأسختالف ال ر ات ن األأذ إالمال الف دب

سبب  وجهة نظر وكثر من مفهوم أوضحت وجود أالمتخصصة  ختالف منظورهم الفرد إو ذلك 
ة تحلیلهم له إو  للموضوع  عة عمل ر منها:ختالف طب    نذ

(إ قدرة متفردة تتفوق بها المنظمة على منافسیها تتحق من تكامل مهارات "  :نهأ ). 1994Hamelذ یر
ة ،مختلفة مة المضافة للمشترن و هي مصدر من مصادر المیزة التنافس   1 ." و تسهم في زادة الق

ر هو قدرة متفردة رأسن أ إلىشیر هذا التعرف   و فراد موجودة لد عدد محدود من األ المال الف
م  نهم من تقد رةإتم اجها و تحقی نتإعن طر زادة  ،على منافسیها تتفوق المنظمة  جعلت سهامات ف

ات  ةأمستو ةأما  ،داء عال قاء في السوق  نه مصدر من مصادر المیزة التنافس ضمن للمنظمة ال    .الذ 

حمل عنوان رأس) T. Stewartو قد عرف توماس ستیوارت( ه الذ  تا ر في  المال  رأس :المال الف
ر  رة ،المادة"  :أنه ،الثروة الجدیدة للمنظمات :الف رة ،المعلومات ،المعرفة الف ة الف الخبرة التي  ،الملك

ن وضعها في اإل   2." ستخدام لتنشئ الثروةم
ضیف تعرف توماس ستیوارت على  رة رأسن أو  ر هو المعرفة الف و  ؛و المعلومات ؛المال الف

ل جیدإذا تم إالخبرة التي  ش ة ستثمارها  فاءة عال ة للمنظمة و  ق معنى القدرة على  ،تنشئ ثروة حق
ل األ ار تحو م نقا قوتها إلىف ة و تعظ ع حصتها السوق ع و من ثم توس و جعلها في موقع  ،التصن
ة قتناص الفرصإقادر على   .المناس

    

                                                            

ة، القاهرة، مصر، المنظمة  عة ثان ه)، ط اسه و أسالیب المحافظة عل (طرق ق ر 1 عادل حرحوش المفرجي، أحمد علي صالح ، ر أس المال الف
ة االدارة ة للتنم . 15ص ، 2008 ، العر  

قاس)،إ( دارة الالملموساتإ نجم عبود نجم، 2 ازور للنشر و التوزع، األردن، ،عمان دارة ما ال   .  125ص ،2010 دار ال
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ة الصندوق "  نه:أ) فیر . 1996Spender(ماأ  ل ك ه ة متمیزة من العاملین لهم القدرة على تف نخ
وناته األ إلىنتاجي للعمل اإل األسود* ة و م ل متمیزإ ول ش یبها    1."عادة تر

شیر هذا التعرف  ة متمیزة من األ رأسن أ إلىو  ارة عن نخ ر ع متلكون فراد المال الف العاملین الذین 
ة ة ؛قدرات عال ف ة  ؛و خبرات وظ م نهم من  و تنظ یب الموارد و إ تم  و خدمات ،نتاج منتجاتإعادة تر

ر  إلىاإلضافة  متمیزة اأتطو مةف قاء و اإل ،ر قد ساعدها على ال م  اإلنتاجستمرار في مما  و تقد
فها و اإل األفضل ة و خفض تكال ات الزائن إلىستجا    .متطل
) مثل رأس أن )Ulrichو یر ر  معرفة "  :المال الف مجموعة المهارات المتوفرة في المنظمة التي تتمتع 

ة ات الزائن و الفرص التي من خالل اإل ،واسعة تجعلها قادرة على جعل المنظمة عالم ة لمتطل ستجا
ا حها التكنولوج   2." تت

شیر  )Ulrichتعرف ( ماأ ر یتمثل  رأس نأ إلىفهو  و العقول  ،في مجموعة من المهاراتالمال الف
ونات و الموارد  جعل المنظمةجل أو هذا من  ،المدبرة التي تعمل على تحقی التكامل و التناغم بین الم

ات قادرة على اإل ة لمتطل التالي وصول المنظمة إالزائن و ستجا هدافها أ  إلىستغالل الفرص المتاحة و 
انتها و    . في السوق  المحافظة على م

ننا  من خالل ما سب و ر  رأس أنیتمثل في   إجرائيتعرف  إدراجم ة  هو :المال الف القدرة العقل
ةل شر ة  ،د فئة معینة من الموارد ال م ة و التنظ ف  ممثلة في الكفاءات القادرة علىو الخبرات الوظ

ر الخالق و اإل و ،التحلیل و الرط التطو و  ؛و األنشطة ؛ستراتیجي لألنظمةتولید األفكار المتعلقة 
ات و اإل اتالعمل ساعد ستراتیج م  اإلنتاجستمرار في على اإل المنظمة مما  التالي  ،األفضلو تقد و 

ة و التفوق على المنافسین  ع حصتها السوق مة مضافةتوس ضمن للمنظمة خر أمعنى  و تحقی ق
ة مستدامةإ   .متالك میزة تنافس

قةیتضح من التعارف  مثل  رأسن أ السا ر  ط  نظمةفي الم غیر ماد ل ما هوالمال الف و ال یرت
ة ات عدیدة ل إلىتجدر اإلشارة  ما ،األصول الماد ات رأسأن هناك تسم ر تتداولها أدب  المال الف

                                                            
را 1 ین دارةإ صالح، علي حمدأ ،الدور  مطلك ز اتإ و التم   .157ص ،مرجع ساب األردن، الثقة، قتصاد
م و تشغیل هو: سوداأل الصندوق * مة لخل الغیر، مع العالقات و الموارد دارةإ و تنظ زها و مخرجاتها خالل من للمنظمة مضافة ق   .التنافسي مر

2 Ulrich٫D:A New Manadte for Human resources٫Harvard Business review٫ January -february٫1998٫p02. 
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ا  التسییر ة األصولو أ ،المال الالملموس رأسحال رةأ ،المعرف و الموجودات غیر أ ،و الموجودات الف
  .لخإ... الملموسة  

ة ر نجد في الواقع العملي  و ر تتفاوتأنس ، حیث تزد نسبتها في  خر أإلى  نظمةمن م س المال الف
ة نظماتالم ذات التوجه القاعد (مثل  نظماتفي حین نجد نسبتها تقل في الم ،ذات الكثافة المعرف
ة.... ، التجهیزاتالبناء نظماتم ح أكثر  لخ)، وإالصناع  )2(الجدول رقم ليندرج الجدول المواللتوض

عطي تصور ة ولسمات األ الذ  ان التواجد و ساس     .العوائد لكل من نوعي رأس المال م

ر  رأسالفروق بین  :)20الجدول رقم( المال الماد و الف  

ر  رأس المال الف   المال الماد رأس   ان  الب
غیر ملموس و غیر منظور ،أثیر    ملموس و منظور ،ماد   ةالسمة  األساس  

 في عقول األفراد العاملین في المنظمة ة للمنظمة ضمن البیئة الداخل  موقع التواجد
 الفرد  اآللة  النموذج الممثل
 متزایدة  متناقصة  العوائد

یز  اهاإل والتر نت   الماد ستخداماإل    نمط خل الثروة
 دورة تولید و تعزز ذاتي(قوة)  دورة تقادم(ضعف)  القوة و الضعف

ةتزاید  األهم   ةتناقص  األهم   ة في الوقت الحاضر األهم  

مي نوعي  النوعي/ الكمي 
، نجم عبود نجم، :المصدر   .119ص مرجع ساب

ة: ثانيالالمطلب  ر  رأس أهم عادهو  المال الف   أ
ةتبرز    مثل  رأس أهم ونه  ر في  ل شيءإقوة قادرة على المال الف الت الجوهرة على   ،دخال التعد
عد هتمام فاإل عة تفرضه  ضرور  مراأه  ة الجدیدة.طب ة السرعة و الضغو التنافس  التطورات التكنولوج

ة  رة العال حت من أفالقدرات الف قتصاد العالمي المبني اإل هم عوامل التفوق و التمیز التنافسي فيأ ص
ل اإل  المعرفة،على  ار خالقة بداعات تبدأف رة تمثل أو  أف ة بناء قاعدة ف بیرا لإلدارة إن عمل لتزاما 
ا، ة، و جهدافهي تتطلب وقتا  العل ة و مال م و هندسة إ مر بل قد یتطلب األ  و موارد ماد جدیدة عادة تنظ

ات.لمختلف األ    1 نشطة و العمل

                                                            

ة، الجزائر،  ة، مجلة العلوم االنسان ة المستدامة للمؤسسة االقتصاد ر و المیزة التنافس ه، التسییر االستراتیجي لرأس المال الف حض 1 سماللي 
  .5ص ،2004جامعة ورقلة،  العدد السادس،
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ن بلورة  م ة أو  ة رأسهم ر في النقا التال   :المال الف
ر السالح األ رأسعد  /1 رة تمثل القوة أل للمنظمة في عالم الیوم، يساسالمال الف ن الموجودات الف

قاء للمنظمة ة التي تضمن ال   .الخف
ر  رأس تبرع /2 یزة الالمال الف ةر ةالمیزة لا في تحقی األساس ة جوهرة نادرة و ،تنافس مثا حتاج ت هو 
حث عنه إلى قها و اإلو  امن ی     1.ستفادة منهاتطب

مة و /3 ام بتغییرات عتبر من أرقى الموجودات ق ل مهام و  ؛له قوة تأثیرة على الق الت على  و تعد
ة   .أنشطة المنظمة للتأقلم مع المتغیرات البیئ

ة للمنظمة رأس دع /4 مة السوق سي للق ر المحدد الرئ ز  ،المال الف عد بروز معاییر جدیدة تر و ذلك 
ر في ترتیب ال رأسعلى مؤشرات  ة.منظمات المال الف ة بدال من المؤشرات التقلید   العالم

ر  رأسعتبر  /5 لإالمال الف حتى یتحق هذا العائد یجب  و ،ستثمار له عائد مجز على المد الطو
ه. أن ة أو تكلفة مقدمة للحصول عل   تكون هناك تضح
ر  رأس نإ /6 ة من خالل قدرته على تسجیل براءات اإل قادرالمال الف ال  ختراع وعلى خل ثروة خ

رها ل ذلك  ،تطو ش األداء نه تعزز قدرة المنظمات لإلأمن ش أسرعقدرة العاملین على التعلم  حتفا 
حوث و أهذا ما  ،المنظمي . رأسالتي تناولت  الدراساتكدته ال ر     المال الف

ض التكالیف رأسعد  /7 بیرة للمنظمات لتخف ر فرصة  و رفع قدرات و مهارات العاملین  ،المال الف
ة جدیدة إیراداتلتحقی    .و عال

ةتحفز و تشجع القدرات  داةأعتبر  /8 للمنظمات لتجدید ذاتها و مواجهة التغیرات و التطورات  اإلبداع
ة غیر المستقرة.   البیئ

ز /9 ر على  رأس یر اعالمال الف اسة تسهل  إت ر و  إعادةس ستخدام المعرفة الموجودة لد إتدو
اتها  ح.  اإلدارةالمنظمات من خالل الممارسة لعمل ل مناسب و صح   ش

ادرات  إلبداعستفاد منه في التعلم من زائن المنظمة  /10 ةم ة  إنتاج ة جدیدة من خالل التغذ و خدم
ة. س  الع

                                                            

، ص 1591 را مطلك الدور ، أحمد علي صالح ، مرجع ساب   ز
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حتاج  رأسمثل  /11  نزا  ر  حث عنه و  إلىالمال الف و تعد  ،ستخراجه للوجود و الممارسةإمن ی
ة نشر و توزع المعرفة  ة التي تبني و تحافظ على ستخراجه لتعزز القدرات إ أسالیب إحدعمل العلم

  العمل.
احثین( ثیر منیتف  ام  ).1997Endres.)،(1996Quinn.)،(1998Yogesh.)،(1998Kelleyال

عاد نأعلى  ة ل األ س ر تتمثل في رأسالرئ   1:المال الف
ر  رأسستقطاب إ*  حث عن الخبرات المتقدمة و جذب المهارات  :المال الف عد على ال ز هذا ال یر

ة  ة العال مة للمنظمة التقن ل قوة عظ سهل المهمة.اإلالتي تش نفاق ن اإلإ عتماد على نظام معلومات 
ع التكالیف التي تنفقها على مجال اإل مثل جم حث إستقطاب  ات الالزمة لل ل العمل دارة المنظمة على 

المنظمةعن مرشح فة الشاغرة  اإل ،ین لشغل الوظ ام  ستقطاب التأكد من ضرورة الحاجة لذا علینا قبل الق
فة و من مراجعة خطة القو العاملة للمنظمة إلى و من وجود تحلیل و تصنیف الوظائف  ؛شغل الوظ

فة. انات التي یجب توافرها في شاغل الوظ   یوضح الب
ر  رأسصناعة  * ستمرار من خالل تعزز إقدرة المنظمة على زادة رصیدها المعرفي بعني  :المال الف

ة العالقات بین  ؛و الكفاءات ؛القدرات  رأسو صناعة  .العاملین في حل المشاكل المعقدة األفرادو تنم
عني خل اإل ر  من خالل تعاونهم على التعلم  األفرادنسجام المعرفي و تقلیل المعارضة بین المال الف

ة صناعة إذلك  ،داء المنظمةأتحسین  إلىالمشترك مما یؤد  ر تتطلب  رأسن عمل ستخدام إالمال الف
ة المالئمة. المبتكرة، األنظمةو  دوات العمل الجدید،أطرائ فاعلة للرط بین  م م التنظ   و التصام

ط  * ر  رأستنش اتستخدام إمن خالل  :المال الف ارعصف  آل ع  األف مع الكفاءات و تشج
ة و اإل ن القول أ .تخاذ القراراتإشراكهم في إو  العاملین آراءهتمام الجماعات الحماس م ط  نأضا  تنش

ر  رأس ة اإل األسالیبعني مجموعة المال الف و  ،بداعالمستخدمة من قبل المنظمة إلنعاش عمل
ط ذهن األستمرار و لبلوغ المنظمات اإلإبتكار عند العاملین فیها باإل  فراد و تفعیل دورهم،بداع علیها تنش

ع المصارحة بین المنظمة و العاملین فیها ان نوعها و اإل إلىاإلضافة  ،و تشج ارهم مهما  أف هتمام 
فيأ ان مستواهم الوظ   .ین 

                                                            
، قاسم نایف علوان، 1 ة: سالمة محمد الفیتور ة اللیب ات النفط ر في أداء الشر ة، تأثیر االنفاق على رأس المال الف دولي الملتقى لى الإحث مقدم  دراسة میدان

ة المستدامة، ة المنظمة في ظل التنم     .11-10ص ص ،2009، 2ءالجز المسيلة، جامعة ،الجزائر نوفمبر،11-10یومي حول: أداء و فعال
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ر  رأسالمحافظة على  * ر  ستثمار في التدرباإل :المال الف المستمر و التحفیز الماد و و التطو
عني  غتراب.المعنو و تقلیل فرص اإل ة،ضا قدرة المنظمة على اإلأو هو  الطاقات المعرف و  هتمام 

ار إنتاجالنجوم الالمعة من العاملین القادرن على  ر أجدیدة  أف مة تخدم المنظمة،أو تطو ار قد و هذا  ف
بیرة في اإلدارةالمجال یتطلب من  انة لهذه الموارد و  عداد برامج التدرب،إ  جهودا  و التحفیز و الص

ر    .ادائهأتطو
ائناإل* الز م خدمة الزون و  :هتمام  ات الزائن و تفعیل نظام معلومات لتقد عد بتوثی متطل یهتم هذا ال

ا  ة له و السعي لإلإو منح مزا الزائن القدماءضاف آراء إ مد  إلىشیر ما  ،حتفا  هتمام المنظمة 
عین اإلأالزائن و مقترحاتهم و  م منتجات جدیدة خذها  ار عند تصم م.أعت مما  و و تعدیل منتج قد

ه  اة  إلىن المنظمات دائما تسعى أالشك ف عها من خالل تجدید برامج ح ن قاعدة من الزائن و توس تكو
ه. إصغاء هتمام و اإلالزون و اإل   ل

ر  رأسصائص خ :المطلب الثالث ه  أسالیبو  المال الف   المحافظة عل
عدة خصائص رأسیتمیز  ر   إلىنتطرق س ذلك إلى اإلضافةهمها أ  إلىنتطرق س حیث ،المال الف

. رأسالمحافظة على  سالیبأ ر    المال الف
ر  رأس خصائص :أوال   المال الف
ة للمنظمة و الحرص على دمجهاإ ون  ن المحافظة على القوة المعرف مثل قدرات  الم الثقافي للمنظمة 

ستهان بها في  ة ال  العمل السهل على  أنهفمن المعلوم  ،السوق تنافس س  شرة في إل دارة الموارد ال
هإو  المنظمة ر التي تمیزه عن غیره  رأسو ذلك للخصائص الفردة للمعرفة و  ،ن حرصت عل المال الف

  1:یلي اهم هذه الخصائص نجد مأ من  و و الموارد في المنظمة،أ األصولمن 
 إلىاإلضافة  فرادفهو موجود في عقول األ ثیر و غیر منظورأنه أمعنى  ،مال غیر ملموس رأس /1
ة مثل شهرة المحل و العالمة التجارة األ س صول المعنو و  ،المال الماد فهو ملموس رأسعلى ع

  .الخ..و المعدات. اآلالتو  العقارات و التجهیزات في القوائم و الدفاتر و مسجل موجود لد المنظمة

                                                            
ر  المال سأر  في االستثمار مصنوعة، حمدأ راتول، محمد  1 اس سالیبأ و الف ر في منظمات أر  :حول الدولي الملتقى لىإ مقدم حث فاءته، ق س المال الف

ات الحدیثة ة في االقتصاد سمبر 14-13یومي ،االعمال العر   .5ص ،2011 الشلف، جامعة، الجزائر ،د
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ح و و حیث من خالل الممارسة ،ستعمالاإلیتزاید  /2  م التصح ح  األفرادتزداد معرفة  التقو و تص
و  تجاه منحنى خبراته و مهاراته،إنتاجیته یتصاعد بنفس إن منحنى أ أ ،عمأ وسع و أفضل أمصدرا 

  نه ال یخضع لقانون المنفعة المتناقصة.أمعنى هذا  الزمني،هو ال یندثر إال بتوقف عمره 

ن اإل /3 ات مختلفة في نفس الوقتم مته من المصدر، ستفادة منه في مراحل و عمل   .دون خفض ق
عني  ،ستعداد لحملهشخاص لدیهم اإلأیتجسد في  /4 شرة ذات المعرفة و أهذا  نه یتمثل في القدرات ال

نهم من  ة التي تم ر المنظمة و الرفع من قدراتها  اإلسهامالخبرة الواسعة و الكفاءة العال في تطو
ة   .التنافس

بیر على المنظمة /5 ة و أمعنى  ،له تأثیر  ة الخارج نه یؤثر علیها من خالل تحسین الصورة الذهن
ة و تحقی  ض التكلفة. راحاألزادة الحصة السوق    و تخف

ز  /6 ر على  رأسیر ل منخفض جداإالمال الف ش ة  نه یتخطى الحدود أمعنى  ،ستخدام الرسم
ة و م ة للم التنظ ف ة القوانین ال یتقید  ، ونظمةالوظ   .اإلجراءات وحرف

ة في العمل رأسیتمیز  /7 مثابرة عال ر  ةأ أ ،المال الف    .نه یرتكز على الكثاقة المعرف

ر  رأسمیل  /8 بیرة. إلىالمال الف    تحمل المخاطرة في بدء العمل بدرجة 
ما یلي أخر هذه الخصائص هناك خصائص  إلىاإلضافة    1:تتمثل ف

ة  /1 م   :التنظ
ما یخص المستو  لها و بنسب متفاوتة،  رأس نأستراتیجي نجد اإل ف ات  ر ینتشر في المستو المال الف

ميأ ل التنظ مي العضو  رأسالذ یناسب  ما بخصوص اله ل التنظ التأكید اله ر فهو  المال الف
ل منخفض جدا،أ المرن، ش ة فتستخدم  میل  ما الرسم زة في اإل إلىو  ل واضح.الالمر ش معنى  دارة 

ر  رأسن أ ات المنظمة من  یتوزعالمال الف ع مستو ة، جلأفي جم ة و التشغیل ف األعمال الوظ ام   الق
ة المرنة التي تساعده على أما  م اكل التنظ میل للعمل ضمن اله ة و في إنه  تخاذ القرارات المناس

ز على  رأسن إذلك ف إلىاإلضافة  الوقت المناسب، ر یر ل منخفض إالمال الف ش ة  ستخدام الرسم
عتمد على  ة فهو یر إحیث  ةكثر جدو و فعالأنها أستخدام العالقات غیر رسم   .ة من العالقات الرسم

     

                                                            
ر في االبداع في المصارف األأثر ر أ محمد العجلوني،محمود  محمود علي الروسان،  1 ة،س المال الف ة، ردن مجلة جامعة دمش  دراسة میدان

ة،المجلد ة و القانون   .47ص ،2010،العدد الثاني،26للعلوم االقتصاد
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ة  /2   :المهن
ةهتمام ینصب على التعلم المنظمي و الاإل م الضرورة الشهادة األكاد س  متاز  ،تدرب و ل المال  رأسو 

ة و المتنوعة و المهارة العال ر  عني  .متقدمةالخبرة ال الف الضرورة أو هذا  س  ون أنه ل المال  رأسن 
ر حاصال على شهادة  مهم المنظمي و تدربهم اإلأالف ة بل الضرورة تكمن في مواصلة تعل م  ثرائي.كاد

ر یتمیز  رأس نأما  ة و خبرات متقدمة قدراتالمال الف اء مبدع القادر على  ،عال ستثمار إو بذ
ع مساحة التمیز لمنظماتها و تساعده على تحقی التفوق  الموارد المتاحة و تسخیرها لصالح توس

قائو التغلب عل ،للمنظمة      ستمرارها. إفي السوق و  هاى المنافسین و المحافظة على 
ةال /3 ة و الشخص   :سلو
ر  رأس میل  میل للتعامل مع  إلىالمال الف بیرة لذا فهو  موضوعات التي تتسم الالمخاطرة بدرجة 
ال  رأسو  ،تأكدالال ر م م األ إلىالمال الف ادرة و تقد ار و المقترحات البناءة،الم ه قدرة على  ف و لد

ة و مثابرة حادة في العمل و اء عال ات ذ ه مستو النفس. حسم القرارات دون تردد و لد ة  معنى  ثقة عال
المخاطرة و یتحمل النتائج التي تصدر عن هذه المخاطرة  رأس نأ قوم  ة العمل  ر في بدا المال الف

حبذ التعامل مع الموضوعات غیر واضحة وأحیث  دة، نه  میل أما  غیر مؤ ة في اإل إلىنه  ستقالل
ستفید نه من التوقع و  ،خرنمن خبرات اآل العمل و  ة تم اء عال ات ذ مستو تخاذ القرار دون إو یتسم 

     في الوقت المناسب. تردد 
ا ر  رأسى سالیب المحافظة علأ :ثان     المال الف

ا التحد  رأسن المحافظة على إ عد حال ر  ففي  ،المنظمات القائمة على المعرفة أمام األكبرالمال الف
ة في  هذه المنظمات س اكل و النظم اآلالتال تتمثل موجوداتها الرئ  األفرادنما تتمثل في إو  ،و اله

ر  متلكون المعلومات و المعرفة و القادرن من خاللها على تطو ارالمهنیین و المتخصصین الذین   األف
مة و  قاء المنظمة في عالم  اإلبداعاتضافة إو  ،إثرائهاالقد  1993(األعمالالحدیثة و ضمان 
Webber.( و) 1998Ulrich.(1.  حث المنظمة عن عوامل للمحافظة على إو المال  رأسذا لم ت

ر فإنها ستتعرض  التكثأو أواحدة  إلىالف ة:اآل ر من المش   ت
اره و نتاجاته ال تساو شیئا رأسقد یندثر  /1 ة ألف ق مة الحق ح الق ر و تص و هذا سینشر  ،المال الف

ة للمنظمةتأثیره على  مة السوق ض الق ة. ،تخف مة مؤثرة و میزة تنافس عد ق عني لم    مما 

                                                            
1 Ulrich, D:A New mandate for human resources,op‐cit,1998,p127. 
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ر  رأسیهاجر قد  /2 ن منظماتهم لم تستطع و ذلك أل خر دون رجعة،أو دول أمنظمات  إلى المال الف
ل خبراتهم و مهاراتهم  ة فاعلة وف اإل إلىتحو اس دقی ممارسات تنفیذ حتكام لمعاییر واضحة و مق

عني  و عمال.لنتائج األ ة نقل األإفي  تكمن و الكفاءات دمغةهجرة األ خطورة نأهذا  ان ار و م ف
ا، متلكونها شخص قة  الخبرات التي  انات و المعلومات التي تخص منظماتهم السا  إلىفضال عن الب

قدمونها لهم  منحون المنظمات الجدیدة فرصة  ،دون عناء سهولة منالمنظمات الجدیدة و  و بذلك 
ةإ متها و حصتها ستراتیج من قوة مضافا مقابل تهدید و موطن ضعف لمنظماتهم  للرفع من ق و م

مة بیرة  إلىاإلضافة  ،القد متلك المعرفة المثلى تعرضها لتكالیف  حث عن الموظف البدیل الذ  في ال
   .لعمله

حون  رأسعرقل قد  /3 ص ر خطط المنظمة و  ذا فشلت المنظمات إخاصة  داة تعو لها،أالمال الف
اتهم، اتهم و حاجاتهم و متطل  .داخل المنظمات و هذا ناتج عن التغییر في میزان القو  في معرفة رغ

عض األأمعنى  عی نه في  ان  ر  رأسح ح المدراء غیر قادرن  ،عمال المنظمةأ المال الف ص حیث 
ار إعلى  حدث ج عة الحال  طب ة و هذا  قبلونها من خالل العالقات الهرم أعمال معینة ال  ام  ه على الق

   في المنظمة. تغیرا و تحوال
ر نجد رأسالمحافظة على  أسالیب أهمو من    1:المال الف

ط الحفز الماد و اإل أسلوب /1 ار تنش ة المثیرة للفرد  :عت و هو مجموعة العوامل و المؤثرات الخارج
لة  األعمالو التي تدفعه ألداء  ه على إالمو اعمن خالل  ،وجه أكملل ة و  إش اته الماد حاجاته و رغ

ة و اإل ة و ترشده المعنو ور  سلوك معین. إلىجتماع الماد و  زیحفتن الأ آنفاو یتضح من المفهوم المذ
ار اإل دعت   :یؤ

ة  /أ األراح و الحوافز اإلمثل األالجوانب الماد ة  افآت و المشار ة.جور و الم    بداع

ة و تشمل  ب/   .لقابوسمة و منح األاأل دارة،اإلشراكهم في إهیتهم و أشعار العاملین إالجوانب المعنو

ة و تضم الجوانب اإل ج/ احترام العاملین إجتماع انتهم في المجتمع أ في و تعزز م  ،ان موقعهم الوظ
م و  ن و فرص التعل ة لهم و توفیر الس م الخدمات الطب ا الدراسات إكمالو تقد   ....الخالعل

عاد ة :هي األسلوبهذا  أ ة، ماد ة.إ، معنو   جتماع

                                                            
  .151 -146ص ص سابق، مرجع الفكري، المال رأس ، صالح علي أحمد المفرجي، حرحوش عادل  1



الفصل الثاني                                                                          رأس المال الفكري 
                                 

 

~	52	~	
 

مي سلوبأ /2 مي یتمثل في  إلى ).1985Luthains( شیر :التصد للتقادم التنظ ون التقادم التنظ
ر  و المجموعةأ الفردعجز  ر و  تخلف عن مسایرةالستمرار و إخبرات بالو  ،المهاراتعن تطو التطو

حصل في حقل ا عد عدم تماثل معلوماتي ، وخصصلتالتجدید الذ  ما    معرفي، و الذ ینتج عنه ف
   .یخل الكثیر من المشاكل للمنظمة

عبر عنه )1987(فرد.ماأ أسلوب تقلید محاولین اإل في :ف رون  ف قاء على الوضع الحالي القادة الذین 
اتهأل تغییره،دون محاولة  حمل في ط انتهم اإل ن التغییر قد  ة و اإلتغییرا في م ةجتماع و بهذا  ،قتصاد

اال ال التغییر و محاولته  ون القائد التقلید م ما له من مواقف متزمتة ح داء قاء مستو األإللتقادم 
ر. ه دون تطو   ما هو عل

عني اإلأ ر قدرات و أجراءات و الوسائل التي تتخذها المنظمة من ما التصد للتقادم ف انات إجل تطو م
ة إو ب أو مجموعات ؛أفرادسواء و خبرات و مهارات العاملین فیها  ما یجعلهم قادرن على مواك ستمرار 

ع  إلىن ینصب التصد أو یجب  خر التطورات الجارة.آ مي و هي:أجم   نواع التقادم التنظ
شمل تقادم الخبرات و المهارات اإل - ة و تقادم  دارة و تقادم الخبرات و المهاراتتقادم المعرفة و  الفن

ة،  ان موجود من معارف وظهور الجدید الذ المعنى الخبرات المهن ع التقلید على ما   ضفي الطا
 مهارات. خبرات و

ة - ة الذات ظهر تحت تأثیر الجوانب الشخص ة  إلىیرجع في الغالب  ، وتقادم القدرات و  القدرات الشخص
 .لألفراد

م و المعتقدات و العادات اإل - ةالتقادم الثقافي و یتبلور تحت تأثیر الق الغالب نتیجة تظهر في  ، وجتماع
ال و م لألفراد من جیل إ تعاقب األج  . آخر إلىختالف نظام الق

ة،أ سلوب هي:عاد هذا األأ ة عاد شخص م ة. ،تنظ    بیئ
ميسلوب مواجهة اإلأ /3 اط التنظ ان أ 1982Flippo.(1(یر  :ح اعمثل عدم القدرة على  اإلح  إش

ه الفرد أعض الحاجات  قوم  ن تجنبها إفتتولد نتیجة ذلك  ؛سلوك  م فتعرضه  إخفاؤهاو أنفعاالت ال 
. ا   لإلح

اغ و  ر تجاه یبذات اإل و ة التي تنشأأ ) 1993.آخرون (الد من جراء فشل الفرد في  نه الحالة النفس
طرة علیها أ و تحقی أ ،نجازإ ن مواجهتها و الس م ات ال  سبب وجود عوائ و عق و أهداف معینة 

                                                            
1 FLIPPO,E, Personnel Adminstration, Mc Graw ‐ Hill,USA,1983,P372. 
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م  ة عمله  تمنعه من ،فیهاالتح ر المنظمة األنشطةو ممارسة مختلف تأد ا هم مظاهر اإلأ ن إ .لتطو ح
مي هي:   التنظ

ة: /أ    لخإ.. و المعدات اآلالتتخرب  التدخل الشخصي، تشمل العدوان، ماد
ة /ب اءاإل ،تضم عدم الرضا :نفس   كتئاب.نطواء و اإلاإل ،الفشل ،التوتر و القل ،ست
ة ج/ م اب :تنظ او إ ،رتفاع معدل دوران العملإ ،الغ ة التذمر و الش  ضعف ،ترك المنظمة ،رتفاع نس
زة و إلى، إضافة نتماء و الوالءاإل ة القوانین، و المر ل حرف مي عدم مرونة اله ة في  و التنظ الرسم

  العالقات.

ة،أ :سلوب هيعاد هذا األأ ة، عاد شخص ف ة، وظ م ة. تنظ   و بیئ
مي اإلغتراب تقلیل أسلوب /4 ة، حالة: أنه على اإلغتراب إلى )Finifter.1970(ینظر :التنظ  نفس

ة طر إجتماع طرة الفرد على تس  واقعه نواحي عن عیدا ون  و اإلغتراب شعر تجعله تامة س
 الثقافة و المجتمع، مع التواصل و اإلندماج عدم الشعور حالة أنه فیر ) 1992.حمزة( أما. اإلجتماعي

م تبدو حیث ة المعاییر و الق مة اآلخرون  فیها شترك التي اإلجتماع ة المعنى عد  للشخص النس
ا، المغترب ع ال إذ المجتمع عن اإلنفصال و العزلة شعر فهو لذلك إجتماع  في ذاته یر  أن ستط

شعر  اع ذاته. آنذاكالمجتمع و     ض
عبر عنه(الصائغ. ط وعدم  1 )1998و  و حالة تمثل ضعف القدرة على التكیف مع أ البیئة التكیف مع المح
ة ال األفرادالظروف البیئ طة  ن  و .مح مي  من خالل وسائل مختلفة تقلیل فرص اإلم منها غتراب التنظ

ع إقادرة على  ندماج)اإل التكیف، ،(التحفیز   :المتمثلة في و غتراب داخل المنظمةنواع اإلأحتواء جم

  ضار حغتراب إ  /2  غتراب ثقافي       إ  /1
ميإ  /4جتماعي      إغتراب إ  /3   غتراب ق

حساسا إكثر أصحاب القدرات المتمیزة هم أن المبتكرن و المبدعین و أو ما یهمنا هنا نتیجة مفادها 
سعون  خرن،غتراب من اآلاإل ارأبتكار إو أكتشاف إ إلىألنهم  ثیرا ما تكون مناقضة آو  ف راء جدیدة 

طهمللمعاییر  ضرورة المحافظة علیهم  ).1995Arnoldلذلك طالب( ).Merton 1957(السائدة في مح

                                                            
رسالة ماجستير  ،دراسة ميدانية في جامعة الموصل ،ثرهما في سلوك الطلبةأغتراب االجتماعي و الحصار االقتصادي و اإل ،محمد ذنون الصائغ  1

  . 19ص ،1998العراق، ،جامعة بغداد ،غير منشورة ،آداب في علم االجتماع
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ة لألمة و الوطن في حالة رعایتهم و  :قوله ق قى المبدعون هم الثروة الحق ستثمار إان و ال یزال و سی
   غترابهم و هجرتهم.و إلأعدم غرتهم  بداعهم وإ
ة عادأ :يسلوب هاألهذا  عادأ  م ة ،ق ة ،بیئ ة.( ،تقن م   الوالء) ،نتماءو بخاصة في اإلتنظ
مي سلوبأ /5 ز التمیز التنظ ع الوسائل و األ :تعز ه جم نها زادة عدد أسالیب التي من شقصد 

المنظمة من خالل  رة للعاملین  ار الجدیدة الموجودة في و األ ،متصاص المعرفة المفیدةإالمساهمات الف ف
ع اإلعقولهم عن طر  و زادة الحوارات  اآلراءحترام إ و ،بتكار و العمل بروح الفربداع و اإلتشج

ات اإل ع المستو ، دارة في المنظمةالمفتوحة بین جم  نه زادة عدد المتمیزنأهذا من شو  ،)2000(العنز
قاء. منحها سمة القوة و ال   في المنظمة و من ثم 

قول( كبر عدد من أقو هي التي لدیها المنظمة األن أ ).1063Rossman et Obsornو 
( المبدعین. قوله: ).1975Arnoldو یتف ة اإلإ مع الرأ الساب  ة المبدعین و رجال ن تنم بداع و رعا

اة هي مس ادین الح ل م ر في  اة أالف   و موت أل منظمة.ألة ح

ة لتقلیل:عاد تهیئة أ :سلوب هيعاد هذا األأ ات العمل، المستلزمات المطلو العوائ   ضغط العمل،  تحد
ة. م   التنظ

ع ن  :المطلب الرا ر في المنظمة رأسبناء و تكو   المال الف
ة السرعة و المذهلة وسیلة  إرضاءو تعاظم المنافسة و تهافت المنظمات على  ،مع التطورات التقن زائنها 

قاء و اإل ة الموار  ،ستمرار في السوق لل شرةتغیرت نوع حت حاجتها  ،التي تحتاجها المنظمات د ال فأص
ات الحدیثة بل و حتى  شرة متمیزة قادرة على التعامل الجید مع التقن كتشافها و تحقی جودة المنتج إلعقول 

  إلرضاء الزائن.
شرة في سوق العمل، ة من الموارد ال سبب زادة الطلب  لقد خل هذا الوضع ندرة في هذه النوع و ذلك 

ة أ عطاء إ  إلىمر الذ دفعها األ ن قبل المنظمات،علیها م بیرة لعمل ة  شرة المتمیزةإهم   ،ستقطاب العقول ال
ون األإب ارها الم ر المسؤول عن تمیز المنظمة رأسساسي لعت    1.المال الف

ما یلي  عض المصادر التي تلجسو ف الحصول على العقول  جلأمن  ،المنظمة إلیها ئنحاول التعرف على 
ن  أساس لتكو شرة المتمیزة  ر بها. رأسال   المال الف

  
                                                            

شرة المعاصرة:إ عمر وصفي عقیلي،  1   .274ص ،2005 دار وائل للنشر،  سورا، حلب، ستراتیجي،إعد  دارة الموارد ال
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ة من داخل المنظمة الحصول :والأ شر   على العقول و الخبرات ال
ا و فتقوم اإل عتماد على سوق العمل الداخلي،عادة ما تفضل المنظمة اإل شرة إدارة العل دارة الموارد ال

مساعدة مدیر هذه  دارات،و الخبرات المتمیزة داخل األقسام و اإل فرادكتشاف األإخاصة بتحدید و 
م برامج التدرب  ،اإلدارات ر اإلثم یتم تصم م و التطو تاحة الفرصة لهم إو  فراد،بتكار لهؤالء األو التعل

حث و التجرب و اإل ةستو السفر للخارج لإل بداع،لل أتي فادة من تجارب المنظمات العالم ذلك إال ، و ال 
ا لهذا اإلمن خالل دعم اإل ات الإ تجاه و دارة العل  ستثمارن التكلفة و اإلأخاصة  زمة لذلك،العتماد المیزان

شرة ال تأتي نتائجها إال  لفي األفي الموارد ال جراءات التي تقوم بها المنظمة فمن بین اإل .1جل الطو
ن ر من داخلها ما یلي رأس لتكو   2:مالها الف

ن*  ل معلومات العاملین  :التعرف على العاملین المتمیز ست  ر  رأسل فمهارات العاملین و  ،مال ف
ر فقط  رأسمعرفتهم تعتبر  ةإذا إمال ف س التال قت علیها المقای   :نط

ملك نفس المهارات أ أ :متمیزة -    .و المعلومات لد المنظمات المنافسةأنه ال یوجد من 
ةإ - ن أحیث  :ستراتیج م مة   ن یدفع الزون ثمنا للحصول علیها،أن هذه المهارات و المعلومات لها ق

س تساعد على معرفة  مثلون  الأهذه المقای حأعاملین  مالها  رأسمساهمتهم في  ،صوال للمنظمة 
، ر مثل عبئا یجب التخفیف منه.أو  الف   یهم 

نإ*  ا في إعلى المنظمة  وال،أ :ستخدام معرفة العاملین المتمیز ذهان أستغالل المعلومات المتوافرة حال
ع، العاملین عندها، انا أو  و إال فإنها ستض ة للعاملین هي منحهم م منا آفضل طرق شحن القدرة الذهن

ة  نهم من المشار ارهمم قامة سلسلة من إمع حرص المنظمات على  و الوسطاء، مدراءدون تدخل ال ،أف
قوماإل عرض مقترحاتهم و جتماعات  اشرة. آرائهم فیها العاملون  صورة م   على رؤسائهم و مناقشتهم 
ساهمون في إن أالتأكد من یجب كبر عدد من العاملین: أجمع مساهمات *  ة العاملین الذین  رتفاع نس

المنظمة رأسزادة  ر  مة المضافة إو أرتفاع إو ذلك من خالل التأكد من  ،المال الف التي نخفاض الق
حسب دو التي تتح ینتجونها، ه إد  قومون    بتعاده عن الزائن.إو أقتراب العمل الذ 

شر  ان عمل المورد ال لما  ا من الزائن و منتجا للمنافع التي یرغبونها و محققا لرضائهمصفة عامة    ،قر
ة. مة المضافة الناتجة عنه عال انت الق س ف لما  الع مة  األعمالن إو  الزائن تكون الق التي ال تتصل 

                                                            
ة في منظمات األإ سید محمد جاد الرب،  1 رة و المعرف س، عمال العصرة،دارة الموارد الف   .206ص ،2006جامعة قناة السو
في،إمحمد   2 اسه)،أر  محمد فرعون، ل ر و ثورة المنظمات الجدیدة( مدخل إلدارته و ق اس إ :الملتقى الدولي حوللى إحث مقدم  س المال الف دارة و ق
ة،أر  ر في منظمات االعمال العر ة  ،البلیدة جامعة ،الجزائر س المال الف ة و علوم التسییر،ل   .9ص ،2008 العلوم االقتصاد
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التالي ف ،المضافة منها منخفضة مة المضافة موالها على األأن المنظمات الناجحة ال تبدد إو  عمال قلیلة الق
ز إو  التي ال تفید الزائن، مة المضافةستثمارها في األإنما تر ة الق   .عمال عال

ات حصول المنظمة على العقولإ*  ات و سلب ة من داخلها یجاب شر    :و الخبرات ال
ةالحصول على هاته العقول من داخلها لإل إلىالمنظمة  أتلج ارات التال   1:عت

 نخفاض تكلفة الحصول علیها من داخل المنظمة.إ -

قة لذلك.إ ،سرعة الحصول علیها - انت هناك خطط مس  ذا 

قا لحاجة المنظمة و  - ة في إبناءها ط ة و المستقبل م المنظمة.إتجاهاتها الحال  طار ثقافة و ق

أهداف و  - ن رطها  ات المنظمةإم افآت و  جلفي األ ستراتیج ل من خالل نظم فعالة لألجور و الم الطو
التالي ضمان  ،المنافع  ستقرارها في المنظمة.إو 

 و عدم تسرها للمنظمات المنافسة. ،و غیرها اإلنتاجبتكارات و طرق ضمان الحفا على سرة اإل -

ساعد على  ،اإلدارةهتمام إ أنهم موضع  األفرادستقرار في العمل و ذلك نتیجة شعور توفیر عنصر اإل - مما 
ة لدیهم.   رفع درجة الروح المعنو

حث و اإل كبرأقدر خل  - ض وقت و تكلفة ال ارمن الحوافز لد العاملین و تخف و التعیین لألفراد و  ،خت
في     2ین.العامل أماموضوح المستقبل الوظ

ا  أنه  یوجدفي مقابل هذه المزا شیر  عتماد على المصدر الداخلي عض المخاطر في حالة اإل هناكمن 
   3:للمنظمة فقط و هي

ع في اإل - ة ،هتماماتنقص التنو شرة الخارج  ،و المعارف و الثقافات الجدیدة التي تحملها معها العناصر ال
الدم الجدید الذ یجب  ه  طل عل ل مستمر إدخالهو هذا ما  ش قائها و فاعلیتها و  ،للمنظمة  لضمان 

     ستمرارها.إ
انامن داخل المنظمة لشغل هذه المناصب  الالزمةعدم توافر الذین تتوافر فیهم المهارات  - و عدم جدو  ،أح

مستو التدرب الالزم في اإل رة. أداءرتفاع   تلك المهارات و خاصة المهارات الف
 

                                                            
، سید محمد جاد الرب،  1    .206ص مرجع ساب
اقي،  2 شرة،إ صالح عبد ال ع و التوزع ،  القاهرة، دارة الموارد ال ة للنشر و الط   .158ص ،1999الدار الجامع
، عمر وصفي عقیلي،  3   .284ص مرجع ساب
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م  - فته الجدیدة یجعله غیر قادر على تقد شغلها الفرد من قبل على وظ ان  فة التي  طرة الوظ ارس و  ،أف
ر  ل  األداءنظم جدیدة تتعل بتطو   1.أعلىو مستو  شملأش

شرة المتمیزة إ - ر للمنظمة المقابل الماد للمجهود الذ تقدمه  رأسالتي تمثل  و ذا لم تجد العقول ال مال ف
اجات.المنظمة التي تلبي لها هذه اإل إلىستذهب  ،لإلنجازالبیئة المشجعة  وأ   حت

ا ة المتمیزة من خارج المنظمة :ثان شر   الحصول على العقول و الخبرات ال
شرة رها داخل إ ،المتمیزة قد تعتمد المنظمة على السوق الخارجي للحصول على العقول ال ان تطو ذا ما 

قه رها مرتفعة،أو أ ،المنظمة من الصعب تحق مثل اإل ن تكون تكلفة تطو  ألجتالوسائل التي  كثرأستقطاب و 
شرة المتمیزة، جلأمن لیها المنظمة إ ع ألذا یجب على المنظمة  الحصول على العقول ال ن تراقب و تتا

ة للوصول أو  العمل الخارجي،التطورات التي تحدث في سوق  المتمیز و المترشح  إلىن تجد القنوات المناس
م حوافز و  و المعلومات عن الوظائف الشاغرة، المناسب للعمل، ة لجذب  جور وأو تقوم بتقد ا تنافس مزا

شرة المتمیزة من إو من بین  2فراد من سوق العمل الخارجي.األ ات الحصول على العقول ال خارج ستراتیج
  المنظمة ما یلي:

ة  :السوق  * شراء العقول من ه نظرا لألهم قاء المنظمة  رأسو الدور الفعال الذ یلع ر في  المال الف
ات اإل ة التقلید بتكار المستمرة من خالل عمل ة صع ة نظرا لمعارفه الضمن ونه محدد للمیزة التنافس  ،و 
ه للعمل أهتمامها من إ ن تعیره جل أوجب على المنظمة  حث و التنقیب عنه في السوق و جذ جل ال

قاء فیها ب ،المنظمة ال ه  اره المصدر إو ترغی   للثروة. األساسيعت
المدارس لإل المنظمة تلجأعادة ما  :* التوجه للجامعات و المدارس اشر  و الجامعات التي تخرج أتصال الم

ةو تستخدم هذه  ،لیها المنظمةإمواصفات معینة تحتاج  أفراد في حالة ندرة سوق العمل لتخصصات  اآلل
غرض تدربهم تلذا قد  معینة، ة  عض طالب المدارس و الجامعات في سنواتهم النهائ  أثناءتصل المنظمة ب

عد التخرج.لتحاقهم إعطلهم و قبل تخرجهم لكي تضمن    العمل لدیها 
ة األ اآلونةعتماد في لقد زاد اإل :لكترونيستقطاب اإل * اإل ا المعلومات في عمل خیرة على تكنولوج

ة اإلو  ستقطاب،اإل ةإداة أنترنت غدت ش هذا و  ،3ستقطاب المهارات المختلفةإل ،سهلة و سرعة ،قتصاد

                                                            
ة ،  1 شرة للمنافسة العالم ة للنشر،  ، القاهرة محمد جمالي الكفافي، االستثمار في الموارد ال   .138ص ،7200الدار الثقاف
ة للمنظمة ، عائشة قرشي،  2 البلیدة، دور التغییر في تحسین القدرة التنافس  جامعة غیر منشورة،رسالة ماجستیر  حالة منظمة ترافل لمشتقات الحلیب 

ة و علوم التسییر، دة،البلی ة العلوم االقتصاد   .84ص ،2007 ل
شرة،إ مازن فارس رشید،  3 ان،  الراض، دارة الموارد ال ة العب ت   .477ص ،2001منشر م
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سمى أقد  عض المنظمات تستعمل ما  حت  شرة إ لكتروني لجذب و ستقطاب اإلاإلص غراء العقول ال
ة اإلالمتمیزة لشغل وظائف معینة  نترنت حیث تتم مقابلة طالب العمل مع عارض العمل عن طر ش

ا و دونما اللجوء إ   :ستقطاب على طرقتینشمل هذا اإل و  منهما.أتنقل  إلىلكترون
اشر - ةعلى الوظائف الشاغرة على مواقع المنظمة اإل اإلعالنو ذلك من خالل  :طر م ما  ،لكترون

  .IBM، Microsoftعض المنظمات مثل منظمة  تفعل
اشر - ارة عن منظمة  ،و ذلك عن طر منظمة تعمل في هذا المجال :طر غیر م ةإو هي ع  فتراض

ة اإل عرضه مقابل موجودة على ش حث عن العمل و بین من  ط بین من ی ا دفعهنترنت تقوم بدور الوس
   معینة. لرسوم
ةرغم  شرة المتمیزة من خارجها إال  أهم عین اإلأنه یجب أحصول المنظمة على العقول ال ار ن تأخذ  عت

ة:   1مجموعة العوامل و المحددات التال
ةنتقاء العقول المتمیزة التي تتمیز بجوانب إن إ * ة، أخالق هام لتحقی سرة العمل في المنظمة و  أمر عال

ارهاعدم نشر  طرقة واضحة في العقد.أو یجب  لد المنظمات المنافسة، أخ ون ذلك مصاغا    ن 
ار الشخص الذ یتناسب و یتواءم مع نظام و بیئة عمل المنظمة،إدقة  * حیث تكون الفجوة بین ثقافته  خت

ة، ن من  و ثقافة المنظمة ضئیلة للغا   دماجه في نظامها الداخلي.إحتى تتم
ة  * ة و المعنو افآت و المنافع الماد ل الذ یجعل  ،األخر وضع نظم مرنة لألجور و الم الش و ذلك 

،   فراد المتمیزن.ستقطاب و جذب األإل المنظمة في وضع تنافسي قو
ن القول و في األ م ن أنه من أخیر  شرة لبناء و تكو ، رأسجل الحصول على العقول ال ر یجب  المال الف

شرة المتمیزة من داخل  ن تقومأ ة الحصول على العقول ال ة الموازنة بین التكلفة و العائد لعمل عمل المنظمة 
ة  المنظمة و خارجها، ذا الموازنة بین توافر القدرات العقل ا و الحاجة و  هذا من جهة  ،لیها من الخارجإداخل

ر الحالي رأسمقاومة التغییر لفراد جدد و أستعداد لدخول خر الموازنة بین اإلأو من جهة    .المال الف
حث الثاني: ونات  الم ر  رأسم   المال الف

ةواحدة من المهام    اس األعمالإلدارة المعرفة في منظمات  األساس م و ،هي تحدید و ق انة و  و تقی ص
ة  ر في المنظمة رأستنم ر  رأسن إ .المال الف حالمال الف بیر على  أص و أنجاح متغیرا مهما ذا تأثیر 

                                                            
، سید محمد جاد الرب،  1   .208ص مرجع ساب
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ة منها  األعمال اتفشل منظم ة و رما  إذو خاصة المعرف مة المنظمة السوق س ذلك على ق هذا دفع ینع
. رأسهتمام المتزاید باإل إلىالمعنیین  ر   المال الف

ونات   احثین في تحدید م اینت توجهات ال ر  رأست احثین  ،المال الف تجهوا واتفقوا على إغیر أن أغلب ال
ه  ونات،  ) stewart(ما جاء  ر یتكون من  رأسأن  حیث رأ ستیوارتمن م عناصر  ثالثةالمال الف

( رأس :هي شر لي( رأسو  )Human capitalالمال ال المال  رأسو  )Structure capitalالمال اله
 Customer( الزوني capital(.  احثون و مختصون في فات عدیدة قدمها  قدم تصن و الجدول التالي 
. رأسمجال  ر   المال الف

ونات  :)03(رقم الجدول احثین رأسم ر لعدد من ال   المال الف
احث ونات   ال ر  رأسم   األمثلة  المال الف

  توماس ستیوارت
T.Stewart(1997) 

شر  رأس -        المال ال
لي رأس -        المال اله
  المال الزوني رأس -     

ادة الفرق، فراد،األ   .الق
اكل، انات البراءات، نظمة،األ  اله   .قواعد الب

  .العالمات الوالء، العقود،

  دفینسون و مالون إ
Edvinson et 

Malone(1997) 

شر  رأس -        المال ال
  المال الزوني رأس -     

ر رأس -   مال التجدید و التطو
ة رأس -    مال العمل

  .العاملین معارف ،خبرات ،مهارات
ائن   العقود ،الموردون  ،العالقات مع الز

ر حث و التطو   .المنتجات الجدیدة ،مشروعات ال
ا ة ،التكنولوج ة الفن   .الرا

  یرك سفیبيإارل 
K.E.Svieby(1997)  

ل الداخلي -        اله
  

ل الخارجي -        اله
  

شر  -        ال

ات، نظمةاأل     قواعد  عمال،نماذج األ و العمل
انات    . المعرفة المرمزة ،الوثائ ،الب

ائن ،التحالفات اء ،العالقات مع الز    ،الشر

  و التمیز. السمعة  ،الموردین
ة  المعارف، القدرات، ة، الخبرات الفرد قدرات  و الجماع

الت   .حل المش

  جوران روس
Goran Roos(2003) 

ة-  شر  الموارد ال

 

ة-      م  الموارد التنظ

 

العالقات-      طة    الموارد المرت

ة القدرات  ة ،المعرف ف ة ،الوظ نشاء إقدرات   ،السلو
مة.   الق

ة، م ات التنظ ات،  الروتین   العمل
ات، المعلومات، اكل. البرمج   اله
ائن   المجتمع  ،الموردین ،العالقات مع الز

ومة ،المحلي   ..الخ الح
  خرون آمور و 

B.Morr et al(2004) 

  

ة - شر  الموارد ال

 

 موارد العالقات -

ة و اإل ،بداعاإل ،الخبرات اد ة.المهارات الر   دار
ة ائن ،العقود ،العالمة التجار ع ،الز عقود  ،قنوات التوز
ص و اإل از.الترخ   مت
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ة-      ة التحت  البن

ة-      ر ة الف   الملك

ا، ة،األ التكنولوج ات. سالیب الفن   العمل
ة،األ م. سرار التجار   حقوق التصم

  وريأل تحاد ااإل 
European Union  

شر  رأسصول أ -  المال ال
لي رأسصول أ -  المال اله
  مال العالقات رأسصول أ -

م ة ،الخبرات ،مستو التعل   القدرات المعرف
اكل ات ،اله ا المعلومات و اإل  ،العمل   تصاالت.تكنولوج
كمشروعات التعاون و  ،العقود   .التشب

  هامیرتین وفان دیرمیر
Merten et Van der 

meer(2005) 
 

  المستو الثاني        ولاأل المستو 
شر  رأس-   ملموسة  موارد غیر     مال 
لي رأس-   غیر ملموسة نشطةأ    مال ه
  مال عالقات رأس-

 البراءة، صول( العالمة،األ :الموارد االملموسة
ص)+المهارات( م، الترخ   .الفرق) التنظ

حث نشطة االملموسة:األ  ر ال ب ،و التطو  ،التدر

ط . ،التخط   التسو
  .131 -129ص ،مرجع ساب ،نجم عبود نجم :المصدر

وناته الثالثة، و م ر  احثین تناولوا رأس المال الف  من خالل الجدول الساب نالحظ أن معظم ال
رو صراحة رأس المال الزونيحتى الذین ل اتهم تندرج ضمن مسار تحدید العالقة مع ، نجد م یذ تسم

ة وسواق األاأل ة للمنظمة،  مام فات لذا فإننا نجد من الخلف توماس ما قدمه مع  نسجاماإ األكثربین التصن
ر  رأسستیوارت ل ونات و ،المال الف ر و هي: رأسل محدد بثالثة م ، رأس المال الف شر  رأس المال ال

لي، ن ،الزونيالمال  رأس المال اله م فها في مسار عتماد علیها واإل و التي  حث توظ ن  .ال م و 
ونات  إجمال ل  رأسم ر في الش   :اآلتيالمال الف

ل ال ونات :)02رقم(ش ر  رأس م   المال الف

  

  

  

  

  

احثة إعدادمن  المصدر:   .عتماد على الجدول الساباإل ال

  

ر   رأس المال الف

 

شر   رأس المال ال

 

لي  رأس المال اله

 

 رأس المال الزوني
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ن القول  م ل  وناته مجتمعة، حیث یؤثر أن ر أمن خالل الش ر هو نتاج تفاعل عناصره و م س المال الف
ل أر  ش شر  لي نظرا ألنه مصدر اإلأیجابي على ر إس المال ال ة التحدیث، و إبداع و س المال اله ستراتیج

ون نتیجة لإلبداع اإلأبناء ر ن إمن ثم ف لي  ما س المال اله لة األأنساني،  نها ن ه م ة  ن أصول المعرف
ة  ة. إتحول الخبرة الفرد ة جماع یجابي مع س المال الزوني فیتمثل في القدرة على التفاعل اإلأر ما ألى ملك

اناتعضاء المنظمة لتحفیز اإلأ  س المال ألى زادة ر إو الذ یؤد بدوره  ،لى خل الثروةإمما یؤد  ،م
لي. شر و اله   ال

شر  رأس :األولالمطلب    المال ال
ر نظرة  اس معدل العائد على  رأسیرجع الفضل في تطو قها في مجال ق شر التي راج تطب  رأسالمال ال

شر  شرح و تطبی النظرة ،)1958مینسر ( إلىالمال ال ات التي قامت    .و منذ ذلك الحین تراكمت األدب
ل عام  زما أحدث شولتز (الحائ م اإلإ)  1979على جائزة نو ا في المفاه ة السائدة في نقال ة التقلید قتصاد

مه لنظرة  حاثه  رأسفترة الستینات بتقد شر و أ مإالتي المال ال طت بها في مجال التعل فمن خالل . رت
ة  )شولتز (نظرته أوضح ة  رأسأهم شر و التي قد تفوق أهم  المال الماد في تحقی رأسالمال ال

عد مفهوم بیرا في مجال  رأسستثمار في لإل )شولتز( معدالت أسرع للنمو. و  شر إسهاما  المال ال
اإ ضرورة  إلىقتصاد حیث أشار اإل ل من أش ار مهارات و معرفة الفرد ش ن  رأسل عت م المال الذ 
هاإل  .ستثمار ف

شر  رأس تعرف وال:أ     المال ال
عني تلك القدرات و شر  ط لرأس المال ال س ات و إن المفهوم ال ان الصفات المختلفة  الخصائص و اإلم

ن  و ،الكامنة في األفراد م ط ستغاللها لتحقی الثروة من هذا المفهوم نجد أن الرأس المال إالتي  شر یرت ال
مد قدرته على تح ه من  ،ی الثروةقأساسا  انت األسإمن خالل ما یتمیز  اس في إعطاء ختالفات جوهرة 

  :من بینها الكثیر من التعرفات
شر  رأس ن من زادة  الخبرات و المهارات و مثل مجموعة المعارف و :المال ال ل القدرات التي تم

ة العمل لد فرد أو   اإلبداعات و التالي فهو نتیجة تراكمات مختلف الطاقات و جماعة عمل معینة، وإنتاج
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متلكها العاملون في الم ع الصفات التي  شر حق " أن اإل )شولتر(حیث یر نظمة. جم ستثمار في ال
ة أعلى مما حققه اإل    1".ستثمار المادمعدالت نمو في المجتمعات الغر

عرف  ضاو  فاءة المنظمة " :أنهعلى  أ متلكها الموظفین التي تزد من  م و  ،التجرة و الخبرة التي  لتنظ
مة المضافة   2."تعزز الق

شر  رأس و يمثل  ة  ،غیر ملموس صلأ في المنظمة " المال ال رساهم في عمل و  اإلبداعو  ،المنظمة تطو
اتهاإو الذ یختلف من منظمة ألخر على حسب ظروفها و  ،بتكار فیهااإل ان     3". م

عرف  شر على  رأسذلك   ، وزائنهال الالزمة لتوفیر حلوالً  منظمةقدرات مستخدمي ال " :نهأالمال ال
مثل مصدر اإل التجدید، و بتكار واإل الوقت نفسه هو األصعب على في لكنه  التحسین، و بتكار وهو 

اس    4."بزادة هذه المعارف ارف المستخدمین وعلم منظمةستخدام الإهو ینمو ب و ،الق
ن القول  م شر ما هو إال مجموع  رأس نأن مجملها ینصب في أمن خالل ما سب من التعارف  المال ال

متلكون معارف واسعة األفراد ة ،العاملین الذین  ة و خبرات متراكمة  ؛و قدرات نادرة ؛و مهارات عال تس م
نهم من تحقی الكفاءة  ،التجاربمن مختلف  و  ،حتفا بهمكبر عدد من الزائن و اإلأجلب  للمنظمة وتم

قاء و اإل    ستمرار للمنظمة.ضمان ال
ا ة :ثان شر  رأس أهم   المال ال

شر له  رأسن أال شك  بیرة في نشا أ المال ال ة     :یلي ما ها نجدهمأ من  منظمة و أهم

ة أ ن إ /1 شر ال تكمن في مدخالته و  رأسهم م العالي  ،مخرجاتهنما في إالمال ال فمثال مخرجات التعل
ا فردة على صعید   النتائجمتاحة لكل المنظمات المتنافسة و لكن العبرة بتلك المنظمات التي تحق بهم مزا

   ستخدامهم.إعند 
عد الكمي في عدد العاملین و سنوات الخدمة و غیرها ال تكون إ /2 عاد حاسمة في تمیز عمل أن ال

حث عن األإا على غیرها من المنظمات المنافسة و المنظمة و تفوقه ذو الكفاءات و شخاص نما یجب ال

                                                            

ة ، 2002-  2003، ص 3641 ندرة، الدار الجامع شرة، االس ة الموارد ال ط و تنم ة حسن، مدخل إستراتیجي لتخط   راو
2 Wasim ul rehman, Ayesha zahid, intellectual capital performance and its impact on corporate performance: an 
empirical evidence from modaraba sector of pakistan , australian journal of business and management research, 
August,2011,p09. 
3  Black, S. E, ET Lynch, L.M, Human capital investment and productivity, The American economic  Review, 1996, 
pp 263-267. 

ر  المال سأر  المنعم، عبد سامةأ 4 ة، عمالاأل تآمنش على ثرهأ و الف ة حالة دراسة الصناع سةاأل شر ة، الجاهزة ل   .6ص ،سابمرجع  االردن
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قة تنافس المنظمات على و رما هذا  ،المؤهالت فسر حق شرة ستقطاب المواهب إما  جراءات إو دقة ال
ارهم و المحافظة علیهمإ     1.خت

شر من  /3 ةهم العناصر أ عد العنصر ال ن  اإلنتاج م ة، نأالتي  لكن لن یؤد  تساهم في تحقی التنم
م، م في تراكم  هذا العنصر دوره دون تعل سهم التعل شر  رأسحیث  ن تقدیر  ،المال ال م م في أو  ثر التعل

ة   .غیر المتعلمین عبر الزمن شخاص المتعلمین وجور األأمن خالل المقارنة بین  اإلنتاج
شر موردا  رأسمثل  /4 ة إالمال ال ا في العمل ةستراتیج صعب نسخه  اإلنتاج ده و تقلیأفهو المورد الذ 

ة و الخبرة ن تقوم المنظمات بنسخ و تقلید برامج العمل و أ ذ من السهل في هذا العصرإ ،المهارات و الموه
ة المستخدمة في اإل ؛اآلالت شر الذ هو العنصر اإ منظمة بأنتاج في و التقن لوحید ستثناء العنصر ال

  ستراتیجي.و التجدید اإل اإلبداعفهو مورد  غیر القابل للنسخ و التقلید،
اشر في رفع معدالت النمو عن طر زادة الطاقة  رأسسهم  /5 ل م ش شر  ةالمال ال و  ،اإلنتاج
م و التدربثل اإلالملموسة و غیر الملموسة م األصولستثمارات في اإل    .بتكار و التعل
شر في خل مصادر جدیدة للدخل الوطني تكون بدیلة  /6 اره مصدرا إب ،لدخل النفطساهم العنصر ال عت

   غیر متجدد و قابل للنفاذ.
شر  رأس إن /7 ام المنظمة المتعلمة. سسأهم أ مثل المال ال   2ق
شر  رأسمثل  /8 ون لأ المال ال وناته. رأسهم م سي لمختلف م مثل المصدر الرئ ونه  ر    المال الف
اة  /9 غض النظر عن العمر اإل رأسدورة ح شر  طول من دورة أهي  نتاجي لصاحب المعرفة،المال ال

اة المنتج  ة أح اأو العمل ن تفسیر ذلك  .و التكنولوج م ونة لأو  شر  رأسن المعرفة و الخبرة الم المال ال
م مما یوفر فرص آ إلىشخص تنتقل من   فضل لتجدیدها.أخر داخل التنظ
  (رشاأهذا فقد  إلىاإلضافة  (collis et montgomery.1995ة نأ إلى شر  رأس أهم تعتمد  المال ال

ة، ا التنافس ة فو من وجهة النظر اإل على درجة مساهمته في تولید المزا ن تكالیف المعامالت إقتصاد
ملكها المنافس و أ إلىالتجارة تسیر  ة عندما تمتلك موارد خاصة ال  ن المنظمة تحصل على میزة تنافس

ة في إو أتكون وحیدة  شر  رأسستثنائ الهدف من  و ،اإلدارةستثمار مواردها في إو تكثف المنظمة  المال ال
ض المخاطر و رسملة  ةذلك تخف ة اإلنتاج    .األساس
                                                            

ر دار النشر،2005، ص 91 ات األعمال، االردن، بدون ذ ر في شر م ر أس المال الف   عبد الستار حسین یوسف، دراسة و تقی
شر و أر  سمیرة عبد الصمد، عبد الناصر موسى، 2 اسه في ظل أ س المال ال  :العلمي الدولي حول لتقىالملى إحث مقدم  قتصاد المعرفة،إهم مداخل ق
شر في أر    . 681ص ،2013 ردن،األ قتصاد المعرفة،إس المال ال
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شر  رأس خصائص :ثالثا    المال ال
ة المتمیزةاألإبراز جل أو من  شر في المنظمات القائمة على المعرفة رأسل هم ن مقارنته مع  ،المال ال م
لي من خالل ما  رأس   :أتيالمال اله
عدین رأسن إ /1 شر یتسم ب مة أ )Stockالرصید( ،المال ال ة  رأس ق شر المحسو و المقدرة أالمال ال

ة السنة  ( و و في وقت معین.أفي نها مة الجدیدة لأ )Flowالتدف شر المتولدة من  رأس الق المال ال
الرصید فقط. رأسن أفي حین  فراده.أصیرورته في عمل  عبر عنه  لي  ون أمعنى  المال اله كثر أنه 

مي األ ة في الرصید التنظ ة،صال ون األ قل دینام ) رأسفراد(في حین  شر كثر مثلون األ المال ال
مي األنعومة  ة في في التدف التنظ مة و المساهمة في تحقی إكثر حیو    هداف المنظمة.أ نشاء الق

شر  رأسن إ /2 متهالمال ال میل للتولید الذاتي( حیث المعرفة تكون عند اإلاإل تزداد ق ستعمال ستخدام و 
،أ  وسع،أ ،أفضلمصدرا لمعرفة  فاءة)أ عم لي الذ تتقادم معرفته  رأسو هذا خالف  ،كثر  المال اله

عني  .إجراءاتهو قواعده و  أنظمتهالصرحة المتمثلة في  ن أمما  م عمل لصالح أن الوقت  المال  رأسن 
شر  اة(الصعود و التدهور أفي تراكم المعرفة و الخبرة و التعلم في حین  ال ألنظمة لن الوقت هو خط دورة ح

ا و الطرق الجدید    ة).و التكنولوج
اة إ /3 شر  رأسن دورة ح غض النظر عن العمر  المال ال من دورة  أطولهي  لصاحب المعرفة) اإلنتاجي(

اة المنتج  ة أح ا( أو العمل التأكید في المنظمة. و المعدات) اآلالتو التكنولوج ن تفسیر ذلك  م ن أعلى  و 
ونة ل شر تنتقل بین  رأسالمعرفة و الخبرة الم جل تجدید أفضل من أمما یوفر فرص  ،فراد المنظمةأالمال ال

قه مع  هذه المعرفة. ن تحق م   1.و المعدات في المنظمة اآلالتو هذا ما ال 
مته العا رأسن أ إلىضا أنشیر  /4 اه و ق ل مزا شر رغم  ةالمال ال ن  ،ل ه في مقاومة أم حمل عیو ن 

ن  ،التغییر م ظهر في اإلأو هذا ال  ال ن  لي رأسدارة ح ارعون في  فاألفراد .المال اله سالیب و طرق أال
ادرات و المشروعات الجدیدة،أو مشروعات معینة و رغم  قاومون  نهم المسؤولون عن الم عارضون و  قد 

ا الجدیدة و مقاومة تغییر خطها اإلدارة األبنفس الطرقة التي تعارض بها اإل ذلك، التكنولوج و أنتاجي خذ 
متها حتى  ة و لم تسترد ق مة دفترة عال ة التي الزالت ذات ق   .اآلنتكنولوجیتها الحال

  
   

                                                            

، ص 141- 1.142    نجم عبود نجم، إدارة االملموسات، مرجع ساب
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لي رأس :المطلب الثاني      المال اله
ان إ   ة، رأسذا  متها الدفترة في القیود المحاسب صنع الوجود الماد للمنظمة و ق  المال المالي هو الذ 
ة في السوق و هو  رأسن إف مة السوق صنع الق ر هو الذ  انة و سمعة  األكثرالمال الف تأثیرا في صنع م

صنع معرفتها الصرحة التي یتم اإل رأسن إو  المنظمة. لي هو الذ  اكل و المال اله حتفا بها في ه
   جراءات المنظمة.إو  أنظمة

قى في المنظمة من  م التي ت ل الق مثل  ر عندما تطفئ  رأسفهو  خر آا في هفی األضواءالمال الف
شرح هوسمان و جودمان( یوم العمل. القول ) Huseman and Goodmanو  لي رأسن إ :ذلك   المال اله

انات و األ اسات و قواعد و مستودعات الب نظمة التي تبنى و تتطور في المنظمة عبر هو مجموعة الس
ین  ام  األفرادالزمن لتم ر منتجات و خدمات المنظمة.إفي  مهامهمعلى الق فاتها و تطو    نشاء المعرفة و تول

لي رأستعرف  وال:أ    المال اله
ليالمال ال رأسهناك عدة تعرفات ل ر منها ه   :نذ

لي رأس شرة من المعرفة و الثقافة " :المال اله ع المخازن غیر ال و  اإلدارةالفلسفات  ،شمل جم
اتالمعلومات و اإل انات و غیرها من المعارف المدونة. ،تصاالت و النماذج و البرمج و هو ما  و قواعد الب

عد مغادرة  قى داخل المنظمة   1األفراد".ی

عرف  لي على  رأسو  قدرة المنظمة على نقل و نشر و توظیف المعرفة و المهارة و  " : نهأالمال اله
و هذا  لیها،إ حاجةنتاجها و التي إواقع  إلى أ ،يالواقع الفعل إلىالخبرة المتوفرة عند العاملین في المنظمة 

اتأالنقل  مي مالئم و واضح الصالح ل تنظ ات و  ،و التوظیف و النشر یتم من خالل وجود ه و المسؤول
ه الكفاءة في تطبی المعرفة و المهارة و الخبرة في المنظمة   2."لد

عرف  لي  رأسو  ات ومجموعة من اإل " نه:أضا على أالمال اله اكل و ستراتیج اإلجراءات  النظم و اله
مجموعها ت نالتي  م المنتجات  المنظمة من إنتاج و تم    3."الزائن إلىتسل

                                                            
1 Charlene Rowena van zul, intellectual capital and marketing strategy intersect for increased sustainable 
competitive advantage ,dissertation, magister, university of johannesburg,may,2006,p p6 - 7.  

ة محمد ،دهان محمد 2 ، ،بوشر ر بین النظرة و التطبی ادة رأس المال الف رأس المال  : الملتقى الدولي الخامس حوللى إحث مقدم  نموذج لوحة ق
ات الحدیثة، ة في ظل االقتصاد ر في منظمات األعمال العر سمبر 14 -13یومي  الف    .8ص ،2011الشلف،جامعة  ،الجزائر ،د

د محمد علي الفضل،  3 مة،أالعالقة بین ر  مؤ ر و خل الق ة في دول الخلیج العري، س المال الف ة على الصناعة المصرف مجلة  دراسة میدان
ة، ة للعلوم االدارة و االقتصاد    .175ص ،2009، 3العدد ،11المجلد القادس
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القول  رأس إلى )Mcelroy(یلرو إشیر مك  و لي   اء التي تدعم  " : نهأالمال اله المال  رأسل األش
شر  قى في ال  ،ال   1."و یذهبون إلي بیوتهم منظمتهمعندما یترك األفراد  منظمةلكنه ی

ن القو و في األ م لي یتمثل فيأن ر أل خیر  ة التي تشمل قواعد  :س المال اله م قدرات المنظمة التنظ
انات، ر الب حث و التطو مي، ،ال ل التنظ نون إالتي تساهم في  جراءات التشغیل،إو لوائح و  اله خراج الم

ر المتولد من  ة. رأسالف ة و الخارج شر لخدمة مصالح المنظمة الداخل   المال ال
ا لي رأسخصائص  :ثان   المال اله

لي في المجال التشغیلي و  رأسیتمیز  اتياالمال اله    :ما یلي لعمل
عادترسیخ  /1 ة  أ ة اللوجست ات التشغیل ون في تحقی التفوق التشغیلي من خالل تحسین العمل هذا الم

الكلفة ال إلى ،الهادفة ة  ة العال ص و ةضمنخفتحقی النوع ة تقل ات الداخل ستفادة اإل و ،زمن دورة العمل
ة    .اإلدارة والقصو من طاقة الموجودات الماد

ةإ /2 ان في  إسراف أو ،سرعة دون أ عطالت اإلنتاجفي تحسین تدف  الموردستفادة من هذا اإل م
ات ستخدامإ العمل ام  ةه من خالل الق ل  اإلنتاج ش ستعمال إعن طر  ،أفضلالضرورة الالزمة 

ة و المتخصصة. ا العال   التكنولوج
ة التلف و اإلنتاجرفع جودة مستو  /3  .خفض نس
ض مستو المخزون  /4 ن أدنى إلىتخف    2.حد مم

ونات  :ثالثا لي رأسم   المال اله
عة   لي رأسالنظر إلى طب ةمن  خصائصه نجده یتكون  و تعرفاته و المال اله ونات التال   :الم
لها القـــــانوني ،یتمثـــــل بتـــــارخ المنظمـــــة و ســـــمعتها :المـــــال المنظمـــــي رأس* ــــــة ،و شـــــ  ،و ثقافتهـــــا المنظم

لهـــــــــا  ،دارتهـــــــــاإو فلســـــــــفة  مـــــــــيو ه مالهـــــــــا  رأسو  ،و عالمتهـــــــــا التجارـــــــــة ،ســـــــــمها التجـــــــــار إو  ،التنظ
ـــــــة ،ختـــــــراعالمتمثـــــــل ببـــــــراءات اإل اإلبـــــــداعي ر ـــــــة الف المعرفـــــــة غیـــــــر الملموســـــــة  أصـــــــولو  ،و حقـــــــوق الملك

  3.األخر 
ــــــــاتي رأس*  ـــــــات المعرفــــــــة التــــــــي تشـــــــمل علــــــــى التعرفــــــــات و  رأسقصـــــــد بــــــــ :المــــــــال العمل مــــــــال العمل

ــــــات المختلفــــــة فــــــي العمــــــل. ــــــة  رأسو یتمثــــــل  التحســــــینات الحاصــــــلة علــــــى العمل ــــــالبنى التحت المــــــال هــــــذا 
                                                            

ات، عمان، األردن، دار المنهج للنشر و التوزع، 2007، ص1.224  م، النظم، التقن اسین، إدارة المعرفة، المفاه    سعد غالب 
، ص176.  د محمد علي الفضل، مرجع ساب   2 مؤ

،أعمر  3 عة لى التمیز و الرادة،إدارة المعرفة الطر إ حمد همشر   .261ص ،2013 للنشر و التوزع،دار صفاء  ،االردن عمان، ولى،األ الط
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المنظمـــــــة ة المتـــــــوافرة  ـــــــة و الشـــــــ ات المنظمـــــــةإو  ،التكنولوج اتهـــــــا مـــــــع إو  ،جراءاتهـــــــاإو  ،ســـــــتراتیج تفاق
ات بها.  ،خر األالمنظمات    و تدف العمل

  زونيالمال ال رأس : لثالمطلب الثا   
مة المشتق المال الزوني رأسن إ   الق  و ،الموردین المعول علیهم ،ة من الزائن الراضین ذو الوالءیتمثل 

ة األخر  مة مضافة لل المصادر الخارج و هناك دالئل و  .جراء عالقتها المتمیزة بها منظمةالتي تقدم ق
د  ثیرة تؤ ة أحجج  مة األأن العالقات الزون حت مصدر ذا الق ه في  كبر،ص ن التدلیل عل م و هذا ما 

   تي:اآل

األخیر هم الذین یدفعون فاتورة ال /1 ة ل ،منظمةإن الزائن  مة النقد ل االمال  رأسفالق ش ة  ق لزوني حق
مة الزون الشاملة منظمةلل ىاألول ن المهمةبیر أل  total(هي إنشاء الزائن عبر تورد ق customer 

value ( زة مع الزون التي توجد هذه العالقات المتمی.  
ا أو المتمیزة سوا منظمةإن الوالء الذ تصنعه عالقات ال /2 انت والء ماد اإء  تشیر التقدیرات  و .لكترون
ن الزون المعاود ذو الوالء  ینف أكثر من الضعف إ" ف E‐Retailing" ةلكترونتجارة التجزئة اإل نه فيأ إلى

ال30_24خالل األشهر ( األ منظمة) من عالقته  ما أن شهر الستة األولى من هذه العالقةمقارنة    .
ات تترجم  منظمة اس تكرار الطل ة التي تمثل مق ة المئو فورد تر أن زادة والء الزون بنقطة واحدة من النس
  .مقدار مئة ملیون دوالر راحاألزادة في  إلى

  المال الزوني رأستعرف  :والأ
ر منها زونيالمال ال رأسهناك عدة تعرفات ل   :نذ

مثل تعامل معهم تالعالقة الناتجة عن عالقة المنظمة مع الزائن الذین  " :أنهالمال الزوني  رأسعرف 
هرضا الزون و والئه و مد اإل او المقدمة منه و من خالل اإل ،حتفا  مقترحاته و معالجة الش هتمام 

اته ة رغ ته في إو  ،تلب نة و مشار السرعة المم اجاته   ."عمالها و صفقاتها و مد جسور التعاون معهأحت
)Stewart.1999(.1   

                                                            

ر الجامعة، 2009 ، ص 31 ر بإدارة الجودة ، رسالة ماجستیر في إدارة االعمال منشورة ، بدون ذ ، عالقة ر أس المال الف ي العزاو   بهاء ز
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عرف  الذین  معهم و منظمةتتعامل ال الذین شخاصالعالقة مع األ " نه:أعلى  المال الزوني رأسما 
عض ب مجهزها. و بزائنها و یتمثلون  ونات و مال العالقاترأسقد أسماه ال مة بین م  المال رأس هو األعلى ق

ر  اس من خالل و الف    1."اإلیرادات األسهل على الق
ذلك  " نه:أضا على أالمال الزوني  رأسعرف و  حقوق الثروة المتمثلة في عالقات المنظمة مع زائنها و 

المنظمة ة العالمة التجارة و ثقة الزائن  ة بین  ،2"و والئهم لها ملك ط ة الترا ادل و في ظل العالقة الت
ة ذات اإلإالمنظمة و الزون ف لغیت و حلت أقد  ،الزون) إلىتجاه الواحد(من المنظمة ن قواعد العالقة التقلید

مع المحافظة على  المنظمة) إلىالزون و من الزون  إلىتجاهین(من المنظمة محلها العالقة ذات اإل
ادلة مستمرة في ظل اإل ة،عالقات مت المعلومات التقن اق من العالقات التي تصاالت المتمثلة   و في هذا الس

مة ف مثل إتخل الق ه من حقوق أخر من آصال أن الزون ذ الوالء  ة  صول المنظمة و جزء مما تمتاز  ملك
ة  )Customer Equity(الزون  .المنظمة األضمن حقوق ملك     خر

أنه رأس (Bontis.1998)في حین عرف ع" :المال الزوني  العالقات التي تؤسسها المنظمة مع  جم
اء ،لمصالح( الزائنصحاب اأ ومة ،الشر  3."الموردین) ،الح

ن و من خالل ما تقدم  مة المضافة  المال الزوني یتمثل في رأس نأالقول م قدرة المنظمة على تحقی الق
ة السرعة و حرص المنظمة على اإل من رضا الزائن و والئهم الناتج و  ،زائنال من عالقتها مع  ستجا

هم  او ر العالقة مع الزون، لش ذلك رضا العاملین و والئهمو تطو  األطراففضال عن رضا و والء  و 
ة حق لهاالمتعاملة مع الم األخر  الخارج ما  ة نظمة     .میزة تنافس

ا    المال الزوني رأسخصائص  :ثان
ما یليالمال  رأسیتمیز    4:الزوني 

ر مث و اإلبداعالتمیز عن طر  خل التفوق و /1  أوجدیدة  أسواقختراق إ أو ،منتجات جدیدة إیجاد لالتطو
  .سب زائن جدد

ات  /2 مة الزائن عن طر عمل   .تعمی العالقة مع الزائن الحالیین و ،الزائن إدارةزادة ق
                                                            

ر دار  رة من وجهات نظر متعددة)،االردن، بدون  ذ اس، و االفصاح،(دراسة ف ة، و الق : األهم ر 1 عبد الناصر نور، ظاهر القشى، ر أس المال الف
ر بدون  النشر، 8ص ،السنة ذ   

ة في منظمات األإ حسین عجالن حسن، 2 ات االدارة المعرف عة عمال،ستراتیج   .128ص ، 2008 ثراء للنشر و التوزع،إ االردن، ،عمان األولى، الط
3 Bontis٫Nick٫ intellectual capital: an exploratory study that developes measures and models٫ management 
decision٫1998٫vol 36. 

د محمد علي الفضل،  4 ، مؤ    . 176ص مرجع ساب
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ض  /3 متخف ة سرعة اإل أو أوقات التسل اتستجا  .الزائن لطل
ة و ،في المجتمع اً جدید اً شرأو ح المنظمة عضو تص أنالعمل على  /4 ق  من خالل ترسیخ عالقات حق

  .نالمصالح الخارجیی أصحابمؤثرة مع 
  المال الزوني رأسعاد أ :ثالثا
ة إ ح أالعالقات بین المنظمة و زائنها ن تنم ، حیث أص ة أمرا ضرورا أل نشا ثبتت الممارسات العمل

حتفا بزائنها و من ثم زادة مد نجاح المنظمات في قدرتها على اإل الزائن عالقاتلتطبی مفهوم التوجه 
ما یلي إو راحها أ   المال الزوني:س أعاد ر أهم أ یراداتها، و ف
     :رضا الزون  /1
مة التي تم أو سلبي أیجابي إهو شعور  :ن رضا الزون أ (Harval.2002)وضحأ و محاید حول الق

قها من منتجات المنظمة. هو مستو السعادة التي  ن رضا الزون أ (Arnold et al.2002)و بین تحق
ن  ة أم ام المنظمة بتلب شعر بها الزون عند ق عض أو  توقعاته.ن  ن رضا الزون هو الشعور أ إلىشار ال

ة األأالبهجة  وضح أو  مل نتیجة مقارنة الخدمة التي تقدمها المنظمة مع توقعات الزون المستفید منها.و خی
عد من أخرون آ ح نجاح أ ن تحقی رضا الزون  لما زاد رضا الزون عنها و إ منظمة أهم مفات ذ 

لما  ة.منتجاتها    تحسنت قدرتها في تحسین الحصة السوق
اس رضا الزون عدة    منها: أسالیبو تستخدم في ق

او و مقترحات الزائن. /أ   تحلیل ش
اإل ام    التعرف على مد رضائه. إلىستقصاءات التي تهدف ب/الق

ر عدم الرضا ن حالة إداء مع التوقعات فسیرضى الزون و ذا تواف األإ (Kotler and gary.2003)و ذ
ون األ قول أما  داء دون المتوقع.ستظهر عندما  عد واحدا من المعاییر أن هناك من  ن رضا الزون 
ن  م ة مع إالهامة التي  و  خر المنافسة.دارة المنظمات األإستخدامها في المقارنة المرجع

ع األأعلى ضرورة  (Singh.2006)كدأ الزون و تحدد جم ن تقلل أنها أمور التي من شن تهتم المنظمة 
ه. ة الرضا لد مثل المفتاح للمنافسة بین أوضح أهذا هناك من  إلىاإلضافة  من نس ن رضا الزون 

ة في عالم المنافسة الیومأفضال عن  المنظمات، س عد من مقومات النجاح الرئ غلب المدراء الیوم أ و  ،نه 
بیرا برضا الزون،إ یهتمون  ة.و ذلك  هتماما  ة و الحصة السوق و من خالل ما تقدم  لغرض زادة الرح

ن القول  شیر أم فإذا  ،و خدمة) و رطه بتوقعاتهأمالحظة الزون ألداء المنتوج (سلعة  إلىن رضا الزون 
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ح،أحصل التواف بین  س صح الرضا و الع شعر الزون  ن رضا إو من ثم ف داء المنتوج و توقعات الزون 
البهجة إو أشعور  الزون هو ة األأحساس    1.داء المدرك مع توقعات الزون مل نتیجة لمقارنة األو خی

    :والء الزون  /2
غض ألتزام بإعادة الشراء هو اإل :ن والء الزون أ (Olivers.1999)وضحأ صورة مستمرة  الشراء  امه  و ق

هإالنظر عن تأثیر المنافسین في  ة تغییر سلو ان شیر أ (Taylor.2004)و بین .2م  إلىن والء الزون 
عدأ إلىخرون آشار أو  .3ستمرار نحو منتجات منظمة معینةإتوجه الزون ب ساس ألالمفتاح ا ن والء الزون 

مة المضافة لعملها،إفي نجاح المنظمات و زادة رحیتها و  عد والء الزون على قاعدتین إ یجاد الق ذ یرتكز 
ة التي تقدمها المنظمة لمنتجاتها و خدماتها من جهةساسیتین تتمثالن أ و قدرة الزائن  ،مستو الجودة الفن

ة. ة في ذلك من جهة ثان التالي ف على المشار غي على المنظمة جعل والء الزون محور عملها إو  نه ین
ة الشراء من العالمة التجارة ذاتها علاإل ى الرغم من التأثیرات ستراتیجي لغرض حث الزون على تكرار عمل

القرار المتخذ. طة  ة المح ر  و الظروف البیئ ما ذ ه تعامل الزون مع  ن أ آخرون ف قصد  والء الزون 
شراء و  ل و  ع اآلإمنظمة ما على مد طو ل متكرر و بتشج ش خرن على ستخدام منتوج المنظمة و 

اآلإ قتنائه.إ   تي:ن الزون صاحب الوالء یتمیز 
الزون الجدید.إكثر بتكرار الشراء من المنظمة المعتاد علیها أیلتزم  /أ   ذا ما قارناه 

ة أ ب/ ه.أسعار المنتوج فهو مستعد للدفع أرتفاع إتجاه إقل حساس   كثر للحصول عل
ل  ج/ ش ة و الوسائل اإل إلىیجابي مما یؤد إیتحدث عن المنظمة  ق ض تكالیف الجهود التسو ة تخف قناع

ه أتساقا مع ما تقدم نر إلجلب زائن جدد.  قصد  لتزام الزون الموالي عن غیره بتكرار إن والء الزون 
الزون إ ،الشراء من المنظمة المعتاد على التعامل معها ه  طل عل الزون الجدید لذا  ذا ما تم مقارنته 

ل  ش ض تكالیف اإلمم ،یجابيإصاحب الوفاء و الذ یتحدث عن المنظمة  سهم في تخف عالن لجلب ا 
ح زون مشارك في أ إلىكثر فأكثر أذ تتوطد عالقة الزون ذو الوالء مع المنظمة إ زائن جدد. ص ن 

  نتقاداته.إقتراحاته و إالمنظمة من خالل 

                                                            
ل،أ  1 اسط، كرم الطو ات الرادة لمنظمات األإس المال الزائني في تعزز أعاد ر أدور  غا،أ حمد أ ند عبد ال ة  عمال،ستراتیج ة في شر دراسة تحلیل

  .6 -4ص ،2012 ،جامعة الموصل ،93عددال مجلة االدارة و االقتصاد، ثاث،لصناعة األ
2 Olivers, Richard, whence consumer loyalty, journal of marketing, 1999,vol36. 
3 Taylor, Gerald, voice of the customer strategy service the performance group, www.http://helping 
makeithappen.com.2004. 
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الزون اإل /3    :حتفاظ 
احثین أ عض ال ة  إلىشار  شهدت تغییرات واضحة في نها أذ إوجود تحول جذر في المنظمات الصناع

الزون  طة  استها المرت اإل ،س سب و تمثلت هذه التحوالت  اسة   إلىیجاد زون جدید إو أنتقال من س
اسة اإل الزون الحالي و ذلك من خالل العمل على بناء عالقات دائمة معه.س    حتفا 
عرف ة الزون أعلى  :الزون حتفا اإل (Jomehri et al.2011)و  ستخدام عروض إستمرار في اإل نه ن

التالي ف ،نها قادرة على تحقی ذلكأالمنظمة طالما  عد ن قدرة المنظمة على اإلإو  حد أحتفا بزونها 
ة من اإل ات الدفاع ةأستراتیج ة الحال قاء في السوق التنافس اسةأضاف أو هناك من  .1جل ال  ن س
غي اإل الزون ین م المنتجات  ن تتضمنأحتفا  ة تقد عمل طة بدورها  ة و المرت س مجموعة من العناصر الرئ

  :و من هذه العناصر

م منتجات ذات جودة متمیزة /أ ام المنظمة بتقد ة فضال عن اإل ،التأكید على ق عمل الت  إجراءهتمام  تعد
  التي تقدمها بالشكل الذي يفي بمتطلبات الزبائن. على خصائص المنتجات

الزون  التأكید على ب/ طة  انات و المعلومات المرت افة الب من  ،بناء قاعدة معلومات رصینة تحتو على 
الت الزون  حث عنها الزون في  ،حیث عدد مرات الشراء و تفض فضال عن معرفة الخصائص التي ی

  المنتجات التي یتطلبها.
عض م أ في حین یر ال حتفا خاصین تساعد المنظمة على اإلسعار خاصة لزائن معینین و أن تقد

اإل ،الزائن سمى  ساعد على و تحقی ما  قي و هذا بدوره  یجاد زائن جدد و ما یترتب على إبتكار التسو
ة للمنظمة.إذلك من نتائج  ن القول  یجاب م الزون یرتكز على ن اإلأو مما سب  ون أحتفا  ساس 

سرعةالقدرة على اإلالمنظمة الناجحة هي التي تمتلك  اته  ة لتوفیر متطل الزون و الساع  ؛و بجودة ؛حتفا 
نة لفة مم أقل  ان المناسبین من خالل  ؛و  ة إعتماد إ و في الزمان و الم  الزون  حتفا لإل راسخةستراتیج

ه  عد من أ ،مصاف الزون الموالي إلىو الوصول  اة و التي  عرف بزون مد الح هداف التي هم األأ و ما 
العالقة. إسعى    لیها التسو 

  
  

                                                            
1 Jomehri, Neda, Javanshir, Hassan and Ebrahim, Sadollah, An elpirical study to determine the critical success 
factors on customer rotation: A case study of iranian banking sector, management science latters , , 2011 vol201 
,http://www.ivsl.org. 
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ر العالقة مع الزون  /4    :تطو
لة إن إ ة تورد سلعة قامة عالقات طو ست مجرد عمل مبلغ من  و خدمةأالمد مع الزون ل ادلها  و ت

ة تجارة فحسب  ،المال ست مجرد عمل عد أذ إفهي ل ة ت كثر من ذلك و تستند على أ إلىنها عالقة تفاعل
نین    ساسین و هما:أر

اإل /1   تجاهین زون و منظمة.سیر المعلومات 
  معالجة هذه المعلومات من الطرفین. /2
ه  و قدم األعل ة عندما تضع المنظمة مستقبل صوتي یجیب على تساؤالت الزائن و  ا فأجو نه ال إوتومات

م المعنى السل  المنظمة، إلىتجاه واحد فقط من الزون إنما هو تدف للمعلومات بإو  ،یدل على وجود عالقة 
عاداتهم اإلجل اإلأن جمع المعلومات عن الزائن من أما  ة حاطة  ة هو مجرد بدا ما یزال  ألنهستهالك

ارة عن تدف المعلومات ب التالي ف ،تجاه واحدإع  تجاهین في نفس الوقت یدل علىإن تدف المعلومات بإو 
ة بین المنظمة و زائنها وجود ق ل إن إ .1عالقة حق ش ساسي حول تحسین رضا أدارة عالقات الزون بنیت 

ة المنظمة ه و على هذا األ ،الزون و زادة رح ن أدارة عالقات الزون هي إن إساس فو بناء الوالء لد
ل  ش ي تخدم زونك  التالي ف فضل،أتعرف ما تحتاجه  ن القول إو  م دارة عالقات الزون هي إن أنه 

ارة عن تلك اإل الزون و تنتهي عنده.ع ة التي تبدأ  ع عالقاتها مع إ ن أحیث  ستراتیج هتمام المنظمات بتوس
عود  سیین هما: إلىالزائن    سببین رئ

عة المنافسة المتزایدة في األ /1   سواق.طب
ة عن زائن الحاجة الملحة لمعرفة المعلومات األ /2 اتهم.ساس   المنظمة و متطل

التالي ف ان المنظمات تحقی اإلإو    :اآلتيستمرارة في عالقاتها مع زائنها من خالل نه بإم
ة طلب المنتجات. /أ   تسهیل الخدمات التي تسب عمل

ا للزائن الراغبین في  ب/ م مزا ل من أقامة إتقد ال العالقة مع المنظمة.أ ش   ش
ة القدرة على  ج/ الت من خالل تحقی التعاون بین الطرفین.إتنم ة للمش   یجاد الحلول المناس

                                                            
م  1 ة،إتسو العالقات من خالل الزون مصدر لتحقی المنافسة و  حوحو، محمد ،جروة ح الملتقى الدولي لى إحث مقدم  كتساب المیزة التنافس

ع حول ة، :الرا ة خارج قطاع المحروقات في الدول العر ة للمؤسسات الصناع ات التنافس ة،تحاد إ المنافسة و االستراتیج   .9ص ،2010الجامعات العر
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ره نر  ر العالقة مع الزون تعتبر أو من خالل ما سب ذ ع العالقات مع الزون أن تطو ات توس حد عمل
ة  أعمال الشراء من منتجات المنظمةزادة  إلىالمؤد امه  عاتها فعندما تلبي المنظمة  ،ق و من ثم زادة مب

ة الشراء فإنها ستمتلك عالقة متواصلة  عد عمل ات زائنها قبل و     متطورة مع الزون. ومتطل
حث الثالث اس  :الم ر  رأسطرق و نماذج ق   المال الف

اس  إن    ر هو التعرف على جدو اإل رأسالهدف من ق ة التي تنفقها رأسستثمارات الالمال الف مال
ة ل ة اله شرة و التنم ة ال  زائنكتساب و الحفا على الإضا في مجال أو  ،المنظمة في مجاالت التنم

ل.أمن    جل الحفا على التمیز التنافسي لألجل الطو
ست هدفا في حد ذاتها  اس ل ة الق و تعززها و  ؛و دعمها ؛جل معرفة نقا القوةأنما هي وسیلة من إو عمل

ال.إ    كتشاف نقا الضعف و محاولة عالجها و تالفیها مستق

ة المتزایدة لرغم األ ر إال  رأسهم عین اإلن األأالمال الف ة الزالت ال تأخذ  ة و المحاسب ار نظمة المال عت
  ح النشر.و  ختراع،براءات اإل ستثناء حاالت محدودة مثل شهرة المحل،إصول غیر الملموسة للمنظمة باأل
اسإذلك ف لكن معو  ة لق م هن هناك الكثیر من المحاوالت الموضوع سالیب متعددة أقدمت نماذج و  ،هو تقی
م األإنه ال یزال هناك عدم أإال  ة و تفاق بین المختصین حول طرق تقی . رأسصول المعرف ر   المال الف
اس  األسالیب :األولالمطلب    ة المستخدمة في ق ر  رأسالمحاسب   المال الف
اس أو اإلفصاح عن  إلىشیر الواقع العملي    ع ق ة ال تستط ة التقلید المال  رأسأن األسالیب المحاسب
ر ا عض المعلومات الخاصة ب ، ولف ة منافع ناتجة عن اإلفصاح عن  ة اآلن أ ظهر لغا المال  رأسلم 
ر ال ح فیها ال ف ة عن  منظماتللدرجة التي تص .المال ال سرأتفصح طواع ر  األسالیبو تتمثل  ف

اس  ة المستخدمة في ق اآلالمال ال رأسالمحاسب ر     1:تيف
           Return on assets صولسلوب معدل العائد على األأ /1

ة الخاص     ستخدم معدل العائد على األصول متوسط العوائد قبل الضر لثالثة أو خمسة  منظمةالحیث 
ة، ویتم  سنوات، و م هذا المتوسط على متوسط األصول الملموسة لنفس الفترة الزمن قارن مع  تقس الناتج 

  متوسط الصناعة لحساب الفرق.
ون للم و ان الفرق (صفر) أو سالب ال  ر مال  رأس نظمةإذا  عًا لذلك ت یزد عن متوسط الصناعة، و ف

مة  ر  رأستكون ق ة الصفر. المال الف   مساو

                                                            
، ص  1   .153حسین عجالن حسن، مرجع ساب
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ا ون  ،بین متوسط الصناعة موجب ن الفرق بین معدل العائد على األصول وأما إذا  عندها 
ر مال  رأس نظمةللم   یزد عن متوسط الصناعة. موجب و ف

مة  و متوسط ق عد ذلك مضاعفة الزادة في معدل العائد على األصول، عن متوسط الصناعة،  یتم 
م متوسط العائد السنو الزائد على  الزائد. واألصول الملموسة لحساب متوسط العائد السنو  من ثم تقس

مة  و منظمةالمال في ال رأسمتوسط تكلفة  ر المال ال رأسأخیرًا نشت ق   1.منظمةلل ف

ة على النحو التالي ل عالقة راض ح هذا في ش ن توض م   2:و 

		=(ROA) صولاألالعائد على  ة العوائد	قبل	االضر
األصول	الملموسة	للمنظمة

  
ة أسلوب /2   Market Capitalization Methodالرسملة السوق

ة لألسهم و رأسیرتكز هذا األسلوب على عالوة أسواق  مة السوق الفرق بین الق  المال التي تحسب 
مة الدفترة و ر المال ال رأستمثل  بین الق ة لألسهم ف مة السوق انت الق  و دوالر ملیون  100، حیث إذا 

مة الدفترة  ر المال ال رأسملیون دوالر فإن  10الق ون  ف ان سعر إمثال  ملیون دوالر. 90یجب أن  ذا 
ة في السوق  5كتتاب مثال سهم المنظمة عند اإل مته الحال المال  رأس نإدنانیر ف 10دنانیر و ق

ر  رها و تمتلك معارف تستغلها في  ن هذه المنظمةأهذا المثال نستنتج و من  . 5=5- 10=الف ف ثرة 
التالي فهي تمتلك أنشطتها ة و  ثافة معرف ر مهمالمال ال رأس للحصول على منتجات ذات  في حین  ،ف

بیر على  أنها ل  ش ة بل  األصولال تعتمد  یزها موجه نحو الموجودات  أنالملموسة و الموجودات الماد تر
ل.غیر الملموسة التي تحق لها عو  بیرة على المد الطو        ائد 

ة على أساس  و ة لألسهم، یجب أن یتم تعدیل القوائم المال مة السوق لزادة الدقة عند حساب الق
ة إلظهار تأثیرات التضخم أو تكالیف اإل شوه إستبدال. ألن التكلفة التارخ ة قد  ستخدام التكالیف التارخ

ة الحساب و صناعة رأسالصناعات التي تتمیز بوجود األصول الصورة خاصة في  عمل مة  ة القد مال
عني الفوالذ. عتمد على أن أ مما  ة  ة إل األسهم أسعارسلوب الرسملة السوق حتساب الفرق في السوق المال
مة الدفترة و ذلك من  بین ة و الق مة السوق مة  إلىجل التوصل أالق ر  رأسق مة  نأحیث  ،المال الف الق

متها األموال الموجودة في البنوك و تمثل مجموع األصول و الدفترة مة  ،عد خصم الدیون من ق أما الق

                                                            
  .154نفس المرجع، ص   1
ة العمل ا  2 م إنتاج اس و تقی فة المعرفةنجم عبود نجم، ق ث ات  حث مقدم لمعرفي في الشر ر عنوان الملتقى الخامس لجامعة الزتونة لىإ،  ، بدون ذ

  .16،ص2004الملتقى، عمان،
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ة أل  ة ألسهم منظمةالسوق مة الكل ة و ،هافهي الق مة السوق بیر بین الق ان الفرق  لما  مة  ف الدفترة الق
رها و ف ائ هو دلیل على أن هذه المنظمة أكثر ثراء  ة إ قل أ معارفها و ها وذ عتمادًا على الموجودات الماد

سهولة إذا توفر  ن شراؤها  م ر  رأسالملموسة التي      .المال الف
اس األسلوب /3 اشر لق ر  المال رأس الم     Direct Intellectual Capital Methodالف

مة     اس ق ر المال ال رأسعتمد هذا األسلوب على ق عند  من خالل أوًال: تحدید العناصر المتعددة، و ف
اشرة. صورة م مها  ن تقی م   تحدید هذه العناصر بدقة 

ة مثـــــــل األصـــــــول غیـــــــر الملموســـــــة و و ـــــــز هـــــــذا األســـــــلوب علـــــــى األصـــــــول الســـــــوق ـــــــائنرضـــــــا ال یر  و ،ز
ـــــة مثـــــل المعـــــارف و م و األصـــــول التكنولوج شـــــرة مثـــــل التعلـــــ ـــــة األصـــــول  التـــــدرب و األصـــــول ال ل اله

ـــــن  مثــــل نظـــــم المعلومـــــات. و م ـــــاس هـــــذه األصـــــول  ـــــة لـــــإعنـــــدما یــــتم ق مـــــة اإلجمال المـــــال  رأسشــــتقاق الق
ــــــر ال ــــــي الف ــــــى هــــــذا  ،منظمــــــاتف ــــــال عل مث ــــــذ   األســــــلوبو  مــــــة  عتمــــــدال ــــــاس ق ــــــى ق المــــــال  رأسعل

ــــــر فــــــ عطــــــي مثــــــاال لمنظمــــــةإالف ــــــاكوال، ن سترســــــمان  ــــــع  و قــــــول أن هــــــذه المنظمــــــة تب المــــــاء حیــــــث 
ر و الغــــازات، عــــض الســــ ــــه  الســــوق و اإل مضــــافا إل ــــة و لكــــن معرفتهــــا  ســــم التجــــار لهــــا و نشــــا الدعا

ل ذلك إاإلعالن و  اد منافد التوزع أد  مة الكبیرة لها. إلىزد   تحقی الق
ة :المطلب الثاني اس أهم ر  رأس ق اس و المال الف   مشاكل الق

اس  مشاكل إلىقبل التطرق    ر  رأسق ةسنتحدث عن  المال الف اسه أهم ة، ترجع ق اس  أهم  المال رأسق
ر  ارهإ  إلىالف ة تتوقعه عت ة ا المنظمة من األصولأراح مستقبل   نتاج التفاعل نهأ معنى ،غیر الماد

ن أن تولد أراح إضاف المتزامن لعناصره و م اس منافع من أهمها: ،ةالتي  ة الق  یترتب على عمل

ةأ تحدید *  ونات  هم ر  رأسعناصر و م ة ال من حیث ،المال الف  كبیرةالمساهمة في زادة العوائد المال
ة األهدافللمنظمة و تحقی  لف العمل  اإلستراتیج ض  و تعزز الموقف التنافسي  اإلدار من خالل تخف

  .إلعاقة دخول المنافسین الجدد
ر  رأسستثمار في عناصر تحدید العائد المتوقع من اإل*  داء المنظمات و أمستو  مقارنة ،المال الف

ز  مر    .نشطةستثمار في األو تبرر اإل ستراتیجي قو إخاصة تلك التي تتمتع 
مة عناصر ر القابلة للتداول رأس * تحدید ق رة و براءات اإل مثل ،المال الف ة الف   .ختراعالملك

ة فعالة على األ*  ةإ صول غیر الملموسة لغرض تحقی رقا م اإلبهدف   ،عداد التقارر المال فصاح و تقی
ر  مال المنظمة رأس ح اإل والف      .األخطاء تجنب و نحرافاتتصح
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م مساعدة اإل*  ة و تقو ر  رأس عناصر داءأدارة على رقا مخرجات المنظمة من خالل  لتحسین ،المال الف
ر العالقات مع  ات و تطو عة و تدقی العمل    . األعمالمنظمات متا

ة للمنظمة. مة السوق   * تحدید الق
ة للمنظمة. ا التنافس   * المساعدة على دعم المزا

ك في التعاون بین المنظمات ض درجة عدم التأكد و التعقید و التشا مالت التعا لتسهیل * المساعدة في تخف
الها المختلفةأل  لة المدأو هذا من  ،ش ة و طو و تفاد الوقوع في المشاكل التي  جل بناء عالقات قو
   ستمرارها.إتقدم المنظمات و  نتحد م

د    :یأتي فیما تتجسد األهمیة وهذه ،الفکري لالما رأس اسـلقی رةـبی أهمیة هناك نأ Chen(1 (شانو یؤ
 المعرفةل تشک ةـع المعرفـي مجتمـفف، واضحة أدائها بصورة دقیقة و قیاس قیمة المنظمة و إمکانیة: أوال
ل جید المعارفتوظیف ن أ معنى قیمة المنظمة. نـم والمنتج من قیمة  مهما جزءا نتاج إ إلىقود  ش

ة  ة ذات جودة عال مة مضافة للمنظمة إلىؤد تمخرجات معرف     .تحقی ق
ا   السجالت واقع من الملموسة لاألصو قیاس على تعتمد التي التقلیدیة المحاسبیة األسالیب قدرة  عدم :ثان

   منظمات لأصو من مهما جزءا لیشک الذي الفکري لالما رأس قیمة تقدیر و قیاس على ،التاریخیة 
ع النوعي لمثیرة مهاعدم  تغیراته و، نظرا لطا   .القدرة على تكم
ثیرة رأسالنماذج الحدیثة ل :ثالثا ونات  اس م ر قادرة على ق سها  المال الف ة  األسالیب(ال تق المحاسب

ة) اس  التقلید شر  رأسمثل ق اس  ،المال ال اس  بتكار إلاالمال  رأسو ق مال رضا الزون و  رأسو ق
متها. غیرها. اس الدقی ألداء المنظمة و ق ة قادرة على الق اس أدوات ق   و هذه النماذج تزود المنظمة 

 عتماداإ المنظمة قیمة قیاس على زتر ر الف لاـالم رأس لقیاس الحدیثة األسالیب فإن ،آخر جانب من
اس و تحدید المؤشرات المالئمة لتسهیل  بناء على لالمستقب و الحاضر على ر نماذج الق ةتطو  ،هذه العمل
زت اـبینم   .الجانب التارخي على التقلیدیة المحاسبیة األسالیب ر

عا  ة ن األإ :را ز سالیب التقلید ات، بینما تر ز على الكم ة فقط و تر ة تعتمد على الحقائ الماد المحاسب
س ر  ة، و األأمقای ز على النوع ة و تر ر على الحقائ غیر الماد ة س المال الف ة المحاسب سالیب التقلید

                                                            
اسه، جاسر عبد الرزاق النسور، یوسف أبو فارة،  1 ر و مؤشرات ق ونات رأس المال الف المعرفة  :الملتقى العلمي الدولي الثاني حوللى إحث مقدم  م

ة، ة للبلدان العر ا التنافس ن المزا سمبر، 5 - 4یومي في ظل االقتصاد الرقمي و مساهمتها في تكو   .3ص ،2007جامعة الشلف،  ،الجزائر د
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س ر  ز مقای ة، بینما تر ق ة الحق قة و التدفقات النقد س نتائج التعامالت السا ر على خل س المال أتع الف
مة.   الق
و ذلك ألنها  ة.ـتراتیجیة للمنظمـات االسـالتوجهقادرة على بناء إن األسالیب المحاسبیة التقلیدیة غیر  :خامسا

م األ ع تقی رة و تسجیل النتائج في التقارر و مقارنتها مع المنظمات المنافسة،ال تستط ن أما  صول الف
الماضي في حین األسالیب المحاسبیة  ة  مثل  أهمیتهتكمن الفکري  لرأس المان أتكون معن ونه  في 

ة. العوائد المستقبل     وعودا 

اس أ و على الرغم من  ة ق ر إال  رأسهم اس تكتنفها العدید من أالمال الف ة الق الت الناتجةن عمل  المش
  1:عن

ة لتحدید أوجود *عدم  ر  رأسعض عناصر  سعارأسواق مناس فاءة العاملین و رضا  ،المال الف مثل 
  .زائنال

عة عناصر  اإل رأس* التناقض في طب مته  ر فمنها ما ترتفع ق س المال الف ستخدام و مرور الزمن و الع
ة للعناصر  شر ف المال رأس مثل ،األخر النس مته ترتفع عن طر تراكم المعارف و زادة خبرته  نإال ق

  من التجارب و تحسین مهاراته.

ل عنصر من عناصر *  م  ة تقی ل منفصل نظرا للتداخل بینها حیث یتم تقدیر  رأسصعو ش ر  المال الف
لي ل  ش مته  ار الدولي  ،ق ات المع متطل في  صول غیر رسملة األكد على أالذ  38رقم و هذا ال 

ل  ستلزم تمییز  ل منفصلأالملموسة  ش ار المحاسبي الدولي رقم أمعنى  ،صل  نه یتم إف 38نه وف المع
ل عنصر من األ م  ل منفرد تقی ش ةدرجة تدف المنافع اإل من خالل تحدیدصول  ة المستقبل و لكن  ،قتصاد

ر ف رأس مع ل ألنه من إالمال الف مه  ة جدا فصل عناصره نظرا لوجود تفاعل و تداخل نه یتم تقی الصعو
وناته ونات على  ،بین م ون من هذه الم ل م ع  ستط    .نتاجها لوحدهإالتي تنتج عنها معرفة ال 

اس *  ة في ق ، رأسقد ال تكمن الصعو ر ه من نتائج و ما إنما في تفسیر ما یتم التوصل إو  المال الف ل
م عض األأمعنى  ،یتولد عنها من ق ان تكون النتائج المتحصل علیها غیر واضحة فاإلبداع مثال نه في  ح

ة األ عد العمل صعب التكهن بهاالذ  ة  ن  ،ساس في تولید المعرفة هو عمل م ظهر أو بنتائجها و  ن 
   طرق عدة.  

                                                            
ة،  1 این ة، رأسدور  محمد ح ر في تعزز المیزة التنافس ة العلوم  ،جامعة سعد دحلب ،منشورة ،األعمال إدارةماجستیر في  رسالة المال الف ل

ة و علوم التسییر   .46ص ،2007البلیدة، ،االقتصاد



	رأس المال الفكري													  األولالفصل 
	

 

~	78	~	
 

اس عناصر *  ر  رأسعند ق ة - المال الف ة التقلید م في لحظة  -في ظل مؤشرات المیزان قدم فقط ق یجعله 
ة لعناصر  عة الدینام ر  رأسمعینة و هذا ال یتف مع الطب ن النتائج المتحصل علیها أمعنى  ،المال الف

حتاج إمن خالل  ة تكون في لحظة معینة بینما  ة التقلید ر المال ا رأسستخدام طرق المحاس  دراسة إلىلف
مة في الحاضر و المستقبل و تحلیله.     سلوك الق

ة  * اس،إصعو ار نموذج محدد للق ارات متعددةون ذلك یخضع إل خت المنظمة عت و  ،منها ما هو متعل 
  .األفرادمنها ما هو متعل 

اس المها * ة ق اشرصعو ل دقی و م ش ة وإ ، على رات و المعارف  ار أنها شخص ة و عت غیر  ظرف
ة و واضحة المعالم و ان التواجد... جد مالزمة للفرد و نوع    .لخإم

مة  إن * ة له. األصلق ق مة الحق ة قد تتغیر و ال تفصح عن الق شر المعروض في المیزان   ال
اس :المطلب الثالث ر  رأس نماذج ق    المال الف

اس إلىسیتم التطرق في هذا المطلب  ونات  رأس نماذج ق اس م عد ذلك سنتحدث عن ق ر ثم  المال الف
ر  رأس   .المال الف

اسالمستخدمة في نماذج ال :والأ ر  رأس ق   المال الف
اس  م و ق ر و التي تعتبر  رأسسوف نستعرض النماذج المهمة لتقی  اتراسالدتداوال في  األكثرالمال الف

ما یليإالتي     :طلعنا علیها 
انموذج س/1 Skandia Navigator وند

ه ،1997في عام إدفنسون و مالون قترح هذا النموذج من قبل إ ش  ،طاقة النقا المتوازنة نموذج و هو 

ا  وند ط نموذج س ة  مینألتا منظمةیرت د عدت تقررا أ ولى التي انت المنظمة األالتي  Skandiaالسو
ا لتحلیل  ، رأسسنو ر المال  رأسمدیرا لEdvinsson عد من هذا عندما عینت أ إلىبل ذهبت  المال الف

، ر ر نموذج  الف قتصر فقط على المؤشرات  رأسو قد قام مع زمالء له بتطو المال من منظور شامل ال 
طة ب قسم  المال المالي. رأسالمرت ر للمنظمة  رأسهذا النموذج  ة إلىالمال الف ال أساس   1:أرعة أش

شر و رأس *  خبرات العاملین و ، مهارات وةالكفاءات الممیزة الجماع یتضمن المقدرات و المال ال
  .إبداعاتهم بتكاراتهم الخالقة وإ و المدیرن

لي رأس*  شر و رأس: هو البناء التحتي المساند لالمال اله رة المال ال ة الف   .یتضمن الملك
                                                            

1   PAGANO,U, Cultural globalization, institutional diversity and the unequal accumulation of intellectual capital, 
Cambridge Journal of Economics, v 31, no: 5 (September 2007) p 64 -67. 
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مة المتجسرأس*  مثل الق  ،هیئات الصناعة ، ودة في عالقات المنظمة مع الزائن، المجهزون مال الزوني: 
  .منافذ التسو و

مي و رأس*    .مال الزون رأس مال اإلبداع ورأسیتألف من  المال التنظ
ونات في ضوء  اس هذه الم اس موزعة على مؤشر  164و یتم ق ة و  91ق ونات المعرف اس الم مؤشر لق

ة. 73 ونات التقلید اس الم   1مؤشر لق
ون غیر عملي و تفصیلي أغیر  اس المتغیرات الخمسة للنموذج قد  ن هذا العدد الكبیر من المؤشرات لق
ة إ إلىالحد الذ یؤد  إلى ةضطراب الرؤ م  اإلستراتیج . رأسإلدارة و تقی ر ح  المال الف ثیر أصح ن 

مة  لشموله )Skandiaعتمدت على نموذج(إ من المنظمات  ة لتحدید الق ة و غیر المال على المؤشرات المال
اإلضافة  ة للمنظمة  ونات إتمیز النموذج ب إلىالسوق و  ،مال الزون  رأس ،شر المال ال رأسستخدامه لم

ر و التجدید و رأس ونات مهمة و  مال التطو ل أهي م ة له ر في المنظمة. رأسساس فید  المال الف ما 
ة)،هذا النموذج في مقارنة األ مي في الماضي(المؤشرات المال داء الحالي ضمن منظور و األ داء التنظ

ة للمنظمة في السوق  اني و ،مستقبلي لتحلیل القدرات التنافس ل الب الش ر  ن تمثیل رأس المال الف  م
  التالي:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
اسین،  1 ، دارة المعرفة،إ سعد غالب    .227ص مرجع ساب



	رأس المال الفكري													  األولالفصل 
	

 

~	80	~	
 

ل رقم(ال   Skandia Navigatorنموذج  :)03ش
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Andrew Kok, Intellectual capital management as past of knowledge management:المصدر

initiatives at institutions of higher learning,the electronic journal of knowledge management, v 

5,2007,p186.  
 

طاقة النقاط المتوازنة /2   Balanced Score card(BSC)نموذج 

تحقی توازن  إلىو الذ یهدف   (Kaplan and Norton,1992,1996,2000)ضا بنموذجأعرف و 
م  ة لتقی اس . رأسبین المنظور المحاسبي التقلید لألصول غیر الملموسة و النماذج الق ر و  المال الف

Market  Value

Financial 

Capital 

Intellectual 

Capital 

Human Capital  Structural Capital 

Customer Capital  Organizational Capital 

Innovation Capital  Process Capital 

Intellectual Property  Intangible Assets 
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ونات جدیدة  عالقات الزائن  األعمال،بتكار و التعلم و تحسین نشا همها متغیرات اإلأ ضیف النموذج م
)،أ(و هي موجودة في نماذج  ة خر ة و غیر المال مة في ضوء المؤشرات المال ن الق   1.و تكو

ن القول  عالوة على ذلك، اس أم م و ق میز هذا النموذج عن غیره من نماذج تقی ر  رأسن ما  المال الف
فه أهو  ة شاملة للوضع الحالي للمنظمة و ذلك من حیث ما تض قدم رؤ مة ملموسة و أنه  نشطتها من ق

مة ن الق ة تكو اق عمل ز على تحدید قدرات على خالف النماذج األ ،غیر ملموسة ضمن س خر التي تر
عني  نجازهم الحالي فقط.إین و مستو العامل م أحاول  (BSC)ن نموذج أهذا  ة تقی  رأسن یرط عمل

ر برسالة المنظمة و  ة و اإلإالمال الف ة ستراتیجیتها و ذلك من خالل ترجمة الرؤ حزمة شاملة  إلىستراتیج
   داء.و متنوعة من مؤشرات األ

طاقات النقا المتوازنة حسب   س أداء ا 2)الهوسال و (إن  مؤشرات تغطى أرع وجهات نظر لمنظمة تق
  من منظورات هي:

ز هذا المنظور اإلمنظور التعلم و النمو - اه و: یر   بنائها التحتي. هتمام على أفراد المنظمة واإل نت
ز اإل - اه والمنظور الداخلي: یر سة واإل نت ة الرئ ات الداخل منها أنشطة التي تنش  هتمام نحو أداء العمل

س ،المنظمة عد مؤشر رئ ة  ات الداخل ًا في العمل حصل حال على النجاح المالي في  يإذ أن التحسین الذ 
 المستقبل.

ز النظر على نمنظور الزون  - لذلك فإن المنظمة تستمر  ،شا المنظمة من خالل عیون الزون : یر
یز الفائ على حاجات الزون و  إرضائه. التر

ة التي تحققها المنظمة المنظور المالي - س النتائج النهائ ق على  تحملة أسهمها، تستند هذه المؤشرا إلى: 
ة للمنظمة.  األهداف اإلستراتیج

ز النموذج على فحص درجة نجاح المنظمة في تحقی األ ة الموجهة یر ة و بناء القدرات الذات هداف المال
  الملموسة لتحقی النمو المستهدف في المستقبل.صول و الموارد غیر ستقطاب األإنحو 

طة آمعنى  ة المؤثرة المرت اس المتغیرات الخارج م و ق حاول النموذج تحقی التوازن ما بین تقی خر 
أنشطة األ ، Shareholdersأصحاب المصلحة ة ذات العالقة   اس المتغیرات الداخل  عمالو الزائن و ق

ل رقم( ما هو واضح من الش مثل نموذج  )4الجوهرة و ذلك  اس  BSCالذ  م و ق . رأسلتقی ر   المال الف

                                                            
اسین،  1 ، سعد غالب    .228ص مرجع ساب

2 Zuker, L G et all, Human capital and the birth of US biothechnology entreprises, The American Economic   
Review, V 88,n°1(March1998),p p290-306. 
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ل رقم(ال  Balanced Score Cardنموذج  :)04ش

  المعرفة إدارة

  

  

  

ة اإل                        عمالنشطة األأ ة          الرؤ   ستراتیج

   

Process Improvement                    ن مة                      تكو   Relationship Management       الق

ة                                                                                       ادارة العالقات  تحسین العمل

     

  

Budget et Cost Management     

ةإ   دارة التكلفة و المیزان
اسین :المصدر   .229ص ،مرجع ساب ،سعد غالب 

ة /3   )Sveiby(غیر الملموسة صولو مرقاب األأنموذج مراق
عرف بنموذج )1997,1998,2001في(سفایبمن قبل  قترح هذا النموذج إ  Intangibleو هو  Asset 

Monitor  ه مع  و كثر منه نظر أهذا النموذج له هدف عملي  صول غیر الملموسة،و مرقاب األأ یتشا
قین في  اس األأوجه عدیدةالنموذجین السا مثل مدخل غیر نقد لق المنظمة  صول غیر الملموسة في. حیث 

ةأرعة معاییر أفي ضوء   و ، Efficiencyالكفاءة ، Renewal تجدیدال ،Growthالنمو :هي ساس

  .Stabilityستقراراإل
قوم هذا النموذج على مفهوم  األصول غیر الملموسة إلمقابلة األو  ة. ستخراجصول الملموسة  مة السوق  الق

ونات ن األأحیث  ة هي:أصول غیر الملموسة تتكون من ثالثة م  الجدارة المحورة ساس

Learning et Growth 

Objectives Indicators 

Business processes 

Objectives Indicators

Vision et Strategy 

Objectives Indicators 

Stakeholders 

Objectives Indicators 

Value Creation 

Objectives Indicators
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ل الداخلي ،Competence(الجوهرة)  Internalاله structure، ل الخارجي  Externalو اله

structure .  ة نجد و اسها في أبنظرة تحلیل ل فئة من الفئات الثالثة لألصول غیر الملموسة یتم ق ن 
ة لألصول ،ستقراراإل الكفاءة، التجدید، النمو، رعة مؤشرات هي:أضوء  مة الدفترة الصاف اس الق  ما یتم ق

قة.الملموسة بنفس المؤشرات األ مفهوم و ن العنصر األإ رعة السا  عدهم في هذا النموذج هو ما یتعل 
ساطة قدرات األ  Individual Competenceالجدارة الجوهرة لألفراد فراد العاملین على الفعل التي تعني ب

األنشطة المختلفة للمنظمة.المؤثر في مختلف الظروف و األ أعمالهم و  طة  عني  حوال و المرت ن أو هذا 
اشراهذه الجدارة هي المورد اإل یل األفي ت ستراتیجي المؤثر تأثیرا م متها.إخر و في صول األش   نتاج ق

ن التعبیر عن نموذج  م ة Sveibyو    :المعادالت التال
  

ة لألصول الملموسة+ ة الصاف مة الدفتر ة=الق مة السوق مة األ الق   صول غیر الملموسة.ق
  

مة األ ة+ق ل الداخلي+ صول غیر الملموسة=الكفاءة الفرد ل الخارجي اله   اله
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ل رقم(ال   غیر الملموسة األصولمرقاب   Sveibyنموذج :)05ش

  

      

ة                                                 مة لألصول الدفتر ةمؤشرات الق   الملموسة الصاف

  

    

ل                    مؤشرات  الجدارة         مؤشرات     ل  اله   Growth                       مؤشرات اله

ة                          Renewal  الخارجي        خلي                     الدا الفرد

     Efficiency      

  Stability  

Growth       Growth Growth       

Renewal     Renewal  Renewal 

Efficiency   Efficiency  Efficiency 

Stability      Stability    Stability    

اسین :المصدر   .232ص ،مرجع ساب ،سعد غالب 
مة المضافة( /4     EVA(Economic Value Addedنموذج الق

صورة متزایدة  ،1997عام في   )Stewart(قدم هذا النموذج من قبل ستیوارت ستخدم  و هو نموذج مهم 
ة  ،من قبل المنظمات الكبیرة مثا عتبر  م اإلأحیث  ة لفهم و تقی اس ة و ق سي تجاه المالي داة تحلیل الرئ

م ثروة حملة األ للمنظمة ستهدف تعظ اس شامل لإلدارة یرط ما بین األأو هو  سهم.و الذ  داء من ضا مق
ط المالي من جهة  مة اإلإحسب هذا النموذج یتم  ،خر أجهة و التخط ة المضافة من حتساب الق قتصاد

ة:   خالل المعادلة التال
EVA=Net Sales‐Operating Expenses‐Taxes‐Capital Charge  

    

Market Value 

القيمة السوقية

Tangible Net Book 

Value indicators 

Intangible Assets 

غیر الملموسة األصول  

Individuals 

Competence

Internal structure 

indicators

Extrenal 

structure
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مة اإل ة المضافةالق عات=قتصاد ات) -صافي المب الرسوم(التكالیف)  -الضرائب -نفقات التشغیل(العمل
ة.رأسال  مال

اشرة الموارد و األ إلىهذه المعادلة ال تشیر صراحة  حتسب النموذج م التالي ال  صول غیر الملموسة و 
قة ل مة الحق ضع  رأسالق ر و ال  وناتإمام المدیرن التنفیذیین أالمال الف المال  رأس طارا محددا إلدارة م

. ر   1الف
مة(إو مع ذلك ف انة و تأثیر  )EVAن التغیرات التي تحصل في ق ر  المال رأستقدم مؤشرا واضحا لم الف

مة عن في المنظمة و األ ة المعرفة إهم من ذلك تعبر هذه الق ة إو عن معدل أنتاج ر  المال رأسنتاج الف
  في المنظمة.

   )Chen,2004نموذج شین ( /5
ة ل س مال بیرة على وضع مؤشرات و مقای صورة  ز هذا النموذج  ر  رأسال یر ز إو  ،المال الف نما یر

اغة  نهم من ص م انات و المعلومات الالزم توافرها في الوقت المناسب للمدیرن على نحو  على الب
ات الخاصة باإل ر  رأسستراتیج ن هذه اإل ،المال الف م ما  ستخدام المعرفة و تحقی إدارات من و تعدیلها 

ة المستدامة. ر الو  المیزة التنافس الذ صورة أجدیر  ز  م المؤشرات و أن هذا النموذج یر ة على تقو ساس
ر  رأستجاهات العامة لاإل یزه على أالمال الف مة اإلكثر من تر ة.الق   قتصاد

ة للمنظمة،أ إلىنموذجه هذا أو قد قسم شین  ق مة الحق   و هي: رعة عناصر تعمل معا لتحقی الق
: رأس /أ شر عد األ المال ال ، رأسساس لو  ر شمل على: المال الف بداعات إو  مقدرات العاملین، و 

  تجاهات العاملین.إو  العاملین،
ة، شمل:و  المال الزون، رأسب/  ق ثافة السوق، القدرات التسو   و مؤشرات والء الزون. و 
،المال اإل رأس ج/ شمل: بتكار ة اإلآو  بتكار،نجازات اإلإ و    بتكار.و ثقافة اإل بتكار،ل
شمل: رأس د/ لي، و  ة، المال اله م مي، الثقافة التنظ ل التنظ ة، و اله ات التشغیل و نظم  و العمل

    المعلومات.
    
    

  

                                                            
اسین،سعد   1 ، غالب   .236ص مرجع ساب
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ل     Chen نموذج): 06(رقم الش
  
 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  .282ص ،مرجع ساب ،دارة المعرفةإ ،حمد همشر أعمر  :المصدر             
ن (/6   )Tobin’s Q نموذج تو

اس اإلوضع   قتصادهذا المق James  Tobin ل عام على  حائزال فهو  ،قتصادفي اإل 1981جائزة نو
ة لألصل مع تكلفة  مة السوق ة للمنظمة  "Q"ن أمعنى  .1حاللهإقارن بین الق مة السوق ة الق  إلىتمثل نس

سلوك اإل ،تكلفة إحالل أصولها ستثمارة للمنظمة و التي القرارات اإل ستثمار وو هي طرقة تستخدم للتنبؤ 
ة العامة مثل معدالت الفائدة.تعتمد على العوامل اإل ة أنه من غیر  قتصاد قوم هذا النموذج على  فرض و 

مته أقل من التكلفة اإل انت ق شراء أصل معین إذا  ة،المحتمل أن تقوم المنظمة  انت  إمعنى  ستبدال  ذا 
q  ح فأ عني إقل من الواحد الصح مة األأن هذا  ون من غیر  حالله.إقل من تكلفة أصل ن ق و لذا 

                                                            
ة في منظمات االعمال العصرة،إ سید محمد جاد الرب،  1 رة و المعرف ، دارة الموارد الف   .436ص مرجع ساب

مة المنظمة   ق

س المال الزبونأر رأس المال البشري س المال االبتكاريأر  س المال الهيكليأر   

بداعاإلالمقدرات بتكارثقافة اإلبتكارنجازات اإلإتجاهاتاإل   

بتكارلية اإلآ  

 والء الزبون كثافة السوق القدرات التسويقية

 العمليات التشغيلية  الهيكل التعليمي  الهيكل التنظيمي  نظم المعلومات الثقافة التنظيمية
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شراء  ام المنظمة  ه ق شراء  صل.صول متشابهة لهذا األأالمرغوب ف ام المنظمة  فضل ق خر أصول أو لذا 
متها  ح.أ qن أ أحاللها إكبر من تكلفة أتكون ق   كبر من الواحد الصح

ن عندما وضع و  اس  نموذجهذا ال تو ن مصمما لق ر للمن رأسلم  احثون  و ،ظمةالمال الف لكن قام 
مة اإل  Q Tobin's ستخدامإب Bonit et Stewart 1 آخرون مثل اس لق شر  رأسستثمار في مق المال ال

اس  التكنولوجي للمنظمة و و . رأسمن ثم ق ر ن إ مالها الف یوضح شیئا ما عن قانون  qن نموذج تو
ون  مة األأ أ 2نه أمرتفعا جدا مثال نفترض  qتناقص الغلة فعندما  ن إف ،حاللهإصل ضعف تكلفة ن ق

ة لدیها و ال تتأثر ستثمارة على األإالمنظمة تحصل على عوائد  و تتضرر من قانون تناقص أصول التقلید
  الغلة. 

ن أیر ستیوارت  م لي  qن ستخدام نموذج تو إنه  اس  ة أحیث  و شامل للمنظمة،أمق مة السوق ن الق
اني، رض،األ حالل لألصول الثابتة المختلفة مثل:تكالیف اإل إلىتنقسم  و  ،اآلالتو  المعدات، الم

ار اإلخذ في اإللخ هذا مع األإالتجهیزات... مة العملة،إضافات التي تعود من التضخم و عت و  نخفاض ق
مبلغ آصول فشراء حاسب ستهالك لهذه األالتالي حساب اإل معدل  1000لي   200ستهالك سنو إدینار 

ح إدینار ف مة الحاسب سوف تص ة، 800ن ق ح  دینار في السنة الثان  دینار، 600و في السنة الثالثة تص
ة السنة الخامسة.   و صفر دینار في نها

ن إن إ اسات  Tobin ‘s qستخدام نموذج تو عادل في تأثیره س مة  ة و الدفترة للق بدال من المعدالت السوق
ون تأثیره اإل ة و  .أهالك التناقص اسأ أ قو عندما ترغب المنظمة في المقارنة بین سنوات عدیدة  qن مق

اس من     داء الخاص بها.و األأحیث الق
ا ونات  :ثان اس م ر  رأسق   المال الف

عة األ ، رأسصول غیر الملموسة التي یتكون منها نظرا لطب ر ثیرة إف المال الف ات و قیود  ن هناك صعو
اس، ة الق اإلضافة  تعترض عمل ونات  إلىهذا  ر مع  رأسالتداخل في التأثیر بین عناصر و م المال الف

ة  م ،لملموسة األاالمواد التنظ صعب عزل ت خر ل عنصر من العناصر على و من ثم  ن أإال  .حدةأثیر 
اس  ة تتجه نحو ق ق . رأسجزاء أهناك محاوالت جادة و طرق حق ر   المال الف

  
  

                                                            
1 Megna٫ P٫ et all٫ The impact of intangible capital on Tobin's q  the semiconductor industry٫The                                              
    American Economic Review , v 83٫n°2٫ (May 1993) pp. 265-309. 
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اس  /1 شر  رأسق   المال ال
اس  ن ق شر  رأسم ونات ا المال ال ر من خالل رأسة لساسألأحد الم   1:المال الف

اس اإل*  ر من خالل  رأس تتمثل مخرجات :بتكارق ل من  رأس إطارالمال الف شر في  المال ال
لي رأسفاءة  بتكار،اإل اس اإلالمال اله ن ق م عات، بتكار من خالل، و  ة للمب ة المئو اس النس ففي  ق

اس یتمثل في وضع هدف هو إ M3منظمة  طرقة جیدة مق على  ℅25ن أستخدمت و لسنوات عدیدة و 
ةاأل عاتها السنو ون عمرها على األن تكون من المنتجات أیجب  ،قل من مب رع سنوات منذ أقل التي 
ل فترة أخر فهي تستخدم عدد المنتجات الجدیدة أما منظمات أ نتاجها.إ و الخدمات الجدیدة التي تقدمها 

اس لإل مق ة    بتكار.زمن
قاس اإل عات أبتكار و  ة من المب ة المئو س النس عات حیث تع اس النمو الحد من المب ضا من خالل مق

ة في المنتجات  ،بتكارالناتجة عن اإل   و الخدمات التي تقدمها المنظمة.أو من خالل التغیرات العاد
اس س  :معدل الدوران و الخبرة و التعلم * ق حققون  رأسینع شر في خبرات العاملین الذین  المال ال

مة المضافة للزائن، المؤهالت تسمح للعاملین حیث وضع البنك التجار الكند خرطة للقدرات و  الق
ثم تسجیل الفجوة بین نتائج التنفیذ و توقعات  بوضع مهاراتهم مقابل المهارات التي یتوقعها منهم الزائن.

اس الخبرات و تتمثل في:حد المنظمات األإو قد قامت  الزائن، س لق ة بوضع عدة مقای   لمان
 ف  ة.متوسط عدد سنوات خبرة العاملین في تخصصاتهم الوظ

 .ة بین الموظفین و الزائن فاعل حدد من خالل العمل   معدل الدوران بین الخبراء و 

 ةألا عادل متوسط سنوات العمل في المنظمة. قدم  في الخبرة و هو ما 

  حیث یتعلم موظفي المنظمة من حیث مة  دین و الذین تكون لهم ق ة من الزائن المؤ ة المئو النس
او  ،قتراحاتاإل قدمونها حول المنتجات و الخدمات المقدمة.اإل ،الش  ستفسارات التي 

  ة من الموظفین المبتدئین و التي تكون ة المئو  من سنتین. قلأخبرتهم النس

اس *  ة على أق شر مي: األداءثر ممارسات الموارد ال التي تقوم بها  هناك مجموعة من الممارسات التنظ
شرة من إالمنظمة في  ما یلي:اإلجل زادة أطار الموارد ال ة و تتمثل ف   نتاج

                                                            
1  ،   .442ص سید جاد الرب، مرجع ساب
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الت من خالل ذلك تضع المنظمة فر عمل متكون من عاملین ذو خبرات و تجارب  - فرق حل المش
الت،أالعمل من في مجاالت متخصصة في  ة و واضحة حول  جل حل المش ة مشتر حیث تكون لهم رؤ

سعون األ قها. إلىهداف التي    تحق
ه الفعال حیث تعمل المنظمة على وضع  - ه أمن  ،شخاص ذو خبرات و مهارات معینةأالتوج جل توج

اسات و اإلأالعمال لتطبی  ة.سس العمل المتمثلة في القوانین و الس م   جراءات التنظ
فة ینتقل  - ل وظ ة في  المهارات المطلو د العمال  في من خالل تزو لیها إالتدرب خالل المسار الوظ

  العامل طوال فترة تواجده في المنظمة.
حیث تقوم  - في  ر الوظ فة إالتدو شرة في المنظمة بنقل العمال من وظ جل أمن  ،خر أ إلىدارة الموارد ال
  كتساب مهارات و معارف جدیدة.إ

اس  /2 لي رأسق مة مخازن المعرفة حیث تتمثل في و یتم :المال اله اس ق   1:من خالل ق
اغات، التجارة، سراراأل رة،نتائج اإل الص ارات الف حقوق  عالم،اإل العالمات التجارة، حقوق النشر، خت

رة، ة الف انات، الملك ة على الجودة، قواعد الب . رأسدارة إنظام معلومات  معاییر الرقا ر و یتم  المال الف
ص  اس مخازن المعرفة من خالل معرفة المعدالت المدفوعة عند منح التراخ ة السائدة في أق و حقوق الملك

اس مخازن المعرفة التي لد المنظمة أ"  Ansonستخدم "إو لقد  الصناعة. ه على النقا لق عتمد ف سلوب 
ل  حد أن أفإذا علمت المنظمة  نقطة،خمسین  إلىصولها نقاطا تبدأ من الصفر أصل من أو ذلك بإعطاء 

از صول مثل حقوق اإلاأل حق أنقطة لد منظمة  40ختراع تحق و براءات اإلأمت نقطة  50خر و لدیها 
مة األ ة و ذات جدارة. فتعتبر ق   صول التي لدیها عال

اس  /3 اسه من خالل عدد الزائن :المال الزوني رأسق ن ق الذین یتعاملون معها لشراء سلعها و  م
اس    2:مال الزائن من خالل رأسخدماتها و یتم ق

اس اإل - ط  ندماج و التحالف بین الزائن و المنظمة:ق الزائن الذین تمتلكهم المنظمة و  رأسیرت مال الزائن 
انات التي یتم  ،تحافظ على تعاملهم معها عة هذه العالقة من خالل جودة المعلومات و الب و تتضح طب

ائع و المشتر  ة المتعددة بین ال ات المشار ساعد توافر المعلومات في  ،الحصول علیها من عمل حیث 
مة الجوهرة بین المنظمة و زائنها  مة من خالل الق و موردیها،أتحقی الق ن الحصول على الق م وة ما 

                                                            
1  ، ر في منظمات األأدارة ر إ سعد على العنز ازور للنشر و التوزع،  االردن، ، عمالس المال الف   .264ص ،2009دار ال
، سید جاد الرب،  2   .445ص مرجع ساب
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ة للزائن. اس العالقة  عمال المنظمة،أ عات و نمو في حجم و التي تتم في زادة حجم المب المال مع و یتم ق
ة الزائن للمنتجات و الخدمات المقدمة.إالزائن من خالل مساهمات الموردین و درجة    ستجا

مة العمیل المخلص للمنظمة: - مته  صول الغیر ملموسةعتبر والء الزون من األ ق للمنظمة و یتم حساب ق
مایلي: سب للمنظمة   م

حیث یجب على المنظمة  ،حتفا بهمراح المنظمة الناتجة عن التعامل مع الزائن خالل سنوات اإلأحساب 
شیر أ ل زون لكل سنة. إلىن تتأكد من حصولها على عدد محدد من الزائن و الذ    الرح الناتج عن 

ن القولو في األ م ن اإلأ خیر  م اس نه ال  اس واحد لق ر  رأسعتماد على مق س  ،المال الف مثل المقای
،التي تعتمد على األ ة و التدف النقد ة تحتو على عدد من المؤشرات منها:إ سعار السوق س المال   ن المقای

ة إلى* معدالت الدیون  ة للمنظمة، و تعتبر من إالتي تشیر  :الملك س الحالة المال ة التي تق لى النس
حقوق    سهمها.إالمعاییر الهامة التي توضح مقدار دین المنظمة مقارنة 

ة داخل إشیر  :* التدف النقد ة النقد ، و هو ألى حر و العائد أ نوع من الدخل أو خارج النشا التجار
ل نقو إ نشا أمن  ون في ش ، و  ن وضعه في البنك...أد سائلة قتصاد م ل    لخ.إو تمو

عني * العائد النقد ة للسهم على سعر السهم. جمالي التوزعاتإ: الذ    النقد
ة لمجموع  :صولالعائد على األ*  النس ة المنظمة  مؤشر على مد رح ستخدم  س أو هو  ق صولها، و 

   راح.صول لتولید األستخدام األإدارة في فاءة اإل
ة*  حققه المالك على  :العائد على حقوق الملك عبر عن العائد الذ  المنظمة، و أستثمار إو هو  موالهم 

قرر المالك اإلأ هي تعتبر من  ة قد  ة المستخدمة حیث بناءا على هذه النس ستمرار في هم نسب الرح
ل األأالنشا  . أستثمارات إلى إموال و تحو   خر

اس  ة المتاحة لق الرغم من المؤشرات الكم ر  رأسو  ستخدام تجاها متزایدا إلإن هناك أإال  ،المال الف
الرغم من مخاطر ذلك. ة لهذا الغرض  س غیر مال ادئ ألذلك یر ستیوارت  مقای ة أن هناك ثالث م ساس

اسه خاصة في تساهم في اإل م لم یتم ق ار السل ر و هي: رأسخت   المال الف
طة،أ. یجب 1 س س سهلة  ار إفیجب عدم  ن تكون المقای ل من أخت اس  س لق  رأسكثر من ثالث مقای

لي، ، رأس المال اله شر ة إ إلىاإلضافة  ،الزونيالمال  رأس المال ال ان س إم ع ار مؤشر واحد  و أخت
س األ ل.  رأسداء الكلي لق ر    المال الف
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اس ما هو 2 ة،ستراتیجي األإ. ق انت المنظمة تعتمد في  هم ع منتجات أفإذا  م أنشطتها على ب و تقد
عید ا أ، و خدمات منذ زمن  ة من هذه األإنها تحق مزا ون اإلستراتیج قات نشطة فلماذا  و أتجاه نحو تطب

ة    و جدیدة.أتوسعات عاد
اس  3 رة، األنشطة. یجب  ق ثیرا من الخ التي تنتج الثروة الف ز  اس حیث یر براء في المنظمة على الق

یز على األ عدیدة، المالي ألنشطة ا بنشطة ذات الصلة و اإللكن یجب التر ، رأسرت ر س فقط  المال الف ل
ة و لكن  اسب الرع سنو ة مثل الم انات المال ة مثلأالمعلومات و الب ات  ضا المعلومات غیر المال متطل

رات و تقارر اإلمن الصناعي و سجالت و الصحة و األ و یجب  بتكار و المقترحات و غیرها.بداع و اإلمذ
اس  رة عند ق حق و یخل الثروة الف اس الجانب الذ  یز على ق ة نشطة اإل نشا من األأالتر ستراتیج

  و غیرها في المنظمة.
ع ر و  رأس :المطلب الرا ةالمال الف مة إستراتیج     خل الق

ر في    مة المضافةال أحد ین ر  الوقت الحالي أن أساس خل الق  ، وفي المنظمة هو رأس المال الف
ة للقدرات اإلإ ة ون الترجمة الماد ة و بداع ة للع المعرف م شر هي التي تحدث الفارق نالتنظ صر ال

ع  في ستراتیجي الذ ینشده الكل واإل اتجم ر  رأسستفادة القصو من لكي تتم اإل ، والمستو المال الف
ة، األصولالبد من تسییر  فعال رة  مة هذه األإ إدراكو البد من  الف  إلىذ تدعو الحاجة إصول ختالف ق

ة و  عضها،إتنم عضها اآلو توقیف اإل ستثمار  خر و هذا لعدم الجدو و الفائدة منها على ستثمار في 
عني  طالق.اإل ر  رأسن التسییر الفعال لأمما  لدوره الكبیر  قتصاد المعرفة،مثل الوجه الجدید إل المال الف

مة الم ن  نظمةفي خل ق م ال منها:أعدة  تأخذن أو التي    1ش
نتیجة لتسو المنتجات و الخدمات،تراكم األ -  الداخلي و الخارجي. زون و زادة والء ال راح 
ض التكلفة و تحسین اإل - ة و تخف ستحواذ على تهدف المنظمة لإل نأ ،كتساب موقع تنافسي ممتازإنتاج

ة، ة عال ادة اإلأ حصة سوق  و تحقی عالمة تجارة.أ بتكار التكنولوجي،و ق
مة وف و تقوم المنظمة  ادرات و الممارسات التسییرة بهدف تحقی الق عض الم ال مهمة ألنشطتها أب ش

ة من خالل اإل ، رأسستراتیج ر ح لزاما  رأسمتالكها لإذ عندما تدرك المنظمة إ مالها الف ص ر  مال ف
له أعلیها  ة تحو ف ر في  ة  إلىن تف النس مة  و تتوقف قدرة المنظمة على النجاح في  لیها،إشيء ذو ق

                                                            
ه،  1 حض ة،أستراتیجي لر التسییر اإل سماللي  ة المستدامة للمؤسسة االقتصاد ر و المیزة التنافس   .14ص ،مرجع ساب س المال الف
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قها نتیجة  مة التي ترغب في تحق ة الق ل على نوع ة التحو ، رأسستثمارها لإعمل ر نواع أهم أ و من  مالها الف
م التي تهدف المنظمات  قها ما إلىالق   یلي: تحق

ة المنتجات و الخدمات المحققة من  -   بتكارات المنافسین.إستحواذ على بتكارات المنظمة مع محاولة اإلإحما
  و لمنتجات جدیدة.أسواق أخل معاییر في  -
  للتحالفات الجدیدة. أساستحدید  -
  خل حواجز لدخول منافسین جدد. -

ن للمنظمة تتنوع اإل م ات التي  مة المستخلصة من إ ستراتیج ،  رأسعتمادها بهدف خل الق ر مالها الف
ا ما تقوم المنظمات التي ة  فغال ع منتجات ماد ة منتجاتها المبتكرة من خالل براءة اإل إلىتب و أختراع حما

التالي تحق  بتكار،اإل ع منتجاتها المتمیزة،أو  ة نتیجة ب ن تلك المنظمات تسعى للتوصل أ أ راحا عال
عض اإل ة و  رأسبتكارات من خالل ل شر بجعل منتجاتها ذات جودة عال ة أمالها ال ة و جاذب فضل

منافسیها، مة من  للمستهلكین مقارنة  التالي تعمل تلك المنظمات على تحصیل ق ر سواء  رأسو  مالها الف
ل  ع منتجها،إفي ش ل و في أ یراد ناتج عن ب ز ش ة،ستراتیجي تنافسي( سمعةإمر والء  ، شهرة عال

  ).زائنال
ة قد تحق أفي حین نجد  متلكها أن المنظمات الخدم عها للمعرفة التي  مالها  رأسراحا جراء ب

، شر مة إ ال ه من  رأسذ تتمثل ق و خدماتها أو شهرتها أتعاب مقابل سمعتها أالمال في ما تحصل عل
مة قد تعملما  المقدمة للزائن. عد محددا أذلك  ،على تحصیل ق عة نشا المنظمة  ا أن طب ساس

اتها،إل ن تحصیلها من  ستراتیج م مة التي  . رأسو لنوع و حجم الق ر   مالها الف
ة اإلأ ن إ ر تتطلب ضرورة تحدید مجاالت  رأسستثمار الفعال في هم المتوسطة  نشطته القصیرة،أالمال الف

، لة المد ات  و طو رة مصدرا إلیرادها الحالي تكون محتو ة للمنظمات التي تكون ملكیتها الف فالنس
ة، مة حال المد القصیر،ن األأبینما نجد  محفظتها ذات ق ط  رة ال ترت ل و  صول الف بل ذات مد طو

التالي تعتبر تلك األأذ إ ستراتیجي،إ ون في المستقبل و  ا ما  متها غال رة صول ان تحصیل ق داة الرط ألف
ة  مة الحال ل من الق مة ا إلىو التحو ةالق في متوسط المد أ ،لمستقبل ي الوظ  إلى من المستو التكت

،المستو اإل ل المد زة على إن أذ إ ستراتیجي طو ا ما تعمل  رأسبتكارات المنظمة المر ر غال المال الف
ة و  ل عید. إصورة  ة على المد ال      ستراتیج

    
          



	رأس المال الفكري													  األولالفصل 
	

 

~	93	~	
 

  خالصة:
ر أو المتعلقة بر من خالل دراستنا لهذا الفصل  ر ألى مفهوم ر إق تم التطر  ،س المال الف  ،س المال الف

هأخصائصه و  ،همیتهأ  وناته و األإاإلضافة  ،سالیب المحافظة عل اس لى م ة المتخذة في ق سالیب المحاسب
ر أر  اسه و نماذجه. أ لى مشاكل و إذلك تم التطرق  ،س المال الف ة ق   هم

ر یتمثل في قدرة متفردة تتفوق بها المنظمة على منافسیهاأن ر ألى إو قد خلصنا  تتحق من  ،س المال الف
مة المقدمة للزائن من  ة إجل أتكامل و تفاعل مهارات و خبرات مختلفة تسهم في زادة الق رضائهم و تلب

ات  ،حاجاتهم المنظمات المنافسة. و وجدنا  داءأو تحقی مستو ة مقارنة  ونات أعال ن هناك تكامل بین م
ر الثالث و هي (ر أر  شر أس المال الف ليأر  ،س المال ال ن أمعنى  ،س المال الزوني)أر  ،س المال اله
وناته مجتمعة معاأر  ر هو نتاج تفاعل عناصره و م ل أحیث یؤثر ر  ،س المال الف ش شر  س المال ال
لي نظرا ألنه مصدر اإلأیجابي على ر إ   بتكار.بداع و اإلس المال اله

مة خلساس أن أ ،ضاأما خلصنا  ، المال رأس هو المنظمة في المضافة الق ر ة الترجمة نأ و الف  الماد
ةاإل للقدرات ة و بداع ة و المعرف م شر  للعنصر التنظ  ینشده الذ ستراتیجياإل الفارق  تحدث التي هي ال
ع في و الكل ات، جم ر  المال رأس من القصو  ستفادةاإل تتم لكي و المستو  األصول تسییر من البد الف

رة ة، الف مة ختالفإ إدراك من البد و فعال ة إلى الحاجة تدعو ذإ صولاأل هذه ق  عضها، ستثمارإ و تنم
  .طالقاإل على منها الفائدة و الجدو  لعدم هذا و خراأل عضها في ستثماراإل توقیف و

ن القول و في األ م اتهم ؛ن المنظمة الناجحة هي التي تهتم بزائنهاأخیر  و العمل على  ،حاجاتهم و رغ
طة بهاإالحفا علیهم من خالل  ن التحد الكبیر إلذلك ف ،ستغالل الفرص المختلفة الموجودة في البیئة المح

ة مهاراتهم من  ،هو التأكد من توافر ذو المهارات المتمیزة و تدربهم ،مام المنظمات الیومأ جل أو تنم
ر األ ار و تحسین المنتجاتتطو التالي التفوق على المنافسین و التمیز علیهم. ،ف   و الخدمات و 
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  :تمهید
 نأقتصاد الرقمي حتمت على المنظمات مظاهر اإل إن المنافسة الحادة في عالم األعمال الیوم و    

ة التي تعتمدهاتولي  ا التنافس بیرة للمزا ة  ا أو إضافة  و ؛أهم ا جدیدة. وضرورة تحدیث هذه المزا  مزا
ة تالئم واقع اإل ر قتصاد الرقمي هي رأس المال اللعل أهم میزة تنافس هاإل و ف ح.   ستثمار ف ل صح ش

م  قدرةم نأحیث  ةال قدرتهاأ منظمة على تدع  فراداألستقطاب إعتمد على نجاحها في جذب و  ،تنافس
نها من  ا  ،توافر لدیهم المهارات الضرورةتالذین  ة التي تم انة إلى إلوصول و القدرات العال حتالل م
                                   .السوق  في بیرة
ح     ات أص مثل هدفا إفي ظل هذه التحد ة  ر المیزة التنافس اإمتالك و تطو  نظماتلماتسعى  ،ستراتیج

ه ب ر الذ یلعب دورا مهما في دعم  خدام العدید من األسالیب، أبرزهاستإللوصول إل رأس المال الف
ة م ة التنظ ة المستدامة و تحقی الفعال                           .المنظمة القادرة على إنجاح المیزة التنافس

ة إ المنافسةتسعى المنظمات الحدیثة في ظل البیئة شدیدة    سب میزة تنافس انة تجعلها تحتللى   م
مة للإذلك من خالل  و ،سواقاألهامة في  ستغالل الطاقة إو تحقی التمیز عن طر  زون ضافة ق

رة لألفراد ات  أنلذا فهي تدرك جیدا  ،الف الماد عد  قي لم  الملموسات التي تتماثل فیها  وأالتنافس الحق
ل منظمة عن غیرها. سأر نما في إو  ،خر ألمع المنظمات ا ه  ر الذ تتمیز  د  مالها الف و هذا ما یؤ

ة قد  نأستنتاج الذ مفاده صحة اإل ة للمیزة التنافس ة المصادر التقلید حث إحق نقضى و یجر الیوم ال
نها و التفوق فیها فترات إ و التي یتطلب  ،عن المصادر الجدیدة و لكي یتحق هذا  .طولأعدادها و تكو

أحوال إدارة المنظمة على علم و إتكون  نأیجب  طة بهاطالع  ة المح تحدید  جلأمن  ،البیئة الخارج
لى ذلك یجب إضافة إ ستغاللها و تجنب المخاطر قدر المستطاع.إالفرص المتوفرة في البیئة لكي یتم 

ة لت نأعلى المنظمة  ستفادة منها للتغلب د نقا القوة الموجودة لدیها و اإلیحدتقوم بتحلیل البیئة الداخل
العمل على  جلأهذا من  ل تحدد نقا الضعف و القصور و نأما یجب علیها  ،على المنافسین

ن المنافسون من  حها حتى ال یتم   ستغالل هذا الضعف و التفوق علیها.إتصح
ة طرأظهرت حدیثا خر آمن جانب   أستاذ "Hao Ma"أشارحیث  ،جدیدة لتفسیر المیزة التنافس

ة براینت اإلدارة ل ات المتحدة  في  ةإفي الوال تتكون من قدرة  ؛لى ثالثة مصادر جدیدة للمیزة التنافس
طرقة المنظمة على شراء األ و قدرة  ،من المنافسین أفضلصول التي تساهم في خدمة المستهلكین 
طرقة  سوق  لىإ المنظمة على الوصول و یتطلب هذا تمتع المنظمة  ،من المنافسین كفاأالموارد و السلع 

ل  ،لبیئة الموجودة فیهاافي  ،و القوة ،و المعرفة و الخبرة ،المهارة ة للمنظمة مع  و وجود عالقات خارج
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اء، و قنوات التوزع، من الموردین، ة، و الشر وم كتساب إخیرا قدرة المنظمة على أو  و السلطات الح
طرقة  أنشطتها  ام  فاءة من المنافسین،أالمعرفة و بناء القدرات التي تساعدها على الق حیث  كثر 

ع ل جم ونات األ تش ات و الم ة التي یجب هذه المصادر المتطل . أن یتضمنها ر أساس ر     س المال الف
ن الم    سب مز  نظمةمن خالل ما سب تتم ة تعطیها من  ا تنافس انة ا في نظر  في السوق وقوة  و م
ة التكالیف و ،زائنال ة تدن مواصفات  نفرادها بخصائص وإ أو تمییز المنتجات و ذلك سواء من ناح

طرة على السوق و ةالحصول على  معینة تكسبها الس ة إضاف مة األ حصص سوق م ق راح و و تعظ
سب والء الزائن قاء ضمن المنافسین، ضمان  التالي و تؤمن لها ال ة و  و  ر المیزة التنافس تطو

نة،أالمحافظة علیها   حداث تجدیدات و تحسینات مستمرة فيإ تعمل علىالمنظمة  لیجع طول فترة مم
     خدماتها. منتجاتها و

حث األ  ة ول:الم م  -المیزة التنافس ةأمفاه   - ساس
ات اإل     ة ُتجِمع األدب مة   نظمةمفي القول أن القتصاد ن من تحقی ق ة عندما تتم حققت میزة تنافس

ة فضل اإلستراتیج ه منافسوها  مضافة،  عجز ف ام بذلك؛ أ تحقی  عنالتي تتبناها في الوقت الذ  الق
ة مة بنفس اإلستراتیج  نظماتالصراع بین الم شتداد المنافسة وإفي ظل  في نفس الوقت. و ؛ و نفس الق

ة و جلأمن  ع حصصها السوق ن من الزائن كبرألب ج توس ل مإل عدد مم  نظمةقتناء منتجاتهم، فإن 
اتها وتعم ة المنافسین. نقا قوتها و ل على إظهار إیجاب ق   العناصر التي تتمیز بها عن 
لفة اإلإ    ة المعروفة مثل  ا التنافس م ن المزا ة و المرونة و سرعة التسل نتاج المنخفضة و الجودة العال

ة للتغیرات و التكیف معهاو اإل قها  و ،ستجا ن تحق م ام التي  المنظمات ببناء مقدرات من خالل ق
ما تنسی المهارات  على التعلمالمنظمة  قدرة إلىمستندة  )Core-Competencesجوهرة( الس

ةاإل ات اإلو  ،نتاج ذلك تحسین و تكامل تقن ة و  م فت أنتاج المستخدمة التنظ لیها في الوقت إض
ة جدیدة قائمة على  ا تنافس ة. أساسالحاضر مزا ة في إو  قدرة المنظمة المعرف انت المیزات التنافس ذا 

ن اإل م م  م وجود  ،و تزول سرعاأنها تختفي أو أخرن ل األبن تستنسخ و تقلد من قأطار القد ح
عین لعمل المنظمةأمنافسین  اء و متا ة المستندة إف  قو س المال ألى المعرفة و ر إن المیزات التنافس

ر ال ن  ف ةطار هذه اإلإن تخرج من أم ال لیها تمثل خصائص إو هذا لكون المعرفة التي تستند  ،ش
ن تقلیدها من إ م ة للمنظمة ال     خرن.بل األقستراتیج
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ضاح نشأة و و حث إ ة و سنحاول في هذا الم ة مفهوم المیزة التنافس اإلضافة  ،إبراز أنواع المیزة التنافس
ة و محدداتها و إ ح مصادر المیزة التنافس ة العامةو اإلعادها ألى توض ات التنافس  عواملو  ،ستراتیج

ة و العناصر األ ر المیزة التنافس ة لضمان تطو ة.إساس   ستمرارة المیزة التنافس
ةمفهوم نشأة و : ولاأل المطلب    المیزة التنافس

ة تنتج أساسا من الق    ع المنظمةإن المیزة التنافس ة التي تستط إقناعهم  توفیرها للزائن و مة اإلضاف
یر اإل بها، و انة هامة في التف حتل م ة  ح مفهوم المیزة التنافس ستراتیجي للمنظمة، خاصة لهذا فقد أص

ة ماكینز  و ،عصر العولمةفي  ات؛ من خالل شر عین ة إلى أواخر الس رة المیزة التنافس یرجع ظهور ف
انیون عند غزو األسواق إ  Mc Kinsey Company(1ات (ستشار لإل ا عتمادا على النجاح الذ حققه ال

ة، و ة على الرغم من التغییر في الظروف البیئ فعل قدرتهم على معرفة  العالم ادین إان ذلك  ار م خت
نهم من الدخول في معارك من موقع قوتهم.   التنافس التي تم

ة في اإلنطالقا من الثمانینات بدأت إ رة المیزة التنافس ة  المنظماتنتشار على نطاق واسع بین ف األمر
ل بورتر ( و ات ما تا عد ظهور  ة من  و ،)1985 -1980(في السنوات   )Michel Porterخاصة  بدا

انة حساسة في عالم األعمال وأالتارخ  هذا ة م تسي مفهوم المیزة التنافس ح   ؛ مما أد إلى اإلدارة ص
اتها محاولة فهم معناها و   2.تقن

عتبر    ة  رة  متدادا وإاإلضافة إلى أن مختلف الدراسات تتف على أن مفهوم المیزة التنافس تطورا لف
اردر  ة لر ة في التجارة الدول ة  والمیزة النسب ة حجر الزاو ان مفهوم المیزة النسب المقَدمة في أعماله، فقد 

ة وفي تحدید مسار التجارة ا ة للم مجاالت التخصص و لدول النس م العمل  الدول على حد  و نظماتتقس
ة و عد ذلك ظهر مفهوم جدید هو المیزة التنافس ح التحد الكبیر الذ یواجه رجال اإل سواء،  قتصاد أص

ة إلدارة وا و ة إلى میزة تنافس ل النسب ة تحو ف  3.هو 

ة تطورات شهد مفهوم المیزة  ات التنافس ر و الممارسة خالل القرن العشرن و بدا واسعة على مستو الف
ة تؤثر في األأطالما  ؛القرن الواحد و العشرن ة و داء ن المیزة التنافس و المخرجات و الحصة السوق

ات تسعینات القرن العشرن بدأت  رضا الزون، ات اإلأو منذ بدا ةدارة اإلدب تتناول موضوع  ستراتیج
ة المستدامة(المیزة ا المفهوم من  و تمثل معاصرة ؛)Advantage Sustainable Competitiveلتنافس

                                                            
  .73ص ،2003 للنشر، الجديدة الجامعة دار ،سكندريةاإل التنافس، ستراتيجياتإ تنفيذ و تكوين ستراتيجيةاإل دارةاإل ،نبيل مرسي خليل  1
دكتوراه في العلوم  أطروحةقتصادية (حالة المؤسسات الجزائرية)، فرحات غول، مؤشرات تنافسية المؤسسات االقتصادية في ظل العولمة اإل  2

  .97ص  ،2006،الجزائر ،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ،جامعة الجزائر ،، منشورةاالقتصادية
ماجستير في العلوم رسالة )، ةفي تنمية الميزة التنافسية للمؤسسة (حالة شركة الخطوط الجوية الجزائري ، أهمية اليقظة التنافسيةنحاسية رتيبة  3

  .54، ص 2003 ،الجزائر ،قسم علوم التسيير التسيير، علوم و االقتصادية العلوم كلية الجزائر، جامعة ،منشورة االقتصادية،
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ة و صراع اإلخالل تأكید سمة اإل عة البیئة التنافس اتستدامة التي فرضتها طب ححیث  ،ستراتیج  أص
اس مد تصدر المنظمات في تبني اإل اتق ة فقط بل  ستراتیج ا التنافس غیر محصور في تحقی المزا

ا.  قدرة المنظمة على في مد المحافظة على هذه المزا ة  ط المیزة التنافس ستغالل مصادر قوتها إو ترت
ن إو  م مة لمنتجاتها تفوق ما     1قدمه المنافسون. نأضافة ق
ة التي طورتها المنظمة من خالل اإل إن انة الفردة و الراد ة هي الم ستخدام الفعال المیزة التنافس

المنافسین رن في إو قد  ،لمهاراتها و مصادرها مقارنة  احثون و المف ة اإلدارةنطل ال في  اإلستراتیج
ة عن رؤ مختلفة. قات لكافة المعلومات بوصفها  Butle "2 " عتمدإ فقد  تحدید مفهوم المیزة التنافس تطب

ن  م ة  ذ وصف المیزة إ ،داءاألعلى جانب كد أ" فقد Kotler" ماأ ،ن تمیزها عن منافسیهاأمیزة تنافس
ة  أسلوب واحدعلى األقدرة المنظمة  نهاأالتنافس ان المنافسین  وسالیب أو عدة أ داء  س بإم التي ل

اعهاإ ا  ت ال.و مأحال ةألى إ" Lynchر"شاأفي حین   3ستق میز المنظمة أهي "  :ن المیزة التنافس  شيء 
ل أ ش الدولة ویر  4."نظار زائنهاأیجابي في إو منتجاتها  ة ال تختص  إنما  "بورتر" أن المیزة التنافس

ة تنشنظمةالم مة التي  أ؛ فالمیزة التنافس حیث  نظمةستطاعت مإأساسا من الق ما أن تخلقها لزائنها؛ 
م منافع متفردة في  ة أو بتقد منافع متساو ة ألسعار المنافسین  النس ل أسعار أقل  ن أن تأخذ ش م

ل واع الزادة السعرة المفروضة ش أنها " و 5.المنتج تعوض  ة  المجاالت التي  ُتعَرف المیزة التنافس
ن للمنظمة أن تنافس الغیر من خاللها  ة، وم بهذا فهي تمثل نقطة قوة تتسم بها  طرقة أكثر فاعل

ة أو ق ة أو التسو مواردها  المنظمة دون منافسیها في أحد أنشطتها اإلنتاج ما یتعل  ة أو ف ل التمو
شرة ة على نتائج فحص و"ال ل من نقا القوة و ، لذا تعتمد المیزة التنافس ة  تحلیل  الضعف الداخل

طة و الفرص وإضافة إلى  منافسیها في السوق  المخاطر المح  و 6.السائدة في بیئة المنظمة مقارنة 
قول: " تب  مجرد توصل الم هناك تعرف آخر لـ"بورتر"؛ حیث  كتشاف طرق إإلى  نظمةتنشأ المیزة 

                                                            
1  Farese٫ L٫ Kimbrell٫ G et Woloszyk٫ C٫ Marketing Essentials٫ Mc Graw Hill٫ New York٫ 2003٫p 68. 
2 Butle٫ F٫ Customer Relationship Management: concepts and tools ٫Elsevier Butle‐Worth Heine many 

Oxford٫2004٫p103.  
3  Kotler٫ P٫ Marketing Management: Analysis٫ planning٫ implementation٫ and control٫ Prentice‐Hall٫New 
Delhi٫1997٫p53. 
4  Lynch٫R٫ Corporate Strategy٫ 2nd ed ٫ prentice‐Hall inc٫New Jersey٫2002٫p153. 
5  Michel Porter, L’avantage Concurrentiel, Paris, Dunod, 1999, P 8. 

مرجع ، أثر عمليات إدارة رأس المال المعرفي في تحقيق المزايا التنافسية لمنظمات األعمال، ، معن وعد هللا المعاضيديأحمد ميسر إبراهيم   6
  .6ص  ،سابق
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مقدورها تجسید هذا اإل ون  ة من تلك المستعملة من ِقبل المنافسین؛ حیث  اف كتشجدیدة أكثر فعال
ا مفهومه الواسع ، و"میدان ة إبداع  مجرد إحداث عمل   1.معنى آخر 

ةStrategorتعرف مجموعة ستراتیجور( ة عن الحالة التي تكون "  :) للمیزة التنافس تعبر المیزة التنافس
ة  المنافسین أفضلفیها المنظمة في وضع  متالكإمتالكها لكفاءات معینة ینجر عنها ذلك إل و ،مقارنة 

  2."المنظمة لعوامل نجاح تخص قطاع النشا
ة هي ذلك المفهوم اإل  س الوضع التنافسي النسبي الجید وإذا فالمیزة التنافس ع المستمر  ستراتیجي الذ 
ون معها ال نظمةلم م منتجات ذات خصائص متفردة  ل تقد حیث یتجلى في ش  زون ما إزاء منافسیها؛ 

م م مة عن منتجات المنافسین ومستعدا للدفع أكثر أو تقد   3.أسعار أقل نتجات ال تقل ق
قة نالحظ من خالل ما سب و   ة للتعارف السا ة ینصرف إلى أن  بنظرة تحلیل معنى المیزة التنافس

ع من خاللها المنظمة أن ُتمیز نفسها عن منافسیها ة التي تستط ف و  ،و تحق التفوق و التمیز علیهم الك
قها عض هذه العوامل تمثل  درجة تأثیرها، و و أنماطهاهو محصلة العدید من العوامل المختلفة في  تحق

ة و و ة ماد ا تنافس س مزا ن تجسیدها  تع م ة  ق طول  تحسین الجودة و نخفاض الكلفة وإ فعالحق
سمى لخ، وإالخبرة... ل ما  ة. المیزة محصلة هذه العوامل تش   التنافس

ن  و م ن أالتالي  م قة حیث  ة من مجمل التعارف السا ن نستخلص تعرف إجرائي للمیزة التنافس
ة القول أن  ع المنظمة من خاللها  هي:المیزة التنافس عن  على منافسیها التفوق الوسیلة التي تستط

ةإطر  ا عدة  لى تحقیإو الذ سیؤهلها  ثر التهدیداتأو الحد من أ ،ستغالل الفرص الخارج مزا
ة  جد منخفضة، أسعارتطبی  منها الحصول على هوامش مرتفعة، و  كبرأالحصول على حصة سوق

انة الصدارة فإ هأي السوق حتالل م   .و القطاع الذ تعمل ف
ة و خصائص: ثانيالمطلب ال ة أهم   المیزة التنافس
ة إن عة متغیرة و نسب و  ،الخصائص و الصفات التي تتمیز بهما المنظمة عن منافسیها ذات طب

المنتوج األنشطةتمس  ة(أنواعهاو الخدمات  ،التي تقوم بها  ملة) األساس ة  ،و الم ف و  ،اإلنتاجو 
م ة األنشطةو  ،التنظ ق مصادر مختلفة  وأهذا التفوق النسبي الناتج عن عدة عوامل  إنو  الخ.....،التسو

                                                            
1  Michel Porter, L’avantage Concurrentiel des nations, Inter Editions, 1993, P48. 
2 Strategor٫politique général des l’entreprise٫3eme édition٫ paris , dunod٫ 2001٫p529. 

 تنمية الكفاءات على الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية، (مدخل الجودة و يحضية، أثر التسيير االستراتيجي للموارد البشرية وسماللي    3

، 2005الجزائر،  ،التسييركلية العلوم االقتصادية و علوم  ،جامعة الجزائر ،غير منشورةدولة في العلوم االقتصادية،  دكتوراه أطروحةالمعرفة)، 

   .7ص 
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ة التي تتمیز بها الم س مستو القدرة التنافس ل عام ف ،نظمةع ش ستغالل إن نجاح المنظمة في إو 
ة.     قدراتها و مؤهالتها یتطلب توفر مجموعة من الخصائص و الشرو في میزتها التنافس

ةخصائص  :والأ   المیزة التنافس
ةحتى یتضح مفهوم  ل واضح المیزة التنافس ما  ،خصائصهاظهار إالبد من  ،ش رها بإیجاز ف و التي نذ

   :أتي
  ة تبنى على ه ختالف وإالمیزة التنافس س على تشا تصاغ على التمایز و  نهاأمعنى  ،ل
 ختالف مقارنة مع المنافسین.اإل

  ا زة جغراف ن تحدیدها على أ معنى ،عادة ما تكون مر م ساس جغرافي من خالل المحافظة أنه 
 .و المدینةأ
 ل سها على المد الطو ة یتم تأس عید ب ،المیزة التنافس ارها إمعنى تؤسس على المد ال عت

رها و تجدیدها. سرعة عندما یتم تطو الفرص في المستقبل و ال تزول   1تتعل 

 فاءة  إنها س في  مة ما تقدمه للزائن.  أداءتنع  المنظمة ألنشطتها و في ممارسة مهامها و في ق

  ن من تحقی التفوق و ةتم  للمنظمة على المنافسین. األفضل

 .مة لها  تصدر عادة من داخل المنظمة و تخل ق

 ست مطلقة. أنها المقارنة و هي ل ة و تتحق   2نسب

 ة من جهة أن ات البیئة الخارج  .أخر من جهة نظمة و موارد الم ،تكون متجددة وف معط
 قها في المدیین  نظمةو النتائج التي تر الم األهدافستخدام هذه المیزات مع إیتناسب  أن تحق

ل.  القصیر و الطو

المالحظة في هذا الصدد ة فعالة نهأ ،و الجدیر  یتعین توافر مجموعة من  ،و لكي تكون المیزة التنافس
  3:الشرو و هي

 سبقية على المنافسين.ي تمنح األأ ،حاسمة 

 ةمعنى  ،ستمرارةاإل ان  ستمرارها عبر الزمن.إ إم

 ة ان  .لغائهاإ وأ و تقلیدهاأمحاكاتها صعب على المنافسین  أ ،الدفاع عنها إم

                                                            
1 Michel Porter, Op cit, P xiv. 

س المال أر :الملتقى الدولي حوللى إبحث مقدم  ،رأس المال الفكري كميزة تنافسية للمؤسسة الفندقية ،علي زيان بروجة ،حمو زروقي أمال  2

  .8ص ،2011،جامعة.الشلف ،الجزائر ،ديسمبر 14 -13يومي  ،الفكري في منظمات االعمال العربية في ظل االقتصاديات الحديثة
3 Spitezki ٫H٫ la Strategie D’entreprise: compétitivité et mobilité٫Ed. Economica ٫paris٫1995٫p53. 
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ة  ة،تضمن هذه الشرو مجتمعة فعال ل شرأل المیزة التنافس اآل ن  ن شر الحسم أحیث  خر،مرهون 
شر اإل شر و هذا األ ستمرارة،مقرون  ة الدفاع. إخیر مرهون  ان  م

ا ةأ :ثان ة المیزة التنافس   هم
ةأ تبرز  ة للم هم النس ة  ة نظمةالمیزة التنافس   1:من خالل الجوانب التال
 ا م ا و  ةو  ،تعطي للمنظمة تفوقا نوع ح لها تحقی نتائج  أفضل التالي تت على المنافسین و 
ة. داءأ  عال

 ات الزائنتساهم في التأثیر اإل اقي المتعاملین مع المنظمة و تحفیزهم  ،یجابي في مدر و 
ر التعامل.إل  ستمرار و تطو

 اإل ة تتسم  ح للمنظمة األمرن هذا إف ،ستمرارة و التجددلكون المیزة التنافس عة التطور و  یت متا
عید.  التقدم على المد ال

  من لدن المنظمات المنافسة في القطاع  ،هامة لمواجهة التحد الذ ینتظر المنظمة أداةتمثل
ة  ،المعني ة و قدرتها على تلب ة معرفتها التنافس ام المنظمة بتنم أتي ذلك من خالل ق اجات إو  حت

ات و المهارات عن طر  ،الزائن في المستقبل القرب ةتوحید التقن نها من  اإلنتاج صورة مقدرات تم
ل سرع. ش  التكیف للفرص المتغیرة 

  ة ة مستندة على موارد المنظمة و قدرتها و مجاالتها فإنها تعطي حر نظرا لكون المیزة التنافس
ة للمنظمة. ات الداخل ة للعمل  دینام

  ة المنافسین كبرأو  أفضلالحصول على حصة سوق اسا  ما حققت الرضا و القبول  إذا ،ق
ما یتواف مع  ،المطلوب لد المستهلكین ة أهدافهاو    المخططة. اإلستراتیج

  ارا مهما لتحدید ن المنظمات الناجحة تتمیز بإیجاد المنظمات الناجحة عن غیرها ألتمثل مع
صعب تقلیدها قنة من  ستمرار،إب و محاكاتها نماذج جدیدة منفردة  مة لها قد أألنها مت ن النماذج القد

حت ل واسع و  أص ش املأمعروفة و متاحة   2.لها ن المنافسین على علم 

عاد :المطلب الثالث ة  و محددات أ   المیزة التنافس
ة بناء  أنالشك  ةعمل فحص دقی لكل  إلىبل تحتاج  ،ال تتم بین لیلة و ضحاها المیزة التنافس

ات ان لة خاصة في الم ،و المصادر المتاحة في بناءها اإلم ة طو  نظماتو التي قد تستغرق فترة زمن
                                                            

  .40ص ،مرجع سابق ،دارة التصميم بتحقيق الميزة التنافسيةإعالقة  ،دانه خالد عمرو  1
 للسمنتدراسة حالة الشركة العامة  ،التخطيط االستراتيجي و دوره في تحقيق الميزة التنافسية ،عبير محمد حسون كرماشة ،يوسف حجيم الطائي  2

  .21ص ،2010 ،جامعة الكوفة ،19العدد  ،الجنوبية
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ة ذات  ة و ألى إسوف نتطرق  األساسو على هذا  الواسع. اإلنتاجالصناع عاد و محددات المیزة التنافس
اة هذه األسلت سیتمالتي من خاللها    خیرة.ط الضوء على دورة ح

عاد :أوال ة أ     المیزة التنافس
ط تحقی   ة یرت عدین  المیزة التنافس     :هما أساسینب
ة لد  /1 مة المدر ام :ائنز الالق اتستغالل اإلإالمنظمات ب معنى ق ان مة  م المختلفة في تحسین الق

ها الالتي  ساهم في بناء المیزة  ،للسلع و الخدمات التي تقدمها تلك المنظمات زون یدر ة لهامما   ،التنافس

اإلضافة  مة  المنتج مد اإل ،لى السعر و الجودةإحیث یتضمن مفهوم الق الخدمة و خدمات ما  وأقتناع 
ع.   عد الب

مة أو أمتالك واحد إعقد من مجرد أ مر ن األأو هناك من یر  ة تحسین الق غ كثر من هذه العناصر 
ة لد  ة  ،الزائنالمدر طل علأ معهممثل العالقة الغیر عاد العالقة مع الزائن و  إدارة) CRM(هو ما 

عرف على  عات"  نه:أالذ  ل من المب تكامل "  ضا:أو هو  ،"وضع تنسی مستمر بدون حدود بین 
ا لتحسین العالقة مع الزائن اإلاأل فراد،بین األ الزائن  )،e.clientsلكترونیین (سالیب و التكنولوج

    1."الموردینحتى  الداخلیین،

ة لد الزائن إ مة المدر ن تستند أ) البد CRMعتماد(إ ساس أتجاه المنظمة القائمة على إن تحسین الق
ادئ:أعلى    رعة م

  ).Fidélisationزادة والء الزائن( .1
  مواجهة ضغط المنافسة. .2
ة إعطاءالحصول على عنصر التمایز القائم على  .3   .زائنلخدمة ال أولو
4. . ة التسو   زادة فعال

ما ة هو تلك  أساسن أ) Dwight gertz et Joao baptistaل من ( یر  و  تحقی المیزة التنافس
أعین الزائن المنافسین  مة الممیزة مقارنة  ة من طرف الزائن  ،الق مة مدر عرض ق من  كبرأو الذ 

م مفهوم  رأس إدارةو تؤد  منافسین فسوف یجني حصص من السوق.ال ر دورا مهما في تدع المال الف
مة لد الزون  ةعد من الدعائم  الذالق وناتها  األساس یز على م ة من خالل التر لتحقی المیزة التنافس

    2.خصائصهاو 
                                                            

1 Jean Brilman٫le meilleures pratiques de management٫4emè édition٫éditions d’organisations٫ paris٫ France ٫ 
2003٫p172. 
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  :التمیز /2
ة  ن تحقی المیزة التنافس ضام سهولة تقلیدها  أومن خالل عرض سلعة  أ ع المنافسون  ستط خدمة ال 

و لكي یتحق ذلك البد من الحصول على المصادر التي تحق التمیز و المتمثلة  .عمل نسخة منها وأ
  1:مصادر و هي أرعةفي 

ة .1 ة تحت ظروف و شرو خاصة ممیزة عن  متالكإو هي  :الموارد المال ل المنظمة لطرق تمو
الت  حیث یتعذر على هؤالء الحصول على تلك التمو   .األسعار بنفسمنافسیها 

ة .2 قة :الموارد الماد ة السا ا نتاج العمل حد  إلىو التي عن طرقها قد تصل المنظمة  ،و هي تقر
ط أدواتمتالك إ ات  ة و سعر و تجهیزات و آلالت و تقن ا ذات جودة عال رق خاصة تكون غال

ةالستغاللها تتوج في إستعمالها و إو عن طر  األخیرةهذه  ،منخفض ل منتج  نها في  ةخدم وأعلى ش
غة متمیزة عن قرناتها.   ص

شرة .3 شر فهذا  ،في المعادلة األهمو هو العنصر  :الموارد ال متلكه من المورد ال و  مهارات و ما 
ات  اشرة على عمل مثل العنصر الجوهر في خل التمیز للمنظمة نظرا إلشرافه و عالقته الم فاءات 

  الخدمة للزائن. إسنادو  اإلنتاج
ات .4 ان ة اإلم م شرة،أدارة إو هي قدرة المنظمة على  :التنظ ة نظمتها ال ق ة  أفرادهاو  ،التسو فعال

اتلمواجهة  اجاتإو سد  التحد ل هذه  زائنها، حت اتو تش ان ةالمساهمة في التمیز من  اإلم  األهم
ان في  مة لمنتجاتها و خدماتها و التي من الصعب  إعطاءم   .نیمنافسال تقلیدها من طرف و النادرأق

ا ة :ثان   محددات المیزة التنافس
ة للمنظمة من خالل متغیرن    2:عدین هامین هما أوتتحد المیزة التنافس

ة /أ ة للم :حجم المیزة التنافس بیرة و نظمةإن المیزة التنافس انت  ة و لما  ة  واضحة، جل سواء من ناح
ة التمییز، فرض على ال التكلفة أو من ناح صرف أمواال  المنافسة بذل جهودا معتبرة و منظماتفهذا 

ن من التغلب علیها و طرتها في السوق، اهظة حتى تتم طال س التقلیل من المستهلكین التالي  و إ
عین لها و منتجاتها، التا اة معینة  من جهة أخر  المعجبین  ة تمر بدورة ح ن القول أن المیزة التنافس م

ل  و ما هو الحال في المنتج،  :المواليهو ما یبینه الش

  

                                                            
  .15ص ،2004، الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،الموارد البشرية مدخل لتحقيق الميزة التنافسية ،بكر أبومصطفى محمود     1
  .44ص ،مرجع سابق ،التصميم بتحقيق الميزة التنافسيةعالقة إدارة  ،دانه خالد عمرو   2
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ل رقم ة :)07(الش   محددات المیزة التنافس

  

ة في مجال األعمال، مرسي خلیل، نبیل المصدر: ندرة المیزة التنافس ة، ،اإلس  ،1996 الدار الجامع
  .86ص

ة و یتضح هي: من خالل هذا المنحنى مختلف المراحل التي تمر بها المیزة التنافس  
م  عأ* مرحلة التقد ة للمنظمة أطولتعد من  :و النمو السر النس ة المراحل   ،المنشئة للمیزة التنافس

یر و اإل إلىلكونها تحتاج  شر و المالي و المادالكثیر من التف فعل ،ستعداد ال  و في هذه المرحلة و 
ة المنافسین(منتجإالتي  المیزة التنافس قها مقارنة   فإنها ،...)إشهار ،توزع ،سعر ،ستطاعت المنظمة تحق

عدم  نتیجة ،تقبلها من قبل المستهلكین تعرف نموا معتبرا و سرعا فعللى السوق و إتنزل هذه المیزة 
ن القول  ،و تأخر رد فعل المنافسینأوجود منافسة  م ستثمارات إهذه المرحلة تتطلب  نأو من هنا 

ح للمنظمة التفوق على المنافسین.إضخمة و  ا المتقدمة التي تت   1ستخدام التكنولوج
ة تعرف المنافس هذه المرحلة تمثل و :المنظمات المنافسة* مرحلة التبني من قبل  ن على المیزة یبدا

ة للم ة، مد تأثیرها على المستهلك و و ،نظمةالتنافس شتى الطرق  على حصصهم السوق حاولون  ف
ة أو تحسینها، ات و ستقرار وهنا تعرف المیزة نوعا من اإل و العمل على تبني هذه المیزة التنافس  الث

فعل تزاید عدد المنافسین. ع  ن أقصىالوفرات هنا  ن و تكو  التش م   2.ما 
ود(التقلید) ل ما لدیها من قوة و :* مرحلة الر أن المنافسة تعمل  ا   في هذه المرحلة یتضح جل

ة طال مفعول هذه المیزة التنافس ات من أجل إ ان ن من جلب  ؛و محاكاتها ؛تقلیدها و ؛إم حتى تتم
قي و المستهلكین نحو منتجاتها، معنى آخر فإن هذه المرحلة تمثل الظهور الحق الجلي لرد فعل  أو 

                                                            
 ،جامعة الحاج لخضر ،غير منشورة ،أطروحة دكتوراه ،دراسة مجمع صيدال لصناعة الدواء ،التسويق و المزايا التنافسية ،سامية لحول 1

  .51ص ،2008،الجزائر
  . 25ص ،مرجع سابق ،التنافسية للمنظماترأس المال الفكري و دوره في تحقيق الميزة  ،براهيم صالحإرضا  2



ة                             لث                                             الفصل الثا المیزة التنافس 	
 

~	105	~	
 

ة للم المنافسین، ود للمیزة األصل قیتهاو تراجع  المنشئة لها نظمةفتبدأ بذلك مرحلة الر التالي  و 1.أس
ة السا ر میزتها التنافس قاء و قة ویتحتم علیها العمل على تطو ن من ال  ستمرار،اإل تحسینها حتى تتم

ل  ة  و )،06رقم (ما هو موضح في الش اة جدیدة للمیزة  ،2رقم في المیزة التنافس أ إعادة دورة ح
ة و اإل نظمةذلك عندما تتأكد الم التنافس ة أنها غیر قادرة على مواجهة المنافسة  عتماد على المیزة الحال
قة، طرت بواسطتها على السوق لفترة معینة و أو السا   .التي س

ل سرع، إلىتظهر الحاجة في هذه المرحلة  :* مرحلة الضرورة ش رها  ة و تطو و أ تحسین المیزة الحال
ة على  أخر میزة  إنشاء مة  أسسمبن الذات تظهر الحاجة  ،زون كبر للأتحق بها ق و في هذه المرحلة 

ا المتقدمة و دورها في  ألنه في الحالة  2ستمرار تنافسیتها.إمیزة جدیدة للمنظمة تضمن لها  إنشاءللتكنولوج
ة ة الحال ة فإن مصیر المیزة التنافس س ة و و (األولى) هو الزوال، الع سمى بتنم ر  لهذا نجد ما  تطو

ة ة المتواصلة)، المیزة التنافس ة المنتجإمما یؤد إلى  (المیزة التنافس عاته، و نخفاض مردود  التالي و مب
انت محفظة منتجاتها غیر متنوعة. الخسارة، الخطر و نظمةیهدد الم     خاصة إذا 

ن القول  األخیرو في  ة،نه من الصعب للمنظمة تحقی سمة اإلأم سبب  ستمرارة لمیزتها التنافس
ضافة إ ثرها،أو تحیید أالجهود المعتبرة التي تبذل من طرف المنظمات المنافسة للتغلب على میزة المنظمة 

شهده مجال ألى إ قصر عمرها نظرا لما  ة تمتاز  ا التنافس في عصرنا هذا من  األعمالن تلك المزا
ع، تغییرات في المنتج، أحداثبتكارات مذهلة تخص إ ص  لخ،إ...التوزع طرق التصن ل ذلك تقل و مرد 

ة بین إنتاج المعرفة و قها نتیجة الثورة الت الفترة الزمن ة التي تمیز عالم األعمالتطب   .كنولوج
ات الم نشاطات و تساعإ عبر عن مد :نطاق التنافسب/ ة  نظمةعمل ا تنافس التي قد تكسبها مزا

ة، ق ة حق فنطاق  الوصول إلیها، نظمةالتي تهدف المذلك حسب حجم نشاطاتها أو األسواق  و إضاف
ن  م حق وفرات في التكلفة عن المنظمات المنافسة،أالتنافس على مد واسع  على  األمثلةو من  ن 

ة واحدة، ة و خبرة فن ة مشتر الت فن م تسه ة مختلفة إ ذلك تقد ستخدام منافذ التوزع لخدمة قطاعات سوق
یز على  أخرو من جانب  و مناط مختلفة،أ ة من خالل التر ن للنطاق الضی تحقی میزة تنافس م

أقل تكلفة  م منتج ممیز.أقطاع سوقي معین و خدمته     و تقد

                                                            
منشورة، جامعة مؤتة، محمد جميل العضايلة، أثر الخيارات اإلستراتيجية في الميزة التنافسية في شركة البوتاس العربية، رسالة ماجستير،   1

  .55، ص2004االردن،
األعمال، غير منشورة، ، دور إدارة الكفاءات في تحسين الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية الجزائرية، رسالة ماجستير في إدارة أنيس كشاط 2

  .16، ص2006، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، الجزائر،جامعة سطيف
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ن التوصل إلى أن هناك و عاد أرعة  م ة أ نها أن تؤثر على المیزة التنافس م   1:و هي لنطاق التنافس 
س مد تنوع مخرجات  و الذ :* القطاع السوقي هنا یتم  و ،الذین یتم خدمتهمزائن ال و منظمةالع

ل السوق.اإل یز على قطاع معین من السوق أو خدمة  ار ما بین التر   خت
ع) أو  منظمةعبر عن مد أداء ال :)الرأسي(التكامل  سيأالر * النطاق  ا(قرار التصن ألنشطتها داخل
اإل ا  المقارنة مع  الشراء).(قرار  عتماد على مصادر التورد المختلفةخارج فالتكامل الرأسي المرتفع 

ا التكلفة األقل أو التمییز حق مزا ح التكامل درجة أق و ،المنافسین قد  من المرونة  لمن جانب آخر یت
   في تغییر مصادر التورد(أو منافذ التوزع في حالة التكامل الرأسي األمامي). منظمةلل

ة أو الدول التي تنافس فیها ال مثل :* النطاق الجغرافي سمح النطاق  و ،منظمةعدد المناط الجغراف
ة واحدة من األنشطة و منظمةالجغرافي لل م نوع ة في تقد ة من خالل المشار ا تنافس  بتحقی مزا

ة مختلفة ة الموارد) الوظائف عبر عدة مناط جغراف ة هذه المیز  حیث ،(أثر مشار ة  ةتبرز أهم النس
 نحاءأمختلف في  منتجات أو خدمات ه منتقدم من خالل ما ،التي تعمل في نطاق عالمي منظمةلل

   العالم.
ط بین الصناعات التي تعمل في ظلها ال :* قطاع الصناعة ط   .منظمةعبر عن مد الترا فوجود روا

ة  بین األنشطة المختلفة عبر عدة صناعات، ا تنافس ن  إذ ،عدیدةمن شأنه خل فرص لتحقی مزا م
ا أو األفراد أو الخبرات عبر الصناعات المختلفة التي تنتمي إلیها إ الت أو التكنولوج ستخدام نفس التسه
تور و جامبل" منظمةتحصل  على سبیل المثال، ،منظمةال ات أو وفورات هامة في إعلى  "برو قتصاد

ة وإا الصناعات المختلفة التي تعمل بها حیث أن العدید من منتجاته  تشترك في أنشطة الشراء، ستهالك
ة التي تالئم  إلىالمنظمة تسعى  نإف خر أمن جهة  منافذ التوزع. اإلنتاج، حث عن المیزة التنافس ال

اس  ،قدراتها و تنسجم و میدان نشاطها ة لق الدینام ط تتصف  عد ذلك وضع معاییر و ضوا لتحاول 
  حتى تحق النتائج المرجوة. ،و الحدود التي تنظمها اإلطاردرجة صواب المیزة المعتمدة و التعرف على 

ة في نشا معین porter(أن اإلطارو نشیر في هذا   إلى) قد صنف العوامل المحددة للمیزة التنافس
  2:مجموعات هي أرعة

 و مد توافرها. اإلنتاجظروف عوامل  -

                                                            
دراسة حالة مؤسسة المشروبات  الغازية  ،لمؤسسات المتوسطة و الصغيرةدور اإلبداع و االبتكار في إبراز الميزة التنافسية ل ،سمية بروبي  1

 ،2011،الجزائر،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ،جامعة  فرحات عباس سطيف ،منشورة ،في العلوم االقتصادية ماجستيررسالة  ،مامي
  .168ص

 لى الملتقى الدولي حول: رأس المالإلمؤسسة ميزة تنافسية، بحث مقدم ، رأس المال الفكري و دوره في إكساب افيروز رجال ،شريف غياط  2
  .14ص ،2011،الشلفجامعة  ،الجزائر ،ديسمبر 14 -13يومي  ،الفكري في منظمات األعمال العربية في االقتصاديات الحديثة
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 .أنماطهو تأثیراته و  أهمیتهظروف الطلب من حیث حجمه و  -
طة و المساندة  - ة الصناعات المرت   .لنشا المنظمةوضع
ة.الوضع اإل -   ستراتیجي و التنافسي للمنظمة من حیث وجود البیئة المعززة للقدرة التنافس

حث الثاني ة أنواع :الم   و مصادر المیزة التنافس
ة ة  أهمیتهاو خصائصها و  ،عد التعرف على نشأة و مفهوم المیزة التنافس سنقوم في هذا  ،نظمةللمالنس

حث بتحدید ة و مصادرها األنواع الم ة للمیزة التنافس س عد ذلك نشیر  ،الرئ م على إثم  لى معاییر الح
اسها ة. سساأللى إنتطرق  األخیرو في  جودتها و مؤشرات ق    العامة لبناء المیزة التنافس

ة األنواع :األولالمطلب  ة للمیزة التنافس س    الرئ
ات حول تختلف الكت ةأا ة  من أنواعن هناك خمس أ Koufteros1، فیر نواع المیزة التنافس المیزة التنافس
حددها مة لد الزائن، الجودة، السعر، في: و  م،ضمان  الق ات في أ ما أ بداع.اإل التسل دارة إغلب الكتا

ة أعمال فإنها تصنف األ سین و هما میزة التكلفة األ ىلإنواع المیزة التنافس قل و میزة تمییز نوعین رئ
  2المنتوج.

  التكلفة األقل :أوال
م و قدرة المنظمة على تصم ة المعتمدة على التكلفة األقل  ع و تتمثل المیزة التنافس تسو منتج  تصن

ة إلى تحقی عوائد  قل تكلفة مقارنة مع المنظمات المنافسة، وأ ن أ معنى كبر،أما یؤد في النها م نه 
مة أقل من  األنشطة المنتجة للق فها المتراكمة  انت تكال لمنظمة ما أن تحوز على میزة التكلفة األقل إذا 

صفة  ،األدنىلى حدها إ ن تنخفض التكالیفأذ یجب إنظیرتها لد المنافسین.  ة بل آو لن یتحق ذلك  ل
اإل ،و عمالها قدرات و مهارات مدیرهاون نتیجة التسییر الفعال ل عتماد على تفعیل مجموعة من و هذا 

ن ،مل مثل التحفیز الماد و المعنو العوا ة  األمر ثقافة المنظمة...الخ، ،التكو قود الى تدن الذ 
نى للمنظمة الوصول إلى هذه المیزة، فإنها تجد نفسها مجبرة على فهم األنشطة حتى یتس و 3التكالیف.

مة) للمنظمة و نظمةالمختلفة التي تؤد في الم مة (سلسلة الق حلقة الق سمى  التي تعتبر من  أو ما 
ة   .4المصادر الهامة للمیزة التنافس

                                                            
1  Nabil Mazoughi٫ Nedra  Bahri٫ L’intelligent  ou  supply  chain management  par  les  entreprisses  tunisiennes: 
l’impact sur la fonction sur logistique٫ sousse٫  tunisisie٫2‐3juin٫2005, p108. 
2 Michel Porter, Op cit, P 96. 

التنمية البشرية و  :الملتقى الدولي حوللى إبحث مقدم  ،دور التسيير الفعال لموارد و كفاءات المؤسسة في تحقيق الميزة التنافسية ،الداويالشيخ   3
   .260ص ،2004 ،جامعة ورقلة ،الجزائر ،مارس 10 -9يومي ، تصاد المعرفة و الكفاءات البشريةقإفرص االدماج في 

      .99فرحات غول، مرجع سابق، ص   4
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ازة على میزة التكلفة األقل:1    . الح
ازة على میزة  ة  عتماد علىالتكلفة األقل یتم اإل للح م الجید  عواملمراق تطور التكالیف؛ حیث أن التح

سب الم المنافسین  ما یلي: میزة التكلفة األقل، و نظمةفي هذه العوامل مقارنة  ة       تكون المراق
ة التعلـم: المستخدمین على حد  المبذولة من ِقَبل اإلطارات و التعلم هو نتیجة للجهود المتواصلة و أ/ مراق

یز على تكالیف الید العاملة فحسب؛  بل یجب أن یتعداه إلى تكالیف سواء، لذلك یجب أال یتم التر
ات و مة النفا لیتم ذلك  تحدید أهدافه و مطالبین بتحسین التعلم و دراء؛ فالماألنشطة األخر المنتجة للق

المعاییر المالتعلممقارنة درجة  یجب   1.عمول بها في القطاع، ثم مقابلتها 
ة الرزنامة ل  :ب/ مراق ش عض القطاعات من میزة التكلفة األقل  اقة إلى  عادة ما تستفید المنظمات الس

ونها تتموقع في أحسن المواقع و متواصل، و تتعامل مع  توظف أفضل المستخدمین و یرجع ذلك إلى 
، موردین ذو خبرة و عض القطاعات األخر ة، أما في  ون أفضل إما اإل فإن الترث و درا نتظار 

ا جدیدة ینافسون بها  ا المستخدمة سرعة التغیر، فیدخل المنتظرون إلى القطاع بتكنولوج لكون التكنولوج
اقون، و ات المنافسین و الس غرض دراسة سلو عدها  الضعف لدیهم، و كتشاف نقا القوة وإ إما 

أكثر معرفة لألو  ة السائدةالدخول إلى القطاع    2.ضاع التنافس
ة الحجم ازة على وسائل إنتاج جدیدة، التوسع  :ج/ مراق یلة المنتجات، الح ع في تش ل من التَّوس ن  م

ض التكالیف ثف من تخف قي م م التكالیف یختلف من  ،في السوق أو نشا تسو ح غیر أن الحجم الذ 
. فمثّال الرفع نشا إلى آخر، و من حجم منتج معین على المستو المحلي أو  من منطقة إلى أخر

ع أو تكالیف التوزع الماد للمنتج ض تكالیف قوة الب ، قد یؤد إلى تخف تجدر اإلشارة إلى  و ،الجهو
حث عن  ات الحجم، یجب أال ُحدث تدهوًرا في األنشطة األخر وإأن ال منه توخي التوازن في  قتصاد

حث هذه. ة ال   عمل
ة  ة؛ و نظمةحدث أن تعمد الم :جراءاتاإلد/ مراق صفة طوع قد یرجع ذلك إلى  إلى تطبی إجراءات 

عض  و ؛سوء فهم لهذه اإلجراءات شف تحلیل التكالیف عن ضرورة إلغاء أو تغییر  سرعان ما 
 و ،اإلجراءات التي ال تساهم إیجاًا في میزة التكلفة األقل، بل أكثر من ذلك فهي تكلف أكثر مما یجب

فهمها و سمح  ة اإلجراءات  ض التكالیف. التالي فإن مراق  من ثمة تخف

  
                                                            

  ،إدارة المعرفة والفعالية االقتصادية :الملتقى الدولي حول لىإ مقدم بحث دور التعلم التنظيمي في تحقيق ميزة تنافسية للمنظمة،نور الدين،  إيمان 1
  .5، ص 2008 ،باتنةالجزائر، جامعة الحاج لخضر  ،نوفمبر 26 - 25: يومي

2 Michel Porter, L’aventage  concurrentiel, Op cit, P P 130, 131. 
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  : تطبی میزة التكلفة األقل  2.1
ة و صفة آل ن أن تنخفض التكالیف  م عا لعمل جاد و ال  متغیرة على  ؛ فللمنظمات قدراتدائم لكن ت

ض التكالیف حتى و انت تملك نفس حجم اإلنتاج المتراكم، أو أنها تخف اسة. إن  ع نفس الس   تتا
ه من  و قدر ما یتطل ة،  بیرا لإلستراتیج ون التحسین في الموقع النسبي للمنظمة ال یتطلب تغییرا  قد 
اه وإ التحفیز و ، ودیرنِقبل الموعي من  إدراك و نت ن و ُتعد عوامل  من بین  نظمةثقافة الم التكو

ض التكلفة في نطاق  ض التكالیف؛ حیث أن لكل مستخدم القدرة على تخف ة إلى تخف العوامل المؤد
ة تكالیف األنشطة المنتجة  مراق مارسه؛ فالمنظمات الرائدة تعمد إلى وضع برامج تسمح  النشا الذ 

مة؛ حیث یدرسون تطورها عبر الزمن، و أخذون القرارات مقارنتها بتلك المعتمدة من ِقب للق ل المنافسین ف
ة   1.شأنهاالمناس

  األخطاء التي یجب تفادیها:  3.1
ازة على میزة التكلفة  األخطاءهناك العدید من  ن المنظمة من الح و  ،األقلالتي یجب تفادیها حتى تتم

  :نجد األخطاءمن بین هذه 
ن ض أ/ إهمال أنشطة التمو ال ُتبد إال  تكلفة الید العاملة، و: تتجه الكثیر من المنظمات إلى تخف

ال وسائل اإلنتاج إ  ، فُتسند إ ؛ فهي تمیل إلى المشتراتهتماما متواضعا ح نشا ثانو ار المشترات  عت
ه إلى أشخاص تنقصهم المعرفة و ض التكالیف؛  مهمة اإلشراف عل الخبرة، أو أنهم غیر محفزن لتخف

ط الموجودة بین وسائل اإلنتاج تجاه تبرهن فالمنظمة التي تسلك هذا اإل  و المشتراتعن فهم ناقص للروا
مة، و االستفادة  تكالیف األنشطة األخر المنتجة للق قات الشراء  طة في تطب س سمح إحداث تغیرات  قد 

  من وفرات معتبرة.
اشرة ض التكالیف ب/ إهمال األنشطة الصغیرة أو غیر الم  -اعموم-: تعتمد البرامج المخصصة لتخف

اشرة، فیتم بذلك  صفة م فها معتبرة أو على تلك التي تمارس  یز على األنشطة التي تكون تكال التر
صفة غیر  صغیراالتغاضي عن األنشطة التي ال تمثل سو جزًءا  ة أو تلك التي تمارس  من التكلفة الكل

انة مثال. الص اشرة    م
حدث أن ج/ الفهم الخاطئ لعوامل تطور التكالیف ص مضلل لعوامل :  ام بتشخ ُتقِدم المنظمات على الق

ة، و تملك أقل  تطور التكالیف، فمثال قد تحوز المنظمة على حصة سوق معتبرة ضمن السوق الوطن
م التكالیف؛ غیر أنه قد  ة هي التي تح منافسیها، فتستخلص أن حصة السوق الوطن التكالیف مقارنة 

                                                            
1 Michel Porter, OPcit, P P 145‐147. 
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بیرة إلى حصة السوق  طرة   یرجع ذلك بدرجة  ة؛ فالنقص في فهم مصدر المیزة المعتمدة  على الس الجهو
ة، و ض التكالیف من خالل الرفع من حصة السوق الوطن من ثمة  بواسطة التكالیف قد یؤد إلى تخف

، وموقعها و  تدهورلى إیؤد  یزها على المستو الجهو ص تر ة  تقل یز على إستراتیج ذلك إلى التر
ة لمواجهة ال ة ودفاع ون  خطیرة والإهمال التهدیدات  منافسین الذین ینشطون في السوق الوطن  التي 

  1.مصدرها المنافسین الذین ینشطون على المستو الجهو 
طإد/ النقص في  ان  – نظماتصعب على الم :ستغالل الروا عض األح ط  –في  ل الروا أن تفهم 

ضمان  مع الموردین، و بخاصة تلك الموجودة التي تؤثر على التكالیف، و ما بینها،  ذا بین األنشطة ف
ش المنتجات و ع. الجودة، تفت عد الب   خدمات ما 

أن ُتَطاِلُب دوائر الم ط یؤد إلى وقوع أخطاء،  ض تكالیف أنشطتها  نظمةفعدم معرفة هذه الروا بتخف
ن أن یؤد إل م عض الدوائر،  ة. إال أن الرفع من تكالیف  الغ متساو ة.م ض التكلفة الكل   ى تخف

ض التكالیف إلى تهدید التمیز  :تهدید التمییز /و ذلك إذا تم إلغاء المصادر التي تجعل  و ،قد یؤد تخف
ز أساسا  المنظمة فردة في نظر الزون، و ض التكالیف یجب أن تر من ثمة فإن الجهود المبذولة لتخف

سي. نظمةعلى األنشطة التي ال تساهم في تفّرد الم ل رئ   ش
ن  م و عوائ لد ممارسة نفس أو تستمر في حالة وجود عوائ للدخول  األقلتدوم میزة التكلفة  أنو 

  ستعمال نفس مصادرها.إو  نظمةالنشا حیث تمنع المنافسین من محاكاة الم
ذا بإو یختلف عنصر الدوام ب لعوامل ختالف قطاع النشا و من بین اإختالف عوامل تطور التكالیف و 

  :ل نجدقألالتي تؤثر على دوام میزة التكلفة ا
ات الحجمإ*  ة داخل السوق. وأكبر عائ للدخول أو التي تمثل  ،قتصاد   الحر

ة. ،* تنسی العالقات الكامنة بین المنظمة   الموردین و قنوات التوزع المستقبل
ة من  تس   الصعب محاكاتها.و التي من  فراد المنظمة،أقبل * التعلم و المعرفة الم
منتج  ة الخاصة  ة معینة،أ* حقوق الملك ة تكنولوج فمن الصعب على المنافسین محاكاة المنتج  و عمل

ة انتاج جدیدة أ ة من خالل براءة إو عمل انت محم   ختراع.إذا ما 

                                                            
التنافسية في المؤسسة االقتصادية: مصادرها، تنميتها و تطويرها، رسالة ماجستير في علوم التسيير، منشورة، جامعة عمار بوشناق، الميزة    1

  .18ص  ،2002 ،الجزائر، قسم علوم التسيير الجزائـر، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير،
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ا   تمییز المنتج :ثان
م منتجا متمیزا و"  :یتمثل ذلك في  مة مرتفعة من وجهة نظر له  فردا و قدرة المنظمة على تقد ق

ع...) عد الب المنتج، خدمات ما    1"المستهلك (جودة أعلى، خصائص خاصة 
قدمها منافسي المنظمة "  :و نعني بتمییز المنتجات م منتجات للزائن مختلفة و متمیزة عن تلك التي  تقد

ل  ش ان سعره إفضل مع أو یتالئم  اجاتهم حتى و لو  أخذ التمییز  على،أ حت ال عدیدأو  نش م  ة ال 
مثال على ذلك   2."الجودة...الخ ،صورة المنتج :حصرها و 

ة التمییز للمنتج یتحتم على الم تىح و مة من  نظمةمن ناح  جلأالعمل على فهم أنشطة سلسلة الق
هذا  لتحقی ذلك، وفاءاتها  التالي توظیف قدراتها و التعرف على المصادر المحتملة لتمییز المنتج؛ و

فاءة المنظمة ع یرجع إلى أن  ات  الط مة في إرضاء حاج مساهمة مختلف نشاطاتها للق للتمایز تتعل 
اته، و و الزائن ،  رغ ة للمنتج؛ بل تتجاوزه إلى نشاطات أخر التي ال تقتصر على الخصائص الفن

ع، الضمان...الخ. اإلمداد و عد الب   خدمات ما 
ن القول  ازة على خصائص فردة تجعل  نهاأ نظمةعن مم مقدورها الح ون  تتمیز عن منافسیها عندما 

  الزون یتعل بها.
ازة على میزة التمیز:  1.2   الح

ازة على میزة التمیز، یجب علیها اإل ن المنظمة من الح  ستناد إلى عوامل تدعى عوامل التفرد، وحتى تتم
  المتمثلة في:

صفة جیدة؛ فالجودة  نشره: ثرأ التعلم و /أ مارس التعلم  ة التفرد لنشا معین، عندما  قد تنجم خاص
ن تعلمها، و م ة  ة اإلنتاج أن إمن ثمة فإن التعلم الذ یتم  الثابتة في العمل فیل  ل شامل  ش متالكه 

  تمیز متواصل. إلىیؤد 
ة الـــــــــب/ التكام الحصول على خاص  نشطةألتفرد؛ حیث یتم ذلك بواسطة ضم : تسمح درجة التكامل 

ة نتائج  ح الفرصة لمراق انت تمارس من ِقبل الموردین أو قنوات التوزع، فهي تت مة  جدیدة منتجة للق
مقدورها أن تكون مصدرا للتمیال األنشطة   3.زتي 

ه الم :ج/ الرزنامة التارخ الذ بدأت ف ة التفرد  ط خاص ممارسة نشا معین. فمثال،  نظمةقد ترت
نها أن تحق میزة التمیز نظمةالم م اقة إلى استعمال صورة معینة للمنتج،  انت الّس خالًفا لذلك  و ؛التي 

                                                            
1 Gérard Garibaldi, Analyse stratégique, Editions d’organisation, 2008, P61.   
2 Philippe de woot ٫les entreprises de hautes technologies et l’europe ٫édition economica ٫paris٫1988٫p18. 

  .21عمار بوشناق، مرجع سابق، ص   3
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سمح ب ون فیها التأخر عن الدخول مفیًدا؛ ألنه  عض القطاعات، حیث  ا أكثر إهناك  ستعمال تكنولوج
  حداثة.

ن أن یؤد الحجم  :د/ الحجم طرقة فردةم الشيء الذ  ؛الكبیر لنشا معین إلى ممارسة هذا األخیر 
اإل قه  ن تحق م ا على التمیز.  عتماد على الحجم الصغیر، وال  قد یؤد الحجم الكبیر إلى التأثیر سل

ن أن ُضِعف من مرونة الم م طلب منها اإل نظمةفمثال،  ة إلى عندما  اجات الزائن إستجا حت
  الحساسة لعامل الذوق). نظمات(الم
  :تكلفة التمیز  2.2

ن من ممارسة أنشطتها  ة التفرد؛ حتى تتم ازة على خاص الغ هامة للح ة بتجنید م المنظمة مطال
ة للزون توظیف  م مساعدة تقن ستوجب تقد منافسیها؛ فمثال:  ل أفضل مقارنة  ش مة  المنتجة للق

ة وإلنتاج منتجات أكثر ص مستخدمین متخصصین، و ثیرة و ال ة  ستلزم ذلك مواد أول قد تكون  قوة 
  أغلى سعرا.

، و تجاه عوامل تطور التكالیف إَمَرُد ذلك أن موقع المنظمات  تختلف تكلفة التمیز من منظمة ألخر
من ثمة ضرورة الرفع من درجة التمیز بواسطة التنسی األحسن بین األنشطة، فمثال التنسی  مختلف، و

ض تكلفة التخزن واألحسن بین  ن، و رزنامة اإلنتاج یؤد إلى تخف ة األسعار، التمو ص آجال  مراق تقل
م، و قائها في نفس  التسل التكلفة الضرورة ل مقارنة التفرد لنشا معین  ة  أخیرا فإن المنظمات مطال

  1.المستو مع منافسیها
  . األخطاء التي یجب تفادیها أثناء التمیز:2

ن من الحصول على میزة التمیز یوجد و  ،العدید من األخطاء التي یجب على المنظمة تفادیها حتى تتم
  :من بین هذه األخطاء نجد
مة الممنوحة للزون بأ/ سعر إضافي مرتفع جدا الق ط السعر اإلضافي المصاحب للتمیز،  ستمرارة إ: یرت

الزون إلى التخلي عن منتجات المنظمة، و  التمیز ذاته؛ فالسعر اإلضافي المرتفع من ثمة  قد یؤد 
مة المنتجة و أن توازن بین الق ة  ط هذا األخیر  فهي مطال السعر اإلضافي المواف لها؛ حیث ال یرت

ة و موقع المنظمة إزاء التكلفة النسب ذلك  للحفا على هذا السعر اإلضافي  بدرجة التمیز فحسب؛ بل 
قاء التك .یجب إ ه في قطاع النشا مقرة المستو المتعارف عل   الیف  

                                                            
1 Michel Porter, L’avantage concurrentiel, op cit P 162. 
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مة المنتجة للزون التمیـز المفـرط ب/ ات التي تؤثر بواسطتها على الق حدث أال تستوعب المنظمة اآلل  :
انت جودة المنتج أو مستو  أو الملحوظة من قبله، و قد یؤد ذلك إلى إفرا في التمیز فمثال، إذا 

ح هدفا سهال للمنافسة التي تملك منتج ذو جودة إتعد الخدمة المقدمة ت اجات الزائن فالمنظمة تص حت
ة و   سعر منخفض. مناس

یز الشدید على المنتج ة للمنتج، وج/ التر ل ة الش عض المنظمات إلى التمیز إال من الناح  : ال تنظر 
ن أن تقدم هذه م ات الموجودة في مختلف أنشطتها؛ حیث  ان مستمرة  األخیرة فرص عدیدة و تهمل اإلم

  للتمیز.
غي على الم و ن من المعرفة الجیدة لهاتین المیزتین  دیرنتجدر اإلشارة إلى أنه ین في المنظمة التم

ه و ،تمییز المنتج] [أ میزة التكلفة األقل و ة توج ان ح للمنظمة إم توظیف الجهود المبذولة  ألن ذلك یت
حق اإلإفي  شرة األمثل لقدراتها و ستغاللتجاه  ة الملموسة و و ،فاءاتها ال  غیر الملموسة و الماد

عها؛  حول دون إهدارها و م في العوامل التي تؤثر في هاتین المیزتین. نهأما تضی ح التح   سیت
شر أال تتعارضان  ضاف إلى ذلك لتا المیزتین في آن واحد،  أنه من فائدة المنظمة أن تحوز على 

عاكس التوقعات، إال تأتي النتائج في حتى  ان الجمع بینهما وتجاه  اإلم ن  ان البد على  أما إذا لم 
ما یناسب توجهاتها و ة المنظمة أن تختار بین إحداهما  ن تختار المیزة التي أفعلیها  1.تطلعاتها المستقبل

   .نها ستحق لها التفوق و التغلب على المنافسینأتر 
طرقة دائمة أو هما  على عنصرن هامین،ستمرار تمیز المنظمة إو یتوقف دوام و  ن یدرك الزائن 

مة الممیزة  ن المنافسون من محاكاتها،أو  اهم،إالتي تمنحها المنظمة  للق نها تتوقف أما  ن ال یتم
ضا و أن تكون غیر قابلة للتقلید أو التي یجب   على العوامل التي ترتكز علیها في تحقی التمیز، أ

  المحاكاة من قبل المنافسین.
  :یلي ستمرارة تمیز المنظمة ماإو من بین الشرو الواجب توافرها لتحقی 

ط ،متالك الخاص للمعرفة* اإل ةأو الممیزات التي تمنحها  ،الروا ق   االنطالق في مجال نشاطها. س
  .لمیزة التمیزمتالكها إ وأقل األكتساب المنظمة لمیزة التكلفة إ* 

صعب على المنافسین تقلید  ،* تعدد مصادر التمیز ةمما   التمیز و محاكاتها. إستراتیج

 

  
                                                            

1 Michel Porter, OP cit, PP 199‐200. 
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م على جودة المیزة :المطلب الثاني ة معاییر الح اسها التنافس   و مؤشرات ق
ة متالكإمن المعاییر و المؤشرات التي یتم من خاللها الداللة على هناك العدید  و  ،المنظمة للمیزة التنافس

م علیها و على هذا  ة إلىیتم التطرق في هذا المطلب س األساسالح م على  :النقا التال معاییر الح
ة جودة المیزة اس ،التنافس ة. المیزة و مؤشرات ق   التنافس

م على جودة المیزة :أوال ة معاییر الح   التنافس
ة متمثلة في تتحدد س ة من خالل ثالثة عوامل رئ   :جودة المیزة التنافس

ار  و :مصدر المیزة*  ة وف هذا المع سیین إلىتنقسم المیزة التنافس   1:نوعین رئ
ة منخفضة -أ ة من مرت ا تنافس سهل إ، المواد الخام التكلفة األقل لكل من الید العاملة و ل، مثمزا ذ 

ا من قبل المنظمات المنافسةمحاكاتها  تقلیدها و   .نسب
ة مرتفعة مثل -ب  ة من مرت ا تنافس ا مزا ة و ،تمیز المنتج ،التكنولوج التجارة العالمة  السمعة الطی

ة   .و حصیلة من المعرفة المتخصصةوطیدة مع الزائن العالقات ال، القو
ة المرتفعة ضرورة توافر مهارات و و ا من الرت على  اذ قدرات من مستو مرتفع، و یتطلب تحقی المزا

ل من اإل ة، وتارخ طو الت الماد  المتخصص، و مالتعل ستثمارات المستمرة و المتراكمة في التسه
حو  ر، و و ثال  ه األنشطة خل مجموعة من األصول الملموسة وذیترتب على أداء ه و .التسو التطو

ة، عالقا غیر الملموسة و ل سمعة طی قة مع الزائن تفي ش   .وث
  :* عدد مصادر المیزة التي تمتلكها المنظمة

أقل تكلفة أو القدرة على شراء مواد خام  نظمةعتماد المإ في حال  م المنتج  على میزة واحدة فقط مثل تصم
ن للمنافسین تحیید أو التغلب على آثار تلك المیزة م صة الثمن، فإنه  أما في حال تعدد مصادر  ؛رخ

عا. صعب على المنافس تقلیدها جم   المیزة، فإنه 
ر و التجدید المستمر في المیزة* درجة التحسین و التط   :و

ا جدیدة و إلى نظماتتسعى الم   ل أسرع و ذلك قب خل مزا ام المش و  المنافسة بتقلید نظماتل ق
ة لها ة مرتفعة.ن تبدع أو علیها  ،محاكاة المیزة الحال ة جدیدة من مرت ا تنافس و تقوم المنظمات  مزا

ة جدیدة من خالل  ا تنافس ر مزا ة و تطو و ذلك  فضل للمنافسة،أكتشاف سبل جدیدة و إو أدراك إبتنم
ا في المنتج،إبواسطة  ،أفي  بتكار تحسینات و تطورات مستمرة في التكنولوج  و في سالیب التسو

                                                            
رأس المال الفكري في  :دولي حولالملتقى لى الإبحث مقدم  ،دور إبداع رأس المال الفكري في تحقيق ميزة تنافسية مستدامة ،مرزقسعد   1

   .7ص ،2011، جامعة الشلف ،الجزائر ،ديسمبر 14 -13يومي  ،منظمات األعمال العربية في االقتصاديات الحديثة
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ات اإلأ ة و التي سالیب العمل ة القدرات اإل عن طرتتم إال  النتاج ر و تنم حث و التطو ة و ال بداع
  1:التجدید في المیزة ما یلي لىإهم الدوافع التي تؤد أ و من  فراد،مهارات األ

  ا جدیدة ساهمت في م  همهاأ مجاالت فرص جدیدة في عدة  كتشافإظهور تكنولوج تصم
منتاج و اإل ،طرق التسو ،المنتج  .زون الخدمات المقدمة لل ،التسل

  ة،و تغییر حاجاته األأجدیدة للمستهلك ظهور حاجات ة تعدیل المیزة إو التي تؤد  ول لى حتم
ة  ة الحال ةأالتنافس ة میزة تنافس  جدیدة. و تنم

 ة جدیدة من المستهلكین مما  ،ظهور قطاع جدید في الصناعة معنى ظهور قطاعات سوق
ة  ة میزات تنافس ر و تنم  .خر أساهم في خل فرص جدیدة لتطو

 ،ة،المواد األ تغیر تكالیف المدخالت (الید العاملة مما یؤثر  و درجة توافرها،أ وسائل النقل...) ول
ا  ة للمنظمةإو أسل ا على المیزة التنافس  .یجا

 ةحدوث تغییرا وم مواصفات المنتج ،ت في القیود الح ة البیئة من  ،مثل التغییرات الخاصة  حما
 حواجز الدخول الى السوق. ،التلوث

ا ة :ثان اس المیزة التنافس   مؤشرات ق
ةإیوجد العدید من المؤشرات التي تستخدم للداللة على  ة :مثل متالك المنظمة للمیزة التنافس  ،الرح

ة عات النمو السنو  ،الحصة السوق ة على تلك المؤشرات  نأما  ،و ذلك نظرا لسهولة حسابها ،للمب م
س مؤشرات رضا ال م المؤشرات  ،زون ع ه سوف یتم تقس   :لى نوعینإو عل

ة /1 اسا الزون عن منتجات المنظمة ساس مد رضاأخیرة على األتنصب هذه  :مؤشرات نوع ، ق
ة و التي تمثل المیزة خرن من خالل التالمنافسین األ ات المختلفة للنوع میز بین عدد من المستو

ة   2:و هي ،التنافس
ة المتوقعة أ ة التي یر الزون وجوب وجودها في المنتج :النوع صعب  مرأو هذا  ،هي تلك النوع

این بین خصائص و حاجات الزائن. سبب الت قه    تحق
ة ة المدر ة التي   :ب النوع عند شرائه للمنتج و قد تكون  تشفها الزون،هي تلك الدرجة من النوع

ان متوقع،أو أكثر أ س على درجة رضاه من عدمه قل مما    .و هذا ینع

                                                            
  .  101ص ،مرجع سابق ،التنافسية في مجال األعمالالميزة  ،نبيل مرسي خليل   1
  .201 - 200ص ص ،2008، دار اليازوري للنشر و التوزيع ،االردن،عمان  ،ستراتيجيات التسويقإ ،ثامر البكري  2
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ة ا ةج النوع اس ة هي :لق التي تقدمها المنظمة و التي تتطاب مع المواصفات  ذلك المستو من النوع
ة األ قا و المخطط لها.المحددة من قبلها ساس   مس
ة /2 ن  :المؤشرات الكم م   1:نلخصها في نأو 
ة أ اس: الرح مق ة  م  تستخدم الرح مها عن طر تحسی داء المشروعات،ألتقی ن تعظ م ن و 
ات الحدیثة و إو  ،ستثمارات المشروعإ ل إستخدام التقن ش اس  فضل،أستغالل الموارد  و لغرض ق

ة هناك    مستخدمة و هي: رعة طرق أالرح
ة  و :هامش الرح - عات المنظمة راحاألتعبر عن نس و یتحصل علیها من  ،المتولدة و الناجمة عن مب

عات. ة على المب عد الضر   خالل قسمة صافي الرح 

  =هامش الرح 
صافي	الرح
عات المب

 2  

فاءة إیهدف حساب هذا المؤشر  :صولالعائد على األ - اس مد  و یتم  التشغیل في المنظمة،لى ق
ه من خالل قسمة صافي األ عد الحصول عل ، هذا صولجمالي األإلیها على متوسط إد ضافة الفوائإراح 

ساو حاصل قسمة األ ة المدة على صول فجمالي األإخیر الذ  ة و نها ، و تعبر المعادلة ثنینإي بدا
ة عن العائد على األ   صول:التال

   = صولألالعائد على ا
الفوائد 			صافي	الرح
متوسط	إجمالي	األصول

  

  
ة - ة ما یتعل بر  :عائد حقوق الملك ة رح قدمه مالك المنظمة  أتوضح هذه النس س المال الذ 

عد طرح األ ،3(المساهمین) ه من خالل قسمة صافي الرح  سهم راح الموزعة على األو یتم الحصول عل
ة،الممتازة على متوسط حقوق  ة  الملك متوسط حقوق الملك قصد  مة ر إو  سهم س مال األأجمالي ق

ة المدة مقسوما على  ة و نها ة في بدا ة:إالعاد ة عن العائد على حقوق الملك   ثنین. و تعبر المعادلة التال

ة     =عائد حقوق الملك
حصص	األراح	الموزعة	على	االسهم	الممتازة 	صافي	الرح

ة 	متوسط	حقوق 	الملك
  4  

                                                            
  .178ص ،مرجع سابق ،سمية بروبي  1
  .178ص ،نفس المرجع  2
  .57ص ،مرجع سابق ،سامية لحول  3
  .917ص سابق، مرجع ،سمية بروبي  4
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ة ة المستهلكین بین سلع  ،المؤشر عن وضع المنظمة في السوق  عبر هذا :ب الحصة السوق و عن حر
ة فهذا یدل على إذا ما إو  ،المنظمة و سلع المنافسین لة ما یتعین  نأنخفضت الحصة السوق هناك مش

ة ب ،دارة حلهاعلى اإل اس المیزة التنافس ن ق م   :ستخدام ثالث طرق إو 
ة اإلالحصة  - ةالسوق ة للمنظمة على  :جمال عات الكل قسمة المب عات في إو تحسب  جمالي المب

  السوق.
ة - ة النسب عات و تحسب  :الحصة السوق ة للمنظمة على مب عات الكل و  كبر المنافسین،أقسمة المب

  .كبر منافسیها بدقةأعطي هذا المؤشر مد الفرق بین المنظمة و 
ة هنا :حصة السوق المخدوم - عات  ،و تحسب الحصة السوق عات المنظمة على المب قسمة مب
ه.اإل ز المنظمة نشاطها عل ة للسوق الذ تر   جمال

عاتج النمو السنو ل ة  عمالأ عبر هذا المؤشر على نجاح  :لمب المنظمة و على زادة الحصة السوق
من المنظمات لوضع هدف محدد لمقدار لذا تسعى العدید  ،مما یدعم موقفها التنافسي في السوق  ،لها

قه عات المراد تحق ة  ،أحد معاییر النجاح ،النمو في المب عات السنة الحال حسب من خالل قسمة مب و 
ة. عات السنة المرجع ة على مب عات السنة المرجع   عد طرح مب

عات    =النمو في المب
ة عات	السنة	المرجع مب ة عات	السنة	الحال 	مب

ة عات	السنة	المرجع مب
    

متالك المنظمة لمیزة إن هناك العدید من المؤشرات التي تستخدم للداللة على ألى إخیر نلخص و في األ
ة، ة و ذلك لسهولة حسابها أإال  تنافس ذا ما قورنت إن المنظمات عادة ما تستخدم المؤشرات الكم

ة    . المؤشرات النوع
ةمصادر المیزة  :المطلب الثالث مة نموذج و التنافس   سلسلة الق

التموقع الجید في  ط  ة للكثیر من المنظمات بینت أن مصدرها ال یرت إن محاوالت تفسیر المیزة التنافس
قدرة تلك المنظمات على  ة؛ بل  ة؛ حیث أن المیزة  ستغاللإمواجهة ظروف البیئة الخارج مواردها الداخل

ع من داخل المنظمة. ة في األساس تن   التنافس
ة :والأ   مصادر المیزة التنافس

ة على تحلیل و تعتمد المنظمة في بناء و ة و تحقی المیزة التنافس  فحص العدید من المتغیرات الداخل
ة، و ة إلى  الخارج ة للمنظمات عدیدة أ كتساب میزةإمن هنا یتضح أن المصادر المؤد ا تنافس و مزا
ر أهمها:   نذ
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: المنظمة الیوم أكثر حاجة إلى اإلبداع في ظل التحوالت السرعة التي تفرضها مجموعة من اإلبـداع/1
التسارع التكنولوجي، عولمة األسواق،  یز  ، سرعةشتداد المنافسةإالمتغیرات  تغیر أذواق المستهلكین، التر

ةعلى المنتجات ذات ال اة المنتج ...الخ. ،كثافة المعرف   قصر دورة ح
اسة المنظمة  عنصر مهماإلبداع  عتبر خرآمن جانب  و مثل وو نجاحها  في س ح  ة،  أص میزة تنافس

مه و حیث ة  ،إدارته أضحى اإلبداع موردا تسعى المنظمات إلى حسن تنظ م فتم إنشاء وحدات تنظ
ما ر اإلبداع،  عض المنظمات على تدرب األفراد و خاصة بتطو زت   الجماعات على السلوك و ر

یر اإل .التف   بتكار
لمة اإلبداع  تدل على أ تغییر في خصائص المنتجات أو الخدمات المعروضة في السوق، أو في  إن 

ذلك یتجلى اإلبداع في القدرة على التمییز و ة إنتاجها،     1.التفرد خالفا على المنافسین ف
ه التكنولوجي؛ إال أن مفهوم اإلبداع یتجاوز هذه الحدود، و ا ما یتم تناول اإلبداع من جان  جلأمن  غال

ما یلي  م نورد ف   لإلبداع: عض التعارفالتعرف على مختلف المفاه
م منتج ج*  ة اإلنتاج أو  دیداإلبداع في المنظمة هو تقد ل سلعة أو خدمة أو التجدید في عمل على ش

   2.هذه السلعة أو الخدمة توزع
أنه * و قة  صورة دق ن تعرف اإلبداع  ة و :م المستجدات اإلیجاب ة التي تتعل  التي تخص  تلك العمل

مختلف أنواعها، و قوم اإلبداع على تحسین اإلنتاج آبتعبیر  ذلك أسالیب اإلنتاج؛ أ و المنتجات  خر 
م و   3.أسالیب التنظ

رة طورت داخل المنظمة أو تمت *  انت تتعل إاإلبداع هو تطبی ف ستعارتها من خارج المنظمة سواء 
ة للمنظمة حینما  وأالوسیلة  المنتوج أو النس رة جدیدة  ة أو البرنامج، هذه الف اس ة أو الس النظام أو العمل

قتها   4.ط
اال متنوعة من خالل وظائف المنظمة من و تسو و أفراد، فقد یتم إنتاج أو  إنتاج و أخذ اإلبداع أش

حاجة المستهلكین أو تنتج بتكلفة أقل. ر سلعة أو خدمة تفي أكثر    تطو

                                                            
1 Giorgio Pellicelli, Stratégie d’entreprise, De boeck, 2007, P P 232, 233. 

لى الملتقى العلمي الدولي إبحث مقدم ، من منظور إدارة الموارد البشرية ، إدارة اإلبتكار في المنظمةزين الدين بروش، عبد الوهاب بلمهدي  2
  .260، ص 2005 ،جامعة ورقلة ،الجزائر ،مارس 9 -8يومي:  ،داء المتميز للمنظمات والحكوماتاأل :حول

داء المتميز للمنظمات األ :لتقى العلمي الدولي حولالم لىإ مقدم بحث، كأسلوب لتحقيق الميزة التنافسية ، اإلبداععزاوي، محمد عجيلة عمر  3
  .478، ص 2005 ورقلة، جامعة الجزائر، مارس، 9 -8: يومي، والحكومات

  .260، مرجع سابق، ص بروش، عبد الوهاب بلمهدي الدينزين   4
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أقل التكالی : والتكلفــة /2 المقارنة مع منافسیهاتعني قدرة المنظمة على اإلنتاج  نة  في  ف المم
ه، و م المنتج مع المواصفات الموجودة ف ة على تقد حیث یراعي التناسب ما بین التكلفة المترت  الصناعة؛ 

ة من خالل  فها إنخفاض أسعارها بناء على إنتیجة لذلك فإن المنظمة ستحق میزة تنافس نخفاض تكال
اتها المتوسطة  أقل من مستو ع بنفس األسعار أو  نها من الب م عني  السائدة في الصناعة، ومما  هو ما 

م الفوائد و ا ما بین اإلیرادات وإ تعظ   التكالیف. تساع الفجوة إیجاب
ة و ة على التكالیف خاصة من  رفع الكفاءة و إن مدخل التكلفة یرتكز على تحسین اإلنتاج ام الرقا إح

ه " سم عوامل تطور التكلفة وPorterخالل ما  م فیها، و "  اإلضافة إلى  التح من ضمن هذه العوامل 
ة لإلنتاج نجد  ات الحجم إالتكالیف التقلید ط ما بین األنشطة  التعلم و أثر الخبرة و و قتصاد الترا

  1.المختلفة للمنظمة
ة إ التضح ط  المنافسین یجب أن ال یرت ض التكالیف مقارنة  ة عن طر تخف ن تحقی المیزة التنافس

ار المنظمة.إلى إؤد ذلك سی نألالجودة    نه
ضها فهي ماأ ن تخف م   2:التكالیف التي 
 .ة  تكلفة المواد األول

 .تكلفة القو العاملة 

 الت تكلفة المعدات و  .التسه
ض التكالیف عن طر اآلتي و ن تخف   :م

 قتصاد الرشید للموارد المتاحة.ستخدام اإلاإل  
 .ة ة اإلنتاج  تحدید العمل

 ات الحجم الكبیر.إستفادة من اإل  قتصاد

 ا منحنى الخبرة واإل م. ستفادة من مزا  التعل

 اشر للمستهلك.اإل  عتماد على التسو الم

ان اإلالجــودة:  /3 ات وعدما  ا في فترتي الخمسین عد  هتمام منص ات من القرن الماضي على  الستین
ات وزادة حجم  نتیجة لتغیر أذواق المستهلكین و و ،التكلفة عین ات  وعیهم فقد عرفت فترة الس الثمان

ة، و عد آخر هو الجودة العال یز على  المتمیزة في  مثل هذا المفهوم جملة الخصائص المنفردة و التر
                                                            

  .251، ص 2007 ،جامعة بسكرة،  11العدد  ،الجزائر، نموذج اإلدارة االستراتيجية، مجلة العلوم اإلنسانية ، الميزة التنافسية وأحمد باللي  1
دراسة تطبيقية على شركة  ،تطبيق الجودة الشاملة و مواصفات االيزو في تحقيق الميزة التنافسية لمنظمات االعمال أميرة محمد النعمة، أثر  2

  . 25ص،بدون ذكر السنة ،بدون ذكر البلد ،بدون ذكر عنوان الملتقى ،النصر لإلسكان و التشييد
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م المنتج و تقبلها من ِقبل الزون، و التي یتم إدراكها و المنتج و ة و تتعل بتصم  بخصائصه الجمال
ة على حد سواء مما  ف ه رضا لد الزائن والوظ ة مالئمة. س   تحقی حصة سوق

ات الجودة إلى  و مستو بیر  ل  ش في هذا الصدد تشیر الدراسات إلى أن القرار الشرائي للمستهلك یتأثر 
یز على مدخل الجودة الشاملة في هذا المجال،  المنظمات إلى التر جانب السعر المالئم؛ مما یدفع 

) تم Porter & Watermanت في الثمانینات من القرن العشرن من ِقَبل (فحسب دراسة مشهورة أجر
ز على مدخل  ،التوصل إلى نتیجة مفادها أن المنظمات األكثر تمیزا أو نجاحا هي المنظمات التي تر

  1.الجودة أكثر من غیرها
قاء في  ،ن للجودة تأثیر مهما على قرار الزون الشرائيإ ة في ال ستوجب على المنظمات الراغ و لذا 

م منتجات ذات جودة تحق المنافع المتوقعة من قبل الزون. سواقاألمیدان الصناعة داخل  فالجودة  تقد
قا و مد خلو المنتج من إتشیر   األضرارلى تطاب مواصفات المنتج مع المعاییر المحددة مس

ة.   الصناع
ار موضوع أداء الجودة معنى للتمیز في األن أ) Fisherو یر (  و خصائص معینة عند مقارنتها مع مع

  2.و المنظمةأمن قبل الزون 
ةأن أ) Diviselal(  وردأو قد  ق فها  س ن تصن م   3:لى نوعین هماإالجودة 

ع منتجات :* جودة المنتج یز على تصن ات الزون و  أ التر ة تلبي حاجات و رغ ذات جودة عال
  تتناسب مع ذوقه.
ة ات اإل :* جودة العمل ة من من خالل تحسین العمل ة من العیوب.إ جلأنتاج   یجاد منتجات خال

ات اإل مثلاألستخدام و بناءا على ذلك فالجودة تعني اإل ح لعمل قة المنتوج و الصح د مطا ما یؤ نتاج 
ات الزائن المستهدفین و توقعاتهم.لمواصفات  م وفقا لحاجات و رغ  4التصم

ة المدخالت المستخدمة  ستغالل األمثل للموارد المتاحة و: تتجسد الكفاءة في اإلالكفــاءة /4 م تقاس 
لما إإلنتاج مخرجات محددة ب ل المدخالت إلى مخرجات، ف ار المنظمة أداة لتحو فاءة إعت رتفع معدل 

اإلالمنظمة  فها  ة إلنتاج مخرجات معینة؛ فالمنظمة تتمیز تكال نخفاض إذا لما قلت المدخالت المطلو
                                                            

داء المتميز للمنظمات األ :الملتقى العلمي حول لىإبحث مقدم ، متميزةلة، مدخل نحو أداء منظمة صالح عباس هادئ، إدارة الجودة الشام   1
  .163ص  ،2005،جامعة ورقلة ،الجزائر ،مارس 9 -8،  يومي والحكومات

2 Hizer J٫and Render B٫ principles of operations management٫6rd Edition٫pretice Hill٫New jersy٫2001,p105. 
3 Krajewski Lee٫ Ritzman Larry٫ operations management٫ strategy and analysis 4th Ed٫Addition wesley 
publishing٫U.S.A٫1996,p320. 

دراسة ميدانية في شركة واسط العامة للصناعات  ،إستراتيجية العمليات الفاعلة و أثرها في تحقيق الميزة التنافسية ،طارق عرمان عباس  4
 .7ص ،بدون ذكر السنة ،بدون ذكر البلد ،التقني كوتالمعهد  ،النسيجية



ة                             لث                                             الفصل الثا المیزة التنافس 	
 

~	121	~	
 

ة ا تنافس سمح لها ببناء مزا منافسیها؛ مما  ة مقارنة  ة عال فاءة إنتاج  نأأ  1.انت تستحوذ على 
قتضي  و القدرة على تحقی تعاون وثی بین  نظمةالملتزاما واسع النطاق على مستو إتحقی الكفاءة 

ةو تعتبر  الوظائف المختلفة. ه ف ،العوامل المؤثرة على الكفاءة أهمالعامل من  إنتاج هتمام إ ن إو عل
عني في المقام  نظمةالم ة  التكلفة المنخفضةإو  ،تحقی الكفاءة األولاإلنتاج ا ذلك  خر آمعنى  ،رت

ة  ا تنافس     2مرتكزة على التكلفة.ستحق المنظمة مزا
ن  الكفاءة و ة. :تجاهین هماإتأخذ  نأم ة و الكفاءة الخارج   الكفاءة الداخل

ة ات و  :* الكفاءة الداخل هنا  و ،التي تؤد داخل المنظمة األنشطةو هي التي تتحق من خالل العمل
تخاذها على مستو وظائفها إالتي تساعد المنظمة على  هناك العدید من الخطوات نألى إشارة تجدر اإل

ر منها ما ر ،التسو ،نتاجاإل :یلي نذ حث و التطو شرة.إ ،ال ة الموارد ال   ستراتیج
ة اتهإ و الزائن،أخیرة تكون بین المنظمة و الموردین األهذه  :* الكفاءة الخارج ط عمل م معا ضمن ذ ترت

ة من نظم المعلومات ع األإ ،ش فوائد الكفاءة من خالل تأكید المعلومات و دقتها و ذ یتمتع جم طراف 
  .ختصار الوقت و تقلیل التكالیفإ

عرف  ة ما  ة و الخارج على  متفوقةخیرة تجعل المنظمة هذه األ الكفاءة المقارنة،و تكون الكفاءة الداخل
ة،أسواء من حیث التكلفة  منافسیها، طون مع  لزائنو اأنها تجعل الموردین أفضال عن  و النوع یرت

سهولة و قلة التكالیف.    3المنظمة 
ة إلالمعرفــة:  /5 یزة أساس رة ر ة المرتكزة على ُتعد األصول الف ستمرار نشا المنظمة في البیئة التنافس

اس إ المعرفة، فلقد زاد  المعلومات و رة القابلة للق هتمام تلك المنظمات المعتمدة على األصول الف
ة للمعرفة أمرا ضرورا إبالمعرفة؛  ق مة الحق اس الق ح ق ما أص اساتها،  ا ضمن س ارها شرطا أساس عت

غیرها، فالمنظمات الناجحة هي التي  ختراع وبراءات اإل للمنظمات ذات العالمات التجارة المتمیزة، و
ة لإل م حیث تنقل تلك المعرفة عبر قنواتها التنظ ات إنتاج السلع ستفادة منها تستثمر ما تعرفه؛  في عمل

اكل و و ر اله ات الوظائف و الخدمات أو في تطو     .4العمل

                                                            
جامعة  ،هشام برو، دور القيادة في تحقيق ميزة تنافسية مستمرة بالمؤسسة االقتصادية، رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية، غير منشورة  1

  .53ص ، 2008الجزائر،  ،بسكرة، كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير
تمويل  :ملتقى الدولي حولال لىإ مقدم بحث ،مفهوم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في التنمية االقتصادية ،عثمان حسن عثمان  2

  .24ص ،2003،جامعة فرحات عباس بسطيف ،الجزائر ،المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في االقتصاديات المغاربية
  .180-179ص ص ،2001،دار وائل ،عمان ،األولىالطبعة  ،االستراتيجية نظم المعلومات ،حسن علي الزعبي  3
  .7، مرجع سابق، ص نور الدين إيمان  4
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انت المعرفة هي حصیلة أو رصید خبرة و دراسات فرد أو مجموعة أفراد  و ،تجارب معلومات و إذا 
شأو مج حت هذه األخیرة  نفجارإحتما حالة " تمع معین في وقت محدد فإننا نع المعرفة"؛ حیث أص

ة. ة في خل المیزة التنافس   المورد األكثر أهم
ا و في ظروف التطور السرع في األسواق و و المنافسین، فإن المنظمات الناجحة هي التي  التكنولوج

ل متس المعرفة الجدیدة و ش ا و تخل  خدمات جدیدة، لكن  سلع و أسالیب و تجسدها في تكنولوج
في، فعلیها المحافظة علیها و نظمةحصول الم ة ال  لما دعت  تنمیتها و على میزة تنافس رها  تطو

  1.الضرورة إلى ذلك
ا مة :ثان   نموذج سلسلة الق

ة من مجموع وظائف المنظمة و ، التوزع و تنشأ المیزة التنافس م، الصنع، التسو التصم طة   المرت
ر المنتج و فرض على تطو الفحص  المنظمة العمل على معرفة مصادرها، و هذا ما  أتي إال  هذا ال 

ما بینها، و الدور المنتظم لكل النشاطات المؤداة داخل المنظمة و الطرقة المعروفة في هذا  العالقات ف
ك المنظمة إلى مجموعة من النشاطات لكل منها  مة؛ حیث تحاول تف سمى سلسلة الق الشأن هي ما 

متها  ن المنظمة من معرفة مصادر التكلفة و لفتها، وتك و ق ة من  بهذا تتم ل عمل ة في  المیزة التنافس
ات التي تؤدیها المنظمة، و   منه التفوق على المنافسین. العمل

مة:   تعرف سلسلة الق
مة من طرف "بورتر" الذ عّرفه على النحو التالي: " م نموذج أو مفهوم سلسلة الق ك  لقد تم تقد تكت

ة في المنظمة، و س ة، و ُستخَدم لتحلیل األنشطة الرئ التالي  ذلك بهدف تحدید مصادر المیزة التنافس
ة و معرفة عناصر القوة و ة الحال ضا؛ حیث تعتبر المنظمة من منظور هذا  الضعف الداخل المحتملة أ

مة إلى منتجاته ة التي تضیف ق ارة عن سلسلة من األنشطة األساس   2". ا أو خدماتهاالنموذج ع
مة على أنها: "من األسالیب الجدیدة في تحلیل المناخ الداخلي لمحاولة التعرف على  ما ُتعَرف سلسلة الق

ات التحسین و مد التناس فیها، و األوضاع السائدة و ان ر من خالل تغییر العالقات و إم  التطو
ما بین األنشطة التي تؤد داخل المنظمة   3.األنما ف

ل (PORTERقد قسم " و ما هو موضح في الش   ) إلى نوعین هما:07" أنشطة المنظمة 
  

                                                            
  .306، ص 2005، جامعة ورقلة ، الجزائر ، تحسين الميزة التنافسية للمنظمات دارة المعرفة وإبن عيشاوي،  أحمد  1
  .139، ص 1999دار النشر اليازوري العلمية،  األردن، ،ستراتيجيإمدخل  :اإلدارة الدولية، ياسين سعد غالب  2
  .106فرحات غول، مرجع سابق، ص   3
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ل مة سلسلة نموذج :)08( رقم الش   الق
  

  

  

    
  

   

  
 

 
Source : Michel Porter, L’avantage concurrentiel, opcit ,P 65. 

ة /1 س ن الماد للمنتجات أو الخدمة التي تقدمها المنظمة و :األنشطة الرئ  تتمثل أساسا في التكو
مها و ، و تسل قها للمشتر ع، تسو عد الب ةو هي بذلك تمثل المهمة  ذلك خدمة ما  التي تؤدیها  األساس

ة إلى خمس  عادة و 1لى الزون.إو الخدمة أالمنظمة إلنتاج و توصیل السلعة  س ما تنقسم النشاطات الرئ
  هي: مجاالت و

طة ب : أنشطةاإلمداد الداخلي أ. تشمل: مناولة  توصیل المدخالت الالزمة للمنتج و تخزن و ستالم وإمرت
ة على المخزون  المخازن و افة عناصر المدخالت للنظام اإلنتاجي و المواد و   2.الرقا

ات) ب. ل المدخالت إلى تتمثل  : واإلنتاج (العمل طة بتحو ة أنشطة مرت مثا ات التشغیل، فهي  في عمل
ل نهائي، و ة على  منتجات في ش انة اآلالت، الرقا ع، التعبئة، ص تشمل: التشغیل على اآلالت، التجم
الت...إلخ   .الجودة، التسه

                                                            
دار الفجر للنشر و  ،القاهرة ،ألولىالطبعة ا،االدارة االستراتيجية بناء الميزة التنافسية  ،ترجمة عبد الحكيم الخزامي ،ديفيدلي ،بتس ،أ ،روبرت  1

  .205ص ،2008،التوزيع
  .59، ص 1998دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،  ،بدون ذكر البلدتجديد المنظمات،  و أداءعلي السلمي، تطوير   2

للمنظمة األساسية البنية  

دارة الموارد البشريةإ  

التكنولوجي التطور  

 المشتـريـــــــات
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طة بجمع، تاإلمداد الخارجيج.  التوزع  خزن، و: تتمثل في المخرجات من المنتجات، فهي أنشطة مرت
ما تشمل تخزن المنتجات التامة ات،  مناولة المواد، تنفیذ و ،الماد للمنتج إلى المشترن،  جدولة الطلب

صاله إلى المستهلك النهائي. و ة إ ة صنعه إلى غا المنتج من نها ل النشاطات التي تتكفل    بهذا تمثل 
عات التسو ود.   على الشراء، والزون تحفیز  و اتالمنتج لشراء تؤدنشطة التي و هي األ: المب

ج، منافذ التوزع و ع والتسعیر، اإلعالن تشمل الترو . ، رجال الب التسو اشرة    ل ما له عالقة م
عات و : والخدمــــاتهـ.  طة بدعم المب ع، و هي أنشطة مرت عد الب م خدمات ما  ذلك لتحقی  تقد

م أو المحافظة زون للالوصول إلى الرضى التام  م الخدمة لتدع طة بتقد ارة أخر هي أنشطة مرت ع ، أو 
مة المنتج و ار، و ، والزون وفاء  على ق یب، اإلصالح، التدرب، قطع الغ تعدیل  تشمل: خدمات التر

  المنتج.
ة أدوارها، و هي األنشطة التي تساهم و :األنشطة الداعمة /2 ة لتأد س ا عادة م تدعم األنشطة الرئ

  هي: تنقسم النشاطات الداعمة إلى أرع نشاطات و
ة للمنظمة. أ ة األساس ة للمنظمة :البن ة التحت قصد بها البن تشمل العدید من األنشطة مثل:  و و 

ط اإلستراتیجي، تسییر الجودة و ل، التخط ة، التمو ة، الشؤون القانون ل األنشطة  اإلدارة العامة، المحاس
ل. الداعمة األخر و مة  ة لتشغیل حلقة الق   األساس

ة .ب شر ار و: أنشطة ضرورة لضمان حسن اإلإدارة الموارد ال ة األفراد، و التدرب، و خت ة  تنم الترق
ع أجزاء المنظمة و الحوافز، و و تعتبر عامال مهما في  تقدیر األداء، علما أن هذه األنشطة تخدم جم

  .مةالضعف في المنظ تحدید نواحي القوة و
م المنتج و : والتطور التكنولوجي .ج ل األنشطة المتعلقة بتصم تحسین طرقة أداء األنشطة  تشمل 

ما یتالءم و س الجودة الشاملة المختلفة  عتماد على ) التي تستلزم اإلISOأنظمة اإلیزو الحدیثة ( و ،مقای
افة األعمال المطلوب إنجازها   1.الحاسب اآللي في 

ــــاتد.  ة أو خدمات أو المشتر انت مواد أول الحصول على المدخالت، شراؤها، سواء  : أنشطة تتعل 
ات و آالت، و الكم ة و ضمان تدفقها  س ع األنشطة الرئ ما تخدم جم المساعدة لشراء  األوقات الالزمة، 

ة. ه من البیئة الخارج حتاجون إل  ما 

                                                            
 ،7200جامعة دمشق، سوريا،  ،منشورة علوم التسيير،في  ماجستير رسالة، إدارة المعرفة و دورها في خلق الميزة التنافسية ،وهيبة داسي  1

  .91ص



ة                             لث                                             الفصل الثا المیزة التنافس 	
 

~	125	~	
 

ضا إلى أن تحقی المیزة یما  مة للمنظجب اإلشارة أ ة ال یتوقف على سلسلة الق مة فقط؛ بل التنافس
ةاإل مة  و متدادات األمام سلسلة الق ة الخاصة    .للموردینالخلف

حث الثالث: ةاأل الم   سس العامة لبناء المیزة التنافس
ة العامة مثل مفهوم اإل ات التنافس تحق في و  هدافها،أ  نظمةدارة المإالذ تستمد منه  األساسستراتیج

وعة من مصادر ملى مجإستناد لى هذه النتیجة یتحق من خالل اإلإن الوصول إ فضل.داء األضوئها األ
فاءة متمیزة للم العمل البدیلة، ان في مجال منتجاتها  نظمةو المتمثلة في تحقی  و أو خدماتها أسواء 

ا المستخدمة. حث نسساس و على هذا األ طرائ عملها و مستو التكنولوج لى إتطرق في هذا الم
ات العامة للتنافس،اإل ة و  ستراتیج أساس لبناء المیزة التنافس العناصر  على التعرفخیرا أمدخل الموارد 
ة لضمان األ ةإساس    .ستمرارة المیزة التنافس

ة العامة اإل :لوأل المطلب ا ات التنافس   ستراتیج
مما یتطلب ضرورة  ،هدافهاأ لتحقی دورا هاما في التأثیر على قدرتها  نظمةالمن للمنافسة التي تواجهها إ

ن هذه المإالتعرف على المنافسین و تحلیل موقفهم التنافسي و  ة لتتم اتهم التنافس من  نظمةستراتیج
ةتحدید  عها. اإلستراتیج ن تعرف اإل التي ستت م ات على و على العموم  مجموعة "  نها:أستراتیج

المنافسینإمتكاملة من التصرفات التي تؤد  ة متواصلة و مستمرة مقارنة  ما  1."لى تحقی میزة تنافس
ات التنافس إتعرف  حدد إ" : نهاأعلى ستراتیج سعار و في مجال تحدید األ ،نظمةهداف المأ طار 

ا ن اإل ،و المنتجاتأو الخدمات ألموجودات التكالیف و التمیز  زها التنافسي حیث تتم دارة من بناء مر
  2."و مواجهة قو التنافس

ادة التكلفةإ وال:أ ة ق   ستراتیج
ة علىتقوم هذه اإل ةاأل نظمةن المأساس أ ستراتیج ع تحقی تكلفة كثر تنافس قل أ، هي التي تستط

ةهي اإل و 3المقارنة مع منافسیها. األكثر وضوحا من بین الثالثة، ألن الهدف منها هو اإلنتاج  ستراتیج
المنافسین، و هي:  على تحقی التكلفة األقل و نظماتهناك عدة دوافع تحفز الم بتكلفة أقل مقارنة 

حث عن  ات الحجم، وفورات منحنى الخبرة وإال ض التكلفة  قتصاد التعلم، وجود فرص مشجعة على تخف
  حصول على الموارد.ال تحسین الكفاءة و و

                                                            
م،أ المرسي،نبیل محمد   1 ة، حمد عبد السالم سل ندرة، االدارة االستراتیج   .102ص ،2007االس
ة، اإلدارة فالح حسن الحسیني،  2 عة األ االستراتیج   .182ص ،2000للنشر، دار وائل عمان، ولى،الط
ي،  3 ة برو ة،إبتكار في دور االبداع و اإل سم ، براز المیزة التنافس   .181ص مرجع ساب
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أنها:إو تعرف  ادة التكلفة  ة ق ة التي تضع الماإل"  ستراتیج أقل المنتجین تكلفة في قطاع  نظمةستراتیج
األسعار الرائدة مثل للموارد و اإلستثمار األالصناعة و ذلك من خالل اإل ع  ة و الب معاییر نموذج نتاج 

ادة التكلفة ستكون فوق متوسط اإل نظمةو الم 1."في السوق  ع ق ن إ نجاز في قطاع الصناعة،التي تستط
األمر السهل بل یتطلب من المنتهاج هذه اإلإ ست  ة ل ة و إن تتوفر لدیها أ نظمةستراتیج دارة مال

ة من التطور ة على درجة عال أسلوب علمي  ،محاسب و التي تكون قادرة على التعامل مع التكالیف 
ن  حث عن  نظمةمن خالله المتتم ن أمن ال م ة.    أ جانب في التكالیف  حق لها میزة تنافس   ن 

ا /أ ة التكلفة المإمزا   :خفضةنستراتیج
ا التي تحققها  ة الكلفة األإهناك العدید من المزا و خاصة تلك المتعلقة بتوفیر قدر من  قل،ستراتیج

ل  ة ضد  ا:أ نواع قو التنافس الخمس و أالحما   2هم هذه المزا
  ساس السعر.أفضل من حیث المنافسة على أقل تكون في موقع أالمنتجة بتكلفة  نظمةفالم :* المنافسین
ن حصانة ضد الأالمنتجة بتكلفة  نظمةفالم :* المشتر اء،األ زائنقل تتمتع  نهم المساومة إ قو م ذ ال 

ض األ     سعار.على تخف
اء خاصة في حالة ما في مأمن من الموردین األ نظمةتكون الم الموردین:* انت إقو ارات الكفاءة إ ذا  عت

سعار المدخالت الهامة و أرتفاع إلمواجهة ضغو  تسمح لها بتحدید السعر و تحقی هامش رح معین،
  الحرجة. 

حاجز لدخول  نظمةسعار المنخفضة التي تقدمها المن األإ * المنافسین المحتملین: سوف تستخدم 
ن  نظماتنظرا لقلة عدد الم ،منافسین جدد م ن تتحمل المخاطر في منافستها و الدخول في أالتي 

  قل.ساس التكلفة األأو ذلك على  الصناعة،
ن المن هذه اإلإ :* المنتجات البدیلة ة تم سالح ضد السلع البدیلة و إمن  نظمةستراتیج ستخدام السعر 

ة.التي تتمتع    أسعار جذا
ة التكلفة األإب/ شروط تطبی     قل:ستراتیج

ة یتطلب توافریذ هذه اإلن تنفإ    :ستراتیج

                                                            
ة، رسالة ماجستیر في علوم أمیرة هاتف حداو الجنابي، أ  1  دارةإثر إدارة معرفة الزون في تحقی التفوق التنافسي، دراسة مقارنة بین عینة من المصارف العراق
ة االدارة و االقتصاد، العراق،األ ل   .74، ص2006عمال، منشورة، جامعة الكوفة، 
ة  حجاج، الرؤوف عبد  2 ة:المیزة التنافس ة روائح الورود لصناعة  التكنولوجي في تنمیتها، اإلبداعمصادرها و دور  للمؤسسة االقتصاد ة في شر دراسة میدان

ة، الجزائر، ة التسییر و العلوم االقتصاد ل دة،  ، رسالة ماجستیر في علوم التسییر، منشورة، جامعة س الواد   .56ص ،2007العطور 
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ل من  :المهارات و الموارد*  بیرة،إو تضم  ة  ة  س المال،أالتوسع بر  ستثمارات رأسمال المهارات الهندس
ات اإل ثفة على  نتاج،في عمل ة م م المنتوج  العاملة، الیدرقا ة اإلتصم سهل عمل ل  نظام  نتاج،ش

  توزع منخفض التكلفة.
ة م ات التنظ ة المشددة على التكالیف، :* المتطل ة مفصلة و متكررة، و تتجسد في الرقا  تقارر رقاب

ات. م و المسؤول لة التنظ   ه
   :تحقی التكلفة المنخفضة أسالیبج/ 

   قل و هي:على تحقی التكلفة األ نظمةسالیب تشجع المأهناك عدة 
ات الحجم: إ*  لما زاد حجم أمن المعلوم قتصاد ن التكلفة الثابتة یتم أل ،اإلنتاجن تكلفة المنتج تقل 

مة التكلفة الثابتة لوحدة المنتج. ،اإلنتاجتوزعها على حجم  التالي تقل ق لى وفرات الحجم إللوصول  1و 
عض المإف ن  نظماتن  ر منتج جدید و تكلفة  واحدة، منظمةتندمج لتكو حتى یتم توزع تكلفة تطو

عات  م مب سمح بتحقی  كبر،أالتسو على  ما  لفة المنتج  التالي تقل  ما قد  و زادتها،أ أراحو 
عض الم ة مثل شراء  منظمةستراتیجي مع إلعمل تحالف  اتمنظتتجه  منافسة لتحقی مصلحة مشتر

  .هذا یزد من القدرة على التفاوض مع الموردین نمواد التخزن معا أل
ات  ستثمار في بناء و شراء اإل ، حیث أنعامل تحسینالتطور التكنولوجي  عتبر :اإلنتاج* تكنولوج

ا  ض التكلفة،أ حد أالتكنولوج ة  هم وسائل تخف فاءة العمل ا الحدیثة تساعد على تحسین  فالتكنولوج
ة التالي تقلیل التكلفة، اإلنتاج نتج و من ثم تقلیل تكلفة نتاج وحدة المإما تساعد على تقلیل زمن  و 
ة إلى إقد تؤد  ضاأ ،العمالة هرائ و تساعد في تقلیل ما یتم فقدانه من المواد أ قل،أستخدام طاقة 
ع  الخام. ا حدیثة یتطلب من العاملین تعلم إالط التالي تحمل الم سالیب جدیدةأستخدام تكنولوج  نظمةو 

ة تتمثل في تكلفة التعلم،إلتكالیف  ة من أ نظمةما یجب على الم ضاف ق ن تقوم بدراسة الفائدة الحق
ا الحدیثة و عدم التسرع في شرائها بدون  ة.إالتكنولوج ق   جراء دراسة حق

ات وفرات التعلم:إ*  و  نتاجه،إنتاج قبل ات اإلنتاج منتج جدید فإننا نتعلم خطو إعندما نبدأ في  قتصاد
تسب مهارات و نفهم  لما ألكن التعلم ال یتوقف ألننا ن اب عیوب المنتج  كبر من هذا أنتجنا عدد إس

التالي نحن نتعلم مع مرور الزمن، المنتج، التالي و  ر تؤد  نظمةفقدرة الم و  لى إعلى التعلم الم
التالي ف ض التكلفة و  نتاج نفس المنتج منذ سنة تكون إالتي بدأت في  نظمةن المإقدرتها على تخف

ار إ التي بدأت هذه السنة على  نظمةقل من المأتكلفتها  ا. نظمتینن المأعت  ما تمتلكان نفس التكنولوج
                                                            

  .181ص ،مرجع سابق ،سمية بروبي  1
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سرعة و على نقل الخبرات بین العاملین ستصل  نظمةن المإ لى تكلفة اقل و إالتي لها قدرة على التعلم 
التها اأ   نتاج في نفس الوقت.لتي بدأت في اإلسرع من مث

ا ة :ثان    یزاالتم إستراتیج
ة التي تطرح ن من البدائل اإلإ م منتوج إ نظمةمام المأستراتیج ة التمایز التي تتأتى من خالل تقد ستراتیج
المأ فرص خل التمیز نإو  ،و فردة للزون أو خدمة متمیزة أ فة  نظمةو التفرد  قتصر على وظ و أال 

ه الم نشا معین فیها، ل فعل تقوم  ظهر في  أنها: إو تعرف  .نظمةبل قد  ة التمایز  تمیز " ستراتیج
مة مضافة إب نظمةالعرض للم م ق ختالف في خل اإل" :نهاأما عرفت على  ،1"لى الزائنإتجاه تقد
ات الصنظمة و خدمات المأمنتوجات  م التي تعرضها من خالل خل شيء عن طر العمل ة لتقد ناع

ة ال إالتي تستخدم  نظمةن المإ 2."شيء فرد و متمیز للزون  مصدر لمیزتها التنافس ة التمایز  ستراتیج
غي  لفة یتكافأ و تهمل الكلفة،أن تتجاهل أین ز  مع منافسیها مما یتطلب منها  و من ثم یجب مر

المنتوج. ل النواحي التي ال تؤثر على التمایز  ض التكالیف في    تخف
عة لهذه اإلنظمات ن المإ ة تفرض المت ة لمنتجاتها،أستراتیج س  سعارا عال ادة التكلفة لكن إع ة ق ستراتیج

منع من التفوق على المنافسین، ة و هذا ألأو تحقی  ذلك ال  عتقدون راح عال ن جودة أن الزائن 
الحظ على  المنتجات المقدمة تستح الفرق في السعر، ارات  أسعارو هذا ما  ة س ات العالم المار

ل هذه المنتجات ،Bmw)، فولسفاقن، ( مارسیدسالمعروفة مثل السعر المرتفع نظرا لجودتها  ف تقترن 
ة.   العال

ةن هذه اإلإ ر، ستراتیج حث و التطو ة ال لفة جدا و ذلك للتكالیف المرتفعة التي تطلبها عمل فالتمییز  م
فاءة و لكن أضافیین إالفني مثال قد یتطلب عمال و مهندسین  ساس التفوق أعلى  و  على تكلفة،أ كثر 

انیین قد أالمالحظ  ا حوا روادا لكثیر من تلك التطورات الجدیدة مثل مأن ال وتا  نظماتص و سوني  تو
قا للرح مقارنة بنظرائهم األأ یین.كثر تحق    مر

ا  ةأ/ مزا     التمایز: إستراتیج
ة التمایز من طرف المإسمح تبني    3:فهي تساعد على مقاومة المنافسة، نظمةستراتیج

                                                            
مة يوسف عبد اإلله أحمد، فائز غازي البياتي، أثر إستراتيجية التمايز في تحقيق الميزة التنافسية، دراسة إستطالعية مقارنة بين شركات خد  1

  .11الصيانة، العراق، بدون ذكر السنة، ص
2 Lumpkin٫ Dess٫ Eisner٫Strategic Management creating compétitive advantages٫ New York٫2007٫p 168.  

  .188ص ،مرجع سابق ،سمية بروبي  3
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ستهدف: تجنب المنافسة*  ةإو نتكلم هنا عن  ،التمیز قطاعات سوق معینة عندما  یز  ستراتیج التر
التالي فالتمیز ینقص من حدة المنافسة، على شرحة معینة من الزائن في قطاع ضی من السوق،  و 

ة أما  النس جراء إن الداخلین الجدد یتحتم علیهم لى المنتجین ألإن حواجز الدخول تكون واضحة 
اهظة في التمیز من إ ز المجل اإلأستثمارات  ة التمیز.إالتي تتبنى  نظمةقتراب من مر   ستراتیج

ة التمایز للمإتسمح *  ة لقوة التفاوضأن تكون أ نظمةستراتیج ائن قل حساس   :مع الموردین و الز
  التصد للموزعین ألنها تقو قوة التفاوض مع الزون.  نظمةتسمح للم المنتجات و الخدمات ن جودةأذ إ

ة التمایزإشروط تطبی  ب/   :ستراتیج
ة التمایز یتطلب توفر المإن تطبی إ   :نظمة علىستراتیج

  تيو تتجسد في اآل :* المهارات و الموارد
ة - ة عال ق ةإالذ یؤد  فللحصول على التمیز :قدرات تسو عتماد البد من اإل ،لى خل میزة تنافس

حوث التسو  الكشف  ،التي تسمح بتجزئة السوق على  ات التيو تسمح  ات و الرغ ع  عن الحاج لم تش
  عد.

ة:إنزعة  - ع  بداع اسة إإال  ن تمیز منتجاتها،أ نظمةمالففي معظم الحاالت ال تستط انت تتبنى س ذا 
اتهم التي لم أحسن بتكار و لذا من األبداع و اإلاإل ات المستهلكین و رغ ن تكون قادرة على فهم حاج

عد، ع  اع إیجاد و في نفس الوقت  تش ممارسة الوسیلة الناجعة إلش التكلفة التي تسمح  ات  هذه الحاج
اسة سعرة التي تتماشى مع السوق،   بداع دوره.و هنا یلعب اإل س

ا المنتج،أالتمیز یرتكز  هندسة منتوج متطورة: - ان هذا األإو  ساسا على تكنولوج مر صعب على ذا 
قه، نظمةالم ر منتجاتها.أفعلیها  تحق ز على محاور تطو   ن تر
مة التمیز في السوق،أ نظمةن خصائص الصورة تسمح للمإ الصورة: - و الخصائص  ن تبین و توضح ق

ة للصورة هي: س ة في  الصالونات، العروض، عالنات،التواجد في اإل السمعة، الرئ حث أ المشار عمال ال
ن، ل المنتج و لونه و غالفه...الخ. الجودة، و التكو   ش

ة: م ات التنظ   یلي ماف تتمثلو  * المتطل
ر، تنسی وثی بین الوظائف - حث و التطو فة ال ..) (وظ ر المنتج، التسو عتبر التعاون إ :تطو ذ 

ر جد مهم في  حث و التطو فتي التسو و ال ةبین وظ ألنه من خالل هذا التعاون  ،التمایز إستراتیج
ع في السوق، أتنش ات الزائن التي لم تش حث عن حاج ال قوم  رة التمیز فالتسو   و دراسة قطاع ف
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ر فأ السوق...، حث و التطو فة ال بتكملة عمل التسو من خالل دراسة النتائج التي  تتكفلما وظ
فة التسو و ترجمتها    تطلعات الزائن. معلى منتجات و خدمات تتجاوب إتوصلت لها وظ

فراد أن تعمل على جذب أنظمة فعلى الم المبدعین: األفرادستمالة القوة العاملة الماهرة و العلماء و إ -
افآت...منها: التحفیز و  سالیبمبدعین من خالل مجموعة من األ   لخ.إالم

ة على اإلالتي تتبنى هذه اإل نظمةعتمد نجاح المو على العموم  و على صورة  بتكاربداع و اإلستراتیج
ة.   1العالمة القو

ةألج/ عوامل النجاح ا ة التمایز ساس   :إلستراتیج
ن  اع إم ة تمایز ناجحإت التي تعتبر من عوامل النجاح  نشطةة من خالل تحقی عدد من األستراتیج

ة لهذه اإلاأل ة ساس   2:ما یلي تتضمن نأحیث یجب ستراتیج
ة للمواد األ - ةجودة عال حیث تؤثر على  :ول   داء و جودة المنتوج النهائي.أمعنى شراء مواد خام 
م:أ - حیث تؤد  داء ممیز للتصم ر تجاه المنتوج  حث و التطو ه تكثیف مجهودات ال لى إو المقصود 

مات و خصائص  م تصم یلة اإل ستخدام المنتوج،إزادة  فضل،أداء أتقد م نماذج جدیدة  نتاج،تنوع تش تقد
شأو  قل،أفي زمن  اد  ز ق   لى السوق.إمنتوجات جدیدة طرح ن أخیرا شغل مر

ة في اإل - ة:جودة عال ش و الرقا ة اإل نتاج و التفت ة نحو عمل حو تعني بذل مجهودات عال ث ینتاج 
ل الخارجي للمنتوج.إتؤد    لى تحسین الجودة و الش

عات: - م جید للمب م في تسل عني توفیر نظام للتسل ق نظمةأقصر زمن مع وجود أ و هذا  إلعداد  ةدق
ة.الملفات و األ   وامر المطلو

عات و خدمة الزائن التي أمعنى العمل على توفیر  عالقات جیدة مع الزائن: - نشطة التسو و المب
ة للزائن،إتؤد  م المساعدة الفن انة  لى تقد كثر للزائن أمعلومات  فضل،أصالح إسرع و خدمات أص

ة  ف م شرو  ستخدام المنتوج،إعلى  ة إتقد ات.أفضل و أئتمان   خیرا التشغیل السرع لألوامر و الطل
ع متمیزة: - ات تصن یز على عدم وجود  عمل ع،أالمقصود بها التر م   عیوب تصن داء فائ أتصم

ة، ة الهندس ة من الناح انة، للغا  خیرا جودة المنتوج.أستخدامات مرنة للمنتوج و إ الص
ة التمایز:إد/ عیوب    ستراتیج

                                                            
ة، دراسة حالة مؤسسة صیدال، زولیخة تفرقنیت،  1 ة المؤسسة الصناع جامعة الحاج  ،غیر منشورة ،ماجستیر رسالة تأثیر التكالیف على تنافس

اتنة،   .48ص ،2005،الجزائر لخضر 
ة ،الحسیني عدا حسن فالح  2 م :االدارة االستراتیج اتها المعاصرة، ،همداخل ،مفاه ة، عمل عة الثان  ،200 6عمان، دار وائل للنشر، الط

  .195ص
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غي على المنظمة عند تبنیها  ة التمایز إین المنظمة أستراتیج ان المشاكل التي قد تلح  ن تأخذ في الحس
ة من ستخدامها هذه اإلإجراء  عها أستراتیج راء برز المشاكل التي قد تظهر جأو  و معالجتها،أجل توق

ةإتطبی    1:التمایز هي ستراتیج
اع إستمرار و التماد في * اإل ة التمایز من قبل المإت یجعلها تقدم منتجا متمیزا ذو  نظماتستراتیج

اهضة قة جدا و تكالیف  التالي یلج ،مواصفات دق حتاجها الزون و  لى إ أو هذه المواصفات قد ال 
  قل.سعار األالمنتجات البدیلة ذات األ

عض المنافسین ا سهولة و لقد الحظنا في السنوات العشرة * قدرة  لجدد على تقلید المنتوج المتمیز 
سرعة للتقلیداأل یف تحرك المتنافسون  مر شمل ستنساخ لكل شيء متمیز و بنجاح و هذا األو اإل ،خیرة 

  صناعات عدیدة.
یز على  نظمةمحاولة الم*  ن هذا أبینما الزون ال یر  ،و الخدمة لخل التمایزأحد مالمح المنتوج أالتر

ن  م   و التكالیف التي یتحملها.ألى خفض المخاطر إن یؤد أالجانب من المنتوج 
ة المتمثلة  عوامل البیئة ( ب* الفهم الخاطئ لعوامل البیئة الداخل نقا القوة و الضعف) و مقابلتها 

ة الخاصة (بیئة الصناعة) المتمثلة ب   ت).( الفرص و التهدیداـالخارج
ن للم م ة  ،ن تصرف الشيء الكثیر لخل التمایز لعدد محدود من الزائنأ نظمة*  ن تغط م لكنها ال 
  هذه النفقات.
ة الم ة في عیون الزائن. نظمة* قابل ل من الحفا على میزتها التنافس     على المد الطو

یزإ :ثالثا  ة التر    ستراتیج
ل من أرغم  ةإن  ادة التكلفة و  ستراتیج یر مختلفةإق ة التمایز تعتمدان على ثقافة و طرقة تف  ،ستراتیج
ن المزج بین هاتین اإلأإال  م یز،نه  ة التر عرف بإستراتیج طرقة تنتج عنها ما  و تعتمد  ستراتیجیتین 

یز على مجموعة من الزائن هذه اإل ة على التر ة أو جزء من قطاع السوق أستراتیج و منطقة جغراف
ل خط  طرقة حصرةو العمل على  .2نتاج معینإمحدودة مقابل  و هذه  ،خدمة هؤالء الزائن 

ح للماإل ة من خالل هذا المفهوم تت طرقة إ نظمةستراتیج اع الحاجات المتغیرة للزائن   حسن مقارنةأش

                                                            
اتي، حمد،أله یوسف عبد اإل  1 ة التمایز في تحقی المیز إثر أ فائز غاز الب ة، ةستراتیج ، التنافس   .15ص مرجع ساب

2 Clive Reading٫Strategic business planning٫a dynamic system for improving performance et competitive 
advantage٫2nd edition٫2002٫p155.  
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سب المیزة التنافسو تعمل هذه اإل .1مع المنافسین ة على  ة ستراتیج حاجات المختلفة الة من خالل تلب
قتین.التي تعتمد على اإل نظماتهملت من طرف المأ و التي  ،لمجموعة من الزائن  ستراتیجیتین السا

ة تهدف هذه اإل نأمعنى  ز نشاطها على  دقی للسوق المستهدفو تعیین لى تحدید إستراتیج أ تر
ه اإلو  قطاع محدود من السوق المستهدف ل. ،الكامل هتمامتول    2و ذلك بدال من التعامل مع السوق 

ز على هذه اإل ة تر فاءة قادرة على تحقی هدفها اإلنظمة ن المأستراتیج و ذلك  كبر،أستراتیجي 
 نظمةن المأو هو ما ینتج  ،3تساعإكثر أقل للموارد من المنافسین اللذین یتنافسون في میدان أستهالك إب

ع الوصول  صفة إما إتستط ات هذه المجموعة الخاصة   حسن من المنافسین،ألى التمییز ألنها تلبي رغ
   ثنین في نفس الوقت.لى اإلإو أ قل،ألى تكالیف إو أ
ة و  ة للمفائدة هذه اإل رغم أهم ة القطاع، ،نظمةستراتیج مد جاذب ط  ل شيء مرت ن  و إال أن  م

ه من خالل حجم القطاع، ة السوق، زدهاره،إ حتماالت نمو السوق وإوجود  التعرف عل  تأثیرمد  رح
ة اإل قو التنافس الخمس في القطاع، سیین،األهم ة للمنافسین الرئ النس ة للقطاع  ذلك مد  و ستراتیج

ات الم ان ه، نقا قوتها و و نظمةالتواف بین إم لهذا السبب  و حاجات القطاع السوقي الذ تنشط ف
أن ه عض  ة تناسب المذه اإلیر ال ع منافسة  المتوسطة، و الصغیرة نظمات ستراتیج التي ال تستط

ل األ منظماتال صعب على  و سواق،العمالقة في  ـز جهودها على خدمة قطاع معین  منه تـر
فاءة أو تتجاهله نظرا لصغره و نظماتالم الن العمالقة خدمته  فعل تواجد أسواق سعدم أهمیته  ة إلیها 

  ستثمارات.إأقل  تحق فیها مداخیل أكبر و و أكبر
ا  /أ یزإمزا ة التر   :ستراتیج

ح هذه اإل ر منها:تت ا نذ ة العدید من المزا   ستراتیج
التالي یجعل  مان في السوق یتمثل في خدمة فئة معینة،أنشاء حصن إقادرة على  نظمةتكون الم -
ة.قل تعرضا للتغیرات الكبیرة في البیئة أ نظمةالم   التنافس
ن هذه اإل - ة من تحسین مصادر تم مة.أستراتیج فة للق   خر لألنشطة المض

                                                            
1 Michel porter٫op cit٫p38. 

ار فلة  2 ة للمؤسسة، ،الع ة  جامعة الجزائر، ،منشورة ،دارة االعمالإفي  ماجستیر رسالة دور الجودة في تحقی المیزة التنافس ة العلوم االقتصاد ل
  .104ص ،2005،و علوم التسییر

ا المعلومات و اإلدور  ،شاخ الدین نور  3 ة المؤسسة،تكنولوج ة  جامعة الجزائر، ،دارة االعمالإفي  ماجستیر رسالة تصاالت في تحسین تنافس ل
ة و علوم التسییر   .35ص ،2010،الجزائر ،العلوم االقتصاد
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ة  نظمةن خدمة فئة صغیرة في السوق یجعل المإ - قاء عال   1.راحاألعادة قادرة على ال
ح للم لقدرة على التجدید وا - ر، تت   .القدرة على اإلبداع في المجاالت التي تتخصص فیها نظمةالتطو
ا التنافسإ - ات و ةكتساب المزا ة نتیجة زادة الكفاءات في العمل   2المنتجات. العال

یزإب/ شروط تطبی  ة التر   :ستراتیج
یز تتحق المیزة ة التر ة ، إذا توفرت الشروالناتجة عن إستراتیج   3:التال

طـرق متمیزة من المشترین، لهـم حاجـات مختلفـة أو  عند وجود مجموعات مختلفة و*  سـتخدمون المنـتج 
  مختلفة؛

ة قطاع سوقي معین (محدد)؛ نظمةعند ما ال تسمح موارد الم *   إال بتغط
بیر من حیث الحجم، معدل النمو و*  ل  ش ة؛ تعاون قطاعات الصناعة    الرح
حاول أ منافس آخر التخصص في نفس القطاع السوقي المستهدف؛ *   عندما ال 

ة الدخول في  ف یز، فهناك خطوتان هامتانأما  ة التر   :إستراتیج
 ار وإ ة  خت   م التنافس فیها؛یتتحدید أ قطاع من القطاعات الصناع
 ة المستهدفة؛ ة في القطاعات السوق ة بناء میزة تنافس ف  تحدید 

ةج/ بدائل تطبی هذه   :اإلستراتیج
ة هما اإلهناك بدیلین لتطبی هذه اإل ز التمییزمراكز التكلفة و اإل هتمامستراتیج مر   .هتمام 

مراكز التكلفة* اإل التكالیف في السوق المستهدف، نظمةن تحق المأجل أ العمل من أ :هتمام  و  میزة 
ع جمع  ة على إهم عوامل نجاح أ نستط یز المبن ة التر ساس التكلفة المنخفضة في العوامل أستراتیج

ة:   4التال
التكالیف ضمن ثقافة الم ندماجإ - ادة  رة الق   نظمة.ف
عةاإل - ات الصغیرة و الغیر مش ات و الرغ   .ستثمار في الحاج
ة نجد سلسلة الفنادق المتخصصة مثلشهر مثال لهذا النوع من اإلأو  الفنادق الموجودة على  :ستراتیج

ات المتحدة األ ةالطرق السرعة في الوال   5 .مر

                                                            
رت  1 فید بتس، ،أ ،رو ة ،دارة اإلاإل لي،د ة بناء المیزة التنافس   .26ص ،مرجع ساب ستراتیج
ة، ،حجاج الرؤوف عبد  2 ة للمؤسسة االقتصاد ، المیزة التنافس   .60ص مرجع ساب
ةدارة اإلاإل ،خلیل نبیل مرسي  3   .59ص ،مرجع ساب ،ستراتیج
ة،دارة اإلاإل ،اسینسعد غالب   4 ة للنشر و التوزع،دار  عمان، ستراتیج ازور العلم   .113ص ،2002ال
  .114ص ،نفس المرجع  5
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ز التمییز: هتماماإل*  حث المأ أ مر عن التمییز داخل السوق المستهدف و في هذا المیدان  نظمةن ت
  عتماد على:اإل نظمةحسن على الممن األ

ع. - مة تبرر سعر الب   خل عرض ذو ق
ح التمیز خاصة بواسطة اإل -   تصاالت.توض
ار هدف ضی من إ - سهولة.إجل أخت   صال التمیز للزون 

ة في ظل هذه اإل ن تحقی میزة تنافس م ة من خالل:و    ستراتیج
ار و تحدید إ - ه.أخت    قطاع من قطاعات الصناعة یتم التنافس ف
ة المستهدفة. - ة في القطاعات السوق ة بناء میزة تنافس ف   تحدید 

ة إد/ عوامل  یزإستمرار ة التر   :ستراتیج
ل قد تواجهه المأ رما  یزإعند  نظمةهم مش ة التر اعها إلستراتیج ة المحافظة علیها  ،ت ف قاء أهو  و اال
ة تتمثل على المحافظة على هذه اإل نظمةو على العموم هناك ثالث عوامل تساعد الم ،علیها ستراتیج
  :في
قاء *  ة ال ادین الواسعة  المنافسین في مام المنافسین في میدان واسع:أقابل نهمالم التنافس  ماإ م

ز فیها المداخل القطاع الذ  ع أما إو  نشاطها، نظمةتر ونوا منافسین محتملین یرغبون في توس ن 
ة للم قاعدتهم، ط المیزة التنافس ة:نظمات و ترت ز فیها على النشاطات التال   التي تتمر

ام بها، - ة التي یجب على المنافسین في المیدان الواسع الق واحد  وقترادوا في أذا إ السعة و التسو
ه الم ز ف .أو قطاعات  نظمةخدمة القطاع الذ تتمر   خر

مة، - م النشاطات التي تخل الق ة المحصل علیها عن طر تقس اقي القطاعات التي  المیزة التنافس مع 
  ینشط فیها المنافس في المیدان الواسع.

قاء  ة ال ةإ مام المقلدین:أ* قابل یز قد تؤد  ستراتیج و أجدیدة  نظمةلى خطر التقلید من طرف مإالتر
ة عن تالقطاع ال نظماتم ة،إي تكون غیر راض اتها الداخل قاء إ ستراتیج ة  یز إن قابل ة التر مام أستراتیج

ة. قاء المیزة التنافس ة  ة على قابل   المقلدین مبن
قاء  ة ال قاء  خیر الذاأل عاملال نإ خر:آمام بدیل من قطاع أ* قابل ة  یز إحدد قابل ة التر ستراتیج

ن  خر،آسوقي هو خطر البدیل الموجود في قطاع  م ن یختفي نتیجة تغیر في أفالقطاع السوقي 
ط، ا أ المح   و سلوك المنافسین.أو التكنولوج
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یز:إمخاطر و/  ة التر   1:تتمثل في ستراتیج
یز على قطاع  في لوحده من أ* التر ة ال  كتساب میزة إ لجأو مجموعة من القطاعات السوق

ة: حو  تنافس من القطاعات التي تضم العدید من الزائن ذو الحاجات  عددو ذلك لكون السوق 
ة. الخاصة، اقي القطاعات السوق مة مختلفة عن  ستدعي وجود سلسلة ق   و هذا ما 
ة: نظمةختارته المإختالفات بین القطاع الذ * اإل اقي القطاعات السوق زة و  حتم  المتمر و هذا ما 

ة الدائمة( المستمرة). ن المیزة التنافس ادین الواسعة السیر و التوسع في تمو   على المنافسین في الم
ن فرصة إ*  م في القطاع السوقي لتكو قة جدیدة للتقس ة:إكتشاف طر م إ ستثنائ ن مصفوفة التقس

ونة  س سلوك المنافسین الحالیین،أعادة ما تكشف  طرقة جیدة،الم  و تحدد القطاعات التي ال تع
ن المإف م م القطاعي  یزإمن تصور  نظمةكتشاف طرقة جدیدة للتقس ة التر  حول منتج معین، ستراتیج
ة.أو دائرة توزع أ و مجموعة معینة من الزائن،أ   و تجزئة جغراف
ن إ م ة الجدیدة  قا من القطاعات المستهدفة من أو أتساعا إكثر أن تكون أن القطاعات السوق كثر ض

مة متمیزتان،إختالفات في القطاع السوقي الجدید و تسبب هذه اإل قبل، ة و سلسلة ق ما تتطلب  ستراتیج
صفة حصرة. توجها   نحو التوسع للمنافسین الذین ال یخدمونه 

ة دائمة:أالمنافس الذ یختار هدفا واسعا یجب * سب میزة تنافس عندما ینافس في قطاعات  ن 
ة تفوق المعدل، ة للحصول على مردود ط بین القطاعات  سوق ة عن روا فعادة ما تنتج المیزات التنافس

ة، ز على التكالیف  السوق ة التكلفة المنخفضة تر سبب المیزة المحصل علیها من  رتفاعاإ األقلفإستراتیج
ات الحجم،إ ة.أو میزات أ قتصاد   خر مأخوذة من نشا متزامن في قطاعات سوق

ة مهمة و دراسة  حث الدؤوب عن قطاعات سوق ة المهمة  القطاعات :متداد الهدفإ* ال السوق
ا إ مجموعات تظهر  حیث ،سبب التغیر في سلوك المستهلكین تتطور مع الوقت ،ما صناعةلستراتیج

ةو متنوعة  جدیدة  ط بین القطاعات السوق و  ،من الزائن و التقدم التكنولوجي الذین یؤثرون على الروا
الم ة ستمرار داخل إلى دراسة الحقل التنافسي المختار بإ نظمةهذا ما یدفع  هإقطاع النشا المنتم   .ل
أساس لبناء المیزة  :المطلب الثاني ةمدخل الموارد       التنافس
ة مهمةإشقیها(الملموسة و غیر الملموسة)عناصر  نظمةتمثل موارد الم و قاعدة تستند علیها  ،ستراتیج

اراتها و  في فؤإالتعامل مع هذه الموارد و  حسنتأذا ما إدائها أخ ل  ش لتحقی میزات و  ،ستغاللها 
ن الم   من التفوق على منافسیها.نظمة قدرات تم

                                                            
1 Michel porter٫avantage concurrentiel٫op cit٫pp 324‐326. 



ة                             لث                                             الفصل الثا المیزة التنافس 	
 

~	136	~	
 

  :تعرف الموارد
ل ما تملكه المإتشیر الموارد  ة و إمن مجهودات و  نظمةلى  ة و مهارات مال م ات تنظ ات و عمل ان م

ة، ة و معرف ع ارات اإل نظمةو التي تعطي الم طب ة،القدرة على تنفیذ فعال للخ فالضرورة تتطلب  ستراتیج
ل عام في األ ش ن الحدیث عن تحلیل إالتالي فو  ،نظمةستراتیجي للمداء اإلمعرفة دور هذه الموارد 

ة هو  ا التنافس ا  إرجاعالمزا یلها للمإهذه المزا ون المورد  1.نظمةلى الموارد و التي ساهمت في تش و 
ا للمأ مجموعة من الخصائص و الصفاتإ نظمةساس   2:التي من بینها ذا تمتع 

ة للمأ - مة تنافس ون المورد ذو ق   .نظمةن 
الندرة و أ - ازته.طار عدم قدرة المنافسین األإأتي في ن یتصف المورد    خرن على ح
ن تقلیده من قبل المنافسین، - م ة جدا.أو أ ال    ن تكالیف تقلیده عال
ة و  نظمةن تملك المإ - م نها من اإلإقدرات تنظ   ستغالل الفعال للمورد.دارة تم

ن التمییز بین نوعین من الموارد: م   و الموارد غیر الملموسة. لموارد الملموسة،ا و 
ل من المواد األ :الموارد الملموسة /أ ة،و تشمل  ة. نتاج،معدات اإل ول   الموارد المال

ة* المواد  ل معتبر على جودة المنتجات،لكون المواد األ :األول ش ة تؤثر  تحرص  نظماتن المإف ول
شإعلى  ار موردیها و التفاوض معهم  ون تسییرها  سعارها و مواعید تسلمها،أن جودتها و أخت و حتى 

ما یجب:   مح
ة شراف على المواد األن تنسد مهمة اإلأ - فاءة،ألى إول مقدورهم  شخاص ذو خبرة و  تحدید ون 

ن   نقطاع في المخزون. حتى یتم تفاد اإل ،نقطة الطلب إلعادة التمو
ة  - الحر سمح  ل  ش م المخازن  سهولة.تنظ   بداخلها 
ح تسجیل و أت - ةمین نظام معلومات فعال یت ة، مراق ق ات المت الكم و تكالیف  المعلومات المتعلقة 

ة الجرد الماد و المحاسبي للتأكد من  ؛المواد عمل ام    نه تم تصرف المواد وفقا للقواعد الموضوعة.أالق
ل المواد  نظمةتعتمد علیها الم :نتاج* معدات اإل   مة المضافة من خالل تحو في حصولها على الق
ة اإلاأل ة ضمن عمل ة على معدات اإلإ لى منتجات،إنتاج ول صال هام أنتاج التي تعد ذ تعتمد هذه العمل

انة،إو من ثم ف ،نظمةصول المأمن  ات الص م و برمجة عمل ل سل ش ازة علیها و تشغیلها   ن الح
له فعالیتها  نة.ألى إضمن  ة فأ طول فترة مم ة المحاسب ار نمط اإلإنه یجب إما من الناح  هتالكخت

                                                            
  .171ص ،مرجع سابق ،براز الميزة التنافسيةإبتكار في دور اإلبداع و اإل ،سمية بروبي  1
  .344ص ،2007،دار اليازوري ،عمان ،ستراتيجيستراتيجية و التخطيط اإلاإل ،دريسإوائل محمد صبحي  ،خالد محمد بني حمدان  2
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عة الجیدة للمعدات و إ ،المناسب المتا شإذ تسمح هذه المعلومات  قاء و اإلأستبدالها إن أتخاذ القرار 
  علیها.

ة: *  ة مهمة جداالموارد المال ة للم تعتبر الموارد المال نها من تعمی  نظمةالنس و أنشطتها أحیث تم
فتح قنوات توزع جدیدة)، و یتم ذلك من خالل  عها ( مقدورها تحقی  ستثمارات فعالة،إتوس التي 

ة.األ ة و التنافس ن الم هداف المال ة، نظمةو حتى تتم م صحتها المال اإل من تقو ة  ستناد فهي مطال
ة، ة و الكم ة  على مجموعة من المؤشرات النوع   :مثل نظمةهتمام المتعاملین مع المإ و تثیر الصحة المال

ة لدیهم في إ البنوك و الموردین و الزائن...الخ، ن  ،نظمةقامة عالقات مثمرة مع المإذ تتولد الرغ فتتم
عید.إخیرة من تعزز موقعها التنافسي و هذه األ ة التطور في المد ال ان   م
ة الموارد الملموسة في أ تظهر  ازة علیها،هم ة التي یتم الح ف ذا الطرقة التي یتم  الك و  ستغاللها بها،إو 

ح األ ل یت ش ار هذه الموارد تستغل من قبل معظم األإداء الجید لألنشطة بالتولیف بینها    نشطة.عت
 صعب تحدید الموارد غیر الملموسة، نظرا لعدم وجود قاعدة متف علیها، ب/ الموارد غیر الملموسة:

ن أغیر  م ل من:أنه  ا، المعلومات، الجودة، ن تشمل الموارد غیر الملموسة  و تم  المعرفة التكنولوج
  عتماد هذه الموارد لسببین هما:إ 

ات المنافسة الحدیثة. -   لكونها من متطل
ة للمإ - النس   .نظمةنها حرجة 

ة تسعى الم * الجودة: ة، ستحواذلإل نظمةفي ظل البیئة التنافس عتماد من خالل اإل على حصص سوق
  1و حتى تزد من توقعاته.أ لى قدرة المنتج/الخدمة على الوفاء بتوقعات الزون إعلى الجودة و التي تشیر 

ا: ستمد إهم العوامل القادرة على أ عتبر العامل التكنولوجي من  * التكنولوج حیث  ة  نشاء المیزة التنافس
ة،تأثیره على اهمیته من مد أ  ة و التي تجعلها إ نظمةو على الم لمیزة التنافس ا المناس ار التكنولوج خت

ة على منافسیها.في موضع األ ق   س
ن  * المعرفة: ة، نظمةحق المن تأم عرفها المنافسین،أعندما تعرف  میزة تنافس اء ال  لمعرفة و ا ش

ن    2:مورأن تكون في عدة أم

                                                            
  .50-49ص ص ،مرجع سابق ،الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية ،عمار بوشناق  1
  .41ص ،مرجع سابق ،ستراتيجية في الميزة التنافسية في شركة البوتاسالخيارات اإل ، أثرمحمد جميل العضايلة  2
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المنتج: - المنتج أ المعرفة  و هذه  و الخدمة الموجودة في السوق،أ الفهم العمی و المعرفة الكاملة 
ن أالمعرفة یجب  م المعرفة أو یجب  ن یجذب الزون،أن تسخر لخل عرض  المنتج  ط المعرفة  ن ترت

  السوق.
السوق: - ة  المعرفة  ات السوق و المستثمرن و الآالمعرفة الكل اجاتإو  موردینل الزائن و طرق  حت

  و عادات الشراء.
ة - ات التي یتم عن طرقها عرض المنتج لألسواق  :المعرفة التقن التقن و الزائن و أو تتضمن المعرفة 

م ما هو    فضل.أتقد
ر، و المعرفة ال تأتي من فراغ، حث و التطو فهي غیر متوفرة  بل هي نتاج جهود متواصلة من ال

عتها و یجب  متالكها أل مصدر إن تكون حذرة عند أو  مؤهلة للحصول علیها، نظمةالمن تكون أطب
ة. ذلك في  هام من مصادر المیزة التنافس ل مستمر،ثراء القدرات اإلإما تساهم المعرفة  ش ة  مما  بداع
ة حاسمة. ا تنافس   سمح بخل مزا

ة الم المعلومات: - قظة ألى إ نظمةتدفع البیئة التنافس طار تلعب و في هذا اإل دائمة،ن تكون في 
  المعلومات دورا هاما یتمثل في:

 كتشاف منتج جدیدإ 
 ة الوصول إ ان  لى السوق قبل المنافس.إم
 ر وسائل اإل ل وسیلة لتطو ش  سرع.أنتاج 
  ة.لى األإللوصول  ها المستخدمینعلی عتمدالطرقة التي  هداف المشتر

  من مصدرن:  تأتين المعلومات ألى إشارة و تجدر اإل
ة، المصدر الداخلي: مجموعة من المؤشرات منها المؤشرات المال عات، و یترجم   تطور مستو المب
ا المستخدمة...الخ. مستو المخزون،    التكنولوج

ا و اإل المنتجات الجدیدة، سواق( المنافسین،و یتمثل في حالة األ المصدر الخارجي: بتكارات التكنولوج
ة،إسلوك الزائن و  الجدیدة، عین اإل ،القوانین...) تجاهاتهم المستقبل ار من ل هذه المعلومات تؤخذ  عت
ة في الوقت المناسب.إقصد تحلیلها و نظمة طرف الم   تخاذ القرارات الصائ

ا المعلومات، ل أخیرة التي هذه األ و عند الحدیث عن المعلومات البد من التطرق لتكنولوج حت تش ص
ائأ ة،حد ر م القدرة التنافس ا المعلومات من خالل جانبین هما: ز تعظ ظهر تأثیر تكنولوج   1و 

                                                            
  .55 -54ص ص  ،مرجع سابق ،عمار بوشناق  1
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ائن: ص التكالیف،إ تغییر العالقات بین الموردین و الز ا المعلومات بتقل و الرفع من  ذ تسمح تكنولوج
ة وضع نظام في الوقت المحددمحاكاة ما تشجع على  سرعة المعامالت، ، حیث " Just in time" عمل

ان فقطأ ا قه في ال ن تطب م ن  ن هذا النظام  م قه و ال  سبب عدم توفر المناخ  خر في البلدان األتطب
ة لمثل هذا النظام.   و الظروف المناس

ات اإلإهناك تزاید في  الجدیدة و المنتجات الجدیدة: األنشطة ة من ستهالك المعلومات في العمل نتاج
المعلومات من جهة  جهة، ،أو تضمین المنتجات  بتین:إ عتماداإلنتاجها إفالمنتجات یتم  خر  لى مر
ة،األ المعلومات، ولى ماد ة متعلقة  ل ما هو ضرور لتمییز حیث تشمل هذه األ و الثان خیرة على 

ة إو على العموم تساهم المعلومات في  المنتج عن المنتجات المنافسة. م براز میزة تنافس من خالل تقد
  یلي: طرائ جدیدة للتفوق على المنافسین شرطة توفر ما

 .انتقاء المعلومات  معاییر تسمح 
 ن تكون المعلومات في متناول مستخدمیها.أ 
 ن تفوق عوائد المعلومات تكالیف الحصول علیها.أ 

ة :المطلب الثالث ر المیزة التنافس ة و تطو   تنم
ضم مجموعة متكاملة من القدرات التي تعبر عن جوانب  تعتبر ة نظاما متكامال  مختلفة من المیزة التنافس

قي للمدار اإل ،نتاجيمنظومة العمل اإل حق اإل .نظمة، و التسو یجابي لتلك القدرات ستثمار اإلو 
ة المتكاملة تفوق الم و الرادة في  ،السوق  على منافسیها من خالل خل الفرص الجدیدة في نظمةالتنافس

ةستغاللها إ نن أقبل  بإیجاب ذلك  ،لیهاإمن الوصول لمنافسین ا یتم ختراق مجال تنافسي جدید إو 
ز األ نظماتمنافسة م ه،انت تحتل المر ة للمو اإل قو ف ن الصورة المستقبل من  نظمةسهام في تكو

ة األخالل السعي إل .حتالل المراكز التنافس   قو
ة لضمان العناصر األ وال:أ ةإساس ة المیزة التنافس    ستمرار

الخصائص التي تمیز البیئة التي تنشط فیها المإعادة ما یتأثر  ة  غي  ،نظمةستمرار المیزة التنافس و لذا ین
ة: یز على العناصر التال   1التر

ة، نظماتن المأمن المعروف  :/ عوائ التقلید أ ا تنافس على من أ راحا أتحق  التي تستحوذ على مزا
عث بإشارات للمنافسین تفید أنه أو ذلك من ش المعدل المتوسط، عضا من نظمةن المأن ی الكفاءات  تملك 

                                                            
 ،الرياض ،الجزء األول ،حمدأمحمد سيد  ،عبد المتعال رفاعي محمد رفاعي :ترجمة و مراجعة ،ستراتيجيةدارة اإلاإل ،شارلز و جاريث جونز  1

  .220- 218ص ص ،2001،دار المريخ للنشر
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مة المتفوقة، ة التي تهیئ لها الفرصة لخل الق مة العال عي  المتمیزة ذات الق حاول منافسوها أو طب ن 
أنه  التعرف على هذه الكفاءة و محاولة تقلیدها، ن القول  م ذا نجح المنافسون في تقلید إو من هنا 

ة  الكفاءات في وقت وجیز، ا التنافس انت المزا   ستمرارة.  إقل ألما 
ان نه لمن األإ م ة  د على أهم ن تقلیدها،أن أن نؤ م فاءة متمیزة  و العامل الحاسم هنا هو الوقت،   

لما طال الوقت الذ في بناء  نظمةلما زادت فرصة الم ستغرقه المنافسون في تقلید الكفاءة المتمیزة، ف
ز قو في السوق، ة لد الزائن األ مر ة فضال عن السمعة الطی ة عال مر الذ ینطو على صعو

ة للمنافسین لینالوا ما یر    دون.النس
ن القول ب/ تقلید الموارد:  م ن للمنافسین تقلیدها،سهل الكفاءات أن أصفة عامة  م تلك  المتمیزة التي 
اني و التجهیزات،إالتي ترتكز على  ة مثل: الم ة للمنافسین  متالك الموارد الماد لكون هذه الموارد تعد مرئ

ن  م ة هي أفي حین نجد  قتناؤها،إو  ة من حیث المحاكاة،أن الموارد المعنو و یتجسد ذلك  كثر صعو
ة، ، سماإل من خالل المار ن محاكاته ألفاإل المهارات؛ التجار م حول دون سم التجار ال  ن القانون 

ة أما  ذلك، انت تكنولوج سهولة وأن المهارات سواء  ن تقلیدها  م ة ال  ق ما یخص المهارة أ، تسو ما ف
ة ف ن القول إالتقن م ن ن النظام الخاص ببراءة اإلأنه  م ة ن یؤد الى تحصین المعرفة أختراع  التقن

ل نسبي ضد المحاكاة و التقلید.   ش
أنها  ج/ تقلید القدرات: ة تقلید القدرات  ة مقارنة بتقلید الموارد،أتمتاز عمل و هذا راجع لكون  كثر صعو

ة، نظمةقدرات الم ا ما تكون غیر مرئ ن القدرات ترتكز على الطرقة التي تتخذ بها القرارات أو حیث  غال
ات التي یجر أ ات  ،نظمةداراتها داخل المإو العمل لذا من الصعب على المنافسین التمییز بین تلك العمل

ات التقلید،إ دراك مغزاها.إو  ة للقدرات قد ال تكفي للحیلولة دون حدوث عمل عة غیر المرئ فمن  ن الطب
ع المنافسون النفاذ  ستط ة النظرة قد  ة و ال نظمةلى داخل المإالناح ف من خالل  دارتها،إوقوف على 

التجسس الصناعي،أتعیین  قومون  ذ إ في شخص واحد، نظمةنه نادرا ما تكمن قدرات المأإال  شخاص 
ة منفردة،نها نتاج تفاعل عدد من األأ م عملون في بیئة تنظ  نظمةمر الذ یجعل تقلید قدرات الماأل فراد 

ة. ة الصعو   هذه الطرقة في غا
صفة عا ة:و  عض من الظروف التال ة عندما تتوفر  ن المحافظة على المیزة التنافس م   1مة 

                                                            
المنافسة على الميزة التنافسية لشركات إنتاج األدوية دراسة ميدانية  أثر العوامل اإلستراتيجية و إستراتيجيات صالح الدين جميل عثمان،مهدي   1
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ة للمإ*  انت المیزة التنافس ا  موجودة في سوق ضی و صغیر، نظمةذا  حیث ال یوفر مبررا جذا
ة للمنافسین لدخوله و مزاحمة نشا الم ه، نظمةالنس شیر  ف ةإلى إو هذا ما  یز التي  ستراتیج التر

ز المر تناولها بو  موجبها تر نها من خدمة  مجهوداتها لخدمة جزء من السوق، نظمةتر و التي  م مما 
ل  ش ه  ل  فضل،أالمستهلكین ف ش ة  دق،أو العمل على التعرف على حاجاتهم  سهل عمل و هذا ما 

ون هذا الجزء من السوق غیر مغر لتوجه المنافسین  رضاء الزائن من جهة وإ ه. إفي نفس الوقت    ل
ة التي تتمتع بها المإ*  انت المیزة التنافس ة أستثمارا ضخما في ر إتتطلب  نظمةذا  النس س المال 

ة التقلید في هذه الحالة.إمما یؤد  ،للمنافسین   لى صعو
انت المیزة للمإ*  ة من التقلید ببراءات اإللى تكنولإمستندة  نظمةذا  ا متطورة و محم طلب تت و ختراع،وج
منع المنافسین من الوصول اإل   لیها.إستثمار المتواصل مما 
سیؤد  و ذلك بتمییزها عن سلع المنافسین، ،زائنخل الوالء لسلعها لد ال نظمةستطاعت المإذا إ* 

ال شك للمحافظة على میزة سلعتها.   ذلك 
ا: ة عوامل ثان ر المیزة التنافس   تطو

ر إ ة أل من تطو ا في وقت واحد،إعد هدفا و  نظمةالمیزة التنافس ن وجود هذه المیزة أل ستثمارا و تكت
قاء و اإل نظمةضمن للم حتاج  ستمرار في السوق،ال رها  الشمول إو تطو عیدة المد تتصف  ة  لى رؤ

ع الموارد الالزمة  ة في حشد جم سالعوامل و من بین  هداف،لتحقی األو الدینام ة التي تجعل الرئ
ة جدیدة نجد: نظمةالم   1تحسن من میزاتها و تنمي میزات تنافس

ا جدیدة: ن للتغیر  * ظهور تكنولوج تأالتكنولوجي م من یخل فرصا جدیدة في مجاالت عدیدة   صم
التسو أ نترنت،طرق التسو العصرة عبر اإل لي،عالم اآلستعمال اإلإالمنتج ب سمى  و ما 

  لكتروني.اإل
ا جدیدة عند إ نظمةو تظهر حاجة الم م تكنولوج ة من آلى تقد اة المیزة التنافس خر مرحلة من دورة ح

ض التكلفة و/أ م میزة تمییز المنتج.أجل تخف و أفي تجدید  نظمةخیرة تبدأ المو من المرحلة األ و تدع
ة  ر و تحسین المیزة الحال مة أتطو ة جدیدة تحق ق م میزة تنافس   كبر للزون. أو تقد

ة حاجات جدیدة و تغیرها:أظهور حاجات جدیدة للزون *  قوم الزائن بتنم و تغییر ألدیهم  عندما 
ات الحاجاتأ ة ولو حدث تعدیل في المیزة التنافس ة أ، ففي مثل هذه الحالة  ة میزة تنافس و رما تنم

                                                            
الملتقى الدولي الخامس لى إبحث مقدم  ،رأس المال الفكري و دوره في دعم الميزة التنافسية لمنظمات األعمال ،صليحة فالق ،حريري بوشعور  1
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حت ترط بین المنتج و الزأن العالقة التي أخاصة و  جدیدة. ادلص  ،ون هي عالقة تأثیر و تأثر مت
ة ال یتم  ن تصور وجود رغ عد من المم اعهاإألنه لم  عد األ ،ش قتصر على الحاجة القائمة و لم  مر 

اع بل یتعد هذا الحد لیتم هذا اإل ةإش الحاجةلى درجة اإلإو  ،لى درجة صناعة الرغ و نظرا  ،رتقاء 
ات.إللتساب على  نظماتتجاه الحدیث تظهر حدة المنافسة بین الملهذا اإل اع الحاجات و الرغ    ش

ة في حالة حدوث :* تغیر تكالیف المدخالت تغییر جوهر في تكالیف  عادة ما تتأثر المیزة التنافس
متها إعند  المدخالت ةالمواد األ ،الید العاملة :مثلرتفاع ق   ..الخ. تصاالتاإل ،اآلالت ،ول

ة وم ة في مجاالت  أساساو تتمثل هذه التغیرات  :* التغیر في القیود الح وم عة القیود الح في طب
ة البیئة من التلوث ،مواصفات المنتج ملزمة على  نظمةن المإف ،األسواقلى إقیود الدخول  ،حملة حما

قاء في السوق و من ثم الصمود في وجه المنافسین.     مواجهة هذه التغیرات لل
ة للم :ثالثا ز المیزة التنافس   نظمةعوامل نجاح بناء و تعز

ة للم ة: نظمةیتوقف بناء و تعزز المیزات التنافس   1على توافر العوامل التال
م عائدها.تحسین جودة الموارد المستخدمة في تحقی  -   المنتج و تعظ
ات من خالل  - ر و تفعیل العمل دارة الجودة إ إعادة الهندسة، دارة الحدیثة،اإل األسالیبستعمال إتطو

  داء.و التحسین المستمر في األ الشاملة،
ة للمتخاذ اإلإ - ات المالئمة لمواجهة المنافسین في ظل البیئة التنافس تخاذ إسواءا ب ،نظمةستراتیج
ة التحالف معهم،إ الموردین، و اإلأ ستراتیج یز على مجال معین من ألتحام  التر و تغییر مجال المنافسة 

  القطاع.
ة  - منح الم سواق جدیدة لم تكن موجودة من قبل،أخل و تنم ة نظمةمما  ق ستثمار فیها و في اإل األس

قاء  ذا ال ز تنافسي متفرد فیها، و  مر   سواق.نة قبل دخول المنافسین هذه األطول فترة ممأالتمتع 
ع طاقات و قدرات بل اإل و سعره،أقتصار جهود المنافسة على جودة المنتج إعدم  - عتماد على جم
طرقة اإل ة لألسواق و أدارة للوصول    رضاء الزائن.إكثر سرعة و فاعل
افة  - ات التي تقوم بها الم األنشطةالتنسی و التكامل بین  م المنتج  نظمةو الفعال و أبدءا من تصم

ع التي ترافقها.إالخدمة و وصوال  عد الب   لى الخدمات ما 
طرقة فعالة بهدف التصد لقدرة محاكاةإضرورة  - فها  ة جدیدة و توظ ر میزات تنافس  بتكار و تطو

ة. ة الحال   المنافسین لمیزتها التنافس
                                                            

  .119ص ،مرجع سابق ،دور الجودة في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة ،العيارفلة   1
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ة في  - ة المیزات التنافس یز جهود بناء و تنم ن أتر سي إب –قل وقت مم ار الوقت عامل رئ عت
  لى السوق قبل المنافسین.إستثمار عامل الوقت إلبداع میزات جدیدة و الوصول بها إو  -للتنافس

ة و الخار  - ة من دراسة و تحلیل البیئة الداخل ة للمتنطل جهود بناء و تعزز المیزات التنافس نظمة ج
ة ، و التي على ضوئها یتم وضع الخطط اإلو نقا القوة و الضعف لرصد الفرص و التهدیدات، ستراتیج

ا مع اإل ة العامة و األتماش ة للمهداف اإلستراتیج   .نظمةستراتیج
شرة المتمیزة القادرة على  - ات و تجدیدها،إتوظیف الموارد ال ر و تفعیل التقن و تنفیذ  بتكار و تطو

ات،الخطط اإل افة المستو ة على  ة بجدارة و فاعل ة لبناء و تعزز المیزات التنافس ذا  ستراتیج و 
ادات اإل فها في الق ة.توظ   دارة الفعالة و الواع
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  :خالصة
ة للمنظمة، حیث تعرضنا إلقد تطرقنا في فصلنا هذا  لى مفهوم المیزة إلى دراسة و تحلیل المیزة التنافس

ة؛ خصائصها؛  ة للمنظمات من أ التنافس النس عد ذلك تحدثنا عن أهمیتها  قائها في السوق، ثم  عاد أجل 
ة،  م على جودتها، أو محددات المیزة التنافس ذا معاییر الح ضا عرضنا مختلف أنواعها و مصادرها و 

عة من قبل المنظمة،اإل ة المت ات التنافس ح العناصر األو في األ ستراتیج ة لضمان خیر قمنا بتوض ساس
اإلضافة إ مجرد ألى إو قد خلصنا  لى عوامل نجاحها و تعززها.إستمرارة المیزة  ة تنشأ  ن المیزة التنافس

ستخدمها المنافسین، و هذا من أسالیب، و طرق جدیدة فعالة ألى إتوصل المنظمة  كثر من تلك التي 
ن القول أجل التغلب علیهم. أ م ون أضا  مة مضافة  ض إن تحقی المنظمة لق ما عن طر تخف

عرض أالتكالیف  الجودة و التحدیث.أ سعار أو    على للمنتجات من خالل تمیزها 
ه، هو إشارة و ما یجب اإل مومة أل ة شرو لتحققها منها: الندرة، الد لمدة  ستمرارهاإ أن للمیزة التنافس

ة تقلیدها و محاكاتها و هذا من  لة، صعو انتها و تفوقها على أطو جل ضمان المنظمة المحافظة على م
اتهم، و لكي یتحق هذا یجب على إالمنافسین، من خالل  ة حاجاتهم و رغ مة للزائن و تلب ضافة ق

ة لتحدید نقا القوة الموجودة لدی ن تقوم بتحلیل البیئةأالمنظمة  ما یجب ها و اإلالداخل ستفادة منها، 
حها حتى ال یتكمن المنافسین من أن تحدد نقا الضعف و القصور من أعلیها  جل معالجتها و تصح

اإلضافة و التفوق علیها ستغالل هذا الضعفإ لى ذلك یجب على المنظمة التعرف على مصادر إ، 
ة من  ة، و أجهد، و قل ألى النتائج المرجوة إجل الوصول أمیزتها التنافس هم أ قل تكلفة لضمان میزة قو

ة المنظمة، و الموارد الملموسة و غیر ملموسة هذه المصادر هي تحلیل األ ة المحددة لتنافس نشطة الداخل
  و دور الكفاءات و الخبرة.

ن القول في األو  م ة تمثل القاعدة األأخیر  ة التي یرتكز علیها ن المیزة التنافس و  ت،داء المنظماأساس
قي لهذه األإ ة،ن النجاح الحق مد قوة میزتها التنافس ط  عد إحیث یتم  خیرة مرت یإنشاؤها   ردراك و تف

قاء ضمن المنافسین و النمو في السوق. ة تؤمن لها ال ة عال ، حتى تضمن المنظمة قدرة تنافس   عمی
  

 

  
  

  



  

  

  

  

  

علالفصل ا   را

المیزة أعالقة ر  ر  س المال الف
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  :تمهید
ات      فرض علیها تحد تعمل المنظمات في الوقت الحالي في ظل العدید من الظروف المتغیرة، مما 

 لكونهابتكارة، اإلت دراالقمر الذ یتطلب ضرورة مواجهتها من خالل بیرة لم تشهدها من قبل، األ
قائها و  ر المنتج من إالضامن ل ات، هذه القدرات تعمل على تحسین و تطو ستمرارها في ظل هذه التحد

اساتها اإل صورة مستمرة، جهة، و تحسین تجهیزاتها و س ة  ق ة و التسو ن جمود المنظمة و أحیث نتاج
عرضها اإل انتها في السوق و خسارة  وضاعهاأتدهور  إلىعتماد على ما هو تقلید  من حیث  ،م
اإلضافة األ ل ذلك یؤثر على  إلىسعار و الجودة  ة و  ص حصتها السوق قهاإتقل ة تحق ان لمیزة  م

ة.   تنافس
الصدفةن التحول نحو المنافسة القائمة على اإلأما    أت  بیر حسب إو  ،بتكارات لم  نما نتیجة تطور 

ة ل فترة زمن عود ذلك  ،خصائص  حتالمنظمات  لكون و  ات تمتلك اإل أص ات الكبیرة و التقن ان م
ة و  ة و الخبرات الفن اإل اإلدارةالعال اره نشاطا ممیزا و ضرور للتنافس.إبتكار بالمتعلقة    عت

ح اإلأو بذلك  ةالغ  أمرابتكار ص منافسیها األهم قائها و نموها و تحسین وضعیتها مقارنة   ،و حاسما ل
ةأحیث  ز على عناصر  ن تنافس ةالمنظمة تر ر  أساس   :من بینهانذ

المنافسین. األطرافافة  تحقی رضا - م منتجات و خدمات متمیزة مقارنة  ة من خالل تقد   المعن
ة للزون و من ثم تلبیتها تحدید اإل - ة و المستقبل اجات الحال   من المنافسین. أفضلحت
ا إالسرعة في  - ةقتناص فرص تحقی مزا قها أو ذلك قبل  ،تنافس س   لیها المنافسین.إن 
ة جدیدة. اآلخرن إبهارالقدرة على مفاجأة و  -   من خالل میزة تنافس
عة و متناسقة للتطور اإل - م خطوات متتا ة جدیدة تنظ ق   كبر. أستراتیجي بخل فرص تسو

غرض تحقی  إلىن المنظمات تحتاج أما  ع منتجاتها من سلع و خدمات  العامة  أهدافهاتسو و ب
ة قاء و النمو و هذا من خالل  ،متمثلة في الرح اعو ال صورة  إش من  أفضلحاجات المستهلكین 

زها التنافسي. یزد من رحیتها و ما وه و ،المنافسین   یدعم مر
حث  أداة لتحقی میزة اإل :األولالم ةبتكار    تنافس

حاجة دائما المنظمات اإل إن    ة  ر مخرجاتها و  إلىقتصاد عملها لتحسین نتائجها و  أسالیبتطو
عتبر اإل ،تحقی التمیز الضرورة  أهمبتكار من و  نها من تحقی ذلك. فالتمیز هو  العناصر التي تم

ة اإل ام  ،بتكارنتیجة لعمل التبو المنظمة مضطرة على الق فاءات  إدخالجدیدة و  تعد اكل مرنة و  ه
نها من  ط التقني و اإل كیفالتتم ة المح سهولة مع دینام ة اإل ،جتماعيسرعة و   بتكارو تهدف عمل
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ات اإل إلى رتحسین عمل ع  أسواقختراق إجل أمن  ،المنتجات و الخدمات نتاج و تطو جدیدة و توس
ة ن من الزائن أو جذب  ،الحصة السوق ة. التاليو كبر عدد مم   تحقی میزة تنافس

ةلبتكار في المنتجات دور اإل :األولالمطلب    خل میزة تنافس
زادة حدة التنافس بین المنظمات و التطور التكنولوجي و التغیر      بیرة  ات  شهد العالم الیوم تحد

اة العدید من المنتجات ات و قصر دورة ح قدرة على  المحافظة جلأو من  ،المستمر في الحاجات و الرغ
ة وبتكار إالمنظمات  یتوجب علىالظروف هذه في مثل  المنافسة م منتجات ذات جودة عال  و تقد

ع اإلب ط تكالیف منخفضة لكي تستط هستمرار و التفوق في مح   .األعمال الذ تنشط 
ححیث  ة ضرور من أو خدمات) جدیدة أبتكار منتجات (سلع إ أص ر المنتجات الحال و تحسین و تطو

ةأ ة المنظمة و قدراتها على خل میزة تنافس بتكار منتجات قد یتطلب تكالیف إ أنمع  ،جل تحسین تنافس
ة على الدخاصة تلك اإل حوث خصوصا و سار بتكارات المبن ر یتطلب تكالیف أات و ال حث و التطو ن ال

ةو نفقات. و لكن التطور  فعال ض التكالیف  حیث في  ،التكنولوجي و التقني ساعد المنظمات على تخف
ا تساعد موظفي  و التسو في الحصول على معارف جدیدة و  اإلنتاجعض الحاالت التكنولوج

ارجل وضع أستغاللها من إ م  أف ةو تصورات لتصام قه أول ا و لمنتجات جدیدة ثم العمل على تطب
لها  ع الحاالت إو بذلك ف ،منتجات إلىتحو س في جم زادة لى إبتكار منتجات جدیدة یؤد إن ل
  التكالیف.

طرقة مختلفة عن المنافسین  إدخال أوبتكار منتجات جدیدة إ أنما  مة  ح  لكيتحسینات على القد تص
ة المنظمةأجودة له  أكثر ة و رح بیر على الحصة السوق اة فهو  ،1ثر  ثم  ،یولدفالمنتج له دورة ح
ش حل محله منتج  ،ع موت و  شیخ ثم  عني  ،أخرثم  عتبر منتج جدید  أنو هذا  عد فترة  اآلنما 

هإو أدخال منتج جدید بدیل إیتقادم و یجب  الت عل عض التعد ة  ،دخال  لما تقادم أخر و من ناح
لما  اته  طرقة تتواف مع ن اإلإو بذلك ف ،راحنخفضت األإالمنتج في دورة ح بتكار المستمر للمنتجات 

ة منتجات المإ ات الزائن هو الطرقة الوحیدة لحما اجات و رغ ن تشیخ و تتسبب في أمن  نظمةحت
ةإ ة هذا من جانبإو  ،نخفاض رحیتها و حصتها السوق ة حصولها على میزة تنافس ان ما من أ ،2م

                                                                 
ة، دراسة حالة مؤسسةجعيجعنبيلة  1 ة المؤسسة اإلنتاج ع في المنتجات و أثرها على تنافس ة التنو المسیلة و   hodnalait، إستراتیج

ة   condorمؤسسة ة العلوم االقتصاد ل اف،  ات ببرج بوعررج، رسالة ماجستیر في إدارة األعمال، غیر منشورة، جامعة محمد بوض لإللكترون
  .109، ص2007و علوم التسییر و العلوم التجارة ، الجزائر،

المسیلة، رسالة ماجستیر في إدارة االعم 2 قي و أثره على تحسین أداء المؤسسة، دراسة حالة ملبنة الحضنة  ماني، اإلبتكار التسو ال، محمد سل
ة و علوم التسییر و العلوم التجارة، قسم علوم التسییر، الجزائر،  ة العلوم االقتصاد ل   .72، ص2007غیر منشورة، جامعة المسیلة، 
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ة إخر فآجانب  عتبرإن عمل ط  بتكار منتج جدید  ن من التكیف مع المح نشا ضرور لكي تتم
  .المتغیر

مه في أتقوم بتحسینه ن أهذا المنتج و مد تقبل الزائن له قبل  ةسار دتعمل على  أنلكن علیها   و تقد
له الجدید ة أ و تظهر  ،ش النس ة المنتج  ط بتطور و تغیر  األساسيالهدف  من لهمهم مه و الذ یرت لتقد

عة لهم و ترجمتها  ات غیر المش ات. إلىالحاجات و الرغ   منتج جدید یلبي تلك الحاجات و الرغ
مثال على ذلك م     procter and gamble(1( نظمةو 
بیرة بهدف التوصل  نظمةحیث قامت هذه الم الغ  انت هذه  إبداع إلىبتخصص م في منتجاتها سواء 

را جذرا في حل مشاكل الأ ،المنتجات جدیدة تماما نها أو قد نتج عن ذلك  ،زون و منتجات مطورة تطو
حت  ،الشامبو ،األسنانفیها معجون  اإلبداعالتي تم  برز المنتجاتأقطاعها و من  في الرائدة أص

ر المستمرن ،األطفالحفاضات  حث و التطو فضل ال ل هذا  نظمة سنوات فلقد قضت هذه الم ،و 
حث حتى تتوصل  نت نتیجة لتطور و تبدع في مجال معجون األ إلىعدیدة في ال سنان و نجحت و تم

هإمن  حوث التسو و في مجال شامبو الشعر فقد  ،جراء تحسینات مستمرة ف فضل  الحظت المنظمة 
ة توفر للزون أت بها التي قام م في قشرة الشعر نه ال توجد مار ة و التح ه  ،الحما و هو ما یرغب ف
حث توصلت  ،المستهلك عد سنوات من ال   .head and schoulders إلىو 

حوث أفقد الحظت  ،طفالما في مجال حفاضات األأ فضل ال ن الجیل الجدید من أ تالمجراضا 
 إلىو قد تم التوصل  ،الحفاضات المصنوعة من القماشستخدام إمهات قد ضاقوا ذرعا من غسیل و األ

ة لحفاضات  امبرز" و هي مار  ،ثم یتم التخلص منها ،تستعمل لمرة واحدةحل مبدع حیث قدمت للسوق "
ن ال أسعار تم اع  ادة الفورة إالعاد من  زون و ت ة للمنظمة التمیز و الق قتنائها و قد حققت هذه المار

  2في السوق.
التالي خالصة لما سب یتضح  اب التي تجعل من المنظمة تقوم بن من بین األأو  بتكار منتجات إس

اة  ن للمنتجأو خدمات جدیدة أسواء سلع  ة من  ،دورة ح ة و الرح ة في زادة حصتها السوق و الرغ

                                                                 
فة دور برني، یلودم  1 وت العامة المؤسسة حالة دراسة الجزائرة، المتوسطة و الصغیرة المؤسسات تأهیل في التسو وظ س رة، SGB لل  س

ضر محمد جامعة ،غیر منشورة ،الألعمدارة اإفي  ماجستیر رسالة رة، خ ة و التجارة و علوم التسییر س ة العلوم االقتصاد  ،2008 الجزائر، ،ل
  .107ص

م حافظ أبو جمعة، التسو االبتكار  2 ة -نع م أساس d.scribd.com/docs/100lq3jgmct460x1kgwp4.pdf    //:http:نقال عن -مفاه

 consulté le:14/5/2013 19:22)(، 13ص.  
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ة لحاجات الخالل اإل التالي ف ،المتجددة و تحسین الجودة زائنستجا ساهم في تعزز بتكار المنإو  تجات 
ة.  ساعدها على خل میزة تنافس ة المنظمة ثم    و تحسین تنافس

ةمساهمة اإل :المطلب الثاني   بتكار في التسعیر لتحقی میزة تنافس
ةزدادت إلقد        التسو في اآلونة  مدیر و السعر زادة ملموسة لد أبتكار في التسعیر اإل أهم
ضمن أل األخیرة بیر على حجم أما  ،للمنظمة إیراداتن السعر هو المتغیر الذ  ن السعر له تأثیر 

عات التي تحققها المنظمة التالي على رحیتها ،المب ة لهذه األ أعطیتلذلك  ،و  سعار في ألهم
  المنظمات.
ة اإلأ و تفاوتت  عد من الجوانب الحساسة  ،أخر  إلىسعار من منظمة و األأبتكار في التسعیر هم و 

سهم السعر المحدد لمنتج ما بتحقی أو یجب  ،التي تواجه المنظمات التي تقدم خدمات  هاأهدافن 
صال منتجاتها  ة بإ ق ع أالمنتج  إلىالزائن اللذین هم في حاجة  إلىالتسو ش ما  قل التكالیف و 

ه تتداخل  ،حاجاتهم ة السعر بجوانب التكالیفأ و عل ة المنظمة هم   1و ظروف المنافسة. ،و رح
ت عتمدت على اإلإ و من المنظمات التي  ر مار الموجودة في Alpha Beta بتكار في التسعیر هي سو

سالح لمواجهة المنافسةأ ا  سعارها أن أعالن عتمدت على المنافسة السعرة عن طر اإلإ حیث  ،مر
عض األإو أقل من غیرها أ ضات في  دارة إو قد توصلت  ،ام العطلةأصناف خاصة خالل جراء تخف

حوث  فضل ال ت  ر مار رة  إلىالسو ة و طرقة مبتكرة للبرهنة على إف  ،قل من غیرهاأسعارها أن أبداع
رة في  ة مثل أسعارها أن أعالن یوضح إ و تمثلت الف ق عالنات غیرها من المتاجر و لكنها إ قل من ال

شراء ( ن الزون أیل الدلو  ،ضافت المراهنة على ذلكأ قوم  حسب هذا  ،صناف منهاأ) 10عندما  و 
السعر اإل ة و العبوة من جمالي لشراء نفس األالسعر   سلسلة أصناف و نفس المنتجات بنفس المار

ت  ر مار قل عن السعر الثانين السعر األأنه یجد إف ،خر أمتاجر سو رة أو لقد  ،ول س  إلىدت هذه الف
الإزادة  فضل هذا تمیزت هذه المتاجر عن غیرها. ،الزائن على الشراء منها ق   2و 

الرغم من إن أو بذلك یتضح  حق لها التمیز عن غیرها  بتكار في اإل أنبتكار المنظمة ألسعار جدیدة 
عتبر من  اشر في رألما له من  ،صعب المهام التي تواجه المنظمةأالسعر  ة المنظمة و على ثر م ح

ة.حصتها    السوق

                                                                 
ة للبنوك التجارةبتكار و اإلدور اإل ،عطاهللا فهد السرحان 1 قي في تحقی المیزة التنافس ة بداع التسو ا ،األردن ة للدراسات العل  ،جامعة عمان العر

  .50ص ،2005 ،األردن ،قسم علوم التسییر
م حافظ  2   .164ص ،مرجع ساب ،و جمعةبأنع
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ة الالسعر من  إلىمن جهة أخر إذا نظرنا   ة لزاو صأنجد  لزون السلو م  ورة واضحة في معظم نه یتح
اإلقرارات الشراء ط  ان، خاصة تلك التي ترت عض األح عامل نفسي في  ظهر  ة، حیث  اجات الیوم  حت

، وإأكثر منه  فا لكن وقعه  حاالت الشراء الكثیرةقد نالحظ في  قتصاد ل تغیر طف ش أن فرق السعر 
  .دج 1000دج  بدال من  999حظة سعر بیرا  مثال: عند مال زون النفسي على ال
أساس إل  بتكاراإل :المطلب الثالث ج  ةفي الترو   كتساب میزة تنافس

جي  تصال و العناصر التي تعتمد علیها المنظمة في خل اإلأ األدواتعن عبر المزج الترو
عضها لتحقی  ،بینها و بین الزائن مثل مجموعة متغیرات تتفاعل مع  و هو  ،المنظمة أهدافو 

قي ة من المزج التسو ل منظمة  ،مجموعة فرع صفة عامة تسعى من خالله  ج  د  إلىو الترو تزو
انت سلع  المعلومات عن المنتجات سواء  ة اإل ،و خدمات من حیث خصائصهاأالزائن  ة ستفادف

ة جدیدة أحیث نجد لخ. إسعارها...أ ،منها ج و تحسین أن العدید منها تحاول دائما تطبی عروض ترو
طرقة مختلفة عن منافسیها بهدف التمیز عنهم و  ة  ن منتجاتها مختلفة و متمیزة أقناع إعروضها الحال

  1عن منتجات غیرها.
عمل حد المنظمات األإقامت  اإلطارو في هذا  ة  شرةإبتكار في مجال إمر و تم  ،دارة الموارد ال

ل  ش الصحف و المجالت  ان الخبر  ،بتكار إنشر الخبر عنها  و أخاصا بتوظیف المعوقین (و قد 
اجات الخاصة) و من المعروف ذو اإل الئمون مثال هؤالء األأن المنظمة تختار أحت شخاص الذین 

ان الخبر  ،غیر مألوف و مبتكرخبر بو لكن هذه المنظمة خرجت  ،وظائف معینة نها ال تختارهم ألقد 
فة (إبنفس الطرقة و  م وظ اجات ) لتتالءم مع خصائص ذو اإلJob Designنما تقوم بإعادة تصم حت

ان لهذا الخبر  ،الخاصة الذ یلتحقون بها ة للمنظمة و على اإلأو  بیر على الصورة الذهن تجاهات ثر 
  2و ساهم في تحقی التمیز لها. ،نحوها

التالي فالعروض الجدیدة و الفردة من نوعها تلفت  شإو  اه الزائن و تثیر فضولهم  ستخدام إ نأنت
حرض السلوك الشرائي لهم ساهم في  ،المنتجات المعلن عنها مما  ل إما  ش نتشار هذه المنتجات 

ة المنظمة  ،في السوق  أفضل عات و رح حق لها التمیز عن غیرهاو زادة مب ن العروض أ أ ،و 

                                                                 
لد 1 ا المعلومات و اإل ،عفاف خو جي في ظل تكنولوج ة النشا الترو غیر  ،عمالدارة األإرسالة ماجستیر في  ،تصال في المؤسسات الجزائرةفاعل

ة ،جامعة قصد مراح ،منشورة ة الحقوق و العلوم االقتصاد   .6 -5ص ص ،2009،الجزائر ،ورقلة ،قسم علوم التسییر ،ل
م حافظ  2   .215ص ،مرجع ساب ،جمعة أبونع
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ة الجدیدة  ج ة أالترو عطیها میزة تنافس عطي للمنظمة صفة التمیز عن منافسیها و  و المبتكرة عامال 
  تعزز من قدرتها على المنافسة.

ع ةعالقة اإل :المطلب الرا المیزة التنافس ع    بتكار في التوز
ل ان التوزع قادرا على خدمة  ما  ؛من المنتج و الزون  متى  ذا توفرت المنتجات التي إو ال س

ة و إحتاج  السرعة المطلو حتاجهاإلیها الزون  لكون المنظمة  ،ختصار المسافة بین منتجها و من 
ة ما هي  ق اتهمإ إلىال نظام یهدف إالتسو اع حاجات الزائن و رغ م مختلف السلع  ،ش لیهم إبتقد

ة و  ات المطلو السعر المعقول.الكم ان و    الوقت و الم
ة األأبتكار في التوزع ن وجود نظام لإلأما  ة أل منظمة مر في غا ن من هم تاحة و توفیر إلكي تتم

اع حاجاتهم اتهم منتجاتها للزائن إلش ان  و دهاو ألجل تحقی مبرر وجو  ،و رغ حتل اإلم القول 
مقارنته أ بتكار في التوزع اإل ة  قي األهم ا ضمنإ ،خر عناصر المزج التسو  ذ له دور تكامل

ة  ةاإلستراتیج ق نها من تنفیذ ،التسو الوسیلة التي تم ة  فالتوزع یزود المنظمة  ة من اإلستراتیج ق التسو
ة الوصول  ف طرقة مبتكرةاأل إلىخالل تحدید  الزائنأ إلىضافة إ ،سواق المستهدفة  و  ،نه یرطها 

ة هأ تظهر  قي من جهةإم اقي عناصر المزج التسو ة التوزع من خالل تأثیرها على  و من  ،ستراتیج
ان سلعة أجهة  ة للمنتوج سواء  ة و الزمان ان حق عنصر المنفعة الم و یؤثر على  ،و خدمةأخر 

ة المنظمة و على حصتها عات و رح   1نظرا إلسهامها في التأثیر على التكالیف. ،مب
سمى التسو من خالل التلفاز حیث تعتبر على اإلو مثال   home shoppingبتكار في التوزع ما 

network قوم أبتكرت الطرقة و إكبر القنوات في فلوردا التي أ سهمت في شیوع هذه الطرقة حیث 
طلب رقم المعلن لمطلب المنتوج موضع العرض جل التعرف أمن ات سار ثبتت الدأحیث  ،المشاهدون 

التسوق من خالل التلفازسبب ى عل ام المستهلكین  تهم لألسعار نها تتمثل في ر أ إلىتم التوصل  ،ق ؤ
ي  ،سرعأو الخدمة  ،قلأنها أ ع أو مندو المنتجات. إكثر أو رجال الب   2لماما 

حق للمنظمة التمیز عن غیرهاو اإل صفة عامة  یجاد قنوات و إ إلىغلب المنظمات تسعى أ و  ،بتكار 
ة المنافسین من خالل ذلك.منافذ توزع جدیدة بهدف تحقی اإل ق ة السرعة للزون و التمیز عن    ستجا

  
  

                                                                 
  .77ص ،مرجع ساب ،عطا هللا فهد السرحان 1
م  2   .241ص ،مرجع ساب ،جمعة حافظ أبونع
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حث الثاني ات المساعدة علىاآل :الم ة ل   تحقی المیزة التنافس
ة بیئة األتتمیز     ة و  ،نها معقدة و سرعة التغیرأعمال الحال اس حیث تتداخل و تتغیر القو الس
ة و اإلاإل سب له مثیلقتصاد ل لم  ش ة  ة و التنافس ة و التقن ام  إلىد ذلك أو لقد  ،جتماع ق

حث عن طرق جدیدة إل ال قاء في السوق المنظمات  نها من ال ة التي تم ا التنافس و التكیف  ،كتساب المزا
ة المعلومات و اإل أوجدتهاالتي  األعمال أداءمع سرعة التغیر في طرق  المعرفة  إدارةتصاالت و تقن

م و أهذه التغیرات تتطلب  ،الحدیثة ن من تثبیت مجموعة من الق م ن تتبنى المنظمة مفهوم التعلم الذ 
ار ساعد في ترتیبها بدءا من خدمة الزائن  األعمال أداءو طرق  األف ة و   إلىفي ممارساتها الیوم

  ستراتیجي المطلوب.التغییر اإل
ة للمنظمةأداة لتحقی التعلم  :ولالمطلب األ     میزة تنافس

ة سوف     ل التعلم أ نتحدث عن في البدا ة تحو ن المنظمة من  إلىهم مة تم متالك میزة تتفوق بها إق
عد ذلك نتطرق  ،على منافسیها م في نشر اإلإثم  ة أبداع من لى دور التعل جل تحقی میزة تنافس

  مستدامة.
ة هي مفتاح المنافسة في السوق و هذا إلبرازها واحد ن إ   داء عاد األأكثر من أو أالمیزة التنافس
ةبتكار) و اإل ،الوقت ،المرونة ،الجودة ،ستراتیجي (التكلفةاإل میزة تنافس س جدیدا التعلم  ن تفسیر  ،ل م

ة على  میزة تنافس   1:من ثالثة جوانب و هي األقلمنطل التعلم 
عد اإل :التعلم -بتكار* دور اإل التعلم  مانإبتكار وحده هو الذ یتطلب السرعة و ففي ظل المنافسة ال 

ون سرعا أبتكار یجب من اإل ة  -بتكارمفارقة اإل إلىلننظر  ؛ضاأن  حق فاعل ال إالتعلم الجدید ال 
ن من خالله الوصول  م م السرع الذ  ا اإل إلىالتعل سرعةمزا ة المستدامة  ،2بتكار  فالمیزة التنافس

بتكارة التي التعلم و هذا هو منط المنظمة اإل -بتكاردورة جدیدة من اإل أبتكار الجدید لتبداإل إلىتحتاج 
  من المنافسین. أفضلبتكار إیجاد إولى من خالل تحق المیزة األ

ن  ر  رأس* تكو القدرة على توظیف  الخبرة وو المعرفي  أتي نتیجة التراكم بتكارن اإلإ :المال الف
ة  تس ن فا ،المعرفة و الخبرات الجدیدة داخل المنظمةمن  ینتج والمهارات الم م أتي بتلك ألتعلم  ن 

عتبر التعلم مس س فقط في أالمعرفة و الخبرات من خارج المنظمة حیث  انلة جوهرة ل األسالیب و  اإلت

                                                                 
1 Robert Epsten, the big book of creativegames, mc graw‐hill, new york, 2000, pp 3‐5.  

  .77-75ص ص  ،مرجع ساب ،نجم عبود نجم 2
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م  في نماإو  ،معرفة و خبرة المنتجات و الموردین و غیرهم ة الفعالة في تعظ ر  رأسالمشار المال الف
  للمنظمة.

ته عن اإل 1بیتر جوزف شوم ثحدتلقد  :األسرع* التعلم  قول في رؤ نه ال رح غیر رح أبتكار ف
العمر القصیر ألأال إ ،المبتكر المبتكر یؤد أن ن هذا الرح یتسم  نتهاء رح إ إلىول منافس یلح 

سرعة أو هذا ما  ،الرح التنافسي المنخفض إلىیرجعه  و العاليالمبتكر  حدث  ح  ان في أص كبر مما 
نما إو  ،لم تعد السرعة مهمة فقط على المستو التشغیلي ،الساب في ظل المنافسة القائمة على الوقت

ذلك    ستراتیجي.ضا على المستو اإلأهي 
طرقة التعجیل و ال شك أ السرعة التغیراتو في ظل    سیر  ل جانب في المنظمة  ح  ن التعلم أص

ل هذه التوجیهات ینسجمالمنسجم  را نه أما  ؛مع  مة و أللقدرات من  أسرعمثل تطو جل تحسین الق
الوقت المالئم. إلىوصوال    الزون 
ون التعلم أجل أو من  ةن  ة البد من مراعاة الشرو التال       2:میزة تنافس

ون التعلم عأ :التعلم المستمر - س ن  ة مستمرة و ل تحقی هدف  أو لبلوغ مستو  وهتماما عابرا، إ مل
  معین.

ع - ة الجم ل  أن :التعلم مسؤول ة في  ة قسم واحد  أنحاءون التعلم سمة مشتر س مسؤول المنظمة و ل
ر. حث و التطو ان هذا القسم هو قسم ال   حتى و لو 

ن الحصول على المعرفة و الخبرات(مادة التعلم)  :التعلممصادر  - م البد من تعدد مصادر التعلم حیث 
ان و من أمن داخل المنظمة و خارجها و من     طرف.أ م

المأالبد من  :ثقافة التعلم - ون نمط الثقافة السائد  ة و هذا النمط یتسم  نظمةن  ف هو نمط الثقافة الك
ة لإكثر أونه  ة و ثقافة التعلم البد ستجا ة و الخارج ة الداخل ة ألتغیرات البیئ االنفتاح و الشفاف ن تتسم 

  و قبول الفشل و تحفیز التقاسم...الخ.
ل التعلم  - مة إلىتحو ل التعلم  :ق ة لتحو مة سواء في زادة  إلىیجب توفیر طرقة منهج نتائج ذات ق
م أ ر  رأسصول المعرفة و تعظ   في السوق. األعمالو في تحسین نتائج أالمال الف

                                                                 
ة متقدمة  1 ة تنمو ات المعرفة: إستراتیج  ،2009 ،دار الكتاب الجامعي للنشر ،العين ،محمد أمین مخیر، ترجمة موسي أبو طه، بناء إقتصاد

  .239ص
2 C. Meyer, the second generation of speed, hbr. usa, april, 2001,p p 24‐25. 
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اس التعلم - طرقة بناءة تعتمد على أیجب  :ق ل دور و  ش اس  ة إن یتم الق ستخدام المعاییر التنافس
  شمل في التعلم من منافسیها.أثر و أسرع و أما یجعل المنظمة 

ر  رأسصناعة  :المطلب الثاني   المال الف
مثل مصدرا  رأسضرورة صناعة  على Nahapiet et Ghosha1 اتسار د أكدت ر ألنه  المال الف

ة التي تمثل تراكم  ات منظمة ما إلإللمیزة التنافس ان ة فیها و التي تخل المیزة م بتكار المعرفة و المشار
ة ر یتطلب  رأسفصناعة  ،التنافس دوات العمل الجدیدة و أستخدام طرق فاعلة للرط بین إالمال الف
ة المالئمة بتكرةالم األنظمة م م التنظ سالیب أالكبیرة  منظماتستخدمت الإفسنوات عدة مضت  ،و التصام

نهمفراد األ ستثمارإثیرة في  ر و في  رأسجل الحصول على أمن  و تكو عض أالمال الف دناه 
صناعة اإل ات الخاصة  ر  رأسستراتیج    :و هي المال الف
طة المعرفة /أ ة من إ :خر    :تتمحور في خرطة المعرفة ستخدامإن الغا

المنظمات المنافسة و هناك ثالثة  /1 ز المعرفي للمنظمة مقارنة  نواع من المعرفة تحددها أتحدید المر
ز المعرفي للمنظمة و هيأالخرطة    2:ساسها تحدید المر

  من المعرفة الذ یجب توافره لد المنظمة لمواجهة المنافس. األقلالمستو  يهو  :* المعرفة الجوهرة
ن المنظمة من  :* المعرفة المتقدمة   كتساب قدرات المنافس.إهي المعرفة التي تم

ادة القطاع. :بتكارة* المعرفة اإل   هي المعرفة التي تعطي للمنظمة القدرة على ق
ر  رأسرسات المعرفة في صناعة برز مماأو من  :و الضعف في المعرفةأتحدید النقص  /2 المال الف

ات األ ةطرقفي تكون  اإلفادة من المعرفة المدونة في تعزز قابل الت  نظمة أفراد في مجال حل المش
ات أل صناعة البرمج ة تسمح  ات المعلومات طرقة جدیدة فاعلة و مرنة عن  رأسن التقن ر  المال الف

انات و تحلیلها و ع الب مها للمتخصصین لمحاكاتها طر تجم مما و رسم السیناروهات المالئمة  ،تقد
ین األأ ،ساهم في زادة منحنى الخبرة للمنظمة ة.ضا تم اقات الذهن   فراد من العمل مع ذو الل

ةب/ بناء األ  ر ه مجموعة تمثل األ :نسجة الف شارك ف بوت ل ه نسیج العن ش یل فرقي  رة تش نسجة الف
عض بتكارهإ ل مشروع  ،نتهاء المشروع المحددإثم تنحل عند  ،تتفاعل و تتعلم من  ش مجموعة آل خر 
ة  -خر و تعلم جدیدأبتكارة جدیدة و نسخة إ د رؤ ة األإو تؤ رة ستراتیج ن توفیر أنسجة الف

                                                                 
ةإدراسة  :مفهوم خرطة المعرفة ،عبد الستار العلي ،غسان العمر  1 ة تحلیل دارة المعرفة في العالم إ :لى الملتقى الدولي حولإحث مقدم  ،ستعراض

 .45ص ،2004 ،جامعة الزتونة االردن، ،العري
  .46ص ،نفس المرجع  2
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فة و المتنوعة بین مختلف المهنیین و اإلاإل ة و المرونة و التفاعالت الكث  إلىتؤد  ،بتكارینستقالل
رة  ة و تحقی الوثوب السرع من الف المنتج من خالل قلة  إلىالتعلم السرع و زادة الرافعة المعرف

ة ات التخصص اآلخصائص األ Davan Portلقد حدد  و ،العق رة الناجحة    1:تينسجة الف
ة المتفتحة و الخبرة الو أ تجانس منطقي في خصائص  - اسعة و التحسس عضاء الفر في مجال العقل

  المعرفي.
قتفاعل  - ار تتناسب و حاجات المنظمة.أإلنتاج  يحق   ف
ار المقترحة و  دیرنقناعي للمإتفاوض  - األف   همیتها في تقلیل ضغط التنافس.أ و مراكز القرار 
ن عال من جعل  - ارتم   المقترحة قابلة للتنفیذ العملي. األف

ة ادة الذ اء األفرادیتطلب صنع المعرفة و التعامل مع  :ج/ الق )  رأس(األذ ر ادة  إلىالمال الف ق
ة ز الن  ،ذ ي یر ون مساعد للتعلم إ المدیر الذ ون مشرفا و أهتمامه على تعلم المنظمة و  كثر مما 

ا لألوامر فضال عما تقدمأمعلما و  ون معط ي هو القادر على ممارسة إف ،كثر مما  ن المدیر الذ
   :برزها ما یليأالتقدیر الفعال و التي من 

التقدیر أل :ستمراراإل -   مزد من التفوق. إلىیؤد معنى  ؛التفوق  إلىن التقدیر یدفع قوم 
ان. :متاعاإل -   یجعل التقدیر ممتعا و صعب النس
ارهم و صغارهم.قسام على تقدیر شجع المدیر و األ :الشمول -   العمال 
ه دستور :الدستور - ة. التقدیر لد م   و جزء من الثقافة التنظ

ة من خالل آ :المطلب الثالث ات تحقی المیزة التنافس ر  رأسل   المال الف
ر  المال رأسن ترط بین أ 2اتسار لقد حاولت العدید من الد   ة المنظمة ففي  الف       ةسار دو تنافس

Stewart   رة تعد أوجد ة و العمل على إن أو  ،مورد للمنظمة أهمن الموارد الف ستثمار المقدرة العقل
حق  ل فعال  ش ل  األداءتعززها و تسییرها  ر الذ ینتج عنه التفوق التنافسي من خالل تحو الف

مة المهملة المتاحة في عقول العاملین في المنظمة ةو المعرفة  ،و والء الزائن ،الق و النظم و  ،الجماع
ات    مال. رأس إلىالعمل

عولمة األإ Pfefferوضح أما  ة الجدیدة سرعة التغیر و المتسمة  سواق و شدة المنافسة ن البیئة التنافس
المنظمات  ،ذواق الزائن و تعدد حاجاتهمأو تغیر  نتاجیتها و جودة إدائها و أتحسین  إلىمازالت تدفع 

                                                                 
  .270مرجع سابق ، ص نجم عبود نجم، 1
حة فالق ،حرر بوشعور 2 ر  ،صل ة رأس المال الف   .10ص ،مرجع ساب ،و دوره دعم المیزة التنافس
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ر الوظائف من خالل توظیف منتجها عن طر اإل د على  رأسبتكار و تطو ر و هو ما یؤ المال الف
ة نظمةالم أداءدوره المحور في تعزز  مصدر لخل  إلىذ ینظر إ ،و میزتها التنافس رة  الموجودات الف

مة ا  ،الق ح شر ا في إمما جعلها تتجاوز دورها التقلید لتص   غلب المنظمات.أ ستراتیج
ر هو دعامة تطور المنظمات و نمائها و نجاحهاس أر ف لما زادت معدالت المعرفة لد  ،المال الف ف

ة و اإل عدما تفوق العنصر غیر الموظفین زادت قدراتهم العقل ة  ل میزة تنافس ش ة و هو ما  بداع
ة لموجوداتها الال ق مة الحق ا المتقدمة على الق مة التكنولوج ةملموس لق ة و المعدات ماد  ،األبن

ةفالموجودات  ل السوق الخاص بها في  الماد رو سوفت جزء صغیر جدا من تمو  رأسلمنظمة الما
. ر   المال الف

ر  المال رأسعتماد إ ن إ قتضي التعامل مع  الف ة للمنظمة و الحفا علیها  لبناء و تحقی میزة تنافس
ات  ة و هيأمعط ةتطبی  :ساس   .ةالتعامل مع التغییر بإیجاب ،المنظمة إستراتیج

ة و تطبی إعداد /1   :المنظمة إستراتیج
ط ة  ترت ة أهدافهابوضع رسالة المنظمة و اإلستراتیج ة و  إطارفي  األساس اتالظروف البیئ ان  إم

ة  و تتعامل ،المنظمة ة عن عدد من التساؤالت من مع المستقبل و توفر للمنظمة اإلاإلستراتیج   :أهمهاجا
 ال  ؟ما هي الفرص المتاحة للمنظمة في الوقت الحالي و مستق
 ةالمن ،ماهي التهدیدات التي تواجهها المنظمة من المنافسین  ،التغیر التكنولوجي ،ظمات القانون

الت میوالت و  ؟زائنال تفض
 ن ماهي نقا قوة اإل م یف  ة و  ات الداخل ان ة المیزة إم ةستغاللها في تنم  ؟التنافس
 ن التغلب علیها م یف   ؟ماهي نقا الضعف و 

د  ة أو الشيء المؤ ةن المنظمة التي تمتلك رؤ ع  ،واضحة إستراتیج ة على أتستط ن تحق میزة تنافس
ة إلىغیرها من المنظمات التي تفتقر  ل و لكي یتم تطبی ،مثل هذه الرؤ ش ة   یجبناجح  اإلستراتیج

ر رأسلعبها التي ی األدوارتحدید  عض منظمات اإل ،مالها الف ة ل النس م فعلى سبیل المثال  نتاج و تصم
ة المنتجات و الخدمات المحققة من  رأسن دور إف ،المنتج ا من خالل حما ون دفاع ر قد  المال الف

م المنتجات و تجنب التقاضي القانوني. رأسبتكارات إ ر و حرة تصم   المال الف
ة أ النس ة إمنظمات  إلىما  ونات  ،خر أنتاج ع و تكامل م مة المضافة للمنظمة تجم حیث تتضمن الق

یز على تكامل  رأسن دور إف ،لخل منتجات و خدمات ون هو التر ر هنا قد  بتكارات إالمال الف
مة من خالل إمع  ،اآلخرن   و توزع منخفض التكالیف. إنتاجضافة ق
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ة  النس ر  رأس نإف ،أخر منظمات  إلىو  مال لتحقی شهرة  المال الف ون م ةأقد   ،و صورة ذهن
ن    .أسواقهان تستخدمها المنظمة لتمییز نفسها في أم

عتمد  ر على نوع المنظمة نفسهارأسل األدوارمن ار المنظمة لمجموعة ختإو  تها  ،مالها الف و على رؤ
ة و ،لذاتها   1التي تختارها. اإلستراتیج

ر و القدرة على  رأس /2   :التغییر إدارةالمال الف
م قدرتها على  ام المنظمة بتدع ة ضرورة ق ة إدارةتحتم البیئة شدیدة التنافس ن  ،التغییر بإیجاب م ن أو 

ةیتحق لها ذلك من خالل تحدید  ة لإل األهم مة أ ،بتكارات لدیهاالنسب رة  األصولو لحساب ق الف
ة یجب  ،للمنظمة ن أفالمنظمات التي تحرص على زادة قابلیتها للتكیف مع الضغو و المتغیرات البیئ

مة إدراك تدرك تمام اإل رة األصولختالف ق عض  ،الف و  ،ستثمار فیهاتحتاج لتنمیتها و اإل األصولف
حتاج لوقف اإل هعضها  عض أ ،ستثمار ف مة على  األخر ما ال ون ذو ق   2.قاإلطالفقد ال 

ة برامج  نهإف ،خر أو من جهة  ز على  إدارةالبد من تنم ر  رأستر ع  ،المال الف  اإلیراداتلتجم
ة :مثل األعمال. و هذه المجالت من اإلدارةالناتجة من الوظائف  ل ة و التمو الموارد  ،المجاالت القانون

شرة مة المضافة من خالل  ،نظمة المعلوماتأو  ،ال تعرف ذاتها. و  إعادةالتي تسعى للزادة من الق
ةیجاد طرقة لتحقی میزة من خالل مقدراتها و معرفتها إیتمثل التحد هنا في    .األساس

ع م التمیز التنافسي رأس إسهامات :المطلب الرا ر في تدع   المال الف
ن  رأسن إ م بیرة نظرا إلسهاماته المتمیزة في المنظمة و التي  ة  أهم ر یتمتع  من  إبرازهاالمال الف

ةخالل الفقرات    :اآلت
قاء رأس /أ عامل  ر    :المال الف

ل وجود ر  رأس ش قائها و  المال الف ن أحیث  ،سواقنشاطها في األ ستمرارإفي المنظمة عامال ل
مثلون فراد ذو المهارات و األ ة  ة  الخبرات العال ة و العمل ة الممتازة التي تكونت لدیها الخبرة العلم النخ

ات المتاحة داخل المنظمة و ستثمار اإلإجل أمن  ،المتراكمة ان ةإم قصد  نتاج منتجات ذات جودة عال
اتهم و تحقی التمیز عن المنافسین و التفوق علیهمإ اع حاجات الزائن و رغ قول  ،ش و 

Romanathan  قاء منظمات المتنافسین و أفي هذا الصدد ل مرهون ستمرارتها في األإن  جل الطو
ل منها على اإل     .و التجدید بتكار المستمرقدر 

                                                                 
ة المستدامة 1 ر و المیزة التنافس ه، التسییر اإلستراتیجي لرأس المال الف حض ، سماللي  ة، مرجع ساب   .114- 97ص ص للمؤسسة االقتصاد
ر و دوره في تحقیرضا  2 م صالح، رأس المال الف ة للمنظمات إبراه   .27ص ،مرجع ساب ،المیزة التنافس
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ارة هو اإلأنالحظ  قاء و اإلن جوهر هذه الع ضمن ال ستمرار للمنظمة و التفوق بتكار المستمر الذ س
ر  رأسعلى المنافسین و المسؤول عن ذلك هو  قاء و أمعنى  1.المال الف ستمرار نشا المنظمة إن 

ه الأمرهون بوجود ر  ر لد ل و  قدرةس مال ف ة حتى تكون إ على تحو تس م المعارف الم عادة تنظ
ات المنظمة  ات و عمل ةإكثر أسلو ة و ذات مردود حث عن حلول للمشاكل التي تواجه  ،یجاب و ال

ةأالمنظمة و ذلك عن طر التقصي إلیجاد و معرفة  ق لة الحق اب المش   و من ثم معالجتها. س
ر  رأسب/  ة المال الف   :محدد للمیزة التنافس

عد قائما على إ ة تمیز و تفرد المنظمة لم  ا فقطإن خاص نظرا لسرعة تغیرها  ،ستخدامها لعامل التكنولوج
عض المنظمات ان على المنظمة المتمیزة  ،و حرة تنقلها و سهولة تقلیدها من طرف   إحاطةلهذا 

حواجز للتقلید ة  ان  ،طولأستفادة من عوائدها لوقت جل اإلأمن  ،میزاتها التنافس ر  رأسف هم أ  المال الف
ه  ىءالتي تنش األصول ونه مورد تنطب عل ة خصائص المواردهذه الحواجز  ة اإلستراتیج   :التال

مة - نة اإلأحیث  ،له ق طنها مم ات في المح  ،ستعمال من طرف المنظمة للتعامل مع الفرص و التحد
ةستغالل عوامل النجاح إ تسمح بأ   .األساس

ع المنظمات و المنافسین ،ندرتها -   ن خلقها صعب جدا.أو أ ،حیث تكون غیر متاحة لجم
ة التقلید من طرف المنافسینأ ،قابلیتها للتقلیدعدم  - الخاصة و الكفاءات  األصول ،ن تكون صع

  المتراكمة.
ةعدم  - ان ةإطار مماثلة في  أخر موارد  إحاللها إم   المعتمدة من قبل المنظمة. اإلستراتیج

ة و مد  نجد هناك غموضو عند تأمل هذه الخصائص  ف اق هذه الخصائص على المورد إحول  نط
ر  رأسو أالمعرفي  ن القول  ،المال الف مة و ثمن المورد المعرفي یتجلى في أم ن المعرفة ستؤد أن ق

قاء منافسة لآل إلى ن المنظمة من ال ات و المنتجات و بذلك تم و هذه میزة  خرنتحسین في العمل
القلیلة ست  ة ل ون المعرفة نادرة فهذا إخر فأو من جهة  ،تنافس ونها حاصل تراكم أن  ط  مر مرت

س  قة لنفس المنظمة و ل ة السا ة على الخبرات الذات ة و ألنها مبن ق خبرات العاملین و معرفتهم التطب
سهولة ف ،خر ألمنظمة  ة عدم التقلید  ة لخاص النس  منظمة هي خاصة بها و لها أن المعرفة في إو 

ة مجموعات العاملین و تقاسم خبراتهم إو التي ال تكتسب صماتها الممیزة  ة و مشار ال عبر فترة زمن

                                                                 
ة،  1 ات التنم ة و متطل ر في المنظمة بین األهم ، محمد ساحل، رأس المال الف  :الملتقى الدولي حوللى إحث مقدم محمد طالبي، رشید ناد
اس ر إ ر في أدارة و ق ة،منظمات األس المال الف   .5ص ،2008جامعة البلیدة،  ،الجزائر عمال العر
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ة اإلأ ،خر لذلك فهم مختلفون عن سائر المنظمات األ القدرة ما ما یخص عدم قابل ط  حالل فهو مرت
ن نسخه و  م قة.إالممیزة للمجموعات و التداؤب بین العاملین الذ ال    حالله محل المعرفة السا

قى المنظمة منافسة لآلخرنأجل أمن  ر  رأس فالمعرفة التي تتجسد في قدرات ،ن ت ا ما المال الف غال
ة الغموض ،تكون غیر مرئ ة التقلید و اإل ،تتصف  ة العاملین  ،حاللصع و نادرة ألنها ناتجة عن مشار

ة الموجودة بینهم   1و هذا ما نجده في منظمة دون غیرها. ،و تقاسم خبراتهم و العالقة التداؤ
ن  م ه فالعامل الوحید الذ  مة هو أو عل ة مستد ر ذو  رأسن یوفر للمنظمة میزة تنافس مالها الف

ة القادرة على اإل ون و األأالمعرفة ن أحیث  ،بداعالمعرفة و المهارات العال حت الم ل ما ص ساس في 
ل ما نشتر و  ل ما نفعل و  ع.نصنع و      2نب

ر المجسد للثروة الثمینة رأسج/    :المال الف
ر  رأس عد ة للمنظمات المال الف النس بیرة  أتي في و تأتي هذه الثروة من مصادر عدیدة  ،ثروة 

، حیث نجد اإلنسان شر فقد  مقدمتها العنصر ال من  ٪3من  أكثرالعاد في الثمانینات من عمره ال 
ة عني  ،قدرته الدماغ ة و فعالة ٪97ن أو هو ما  قى حیو ة ست هذا إلنسان عاد فما  ،من القدرة الدماغ

ة لهو  النس ر الذ یتمثل في  رأسالحالي  ة األفرادالمال الف ضا أالمصدر المهم  ،ذو الكفاءات العال
ر ثروة هو قدرته على تسجیل براءات اإل رأسلجعل  ل المال الف ةختراع و التي تش ال الغ خ متها م  ،ق

حوث مؤتمر أو هو ما  ر  رأسدارة إكدته  ورك في جوان إالذ )ICM(المال الف و  ،2000نعقد في نیو
ه هو أ  عائد لبراءات اإلأتستلم  )IBM(ن منظمةأهم ما قیل ف ا    . 3ختراعكثر من بلیون دوالر سنو

رة  ة لألصول الف ة المال ة من أ كثر أ هيفالفعال قول األ األصول نوع من أهم اروخ "خر حیث 
ة بجامعة  أستاذ "لیف وركالمحاس مة إن القدرة على إ :نیو ة  األصولكتساب ق ة فعال ة و المال الماد

صورة متواصلة ة محدودة و تزداد محدودیتها  متها عبر ن األأ معنى مال ة تهتلك و تنقص ق صول الماد
ر  رأسالكتساب إما القدرة على أ ،الزمن ةالمال الف ة مال فهي غیر محدودة و تزداد عدم  ،فعال

                                                                 
1 ، ة ي سمالل عبد المجید قد ه، نحو تنم ةحض شرة في ظل العولمة،  إستراتیج  :ول حولالدولي األ لتقىالملى إحث مقدم للموارد و الكفاءات ال

ة من النجاعة في األ   .2ص ،2003جامعة الجزائر،  ،الجزائر ندماج في االقتصاد العالمي،صالحات و اإلجل ضمان نجاح اإلأداء و الشفاف
مي المتمیزعاد 2 حوث و دراسات، مصر،  لى منظمة المستقبل،إالطر  :ل زاید، األداء التنظ ة االدارة  ة للتنم   .37ص ،2003المنظمة العر
ر و دوره في تحقی المیزة أالهاد بوقلقول، ر  3 ة للمنظمات،س المال الف اس ر ر داإ :لى الملتقى الدولي حولإحث مقدم  التنافس س المال أة و ق

ر في المنظمات الحدیثة سمبر 3 -2یومي  ،الف   .5ص ،2008 ،جامعة البلیدة ،الجزائر ،د
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عد یوم رة بزادة اإل و 1.محدودیتها یوما  عة المورد حیث تزداد قدرات الموارد الف نتیجة ستخدام ذلك لطب
ة.لخ إالمهارة... التجرة وو الخبرة  التراكم المعرفي و س الموارد الماد   ع

محسن لألداء التنافسي رأسد/  ر    :المال الف
ر و  رأسالرط بین  اتسار الدلقد حاولت العدید من    ةسار دففي  ،المنظمة التنافسي أداءالمال الف
رة تعد أوجد   "ستیوارت" ة و العمل على إن إهم موارد المنظمة و أ ن الموارد الف ستثمار المقدرة العقل

حق  ل فعال  ش ر  األداءتعززها و تسییرها  شیرالتفوق التنافسي.  إلى قود بدوره الذ ،الف  في حین 
ر التنافسي من خالل التسییر أفي دراستهما لتحلیل میزة ر  Beaty et Richard" 2"ل من  س المال الف

ل محور عمل المنظمة و إن أ إلى ،ستراتیجي لألداءاإل رة تش ة الموجودات الف و  ،ساس نجاحهاأنتاج
ح من الضرور أالتالي  ة أ ن تدرك المنظمات أص عامل المال الف رأسهم ساسي في تحسین أر 

ات األأستثمار ر إن حسن أحیث  ،داءاأل الضرورة على تحقی مستو س  ر ینع داء العالي س المال الف
عات و المرح من خالل ة. ،نمو المب   زادة الحصة السوق

رة األMillerو حسب " ة لد " تتمثل الموجودات الف اء الذین یؤثران أساس  منظمة في المعرفة و الذ
عتمد على مد إو  ،داء الكلي للمنظمةعلى األ ةإن نجاح المنظمة  ح أذ إ ،ستثمارها للقدرات العقل ص

ة لما یتم  س اء المادة الخام الرئ عهإالذ ة للمنظمة تتوقف على قدرة أحیث  ،نتاجه و ب ق مة الحق ن الق
ن من تعزز ر األ ،التعلم و نقل المعرفة الجدیدة و وضعها حیز التطبی م ر و أمر الذ  س المال الف

   داء المتفوق. التالي ضمان األ
حث الثالث ونات  :الم ة رأسمساهمة م ر في تحقی المیزة التنافس   المال الف

حث إن   ة المیزة على ال حت السوق، من حصة أكبر على ستحواذاإل و التنافس في  السائدة السمة أص
ط المنافسة ح حیث ،مح حث أص ة و ال اال تحقی في الرغ ة مزا  تواجهه الذ األكبر التحد التنافس

اتها انت مهما المنظمات ان ا في المتسارعة التطورات و العولمة ظل في حجمها و إم  تكنولوج
ل تبنیها و التي المعلومات  إن و أهدافها، تحقی في المنظمات هتمامإ حیزا معتبرا من عتماد علیها اإل ش

ة المیزة تحقی ط منظمة أل التنافس ة قدراتها مرت م على قدرتها أ التنافس  خدمات و منتجات تقد

                                                                 
ة، الهاد لراع، التسییر اإل 1 ایب مة ط ر و أستراتیجي للر سل ة مستدامة للمؤسسة في ظل أ س المال الف  قتصاد المعرفة،إهمیته في دعم تنافس

اس ر إ :الملتقى الدولي حول لىإحث مقدم  ر في منظمات األأدارة و ق ة،س المال الف سمبر 3 -2یومي  عمال العر  البلیدة، جامعة ،الجزائر ،د
  .12ص ،2008

ة المستدامة دور رأس المال ،سحمدعماد   2 ر في تحقی و تعزز المیزة التنافس   .118ص ،مرجع ساب ،الف
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ة و فاءة ذات للزون  طة المنافسین اقي عن فعال م سرعة الجودة، اإلبداع، التكلفة، بتقلیل  المرت . التسل
طة تعقیدها و المجتمعات اعرفته يتال التطورات أن ما ة التطورات المرت نحصار الزمن بین إ و العلم

قها  إنتاج المعرفة و ة في  و المنظمة داخل الوظائف و األدوار تعدد إلى أدتتطب ف تالشي الحدود الوظ
ان حث من األمر الذ جعل ،عض األح ة عن ال ف ة األسالیب و الناجعة الطرق  و الك م العلم  في للتح

ة المیزة تحقی نحو بها التوجه و المنظمات سیر  التي تره نشغاالتاإلخطر أ من بین أهم و التنافس
  .دیرنالم
ة للمنظمات انت إذاف  صعب طرقة بنائها من بد فال العمل قوة خالل من التفوق  تحقی في الرغ

 عدد یجذب ذلك ألن ستحقون  ما تكافئهم و عال مستو  على موظفین على الحصول من خالل تقلیدها،
ار،لإل أوسع مجاال للمنظمة عطي ما هو و العمالة من أكبر  ح اإلقرار من البد ذلك على إضافة خت

 المنظمة من البد و للمنظمة، عائد تحقی في مساهمتهم مد عن تعبر  حوافز لهم تمنح و العاملین
ة و التدرب هتماماإل ام فرصة لهم تمنح و تعلموه، ما لتطبی الفرصة لهم تمنح و المهارات تنم  ق

ا من له لما متنوعة أعمال ارإب ذلك و المزا مال عامال التنوع عت في، لألمان م  السهل من هنأل الوظ
ن إذ المهارات، متعدد العاملین حتفااإل ان من أكثر في ستخدامهمإ م  عتمادإ  و الضرورة، عند م

ة ة للمنظمة تكون  و األفراد أداء على یؤثر لما ألجورا في الفوارق  تجنب و الداخل من الترق  رؤ
ةإ لة ستراتیج ، المورد جانب في ستثماراإل في جهد و وقت منح و المد طو شر اس عتبر و ال  و الق

م ات أهم من التقی ة أدائها مستو  لمعرفة الالزمة المرتدة اإلفادة المنظمة مد فهو العمل اسات النس  للس
  .تنتهجها التي
ةأ ن لرضا الزون إ بیرة في تحقی میزة تنافس ة  تغیر و خاصة في ظل تعدد و تنوع حاجات الزائن  ،هم

هم في عالم  أذواقهم و اقا محموما یتمیز بسلو شهد س  ،عمالاألحتدام المنافسة و تعقید بیئة إالیوم الذ 
ات ظهور الكثیر من اإل إلى أدالذ  ات و التحد ا من هذه األ األعمالمام منظمة أضطرا خیرة و سع

انتها في السوق ل حت ،لحفا على م ات  أص مجموعة من التحد ة لحاجات همها سرعة اإلأ ملزمة  ستجا
ز  ات الزائن و جعل صوت الزون هو مر ة في المنظمةأهتمام دائم و إ و رغ  الحثیثسعیها و  ؛ولو

ة مع الزائن و سبیلها  اشر و الفعال و رط عالقة حوار تفاعل ة إلىلتواصلها الدائم و الم  ذلك التغذ
م الزائن لمستو جودة المنتجات المقدمة لهم ة الناتجة من تقی س لتستقي منهم المواصفات التي  ،الع

س و معاییر تنتج وفقها لتحقی رضاهم و ضمان والئهم الذ  إلىتحولها  ة  أضحىمقای  األولىهو الغا
ةو  ة  الذو مؤشر نجاح  ،للمنظمة األساس قاء المنظمة في یتجسد من خالل ضمان میزة تنافس و 
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ة مع الزائن من  ،السوق  ة قصد أ حیث تعتبر العالقات القو حتالل المنظمة موقع إهم الممیزات التنافس
ة. مومة میزتها التنافس ضمن لها د   تنافسي في السوق یؤهلها للتفوق على المنافسین و 

شر في تحقی رأسمساهمة  :األولالمطلب  ة المیزة المال ال   التنافس
ة المساهمات قدمون  من أن الماضي في التصور ان   ن المال  أصحاب هم األعمال منظمات لتكو

قة طرح الجدید الواقع لكن و المال، رأس  إن. المنظمة ملك المعرفة ملك من أن هي و أهم، أخر  حق
ر  المال رأس قي المال رأس أصحاب فهم المعرفة، أصحاب قدمه الف   .األهم و الحق
شرة الموارد إدارة تتعامل حین بذلك و قة  من التعامل هذا ینطل أن یجب المنظمة أفراد مع ال  أنحق

سوا العاملین  مصدر أنهم على إنما و اإلنتاج، عوامل من عامل مثلون  ال و أجر لقاء عملون  أجراء ل
ار ة األداة و لألف س ل و للتغییر الرئ ات لتحو ة لقدرات التحد  و بتكارةاإل القدرة و المعرفة فضل تنافس
ة ة المنظمة فترض لذا متلكونها، التي اإلبداع ر على تحفیزهم و األفراد قدرات تنم  في اإلثراء و التطو
شر  العنصر مساهمات تفعیل بهدف ذلك و أدائهم،  هذه فعلى للمنظمة، المتوخاة األهداف تحقی في ال
ة أن تدرك أن األخیرة ست التنافس ارًا،إ ل ة ضرورة هي بل خت  و الجدیدة، الظروف علیها تملیها حتم
ة  هذهالتي تفرضها  قواعدال مع التعامل علیها ة على األساس في تستند التي والتنافس  العنصر أهم

شر    .ال
ارإب شر  المورد عت ة الموارد اقي ستثمارإ و تفعیل على عمل الذ هو ال ة و الماد  في األخر  التقن

ة على األولى الدرجة عتمد المنظمة نجاح أن و ،المنظمة شرة مواردها" األخیرة هذه نوع  من فإنه" ال
ع توجه أن الضرور  ر سبیل في نظمةالم جهود جم ة و تطو  إلى ه الوصول أجل من المورد هذا تنم

ازاإل حد س تواجده أو المورد هذا توافر لكن و .مت اً  ل  أو للمنظمة مرجوةال األهداف تحقی لضمان اف
قها ة، لقدرة تحق ة علیها بل تنافس رة قدراته تنم ر و لإلبداع أمامه الفرصة إطالق و الف ینه و التطو  تم

اشرة من اته م ات تثیره حتى مسؤول الت و التحد ر، و بتكاراإل إلى تدفعه و المش  ه تتمتع ما إذاً  التطو
شرة الموارد تلك  و المبتكرات تلك وضع و المستمر، النجاح تصنع التي هي قدرات و ممیزات من ال
  .التنفیذ حیز في ختراعاتاإل
ستند  أداءتحقی التمیز في  إن ة و إمجرد  إلىالمنظمات المعاصرة ال  ة و المال ع متالكها للموارد الطب

ة فحسب الدرجة إو  ،التكنولوج ستند  شرة لها القدرة على  إلى األولىنما  فاءات  قدرتها على توفیر 
م اإل ة و إستفادة من تلك الموارد. تعظ ر القدرات التنافس قي لتطو ستمرارها هو الكفاءات إن المصدر الحق

عنصر من  شرة التي یبرز دورها  ة للمنظمةأ ال ن ما یتاح لها من موارد أل ،هم عناصر المیزة التنافس



	الفصل الرابع                                           عالقة رأس المال الفكري بالميزة التنافسية
 

~	163	~	
 

ة و م ة و مال ة و ماد ة إعلومات انت شرطا ضرورا لتحقی المیزة التنافس ا  أنها إالن  اف ست شرطا  ل
ن تلك المیزة شرة بأذلك  ،لتكو ر و اإلإنه البد من توفر الكفاءات ال ارها مصدر الف   1.اإلبداعبتكار و عت

مة المضافة هو المو إل و ار أن أساس خل الق شر عت ل اإل و ،رد ال بتكارات ما هي اإل ختراعات وأن 
شر إ ر ال ة للف   .ال ترجمة ماد

ه  و  ن القول أنعل شر  رأس م  للمیزة المنظمة متالكإ عن المسؤولة العوامل أهم أحد المال ال
ة،  بیئة توفیر و تحفیزه و تنمیته عدم و العنصر هذا إهمال إن و. األسواق ختراقإ في نجاحها و التنافس

اإ المؤثرة العمل ة روحه على یجاب إن  حتى و فادحة و مختلفة لخسائر المنظمة تحمیل شأنه من المعنو
ة على   هي الكفاءات و المواد تلك أن إال النظر هذا وستثماراتها، إحققت في المد القصیر الرح

ة القرارات تطبی و تخاذإ عن المسؤولة  في یتسبب قد أو ؛النجاح فرص للمنظمة تهیئ التي اإلستراتیج
الت ، رأس أداء ضعف أو الكفاءات فقدان فإن التالي و الخسارة و الضعف إلى تؤد مش شر  المال ال
ة عدم سبب ة رغم المعتمدة التسییر ق طر  فاعل ة، الموارد فا ا عد المال ا سب س اتإ فشل في رئ  ستراتیج

اسات و ة المنظمة س   .التنافس
" ة للنشاطات تحلیلهفي  Porter "من جانب آخر یر اإ المسؤولة المنظم مة خل عن ستراتیج   عن و الق

ة المیزةتحقی  مة، سلسلة أسلوب وف التنافس شرة الموارد أن الق مة، خل عن مسؤولة ال  أن و الق
ة المیزة على یؤثر تسییرها ة خالل من نظمةللم التنافس  التالي و المستخدمین تحفیز و الكفاءات تنم
ر في حاسما عامال تعتبر ة المیزة تطو     .التنافس

ضا و ه اإلشارةقت ما س أ یز على  إل انجد التر عدم القدرة على  و تغیرها، لسرعة یتراجع التكنولوج
ة فیها حیث ة التغیرات اآلن ح مواك ا أمرا علیها المرتكز التفوق  و التنافس أص لف و صع  عد خاصة ،م

ا ستخدامإ توسع م قدرة جعلت التي المعلومات تكنولوج ات تصم ة العمل ة و اإلنتاج ق ع متاحا التسو  لجم
ا تقلید على قدرتهم على عالوة المنافسین  عالم ظل ففي ظهورها من قصیر وقت مضي عد التكنولوج
ه تتحرك ا و الموارد و المعلومات ف حت الحدود، و نظماتمال عبر حرة التكنولوج  المنظمة أصول أص
ادل قابلة التها مع للت ، المنظمات في مث ح قوة ملك وحید عنصر بخالف األخر  في المتمثل و الترج

شرة الكفاءات مة خل على القادرة ال ة المهارات و القدرات من تملكه ما خالل من المضافة الق  اإلبداع
  .المختلفة

                                                                 
شرة اإلإ ،علي السلمي 1 ةدارة الموارد ال   .42ص ،2001،دار غرب للنشر ،القاهرة ،ستراتیج
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ت لقد و   ة المنظمات أدر ة التحوالت ظل في العالم ة البیئ  الذ الوحید اإلنتاجي العامل أن التنافس
ن ة المیزة لها یوفر أن م شر  رأسهو  المتواصلة التنافس ة المهارات و المعرفة ذو ؛المال ال  القادرة العال
ة زادت منه و اإلبداع على ة األهم  قتصادإ من للتحول تدفع التي الكفاءات و الموارد لتلك اإلستراتیج

ة، العقول و المعرفة، قتصادإ إلى المعلومات  نخفاضاإل أد المعلومات قتصادإ ظل في أن ذلك الذ
ارهاإ  إلى المعلومات تشغیل لتكلفة المستمر ع متاحة سلعة عت حت الذ األمر ،الشراء و للب  معه أص
ا غیر محددا ة للمیزة أساس حت بل التنافس ة العقول أص  و المهارات و المعرفة إجمالي في المتمثلة الذ
شرة الكفاءات تمتلكها التي القدرات  الجدید المصدر هي الشاملة للجودة التجدید و لإلبداع المؤهلة ال
ة للمیزة   .التنافس

ةو على الرغم من هذه  شرة  األهم ة للمنظمة یتوقف على  دورها لكنللموارد ال في تحقی میزة تنافس
ارها موردا إ مد  ا یتمتع إعت ة التقلید... ،بنفس شرو الندرةستراتیج  التي تتمتع بها الموارد ،لخإو صعو

ة و هذا ما یجعل من الصعب الحصول على نفس النتائج من موارد  ،في المنظمة األخر  اإلستراتیج
  مختلفة.

شرة موردا  ة یجب إو لكي تعتبر الكفاءات ال ا مسؤوال عن خل المیزة التنافس  ن یتصف بنفسأستراتیج
ة  الخصائص التي تتمیز بها الموارد   1:و هياإلستراتیج

مة  شرة في خل الق   .للمنظمةالمضافة * مساهمة الكفاءات ال
متلكه المنافسون الحالیون أتكون هذه الكفاءات نادرة و فردة  نأ*  نها أ أ ،و المحتملون أو ممیزة عما 

نهم الحصول  م   مثلها. على غیر متاحة للمنافسین و ال 
معنى غن تكون هذه الكفاءات أ* یجب  متلكونها أیر قابلة للتقلید  صعب على المنافسین الذین ال  نه 

التدرب    .التأهیلو أتقلیدها سواء 
ة* عدم  ان مورد مماثل لها في إ إم ة إطار ستبدالها  صعب أذ إ ،المعتمدةاإلستراتیج ستمرار المیزة إنه 

ة في حالة تبدیل شرة التي ساهمت في خلقها. التنافس   الكفاءات ال
ارإ  إن شر  العنصر عت ه یتوفر ما نظمةالم داخل ال رة فاءات من عل ة أو ف اإ موردا مهن  ستراتیج

ة، المیزة خل عن مسئوال  یجب التي الخصائص، من مجموعة یتصف أن منه یتطلب ما هو و التنافس

                                                                 
ه 1 حض ةالتسییر اإل ،سماللي  ة المستدامة للمؤسسة االقتصاد ر و المیزة التنافس   . 7ص ،مرجع ساب ،ستراتیجي لرأس المال الف
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ة خالل من ذلك و الصفات هذه على مواردها توفر من نظمةم أ تعمل أن ة و التوظیف عمل  التنم
ما یلي تتمثل و للموارد   :ف
 ة مة خاص مة نظماتالم تخل :الق ض خالل من الق  حیث المنتجات، تمیز أو التكالیف تخف
ع خالل من التكلفة تراجع یتحق شرة الموارد تحفیز و تشج اب ل محارة على ال       الهدر مظاهر و أس
، الموارد في ا،إ ستغالالإ العمل وقت ستغاللإ إلى تهدف برامج إعداد مثل األخر          قتصاد

ض  اإلیرادات زادة أما ،نظمةالم داخل األنشطة مختلف تنفیذ خاللمن  اللوازم و الموارد في الهدر وتخف
یز خالل من فیتحق ة الفلسفة على التر  إحد كتشفتإ فلقد العامل، رضا من یبدأ الزون  رضا: التال

ة عالقة هناك أن الدراسات شرة الموارد ممارسات بین قو  حصل التي الخدمة حول الزون  تقارر و ال
شرة الموارد إدارة تلتزم أن یجب لذلك علیها، ة، الحوافز و المالئم المناخ بتوفیر ال  حتى ذلك و المناس
في رضاهم تحسین و العاملین تجاهإب ترتقي  .الوظ
 ة ة إن :الندرة خاص مة خاص شرة الموارد ق ست لكنها و نظمةللم ضرورة ال ارا ل ا مع  اف

ة المیزة لتحقی ة نفس وجدت إذا خاصة التنافس ن ال الحالة هذه في و منافسة، نظماتم في الخاص  م
ة هذه تكون  أن ة میزة الخاص شرة الموارد إدارة على فإنه لذلك ،نظمةم أل تنافس  یف تفحص أن ال

ن ة م ة المیزة على للحصول نظمةالم موارد من النادرة الخصائص ستثمارإ و تنم  .التنافس
ة للكفاءات نظمةالم متالكإ إن      ة القدرات ذات الموهو  لها حق عملها مجال في اإلبداع على العال
  .الكفاءات هذه ستغاللإ المنظمة هذه أحسنت إذا خاصة األعمال، عالم في للتفوق  أساسا

 ة ة عدم خاص ن: للتقلید القابل شر رداللمو  م مة ذات ةال  على یزد ما نظمةللم توفر أن النادرة و الق
ع عندما ذلك مع و القصیر، األجل في العاد الرح  فإنه الخصائص هذه مثل تقلید أخر  نظمةم تستط
ة، المیزات في التماثل من أكثر الخصائص هذه تقدم ال سوف الوقت مضي مع  على یجب لذلك التنافس
شرة الموارد إدارة ة ال ة و تنم شرة مواردها خصائص تغذ ن ال التي ال  تقلیدها المنافسة نظماتللم م

 .سهولة
ة من صعب ما إن     ان شرة الموارد خصائص تقلید إم مة المنشئة ال عة للق  و نظمةالم ثقافة طب

ن ال التي األداء معاییر ة بیئة في تجسیدها  م م ة إلى اإلضافة مغایرة، تنظ  بدقة و تحدید صعو
م و إنتاج في فاءة ل مساهمة مة تدع  و ،المختلفة النشاطات تداخل سبب المنظمة في خلقها التي الق
ة ةاإل العالقات تكرار صعو ة وراء انت التي الجوهرة بخصائصها جتماع مة خل عمل  سبب الق
 .المتمیزة للعالقات جتماعياإل التعقید
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 ة ةال عدم خاص شر  المورد على یجب: للتبدیل قابل ة، للمیزة مصدرا عتبر الذ ال  أال التنافس
ال ون  افئ مورد للتبدیل قا ة مستو  على له م       فاءة أن ذلك ،نظمةالم قبل من المنتهجة اإلستراتیج

ة و مهارة و شر  المورد فعال ن ال ال ضها م    التصور و اإلبداع على األقدر فهو آخر، مورد أ تعو
ات مع التكیف و  .لتغیرل الدائمة البیئة متطل

ن القول  األخیرو في  ة للمنظمة من خالل خل  رأس أنم ساهم في تحقی میزة تنافس شر  المال ال
مة مة للسلعة  إضافةحیث تعتبر  ،الق حث  ،نجاح للمنظمةالخدمة هي مفتاح و أق و ذلك من خالل ال

ة في المنتج  ة و معنو مة ماد و الخدمة لتحقی رضا أالدائم و المستمر عن طرق جدیدة إلضافة ق
ع  ،الزون  ة جم مة مسؤول  فراد المنظمة.أو تعد خل الق

ة رأسمساهمة  :المطلب الثاني لي في تحقی المیزة التنافس   المال اله
ة د ألقد     ة تتصف بتعقید عمل ة و في ظل ظروف بیئ التنافس في عصر المعرفة و المعلومات

ع لمعلومات لالحاجة  إلى ،المنافسة الها أبجم ةش ة و غیر مال لة ومال لة  ، مه طة غیر مه مترا
دلیل موجه لصناعة قرارات رشیدةإل ة و  أهدافاتحق من خاللها  ،ستخدامها  ةتشغیل للمنظمة  إستراتیج

قاء في موقف تنافسي في السوق.  نها من ال عض المنظمات هو  عوامل ن منإتم تفوق و نجاح 
ة من خالل  ع  أنحیث  ،األدنىالكلف  اإلنتاجالحصول على الحصة السوق ستط  تمییزالزون عندما ال 

النتیجة یلجإف أخر منتجات منظمة عن منظمة  محدد  أنه  ة الشراء أساسيللكلفة  عمل ام  من خالل  ،للق
یزة أما سب نر  ة الر مثا عد  عد التكلفة  ةن  نها من الوقوف  األساس في نجاح المنظمة من خالل تم

ة فضال  ،سواق جدیدةأ إلىمام المنظمات المنافسة و الدخول أ هتمام إ  ن عدمأعن و توسع حصتها السوق
ون السبب  فها قد  ض تكال ارة  ،نسحابها من االسواقإوراء تدهورها و المنظمة بتخف ع ذا إخر أو 

ة ة عال نت المنظمات من تحقی معدالت رح س فقط من دفع حصص مساهمیها و  ،تم ن ل فإنها ستتم
ضانما سترفع إ ن و التعلم المستمر من إ أ مع زادة  ،جل زادة رضا زائنهاأستثماراتها في مجال التكو
م عالقاتها مع الزائن إلى إضافة ،بتكاراإل ستثماراتها في مجالإ ة  تدع و الموردین و المساهمة في التنم

ة.   المحل
ه إ ة للمنظمة رأسن الدور الذ یلع لي في تحقی المیزة التنافس  األخیرةظهر في قدرات هذه  ،المال اله

ع  ة في جم ة و المشار ل رة اله و مد مساهمتها في نقل المعرفة و تعززها من خالل الموجودات الف
ه األ إلىن تسعى أحیث یجب على المنظمة  ،موارد المعلومات التي تمتلكها المنظمة فراد نحو توج
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ة قدرا ر و التحسین المستمر و التجدید من خالل التعلم و التدرب و تنم  ،ستمرارإتهم و مهاراتهم بالتطو
مة للمنتجات و الخدمات من وجهة نظر الزائن. إضافة إلىو بهذا یؤد    ق

قي المستقبلي للمنظمة هو أ ن من إ ة قدرات إهم شرو النمو الحق ستثمار الجهد و المال في تدرب و تنم
مهم و تحسین مهاراتهم م ،موظفي المنظمة  أهدافجل تحقی أن و هذا في الواقع هو المنطل لتعل

ا  اإلدارةالقادمة من  األهدافن أحیث  ،المنظمة حتالعل ال تكفي لنمو و نجاح المنظمات بل یجب  أص
ار أن تأتي أ اشر مع الزائنف ر من الموظفین الذین لدیهم تماس م قدر على فهم األ ،التحسین و التطو

ة  هم.إتلب او اجاتهم و السماع لمالحظاتهم و ش م خدمة ذات جودة  حت لذلك فبرضا الموظفین یتم تقد
یز على الجدارات  ،حاجات الزائن اإللمامللزون و لدیهم  قوم على التر عد التعلم و النمو  التالي ف و 

ة.   1الجوهرة لتحقی المیزة التنافس
لي  رأس خر فانآو من جانب  و حتى یتسنى لهذه  ،عن الموجودات التي تملكها المنظمةعبر المال اله

ة األخیرة متها السوق ة و رفع ق ة شاملة متكاملة و أیجب  ،تحقی المیزة التنافس ة تنمو ن تعتمد على عمل
متها في أل ،هتماممستدامة لكل هذه العناصر و بنفس المستو من اإل سهل و أمي طار إن حصر ق

ما أ شر  مة العنصر ال ةنها تعتبر دعامة أدق من حصر و تحدید ق شر  رأسلنشا  أساس المال ال
ل هذا یتحق من خالل وجود  ع للمنظمة. و  انات  أنظمةالتا ا المعلومات وو قواعد ب  ،تكنولوج

عهم على اإل سهل تأهیل و تدرب العاملین و تشج بتكار و خصوصا و نحن في عصر العولمة مما 
ل عامل و تن األداءتحسین  إلىبداع مما یؤد اإل م و تنسی و رط عمل  أهداف المنظمةأظ  ،و قسم 

ره  اإلإتخاذ إن أو مما یجدر ذ انات و دارة المنظمة قرار  ا المعلومات من قواعد الب ستثمار في تكنولوج
ة في ضوء للجدو اإل ةسار د إلىحتاج  ،ستخدامهاإنظمة و برامج التدرب على أ اتقتصاد ان  إم

  المنظمة و ظروفها الخاصة بها.
ن للمنظمة  م لي متمیز من خالل رأسن تمتلك أو    2:مال ه

ر قدرات  ع و تطو ة لد  اإلبداع* تشج في  إنتاجیتهمو نشر المعرفة لغرض تعمی  األفرادو المشار
ادین.   مختلف الم

                                                                 
م  ،رضوان محمد العناتي 1 اس و تقو ة أبناء نموذج ق ات المقاوالت طاقة العالمات المتوازنة،إة باألردنداء شر توراه طروحةأ ستخدام  دارة إفي  د

ا ،منشورة ،األعمال ة للدراسات العل ة االقتصاد ،جامعة عمان العر   .47-46ص ص ،2004،االردن ،ل
ان 2 ة،  رأس ،مصطفى رجب علي شع ر و دوره في تحقی المیزة التنافس ةغیر منشورة، الجامعة  ،ماجستیر رسالةالمال الف  غزة، اإلسالم

  .40، ص2011 ،فلسطین
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ة األنشطة* تكثیف  ة و الخارج ه متغیرات البیئة الداخل ما تقتض فها  ة و تكی ر البنى التحت  و تطو
انات.أقتناء إذلك  أمثلةو من  ،للمنظمة ات و قواعد الب   حدث نظم المعلومات و البرمج

شجع إ *  مي مناسب الذ  ل تنظ ة على البذل  األفرادعتماد ه م انت مواقعهم التنظ و  أكثرمهما 
ة إ ل المعارف الظاهرة منها و الضمن   مثل.أ ستغالالإستغالل 

ن القول  األخیرو في    لي المال رأس أنم ة للمنظمة من خالل  اله ساهم في تحقی المیزة التنافس
اسه ب ن ق م ة الذ  ات التشغیل ات التي إالتحسین المستمر في العمل ة العمل علیها  أجرتستخدام نس

اسها ب و ،التحسینات ن ق م ة التي  ات التوزع ة من إذا جودة العمل ة المنتجات الخال ستخدام نس
مها للزائن ات  ،العیوب التي تم تسل ما نجد في العمل او و تكرارها.  العالمة  إدارة اإلدارةو عدد الش

قاس من خالل أ ،التجارة میزها عن المنظمات المنافسة و  راء الزائن آتكشاف سإو شعار المنظمة الذ 
  لمعرفة مد حرصهم و تفضیلهم لمنتجات المنظمة التي تظهر علیها عالمتها التجارة.

ة رأسمساهمة  :المطلب الثالث   المال الزوني في تحقی المیزة التنافس
ة القرن الواحد و العشرن عدنه أحیث  ،الخاصة األعمالیتحق نجاح المنظمة من خالل نوع من   ،بدا

ة إخطوة  عتبرن الرضا أتضح إ اتیجاب ن فهم و أما  ،عمالالمختلفة في عالم األ نحو مواجهة التحد
قدم المعلومات و المعرفة الضرورة إل دراسة   .األعمالتخاذ قرارات رشیدة في مجال سلوك الزائن 

الزون في اآلونة تزاید اإل عد  األخیرةهتمام  اد حدة المنافسة بین إو ذلك  التنافس  أدفقد  ،المنظماتزد
یز على  إلىالجاد بین المنظمات  اعضرورة التر   1.إسعادهو ذلك محاولة إلرضائه و  زون حاجات ال إش

التعرف على حاجاتهم و العمل على تلبیتها و السعي إلضافة  إلىتسعى المنظمات  تحقی رضا الزائن 
منح ،و الخدمةأقتنائه للمنتج إعض الخصائص المبدعة التي ال یتوقع الزون وجودها عند  وجودها  ف

ضمن من اإل ما  الرضا  الزائن الحالیین و جذب زائن جددشعور عال  شارت خبرة أحیث  ،حتفا 
ة و األالمن ان ا ة في مجال تحقی ظمات ال و تحسین العالقات معهم و  ،درجات رضا الزائن أعلىمر

ع إوجوب  إلىسب زائن جدد  عد الب من خالل وضعها في مقدمة  ،هتماما متمیزاإ الء خدمات ما 
طر على  أهداف  األسواقالمنظمة و هذا ما یجعلها تتوفر عن غیرها من المنظمات المنافسة و تس

ة.   العالم

                                                                 
ة، األردن، دار وائل للنشر و التوزع، أمحفو  1 عة الثان   .78، ص2006حمد جودة، إدارة الجودة الشاملة، الط
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مة إن تحقی رضا الزائن و ضمان والئهم في ظل سوق شدید التنافس ال یتحق إ م الق ال من خالل تعظ
صفة دائمة و مستمرة. حیث  حتالمقدمة في المنتجات و الخدمات  المنظمات و نتیجة للتغیرات  أص

قاء و اإل ة عاجزة عن ال ة منها و الدول ة المحل ةدون تبنیها ستمرار البیئ واضحة و فعالة في  إلستراتیج
ه في  إدارتهاو جودة نظام أمر بجودة منتجاتها سواء یتعل األ ،مجال الجودة نظرا للدور الفعال الذ تلع

ة.   1تحقی میزة تنافس
ع المنظمة المنافسة على مستو جودة البد لها  ة جودة مستو ن تنافس على أو حتى تستط ال إو  ،عال

المنظمات التجارة التي تقدم  عدادأ ثرة  هنافنالحظ  2،تخسر و تضطر للخروج من السوق سوف 
حیث أمن  أكثرالخدمات تزاید  ح وقت مضى  صورة جیدة مع الزائن أص ثر أو هذا ما  ؛تعاملهم 

م منتجات ذات جودة في تقد حیث ال  و سعر  ،على تعاملهم مع المنظمات التي تقدم الخدمة فقط 
اد معدل المنافسة بین إ إلىد أو هذا ما  ،للزائن األكبرمعقول بدون توفیر المعاملة الجیدة و الفهم  زد
حت تحرص على ضرورة  ع قاعدة زائنهاإالمنظمات فأص عني  ،ستمرار التعامل معهم و توس و هذا ما 

الزائن الحالیین و ضرورة  إلىلكن تهدف  ،جتذاب زائن جددإ إلىن المنظمات ال تسعى فقط أ الحفا 
  الحصول على زائن جدد.

افة في المنظمة یجعلها تتفوق على المنافسین بها و التمیز إ ن إ عتماد التحسین المستمر لمجاالت العمل 
ضمن  ،علیهم ل دائم  ش رها  ة و تطو ف ات اإللو تحقی هذه الك قاء  األسواقستمرار في ها متطل و ال

ات  ،أهدافهالنجاح المنظمة في تحقی  أساسين التحسین المستمر شر أبوضوح  ظهرمن هنا  ؛فیها بث
العمود الفقر للمنظمة و مطلب  الذات وظفت الكثیر من مصادر التحسین المستمر  و لهذا السبب 

  نجاحها. أساس
ه  ة ألأو مما ال شك ف ة بدون نها قاء المنظمة و ن التحسین المستمر رحلة لها بدا ات  ن من متطل

اتها في  س  ،األسواقث منفصلة تكون  أجزاءمن خالل التفوق المستمر و التمیز على المنافسین و ل
قتین فان تحقی التحسین المستمر حاجة دائمة و  ،مجموعها الكل المطلوب س على هاتین الحق و تأس

افة في المنظمة سي من التحسین تحقی التفوق  ؛تستدعي تظاهر حجم العاملین  و لكون الهدف الرئ
اسي ف عني عدم الحاجة للتحسین من جانب أخطاءن عدم وجود إعلى المنافسین بوقت ق ة ال  و ال  ،نوع

                                                                 
ش 1 م عة األولى ،9000یزو إإدارة الجودة الشاملة  ،لعلي بو ر البلد ،الط ة للنشر و التوزع ،بدون ذ   .55ص ،2011،دار الرا
انإ 2 دار زهران للنشر و  األردن، ،نحو ترسیخ ثقافة الجودة و تطبی معاییر التمیز ،إدارة الجودة الشاملة مدخل نظر و علمي ،اد عبد هللا شع

  .62ص  ،2009  ،التوزع
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ضاعني  ات إ  أ ةعتماد عمل ة و أ إصالح م ات  إنماو ترم ةعمل مل  إبداع و  خرآمتطورة من جانب م
ة عدم ال غ ة التحسین المستمر من خالل بوقت تنافسي قصیر  تخلف عن المنافسین. و تظهر عمل

ة ،المراحل الثالث و هي التوازن  ة من  ،و المشار ستثمار إو التحسین و على المعنیین بهذه العمل
ا المعلومات المتطورة تساعد على  طرق جدیدة مختلفة مما  أداءجهودهم المستمرة بجعل تكنولوج ة  العمل

ة   .تمنح المنظمة میزة تنافس
م السلع للزائن إفخر أو من جهة  عتبر  أقلن السرعة في تقد ن  في التنافس بین  األساسوقت مم
مها حتى  ،المنظمات ضاعة و وقت تسل ض الوقت بین طلب ال حیث تتنافس المنظمات على تخف

ة توقیت وصول السلع إ  إلىاإلضافة  ،یتناسب ذلك مع توقعات الزائن موثوق من  أكثرهتمام الزائن 
ضاعة في الوقت إحیث تقوم المنظمات ب ،قصرأهتمامهم بتوصیلها في وقت إ  م ال اس تسل ستخدام مق

ة للمنظمة ات الداخل فاءة العمل   حتفا بهم.و لتحقی رضا الزائن و اإل ،المحدد للداللة على 
س فقط الحصول على رضا الزائن األساسيهدف الن أذ إ ة و ل لذلك فإنها ترد زائن  ،هو تحقی الرح

ا ز على إلذا ف ،مرحین تستفید منهم ماد حققون مصالحهان المنظمات تر  ،الزائن الذین یخدمون و 
نتاج سلع إو ذلك من خالل  ؛األخر ثارة المنافسة مع المنظمات إطرقة واضحة لضمان رضا الزائن و 

ة و  ات ممیزة ذات جودة عال مواصفات و نوع ات  ،األسعارقل أو خدمات  ة رغ فعلى المنظمة تلب
قه من  ،الزائن اعو تقلیل فجوة توقعاتهم و التي تعني الفرق بین ما یرغب الزون في تحق نتیجة شراء  إش

ة الشراء. عمل ام  عد الق ه فعال  حصل عل   السلعة و ما 
معنى بناء  رأسساهم  الزائن  ة للمنظمة و ذلك من خالل التوجه  المال الزوني في تحقی میزة تنافس

ة عن طر التوجه ضا ،الزائن میزة تنافس او في تحقی المیزة و بناء  أ من خالل دور نظام الش
  مع الزائن.الدائمة و المتواصلة  العالقة 

ائن لتحقی میزة  /1 الز ةالتوجه    :تنافس
ونات  رأسعد  ون الثالث من م ر  رأسالمال الزوني الم المال  رأسن هذا النوع من إو  ،المال الف

عالقتها مع زائنها و موردیها ون في المعرفة  ،ون خارج المنظمة و یتمثل  من جوهر هذا الم و 
سب زائن جدد من  ؛للمنظمةستمرار والئهم إكتسابها لضمان إالموجودة لد الزائن التي البد من  و 

ة  اتهم و إخالل تلب اجاتهم و رغ ة من التحالفات مع البیئة. إقامةحت   ش
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ن  م ل الموالي  ساعد في تحقی أدراك إفي ضوء الش الزائن  ة میزةن التوجه  و من ثم یؤد  ،تنافس
ح ذلك على النحو  األداءرتفاع إ إلى ن توض م ل زادة رحیتها و نمو عائدها و  الكلي للمنظمة في ش

  :األتي
ل رقم ة :)09(الش ائن و المیزة التنافس الز   التوجه 

  
  
  

    
  إلىیؤد                      
ائن ائناإل  تحقی رضا الز الز                   حتفاظ 

  

  

  

  

ع و التفاوض ،بو قحفأعبد السالم  :المصدر ة في فن الب ق اعة و  بیروت، ،بناء المهارات التسو ة للط الدار الجامع
  .127ص ،2003 ،النشر

شرح  ما یلي سنقوم  ح من خالل و ف التفصیل و التوض ل    :یلي ماالش
 ض التكالیف ن  أفضلتعتبر  :تخف ة المم انة المیزة التنافس ستخدامها إالطرق للمحافظة على ص

ة ،على الزائن للمحافظة ن  فاإلستراتیج ة المم قل تكلفة أستخدامها للمحافظة على الزائن تعتبر إالتنافس
الحصول على زائن جدد ة نجد  ،من نظائرها الخاصة  حوث المیدان قا لل ن تكلفة المحافظة على أو ط

ن المنظمة  ،تكلفة الحصول على زون جدید)  5/1 ("مسخُ "تعادل الحالي  زون ال م الزون  و التوجه 
اعمن  ذلك زادة  إش نة و من ثم المحافظة علیهم و  ات المستهلكین ألطول فترة مم حاجات و رغ

ام الزون بتكرار الشراء من نفس المنظمةإ  إلىو تكرار شراء الزون لمنتجات المنظمة یؤد  ،حتماالت ق

:يادة الربحية من خاللز  

 تخفيض التكلفة نتيجة تكرار خدمة الزبائن

 السعر األقل و األداء المرتفع

 حماية المنظمة من األزمات

:زيادة اإليرادات من خالل  

 حديث الزبائن عن المنظمة

حتياجاتهم من المنظمةإقيامهم بشراء كل   

جديدةبتكار سلع إ  
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عد أتحقی  فاءة التكالیف سنة  قل من تكلفة أفتكلفة خدمة نفس الزون ألكثر من مرة  ،األخر و رفع 
  . جدید خدمة زون 

  حد زائنك أحاول منافس جذب  إذافي هذه الحالة  :و االثنین معاأالمرتفع  األداء أو األقلالسعر
ه  قدم له سعر أفعل ثیر مما تقدمه أن  قدم مستو خدمة أ ؛أنتقل  ن أما  ،و االثنین معاأ أعلىو 

شیر  فهو  ؛أخر  إلىیتحول  أنالزون الراضي عن تعامله مع منظمة على نه من الصعب أ إلىالواقع 
حث عن و  ار المنظمة التي یتعامل معهاإبذل الكثیر من الوقت و الجهد و ال ون غیر قادر  ،خت و قد 

مة التي تقدم للزون بخالف السعر المنخفض  ،على تغییرها   :ما یليو من بین مصادر الق
 ؛تمیز السلعة 
 ؛تمیز الخدمة 
 ؛عالمة لها سمعة جیدة 
 .الزائن عة التوجه  ة لد المنظمة تتالءم مع طب م  ثقافة تنظ
  ة المنظمة من ة :األزماتحما الزون و  األزمات من المنظمة حما هي النتیجة الثالثة للتوجه 

ة إلىالتي تؤد  ة أن ،زادة الرح ة السلعة  األزمات من المنظمة حما  ،من التالعبتأتي من خالل حما
ر ما حدث لمنظمة جونسون  ،و العبث بهاأ الثمانینات من القرن  أوائلند جونسون( في آو هنا نتذ

عض  ؛عندما تعرض لمحاولة فتح عدد من العبوات "تایلینول"ن منتجها أش الماضي)  األفرادو قام 
م  حیث  ،أفرادوفاة ثماني  إلى أدمما  األقراصبتسم م طرقة التغلیف  لذلك قامت المنظمة بإعادة تصم

ة تماما من   1و التالعب بها.أ محاولة للغش أتكون العبوة محم
قاوم فن الزون ذو الوالء المرتإ السلعة من قبل المنافسینأع لسلعة ما س  ، محاولة للتالعب 

م المعلوم ون في تقد شار شفون محاوالتهم غیر  إلىات فهؤالء الزائن س المنظمة عن المنافسین و 
الوالء لسلعتها. شعرون  مصلحة المنظمة التي    المشروعة لإلضرار 

لذا  ؛و نقص الموادأ اإلضرابسبب  أقد تنش األزمات أنو على الصعید الداخلي للمنظمة نجد 
المنظمة  أو تبدأ اإلضرابو یؤجل شراؤه حتى ینتهي أن والء الزون لسلعة المنظمة یجعله ینتظر أنجد 
عض الوقت بهدف و في نفس الحال  ،نتاجفي اإل ععندما تتوقف المنظمة ل انة أو التوس ر  و الص التطو
  مثال.

                                                                 
  .131-127ص ،مرجع ساب ،قحف أبوعبد السالم  1
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 عمال هو نمو األ إلىتؤد الطرق التي  أفضلمن  :عن المنظمة یجابيالحدیث اإلنتشار إ
ةإستثمارات إالحصول على زائن جدد بدون  الت جوهرة على السلعة إو أ ؛ضاف و التسو أدخال تعد

عأ لة  ،و زادة موارد الب اء على حدیث عتمد المحامون و األإ و لفترة طو و أنتشار سمعتهم إفي  األفرادط
ة تشیر إو عموما ف ،أعمالهمتكبیر  حوث المیدان الرضا أ إلىن نتائج ال شعر  ن الزون الواحد و الذ 

قل عن ثالثة أمام أعن سلعة ما یتحدث عنها  ما الزون غیر راضي فهو یتحدث عن أ ،أفرادو مع ما ال 
 .أفرادعدم الرضا لحوالي تسعة 

 ل اإل اجات دفعة واحدشراء  بر  :حت فضل  ؛األعمالو نمو حجم أساعد في  صفة عامة  و 
ل  ان واحد لعدة إالزون شراء  اجاتهم مرة واحدة و من م ابحت التكلفة و  ،الجهد ،توفیر الوقت :هي أس

ة  ،أفضلو خدمة  أفضلالحصول على خصم على حجم المشترات و الحصول على شرو  النس و 
ضاللمشتر الصناعي  ساعد على تقلیل  أ اءفهذا  و التمتع بخدمة  اإلجراءاتو تقلیل  ،اإلدارة األع

ائع ع ن شراء اإلإو  ،النقل على حساب ال الط اجات دفعة واحدة بواسطة الزون من منظمة ما یؤد  حت
و النمو و زادة الطاقة بدون تحملها ألخطار  ؛رفع قدرة المنظمة على التوسع في خطو المنتجات إلى
بیرة.أ  و لخسائر 
 ةالمنظمة و تولید عوائد  إیراداتن زادة إ :بتكار سلع جدیدةإ ضاتتحق  إضاف م  أ من خالل تقد

فالزون ذو الوالء و مستو الرضا المرتفع عن منتجات المنظمة سوف  ،و خدمات جدیدة للزائنأسلعا 
ها في تحقی نجاح المنتجات الجدیدة م  ،شار ارو تقد ضاجدیدة  أف رة  أ خاصة في المراحل الم

ن الزادات المفتوحة للمنظمة المسموح بها لزائنها تساعد على تحسین أما  ،بتكار السلع الجدیدةإل
ادل اإل ارتصاالت و ت أتي  أن إلى اإلشارةو تجدر  ؛بینها و بین الزائن األف عض المنظمات قد  فشل 

ام المنظمة بتقصي  ش رأنتیجة عدم ق مها.أالزائن    ن السلع الجدیدة التي تقوم بتقد
اط مع الزون تحول اإل  /2 ة إلىرت   :میزة تنافس
ض التكلفة و تحقی الجودة تحاول إ ذلك عن  إلىن تتوصل أن معظم المنظمات التي ترغب في تخف

انت  ،طر الخدمات و المنتجات التي توفرها ة هي  أفضلو في الماضي  وسیلة لخل میزة تنافس
اإلنتاج  حتفقد  األن أما ،مستو الجودة الشاملة إلىالوصول  ة الطر نحو  أص هذه المیزة مجرد بدا
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الزائن نأحیث وجد  ،مواجهة المنافسة في السوق  بتغییر نفسها  تقومالتي  هي ،المنظمة التي تدار 
حیث  املة  ل الذ یرده الزون  إلىتحول تصورة    1.الش

انإف ة  ذا  حتفا وسیلة لتحقی ذلك هي قدرتها على اإل أفضلن إراحها فأهدف المنظمة هو تنم
" أالتسو في جامعة "  أستاذو هو   Jagdishsethحیث قال  ،ائنهابز كتساب المنظمة لزون إن أمور

لفها خمسة  اما تنفقه في سبیل اإل أضعافجدید  الزون الذ یتعامل معها حال النظم ن أما  ،حتفا 
ةاإل اإلأام في هذه األ *قتصاد التوسع  حت تناد   ىإلتجاه ستثمارات القائمة فعال بدال من اإلص
  نشطة جدیدة.أستثمار في اإل

الزون یتم بإجراء تجارب مستمرةستفادة من اإلاإل إلىو الطر  ا  حوث رت ا المستمر لإل و  رت
عبر عن عدم اإلنه التحول من الحد األأمعنى  ،الزون  هتمام و المتمثل في شعار توفیر دنى الذ 
افممیزة خدمة  ل  ش عات جیدة  ا مع الزون تحقی اإل إلىحیث یؤد هذا  ،و مب الذ سرعان  ،رت

عامله وفقا لهذا  میز من  شعر الزون  األسلوبما سوف یدرك ذلك و  ح یتعامل معه أنه قد أفس ص
ه ه و یجعله متمیزا عن منافس ل مختلف خاص  و هذا التأثیر الفرد سوف یجعل منظمتك في  ،ش

انة مختلفة عن األ حد زائن منظمة" سالیرن" یبد أالمتمیز جعل  األسلوبن هذا إف نتیجةو  ،خرنم
ح واحدا من موزعي المنظمةأرغبته في  ص س مجرد  ،ن  ذ تخیل مد التأثیر الذ إ ،عابر زون و ل

   حدث.

الزون مجال ن اإلإ  ا  نك  ،ستثمارممتاز جدا لإلرت م ل العوامل التي تؤد أو  تحقی  إلىن تهيء 
ط اإل إعدادذلك من حیث  ر و التخط حوث و التطو ات و ستراتیجي و التدرب و تنظال م تسلسل العمل

و الحاسمة في ید العاملین في  األخیرةو لكن تظل المرحلة  ،نتاجسلوب اإلأو  ،تهیئة الخدمات المعاونة
ةخطو ال الزون نفسه. األمام اشرة  ة و الم   ذو الصلة القو

ةفالعاملون في الخطو  ض الزون و الحصول على  األمام نهم خل التوقعات و جس ن م هم الذین 
ش ة الالزمة  س ة الع نهم  ،ن المنتجات و الخدماتأالتغذ م ضاما  عالج المشاكل و الحصول على  أ

                                                                 
تلي 1 سان ،رتشارد و ان ه العمالء اإل ،عبد الرحمان توفی رجمةت ،د ات العمالقة إدارة  ل الشر ات تحو ةإستراتیج ز  القاهرة، ،لى العالم مر

ة لإلدارة الخبرات   .257- 255ص ،1998 ،المهن
ة* النظم اإل م التي تمیز  و القواعد معنى مجموعة العالقات ،هي التي تنظم العالقة بین الفرد و المجتمع :قتصاد ة لمجتمع و تح اة االقتصاد الح

  معین.
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فعله منافسوهاأحول مستو ع نفسه المعلومات من رجل الشار  ما  المقارنة   إجراءاتة أو  ،داء المنظمة 
ون لها تقوم نحو اإل ا مع الزون س ة لنمو أرت النس اس  اشر قو و قابل للق   راحها.أثر م

او و دوره في تحقی التمیز للمنظمة /3   :نظام الش
و من الزون أمن المهم الترحیب  شأنها إو  ؛هتمام بهاو اإل ؛دراستهاالمنظمة و  إلى ش تخاذ قرار 

ل و للكشف عن نقا الضعف المحتملةإب ارها فرصة لحل المش ن  ،عت م او  و من خالل هاته الش
التالي  أشخاص إلىغیر الراضین عن المنظمة  األشخاصتحول  كتساب تمیز إلدیهم والء للمنظمة و 

  عن المنظمات المنافسة.
ع و من  ستط حیث  اس الدور للنتائج مما یجعل الفهم و التصرف یتعاظم  مستلزمات النجاح الدائم الق
اتهم التأقلم األفراد ة متطل صورة  إلىو هذا ما یزد ثقتهم  ،مع بن سب رضاهم  ؛أوسعمنظمتهم  التالي  و 

ال و  إلىثم الوصول  لتزامات تحقی التمیز من خالل التحسین لإل إلىالوصول  خیراأمرحلة الوالء مستق
  1المعلنة.
ن القول و في األ م او الأخیر  ه المنظمة  ذن نظام الش ة التي تساهم  العواملعتبر من تقتض س الرئ

منافسیها من خالل الكشف عن  ،في زادة فرص نجاح المنظمة م اإل األخطاءمقارنة  نحرافات التي و تقو
  تظهر في العمل.

ة في المنظمة /4 مدخل للمیزة التنافس   بناء العالقة مع الزون 
ة تأثیرها على المنظمة دراسة إن ف ة و متغیراتها و  عتبر المدخل أو  ؛البیئة التنافس لفهم  األساسيدائها 
ة التي تمارس بها المنظمة نشاطهاإو  ف ا الك ةو  ؛ستن وناتها  إستراتیج مختلف م فها مع هذه البیئة  تك

م فیها طرة و التح ة الس صعو تجد المنظمة نفسها مجبرة على خدمة  ،مام حدة المنافسةأو  ،التي تتسم 
ة التفوق على منافسیها و  غ ة لكسب رضا الزون  الجودة المطلو الزون و عرض المواد و الخدمات 

ة تضمن لها  سب میزة تنافس قاء و اإلالتالي    ستمرار.ال
مة المضافة لهم من خالل فهم و ن اإلإ م الق حاجاتهم و  إدراكتصال الدائم و المستمر مع الزائن و تقد

م الخدمات  ،الحلول لها إیجادمشاكلهم و العمل على  ةو تقد المرافقة للمنتجات و العمل الدائم و  اإلضاف
ة توقعات الزون  ی ،الدؤوب على مواك ة أز على مع التر انة و توطید العالقة مع الزائن هي مسؤول ن ص

                                                                 
س ماهوني 1 م أحمد عبد ترجمة ،ارل جي ثور، فرانس ة  الخزامي، الح عة األ ،TQMالشاملة،دارة الجودة إثالث ر البلد، بدون ىولالط ، بدون ذ
  .274ص ،2000ر دار النشر، ذ
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ع العاملین في المنظمة ة لجم ةو تتضح  ،مشتر ساعد  أهم ة ل ة القاس هذا التوجه في ظل ظروف التنافس
لة  ة طو   .األجلالمنظمة على بناء المیزة التنافس

ت معظم المنظمات أ ة أدر ازة على میزة تنافس ن الح م اإلنه ال  و من  ،عتماد على المنتج فقطمستمرة 
الحفا على عالقتها مع الزائنإثم  ه فو  ،لتزم الكثیر منها  على المنافسین من  ال ترد التفوق  هيعل

ع  ،في میدان التسو األحسنبل تظهر  ،حسن المنتجات فحسبأقتراح إخالل  عد الب ع و خدمات ما  الب
له یجب  إلىو للوصول  حیث  ،صفة جذرة في عالقاتها مع الزائن األحسنن تكون المنظمة أذلك 

طرقة تترك  س لصورة إتنظم هذه العالقة  التالي التأس اعا ال یزول لد زائنها و  و في  .راسخةنط
في ظرف عشر   Johanson and Johansonفرع منظمةvistakon نتقال إ نإفالواقع العملي 

ة متواضعة  ة الرائد العالمي في سوق العدسات المالزمة للعین یثبت هذا التوجه إلىسنوات من مرت  ،مرت
ة اإل ففي هذه المنظمة المات  اإلنتاجعات مصلحة  علىستماع للزون تقع مسؤول التي ترد على م
ل  أخطاءكتشاف إو من ثم  ؛الزائن غیر راضین قوم بتسجیل  ع و تملك المنظمة نظام معلوماتي  التصن

ات اإل ،المشترات ة إل ،نتقاداتستعالم و اإلطل ستغاللها حیث توجه هذه المعلومات نحو المصالح المعن
ات و تحلیلها قصد معرفة ما یرده الزون. إدماجهاو  ل المنظمات التي  1ضمن قاعدة معط ا  عمل

یف نجحت هي تلك التي حدد یز على الزون  نها تحوز علىأت بدقة  ة من خالل التر  ،میزة تنافس
مة  األصولالتخلص من قامت  األعمالعتماد على المصادر المحتملة لرقم فعوض اإل التي ال تنتج ق

  للزائن.
ة مع الزائن تعتبر من إ طل على هذا  أهمن العالقة القو  األسلوبمیزات التفوق على المنافسین و 

فید هذا  ،دارة العالقة مع الزائنإالمبتكر منهج  على درجات التكامل ما بین أ في تحقی  األسلوبو 
ات  ة و عمل ق ع اإلنتاجالوظائف التسو ح هذه الوظائف  ،و خدمة الزائن داخل المنظمة و الب حیث تص

ة للزائن ف أسلوب إدخالفي تكامل من خالل  انات الشخص ن التخصص وفقا للب  رأسیها و في تكو
  مال زوني.
اتهم الخاصة و قد تطور إلمقترحاتهم و  اإلصغاءحتفا بهم و فاإل أخر و من جهة  ة رغ نتقاداتهم و تلب

اشر) األسلوبهذا  التسو التفاعلي(الم عرف  م المنظمة أل ،من خالل ما  عتمد على تقد  فضلو الذ 
اعمزج من  ة.  أفضللتحتفظ  اإلش ن من الزائن لتحقی میزة تنافس   مزج مم

                                                                 
1  Whitely , Hessan, les avantages competitifs de l’entreprise orienté client, édition maxima, france,1997,p 228. 
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اعهدف  نأ Pepperو  Rogersو یر  ون من خالل اإل إش ل زون  ل ما حاجات  رتكاز على 
ه الزون و ما تعرف شیر  1المنظمة عنه. هیدل تتضمن جمع المعلومات  ن العالقة مع الزائنأ Kotlerو 

ل زون على حد و تصال مع الزائن و هذا ل لحظات اإل تسییر العمل على المفصلة و المتعلقة 
المنظمة.جل اإلأله من    حتفا بوالء الزائن 

اتمجموعة من اإل Leonard Berry et A Parasuramanو لقد قدم  ن أنها أالتي من ش ستراتیج
الزائن منهاتعمل على اإل   :حتفا 

م حوافز  ة و القائمة على تقد عهم على تكرار الشراء* المجموعة المال ة للزائن لتشج و رطهم مع  ،مال
نة و لكن هذه ة  المنظمة ألطول فترة مم ن تتراف ألذلك البد  ؛سهلة التقلید من قبل المنافسیناإلستراتیج

ة من قبل الزائن.   مع مستو من الجودة المدر
ة و القائمة على بناء العالقات اإل* المجموعة اإل ة مع الزائن و عدم جتماع النظر إلیهم على جتماع

  .أرقاممجرد  أنهم
ة و التكامل مع الزائن سواء في المعلومات  ة و تعتمد هذه المجموعة على المشار ل و أ* المجموعة اله

ا وصوال أ ؛المواد ة  إلىو التكنولوج م المنتج المطلوب من قبل الزائن و مثل هذه المجموعة صع تقد
ة من خالل العالقات مع الزائن. ،التقلید من قبل المنافسین ن المنظمة من تحقی المیزة التنافس م   مما 

ن  م ات ن تتحق هذه اإلأو ال  اف على تمیز المنتج و إو  ،ال في حالة وجود تأكید تامإستراتیج لتزام 
مة و منفعة للزون.م قدمه من ق   ا 

ما ترده منظمة  ام  ون التحول من الق التالي  و المستهلكین  ،ما یرده الزائن إلى األعمالو 
ة مع  األنشطةو  ،تصالالمستهدفین من خالل التواصل الدائم معهم عن طر وسائل و قنوات اإل التفاعل

   زائن المنظمة.
  
  
  
  
  

                                                                 
1  Pepper D, Rogers and DorfB, the one to one field book currency double dauy, new yourk, 1999,p 23. 
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 :خالصة
عالقة ر من خالل  ةأدراستنا لهذا الفصل و المتعلقة  ر مع المیزة التنافس لى إتم التعرض  ،س المال الف
ة للمنظمة من خالل دور اإل و خل  ،بتكار في تحسین المنتجاتبراز دور اإلإبتكار في تحقی میزة تنافس

ج من ما تحدثنا عن مساهمة اإل ؛منتجات جدیدة ا إجل أبتكار في التسعیر و الترو كساب المنظمة مزا
ة ح اآلإاإلضافة  ؛تنافس ة و المتمثلة في لى هذا قمنا بتوض ات المساعدة على تحقی المیزة التنافس ل

أداة لتحقی المیزة ر أو صناعة ر  التعلم  ونات ر و في األ ،س المال الف س المال أخیر تناولنا مساهمة م
ة. و خلصنا  ر الثالث في تحقی المیزة التنافس یزة األأن ر ألى إالف ر هو الر ة في س المال الف ساس

ل جید من إو ذلك من خالل  في السوق ستمرارها إنجاح المنظمات و  ش ستغالل الموارد و الكفاءات 
عأ ؛دائها الكليأو الرفع من  ؛هداف المخططةلى األإجل الوصول أ ر مصدر أتبر ر ضا  س المال الف

ة للمنظمة ة القدرات التنافس ة لمختلف الموارد و مصدرا لإل ،لتولید و تنم من جانب  ،بتكارو قوة محر
حق لها أهتمام المنظمات بر إ ن إخر فآ ر  ةإثارا أس المال الف ة في میزتها التنافس مر و هذا األ ،یجاب

ونات ر  لى تعززإدارات المنظمات الحدیثة إدفع  ع م ا أو ترسیخ جم ر سع لى النجاح في إس المال الف
ة.أطرح منتجاتها و  فاءة و فعال   داء مهامها و وظائفها 

ن القول و في األ م ة تظهر من خالل أن مساهمة ر أخیر  شر في تحقی المیزة التنافس س المال ال
ه ع توج ر جم ة المورد ال ،جهود المنظمة في سبیل تطو ه أشر من و تنم لى حد إجل الوصول 
ازاإل شرة إو ذلك عن طر التدرب و التحفیز و توفیر بیئة عمل  ؛مت ة. و لكي تعتبر الكفاءات ال یجاب

مة للمنظمة یجب إموردا  ا مسؤوال عن خل الق ة للتقلید و أستراتیج الندرة و عدم القابل ن تتصف 
  حالل.اإل
ة لر أ النس ليأما  ة من خالل التحسین المستمر في  س المال اله ساهم في تحقی المیزة التنافس فهو 

ة ات التوزع ذا جودة العمل ة و  ات التشغیل مي إ لى إاإلضافة  ؛العمل ل تنظ عتماد المنظمة على ه
ا معلومات متطورة و إو  ،مرن و مناسب ألنشطتها نظمة و برامج فعالة لتسییر مختلف أستخدام تكنولوج

ة من خالل أر  أن نستنج خر أا. و من جهة عمالهأ  ساهم في تحقی المیزة التنافس س المال الزوني 
الزائن معنى بناء میزة عن طر التوجه  الزائن  لى تحقی رضا إخیر حیث یؤد هذا األ ،التوجه 

ه و هذا بدوره یؤد الزون و من ثم اإل ة المنظمة و إحتفا  ضا من خالل دور أیراداتها. إلى زادة رح
او في خل التمیز للمنظمة حیث من المهم الترحیب  و مقدمة من الزون أنظام الش لى إ ش

شأنها و تخاذ إو  ،المنظمة لة. إقرار          یجاد حل للمش



  

  

  

  

  

  خامسلالفصل ا

ة   الدراسة المیدان
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  :تمهید
ة الدراسة التحلیل یتناول الفصل هذا ق رة الكوابل صناعة مؤسسة في تمت التي التطب س  و ،ب

ة هو قة، الفصول في تناوله تم لما المیداني اإلسقا مثا   حول أراء و تجاهات،إ و نظرات، من السا
ة رأس ر و المیزة التنافس ن التي العالقة و المال الف  الفصل هذا في نتناول ما بینهم، تكون  أن م
ات و الدراسة نتائج   .التوص

احث سار ل ذلك من خالل د إلىنتطرق و  ة الثالثةة الم    :التال
حث  المؤسسة رأسواقع  :األولالم ر    المال الف

حث الثاني    الدراسةعرض و تحلیل نتائج  :الم
حث الثالث اتإ :الم ار الفرض   ستنتاجاتو اإل خت
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حث  المؤسسة رأس واقع :األولالم ر    المال الف
ح أكثر   ، یجب إعطاء لمحة مختصرة عن المؤسسة محل الدارسة التي تعتبر من بین للتوض
انة الممیزة خالل المراحل المختلفة التي میزت التنم األقطاب انت لها الم ة في الجزائر التي  ة الصناع

ة للجزائراإل رة)قتصاد س ة المنطقة ( ان لها دور جد معتبر في تنم ما  و على هذا  ،في عدة جوانب ، 
ارنا لهذه المؤسسة نظرا إجاء  األساس   .اإلنتاجيبهما نظامها  و التنوع الكبیر الذ یتمتع للثراءخت

المؤسسة محل  :ولالمطلب األ    الدراسةالتعرف 
ة، الكوابل صناعة مجال في الرائدة المؤسسات من الكوابل مؤسسة تعتبر  النشاطات تتمیز و الكهرائ

ة من المؤسسة هذه عن عامة صورة إلعطاء الجزء هذا خصصنا حیث المتعددة،  ،دافهاأه نشأتها، ناح
لها مي، ه اسة الجودة التنظ    .الخ...لى منافسیها في هذا المجال إاإلضافة  ،زائنها أهم و ،س
 الدراسةنشأة و تطور المؤسسة محل  :أوال
فر  األشغالنطلقت إ رة في ف س ة ل قا  ،1980إلنجاز مشروع وحدة صناعة الكوابل الكهرائ و هذا تطب

ت في هذه 80-1984للمخطط الراعي ( ة من بینها ؤسساتعدة م األشغال) و شار ة و دول   1:وطن
 *SOGELERG:  ة  مؤسسةو هي ة. أشغالهتمت بتسییر إ فرنس ة و الصناع   الهندسة المدن
 *SKET:  ة مؤسسةو هي أجهزة سار هتمت بدإ  ألمان و تدرب الید العاملة  اإلنتاجة و تجهیز المشروع 

ا. ألمان ة    الوطن
 *INNES-IMPORT:  ة  مؤسسةو هي یب اآلالت.إ یوغسالف   هتمت بتر
* VINCOTTE:  ة  مؤسسةو هي ة ألجهزة إ بلج ة التقن المراق   .اإلنتاجهتمت 

 *ENITEL:  ة  مؤسسةو هي اإلنارة.إ وطن   هتمت بتجهیر الوحدة 
 *BATIMETAL: ة مؤسسة هي و ة. هتمتإ  وطن اكل الحدید   اله
 *GENISIDER: ة مؤسسة هي و ة. هتمتإ  وطن اكل الحدید   أشغال الهندسة و اله
رة في سنة أنشأ س ة  عة آنذاك لل 1986ت وحدة الكوابل الكهرائ انت تا ة لصناعة  مؤسسةحیث  الوطن

العاصمة ح  1998نفصلت عنها في سنة إثم  ،الكوابل الكائن مقرها  صناعات الكوابل  مؤسسةلتص
رة.  س   ل
ة قدرها إصناعات الكوابل على مساحة  مؤسسةتترع  تار منها  42جمال مغطاة تشتمل على  12ه

اني  ضاء تتضمن مواقف أ ،...الخاإلدارةالورشات و المخازن و الم ارة عن مساحة ب اقي فهو ع ما ال
                                                            

                                                             وثائ المؤسسة.  1 



الدراسة الميدانية                                          الفصل الخامس                                 	
 

~	182	~	
 

ارات و معدات الشحن و التفرغ ذلك هنالك مساحة  ،المؤسسةو مختلف تجهیزات النقل الخاصة  ،الس
ة التي تلف علیها الكوابل.م رات الخشب   خصصة لل
 مؤسسةتم خوصصة  ،األخیرةالجزائرة في السنوات  المؤسسات في ظل التطورات التي شهدتها و 

ة  ة تدعى"إ مؤسسةو هو  ،األجنبيلصالح الشرك  ٪70صناعات الكوابل و ذلك بنس ان  GENERALس
CABLE حتسمها و إو بذلك تغیر  ،2008" و هذا في سنة  - صناعة الكوابل مؤسسة :بتدعى  أص

ابل رة. -فرع جنرال     س
ا   المؤسسة أهداف :ثان
رة – ابل جنرال فرع -الكوابل صناعة مؤسسة تسعى ر بینها من األهداف من جملة تحقی إلى س   :نذ

ض على العمل*  ة تخف ة، الكوابل إستیراد نس ة على العمل ذلك و الكهرائ اجات تلب  السوق  إحت
ة   .الوطن

ة قدرتها تعزز*  م و منتجاتها، جودة في المستمر التحسین خالل من ذلك و التنافس  آجال في التح
م، ض و التسل ع تخف   .التكالیف جم

، المیزان تحسین في المساهمة و للخارج منتجاتها تصدیر*  ة العملة إدخال و التجار   .الصع
 أخر  شهادات على الحصول أجل من الجهود تكثیف و"  9001االیزو" الجودة شهادة على الحفا* 

  .للجودة
ة*  ات و حاجات تلب لة عالقات إقامة و زائنها رغ   .معهم األمد طو
ة و فاءة زادة*  ات مختلف فعال ة و اإلدارة العمل ا ستخدامإ خالل من ذلك و ،اإلنتاج  تكنولوج

  .الحدیثة المعلومات
ع زادة*  یلة في التنو    .منتجاتها تش
شرة، لمواردها األفضل ستغاللاإل*  نهم و تدربهم و ال ل تكو   .المطلوب الش
ر على العمل*  لة و جیدة عالقات تطو  المواد مخازن  إدارة جلأ من ذلك و موردیها، مع األمد طو

ة ة أكثر األول   .فعال
ةالطاقة  :ثالثا   منتجاتها أهم و للمؤسسة اإلنتاج
ة الطاقة تقدر ة اإلنتاج ل زدادتإ و اآلن تغیرت الطاقة هذه لكن و طن، 28000 ب للمؤسسة اإلبتدائ  ش
ة التغییرات أهمها عوامل لعدة راجع ذلك و بیر،  حیث من المؤسسة؛ بها قامت التي الحدیثة التكنولوج
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ة تحدیث و متطورة، إنتاج أنظمة و جدیدة، آالت و تجهیزات قتناءإ ة البن ة التحت  المرنة و الصل
ا    .المؤسسة الخاصة المعلومات لتكنولوج

رة -ابل جنرال فرع -الكوابل صناعة مؤسسة تقوم  بینها من الكوابل من متنوع و بیر عدد بإنتاج س
ر   :نذ

ة وابل - 1   .منزل
ة وابل - 2   .صناع
  .المتوسط الضغط ذات وابل - 3
  .المنخفض الضغط ذات وابل - 4
ة رات المؤسسة تنتج ما - 5   .الكوابل لتوظیب مختلفة أحجام  (TOURET EN BOIS)خشب
ات إنتاج في المؤسسة شرعت ذلك - 6 ة مادة هي و) COMPOUND PVC(الكومبوند حبی  أول

ة للصناعات الست ة ال ع إطار في غیرها و الغذائ   .ستثماراتهاإ توس
ر  رأسعتماد المؤسسة على إواقع  :المطلب الثاني   جل التمیز عن المنافسینأمن المال الف
بیر في تمیز المؤسسة رأسیلعب  ر دور  انة هامة في إو تطورها و  ،المال الف حتاللها م

رالسوق و ذلك من خالل  حث و التطو اسة الجودة للمنتوج و جهود ال ضا ،س من خالل مواردها  أ
شرة و    هتمامها بزائنها و المحافظة علیهم.إ ال

اسة :والأ حث جهود و للمنتوج الجودة س ر و ال   التطو
ة في اسة إلى نتطرق  البدا حث جهود إلى نتطرق  ذلك عد للمنتوج الجودة س ر و ال   .التطو
اسة /أ    :للمنتوج الجودة س

ع اسة المؤسسة تت ع س م خالل من التنو ة الكوابل من عائالت خمس تقد  عدة تضم عائلة ل الكهرائ
رات إنتاج إلى إضافة أنواع، ة ال ع إطار في و الكابل، علیها یلف التي الخشب  اإلنتاجي نشاطها توس
ات بإنتاج تقوم   .PVC حبی
ر على المؤسسة لحرص نظرا ة و منتجاتها تطو  شرعت تخصصها، مجال في الحاصلة التطورات مواك
اسة بتبني 1999 سنة منذ نها التي المناهج من مجموعة تطبی خالل من المنتوج بجودة خاصة س  تم
م من ة في الجید التح نت الفعل و المنتوج، نوع  اإلشهاد عالمة على تحصلت و ذلك من تم

ISO(9002)  جدیدة شهادة على تحصلت 2003 نوفمبر في و ،2001جوان في ISO(9001).  
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ا قها على تعمل و زائنها طلبها التي المواصفات منتجاتها في المؤسسة تراعي ما غال  الزائن خاصة تحق
ة تعامالتهم حجم مثل الذین ة تلقیها عند ذلك على مثال و بیرة، نس  من نوع تتضمن العراق من طلب

ا و الخبرة لجلب تونس إلى خاصة عثة أرسلت الغرض لهذا و إنتاجه، لها سب لم الكوابل  التكنولوج
نت و الكابل، هذا إلنتاج ة، المعاییر و للمواصفات وفقا إنتاجه من الفعل تم  نوع أضافت بهذا و المطلو
ا إكتسبت و تنتجها، التي الكوابل لمجموعة جدید ة إلى منها تستفید جدیدة خبرة و تكنولوج  الوقت غا
  .الحالي

حث جهود /ب ر و ال   :التطو
اسة المؤسسة تمتلك حث في مجال جادة و واضحة س ر، و ال  العاد السیر على السهر أن حیث التطو
اسة لهاته   :جانبین من الكفاءة رفع في هاما دورا یلعب الس
م: األول عه سهل حیث منتوج تصم ونة األجزاء عدد بتقلیل تصن ض و للمنتوج، الم  الالزم الوقت تخف
ع ة مستو  رفع على ساعد ما األجزاء لتجم ض و العامل إنتاج   .الوحدة إنتاج تكلفة تخف
ر في رائدة المؤسسة جعل: الثاني ات تطو ع، عمل ات تساعد حیث التصن ر عمل  في هاته التطو

ة میزة إعطائها اسة هذه تنفیذ أجل من المؤسسة ه تقوم الذ الدؤوب العمل خالل من و. تنافس  و الس
ة الموارد رغم  بتكاراإل مجال في جیدة نتائج حققت قد أنها نجد لذلك المؤسسة خصصتها التي القلیلة المال

ات و المنتوج مست التي التكنولوجي ة العمل   :حیث اإلنتاج
ة /1  إبداعات: أنها تمیزت المؤسسة بها قامت التي المنتجات في بتكاراتاإل أغلب إن :للمنتوج النس

  .للعمل موفرة إبداعات و للمواد، موفرة
ر نخص و جدیدة وظائف ذات جدیدة منتجات إبداع ذلك، إلى إضافة   :الذ

  .البترول و للزوت مقاوم ابل -
  .(PELABLE) غالف ذو ابل -
اه لتسرب مقاوم ابل -   .الم
  .منخفضة تكالیف ذو ابل -
ادة ابل -   .(CABLE DE COMMANDE)  للق

ة مخططات هناك هذا ل إلى اإلضافة ر المؤسسة تضعها سنو   .المنتجات في المستمر للتطو
ة /2 ات النس امها هو المجال هذا في المؤسسة محاوالت نتائج انت :اإلنتاج لعمل  في ستثماراإل ق

ات ن و تدرب إلى اإلضافة لإلنتاج، حدیثة طرق  على أساسا تقوم التي جدیدة تكنولوج  العاملة الید تكو
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م أجل من ات في الجید التح ة و الجدیدة التكنولوج  معارفها تعمی و المؤسسة، لد الموجودة الحال
ة ة من هذا أدائهم، تحسین و الفن ة الناح ة من أما. الفن ةاإل الناح  التكنولوجي بتكاراإل ان فقد قتصاد
ات في ة العمل ة تحسین على خصوصا إیجابي دور اإلنتاج ة زادة و المخرجات م ض و المردود  تخف

ة التكالیف عة أد ما هذا و الوحدو   .جیدة أراح تحقی إلى الحال طب
ة /3 ة على المستمرة المراق  أفضل تحقی أجل من جاهدة تعمل الكوابل صناعة مؤسسة إن :النوع

ة ر مخططات ضمن یدخل هذا ألن لمنتجاتها، نوع  لها ضمن األمر هذا التالي و. لمنتجاتها التطو
قاء ة تضع فالمؤسسة المنافسة، سوق  في ال  ستراتیجي،اإل مخططها في و األولى هتماماتهاإ  من النوع
ة المنتجات أن تر  ألنها متها تزد الجودة عال  الذ األمر صورتها، من تحسن و الزائن نظر في ق
ة زادة إلى یؤد ة أسعار فرض و اإلنتاج ة لمنتجاتها، عال ة زادة فعمل  إلى تؤد نعلم ما اإلنتاج

ض ة التكالیف تخف   .األراح في زادة التالي و الوحدو
ا مي لل :ثان ل التنظ   مؤسسةاله

ات  مي مختلف المستو ل التنظ و العالقة بین مختلف الوظائف الموجودة  ،و الوظائف اإلدارةیبین اله
ل متسلسل ل هرم یوضح مختلف المدیرات و المصالح التي تتكون منها  ،ش ظهر على ش حیث 

مي لالمؤسسة ل التنظ ابل –صناعة الكوابل  مؤسسة. و لقد شهد اله رة عدة تغییرات  -فرع جنرال  س
ات. ،و ذلك بهدف التحدید الجید و الدقی للوظائف   و للسلطات و المسؤول

مي ل ل التنظ ما هو موضح في الملح رقم( مؤسسةو على العموم یتكون اله ) من 03صناعة الكوابل 
ما   :یلي ستة مدیرات و ذلك 

ة العامة /1 س المدیر العام( یدیرها :المدیر عة و  ،)P.D.Gالرئ ة و متا تشرف هذه المدیرة على مراق
عدة مهام منهاذ تتكون من األإالمدیرات سیر  لفین    :مانة العامة و مجموعة مساعدین م

رتارة ات، ،الس ة الحسا مراق لف  س المدیر العام الم س المدیر العام لضمان  مساعد الرئ مساعد الرئ
ة، ة، النوع س مشروع المعلومات س المدیر العام  مساعد المدیر العام لمشروع ب ف ك، رئ مساعد الرئ

ة و النزاعات.  للشؤون القانون
  :تحت المدیرة العامة خمس مدیرات و هيیندرج 

ة /2 ة التقن   :رع دوائرأتضمن تو  ،المؤسسةكبر المدیرات في أتعتبر من  :المدیر
ة  :الكوابلنتاج إ* دائرة  ط و تسییر العمل ةتتمثل مهمتها في تخط و ذلك من دخول المواد  ،اإلنتاج

ة للورشات األ ة إلىول رات الخشب ة تعبئة المنتوج في ال ة ،غا     :و تضم المصالح التال
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ط اإل -     نتاج. مصلحة تخط
  مصلحة القلد و الظفر. -
  مصلحة العزل و التلفیف. -
  . PRCمصلحة العزل -
ع و التغلیف. -   مصلحة التجم

ط  :نتاج الملحقاتإ* دائرة  ع الملحقات حسب برنامج مخطط من طرف مصلحة تخط ة تصن عمل تقوم 
  .نتاجو تسییر اإل

ة ا و ضمان النوع قته للمواصفات  :* دائرة التكنولوج ة المنتوج التام الصنع و مد مطا مراق تقوم 
ة المواد أما تهتم  ،المعمول بها مراق ا  المشتراتضا  اأداخل وفقا للمعاییر التي تستدعیها  ،و خارج

  ستعمال. نها صالحة لإلأجل التأكد من أمواصفات الشراء من 
انة انة مختلف وسائل و معدات  :* دائرة الص ة و ص رعة مصالح أو تضم  ،المؤسسةتعمل على حما

ة :هي ان انة الم انة عتاد النقل و التكییف ،مصلحة الص ة  ،مصلحة ص مصلحة المناهج و المراق
ة م انة  ،التنظ ةمصلحة الص   .الكهرائ

ة /3 ة التجار ة التقن   و تضم دائرتین :المدیر
ه الكوابل حسب نوعها و الحاجة  :* دائرة تسییر المنتوج النهائي المخازن  إلىلیها إتعمل على توج

ل نوع مها جاهزة للزون. أو ترتیبها من  ،الخاصة    جل تقد
ع. ،مصلحة التسو :و تضم مصلحتین ،تهتم بتوزع المنتوج النهائي :* دائرة التسو   مصلحة الب

ة الشراء /4 شراء المواد األ ،مدیرة إلىحیث توسعت من دائرة  :مدیر ار من و تهتم  ة و قطع الغ ول
د أ ة اإل المؤسسةجل تزو   .نتاجما تحتاجه في عمل

ة /5 ة و المحاس ة المال یزة األ :مدیر ة إلتعتبر هذه المدیرة الر نظرا لدورها  المؤسسةستمرار ساس
ة ،الهام ة و المحاسب ات المال عطاء صورة واضحة عن الوضع إ لكي تتكمن من  ،حیث تهتم بتسجیل العمل

  .مؤسسةالمالي لل
ة الموارد  /6 ةمدیر شر اسة العامة  :ال ما یتعل  مؤسسةللتقوم هذه المدیرة بوضع و تحدید الس ف

شرة و الوسائل اسة األ ،الموارد ال ر اإل و ،جور و نظام الحوافزو تحدید س طارات و برامج تطو
نهم.  تكو
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ائن  :ثالثالمطلب ال ة المؤسسةمورد و ز شر   و مواردها ال
ة نتطرق  شرة. و منافسیها المؤسسةمورد و زائن  إلىفي البدا عد ذلك نتحدث عن الموارد ال   ثم 

ائن و مورد :والأ   المؤسسة ز
ة اإلإ ة التي تقوم بها ن الحر ات شراء المواد األ المؤسسةقتصاد ونت لها من عمل ع المنتوجات  ة و ب ول

  :جانب و منهم محلیینأعدة متعاملین منهم 
ر المؤسسةتتعامل  :الموردین /1   :مع عدة موردین من بینهم نذ
- SARCUYSAN:  ة تستورد منها النحاس. مؤسسةهي  تر
- :MIDAL CABLE ة مؤسسة هي  .لمنیوماأل منها تستورد حرن
- TEKFAN: ة مؤسسة هي  . PVCمادة منها تستورد تر
ة و  BOREALIS مؤسسةمن  PRCتستورد مادة  - ة. PLASCOM مؤسسةالبلج  السعود
دة. ENAB مؤسسةو الخشب من  PVCتتحصل على مادة  -  س
مادة  ENG مؤسسةذلك تزودها  - مادة النحاس. PVCالخروب   و 
ائن /2   نجد المؤسسةهم زائن أ من  :الز
ة للكهراء و الغاز المؤسسة -  .SONELGAZ الوطن
 .KAHRIFهرف مؤسسة -

وابل  المؤسساتضا مجموعة من أو هناك  ة التي تستهلك  قها. أ المؤسسةالخاصة و العموم و تعید تسو
ات التوزعأ ة لش النس ة من الموزعین عددهم  مؤسسةفلل ،ما  افة  13ش نحاء الوطن و أمنتشرن عبر 

عهاهي  ال. تسعى لتوس   مستق
  و یتمثلون في :المنافسین /3
- ) د  ) في عین الدفلى.el sewedyمؤسسة السو
المؤسسة  - الجزائر.cabel alger (ا  ( 
ابل( - ة  ا مستغانم.ben dhaiba cableمؤسسة بن د  ( 
الست( - سطیف. groupe k plastمجموعة ك   (  

ا ة  :ثان شر   المؤسسةالموارد ال
ة التي إ ق ة هو الدعامة الحق م ات التنظ شر حسب تخصصه و تواجده في مختلف المستو ن المورد ال

ز تنافسي جید في السوق. و من هنا ف ،جل تحسین تنافسیتهاأمن  المؤسسةتستند علیها  ن إو ضمان مر
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شر هو  قي  المؤسسةمال  رأسالمورد ال ره و الذ یجب اإلالحق ه و تطو ل إهتمام  ش  ،فضلأستغالله 
ن إو ذلك لما له من قدرات  ة تم ة و مهارات عال من تحقی التمیز و التفوق على  المؤسسةبداع

  المنافسین.
شرة العاملة في  ،و على العموم ابل -صناعة الكوابل مؤسسةیبلغ عدد الموارد ال رة  -فرع جنرال  س

اتإحسب  اشرة  ٪77حوالي  ،عامل 700) 02/04/2015(حصائ صفة م شتغلون  غیر  أومنهم 
اشرة في    :إلىو هم ینقسمون  ،اإلنتاجم

 .125 :طاراتإ -
مأ  -  .165 :عوان تح
  .410 :عوان تنفیذأ  -

حث الثاني   الدراسةعرض و تحلیل نتائج  :الم
حث هذا قدم ه التوصل تم لما تفسیرا الم انات بخصوص إل حث خالل من العامة الب  حیث المیداني، ال

ة في نتطرق  ار إ إلى البدا ات معاملخت انو صدق اإل الث اناتخصائص  عرض یتم ثم ،ستب  العامة الب
ة ة الشخص ف  الدورات عدد الخبرة، سنوات عدد ،علميالؤهل الم السن، الجنس، في المتمثلة و و الوظ
ة، ن ات أخیراو  التكو لنجیب عنها من خالل التحلیل  الدراسةسئلة أتحلیل و مناقشة  ثم ،عدد الترق
  .SPSSستخدام برنامج إب اإلحصائي
ار صدق اإلإ :األول المطلب انخت   ستب

ارإل ات و صدق خت اناإل ث اس عتماد علىاإل تم ستب  أحد عتبر الذ )Cronbaches Alpha( مق
اراتاإل   :یلي ما النتائج انت و اتسار الد هذه مثل في ستخداًماإ و شیوعا األكثر خت
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ات و الصدق :)(04الجدول    نتائج معامل الث
ات  معامل الصدق   معامل الث

اخ"أ" رون  لفا 

ارات  عدد الع انمحاور اإل  ستب

0.973  0.948  10  شر  رأس  المال ال

0.974  0.949  8  لي رأس  المال اله

0.972  0.945  11   المال الزوني رأس

0.970  0.942  29  ر  رأس  المال الف

0.971  0.944  7   التكلفة المنخفضة

0.973  0.948  5   جودة المنتجات

0.972  0.946  6  ةاإل  السرعة ستجا

  بداعاإل  7  0.949  0.974
0.969  0.939  25  ة  المیزة التنافس

0.975  0.951  54   جمالياإل

اإلإمن  :المصدر احثة   spssعتماد على مخرجات برنامج عداد ال

ات معامل أن أعاله الجدول من نالحظ عاد لكل الث مة انت حیث )0.60( من أكبر الدراسة متغیرات أ  ق
اخ ألفا معامل ر  رأس لمتغیر رون مة هي و )0.942( هوالمال الف ة ألغراض  مرتفعةجد  ق و مناس
حث ة ذلك ،ضاأ مرتفع هو و )0.970( هو له الصدق معامل أن نالحظ ما ،ال ة النس  للمیزة التنافس
مة أن نالحظ اخ ألفا معامل ق مة هي هال رون مة و)  0.939( هي و مرتفعة ق  الصدق معامل ق

حث بلغ (أیتضح  األخیرو في  جیدة، هي و )0.969( ات الكلي ألداة ال ) و هو 0.951ن معامل الث
حث.  ات مرتفع جدا و مناسب ألغراض ال ارات أن نستنتج سب ممامعامل ث انساإل ع  تتصف تب

ات اس أن أ الث ا حتمالإب النتائج نفس عطي المق مة مساو قه أعید إذا المعامل لق  نفس على تطب
اس أن عني ما هذا و المجتمع، س المق اسه وضع ما فعالً  ق   .لق

  الدراسةفراد عینة أخصائص  :المطلب الثاني
ح مجملها في تهدف أسئلة) 06(ستة مثلتها الدراسة لعینة العامة الخصائص وصف إن  عض لتوض

ة للمستجوب األمور الجوانب الشخص ط  ما النتائج تحلیل في تساعد و التي ترت  الموالي الجدول و عد، ف
  .الخصائص هذه تفصیل یبین
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ع): 05( الجدول ة الخصائص حسب الدراسة مجتمع أفراد توز ة و الشخص ف  الوظ

 

احثة عدادإ من: المصدر  SPSS برنامج مخرجات على عتماداإل ال

ا  )(05ل النتائج المبینة في الجدول من خال ة  أنیتضح جل ور و  أفرادغالب انوا من الذ حث  عینة ال
ة ( ة اإل ،)٪61.3ذلك بنس انت نس عني  ،)٪38.8ناث (في حین   تتطلع لم مازالت المرأةن أو هذا 

ة ة النس  المئو  التكرار  الفئة  المتغیر  الرقم

61.3%    49  ر  ذ

 الجنس 01 
38.8%   31    أنثى

26.3 %  21   سنة 30قل من أ

 02  السن
32.5%  26    سنة 40قل من أ إلى 30من 

30.0 %  24    سنة 50قل من أ إلى 40من 

11.3 %  9    سنة فأكثر 50من 

17.5%   14    تقني سام

 03  علميال ؤهلالم

53.8%  43  سانس   ل

  مهندس  23  28.8%

00 %  00  ا   دراسات عل

20.0%  16   سنوات 4قل من أ

 04  سنوات الخبرة

30.0%  24    سنوات 8قل من أ إلى 4من 

38.0%  31    سنة 12قل من أ إلى 8من 

11.3%  9    سنة فاكثر 12من 

30.0%  24      دورات 3قل من أ

عدد الدورات 
ة ن   التكو

  

05  47.5%  38    دورات 6 إلى 3من 

22.5%  18    دورات 6ثر من أ

43.8%  

45.0%  

11.3%  

35  

36  

9  

ة   بدون ترق

ات 3 إلى 1من    ترق

ات 3ثر من أ   ترق

اتعدد    06  الترق
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ادرة تخاذإ و التسییر جانب في بها المنو الدور ادة في الم رغم ذلك  و، المؤسسة داخل اإلشراف أو الق
ة مساهمة العنصر الن قى نس عض المؤسساتت   .سو مقبولة مقارنة ب

ة لمتغیر السن نجد  حث أ) من ٪26.3ن (أالنس ن و ،سنة 30عمارهم تقل عن أ فراد عینة ال  تفسیر م
ة إطاراتتسعى إلى إقحام  المؤسسة أن ذلك  أنو  .لصالحها یجابيإ عامل مثل ما هو و في التسییر شا

بین فئة من  ة هي األكبرهذه النس ،سنة 40قل من أسنة و  30عمارهم بین أ ) منهم تتراوح 32.5٪(
ة  األعمار في الجدول عني  سنة،  50و 40لمن تتراوح أعمارهم بین  )%30.00(تلیها نس اسة أما  ن س

عضها ما  تبیثالمؤسسة في ت ة األكبر من   التوازن، حیث تتقارب الفئات ذات اإلنتاج إطاراتها تمتاز 
ات اإلدارة وتیرفع من القدرة على التنسی بین مخ نسجام أكثر في العمل وإعطي  ف لف المستو ة الوظ

م داخل المؤسسة ة سهو تقارب السن بین اإلطارات ح ادل و لة القدرة على التواصل و، من جهة ثان  ت
كثر فقد بلغت أسنة ف 50 إلىعمارهم أ الذین تصل  األفرادما أ .المعارف بینهم بدون عوائ نقل الخبرات و

ون قد  إلىالذ ینتمي  اإلطارن منخفضة أل األخیرةو تبدو هذه  ،)٪11.3نسبتهم (  قتربإهذه الفئة 
  التقاعد. إلى اإلطاراتخروج الكثیر من  إلىالذ بدوره یؤد  األمر ،من سن التقاعد

ما یخص متغیر المؤهل العلمي فقد أ حث  أفرادكثر من نصف أ أنظهرت نتائج التحلیل أما ف عینة ال
ا ( ة ٪53.8تقر سانس و التي جاءت في المرت تلیها شهادة مهندس  ،األولى) هم من حملة شهادة الل
ة ( ةإو التي  ) ٪28.8بنس ة الثان ة تقني سامي شهادة ثم ،حتلت المرت ة  ) %17.5(  بنس في المرت
مي جید مما اإلطارات نأیبن  هذا ،الثالثة بیر في فهم أان له  لدیهم مستو تعل حث أثر  فراد عینة ال

ارات اإل انة و لع ةست ة اإلجا ما یبین من جهة ثان ة،  موضوع م إلى تسعى المؤسسة أن عنها   تدع
شرة قدراتها ة الكفاءات و اإلطارات ال ة التطورات مسایرة على القادرة العلم ة و التكنولوج  تغیرات مواك
ط قاء في السوق أمن  المح   .جل التغلب على المنافسین و ال

حوثین نجد  ) تتراوح سنوات خبرتهم ٪38.0ن ما نسبته (أو عند التحق من سنوات الخبرة لد الم
 و خبراتهم من المؤسسة تستفید أن یجب إلطاراتا هؤالء و ،سنة 12قل من أسنوات و  8بین  المؤسسة
ة اإلطارات اقي إلى الخبرة هذه نقل على العمل و مهاراتهم و تجارهم ة القدرة تملك التي ،الشا  المعرف
ة و التواصل عوامل توفیر خالل من الخبرة تنقصها و النظرة  من قدر كبرأ لتحقی الفئتین بین المشار
ة التجارب و للخبرات النقل حوثین تتراوح ٪30.0ن (أو نجد  ،العمل  4من  خبرتهم سنوات) من الم

ة  ،سنوات 8قل من أ إلىسنوات  حث اللذین أفرادفي حین نس ة  خبرتهم تقل عینة ال سنوات  4عن المهن
حث الذین سنوات خبرتهم  أفراد أننجد  األخیرو في  ،)٪20.0بلغت ( سنة فما فوق بلغت  12عینة ال
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ستقرار مقبول إتمتاز ب صناعة الكوابل مؤسسةمن خالل هذه النتائج نجد أن  و ).٪11.3نسبتهم (
ة معارفهم و  إلطاراتها، حیث شرة ذات الخبرة الواسعة و تسعى للمحافظة علیهم و تنم الموارد ال تحتفظ 
ر المنتجات و الخدمات المقدمة للزائن و تحقی السب عن إجل أمهاراتهم من  ستغاللها في تطو

  المنافسین.
ة الدورات أما ن اسة فتترجم التكو ما  نجد إذ إلطاراتها المعرفي و المهني المستو  رفع في المؤسسة س

ا عامال عد هذا و ،دورات 6 إلى 3ستفادوا من إ) قد ٪47.5نسبته ( ة إیجاب  (لدینا و. مؤسسةلل النس
ة بدورات قوموا لم الدراسة مجتمع أفراد من) % 30 ن ة هناك أخیرا و  ،تكو  أفراد من )%22.5 (نس

ة الدورات عدد یتراوح الدراسة مجتمع ن ة دورات 6 من أكثر بها قاموا التي التكو ن  العموم على و. تكو
ة بدورات قومون  الدراسة مجتمع أفراد أن یتضح ن ة أن نجد إجماال و ذلك، األمر قتضىإ لما تكو  ( نس

ة بدورة األقل على ستفادواإقد  )% 70 ن ة تولي المؤسسة أن عني مما واحدة، تكو ن بیرة أهم  لتكو
دهم و إطاراتها ة و الضرورة المعارف تزو ة التي تناسب تطوراتهم المهن ف   .الوظ

ات قلة هو الدراسة عینة على نالحظه ما لكن ة نجد إذ العمل، مناصب في الترق  من )٪43.8( نس
ة و واحدة، مرة ال و ترقیتهم تتم لم اإلطارات ات 3 إلى 1من  ترقیتهم تمت) %45( نس و في  ،ترق
ات أن على فسر الذ األمرمرات.  3من  أكثر) تمت ترقیتهم ٪11.3نجد ما نسبته ( األخیر  في الترق

طة المؤسسة س الجانب التقني اإلدارة المناصب مرت ان ع ة لكن ،في أغلب األح ة ثان  ضعف من ناح
ات ون  الترق اساتإ لهقد  ة نع اب بین من و المؤسسة في التحفیز على سلب  اإلطارات مغادرة أس

ة المهارات و الخبرة أصحاب خاصة مؤسسةلل ة عن اإلطارات متناعإ إلى إضافة ،العال  اآلخرن مشار
ة و خبراتهم معارفهم في   .المؤسسة قائهم حالة في الفرد
قى  و ة التي ت المناصب التقن ط  ة في المؤسسة مرت حسب القائمین على شؤون المؤسسة فإن قلة الترق

قدرة المؤسسة على التوسع و ةاإلالقدرة  محددة  عاب ة.   للورشات و ست   الطاقة اإلنتاج
ارإ :المطلب الثالث  عي و تحلیل محاور اإل خت ع الطب انةالتوز   ست

ما یلي  عي بإب نقومف ار التوزع الطب ولمجروف إستخدام إخت ار  عة التوزع  سمرنوف  –خت لمعرفة طب
عه عینة  ة اإل الدراسةالذ تت ق اراتمن أجل إتمام  ة ع ،خت اإلجا عد ذلك نقوم  حث و أن ثم  سئلة ال

ان.مناقشتها عن طر تحلیل محاور اإل   ستب
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عي ( إ /1 ع الطب ار التوز ولمجروفإخت ار    Kolmogrov- Smirnov " )" سمرنوف – خت
ار لمعرفة ما ستخدم هذا اإل عي  إذاخت انات تخضع للتوزع الطب ة  ،م الأانت الب حیث تختبر الفرض

عي :نأالصفرة القائلة  اناته التوزع الطب ع ب ة من مجتمع تت ة البدیلة  ،العینة المسحو مقابل الفرض
عي.نأالقائلة  اناته التوزع الطب ع ب ة من المجتمع ال تت    : العینة المسحو

مة اإلإف انت الق ة(ذا  احث فإننا نرفض αو تساو مستو الداللة (أقل من أ) sigحتمال حدده ال ) الذ 
ة  ة البدیلةالفرض ح .الصفرة و نقبل الفرض س صح   .1و الع

غلب أ )، و هو المستو المعتمد في α=  (0.05ن مستو الداللة المعتمد هوإتنا هذه فسار و في د 
حوث اإل ة.ال   جتماع

ار حیث ) نتائج ذلك اإل(06الجدول یوضح  ار (إستخدام إنه بأخت ) تبین Kolmogrov- Smirnovخت
مة اإلأ ة ن الق انت sig(حتمال ة (أكبر من مستو الداللة أ)  ا، و ) لكل األα=  0.05و المعنو عاد تقر

ة الصفرة القائلة  عي.أهذا ما یجعلنا نقبل الفرض انات تخضع للتوزع الطب   ن الب
عي ( إ :)(06جدول  ع الطب ار التوز ولمجروفإخت ار    سمرنوف) – خت

عد  الرقم مة   ال   )sigالداللة (مستو  Zق

شر  رأس  1   0.515  0.818  المال ال
لي رأس  2   0.089  1.247  المال اله
  0.551  0.796  المال الزوني رأس  3
ر  رأس  4   0.661  0.730  المال الف
  0.175  1.104  التكلفة المنخفضة  5
  0.015  1.561  جودة المنتجات  6
عةاإل  7 ة السر   0.156  1.130  ستجا
  0.054  1.345  بداعاإل  8
ة  9   0.840  0.618  المیزة التنافس

احثة عدادإ من: المصدر   spss برنامج مخرجات على عتماداإل ال

                                                            
 التجارة، كلية المنوفية، جامعة مصر، ، Minitab برنامج ستخدامإب للبيانات حصائياإل التحليل في الباحثين دليل مين،أ ربيع سامةأ سليمان،  1

  .85 -81ص ص ،2007
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عي الدراسةغلب متغیرات أ ن إالجدول ف حسب ع التوزع الطب مة اإل ،تت انت الق ة (حیث  كبر أ) sigحتمال
ة  احث )α=  0.05(من مستو المعنو سمح لل عة تحلیل نموذج  ةو هذا ما  دوات أستخدام إب الدراسةمتا
ة لإل ة.التحلیل المناس ارات المعلم   خت

انة ( اإلتحلیل محاور اإل /2 ة على ست حث)أجا   سئلة ال
ة اإلهذا الجانب نقوم بتحلیل محاور اإلفي  غ انة  ة على ست حثأجا عض ستخدام إحیث تم  ،سئلة ال

س  اراتالحسابي و اإل المتوسطحصاء الوصفي اإلمقای ارة من الع ار لكل ع على  ،نحراف المع
ات  ارت الخماسي إلجا اس سلم ل المحورنأمق حث المتعلقة  ر و المیزة  المال رأس :فراد عینة ال الف

ة م المد على و قد  ،التنافس ا تم تقس اس خال ارت مق المتوسط الحسابي  و تحصلنا على  سلم ل
ات  ارة إلجا ل ع حوثین عن  ) یدل على 2.59 إلى 1.80و( من  ،غیر مواف تماما) یدل على 1.79 إلى 1( من الم

) مواف 5 إلى 4.20و (من  ،) یدل على مواف4.19إلى 3.40و( من  ،محاید) یدل على 3.39 إلى 2.60و( من  ،مواف غیر
  تماما.

عادما هو مستو  :ولالسؤال األ  ر لد  رأس أ ابل  -صناعة الكوابل مؤسسةالمال الف  –فرع جنرال 
رة       ؟س

ة على هذا السؤال سوف نقوم بتحلیل النتائج الموضحة في الجد ةول المواالإلجا   :ل
ة و اإل  :)07(الجدول  ة و المتوسطات الحساب ار ةنحرافات المع ات  األهم ة إلجا ارات  أفرادالنسب حث عن ع عینة ال

. رأس شر   المال ال

ارة
 الع

رقم
 

ارات  شر  رأسع  المال ال
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مواف اما
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اید
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مواف
اما 
 تم

مواف
 

01 
العمال  ستقطابإل المؤسسةتسعى 

ة   ذو الخبرات و المهارات العال
 23 44 03 05 05العدد

 مواف 1.07 3.49
% 6.3 6.3 3.8 55  28.8 

02 

المناخ المساند  المؤسسةتوفر 
ة اإل  ة بین تصاالت اإللتنم یجاب

 مختلف شرائح العاملین بها

  30  40  03  05  02العدد
وافم 0.93 4.14  

  % 2.5  6.3  3.8  50  37.5  

03 

روح التعلم لد  المؤسسةترسخ 
ح لهم الفرص  العاملین و تت
ة في المؤتمرات  للمشار

  28  45  03  03  01العدد
4.20 0.78 

مواف 
  35  56.3  3.8  3.8  1.3 % تماما

04 

العمال  طالعإعلى  المؤسسةتحرص 
ة معارفهم  ساهم في تنم ل ما  على 

 و مهاراتهم 

  32  40  04  02  02العدد
4.23 0.85 

 مواف
  40  50  5  2.5  2.5 % تماما



الدراسة الميدانية                                          الفصل الخامس                                 	
 

~	195	~	
 

05 

قامة حلقات إ المؤسسة تشجع
ستثمار طاقاتهم النقاش بین العمال إل
ة ر    الف

  37  35  02  04  02العدد
4.26 0.92 

 مواف
  46.3  43.8  2.5  5  2.5 % تماما

06 
لكل االفكار  المؤسسةتستمع 

 الجدیدة لد عمالها

  36  34  02  06  02العدد
4.20 0.98 

 مواف
  45  42.5  2.5  7.5  2.5  % تماما

07 

ة على المؤسسة تعمل  سالیبأ تنم
 تكرس و التعاوني الجماعي العمل

 الفر روح

  28  46  02  02  02 العدد
4.20 0.81 

 مواف
  35  57.5  2.5  2.5  2.5 %   تماما

08 

المعلومات  المؤسسةتزود  العاملین 
ب و  المتجددة عن طر التدر

ةاإل   جتماعات الدور

 31 36 05 05 03 العدد
 مواف 1.02 4.09

  % 3.8 6.3 6.3 45 38.8 

09 
 تحفیز إلى المؤسسة تسعى
ر على العاملین   التجدید و التطو

 29 42 03 05 01 العدد
  مواف 0.86 4.16

  % 1.3 6.3 3.8 52.6 36.3 

10 

ة أ المؤسسةتر  مثا ن عمالها 
ستراتیجي له دور مهم إمورد ثمین و 

قائها في السوق    في نجاحها و 

 30 42 02 02 04 العدد
 مواف 0.96 4.15

  % 5 2.5 2.5 52.5 37.5 

وافم 0.50 4.15  1المتـــوســط المــــرجح  

احثة إعداد من: المصدر   spss برنامج مخرجات على عتماداإل ال

ات جاءت) 07( الجدول في  الحسابي المتوسط تراوح حیث العام، تجاههاإ في متقارة العینة أفراد إجا
ارات س ما هو و )4.26(و) 3.49(بین للع ة المؤسسة إطارات وعي ع المورد  ونه عدال اهذ ألهم

قاء الثمین و اإل  تشجع " فقرة حتلتإ و ،في السوق  المؤسسةستراتیجي و دوره الكبیر في نجاح و 
رة طاقاتهم ستثمارإل العمال بین النقاش حلقات قامةإ المؤسسة ة "الف ة حیث من األولى المرت  األهم
ار  نحرافإ و) 4.26( حسابي متوسط ة نجد إذ ،)0.92( مع  المؤسسة إطارات من) %46.3( نس
ة عني ما هو و مهمة أنها یرون ) %43.8( مقابل ،موافقتهم التامة على شددون   من) %90.1( نس
ة على المؤسسة في اإلطارات ة بیرة درا  من حققه ما و المؤسسة داخل حلقات النقاش بین العمال أهم

 و المهني مستواهم رفع و جدیدة مهارات و لمعارف كتسابهمإ و األفراد تعلم زادة في حسنة نتائج
  الداخل. من تبدأ نشا أ في التحسین نتائج لكون  نظرا المعرفي،

ارة حتلتإ ما ة في ساهم ما ل على العمال طالعإ على المؤسسة تحرص " ع  مهاراتهم و معارفهم تنم
ة"  ة المرت (إو ) 4.23( حسابي متوسط الثان ار  إطارات إدراك على تأكید هو و ،)0.85نحراف مع

ة المؤسسة ل ما هو جدید من معارف و معلومات من إ ألهم ستغاللها و إجل أطالع العمال على 
                                                            

  .هو متوسط المتوسطات لعبارات القياس، أو ألبعاد متغير الدراسةد بالمتوسط المرجح في بحثنا هذا المقصو   1
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ر و اإلاإل ة التطورات مسایرة و هذا بهدف ،بتكارستفادة منها في التطو طها في التكنولوج ة و مح  مواك
ال ل   .السـوق  في المنافسة أش
ار  أن نجد حین في ح و العاملین لد التعلم روح المؤسسة ترسخ"  تيع ة الفرص لهم تت  في للمشار

ة على المؤسسة تعمل و ""  المؤتمرات  احتلتإ" الفر روح تكرس و التعاوني الجماعي العمل سالیبأ تنم
ة ة حیث من الثالثة المرت ة األهم  أن عني ما هو و) 4.20( حسابي متوسط المؤسسة إلطارات النس

ة التعلم و أ تدرك جیدا  المؤسسة ة إالمعارف الجدیدة من خالل  كتسابإهم تاحتها للفرص لعمالها للمشار
ادل المعلومات في المؤتمرات و الندوات لإل ع روح الفر و طالع على ما هو جدید و ت عن طر تشج

ارة "أخیر نالحظ من خالل الجدول و في األ العمل الجماعي.  العمال ستقطابإل المؤسسة تسعى ن ع
ة المهارات و الخبرات ذو  ة األالعال متوسط حسابي خیرة و نالت " تحصلت على المرت درجة موافقة 

ارات األ الع بیرة 3.49حیث بلغ المتوسط الحسابي لها ( ،خر صغیر مقارنة  ة  عود بنس  إلى) و هذا 
ة و إفي توظیف و  المؤسسةن أ ار العمال ال تعتمد على طرق منهج ة  أسالیبخت  إجراءفي مناس

الت من  فةإجل أالمقا ار العمال الجدد و المناسبین للوظ   .خت
ارات مجمل في و شر  رأس ع ار  نحرافإب) 4.15( ساو  له المرجع المتوسط أن نجد المال ال   مع
ة المؤسسة إطارات إدراك إلى إشارة هي و) 0.50( ستمرار إعد و دوره المهم و الممیز في ال اهذ ألهم

ر منتجاتها و خدماتها مقارنة مع المنافسین و تحقی التمیز و السب علیهم المؤسسةنشا   حیث ،و تطو
ة درجات أعلى أخذ أن المفروض من ارهإل األهم اراأل تولید أساس عت  المؤسسة فيبداع و اإل الجدیدة ف
مة تضیف التي  لإلطاراتقد ساعد في تحقی هذه النتائج تقارب المستو العمر  و .ألعمالها الق
ة ني  و ،من جهة سنة 40قل من أ )٪0.60(بنس ة المستو التكو ة(من جهة ثان من حملة  )٪0.80بنس

ة   .الشهادات الجامع
ة المتوسطات: )08( الجدول ة نحرافاتاإل  و الحساب ار ةاأل و المع ة هم ات النسب حث عینة فرادأ إلجا ارات عن ال  ع
لي. المال رأس   اله

ارة
 الع

رقم
 

ارات  لي رأسع  المال اله

 

 موافقةدرجــات ال

جح
مر
ط ال

وس
لمت
ا

 

ر 
عا
الم

ف 
حرا
االن

ت  
جاا

م إل
العا

اه 
تج
اال

ینة
 الع

فراد
ا

 

یر 
غ

 
مواف اما

ـر  تم
غی

مواف
 

اید
مح

 

مواف
اما 
 تم

مواف
 

01 
 تغییرات ستحداثإب المؤسسة قامت

ل في مي اله   .التنظ
92 38 04 06 03العدد  

 مواف 1.03 4.05
% 3.8 7.5 5 47.5  36.3 
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02 
انات بتحدیث المؤسسة تقوم  و الب

ل المعلومات  .مستمر ش

  32  43  01  01  03العدد
254.  860.  

 مواف
  40  53.8  1.3  1.3  3.8 %   تماما

03 
 ثقافة بناء إلى المؤسسة تسعى
ة م ة لألعمال داعمة تنظ  .اإلبداع

  26  43  02  06  03العدد
044.  990. وافم   

% 3.8  7.5  2.5  53.8  32.5  

04 

ل ضمن مي اله  مؤسسةلل التنظ
 الالزمة المعرفة و المعلومات تدف

ع ات لجم ة المستو  .اإلدار

  31  37  04  04  04العدد
094.  مواف 1.04 

% 5  5  5  46.3  38.8  

05 
 أنظمة و برامج المؤسسة تطور

 .ستمرارإب اإلنتاج

  36  35  03  03  03العدد
34.2  60.9  

 مواف
  45  43.8  3.8  3.8  3.8 % تماما

06 
 ختراعإ براءات المؤسسة تمتلك

 .عمالها إبداع من

  35  34  03  07  01العدد
194.  50.9 وافم   

%  1.3  8.8  3.8  42.5  43.8  

07 

 الطرق  ل تبني إلى المؤسسة تسعى
اسات و سالیبأال و  الكفیلة الس

ر ة بتطو  .اإلنتاج

  36  34  02  05  03 العدد
194.  وافم 1.02 

  % 3.8  6.3  2.5  42.5  45  

08 
ة المؤسسة لد  تصاالتإ ش

ة    .متطورة داخل
 29 41 03 03 04 العدد

4.10 01.0  وافم 
  % 5 3.8 3.8 51.3 36.3 

44.1  المتـــوســط المــــرجح  0. 65 وافم   

احثة عدادإ من: المصدر   spss برنامج مخرجات على عتماداإل ال

اراتن أیتبن  )08(من خالل الجدول  لي رأس ع ةمرتفعة  لها جاءت المال اله ة األهم  من النسب
 تقوم" نصها التي الفقرة جاءت قد و) 4.25و 4.04( بین یتراوح متوسط المؤسسة إطارات نظر وجهة

انات بتحدیث المؤسسة ل المعلومات و الب ة في"  مستمر ش ة حیث من األولى المرت  متوسط األهم
  )4.25(حسابي
ة منهم إدراًكا ،أهمیتها علىموافقتهم  المؤسسة إطارات من)  %53.8( أكد حیث المعلومات الجدیدة  ألهم

ر  انات الحدیثة في تطو ات من  اإلنتاجو الب ة التطورات المختلفة أو تحسین العمل  رفع وجل مواك
ادل المعارف بین العمال، التفاعل مستو  عد دخول الشرك األجنبي و و ت ستیراد إزادة مصادر  خاصة 

ال من مختلف المصادر ل األش ة المقلدة الكوابل    .منها الصین
ارة حتلتإ ما ة" ستمرارإب اإلنتاج أنظمة و برامج المؤسسة تطور"  ع ة المرت  حسابي متوسط الثان

ار إو  )4.23( ة تحدیث البرامج و أ تدرك جیدا  المؤسسةن أ) و هذا یدل على 0.96( نحراف مع هم
رها بنظمة اإلأ نظمة ستطالعات مستمرة حول البرامج و األإلذا فهي تقوم بإجراء  ،ستمرارإنتاج و تطو
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انتها في السوق. أالجدیدة التي تساعدها على تسییر  ة للمحافظة على م فاءة و فعال ضا أنشطتها 
ارتي "أیتضح لنا من الجدول الساب   تسعى " و "عمالها إبداع من ختراعإ براءات المؤسسة تمتلك ن ع

اسات و سالیباأل و الطرق  ل تبني إلى المؤسسة ر الكفیلة الس ة بتطو " تحصلتا على نفس اإلنتاج
عني إ) و 4.19المتوسط الحسابي و هو ( ة الثالثة و هو ما  صناعة الكوابل قامت  مؤسسةن أحتلتا المرت

ات و إخیرة بفي السنوات األ و متمیزة  و قامت بإنتاج منتجات جدیدة  ،نتاج جدیدةإسالیب أبتكار عمل
نتها من الحصول على براءات اإل   .ختراعم

ارة "أ إلىما تشیر نتائج الجدول الساب  ة ثقافة بناء إلى المؤسسة تسعى ن ع م  لألعمال داعمة تنظ
ة ة األاإلبداع ار (إ) و 4.04خیرة و تحصلت على متوسط حسابي(" جاءت في المرت ) 0.99نحراف مع

ن تفسیر ذلك م ة لم تصل  مؤسسةن محاوالت أ ،و  م ع الثقافة التنظ  إلىصناعة الكوابل بتشج
مو هذا  ،المستو المطلوب عة ح ل طب مي اله ة المتسم مؤسسةلل التنظ ة الهرم  من تحد التي السلطو

 الرسمي اإلطار خارج المعلومات و المعارف نقل أمام عائقا تقف و اإلبداع، على وقدرته الفرد حرة
بیر في هذه ، المؤسسةداخل  سلفا المحدد تصالاإل لقنوات قدر  ضا دخول الشرك األجنبي ساهم  أ
ارة ألنه  النتیجة ه العمال داخل تماما  حمل ثقافة مغ   .المؤسسةلما تعود عل
ة المرجح المتوسط فإن العموم و في ارات على المؤسسة إطارات إلجا لي رأس ع  تصب انت المال اله
عد مساهمة خانة في  العینة أفراد إجماع عني مما ،)4.14( متوسط مؤسسةتحقی التمیز لل في هذا ال
ات تشتت عدم و أهمیته على انته النظر و متوسطها، حول اإلجا ل  أن نجد ،المؤسسة في لم اله

مي لل ات  مؤسسةالتنظ ع المستو تمتلك  أنهاما  ،اإلدارةضمن تدف المعلومات و المعرفة الالزمة لجم
ة حواسیب تصل  اتب في مختلف المدیرات و الدوائر و المصالح إلىش ع الم ذلك هناك رط  ،جم

ائها و زائنها و موردیها. المؤسسةلكتروني بین إ   و شر
ة المتوسطات: )09( الجدول ة نحرافاتاإل  و الحساب ار ةاأل و المع ة هم ات النسب حث عینة فرادأ إلجا ارات عن ال  ع
  .الزوني المال رأس

ارة
 الع

رقم
 

ارات  ونيالمال ال رأسع  ز

 

 درجــات الموافقة
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ط ال
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ت  
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مح

 

مواف
اما 
 تم

مواف
 

01 

ائن المؤسسة تعتبر  مال رأس الز
قي،  المحافظة و تنمیته یجب حق

ه   عل

82 44 03 03 02العدد  
 مواف 0.86 4.16

% 2.5 3.8 3.8 55  35 
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02 

ز م على المؤسسة تر  افضل تقد
 على للمحافظة الخدمات و المنتجات

ائنها ثقة  ز

  33  39  02  04  02العدد
214.  10.9  

 مواف
  41.3  48.8  2.5  5  2.5 %   تماما

03 

 معلومات قاعدة المؤسسة لد تتوفر
انات افة على تحتو   و الب

طة المعلومات ائن المرت  الز

  30  42  01  04  03العدد
154.  950.  مواف 

% 3.8  5  1.3  52.5  37.5  

04 
ائن یتلقى  في  جیدة معاملة الز

 المؤسسة مع تعاملهم

  30  41  04  02  03العدد
164.  920. وافم   

% 3.8  2.5  5  51.3  37.5  

05 
 على الحصول إلى المؤسسة تسعى
ة قدر أكبر ة للتغذ س ائن من الع  الز

  31  40  03  05  01العدد
194.  870. وافم   

% 1.3  6.3  3.8  50  38.8  

06 

ات ل المؤسسة تمنح  الصالح
ائن لخدمة للعمال عة خدمة الز  و سر

 متمیزة

  31  40  02  03  04العدد
144. وافم 1.00   

%  5  3.8  2.5  50  38.8  

07 
 لتوطید طاقتها أقصى المؤسسة تبذل

ائن مع العالقة  والئهم ضمان و الز

  32  41  02  04  01 العدد
44.2  0. 38  

 مواف
  40  51.3  2.5  5  1.3 %   تماما

08  

 استطالعات بإجراء المؤسسة تقوم
ائن حاجات على للتعرف مستمرة  الز

ة توقعاتهم و المتنوعة   المستقبل

 37  32  02  05  04  العدد
  وافم 1.08  4.16

%  5  6.3  2.5  40  46.3 

09 

ةاإل على المؤسسة تحرص  ستجا
عة او  السر  و مالحظات و لش
ائن قتراحاتإ   الز

 28 45 02 02 03 العدد
 وافم 0.89 4.16

  % 3.8 2.5 2.5 56.3 35 

10 
 عالقات على المؤسسة تحافظ
لة   المتعاملین مع المد طو

 29 42 03 04 02 العدد
  وافم 0.90 4.15

  % 2.5 5 3.8 52.5 36.3 

11 

ام الت بإجراء المؤسسة ق  على تعد
 ما تقدمها التي المنتجات خصائص
ات في ائن متطل   الز

13 42 01 03 03 العدد  
 وافم 0.92 4.19

  % 3.8 3.8 1.3 52.5 38.8 

74.1  المتـــوســط المــــرجح وافم 0.49   

احثة عدادإ من: المصدر   spss برنامج مخرجات على عتماداإل ال

د  المال الزوني رأسفي جانب  عدأ على  )09(في الجدول  اإلطاراتیؤ ة هذا ال و مد مساهمته  ،هم
ة لل اممن حیث  مؤسسةفي تحقی المیزة التنافس الت بإجراء المؤسسة ق  المنتجات خصائص على تعد

ات في ما تقدمها التي  مع العالقة لتوطید طاقتها أقصى المؤسسة بذل إلىاإلضافة  ،الزائن متطل
 اإلطارات من) ٪51.3( فیها أكد التي) 07( رقم رةاالع لذلك تشیر ما ،والئهم ضمان و الزائن
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ة ارة أهمیتها على المستجو ات المرجح المتوسط بلغ و ،و موافقتهم على هذه الع  العینة أفراد إلجا
ة تحتل و) 4.24( ة حیث من األولى المرت   .المال الزوني رأسعد  في األهم

یزها ب المؤسسة هتمامإ  إلى النتائج تشیر ما م علىتر  ثقة على للمحافظة الخدمات و المنتجات فضلأ تقد
ة منها إدراكا ،زائنها ة في اهذ ألهم بیرة في  حتاللهاإراحها و أو رفع  زادة حصتها السوق انة  م
ارة هذه متوسط ان حیث ،السوق  ة في جاءت و) 4.21( الع ة المرت ة حیث من الثان   .األهم
ضا ارات أن نجد أ ة إلى تشیر التي الع  عالقات على المؤسسة محافظة في عد و مساهمتهال اهذ أهم
لة ة أقل انت ،المتعاملین مع المد طو قتها من العموم في أهم و من هذه  األخیرة المراتب حتلتإ و سا

ارة "  ارات نجد ع ةاإل على المؤسسة تحرصالع او  السرعة ستجا " الزائن قتراحاتإ و مالحظات و لش
 مستمرة ستطالعاتإ بإجراء المؤسسة تقوم " و"المؤسسة مع تعاملهم في جیدة معاملة الزائن یتلقى و"

ة توقعاتهم و المتنوعة الزائن حاجات على للتعرف  ،)4.16" تحصلت على متوسط حسابي بلغ (المستقبل
رة الكوابل صناعة مؤسسة إطارات إدراك على یدل مما س ة  ب اره إالمال الزوني ب رأسألهم مال  رأسعت

قي لل ه المحافظة و تنمیته یجب  مؤسسةحق   .عل
ات المرجع المتوسط فإن عموما و ة درجة في أتي المال الزوني رأس حول العینة أفراد إلجا  األهم

ار  نحرافإب و) 4.17( متوسط  الكوابل صناعة مؤسسة إطارات وعي فسر ما هو و ،)0.49( مع
رة س ة ب انة له أن و عدال اهذ ألهم  إلىاإلضافة  ،على المنافسین تغلبتحقی التمیز و ال في مهمة م

ضمن لها     ستمرار نشاطها في السوق.إذلك 
ة فإن القول خالصة و    ر  رأسمستو  حول العینة أفراد إجا  الكوابل صناعة مؤسسة في المال الف

رة س  الجدول نورد هاعن وضوًحا أكثر صورة إلعطاء و إطاراتها، نظر وجهة من مهمة لها انت ب
  .التحلیل نتائج یلخص الذ الموالي
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عاد  التحلیل نتائج ملخص :)10(الجدول  ر  رأسأل   المال الف
رة الكوابل صناعة مؤسسة س   ب

ر  رأسعاد أ  المال الف
المتوسط 
 المرجح

نحراف اإل 
ار   المع

ةدرجة   األهم

ة   الترتیب حسب األهم
من وجهة نظر إطارات 

 المؤسسة

شر  رأس ة  رقم  مهمــة 0.50  4.15 المال ال  02المرت

لي رأس ة  رقم  مهمــة 0.56 4.14 المال اله  03المرت

ة  رقم  مهمــة 0.49 4.17  الزوني المال رأس  01المرت

ر  رأس   /  مهمة  0.46  4.15  المال الف

احثة إعداد من: المصدر   spss برنامج مخرجات على عتماداإل ال

ة تجاهإ )10( الجدول یلخص ة حول الدراسة عینة أفراد إجا عاد من عد ل أهم ر  رأس أ  ،المال الف
ة الزوني في المال رأس عد جاء حیث ة حیث من األولى المرت ه ،)4.17( مرجح متوسط األهم  عد یل
شر  المال رأس ة المال رأس عد حتلإ و ،)4.15( ال لي المرت ة حیث من األخیرة اله  ،)4.14( األهم
عد اهذ لكون  ذلك یرجع و س و ،المؤسسة إلطارات الكثیر عني ال ال ة ذا ل ة أهم نه أمعنى  لها النس

ض التكلفة للمؤسسة فقط  اشرة ساهم في تخف صورة م س  ة  ،و لكن ل ق ساهم في  عاد المیزة أو ال 
ة المتمثلة في( جودة المنتجات ة السرعةاإل ،التنافس  األولى الدرجة تعتمدنها أحیث  ،بداع)اإل ،ستجا

ر منتجاتهاذو الخبرة  األفرادعلى معارف و مهارات  سالیب عمل فعالة أبتكار إو  ،الواسعة في تطو
  نشطتها المختلفة.أتساعدها على تسییر 

ة إلى تشیر التحلیل نتائج فإن عموما و عادعد من  ل أهم ر  رأس أ  الكوابل صناعة مؤسسة المال الف
رة، س د و ب ااإل عالقة خالله من تتضح الذ الموالي الجدول ذلك یؤ  حیث ،عاداأل مختلف بین رت
ة لها جاءت ة داللة ذات و موج   .إحصائ
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اطاإل  مصفوفة :)11(الجدول  ر  رأسعاد أبین ) Spearman(رت   المال الف
ر  رأسعاد أ شر  رأس  المال الف لي رأس  المال ال ر  رأس  المال الزوني رأس  المال اله   المال الف

  
شر  رأس   المال ال

Correlation 
coefficient  1.000        

sig .        
N  80        

  
المال  رأس

لي   اله

Correlation 
coefficient  0.609**  1.000      

sig  .000  .      
N  80  80      

  
المال  رأس

  الزوني

Correlation 
coefficient  0.693**  0.722**  1.000    

sig  .000  .000  .    
N  80  80  80    

  
ر  رأس   المال الف

Correlation 
coefficient  0.867**  0.831  0.918**  1.000  

sig  .000  .000  .000  .  
N  80  80  80  80  

.) La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral  **  

  ).SPSS(اإلحصائي التحلیل نتائج: المصدر

قة النتائج  األجزاء عض في) 2011سناء مسودة ( ةراسد مع تتف) 11(و) 10( جدولینال من السا
ة المتعلقة ونات أهم ر  المال رأس م عد من  في عنها مخالفة جاءت لكن ،الف ل  عادترتیب مساهمة   أ

ر  المال رأس ان له األ رأس أن) 10( الجدول في النتائج أظهرت حیث ،الف كبر ثر األالمال الزوني 
ه  المؤسسة في شر و في األ رأسیل لي رأسخیر المال ال س ،المال اله قة الدراسة ع  التي السا

ة األ الزوني المال رأس أن إلى توصلت ه  ،ولىجاء في المرت لي المال رأسیل شر  المال رأس ثم اله ال
ة األ    .خیرةفي المرت

ضا  ة في) 2013عبد الرحمن راضي( دراسة مع تتف أ ونات  أهم ر  رأسم  مع تتف ما ،المال الف
ونات ثرأترتیب  جانب في )2010 نصار العجمي( دراسة ر  المال رأس م حیث جاء الترتیب  ،الف
شر و  رأسالمال الزوني ثم  رأسكبر لثر األان األ :التالي لي رأسخیرا أالمال ال   .المال اله

ضا تتف ما  المال رأس على مهما تأثیرا زون ال مال رأسل ون  في) Bontis 2000( دراسة مع أ
لي ااإل معامالت انت حیث ،اله لي رأس لمحور تناسار د في رت    ).0.722(مع الزوني المال اله
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اإ عالقة هناك أن )11( الجدول في نالحظ ما ة داللة ذات رت  بین (P≤0.01) مستو  عند إحصائ
عاد ر  رأس أ ط هناك أن عني مما ،المؤسسة في المال الف عادا هذه بین قو  ترا  عتمـد عد ـل أن و أل
قه على مل  ـدعمی و سا ه ذالو   األهمیـة طابـع تكتسـي أنها وعاد ن هناك تكامل بین هذه األأ أ یل
   .المؤسسة في
ه و ن عل عاد أن القول م ر  رأس أ  صناعة مؤسسة إطارات نظر وجهة من مهمة لها المال الف

رة الكوابل س   .ب
ة  مستو  هو ما: ثانيال السؤال رة – ابل جنرال فرع -الكوابل صناعة مؤسسة لدالمیزة التنافس  س

  ؟
ة   :اليالمو  الجدول في الموضحة النتائج بتحلیل نقوم سوف السؤال هذا على لإلجا
ة المتوسطات: )12( الجدول ة نحرافاتاإل  و الحساب ار ةاأل و المع ة هم ات النسب حث عینة فرادأ إلجا ارات عن ال  ع

ة   .المیزة التنافس
رقم 
ارة   الع

عاد اس أ ارات الق ة و ع المتوسط   متغیر المیزة التنافس
  الحسابي

 نحرافاإل 
ار    المع

ة  األهم
ة   النسب

  مستو القبول

  وافم  3  0.542  4.15  المنخفضة التكلفة :والأ
وافم  4  0.896  4.14  األسعار أقل منتجات المؤسسة تقدم  1  
اساإل  2 ة على للتدرب یجابياإل نع  ساهم اإلنتاج

  التكالیف خفض في
واف تمامام  1  0.849  4.25  

م  3 ضات المؤسسة تقد  في المنتجات أسعار في لتخف
ات   معینة مناس

تماما مواف  2  0.973  4.20  

 األنشطة تكالیف ضغط إلى المؤسسة تسعى  4
مة المولدة   للق

وافم  7  1.093  4.09  

ا تساهم  5 ض في المعلومات تكنولوج  التكلفة تخف
  مؤسسةلل

وافم  6  1.019  4.11  

ر و بتكارإ إلى المؤسسة تسعى  6  و طرق  تطو
ض فعالة أسالیب   التكالیف لتخف

وافم  5  1.006  4.11  

ا المؤسسة تقتنص  7  الموردین من السعرة المزا
ض فها لتخف   تكال

تماما مواف  2  0.973  4.20  

ا   تماما مواف  1  0.581  4.22  المنتجات جودة :ثان
ة المؤسسة تولي  8  مما الجودة لةألمس قصو  أهم

سإ   المنتج في المعیب معدل نخفاضإ على نع
تماما مواف  4  0.924  4.21  
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تماما مواف  3  0.910  4.21  الزائن توقعات مع المنتجات جودة تتطاب  9  
عة فرق  المؤسسة تخصص  10  في المنتجات جودة لمتا

ات و المراحل مختلف   العمل
تماما مواف  5  1.015  4.21  

تمامامواف   1  0.823  4.26  الجودة في المنافسین عن السب المؤسسة تحق  11  

ار هتماماإل  12  تحسین في بداعاتهمإ و العمال أف
  المنتجات و الخدمات جودة

 مواف تماما  2  0.900  4.23

عةاإل :ثالثا ة السر   وافم  2  0.588  4.18  ستجا
م على المؤسسة حرص  13  في للزائن منتجاتها تسل

  المحدد الوقت
تماما مواف  1  0.921  4.25  

ةإ قدرة المؤسسة لد  14 ة ستجا  الزائن لحاجات عال
اتهم و   رغ

وافم  6  1.055  4.11  

 تطورات مع التكیف في بیرة قدرة المؤسسة لد  15
  السوق 

تماما مواف  3  1.024  4.20  

اطيإ مخزون  المؤسسة لد  16  ستجیب حت
ات   المحتملة للطالب

وافم  5  1.028  4.18  

ة قدرة المؤسسة تتمیز  17  أحدث تبني  في عال
ا ة التكنولوج اتها في المعلومات ة عمل  التشغیل

  اإلدارةو 

وافم  4  0.911  4.18  

ةاإل المؤسسة تتمتع  18  اذواق لتغیر السرعة ستجا
  الزائن

وافم  2  0.892  4.20  

عا   وافم  4  0.676  4.11  بداعاإل :را
ة المؤسسة تخصص  19 ة میزان حث ألعمال اف  و ال

ر   التطو
وافم  6  1.095  4.06  

الت المؤسسة جرتأ  20 ة على تعد ی  المواد عض تر
ةاأل ة في تدخل التي ول   اإلنتاج عمل

 موافق  1  0.911  4.17

ص على بیرة قدرة المؤسسة عمال متلك  21  تشخ
الت ابها معرفة و المش   أس

 موافق  2  0.920  4.16

ات تحسین على المؤسسة تعمل  22 ل اإلنتاج عمل  ش
  مستمر

 موافق  7  1.090  4.05

ع  23  النظر وجهات بین المزج المؤسسة عمال ستط
ار لتولید المختلفة   المبدعة األف

 موافق  4  1.058  4.09

اتها ل في اإلبداعي الجانب المؤسسة تراعي  24  موافق  5  1.003  4.07  عمل
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ار من ستفادةلإل دائما المؤسسة تسعى  25  الجیدة األف
  مصدرها ان مهما

 موافق  3  1.048  4.13

ل عام ش ة    مواف   /  0.527  4.16  المیزة التنافس
احثة عدادإ من: المصدر   spss برنامج مخرجات على عتماداإل ال

عد " أنالحظ  )12(من خالل الجدول  :جودة المنتجات .1 الترتیب جودة المنتجاتن  من  األول" جاء 
ة حیث األ ة النسب حثأالمعطاة له من قبل هم ات عن إ ،فراد عینة ال ذ بلغ المتوسط الحسابي لإلجا

عد  ار قدره (إ) ب4.22(هذا ال اس  ،)0.581نحراف مع شیر إف دراسةالو وفقا لمق عد   إلىن هذا ال
بیرة درجة ات إما نالحظ من متوسطات  ،موافقة  عد أجا ارات هذا ال حث على ع نها أفراد عینة ال

ل قبوال مرتفعا  ة ما بین ( ،تامة) درجة موافقة أ(ضاأتش  4.21حیث تراوحت المتوسطات الحساب
ارة ما بین (و تراوحت اإل ،)4.26 – ن أو هذا ما یدل على  ،)1.015 – 0.823نحرافات المع

ابل –صناعة الكوابل  مؤسسة ة مما جعلها تحق  -فرع جنرال  رة تنتج منتجات ذات جودة عال س
بیرة في السوق و زادة  حتاللإو  ،السب عن المنافسین انة  بیر.أم ل  ش  راحها 

عةاإل .2 ة السر عد "أ )12(یتضح من خالل الجدول رقم  :ستجا عةاإلن  ة السر الترتیب ستجا " جاء 
ةاأل حیث من الثاني ة هم حث، عینة فرادأ قبل من له المعطاة النسب  الحسابي المتوسط بلغ حیث ال

ات عد هذا عن لإلجا ار  نحرافإب) 4.18( ال اس وفقا و ،)0.588( قدره مع  هذا نإف دراسةال لمق
عد اتإ متوسطات من نالحظ ما ،درجة الموافقة إلى شیر ال حث عینة فرادأ جا ارات على ال  هذا ع
عد ل نهاأ ال ة المتوسطات تراوحت حیث ،متوسط قبوال تش  و ،)4.25 – 4.11( بین ما الحساب

ارة نحرافاتاإل تراوحت د ما هذا و ،)1.055 – 0.892( بین ما المع  صناعة مؤسسة نأ على یؤ
رة - ابل جنرال فرع – الكوابل م على تحرص  س  نهاأما  ،المحدد الوقت في للزائن منتجاتها تسل

ةاإل تتمتع ة قدرة تتمیز و الزائن ذواقأ لتغیر السرعة ستجا ا أحدث تبني في عال  التكنولوج
ة اتها في المعلومات ة عمل  .اإلدارة و التشغیل

عد " أ )12(نالحظ من خالل الجدول  :التكلفة المنخفضة .3  الترتیب جاء" التكلفة المنخفضةن 
ةاأل حیث من لثالثا ة هم حث، عینة فرادأ قبل من له المعطاة النسب  الحسابي المتوسط بلغ حیث ال

ات عد هذا عن لإلجا ار  نحرافإب) 4.15( ال اس وفقا و ،)0.542( قدره مع  هذا نإف دراسةال لمق
عد اتإ متوسطات من نالحظ ما ،درجة الموافقة إلى شیر ال حث عینة فرادأ جا ارات على ال  هذا ع
عد ل نهاأ ال ة المتوسطات تراوحت حیث ،متوسط قبوال تش  و ،)4.25 – 4.09( بین ما الحساب

ارة نحرافاتاإل تراوحت  صناعة مؤسسةن أیبین  ما هذا و ،)1.093 – 0.849( بین ما المع
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رة - ابل جنرال فرع – الكوابل ذلك  إلىاإلضافة  ،نشطتها المختلفةأ تكالیف ضغط إلى تسعى  س
ا تقتنص نهاأما  األسعار أقل منتجات تقدمفإنها  ض الموردین من السعرة المزا فها لتخف  .تكال

عال الترتیب جاء"  بداعاإل"  عد نأ نالحظ )12( الجدول خالل من :بداعاإل .4 ةاأل حیث من را  هم
ة حث، عینة فرادأ قبل من له المعطاة النسب ات الحسابي المتوسط بلغ ذإ ال عد هذا عن لإلجا  ال

ار  نحرافإب) 4.11( اس وفقا و ،)0.676( قدره مع عد هذا نإف دراسةال لمق درجة  إلى شیر ال
اتإ متوسطات من نالحظ ما ،الموافقة حث عینة فرادأ جا ارات على ال عد هذا ع ل نهاأ ال  قبوال تش
ة المتوسطات تراوحت حیث ،متوسط  نحرافاتاإل تراوحت و ،)4.17 – 4.05( بین ما الحساب
ارة  جنرال فرع – الكوابل صناعة مؤسسة نأ لنا هذه النتائج تبین ،)1.095 – 0.911( بین ما المع

رة -ابل الت جرتأ  س ة على تعد ی ةاأل المواد عض تر ة في تدخل التي ول ما  ،اإلنتاج عمل
ة تخصصنها أ ة میزان حث ألعمال اف ر و ال  .التطو

سا على ما تقدم ة المحققة لد أنستنتج  ،و تأس حوثین لمستو المیزة التنافس ن تصورات الم
ابل –صناعة الكوابل  مؤسسة اس  -فرع جنرال  رة جاءت مرتفعة وفقا لمق ذ بلغ متوسط إ ،دراسةالس

اتهم عن إ ة مجتمعة ( أجا ار قدره (إ) ب4.16عاد المیزة التنافس هذه النتیجة  ،)0.527نحراف مع
امها  المؤسسةمتالك إمد تفسر  ة نتیجة ق ر على  رأس ستثمارإبللمیزة التنافس حسن أالمال الف
ر قدراته من  رأسهتمام بمن خالل اإل ،وجه ادة معارفه و تطو شر و ز جل تحسین المنتجات أالمال ال
ائن عن طر  إلىاإلضافة  ،بتكار طرق عمل جدیدةإو  ة حاجاتهم المختلفة إسب الز رضائهم و تلب

  و المحافظة علیهم.
حث الثالث اط بین المتغیرات و اإل  عالقة :الم ارإرت ات خت   الفرض

ارإب الجزء هذا یهتم عتها حددت التي و دراسةال نموذج متغیرات بین العالقات خت ات في طب  فرض
ااإل ور الهدف تحقی جلأ من و رت اإ معامل ستخدامإ تم المذ ارإب سنقوم ما سبیرمان، رت  صحة خت
ات صحة عدم أو ة دراسةال فرض ات نتائج تفسیر تساؤالتها، على لإلجا ارإ سیتم و. الفرض  هذه خت

ات ارإب أوال سنقوم حیث المتدرج، التحلیل على عتماداإل الفرض ة خت ة   الفرض  في المتمثلة ألولىاالفرع
ة داللة اتذ عالقة وجدال ت"  ر المال ال رأس عادأ تبرز مساهمة إحصائ ض التكلفة في ف  سیتم ثم"  تخف
ارإ ة خت ة  الفرض ةالفرع ة داللة ذات عالقة توجد ال"  في المتمثلة الثان  رأسعاد أ مساهمة تبرز إحصائ

ر الالمال  ار ثم ،" جودة المنتجات في ف ة إخت ة الفرض  ذات عالقة توجد ال"  في المتمثلة لثةالثا الفرع
ة داللة عاد مساهمة تبرز إحصائ ر  المال رأس أ ة السرعةاإل في الف ارإ أخیرا و" ستجا ة خت  الفرض
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ة عةال الفرع ة داللة ذات عالقة توجد ال"  في المتمثلة را ر ال المال رأسعاد أ مساهمة تبرز إحصائ  ف
  ".بداعاإل في

عة :ولالمطلب األ    . دراسةال متغیرات بین العالقة طب
ة النقا في نتطرق    عة إلى الموال ااإل طب ة درجته و رت ر  رأس عادأ لكل النس  عادأ مع المال الف

ة ر  رأس محور مع و ،المیزة التنافس ح ل المال الف  عادأعد من  لكل المساهمة و الدور درجة لتوض

ر  المال رأس ة في الف   .مؤسسةلل تحقی المیزة التنافس
اس ون  و ااإل معامل فإن ترتیبي، دراسةال متغیرات مق  معامل هو الحاالت هذه مثل في المناسب رت
ااإل ااإل مصفوفة توضحه الذ)  Spearman(لسبیرمان رت   .الموالي الجدول في رت

اطإ معامل: )13( الجدول ر  المال رأس عادأ بین دراسةال لمتغیرات سبیرمان رت ة المیزة و الف   التنافس

 البيـــــــــــــــان
التكلفة 
 المنخفضة

 جودة المنتجات
ة اإل ستجا

عة  السر
ةالمیزة  بداعاإل  التنافس

شر  رأس  المال ال

Corrélation 0,707** 0,627** 0,615** 0,552** 0,712** 

Sig. .000 .000 .000 .000 .000 

N 80 80 80 80 80 

لي رأس  المال اله

Corrélation 0,716** 0,545** 0,561** 0,621** 0,671** 

Sig. .000 .000 .000 .000 .000 

N 80 80 80 80 80 

 المال الزوني رأس

Corrélation 0,700** 0,604** 0,619** 0,684** 0,746** 

Sig. .000 .000 .000 .000 .000 

N 80 80 80 80 80 

ر  رأس  المال الف

Corrélation 0,803** 0,684** 0,693** 0,711** 0,818** 

Sig. .000 .000 .000 .000 .000 

N 80 80 80 80 80 

.SPSS.(  ** La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral)التحلیل اإلحصائي( نتائج: المصدر

ااإل عالقات وجود یتبین )13( الجدول في الظاهرة التحلیل نتائج خالل من ة رت   :التال
عدأ األول العمود في التحلیل نتائج بینت ا، دالة لها انت التكلفة المنخفضة ن  ة سواء إحصائ  النس
عاد ر  رأس أل ة أو المال الف ر  رأسلمحور  النس  مما ،)P ≥0.01( الداللة مستو  عند ل المال الف
اإ عالقة هناك أن عني ة رت ة موج ر  رأسو  عد التكلفة المنخفضة بین و قو  ُسِجل و ،المال الف
اإ معامل أكبر لي رأسو  التكلفة المنخفضة بین رت اإ معامل المال اله مته رت  النظر) 0.716( ق
ة إلى عاد من النوع هذا أهم ر  رأس أ ض التكالیف في المال الف  في األنشطة ل مس حیث تخف

ضا ،المؤسسة ا تساهم أ ض في المعلومات تكنولوج  تسو أسالیب تسهیل خالل من مؤسسةلل التكلفة تخف
ةاإل المنشآت و المستهلكین رط و المنتجات عض عضهم المنتجة قتصاد   .ب
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ر  رأسمحور  إلى النظر و ااإل معامل أن نجد المال الف مة ذو رت ة ق  ،)0.803(جدا حیث بلغ عال
مة أعلى هو و ااإل في ق ة من رت عاد ق ة أ عني المیزة التنافس ر  المال رأس أن و هذا   في الف

انة له المؤسسة فها معتبرة م ض تكال بیر في تخف   .  و دور 
اإ عالقة التحلیل نتائج ُتظِهر الثاني العمود في    ة رت  عند )0.684( معاملها بلغ متوسطة موج

ر  المال رأسمساهمة  على تدل هي و) P≤0.01( الداللة مستو   و ،تحسین جودة المنتجات في الف
ااإل جانب في ، المال رأس عادأ من عد ل و جودة المنتجات بین رت ر المال  رأس عد حتل الف

شر  ة ال اإ معامل المساهمة حیث من األولى المرت مته موجب رت ن أو هو یدل على  )0.627(ق
شر هو   رأس عد لیهای ،بتكار في تحسین جودة المنتجات و الخدمات المقدمة للزائنساس اإلأالمورد ال

اإ معامل زونيال المال مته رت ليال المال رأس عد أن نجد ما ،)0.604(ق ة في ان ه  األخیرة المرت
اإ معامل لمساهمةا حیث من مته رت   ).0.545( ق
ااإل عالقة التحلیل نتائج ُتظهر الثالث العمود في    ة السرعةاإل بین رت المال  رأسعاد أو  ستجا

ر  ة لها انت التي ،الف ة داللة ذات و موج  حتلتإ حیث ،)P ≤0.01( الداللة مستو  عند إحصائ
ة لحاجاتاإل في مساهمته ة المال الزوني رأس ستجا ة حیث من األولى المرت اإ معامل األهم  رت

ااإل عالقة لیهای) 0.619( شر  رأس مع رت لي رأس ثم ،)0.615(بـ قدر معامل المال ال  المال اله
اإ معامل ااإل عالقة انت و) 0.561(  رت ة السرعةلإل رت ر  رأس مع ستجا ة ل المال الف  موج

ة داللة ذات و اإ معامل إحصائ ر  المال رأس مساهمة بذلك لتظهر ،)0.693( رت عاده الثالثة الف  أ
ةاإل في اتهم السرعة ستجا ة طل ات الزائن و تلب اجات األإعلى معرفة  المؤسسةما تعمل  ،لرغ فراد حت

ة لإلنتاج ل ما یلزم  ،العاملین لدیها و توفیر لهم الظروف المناس افآت و  م لهم الم عن طر تقد
اإل ان العمللشعورهم  اح في م   .رت

ع العمود في ااإل عالقة نجد )13(رقم  الساب الجدول من الرا ر  رأسعاد أو  بداعاإل بین رت  المال الف
رة مؤسسة س ة وصناعة الكوابل ب انت موج ة عند مستو الداللة ،   و  (P ≤0.01)ذات داللة إحصائ

فسر  عد منهو ما  ل  ر  المال رأس عادأ مد مساهمة  ، حیث جاءت عالقة بداعتحقی اإلفي  الف
ا مع اإل ة األولى من حیث  المال الزوني رأسرت ا (إمعامل  المساهمةفي المرت مما  ،)0.684رت

انة  النتیجة أن المؤسسة تستفید الكثیر من عالقتها مع زائنها وهذه  عني حسب هو تأكید آخر على م
ة عالقة ی ،)2013،عبد الرحمن راضي (و یتف مع دراسة س المال الزونيأر  ة الثان لیها في المرت
ا مع اإل لي رأسرت ا (إمعامل  المال اله ا مع إجاء معامل  و ،)0.621رت شر  المال رأسرت  ال
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ة الثالثة من حیث  ح لو هذه النتیجة تتف مع دراسة ( رضا صا )0.552معامل(  المساهمةفي المرت
مإ    .)2010،براه

ر  المال رأسمع  بداعاإلفي عالقة  و  ان معامل اإل الف ا (ل  ن أما یدل على هو  ) و0.711رت
ة على مؤسسة عمال ار لتولید المختلفة النظر وجهات بین المزج صناعة الكوابل لدیهم قدرة عال  األف

اتها ل في اإلبداعي الجانب تراعي المؤسسةن أما  ،المبدعة   .عمل
اإ عالقة خذأ عند و ر  رأس رت ة المیزة مع المال الف ل التنافس اإ نجد عام ش  حیث بینهما یجابيإ رت

مة بلغت ااإل ق ة هي و) α=0.01(الداللة مستو  عند) 0.818( رت  زاد لما نهأ شیر هذا و ،قو
ر  المال رأس ستثمارإ ل جید  الف ة المیزة تحقی زادة إلى ذلك أد لماش صناعة  مؤسسةل التنافس

د مما ،الكوابل هی الذ الكبیر الدورالمساهمة و  یؤ ر  المال رأس ؤد ة المیزة تحقی في الف  من التنافس
 ستثمارإ خالل من ذلك المنافسین، عن السب تحقی و المتاحة الفرص ستغاللإ على القدرة خالل
شرة الكوادر ة مجال فيو خبراتهم الواسعة  معارفهم و ال  النماذج و المعارف قاعدة من ستفادةاإل و التنم

ان دراسةو  )2010 ،حمد محمد الفیوميأ(دراسة مع یتواف هذا و .المشارع تنفیذ في  و )2011،(شع
ا اإلدارة حث على أوصت التي ثفة جهود بذل على العل ة الجهود تعزز و لدعم متواصلة و م  إلى الرام
ر على  رأس ستثمارإ و إثراء ة میزة تحقی التالي و حسن وجهأالمال الف    .مستدامة تنافس

ات إ :المطلب الثاني ار فرض   دراسةالخت
ه التوصل تم ما خالل من ااإل عالقات من إل عاد بین رت ارإب سنقوم فإننا دراسةال نموذج أ  صحة خت

ات عادإل )STEPWISE REGRESSION( المتدرج نحداراإل تحلیل على عتماداإل ذلك و ،الفرض  ست
ع المتغیر تفسیر في تساهم ال التي المستقلة المتغیرات ة وجود عند التا معنى تلك  ،المتغیرات ق

اشر  ون لها تأثیر م س لها تأثیر العناصر التي  لكن ضعیف في ضل وجود العناصر األخر أو ل
اشر   .م
ر  رأسعاد أعد من  ل ریتأث یخص األولى المرحلة في التحلیل المیزة  عادأعد من  ل على المال الف
ة شر  رأس(هي مرة ل في الداخلة المستقلة المتغیرات أن معنى ،التنافس لي رأس ،المال ال  ،المال اله

ع المتغیر بینما) المال الزوني رأس ةأ وه التا   .األخر  تلو  رعة الواحدةاأل عاد المیزة التنافس
ة الإ  -1 ار الفرض ةخت س  :ولىاأل  رئ

ة األإقبل  س ة الرئ ار الفرض ة بخت ة األإولى نقوم في البدا ات الفرع ار الفرض ماخت   :یلي رعة 
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ة تبرز مساهمة *  عادال توجد عالقة ذات داللة معنو ض التكلفة  رأس أ ر في تخف  مؤسسةلالمال الف
ابل –صناعة الكوابل  رة. -فرع جنرال    س

عاد  المتدرج نحداراإل  نتائج تحلیل: )14( الجدول ر  رأسأل ض و المال الف   .التكلفة تخف
مستو 
ة  المعنو

مة  أخط  Fق
 ) (SEالتقدیر

التحدید معامل 
  المصحح

معامل 
 التحدید

معامل 
اطاإل   رت

 النموذج

0.000  65.98  0.401  0.451  0.458  0.677  شر  رأس   المال ال

0.000  39.91  0.384 
0.496  
  0.509 

0.713  
 

شر  المال رأس   ال
 المال الزوني رأس

احثة عدادإ من: المصدر   spss برنامج مخرجات على عتماداإل ال

اإ عالقة وجود إلى )14(الجدولو تشیر نتائج  ة رت شر و  رأسل قو المال الزوني مع  رأسالمال ال
ض التكالیف ااإل معامل بلغ حیث ،تخف ـة داللة مستو  عند )0.713( لبیرسون  رت   ،)P≤0.01( معنـو

شر  المال رأس أن الجـدول نتائج تبین ما مته ما فسـران الزوني المال رأس و ال  من) ٪ 50.9 ( ق
این ض التكلفة في الت لي أن و ،تخف س رأس المال اله  من النوعین هاذین وجود ظل في تأثیر له ل
عاد ر  المال رأس أ الرغم من وجود عالقة اإلالف ة في مصفوفة ،  ة ذات الداللة المعنو ا القو رت
ا في الجدولاإل الحظ من نما  ،)08(في الجدول رقمذا المتوسط الحسابي المقبول له  و ،)11رقم( رت

این ( مة اإلANOVAتحلیل الت ار اإلحصائي) أن ق ة 39.91قد بلغت( Fخت ) و هي ذات داللة إحصائ
  ).α=0.01عند مستو (

  .نحداراإل  تحلیل نتیجة: )15(الجدول
  

  النموذج
ة ار ة  المعامالت غیر المع ار   T  المعامالت المع

  
  مستو الداللة

Sig  معامالت المتغیرات 
A  

ار   Bêta  الخطأ المع

  .الثابت1
شر  المال رأس   ال

1.148  
0.724  

0.373  
0.089  

  
0.677  

3.078  
8.123  

0.003  
0.000  

  . الثابت2
شر  المال رأس   ال
ونيال المال رأس   ز

0.705  
0.485  
0.344  

0.391  
0.120  
0.122  

  
0.454  
0.317  

1.805  
4.041  
2.821  

0.075  
0.000  
0.006  

ض ع المتغیر( التكالیف تخف   )التا

شر  رأس أن شیر الذ نحداراإل تحلیل نتائج )15( الجدول یبن  دور امله المال الزوني رأس و المال ال
ض فيیجابي إ   .التكالیف تخف

شر  رأس أن یبین حیث ل یؤثر المال ال اشر ش ض على) P≤ 0.01)،B=0.454إیجابي  م  تخف
  .التكالیف
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ضا یؤثر المال الزوني رأس أن بینی ما ل أ اشر ش ض على )P≤ 0.01)، B=0.317 إیجابي م  تخف
 .التكالیف

شر  المال رأس أن نستنتج سب مما و ض التكلفة تأثیر لهما الزوني المال رأس و ال  و ینعدم على تخف
ليالمال ال رأس تأثیر عاد أن معنى ،ه ر  المال رأس أ ستالف ض في الدور نفس لها ل  التكالیف تخف

لي رأس أن تضحإ حیث ،المؤسسة اشرة صورة ساهم ال المال اله ض في م  الذ و التكالیف، تخف
ة من  المؤسسة أن على فسر  الالزمة و المعرفة المعلومات تدف جل ضمانأتنقصها المرونة العال
ع ات لجم ن هنا من و ،اإلدارة المستو ض تسعى المؤسسة أن القول م  خالل من التكالیف لتخف

ع  ض التكلفة أسالیببتكار طرق و إعلى  اإلطاراتتشج نها تسعى للمحافظة على أما  ،عمل فعالة لتخف
حث عن األأطارات الكفؤة من اإل ةفر جل تجنب تكلفة ال ضا تقوم أ ،اد ذو الخبرة و الكفاءة العال

حث عن زائن جددجل ضمان والئهم و هذا أبإرضاء زائنها من  المؤسسة  و .حتى تتجنب تكلفة ال
ة نرفض التالي ة الفرض ة نقبل و الصفر  داللة ذات عالقة وجود على تنص التي البدیلة الفرض
ة ر  المال رأسعاد أ مساهمة تبرز معنو ض التكلفة في الف  مستو  عند دراسةال محل مؤسسةلل تخف
ة                )".           α=0.05(معنو

ة داللة ذات عالقة توجد ال *  ر  المال رأسعاد أ مساهمة تبرز معنو  جودة المنتجات في الف
رة -ابل جنرال فرع – الكوابل صناعة مؤسسة   .س

عاد المتدرج نحداراإل  نتائج تحلیل: )16(الجدول ر  المال رأس أل   .جودة المنتجات و الف
مستو 
ة  المعنو

مة  أخط  Fق
 ) (SEالتقدیر

التحدید معامل 
  المصحح

معامل 
 التحدید

معامل 
اطاإل   رت

 النموذج

0.000  53.56  0.450  0.400  0.407  0.638  شر  رأس   المال ال

0.000  33.57  0.430 
0.452  
  0.466 

0.682  
 

شر  المال رأس   ال
 المال الزوني رأس

احثة عدادإ من: المصدر   spss برنامج مخرجات على عتماداإل ال

اإ عالقة وجود نالحظ )16(الجدول من ة رت شر  المال رأسل قو جودة  مع الزوني المال رأس و ال
ااإل معامل بلغ حیث ،المنتجات ـة داللة مستو  عند) 0.682( لبیرسون  رت  ما  ،)P≤0.01( معنـو

شر  المال رأس أن الجـدول نتائج تبین مته ما فسـران الزوني المال رأس و ال این من) ٪46.6(  ق  الت
ة و ،جودة المنتجات في ق ليال المال رأس أن و .أخر  عوامل إلى ترجع ال س ه  ظل في تأثیر له ل

ر  المال رأس عادأ من النوعین هاذین وجود این تحلیل من الحظن ما ،الف مة أن) ANOVA( الت  ق
اراإل ة داللة ذات هي و) 33.57(بلغت قد Fاإلحصائي خت   ).α=0.01( مستو  عند إحصائ
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  .نحداراإل  تحلیل نتیجة: )17(الجدول
  

  النموذج
ة ار ة  المعامالت غیر المع ار   T  المعامالت المع

  
  مستو الداللة

Sig  معامالت المتغیرات 
A 

ار   Bêta  الخطأ المع

  .الثابت1
شر  المال رأس   ال

1.181  
0.733  

0.419  
0.100  

  
0.638  

2.817  
7.319  

0.006  
0.000  

  . الثابت2
شر  المال رأس   ال
ونيال المال رأس   ز

0.669  
0.457  
0.397  

0.437  
0.135  
0.136  

  
0.398  
0.341  

1.529  
3.398  
2.908  

0.130  
0.001  
0.005  

ع المتغیر( جودة المنتجات   )التا

شر  رأس أن نالحظ )17( الجدول من عد  على إیجابي معنو  تأثیر لهما المال الزوني رأسو  المال ال
  . المنتجاتجودة 
شر  المال رأس أن حیث ل یؤثر ال اشر ش    ) P≤ 0.01)،B=0.398 إیجابي م

ل یؤثر الزوني المال رأس و  اشر ش   ) P≤ 0.01)،B=0.341 إیجابي م
ه و شر  رأسل أن القول نستطع عل مة جودة المنتجات على أثر المال ال المال  رأس من أكبر ق

ر  رأسعاد أ فإن سب مما و ،الزوني ست المال الف  جودة المنتجات تحقی في الدور نفس لها ل
شر  المال رأس أن تضحإ حیث ،مؤسسةلل اشرة صورة انساهم الزوني المال رأس و ال  سینتح في م

ز المؤسسة أن على فسر الذ و المنتجات، جودة شر  المال رأس على تعتمد و تر  المیزة تحقی في ال
ة ة خالل من التنافس ضا ،الفر روح تكرس و التعاوني الجماعي العمل سالیبأ تنم  المعرفة تفعیل أ
ة بیئة إیجاد و العمل طرق  لتحسین ة الخبرات نقل و توثی و تفاعل ة التراكم تس  أثناء و من الم
ة الممارسة ما أما. الیوم لي رأسعد  یخص ف اشرة صورة ساهم ال أنه نالحظ فإننا المال اله  في م

عود  جودة المنتجات سینتح عض األلى إو هذا  ان من جهةضعف التنسی بین العاملین في  و من  ،ح
ة داخل المؤسسة ة المراق ة ضعف صالح ة التالي  و ،جهة ثان ة و نقبل الفرض ة الصفر نرفض الفرض

ة داللة ذات عالقة التي تنص على وجود البدیلة ر  المال رأسعاد أ مساهمة تبرز معنو  جودة في الف
ة مستو  عند دراسةالمحل  المؤسسة منتجات                          )".α=0.05(معنو

ة داللة ذات عالقة توجد ال  * ر  المال رأس عادأ مساهمة تبرز معنو عةاإل في الف ة السر  ستجا
رة -ابل جنرال فرع – الكوابل صناعة مؤسسة   .س
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عاد المتدرج نحداراإل  نتائج تحلیل: )18(الجدول ر  المال رأس أل عةاإل و الف ة السر   .ستجا
مستو 
ة  المعنو

مة  أخط  Fق
 ) (SEالتقدیر

معامل التحدید 
  المصحح

معامل 
 التحدید

معامل 
اطاإل   رت

 النموذج

0.000  48.75  0.464  0.377  0.385    زونيالمال ال رأس  0.620

0.000  28.11  0.452 
0.407  
  0.422 

0.650  
 

   الزوني المال رأس
شر المال  رأس  ال

احثة عدادإ من: المصدر   spss برنامج مخرجات على عتماداإل ال

ة لإوجود عالقة  إلى )18(و تشیر نتائج الجدول ا قو مع  شر المال ال رأسو  زونيالمال ال رأسرت
ة السرعةاإل ا لبیرسون (، حیث بلغ معامل اإلستجا ـة ( ) عند مستو 0.650رت )،  P≤0.01داللة معنـو

شر المال  رأسو  الزونيالمال  رأسما تبین نتائج الجـدول أن  مته (  ال ) من ٪42.2فسـران ما ق
این في  ة السرعةاإلالت ليالمال ال رأس، و أن ستجا س له تأثیر في ظل وجود هاذین النوعین من  ه ل

این ( رأسعاد أ ما نالحظ من تحلیل الت  . ر مة اإلANOVAالمال الف ار اإلحصائي) أن ق قد  Fخت
ة عند مستو (28.11بلغت(   ).α=0.01) و هي ذات داللة إحصائ

  .نحداراإل  تحلیل نتیجة: )19(الجدول
  

  النموذج
ة ار ة  المعامالت غیر المع ار   T  المعامالت المع

  
  مستو الداللة

Sig  معامالت المتغیرات 
A 

ار   Bêta  الخطأ المع

  .الثابت1
  زونيال المال رأس

1.139  
0.730  

0.439  
0.105  

  
0.620  

2.593  
6.983  

0.011  
0.000  

  . الثابت2
  الزوني المال رأس
شر  المال رأس   ال

0.767  
0.504  
0.316  

0.460  
0.143  
0.141  

  
0.429  
0.272  

1.668  
3.517  
2.233  

0.099  
0.001  
0.028  

عةاإل ة السر ع المتغیر( ستجا   )التا

شر  المال رأس و الزوني المال رأس أن نالحظ )19( الجدول من  عد على إیجابي معنو  تأثیر لهما ال
ة السرعة.اإل   ستجا

ل یؤثر زونيال المال رأس أن حیث اشر ش   ) P≤ 0.01)،B=0.429 إیجابي م
ل یؤثر شر ال المال رأس و اشر ش   ) P≤ 0.01)،B=0.272 إیجابي م

ه  نو عل ة السرعةاإلأثر على  زونيالمال ال رأسالقول أن ل م مة أكبر من  ستجا المال  رأسق
ست لها نفس الدور في تحقی  رأسعاد أ، و مما سب فإن شر ال ر ل ة السرعةاإلالمال الف  ستجا
اشرة في  شر المال ال رأسو  زونيالمال ال رأستضح أن إ، حیث مؤسسةلل صورة م ة اإلساهمان  ستجا

فسر على أن السرعة ز و تعتمد على  المؤسسة، و الذ  في تحقی المیزة  زونيالمال ال رأستر
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ة من خالل العمل  ةاإلعلى التنافس او  السرعة ستجا  تبذلضا أ، الزائن قتراحاتإ و مالحظات و لش
عد والئهم ضمان و الزائن مع العالقة لتوطید طاقتها أقصى المؤسسة ما یخص  المال  رأس. أما ف

اشرة في  صورة م ساهم  لي فإننا نالحظ أنه ال  ة السرعةاإلاله  متالكإ نأ إلىو هذا راجع  ،ستجا
ة التجهیزات أحدث  ستغاللإ على القدرة هناك تكون  أن یجب بـل افغیر   وحدهو المعدات  التكنولوج
التالي  ،الموارد هذه ة البدیلة التي تنص على وجود عالقة و  ة و نقبل الفرض ة الصفر نرفض الفرض

ة تبرز مساهمة  ر في  رأسعاد أذات داللة معنو عةاإلالمال الف ة السر محل  المؤسسة ستجا
ة( دراسةال                          )".α=0.05عند مستو معنو
ة داللة ذات عالقة توجد ال  * ر  المال رأسعاد أ مساهمة تبرز معنو  مؤسسة بداعاإل في الف

رة -ابل جنرال فرع – الكوابل صناعة   .س
عاد المتدرج نحداراإل  نتائج تحلیل: )20(الجدول ر  المال رأس أل   .بداعاإل و الف

مستو 
ة  المعنو

مة خطا   Fق
 ) (SEالتقدیر

معامل التحدید 
  المصحح

معامل 
 التحدید

معامل 
اط  االرت

 النموذج

0.000  69.24  0.493 
0.463  
  0.470 

0.686  
 

شر المال  رأس  ال

احثة عدادإ من: المصدر   spss برنامج مخرجات على عتماداإل ال

اإ عالقة وجود نالحظ )20(الجدول و من خالل ة رت شر  المال رأسل قو  بلغ حیث ،بداعاإل مع ال
ااإل معامل ـة داللة مستو  عند) 0.686( لبیرسون  رت  أن الجـدول نتائج تبین ما  ،)P≤0.01( معنـو
شر  المال رأس این من) ٪47(  مقدراه ما لوحده  فسـر ال ة و ،بداعاإل في الت ق  عوامل إلى ترجع ال

لي المال رأسو الزوني  المال رأس أن و .أخر  س اله  عادأ من النوع هذا وجود ظل في تأثیر ماله ل
ر  المال رأس این تحلیل من نالحظ ما. الف مة أن) ANOVA( الت اراإل ق  قد Fاإلحصائي خت
ة داللة ذات هي و) 69.24(بلغت  ).α=0.01( مستو  عند إحصائ

  .نحداراإل  تحلیل نتیجة: )21(الجدول
  

  النموذج
ة ار ة  المعامالت غیر المع ار   T  المعامالت المع

  
  مستو الداللة

Sig  معامالت المتغیرات 
A 

ار   Bêta  الخطأ المع

  . الثابت1
شر  المال رأس   ال

0.249  
0.924  

0.467  
0.111 

  

  
0.686  

0.543  
8.321  

  

0.595  
0.000  

  
ع المتغیر( بداعاإل   )التا

شر  المال رأس أن نالحظ )21( الجدول من   .بداعاإل عد على إیجابي معنو  تأثیر له ال
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شر  المال رأس نأحیث  ل یؤثر ال اشر ش   )P≤ 0.01)،B=0.686 إیجابي م
ه و ن عل ر  رأسعاد أ نأ معنى ،بداعاإل على أثر شر ال المال رأسل أن القول م ست المال الف  لها ل

اشرة المساهمة تظهر عاداأل ل بین من أنه تضحإ حیث ،المؤسسة بداعاإل في الدور نفس  رأسل الم
شر  ص على بیرة قدرة لدیهم عمال متلكت المؤسسة أن على فسر الذ و ،بداعاإل في المال ال  تشخ
الت ابها  معرفة و المش اشرة صورة تساهم التي تلك خاصةأس  حیث المنافسین، عن منتوجها تمیز في م

ارإ في المؤسسة نجاح أن ة المدخالت خت ات تنفیذ و المعرف  تحقی إلى یؤد فؤة و فاعلة صورة العمل
ة مخرجات صورة في متمیز أداء مة تحقی و جودة ذات معرف ة ق ة أما .عال اقي النس  ال فهي عاداأل ل

ة نرفض التالي و ،بداعاإل في بیر بدور تساهم ة الفرض ة نقبل و الصفر  تنص التي البدیلة الفرض
ة داللة ذات عالقة وجود على ر  المال رأسعاد أ مساهمة تبرز معنو  محل المؤسسة بداعاإل في الف
ة مستو  عند دراسةال   )". α=0.05(معنو
ة داللة ذات عالقة توجد ال *  ر  المال رأسعاد أ مساهمة تبرز معنو ة في الف  تحقی المیزة التنافس

رة -ابل جنرال فرع – الكوابل صناعة مؤسسة    .س
عاد المتدرج نحداراإل  نتائج تحلیل: )22(الجدول ر  المال رأس أل ةالمیزة  و الف   .التنافس

مستو 
ة  المعنو

مة خطا   Fق
 ) (SEالتقدیر

معامل التحدید 
  المصحح

معامل 
 التحدید

معامل 
اطاإل   رت

 النموذج

0.000  89.06  0.360  0.527  0.533    زونيالمال ال رأس  0.730

0.000  53.97  0.343 
0.573  
  0.584 

0.764  
 

   الزوني المال رأس
شر المال  رأس  ال

احثة عدادإ من: المصدر   spss برنامج مخرجات على عتماداإل ال

اإ عالقة وجود إلى )22(الجدول نتائج تشیر و ة رت شر  المال رأس و الزوني المال رأسل قو  مع ال
ة ااإل معامل بلغ حیث ،المیزة التنافس ـة داللة مستو  عند) 0.764( لبیرسون  رت   ،)P≤0.01( معنـو

شر  المال رأس و الزوني المال رأس أن الجـدول نتائج تبین ما مته ما فسـران ال  من) ٪58.4(  ق
این ة في الت لي المال رأس أن و ،المیزة التنافس س اله  عادأ من النوعین هاذین وجود ظل في تأثیر له ل
ر  المال رأس این تحلیل من نالحظ ما. الف مة أن) ANOVA( الت اراإل ق  قد Fاإلحصائي خت
ة داللة ذات هي و) 53.97(بلغت   ).α=0.01( مستو  عند إحصائ

  
  

  .نحداراإل  تحلیل نتیجة: )23(الجدول
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  النموذج

ة ار ة  المعامالت غیر المع ار   T  المعامالت المع
  

  مستو الداللة
Sig  معامالت المتغیرات 

A 

ار   Bêta  الخطأ المع

  .الثابت1
  الزوني المال رأس

0.968  
0.767  

0.341  
0.081  

  
0.730  

2.836  
9.437  

0.006  
0.000  

  . الثابت2
  الزوني المال رأس
شر  المال رأس   ال

0.582  
0.533  
0.328  

0.348  
0.109  
0.107  

  
0.508  
0.316  

1.672  
4.906  
3.058  

0.099  
0.000  
0.003  

ة ع المتغیر( المیزة التنافس   )التا

شر  المال رأس و الزوني المال رأس أن نالحظ )23( الجدول من  عد على إیجابي معنو  تأثیر لهما ال
ل ة    .المیزة التنافس

ل یؤثر زونيال المال رأس أن حیث اشر ش   ) P≤ 0.01)،B=0.508 إیجابي م
ل یؤثر شر ال المال رأس و اشر ش   ) P≤ 0.01)،B=0.316 إیجابي م

ه  نو عل ةأثر على  زونيالمال ال رأسالقول أن ل م مة أكبر من  المیزة التنافس ، و شر المال ال رأسق
ست لها نفس الدور في تحقی  رأسعاد أمما سب فإن  ر ل ةالمال الف ، حیث مؤسسةلل المیزة التنافس

اشرة في  شر المال ال رأسو  زونيالمال ال رأستضح أن إ صورة م ة المیزة تحقیساهمان  ، و التنافس
فسر على أن  امهامن خالل  التمیزفي تحقی  زونيالمال ال رأستعتمد على  المؤسسةالذ   بإجراء ق

ة توقعاتهم و المتنوعة الزائن حاجات على للتعرف مستمرة ستطالعاتإ  يتلقتعمل على ضا أ ،المستقبل
عد المؤسسة مع تعاملهم في جیدة معاملة الزائن ما یخص  لي فإننا نالحظ أنه ال  رأس. أما ف المال اله

اشرة في  صورة م ة المیزة تحقیساهم   ستعمالإ على األفراد قدرة عدم إلىو هذا راجع  ،التنافس
ا  تعتمدال  المؤسسةعلى أن  هذا فسر ضاأ ،الحقا منها ستفادةاإل جلأ من المعارف لتخزن التكنولوج

انات قواعد على ات و الب  المختلفة البرامج فهم على الفرد قدرة لعدم عود هذا و منتجاتها لتمییز البرمج
التالي  ،المهام إلنجاز ة البدیلة التي تنص على وجود عالقة و  ة و نقبل الفرض ة الصفر نرفض الفرض

ة تبرز مساهمة  ر في  رأسعاد أذات داللة معنو ة لالمال الف محل  مؤسسةلتحقی المیزة التنافس
ة( دراسةال                  )".α=0.05عند مستو معنو
قة النتائج خالل من و ن علیها تحصلنا التي السا ر  رأسعاد أ مساهمة تلخص م  في تحقی المال الف

ة   .الموالي الجدول في المیزة التنافس
  

عادنحدار المتدرج :  ملخص نتائج تحلیل اإل )24(الجدول رقم  ر  المال رأس أل   الف
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ة المیزة تحقی في   التنافس

عاد المیزة أ
ة   التنافس

ر  رأسعاد أ  المال الف
اشر التي لها تأثیر  على م

ةأ   عاد المیزة التنافس

اط معامل اإل  Rرت

(Pearson) 

  معامل التحدید
2R 

  معامل التحدید
  المصحح

شر و  رأس  التكلفة المنخفضة  رأسالمال ال
 المال الزوني

0.713  0.509  0.496  

شر  المال رأس  جودة المنتجات  رأس و ال
 الزوني المال

0.682  0.466  0.452  

ة السرعةاإل  رأسالمال الزوني و  رأس  ستجا
شر   المال ال

0.650  0.422  0.407  

شر  رأس  بداعاإل   0.463  0.470  0.686 المال ال
احث قة عتماداإل ةالمصدر: من إعداد ال ة السا   .على نتائج الجداول اإلحصائ

ر  رأس أنواع أن نالحظ )24( الجدول خالل من ست المال الف  ل في تؤثر ال و ،مساهمةال نفس لها ل
ةأ ااإل عالقة من الرغم عاد المیزة التنافس  الداللة مستو  عند (Spearman)مصفوفة أظهرتها التي رت

(P≤0.01)، ة عاداأل وجود ظل في أنه النتائج أظهرت حیث س ر  رأسل الرئ  ،المؤسسة في المال الف
اشر تأثیر لها ون  التي األنواع فإن ة المیزة عادأ في م  أن معنى خر،آ إلى عد من تختلف التنافس
ة المیزة عادأ من عد لكل الداعمة واعاألن  من معین نوع دعم إلى حتاج عنصر ل أن و تختلف التنافس
ر  رأس نواعأ شر  رأس ظهر و ،المال الف ة عادأل دعما األنواع أكثر المال ال  مؤسسة المیزة التنافس

ة المیزة عادأ في التأثیرات كبرأ له انت الذ  ،الكوابل صناعة  الذ الوحید أنه ما ،رعةاأل التنافس
  .المؤسسة في بداععد اإل یدعم

ة جهة من  ة المیزة عادأ في التأثیر نفس له المال الزوني رأس نجد ثان المال  رأس مع شترك و التنافس
شر  ض التكالیف في مساهمةال حیث من ال  المؤسسةهداف التي تسعى األ أهم من تعد التي تخف
قها ة السرعة لحاجات الزائناإلعد تحسین جودة المنتجات و  في و ،لتحق ظهر  ،ستجا  أفي حین لم 

 التي )2007 امل الحواجرة(  دراسة مع تختلف النتائج هذه بداعالمال الزوني على تحقی اإل رأسثر لأ
س تر    .بداعثر في تحقی اإلأصول غیر الملموسة لها ن األأكدت نتائجها أحیث  ذلك ع
ه توصلت ما مع النتائج هذه تتف ما ةأ  منها) Bontis 2000( دراسة إل شر  المال رأس هم ارهإب ال  عت

   .المؤسسة في بداعاإل و بتكاراإل مصدر
اب نالحظ ما اشر  تأثیر عالقة أل الكلي الغ لي رأسل ةم ةأ ل في المال اله  لم و ،عاد المیزة التنافس

ة المیزة عادأ من أ في دعمه و مساهمته ظهر اإ عالقة وجود من الرغم التنافس  داللة ذات رت
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ة ااإل مصفوفة في معنو  بتأثیر مقارنة تظهر ال مساهمته أن على یترجم ما هو و (Spearman) رت
. رأس أنواع مختلف ر    المال الف

قة الدراسات من مجموعة مع تتف النتائج هذه لي  رأس ضعف إلى توصلت التي السا  فيالمال اله
ة لل تحقی ان دراسة( منها مؤسسةالمیزة التنافس     ).Bontis2000 ،2011شع
عاد تأثیر أكبر نجد أخر  جهة من ر  رأس أل ةأ مختلف في المال الف عد  في ان عاد المیزة التنافس

ة التكلفة المنخفضة سر ( دراسة مع تتف نتیجة هي و )%50.9( بنس م و معن إم براه
ة حیث من )2006المعاضید ة أهم ض التكالیف عمل  في جاءت مساهمة ضعفأ و ،المؤسسة في تخف
ة السرعةعد اإل ة ستجا  تطورات مع التكیف في المؤسسةقدرة  ضعف إلى ُترد التي و ،)%42.2(بنس
  .)2010حمد محمد الفیوميأ( دراسةو  )2009 ( فلح حسن فلحدراسةو هي نتیجة تتف مع  السوق 

د دراسةال إلیها توصلت التي النتائج فإن أخیرا و ر  رأسعاد أ أن تؤ ل تؤثر المال الف  إیجابي ش
اشر ةأ على م ة ختلفتإ حیث ،عاد المیزة التنافس  تأثیر ظهر لم حین في ،خرآ إلى عد من التأثیر نس
لي رأس ة المیزة عادأ من عد أ على المال اله   .التنافس

ةإ  -2 ة الثان س ة الرئ ار الفرض  :خت
H0: "  حوثینإال توجد فروق ذات داللة ة لتصورات الم ر لد  رأسحول مستو  حصائ المال الف

ة". دراسةالمحل  المؤسسة ف ة و الوظ   تعز للمتغیرات الشخص
ة األإنتائج   -أ ة الفرع ار الفرض ةإ داللة ذات فروق  توجد ال ":)H01(ولىخت  لتصورات حصائ

حوثین ر  المال رأس مستو  حول الم  .تعز لمتغیر الجنس" دراسةال محل المؤسسة لد الف
ة تم إل ار هذه الفرض ارإستخدام إخت ) و Independent- Samples T-Testللعینات المستقلة ( Tخت

التالي25انت النتائج موضحة في الجدول(  (:  
ارإنتائج  :)25الجدول( حوثین حول مستو  Tخت ر حسب متغیر الجنس. رأسللفروق في تصورات الم   المال الف

مة    مستو الداللة المعتمد  مستو الداللة المحسوب Tق
0.081  0.936  0.05  
اإلإمن  :المصدر احثة   SPSSعتماد على مخرجات برنامج عداد ال

مة أ) نجد 25من خالل النتائج الموضحة في الجدول( ة ( Tن ق ) و مستو الداللة 0.081المحسو
شیر  ،كبر من مستو الداللة المعتمدأ) و هو 0.936(المحسوب  عدم وجود فروق ذات  إلىو هذا ما 

ة عند مستو داللة(إداللة  حوثین حول 0.05حصائ ر  المال رأس مستو ) في تصورات الم لد  الف
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ور و اإل ،صناعة الكوابل تعز لمتغیر الجنس مؤسسة ناث في تصوراتهم عني ذلك وجود تجانس بین الذ
ر لد  رأسحول مستو  ة و بذلك  ،دراسةالمحل  المؤسسةالمال الف ة الصفرة الفرع نقبل الفرض

ة البدیلة لها.األ   ولى و نرفض الفرض
ارإ نتائج   -ب ة خت ة الفرض ة الفرع ةإ داللة ذات فروق  توجد ال):" H02( الثان  لتصورات حصائ

حوثین ر  المال رأس مستو  حول الم  ".السن لمتغیر تعز  دراسةال محل المؤسسة لد الف
ة تم إل ار هذه الفرض این األإخت انت النتائج (One Way ANOVAحاد ستخدام تحلیل الت ) و 

  ).26موضحة في الجدول(
این األ :)26الجدول( حوثین حول مستو ) إل(ANOVAحادنتائج تحلیل الت ار الفروق في تصورات الم المال  رأسخت

ر حسب متغیر السن.   الف
این عات  مصدر الت ة  مجموع المر عاتمتوسط   درجات الحر مة  المر ة Fق   مستو الداللة  المحسو
    0.210  3  0.630  بین المجموعات

0.951  
  

  0.221  76  16.784  داخل المجموعات  0.421
  /  79  17.414  المجموع

احثة عدادإ من: المصدر   SPSS برنامج مخرجات على عتماداإل ال

ارإن أ) نجد 26من خالل النتائج الواردة في الجدول( ة إظهر عدم وجود فروق ذات داللة  Fخت حصائ
مة  ،)٪95عند مستو ثقة ( ة( Fحیث بلغت ق انت(و الداللة اإل ،)0.951المحسو ة  ) 0.421حصائ

شیر 0.05كبر من مستو الداللة المعتمد(أو هي  ثر لمتغیر السن على أوجود عدم  إلى) و هذا ما 
حوثین حول مستو  ر لد  رأستصورات الم ع اإل نأحیث  ،دراسةالمحل  المؤسسةالمال الف طارات جم

ر لد  رأستجاه مستو إختالف الفئات العمرة یتوافقون في وجهة نظرهم إو ب محل  المؤسسةالمال الف
ة نقبل بذلك و ،دراسةال ة الصفرة الفرض ةال الفرع ة نرفض و ثان   .لها البدیلة الفرض
ارإنتائج  -ت ة خت ة الفرض ة داللة ذات فروق  توجد ال):" H03( لثةالثا الفرع  لتصورات إحصائ

حوثین ر  المال رأس مستو  حول الم  ".المؤهل العلمي لمتغیر تعز  دراسةال محل المؤسسة لد الف
ارإل ة هذه خت این تحلیل ستخدامإ تم الفرض  النتائج انت و) (One Way ANOVA حاداأل الت

 ).27(الجدول في موضحة
این األ :)27الجدول( حوثین حول مستو ) إل(ANOVAحادنتائج تحلیل الت ار الفروق في تصورات الم المال  رأسخت

ر حسب متغیر ال   .مؤهل العلميالف
این عات  مصدر الت ة  مجموع المر عات  درجات الحر مة  متوسط المر ة Fق   مستو الداللة  المحسو
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    0.303  2  0.606  بین المجموعات
1.388  

  
  0.218  77  16.807  داخل المجموعات  0.256

  /  79  17.414  المجموع
احثة عدادإ من: المصدر   SPSS برنامج مخرجات على عتماداإل ال

ارإ نأ نجد) 27(الجدول في الواردة النتائج خالل من ةإ داللة ذات فروق  وجود عدم ظهر Fخت  حصائ
مة بلغت حیث ،)٪95( ثقة مستو  عند ة F ق ةاإل الداللة و ،)1.388(المحسو  و) 0.256(انت حصائ
 مؤهل العلميال لمتغیر ثرأ وجود عدم إلى شیر ما هذا و) 0.05(المعتمد الداللة مستو  من كبرأ هي
حوثین تصورات على ر  المال رأس مستو  حول الم عني  ،دراسةال محل المؤسسة لد الف نه رغم أمما 

حملها  ختالفإ اتهم متقارةإن أال إفراد العینة أنوع الشهادة التي  عاده  رأستجاه إ جا أ ر  المال الف
ة نقبل بذلك و ،الثالثة ة الصفرة الفرض   .بدیلتها نرفض و لثةالثا الفرع
ارإنتائج  -ث ة خت ة الفرض عةال الفرع ةإ داللة ذات فروق  توجد ال):" H04( را  لتصورات حصائ

حوثین ر  المال رأس مستو  حول الم  عدد سنوات لمتغیر تعز  دراسةال محل المؤسسة لد الف
 ".الخبرة

ارإل ة هذه خت این تحلیل ستخدامإ تم الفرض  النتائج انت و) (One Way ANOVA األحاد الت
 ).28(الجدول في موضحة
این األ :)28الجدول( ار) إل(ANOVAحادنتائج تحلیل الت حوثین حول مستو  خت المال  رأسالفروق في تصورات الم

ر حسب متغیر    .عدد سنوات الخبرةالف
این عات  مصدر الت ة  مجموع المر عات  درجات الحر مة  متوسط المر ة Fق   مستو الداللة  المحسو
    0.300  3  0.899  بین المجموعات

1.379  
  

  0.217  76  16.515  داخل المجموعات  0.256
  /  79  17.414  المجموع

احثة عدادإ من: المصدر   SPSS برنامج مخرجات على عتماداإل ال
ارإ نأ نجد) 28(الجدول في الواردة النتائج خالل من ةإ داللة ذات فروق  وجود عدم ظهر Fخت  حصائ
مة بلغت حیث ،)٪95( ثقة مستو  عند ة F ق ةاإل الداللة و ،)1.379(المحسو  و) 0.256(انت حصائ
 عدد سنوات الخبرة لمتغیر ثرأ وجود عدم إلى شیر ما هذا و) 0.05(المعتمد الداللة مستو  من كبرأ هي
حوثین تصورات على ر  المال رأس مستو  حول الم نه أو تفسیر ذلك  ،دراسةال محل المؤسسة لد الف
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انت متماثلةإن أال إختالف سنوات الخبرة ألفراد العینة إرغم  اتهم لم تختلف و  ا جا  نقبل بذلك و ،تقر
ة ة الصفرة الفرض عةال الفرع ة البدیلة نرفض و را   .الفرض

ارإ نتائج -ج ة خت ة الفرض ة داللة ذات فروق  توجد ال):" H05( خامسةال الفرع  لتصورات إحصائ
حوثین ر  المال رأس مستو  حول الم عدد الدورات  لمتغیر تعز  دراسةال محل المؤسسة لد الف
ة ن  ".التكو

ارإل ة هذه خت این تحلیل ستخدامإ تم الفرض  النتائج انت و) (One Way ANOVA حاداأل الت
 ).29(الجدول في موضحة
این األ :)29الجدول( حوثین حول مستو ) إل(ANOVAحادنتائج تحلیل الت ار الفروق في تصورات الم المال  رأسخت

ر حسب متغیر  ةعدد الدورات الف ن   .التكو
این عات  مصدر الت ة  مجموع المر عات  درجات الحر مة  متوسط المر ة Fق   مستو الداللة  المحسو
    0.139  2  0.279  بین المجموعات

0.627  
  

  0.223  77  17.135  داخل المجموعات  0.537
  /  79  17.414  المجموع

احثة عدادإ من: المصدر   SPSS برنامج مخرجات على عتماداإل ال

ارإ نأ نجد) 29(الجدول في الواردة النتائج خالل من ةإ داللة ذات فروق  وجود عدم ظهر Fخت  حصائ
مة بلغت حیث ،)٪95( ثقة مستو  عند ة F ق ةاإل الداللة و ،)0.627(المحسو  و) 0.537(انت حصائ
عدد الدورات  لمتغیر ثرأ وجود عدم إلى شیر ما هذا و) 0.05(المعتمد الداللة مستو  من كبرأ هي

ة حوثین تصورات على التدرب ر  المال رأس مستو  حول الم عني  ،دراسةال محل المؤسسة لد الف هذا 
ة لم تؤثر على أ ات األإن عدد الدورات التدرب  مستو تجاه إنهم یتوافقون في وجهة نظرهم أحیث  فرادجا

ر  المال رأس ة نقبل بذلك و ،الف ة الصفرة الفرض   .بدیلتها نرفض و خامسةال الفرع
ارإنتائج  -د ة خت ة الفرض ةإ داللة ذات فروق  توجد ال):" H06( سادسةال الفرع  لتصورات حصائ

حوثین ر  المال رأس مستو  حول الم ات لمتغیر تعز  دراسةال محل المؤسسة لد الف  ".عدد الترق
ارإل ة هذه خت این تحلیل ستخدامإ تم الفرض  النتائج انت و) (One Way ANOVA حاداأل الت

 ).30(الجدول في موضحة
 

این األ :)30الجدول( حوثین حول مستو ) إل(ANOVAحادنتائج تحلیل الت ار الفروق في تصورات الم المال  رأسخت
ر حسب متغیر  اتالف   .عدد الترق
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این عات  مصدر الت ة  مجموع المر عات  درجات الحر مة  متوسط المر ة Fق   مستو الداللة  المحسو
    0.499  2  0.997  بین المجموعات

2.339  
  

  0.213  77  16.416  داخل المجموعات  0.103
  /  79  17.414  المجموع

احثة عدادإ من: المصدر   SPSS برنامج مخرجات على عتماداإل ال

ارإ نأ نجد) 30(الجدول في الواردة النتائج خالل من ةإ داللة ذات فروق  وجود عدم ظهر Fخت  حصائ
مة بلغت حیث ،)٪95( ثقة مستو  عند ة F ق ةاإل الداللة و ،)2.339(المحسو  و) 0.103(انت حصائ
ات لمتغیر ثرأ وجود عدم إلى شیر ما هذا و) 0.05(المعتمد الداللة مستو  من كبرأ هي  على عدد الترق

حوثین تصورات ر  المال رأس مستو  حول الم نه رغم قلة أو دلیل ذلك  ،دراسةال محل المؤسسة لد الف
ات في  ثیرة منها  مؤسسةالترق اب  المناصب إصناعة الكوابل و التي ترجع ألس ة  ا الترق و  اإلدارةرت

ة  ف ات األإن أال إالوظ انت متقارةجا ة نقبل بذلك و ،و متوافقة فراد  ة الصفرة الفرض   .سادسةال الفرع
ة الثالثةإ -3 س ة الرئ ار الفرض   :خت

H0" : ةإ داللة ذات فروق  توجد ال حوثین لتصورات حصائ ة مستو  حول الم  المؤسسة لد المیزة التنافس
ة للمتغیرات تعز  دراسةال محل ة و الشخص ف   ".الوظ

ة األإنتائج   -أ ة الفرع ار الفرض ةإ داللة ذات فروق  توجد ال ":)H01(ولىخت  لتصورات حصائ
حوثین ةالمیزة  مستو  حول الم  تعز لمتغیر الجنس". دراسةال محل المؤسسة لد التنافس

ة تم إل ار هذه الفرض ارإستخدام إخت ) و Independent- Samples T-Testللعینات المستقلة ( Tخت
التالي31انت النتائج موضحة في الجدول(  (:  

ارإنتائج  :)31الجدول( حوثین Tخت ة حسب متغیر الجنس. للفروق في تصورات الم   حول مستو المیزة التنافس

مة    مستو الداللة المعتمد  مستو الداللة المحسوب Tق
0.177 -  0.860  0.05  
اإلإمن  :المصدر احثة   SPSSعتماد على مخرجات برنامج عداد ال

مة أ) نجد 31من خالل النتائج الموضحة في الجدول( ة ( Tن ق الداللة ) و مستو -0.177المحسو
شیر  ،كبر من مستو الداللة المعتمدأ) و هو 0.860المحسوب ( عدم وجود فروق ذات  إلىو هذا ما 

ة عند مستو داللة(إداللة  حوثین حول 0.05حصائ ة مستو ) في تصورات الم لد  المیزة التنافس
ور و  و تماثل توافعني ذلك وجود  ،صناعة الكوابل تعز لمتغیر الجنس مؤسسة في  اإلناثبین الذ
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ة التيتصوراتهم حول مستو  ة الصفرة  ،دراسةالمحل  المؤسسة تحققها المیزة التنافس و بذلك نقبل الفرض
ة  ة البدیلة لها. األولىالفرع   و نرفض الفرض
ارإنتائج    -ب ة خت ة الفرض ة الفرع ةإ داللة ذات فروق  توجد ال):" H02( الثان  لتصورات حصائ

حوثین ة مستو  حول الم  ".السن لمتغیر تعز  دراسةال محل المؤسسة لد المیزة التنافس
ة تم إل ار هذه الفرض این األإخت انت النتائج (One Way ANOVAحاد ستخدام تحلیل الت ) و 

  ).32موضحة في الجدول(
این األ :)32الجدول( ار) إل(ANOVAحادنتائج تحلیل الت حوثین حول مستو  خت  المیزةالفروق في تصورات الم

ةال   حسب متغیر السن. تنافس
این عات  مصدر الت ة  مجموع المر عات  درجات الحر مة  متوسط المر ة Fق   مستو الداللة  المحسو
    0.159  3  0.477  بین المجموعات

0.568  
  

  0.280  76  21.286  داخل المجموعات  0.638
  /  79  21.763  المجموع

احثة عدادإ من: المصدر   SPSS برنامج مخرجات على عتماداإل ال

ارإن أ) نجد 32من خالل النتائج الواردة في الجدول( ة إظهر عدم وجود فروق ذات داللة  Fخت حصائ
مة  ،)٪95عند مستو ثقة ( ة( Fحیث بلغت ق انت(و الداللة اإل ،)0.568المحسو ة  ) 0.638حصائ

شیر 0.05كبر من مستو الداللة المعتمد(أو هي  ثر لمتغیر السن على أعدم وجود  إلى) و هذا ما 
حوثین حول مستو  ةتصورات الم عمار أ ن أ إلىو یرجع ذلك  ،دراسةالمحل  المؤسسةلد  المیزة التنافس

اتهمإال تؤثر على  دراسةالفراد عینة أ ة نقبل بذلك و ،جا ة الصفرة الفرض ةال الفرع ة نرفض و ثان  الفرض
  .لها البدیلة

ارإنتائج  -ت ة خت ة الفرض ةإ داللة ذات فروق  توجد ال):" H03( لثةالثا الفرع  لتصورات حصائ
حوثین ة مستو  حول الم  ".المؤهل العلمي لمتغیر تعز  دراسةال محل المؤسسة لد المیزة التنافس

ارإل ة هذه خت این تحلیل ستخدامإ تم الفرض  النتائج انت و) (One Way ANOVA حاداأل الت
  ).33(الجدول في موضحة
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این األ :)33الجدول( حوثین حول مستو ) إل(ANOVAحادنتائج تحلیل الت ار الفروق في تصورات الم  المیزةخت
ةال   .مؤهل العلميحسب متغیر ال تنافس

این عات  مصدر الت ة  مجموع المر عات  درجات الحر مة  متوسط المر ة Fق   مستو الداللة  المحسو
    0.224  2  0.448  بین المجموعات

0.810  
  

  0.277  77  21.314  داخل المجموعات  0.449
  /  79  21.763  المجموع

احثة عدادإ من: المصدر   SPSS برنامج مخرجات على عتماداإل ال

ارإ نأ نجد) 33(الجدول في الواردة النتائج خالل من ةإ داللة ذات فروق  وجود عدم ظهر Fخت  حصائ
مة بلغت حیث ،)٪95( ثقة مستو  عند ة F ق ةاإل الداللة و ،)0.810(المحسو  و) 0.449(انت حصائ
 مؤهل العلميال لمتغیر ثرأ وجود عدم إلى شیر ما هذا و) 0.05(المعتمد الداللة مستو  من كبرأ هي
حوثین تصورات على ة مستو  حول الم ع أحیث  ،دراسةال محل المؤسسة لد المیزة التنافس ن جم
ة یتوافقون في وجهة نظرهم اإل اتهم العلم مختلف مستو ة لد إطارات و   و ،المؤسسةتجاه المیزة التنافس

ة نقبل بذلك ة الصفرة الفرض   .بدیلتها نرفض و لثةالثا الفرع
ارإنتائج  -ث ة خت ة الفرض ةإ داللة ذات فروق  توجد ال):" H05( خامسةال الفرع  لتصورات حصائ

حوثین ة مستو  حول الم  ".سنوات الخبرةعدد  لمتغیر تعز  دراسةال محل المؤسسة لد المیزة التنافس
ارإل ة هذه خت این تحلیل ستخدامإ تم الفرض  النتائج انت و) (One Way ANOVA حاداأل الت

 ).34(الجدول في موضحة
این األ :)34الجدول( حوثین حول مستو ) إل(ANOVAحادنتائج تحلیل الت ار الفروق في تصورات الم  المیزةخت

ةال   .سنوات الخبرةعدد حسب متغیر  تنافس
این عات  مصدر الت ة  مجموع المر عات  درجات الحر مة  متوسط المر ة Fق   مستو الداللة  المحسو
    0.274  3  0.823  بین المجموعات

0.995  
  

  0.276  76  21.940  داخل المجموعات  0.400
  /  79  21.763  المجموع

احثة عدادإ من: المصدر   SPSS برنامج مخرجات على عتماداإل ال

ارإ نأ نجد) 34(الجدول في الواردة النتائج خالل من ةإ داللة ذات فروق  وجود عدم ظهر Fخت  حصائ
مة بلغت حیث ،)٪95( ثقة مستو  عند ة F ق ةاإل الداللة و ،)0.995(المحسو  و) 0.400(انت حصائ
 سنوات الخبرةعدد  لمتغیر ثرأ وجود عدم إلى شیر ما هذا و) 0.05(المعتمد الداللة مستو  من كبرأ هي
حوثین تصورات على ة مستو  حول الم عني  ،دراسةال محل المؤسسة لد المیزة التنافس ن هناك أمما 
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ات األإبین  تواف ة نقبل بذلك و ،سنوات الخبرةختالف عدد إفراد رغم جا ة الصفرة الفرض عةال الفرع  را
  .بدیلتها نرفض و
ارإنتائج  -ج ة خت ة الفرض ةإ داللة ذات فروق  توجد ال):" H05( خامسةال الفرع  لتصورات حصائ

حوثین ة مستو  حول الم عدد الدورات  لمتغیر تعز  دراسةال محل المؤسسة لد المیزة التنافس
ة ن  ".التكو

ارإل ة هذه خت این تحلیل ستخدامإ تم الفرض  النتائج انت و) (One Way ANOVA حاداأل الت
 ).35(الجدول في موضحة

این األ :)35الجدول( حوثین حول مستو ) إل(ANOVAحادنتائج تحلیل الت ار الفروق في تصورات الم  المیزةخت
ةال ةحسب متغیر  تنافس ن   .عدد الدورات التكو

این عاتمجموع   مصدر الت ة  المر عات  درجات الحر مة  متوسط المر ة Fق   مستو الداللة  المحسو
    0.206  2  0.412  بین المجموعات

0.743  
  

  0.277  77  21.350  داخل المجموعات  0.479
  /  79  21.763  المجموع

احثة عدادإ من: المصدر   SPSS برنامج مخرجات على عتماداإل ال

ارإ نأ نجد) 35(الجدول في الواردة النتائج خالل من ةإ داللة ذات فروق  وجود عدم ظهر Fخت  حصائ
مة بلغت حیث ،)٪95( ثقة مستو  عند ة F ق ةاإل الداللة و ،)0.743(المحسو  و) 0.479(انت حصائ
عدد الدورات  لمتغیر ثرأ وجود عدم إلى شیر ما هذا و) 0.05(المعتمد الداللة مستو  من كبرأ هي

ة حوثین تصورات على التدرب ة مستو  حول الم  نأ عني مما ،دراسةال محل المؤسسة لد المیزة التنافس
اتإ بین و تواف تجانس هناك ة التي قاموا بها عدد ختالفإ رغم فراداأل جا  نقبل بذلك و ،الدورات التدرب

ة ة الصفرة الفرض   .بدیلتها نرفض و خامسةال الفرع
ارإنتائج  -ح ة خت ة الفرض ةإ داللة ذات فروق  توجد ال):" H06( سادسةال الفرع  لتصورات حصائ

حوثین ة مستو  حول الم ات لمتغیر تعز  دراسةال محل المؤسسة لد المیزة التنافس  ".عدد الترق
ارإل ة هذه خت این تحلیل ستخدامإ تم الفرض  النتائج انت و) (One Way ANOVA حاداأل الت

 ).36(الجدول في موضحة
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این األ :)36الجدول( حوثین حول مستو ) إل(ANOVAحادنتائج تحلیل الت ار الفروق في تصورات الم  المیزةخت
ةال اتعدد حسب متغیر  تنافس   .الترق

این عات  مصدر الت ة  مجموع المر عات  درجات الحر مة  متوسط المر ة Fق   مستو الداللة  المحسو
    0.391  2  0.781  بین المجموعات

1.434  
  

  0.272  77  21.981  داخل المجموعات  0.245
  /  79  21.763  المجموع

احثة عدادإ من: المصدر   SPSS برنامج مخرجات على عتماداإل ال

ارإ نأ نجد) 36(الجدول في الواردة النتائج خالل من ةإ داللة ذات فروق  وجود عدم ظهر Fخت  حصائ
مة بلغت حیث ،)٪95( ثقة مستو  عند ة F ق ةاإل الداللة و ،)1.434(المحسو  و) 0.245(انت حصائ
اتعدد  لمتغیر ثرأ وجود عدم إلى شیر ما هذا و) 0.05(المعتمد الداللة مستو  من كبرأ هي  على الترق

حوثین تصورات ة مستو  حول الم ة نقبل بذلك و ،دراسةال محل المؤسسة لد المیزة التنافس  الفرض
ة الصفرة     .بدیلتها نرفض و خامسةال الفرع

اتستنتاجات و إ :المطلب الثالث   دراسةال توص
طة من الجانب النظر  ذلك النتائج التي توصلت  ،یتضمن هذا الجزء تحدید النتائج المستن لیها إو 

ة دراسةال م هذا الجزء  ،قتراحات المالئمة لهذه النتائجو من ثم تحدید اإل ،المیدان جانبین  إلىلذا تم تقس
شمل النتائجالجانب األ :ساسیینأ ات.أ ،ول    ما الجانب الثاني فهو مخصص للتوص
   النتائج :والأ

ة لى مختلف األإعد التطرق  م ة و عرض  ،في الجزء النظر طر المفاه الدراسة المیدان ام  عد الق و 
انات حث حیث توصلنا من خالل ،تحلیل الب حث و إعدة نتائج ساهمت في حل  إلى هذا ال ة ال ال ش

مااإل اته. و ف ة عن تساؤالته و فرض مها أ إلىشارة یلي سوف نحاول اإل جا برز هذه النتائج التي تم تقس
ة. ،قسمین إلى   نظرة و میدان
ة -1  :النتائج النظر

ن ص م ة النقا في النظر  الجانب نتائج أهم تلخ   :الموال
ة لل رأسعد  - ة القدرات التنافس ر مصدر تولید و تنم ة لمختلف الموارد  ،مؤسسةالمال الف و قوة محر

 .اإلبداعبتكار و و مصدر اإل
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الدرجة األ رأسن إ - ر یرتكز  شر المال الف متلكه من معارف و مهارات  ولى على العنصر ال و ما 
ة ات الحدیثة التي و من ثم اإل ،عال صها من عقول جراءات و التقن تعتبر وسائل مساعدة لتحصیلها و تخل
 فراد.األ
ر من ندرة رأستعطي خصائص  - ة ،المال الف مة عال ة التقلید  ،و ق ة إو عدم قابل ان اره إ م صل أعت
ز جهودها في سبیل اإلأدارة یتطلب من اإل مؤسسةستراتیجي للإ المحافظة  تنمینه و و ستفادة منهن تر

ه  .عل
ة رأسن إ - ة تراكم ر عمل ستمرار و ذلك للخصائص التي یتمتع بها هذا و لكنها تتطلب اإل ،المال الف

 غیر الملموسة الفردة من نوعها. األصولالنمط من 
ة أ  المؤسسةن تدرك أضرورة  - شر ب رأسهم اره مصدر اإلإالمال ال ة  ،بتكار و اإلبداععت لغرض العنا

ره و تنمیته و اإل ة مستدامة.ستفه و تطو  ادة منه في خل میزات تنافس
ساهم في تحسین  رأسن إ - ر  ة إالمال الف  إلىن تطبی هذا المفهوم یؤد أحیث  ،المؤسسةنتاج

ض التكالیف و زادة أتوفیر وسائل عمل جدیدة من ش ة لها. ،المؤسسةراح أنها تخف  و زادة القدرة التنافس
ة تتعامل مع  - ة و الضرب ل  رأسو تهمل  ،المال الماد رأسالزالت القوانین المحاسب ش ر  المال الف

  بیر.
ا المعلومات بإقامة عالقات مع الزون تساعد وسائل اإل - نترنت و الموقع بواسطة اإل ،تصال و تكنولوج
 .مؤسسةلكتروني للاإل
ة - و ضمان والئه  ،زون من خالل قدرتها على تحقی رضا ال تساهم جودة الخدمة في تحقی میزة تنافس

 و التواصل في التعامل معها.
حل مشاكل الزون  - او  التالي محاولة التقلیل من المخاطر المحتملة  ،ساعد نظام الش ما یجعل مو 
عمل على  إلىو یؤد  ،المؤسسةشخاص راضین عن األ  المؤسسةكساب إتحقی والئهم و هذا بدوره 

و  ،داء الكلي لهارتفاع في مستو األإ إلىمما یؤد  ،المؤسسةالتمیز عن منافسیها و هو مفتاح نجاح 
ض من حجم التكالیف.  التالي زادة مستو رحیتها و التخف

یلة منتجات متنوعة ترضي تطلعات زائنها المؤسسةتمتلك  -   .تش
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ة -2 ق  :النتائج التطب
ة  دراسةالتوصلت  ة إلىالمیدان  :جملة النتائج التال

ر في  رأسن مستو أصورة عامة  اإلحصاء الوصفينتائج  أكدت - صناعة الكوابل  مؤسسةالمال الف
م أال إ ،ان مرتفعا اینت بین ق م على أ ن عناصره ت ة و ق و جاء ترتیبها على  ،قلأمن المتوسطات الحساب
ة األ رأس :النحو التالي شر  رأسثم  ،ولىالمال الزوني في المرت المال  رأسخیر و في األ ،المال ال

لي.  اله
ة في  - ن أالرغم من  ،كبر من الحاليأهتماما إ  دراسةالمحل  المؤسسةتتطلب عناصر المیزة التنافس

صورة عامة تشیر  م  إلىالنتائج  امال و عناصره حصلت على تقدیرات بین ق على من أ المتغیر 
م  ان ترتیبها على النحو التالي ،قلأالمتوسطات و ق ة األإجودة المنتجات  :حیث   ،ولىحتلت المرت

ة السرعة اإل ةإستجا ة الثان ة الثالثة التكلفة المنخفضة ،حتلت المرت ة األأ ،و في المرت انت ما المرت خیرة ف
 لإلبداع.

ونات  إلى دراسةالشارت أ - ة بین م عني  رأسوجود عالقات قو ر الثالث و هذا  ن هذه أالمال الف
عض و  عضها ال ونات تؤثر في  ون تؤد أن زادة أالم ونات  إلى م اقي م ر  رأسزادة  المال الف

عود على زادة و تحسین األ  داء.و الذ سوف 
شرةها دصناعة الكوابل على تأهیل موار  مؤسسةتعمل  - ر  ،ال ة مهاراتهم و تطو و ذلك من خالل تنم

عهم على اإل ،قدراتهم  بداع.و تشج
ةفي السنوات األ الكوابل صناعة  مؤسسةقامت  - ر منتجاتها الحال ة بتحسین و تطو و  ،خیرة الماض
  سواق.نتاج منتجات جدیدة و طرحها في األإ

و عددهم في تزاید  ،هو في تزاید مستمر مقارنة مع المنافسین الكوابل صناعة مؤسسةوالء الزائن ل -
 مستمر.

ة في  - م ع الوحدات التنظ بیر بین جم نها  ،الكوابل صناعة مؤسسةهناك تعاون و تنسی  و هذا ما م
فها.إمن زادة   نتاجیتها و تقلیل تكال

ز  - ادر عمل دائم و مستقر من خالل اإل الكوابل صناعة مؤسسةتر هتمام بتقلیل حجم على توفیر 
 عقود العمل المؤقتة.
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حوثین تصورات - ر  المال رأس مستو  حول الم  وفقا مرتفعة جاءت دراسةال محل المؤسسة في الف
اس اتهمإ متوسط بلغ ذإ ،دراسةال لمق ر  المال رأس عادأ عن جا  نحرافإب) 4.15( مجتمعة الف
ار   ).0.466(مع

ةإ داللة ذات عالقة وجود - ر  المال رأسل حصائ عاده الف ة المیزة تحقی في الثالثة أ  التنافس
اإ عالقة هناك نأ ذإ ،)0.01( الداللة مستو  عند دراسةال محل مؤسسةلل ة رت  هذین بین قو

ما). 0.764(بلغت المتغیرن ر  المال رأس متغیر فسر ف  في الحاصلة التغیرات من) ٪58.4( الف
ة المیزة مستو   .دراسةال محل مؤسسةلل التنافس

حوثین تصورات - ة المیزة مستو  حول الم  وفقا مرتفعة جاءت دراسةال محل المؤسسة في التنافس
اس اتهمإ متوسط بلغ ذإ ،دراسةال لمق ة المیزة عادأ عن جا  نحرافإب) 4.16( مجتمعة التنافس
ار   ).0.527(مع

اشرة مساندة توجد ال - لي رأسل م ةأ في مساهمته ُتبین المال اله  وجود ظل في عاد المیزة التنافس
ونات ر األ رأس م شر  رأس( خر و هيالمال الف  المال الزوني). رأس ،المال ال

ةإ داللة ذات فروق  وجود عدم - حوثین لتصورات) 0.05(الداللة مستو  عند حصائ  مستو  حول الم
ر  المال رأس ة للمتغیرات تعز  دراسةال محل المؤسسة لد الف ة و الشخص ف ة الوظ  الجنس،: التال
ة، الدورات الخبرة، سنوات العلمي، المؤهل السن، ات عدد التدرب  .الترق

ةإ داللة ذات فروق  وجود عدم - حوثین لتصورات) 0.05(الداللة مستو  عند حصائ  مستو  حول الم
ة المیزة ة للمتغیرات تعز  دراسةال محل المؤسسة لد التنافس ة و الشخص ف ة الوظ  الجنس،: التال
ة، الدورات الخبرة، سنوات العلمي، المؤهل السن، ات عدد التدرب  .الترق
ا ات :ثان   التوص

ذلك النتائج التي تم الحصول علیها  اإلطارلیها من إوفقا للنتائج التي تم التوصل  حث و  النظر لل
اناتمن واقع التحلیل اإل ة ،حصائي للب ات التال التوص   :تم الخروج 

ام  - شرة مؤسسةضرورة ق و الحفا علیها من خالل التدرب و  ،صناعة الكوابل بتحدیث قدراتها ال
ة.  الحوافز للحفا على الكوادر المدرة ذات الخبرة العال

م لقاءات  ،رض الواقعأعلى  زائنهاهتمامها بإ  الكوابل صناعة مؤسسةن تكثف أضرورة  - من خالل تنظ
 دورة معهم لتعزز العالقة معهم.
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متلكها  المؤسسةستثمار إالعمل على حسن  - مة  ،اإلطاراتللمعلومات و المعرفة التي  و جعلها ذات ق
 همیتها.أ و بدون ذلك تفقد المعرفة  ،للمستفدین

ة من  - م محاسب اس أضرورة وجود مفاه ر عند المحاسبین ألهمیته المتزایدة في  رأسجل ق المال الف
  .المؤسسات

لي لما له من  رأسهتمام باإل - ة في تحسین أ المال اله اكل  ،المؤسسةداء أهم ر اله من خالل تطو
ة و اللجوء  م ل أكثر مرونة إلىالتنظ  .المؤسسةو تعزز ثقافة  ه

ط التنافسي للأنشاء مصلحة تهتم بجمع المعلومات عن المنافسین من إ -  .مؤسسةجل تحلیل المح
ل فعال.إبتكار و بداع و اإللى اإلعن تشجع عمالها أ المؤسسةعلى  - ش ادرات   تخاذ الم
شف المعارف  المؤسسةتعزز عمل الفرق داخل  - ادل المعلومات للمساعدة على  و تسهیل نقل و ت

ة تس ة و تعمی المعارف الم ق ص بهدف تحسین األ ،التطب ن.أ داء و تقل اء التكو  ع
ر على  رأسضرورة التعامل مع  - سي و أالمال الف ه و  ،مؤسسةللستراتیجي إنه مورد رئ و الحفا عل

ل مستمر ش ره  ةو التأكید على  ،تطو ة لها. المؤسسةدوره في نجاح  أهم  و تحقی المیزة التنافس
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  :خالصة
ة  رأسمساهمة  دراسة إلىتطرقنا في هذا الفصل  عاده الثالثة في تحقی میزة تنافس أ ر  المال الف

ابل -صناعة الكوابل مؤسسةل رة -فرع جنرال  ر إلىو توصلنا  ،س    :عدة نتائج من بینها نذ
حوثین حول مستو *  ر في  رأستصورات الم جاءت مرتفعة وفقا  دراسةالمحل  المؤسسةالمال الف

اس  اتهم عن إذ بلغ متوسط إ ،دراسةاللمق ر مجتمعة المال رأسعاد أجا نحراف إ) ب4.15( الف
) ار   .)0.466مع

حوثین تصورات*  ة مستو  حول الم اس وفقا مرتفعة جاءت دراسةال محل المؤسسة في المیزة التنافس  لمق
اتهمإ متوسط بلغ ذإ ،دراسةال ة عادأ عن جا ار  نحرافإب) 4.16( مجتمعة المیزة التنافس  ).0.527(مع

ة لإوجود عالقة ذات داللة *  ة لل رأسحصائ عاده الثالثة في تحقی المیزة التنافس أ ر   مؤسسةالمال الف
ة بین هذین المتغیرن إن هناك عالقة أذ إ ،)0.05عند مستو الداللة ( دراسةالمحل  ا قو رت
ما فسر متغیر 0.764بلغت( ر ( رأس). ف ) من التغیرات الحاصلة في مستو المیزة ٪58.4المال الف

ة لل  .دراسةالمحل  مؤسسةالتنافس
ة عند مستو الداللة(إعدم وجود فروق ذات داللة *  حوثین حول مستو 0.05حصائ ) لتصورات الم
ر لد  رأس ة دراسةالمحل  المؤسسةالمال الف ة التال ف ة و الوظ  ،الجنس :تعز للمتغیرات الشخص
ة ،سنوات الخبرة ،المؤهل العلمي ،السن ات. ،الدورات التدرب  عدد الترق

ةإ داللة ذات فروق  وجود عدم* حوثین لتصورات) 0.05(الداللة مستو  عند حصائ  مستو  حول الم
ة المیزة ة للمتغیرات تعز  دراسةال محل المؤسسة لد التنافس ة و الشخص ف ة الوظ  السن، الجنس،: التال
ة، الدورات الخبرة، سنوات العلمي، المؤهل ات عدد التدرب  .الترق
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  خاتمة
حث لجوانب النظرةفي ا هتناولن من خالل ما تم ر و المیزة ألكل من موضوع ر  لل س المال الف

ة، و  الموضوعالد إلى ستناداإالتنافس طة  قة المرت ن ر أ تضحی ،راسات السا ة تكو ر أن عمل س المال الف
ة مهمة و  ةإهي عمل ل اإل ،ستراتیج ا المنظمة خاصة اإل دارات فيتتوقف على دعم و مساندة  دارة العل

ر و اإلن توجیهاتها هي المحدد األأل ات التحدیث و التطو ذا  ،بداعساسي لعمل شرة إو  دارة الموارد ال
ارهاإب ة ر اإل عت اشرة على بناء و تنم صفة م .أدارة المسؤولة  ر   س المال الف

حد ذاته أن تواجد ر أن تدرك المنظمات أخر یجب أمن جهة  عد هدفا  ر في المنظمة ال  س المال الف
ة ال تكمن في تَ و منه األ ،هداف المنظمةأ نما وسیلة لتحقی إو  ر في المنظمة أر ر فُ وَ هم س المال الف
ةستفادة من  معارفه المتمیزة و اإلدارة الجیدة له و التي تسمح بتحقی اإلبل تكمن في اإل ،فقط  ،ستراتیج

لها الضمني اآلمن خالل توفیر  ل معارفه من ش ات الالزمة و المساعدة على تحو لها الصرح إل لى ش
ل منتجات وخدماتالقابل  ة في ش جل تحقی التمیز أمن  ،و وضعه موضع التنفیذ للترجمة الماد

  التنافسي.
قاء ة ال ة لتحقی ثالث ات آن تتبنى أ ،التوسع ،النمو ،لذلك یتوجب على المنظمات الساع ة ل بناء و تنم

ر من خالل العمل على جذب و أر  شر المتمیز المورد ستقطابإس المال الف ارهإب ،ال ون  عت الم
ر أساسي لر األ مة نظرا لما له من ،س المال الف فاءة و  ق اتإو  ان یجاد میزة إیجابي في إثر أ و م

ة و المحافظة علیها في  ة التي ال ترحمإتنافس   المنظمات. طار البیئة التنافس
حث على  صفة عامة هو التفوق و التمیز الذ أما تعرفنا من خالل هذا ال ة  المیزة التنافس ن المقصود 

منافسیهاإتصل  ه المنظمة مقارنة  اغة و تطبی  ،ل ة معینة للتنافسإو الناتج عن ص تستغل  ،ستراتیج
ه من موارد و  طرقةإمن خاللها المنظمة ما تتمیز  ات  ان جل الحصول على منتجات و أمبدعة من  م

ة  ن للمنظمة أسواق جدیدة. و أكبر و تفتح لها أخدمات تحق لها حصة سوق م ن تحصل على میزة أنه 
ة مستمرة عبر الزمن من خالل  ة یجب أرعة خصائص أتنافس ر و أن تتوفر في ر أساس س المال الف

  :هي
ضیف ر أ مة أن  ر ق ونه نادرأو  ،لى المنظمةإس المال الف ن تقلیده من قبل أو  ،ن یتمیز  م ن ال 

ون ر أو  ،المنافسین ر مورد أن  ن أس المال الف م حیث ال   مورد أ ستبدالهإصیل في المنظمة 
افئ له.آ   خر م
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محاولة  ة التي جاءت  م النظرة على الواقع العملي لمؤسسة  إلسقاو من خالل الدراسة المیدان المفاه
ابل التي تتمتع ب -صناعة الكوابل بیرة في مجال تخصصهاإفرع جنرال  ة  ن مستو أتبین لنا  ،حتراف

ان مرتفعاأر  ر في المؤسسة محل الدراسة  طارات و لى وعي اإلإ األساسو یرجع ذلك  ،س المال الف
ةدراكهم إ ر أر  ألهم ع وظائف المنظمةعلى  تأثیرلما له من س المال الف ن مستو المیزة أما  ،جم

ان مرتفعا  ة المحققة لد المؤسسة محل الدراسة  عز ذلك  ،ضاأالتنافس ر  هتمامإلو  المؤسسة بتطو
وضحنا الدور المهم و المساهمة أخیر في األ ونتاج منتجات جدیدة و طرحها في السوق. إمنتجاتها و 
ة لمؤسسة صناعة الكوابلأیلعبها ر الفعالة التي  ر في تحقی المیزة التنافس فرع جنرال  -س المال الف

رة. –ابل    س
ة إلى و ة داللة ذات عالقة وجود قد خلصنا من الدراسة المیدان ر  المال لرأس إحصائ عاده الف  الثالثة أ
ة المیزة تحقی في ا عالقة هناك أن إذ ،)0.01( الداللة مستو  عند الدراسة محل للمؤسسة التنافس  إرت
ة ما). 0.764(بلغت المتغیرن هذین بین قو ر  المال رأس متغیر فسر ف  التغیرات من) ٪58.4( الف

ة المیزة مستو  في الحاصلة اشرة مساندة توجد ال  نه ألى إما توصلنا  .الدراسة محل للمؤسسة التنافس  م
لي المال لرأس عاد في مساهمته ُتبین اله ة المیزة أ ونات وجود ظل في التنافس ر  المال رأس م  الف

، المال رأس( هي و األخر  شر   ).الزوني المال رأس ال
   
حثآ   :فاق ال

ة خرجت بها من  ات مستقبل ال إش ع التي تطرح نفسها  احثة مجموعة من المواض ما یلي تعرض ال ف
  :خالل الدراسة و هي

ر على تطبی  سأثر ر أ -  دارة الجودة الشاملة.إالمال الف
مة للمؤسسة اإلأدور ر  - ر في خل الق ة.س المال الف  قتصاد
ر لتحسین أستراتیجي لر التسییر اإل -  داء المؤسسات.أس المال الف
ره.أواقع ر  - ر في المؤسسات الجزائرة و سبل تطو  س المال الف
ة ر أ  - ر في أهم مي.حداث إس المال الف ر التنظ  التطو
ر في تعزز اإلأدور ر  - مي.س المال الف  بداع التنظ
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  قائمة المراجع
ة :والأ   المراجع العر

 :الكتب  .أ
ان، هللا عبد ادإ - 1  تطبی و الجودة ثقافة ترسیخ نحو علمي، و نظر  مدخل الشاملة الجودة إدارة شع

 .2009 التوزع، و للنشر زهران دار األردن، التمیز، معاییر
، ثامر - 2 ر اتإ ال ، ستراتیج ازور  دار ردن،،األ عمان التسو  .2008 التوزع، و للنشر ال
اتإ حسن، عجالن حسین - 3 ة دارةاإل ستراتیج عة عمال،األ منظمات في المعرف  عمان، األولى، الط

 .2008 التوزع، و للنشر ثراءإ ردن،األ
ة،اإل المعلومات نظم الزعبي، علي حسن  - 4 عة ستراتیج  .2001وائل، دار عمان، ولى،األ الط
حي محمد وائل حمدان، بني محمد خالد - 5 ةاإل درس،إ ص ط و ستراتیج  عمان، ستراتیجي،اإل التخط

، دار ازور  .2007ال
ة - 6 ط ستراتیجيإ مدخل حسن، راو ة و لتخط شرة، الموارد تنم ندرة،اإل ال ة، الدار س  الجامع

2002- 2003.  
رت، - 7 فیدلي، بتس، أ، رو م عبد ترجمة د ةاإل دارةاإل الخزامي، الح ة المیزة بناء ستراتیج  ،التنافس

عة  .2008التوزع، و للنشر الفجر دار القاهرة، ولى،األ الط
تلي، رتشارد   - 8 ان و سان، د ، الرحمان عبد ترجمة ه اتإ العمالء دارةاإل توفی ل ستراتیج  تحو

ات ة، الى العمالقة الشر ز القاهرة، العالم ة الخبرات مر  .1998 لإلدارة، المهن
را - 9 ، مطلك ز ین دارةإ صالح، علي حمدأ الدور اتإ و التم ازور  دار األردن، الثقة، قتصاد  ال

 .2009 التوزع، و للنشر
رة الموارد دارةإ الرب، جاد محمد سید -10 ة و الف  قناة جامعة العصرة، عمالاأل منظمات في المعرف

س،  .2006السو
م، المعرفة، إدارة اسین، غالب سعد -11 ات، النظم، المفاه  و للنشر المنهج دار األردن، عمان، التقن

 .2007 التوزع،
، على سعد -12 ر  المال سأر  دارةإ العنز ازور  دار ردن،األ عمال،األ منظمات في الف  و للنشر ال

 .2009التوزع،
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ة اإلدارة اسین، غالب سعد -13 ازور  النشر دار األردن، ستراتیجي،إ مدخل: الدول ة، ال  العلم
1999. 

مان، -14 ع سامةأ سل احثین دلیل مین،أ ر انات حصائياإل التحلیل في ال  برنامج ستخدامإب للب
Minitab ، ،ة، جامعة مصر ة المنوف  .2007 التجارة، ل

ة،اإل دارةاإل جونز، جارث و شارلز -15  عبد محمد رفاعي رفاعي: مراجعة و ترجمة ستراتیج
 .2001للنشر، المرخ دار الراض، األول، الجزء حمد،أ سید محمد المتعال،

ة،اإل دارةاإل اسین، غالب سعد -16 ازور  دار عمان، ستراتیج ة ال  .2002التوزع، و للنشر العلم
اقي، عبد صالح -17 شرة، الموارد دارةإ ال ة الدار القاهرة، ال ع و للنشر الجامع  التوزع، و الط

1999. 
ر  المال سأر  ، صالح علي حمدأ المفرجي، حرحوش عادل -18 اسه طرق (الف  المحافظة سالیبأ و ق

ه عة ،)عل ة، ط ة المنظمة مصر، القاهرة، ثان ة العر  .2008 دارة،اإل للتنم
شرة الموارد دارةإ عقیلي، وصفي عمر -19  وائل دار  سورا، حلب، ستراتیجي،إ عد: المعاصرة ال

 .2005 للنشر،
، حمدأ عمر -20 عة الرادة، و التمیز لىإ الطر المعرفة دارةإ همشر  ردن،األ عمان، ولى،األ الط

 .2013 التوزع، و للنشر صفاء دار
ر السلمي، علي -21 ر بدون  المنظمات، تجدید و داءأ تطو اء دار البلد، ذ اعة ق  و النشر و للط

 .1998 التوزع،
م و دراسة یوسف، حسین الستار عبد -22 ر  المال سأر  تقی ات في الف بدون  ردن،األ عمال،األ شر

ر دار النشر  .2005،ذ
ر  المال سأر  القشى، ظاهر نور، الناصر عبد -23 ة،األ: الف اس، و هم  دراسة(فصاح،اإل و الق

رة ر دار النشر ردن،،األ)متعددة نظر وجهات من ف ر السنة. ،بدون ذ  بدون ذ
مي داءاأل زاید، عادل -24 ة المنظمة المستقبل، منظمة لىإ الطر: المتمیز التنظ ة العر  للتنم

 .2003 مصر، دراسات، و حوث دارةاإل
شرة الموارد دارةإ السلمي، علي -25 ة،اإل ال  .2001للنشر، غرب دار القاهرة، ستراتیج
ة المهارات بناء قحف، بوأ السالم عبد -26 ق ع فن في التسو ة الدار بیروت، التفاوض، و الب  الجامع

اعة  .2003 النشر، و للط
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، عدنان -27 حث مناهج قندیلي، عامر الجادر ات - العلمي ال حث أساس عة - العلمي ال  ولى،األ الط
 .2006التوزع، و للنشر وراق مؤسسة األردن، عمان،

ة،اإل اإلدارة الحسیني، حسن فالح -28 عة ستراتیج  .2000للنشر، وائل دار عمان، ولى،األ الط
ةاإل دارةاإل الحسیني، عدا حسن فالح -29 م،: ستراتیج اتها مداخله، مفاه عة المعاصرة، عمل  الط

ة،  .2006عمان، للنشر، وائل دار الثان
س -30 م عبد ترجمة ثور، جي ارل ماهوني، فرانس ة الخزامي، حمدأ الح  الجودة دارةإ ثالث

عة ،TQMالشاملة، ر بدون  ولى،األ الط ر بدون  البلد، ذ  .2000 النشر، دار ذ
ش، لعلي -31 م عة ،9000 یزوإ الشاملة الجودة إدارة بو ر بدون  األولى، الط ة دار البلد، ذ  الرا

 .2011التوزع، و للنشر
شرة الموارد في ستثماراإل الكفافي، جمالي محمد -32 ة، للمنافسة ال ة الدار القاهرة، العالم  الثقاف

 .2007 للنشر،
شرة، الموارد دارةإ رشید، فارس مازن  -33 ة منشر الراض، ال ت ان، م  .2001 العب
شرة الموارد ر، بوأ محمود مصطفى -34 ة، المیزة لتحقی مدخل ال ندرة، التنافس  الدار اإلس

ة،  .2004 الجامع
اتإ بناء طه، بوأ موسي ترجمة مخیر، مینأ محمد -35 ةإ: المعرفة قتصاد ة ستراتیج  متقدمة، تنمو

 .2009 للنشر، الجامعي الكتاب دار العین،
عة الشاملة، الجودة إدارة جودة، حمدأ محفو -36 ة، الط  التوزع، و للنشر وائل دار األردن، الثان

2006. 
م، السالم عبد حمدأ المرسي، محمد نبیل -37 ة،اإل دارةاإل سل ندرة،اإل ستراتیج  .2007س
ة المیزة خلیل، مرسي نبیل -38 ندرة، األعمال، مجال في التنافس ة، الدار اإلس  .1996 الجامع
ةاإل دارةاإل خلیل، مرسي نبیل -39 ن ستراتیج اتإ تنفیذ و تكو ندرة،اإل التنافس، ستراتیج  دار س

 .2003 للنشر، الجدیدة الجامعة
م   -40 م -بتكار اإل التسو جمعة، بوأ حافظ نع ةأ مفاه نقال  -ساس

    http://d.scribd.com/docs/100lq3jgmct460x1kgwp4.pdf:عن
قاس ما دارةإ( الالملموسات دارةإ نجم، عبود نجم -41 ازور  دار األردن، عمان، ،)ال  و للنشر ال

 .2010 التوزع،
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ة  .ب  :الرسائل الجامع
ة المیزة تحقی في الملموسة غیر صولاأل أثر الفیومي، محمد حمدأ -42  معاییر تبني ظل في التنافس

ةاأل الجامعات من عینة على مقارنة دراسة الشاملة، الجودة إدارة ة ردن  رسالة الخاصة، و الرسم
ا، للدراسات وسطاأل الشرق  جامعة منشورة، عمال،األ دارةإ في ماجستیر ة العل  دارةإ قسم عمال،األ ل

 .2010ردن،األ عمال،األ
سأ -43 ، ن ة المیزة تحسین في الكفاءات إدارة دور شا ةاإل للمؤسسة التنافس  الجزائرة، قتصاد

ة سطیف، جامعة منشورة، غیر األعمال، إدارة في ماجستیر رسالة ةاإل العلوم ل  علوم و قتصاد
 .2006الجزائر، التسییر،

 بین مقارنة دراسة التنافسي، التفوق  تحقی في الزون  معرفة إدارة ثرأ الجنابي، حداو  هاتف میرةأ -44
ة، المصارف من عینة ة الكوفة، جامعة منشورة، عمال،األ دارةإ علوم في ماجستیر رسالة العراق  ل
 .2006العراق، قتصاد،اإل و دارةاإل

ي بهاء -45 ، ز ر  المال سأر  عالقة العزاو  عمالاأل دارةإ في ماجستیر رسالة الجودة، بإدارة الف
ر بدون  ، منشورة  .2009 الجامعة، ذ

ةإ حسن، فلح حسن -46 شرة الموارد توظیف ستراتیج ة، المیزة تحقی في ثرهاأ و ال  دراسة التنافس
ة ق ة،األ تصاالتاإل قطاع في تطب  الشرق  جامعة منشورة، عمال،األ دارةإ في ماجستیر رسالة ردن

ا، للدراسات وسطاأل ة العل  .2009 ردن،األ عمال،األ دارةإ قسم عمال،األ ل
م دارةإ عالقة عمرو، خالد دانه -47 ة، المیزة بتحقی التصم ة دراسة التنافس ات من لعینة میدان  شر

 الشرق  جامعة منشورة، عمال،األ دارةإ في ماجستیر رسالة ردن،األ في العاملة التعمیر و نشاءاإل
ا، للدراسات األوسط ة العل  .2009 األردن، عمال،األ ل

ة -48 ة، رتی ة نحاس قظة أهم ة ال ة في التنافس ة المیزة تنم ة حالة( للمؤسسة التنافس  الخطو شر
ة ة، العلوم في ماجستیر رسالة ،)الجزائرة الجو ة الجزائر، جامعة منشورة، االقتصاد  العلوم ل

ة  .2003 الجزائر، التسییر، علوم قسم التسییر، علوم و االقتصاد
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اس نموذج بناء العناتي، محمد رضوان -49 م و ق ات داءأ تقو ة شر ة المقاوالت  طاقة ستخدامإب األردن
توراه طروحةأ المتوازنة، العالمات ة عمان جامعة منشورة، عمال،األ دارةإ في د ا، للدراسات العر  العل

ة  .2004ردن،األ االقتصاد، ل
ة على التكالیف تأثیر تفرقنیت، زولیخة -50 ة، المؤسسة تنافس  صیدال، مؤسسة حالة دراسة الصناع

 .2005الجزائر، اتنة، لخضر الحاج جامعة منشورة، غیر ماجستیر، رسالة
ة، سماللي -51 شرة للموارد االستراتیجي التسییر أثر حض ة و ال ة المیزة على الكفاءات تنم  التنافس

ة، للمؤسسة توراه طروحةأ ،)المعرفة و الجودة مدخل( االقتصاد ة، العلوم في دولة د  غیر االقتصاد
ة الجزائر، جامعة منشورة، ة العلوم ل  .2005 الجزائر، التسییر، علوم و االقتصاد

ة -52 ا و التسو لحول، سام ة، المزا توراه، أطروحة الدواء، لصناعة صیدال مجمع دراسة التنافس  د
 .2008لخضر،الجزائر، الحاج جامعة منشورة، غیر

ة -53 ي، سم ة المیزة إبراز في بتكاراإل و اإلبداع دور برو  الصغیرة، و المتوسطة للمؤسسات التنافس
ات مؤسسة حالة دراسة ة، العلوم في ماجستیر رسالة مامي، الغازة المشرو   جامعة منشورة، االقتصاد
اس فرحات ة سطیف، ع ة العلوم ل  .2011التسییر،الجزائر، علوم و االقتصاد

ر  المال سأر  ثرأ راضي، خالد الرحمن عبد -54 اتب داءأ على الف ة الم اح  رسالة ردن،األ في الس
ة، عمالاأل في ماجستیر ا، للدراسات وسطاأل الشرق  جامعة منشورة، اإللكترون ة العل  دارةإ ل

ة،اإل عمالاأل قسم عمال،األ  .2013ردن،األ لكترون
، عماد -55 ر  المال رأس دور سحمد ة المیزة تعزز و تحقی في الف  دراسة المستدامة، التنافس

وم و الجزائر إتصاالت بین مقارنة وم أوراس  منشورة، التسییر، علوم في ماجستیر رسالة الجزائر، تل
ة ،1سطیف جامعة ة العلوم ل  .2013الجزائر، التسییر، علوم و االقتصاد

قي بداعاإل و بتكاراإل دور السرحان، فهد عطاهللا -56 ة المیزة تحقی في التسو  التجارة للبنوك التنافس
ة، ة عمان جامعة األردن ا، للدراسات العر  .2005 األردن، التسییر، علوم قسم العل

ة القدرة تحسین في التغییر دور قرشي، عائشة -57  لمشتقات ترافل منظمة حالة للمنظمة، التنافس
ة البلیدة، جامعة منشورة، غیر ،ماجستیر رسالة البلیدة، الحلیب ة العلوم ل  علوم و االقتصاد
 .2007 التسییر،
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ة المیزة بوشناق، مارع -58 ة المؤسسة في التنافس رها، و تنمیتها مصادرها،: االقتصاد  رسالة تطو
ة الجزائـر، جامعة منشورة، التسییر، علوم في ماجستیر ة العلوم ل  قسم التسییر، علوم و االقتصاد

 .2002 الجزائر، التسییر، علوم
ة المیزة حجاج، الرؤوف عبد -59 ة للمؤسسة التنافس  التكنولوجي اإلبداع دور و مصادرها: االقتصاد

ة دراسة تنمیتها، في ة في میدان ، العطور لصناعة الورود روائح شر  علوم في ماجستیر رسالة الواد
دة، جامعة منشورة، التسییر، ة س ة، العلوم و التسییر ل  .2007الجزائر، االقتصاد

لد، عفاف -60 ة خو جي النشا فاعل ا ظل في الترو  المؤسسات في تصالاإل و المعلومات تكنولوج
ة مراح، قصد جامعة منشورة، غیر عمال،األ دارةإ في ماجستیر رسالة الجزائرة،  و الحقوق  ل

ة، العلوم  .2009الجزائر، ورقلة، التسییر، علوم قسم االقتصاد
صل -61 ، غاز  ف ة، میزة تحقی على بداعياإل التوجه ثرأ المطیر ة دراسة تنافس ق  البنوك على تطب

ة، التجارة ت ة وسط،األ الشرق  جامعة منشورة، عمال،األ دارةإ في ماجستیر رسالة الكو  عمال،األ ل
ت، عمال،األ دارةإ قسم  .2012الكو

ة مؤشرات غول، فرحات -62 ة المؤسسات تنافس ة العولمة ظل في االقتصاد  حالة( االقتصاد
توراه طروحةأ ،)الجزائرة المؤسسات ة، العلوم في د ة الجزائر، جامعة منشورة، االقتصاد  العلوم ل
ة   .2006الجزائر، التسییر، علوم و االقتصاد

ار، فلة -63 ة المیزة تحقی في الجودة دور الع  عمال،األ دارةإ في ماجستیر رسالة للمؤسسة، التنافس
ة الجزائر، جامعة منشورة، ة العلوم ل  .2005التسییر، علوم و االقتصاد

ا -64 ، خلف بن مح ر  المال سأر  دارةإ المطیر م تنمیته و الف  التحوالت ضوء في الجامعي التعل
توراه طروحةأ مقترح، تصور المعاصرة، ، مأ جامعة منشورة، غیر االدارة، في د  القر
ة،  .2007السعود

ة، المیزة تحقی في ثرهاأ و المنظمة رسالة العتوم، فوز  محمد -65 ة دراسة التنافس  قطاع على میدان
ةاأل صناعة  للدراسات األوسط الشرق  جامعة منشورة، عمال،األ دارةإ في ماجستیر رسالة االردني، دو
ا، ة العل  .2009االردن، عمال،األ دارةإ قسم عمال،األ ل

ان، مصطفى -66 ر  المال سأر  شع ة المیزة تحقی في دوره و الف ة التنافس ة تصاالتاإل لشر  الخلو
ة ة، الجامعة منشورة، غیر عمال،األ دارةإ في ماجستیر رسالة حالة، دراسة جوال، الفلسطین  االسالم
 .2011فلسطین،
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ة، سلوك في ثرهماأ و جتماعياإل غتراباإل و االقتصاد الحصار الصائغ، ذنون  محمد -67  الطل
ة دراسة  جامعة منشورة، غیر االجتماع، علم في آداب ماجستیر رسالة الموصل، جامعة في میدان
 . 1998العراق، غداد،

ة، محمد -68 این ر  المال رأس دور ح ة، المیزة تعزز في الف  إدارة في ماجستیر رسالة التنافس
ة دحلب، سعد جامعة منشورة، األعمال، ة العلوم ل  .2007البلیدة، التسییر، علوم و االقتصاد

ارات ثرأ العضایلة، جمیل محمد -69 ة الخ ة المیزة في اإلستراتیج ة في التنافس ة، البوتاس شر  العر
 .2004االردن، مؤتة، جامعة منشورة، ماجستیر، رسالة

ة العوامل ثرأ عثمان، جمیل الدین صالح مهد -70 اتإ و االستراتیج  المیزة على المنافسة ستراتیج
ة ات التنافس ةاأل نتاجإ لشر ة دراسة دو  جامعة منشورة، ماجستیر، رسالة المدیرن، منظور من میدان
 .2003االردن، الیرموك،

ماني، محمد -71 قي بتكاراإل سل  الحضنة ملبنة حالة دراسة المؤسسة، داءأ تحسین على ثرهأ و التسو
ة المسیلة، جامعة منشورة، غیر عمال،األ دارةإ في ماجستیر رسالة المسیلة، ة العلوم ل  و االقتصاد

 .2007 الجزائر، التسییر، علوم قسم التجارة، العلوم و التسییر علوم
فة دور برني، میلود -72  دراسة الجزائرة، المتوسطة و الصغیرة المؤسسات تأهیل في التسو وظ

وت العامة المؤسسة حالة س رة، SGB لل  منشورة، غیر عمال،األ دارةإ في ماجستیر رسالة س
ضر محمد جامعة رة، خ ة س ة العلوم ل  .2008 الجزائر، التسییر، علوم و التجارة و االقتصاد

ان، علي رجب مصطفى  -73 ر  المال سأر  شع ة، المیزة تحقی في دوره و الف  رسالة التنافس
ة الجامعة منشورة، غیر ماجستیر،  .2011 فلسطین، غزة، اإلسالم

اس مقترح نموذجأ بناء العجمي، نصار -74 ر  المال سأر  ثرأ لق ات داءأ فاءة على الف  الهیئة ل
م العامة قي للتعل ت، دولة في التدرب و التطب  منشورة، عمال،األ دارةإ في ماجستیر رسالة الكو
ة االوسط، الشرق  جامعة ت، عمال،األ دارةإ قسم االعمال، ل  .2010الكو

ا دور شاخ، الدین نور -75 ة تحسین في االتصاالت و المعلومات تكنولوج  رسالة المؤسسة، تنافس
ة الجزائر، جامعة ،منشورة االعمال، دارةإ في ماجستیر ة العلوم ل  التسییر، علوم و االقتصاد
 .2010الجزائر،

ةإ جعیجع، نبیلة -76 ع ستراتیج ة على ثرهاأ و المنتجات في التنو ة، المؤسسة تنافس  دراسة اإلنتاج
ات  condorمؤسسة و المسیلة  hodnalaitمؤسسة حالة  ماجستیر رسالة بوعررج، ببرج لإللكترون
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اف، محمد جامعة منشورة، غیر االعمال، دارةإ في ة بوض ة العلوم ل  و التسییر علوم و االقتصاد
 .2007الجزائر، ، التجارة العلوم

ة، المیزة تحقی في العالقات التسو ثرأ بوعزة، هاجر -77  الجزائر تصاالتإ حالة دراسة التنافس
ة مراح، قاصد جامعة منشورة، التجارة، العلوم في ماجستیر رسالة ،)ورقلة فرع(  العلوم ل

ة  .2012الجزائر، ورقلة، التجارة، العلوم قسم التسییر، علوم و التجارة و االقتصاد
ادة دور برو، هشام  -78 ة میزة تحقی في الق ة، المؤسسة مستمرة تنافس  في ماجستیر رسالة االقتصاد

ة، العلوم رة، جامعة منشورة، غیر االقتصاد ة س ة العلوم ل  علوم و التجارة العلوم و االقتصاد
 .2008 الجزائر، التسییر،

ة -79 ة، المیزة خل في دورها و المعرفة إدارة داسي، وهی  التسییر، علوم في ماجستیر رسالة التنافس
، جامعة منشورة،  .2007 سورا، دمش

ات   :ج. الملتق
ر  المال سأر  المنعم، عبد سامةأ -80 ة، عمالاأل منشآت على ثرهأ و الف ة حالة دراسة الصناع  شر
سةاأل ة، الجاهزة ل ر بدون  مقدم حث االردن   .2008 االردن، الملتقى، عنوان ذ
سر أحمد -81 م، م ، هللا وعد معن إبراه ات أثر المعاضید  تحقی في المعرفي المال رأس إدارة عمل

ا ة المزا  ظل في الشاملة الجودة: حول  الدولي العلمي الملتقى لىإ مقدم حث األعمال، لمنظمات التنافس
ا و المعرفة إدارة ة الموصل، جامعة األردن، المعلومات، تكنولوج   .2006 االقتصاد، و االدارة ل
ر  المال رأس بروجة، زان علي زروقي، حمو أمال -82 ة میزة الف ة، للمؤسسة تنافس  حث الفندق
ر  المال سأر : حول الدولي الملتقى لىإ مقدم ة االعمال منظمات في الف ات ظل في العر  االقتصاد

سمبر، 14 -13 یومي الحدیثة،   .2011الشلف،.جامعة الجزائر، د
، بن أحمد  -83 شاو ة المیزة تحسین و المعرفة دارةإ ع  الجزائر، ورقلة، جامعة للمنظمات، التنافس

2005.  
، الشیخ -84 ة، المیزة تحقی في المؤسسة فاءات و لموارد الفعال التسییر دور الداو  مقدم حث التنافس
ة: حول الدولي الملتقى لىإ شرة التنم شرة، الكفاءات و المعرفة قتصادإ في دماجاإل فرص و ال  یومي ال

  .2004 ورقلة، جامعة الجزائر، مارس، 10 -9
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مان -85 مي التعلم دور الدین، نور إ ة میزة تحقی في التنظ  الملتقى لىإ مقدم حث للمنظمة، تنافس
ة و المعرفة إدارة: حول الدولي ة، الفعال  الحاج جامعة الجزائر، نوفمبر، 26 - 25: یومي االقتصاد
  .2008 اتنة، لخضر

ة المیزة تحقی في االیزو مواصفات و الشاملة الجودة تطبی ثرأ النعمة، محمد میرةأ -86  التنافس
ة دراسة عمال،األ لمنظمات ق ة على تطب ان النصر شر ر بدون  التشیید، و لإلس  بدون  الملتقى، عنوان ذ

ر ر بدون  البلد، ذ   .السنة ذ
ر  المال سأر  بوقلقول، الهاد -87 ة المیزة تحقی في دوره و الف  لىإ مقدم حث للمنظمات، التنافس

اس و دارةإ: حول الدولي الملتقى ر  المال سأر  ق سمبر، 3 -2 یومي الحدیثة، المنظمات في الف  د
  .2008 البلیدة، جامعة الجزائر،

م -88  كتسابإ و المنافسة لتحقی مصدر الزون  خالل من العالقات تسو حوحو، محمد جروة، ح
ة، المیزة ع الدولي الملتقى لىإ مقدم حث التنافس ات و المنافسة: حول الرا ة االستراتیج  التنافس

ة للمؤسسات ة، الدول في المحروقات قطاع خارج الصناع ة، الجامعات تحادإ العر   .2010العر
حة بوشعور، حرر  -89 ر  المال رأس فالق، صل ة المیزة دعم في دوره و الف  لمنظمات التنافس

ر  المال رأس: حول الخامس الدولي الملتقى لىإ مقدم حث األعمال، ة األعمال منظمات في الف  العر
ات ظل في سمبر،الجزائر،جامعة14 -13 یومي الحدیثة، االقتصاد ة د   .2011 بوعلي، بن حسی
اتأ ثرأ الطراونة، عطاهللا خالد -90 ة و عمالاأل خالق ة المسؤول ة، المیزة تحقی في االجتماع  التنافس

ة دراسة ات في میدان ة الشر  الدولي الملتقى لىإ مقدم حث المالي، عمان سوق  في المدرجة الصناع
ة و االدارة الفرص: حول الثاني ة، االعمال بیئة في االقتصاد م سان، 24 -23 یومي التنظ  االردن، ن
  .2013مؤتة، جامعة

مان درمان -91 ة في االدارة دور صادق، سل ، المال سأر  ستثمارإ و تنم ر ة دراسة الف  في میدان
ةاأل المصارف اس و دارةإ: حول الدولي الملتقى لىإ مقدم حث الموصل، مدینة في هل  المال سأر  ق

ر  ة، االعمال منظمات في الف ،14 -13: یومي العر   .2008البلیدة، جامعة الجزائر، ما
م،إ صالح رضا -92 ر  المال سأر  براه ة المیزة تحقی في دوره و الف  لىإ مقدم حث للمنظمات، التنافس

ة: حول الدولي الملتقى ومي، القطاع في متمیز أداء نحو اإلدارة التنم  نوفمبر، 4 -1 یومي الح
ة،   .2010 الشیخ، فر جامعة السعود
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، الوهاب عبد بروش، الدین زن  - 93  الموارد إدارة منظور من المنظمة في اإلبتكار إدارة بلمهد
شرة، ومات، و للمنظمات المتمیز األداء: حول الدولي العلمي الملتقى لىإ مقدم حث ال  - 8: یومي الح

  .2005 ورقلة، جامعة الجزائر، مارس، 9
مة -94 ة، سل ایب ر  المال سأللر  ستراتیجياإل التسییر لراع، الهاد ط ة دعم في همیتهأ  و الف  تنافس

اس و دارةإ: حول الدولي الملتقى لىإ مقدم حث المعرفة، قتصادإ ظل في للمؤسسة مستدامة  المال سأر  ق
ر  ة، االعمال منظمات في الف سمبر، 3 -2 یومي العر   .2008 البلیدة، جامعة الجزائر، د

ر  المال رأس إبداع دور مرزق، سعد  - 95 ة میزة تحقی في الف  لىإ مقدم حث مستدامة، تنافس
ر  المال رأس: حول الدولي الملتقى ة األعمال منظمات في الف ات في العر  یومي الحدیثة، االقتصاد

سمبر، 14 -13   .2011، الشلف جامعة الجزائر، د
، شرف -96 ا ر  المال سأر  رجال، فیروز غ ة، میزة المؤسسة إكساب في دوره و الف  حث تنافس
ر  المال سأر : حول الدولي الملتقى لىإ مقدم ة األعمال منظمات في الف ات في العر  الحدیثة، االقتصاد
سمبر، 14 -13 یومي   .2011الشلف، جامعة الجزائر، د
اس صالح -97  الملتقى لىإ مقدم حث متمیزة، منظمة أداء نحو مدخل ، الشاملة الجودة إدارة هادئ، ع

ومات، و للمنظمات المتمیز األداء: حول العلمي  جامعة الجزائر، مارس، 9 -8 یومي  الح
  .2005ورقلة،

اس، عرمان طارق  -98 ة ع ات إستراتیج ة، المیزة تحقی في أثرها و الفاعلة العمل ة دراسة التنافس  میدان
ة في ة، للصناعات العامة واسط شر ر بدون  وت، التقني المعهد النسیج ر بدون  البلد، ذ   .السنة ذ
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  )01الملح رقم(
ضر رة  -جامعة محمد خ   –س

ة العلوم اإل ة و التجارة ول   علوم التسییر قتصاد
  قسم علوم التسییر

انةسإ    حثال ت
  

ة و ة طی   عد، تح
ة  ةراسالدستكمال إ إطارفي    ق توراهالألطروحة التطب الحصول على نتائج تفید  جلأمن  و ،د

م هذا اإل، تناراسد انضع بین أید ح  نستب ر المال ال رأسمساهمة الذ نهدف من خالله إلى توض ف
وناته الثالثة ( شر  رأس من خالل م لي رأس ،المال ال المیزة  تحقیفي  المال الزوني) رأس ،المال اله

ة للم رة. –صناعة الكوابل مؤسسة  تإطارا من وجهة نظرذلك  ، وؤسسةالتنافس   س
حث نإف لإلشارةو  قى ال ة ألغراض ی ة علم م ة تحفظ حتة، أكاد انات خصوص و  المؤسسة ب

ین تصرحات اناتهم و المستجو ة ب ل و أمانة ل الشخص ر فائ منا لكم و امل، ش  التقدیر و الش
م على م و تفهم   .معنا تعاون

      
احثة:                                                                        رحمون رزقةال

انات ال قسمال ةاألول: الب ف ة و الوظ   شخص
عض الخصائص اإل ة ویهدف هذا المحور لإلطالع على  ة إلطارات المؤسسة جتماع ف  غرض تحلیل و الوظ

م وضع العالمة ( عض النتائج، لذا یرجى من   ) في المرع المالئم لحالتكم. تفسیر 

ـر         الجنس:     أنثــى         ذ

   سنة 40 قل منأ لىإ 30من    سنة 30قل من أ السن:

  كثر   أف سنة 50 من      سنة 50 قل منأ لىإ 40من        

سانس   تقني  :المؤهل العلمي ا  مهندس      ل   دراسات عل
ةالخبرة سنوات عدد       سنوات 8 قل منأ لىإ 4من    سنوات 4قل من أ :المهن
  كثر     أسنة ف 12من       سنة 12 قل منأ لىإ 8 من    

ة ن   دورات 6أكثر من   دورات 6 لىإ 3 من  دورات 3 من قلأ  :عدد الدورات التكو

ات:    عدد الترق
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انمحاور اإل :القسم الثاني   ستب
ر المال ال رأس :ولأل اور المح   ف
ارات تهدف اس ع ر  المالرأس  مستو  لمعرفة محورال هذا ضمن الواردة الق عاده  الف  وجهة من المؤسسةفي  المختلفةأ
العالمة ( إطاراتها، نظر م التأشیر  ارات المتاحة.لذلك یرجى من ا من بین الخ ارة وف ما ترونه مناس ل ع   ) أمام 

اما
 تم

مواف
 

مواف
 

اید
مح
  یر 
غ

  
مواف

 

یر 
غ

اما
 تم

مواف
 

عاد اس رأس أ ارات الق ر و ع رقم   المال الف
ارة  الع

شر  رأس  المال ال

          ةالمهارات الخبرات و ال ذو  لعمالا ستقطابإل المؤسسةسعى ت  .عال 1 

          ة اإل فر المؤسسةتو  ة بینتصاالت اإلالمناخ المساند لتنم  .بهاشرائح العاملین مختلف  یجاب 2 

     
   

ح لهم و  لعاملینروح التعلم لد ا المؤسسةترسخ  ة تت المؤتمرات و الندوات في الفرص للمشار
ة   .العلم

3 

          ة معارفهم و مهاراتهم عمالطالع الإعلى  المؤسسة تحرص ساهم في تنم ل ما   .على  4 

          رةنقاش بین العمال إلالقامة حلقات إ المؤسسة تشجع  5  .ستثمار طاقاتهم الف
          ار الجدیدة لد عمالهات  6   .ستمع المؤسسة لكل األف
          ة  المؤسسة تعمل  7  .العمل الجماعي التعاوني و تكرس روح الفر سالیبأعلى تنم
          المع ود المؤسسةتز   8  .جتماعات الدورةو اإللومات المتجددة عن طر التدرب العاملین 
          ر  إلىتسعى المؤسسة   9   و التجدید.تحفیز العاملین على التطو
     

   
ة مورد ثمین و  نأتر المؤسسة  مثا قاءها في إعمالها  ستراتیجي له دور مهم في نجاحها و 

  .السوق 
10 

لي رأس  المال اله

     
    مي.إقامت المؤسسة ب ل التنظ  11 ستحداث تغییرات في اله

          ل مستمر ش انات و المعلومات   12 .تقوم المؤسسة بتحدیث الب

          ة داعمة لألعمال إ المؤسسة تسعى م ةلى بناء ثقافة تنظ  .اإلبداع 13 

     
   

مي للمؤسسة تدف المعلومات و ضمن ل التنظ ات  اله ع المستو المعرفة الالزمة لجم
 .اإلدارة

14 

           .ستمرارإب اإلنتاج أنظمةتطور المؤسسة برامج و   51  

          61  .هاعمالمن إبداع ختراع إتمتلك المؤسسة براءات   
          ل الطرق و إتسعى المؤسسة  ر  سالیباأللى تبني  اسات الكفیلة بتطو ةو الس  17  .اإلنتاج
          ة  ة متطورةإلد المؤسسة ش  18  .تصاالت داخل

ونيا المال رأس  لز

          قي مال رأستعتبر المؤسسة الزائن  ه ،حق  19 .یجب تنمیته و المحافظة عل

          ز م  تر 02 .فضل المنتجات و الخدمات للمحافظة على ثقة زائنهاأالمؤسسة على تقد  



~	258	~	
 

          الز تتوفر لد المؤسسة  طة  انات و المعلومات المرت افة الب .ائنقاعدة معلومات تحتو على  12  

          22  .مؤسسةال مع همتعامل في ائن معاملة جیدة یتلقى الز  
          ةأكبر قدر ل على الحصولإلى  المؤسسة تسعى ة لتغذ س 32  .الزائن من الع  
          ات ل منح المؤسسة ت 42  .لخدمة الزائن خدمة سرعة و متمیزة للعمالالصالح  
          52  .مع الزائن و ضمان والئهم ةعالقاللتوطید تبذل المؤسسة أقصى طاقتها   
          ة ستطالعاتإتقوم المؤسسة بإجراء  62  .مستمرة للتعرف على حاجات الزائن المتنوعة و توقعاتهم المستقبل  
          او و مالحظات و تحرص المؤسسة على اإل ة السرعة لش 72  .قتراحات الزائنإستجا  
          لة المد مع  82  .المتعاملینتحافظ المؤسسة على عالقات طو  
     

   
ام الت بإجراء المؤسسة ق ات فيما  تقدمها التي المنتجات خصائص على تعد  متطل

  .الزائن
29 

ة :نيالمحور الثا   المیزة التنافس
اس  عادها المختلفة الدراسة محل  ؤسسةالم مستو تحقی یهدف هذا المحور لق أ ة  ، لذلك  هاإطاراتمن وجهة نظر  للمیزة التنافس

العالمة ( م التأشیر  ارة وف ما یرجى من ل ع ارات المتاحة.) أمام  ا من بین الخ   ترونه مناس

مواف
 

اما
تم

 

مواف
اید  

مح
مواف  

یر 
غ

  اما
 تم

مواف
یر 
غ

 

ة و عادأ اس المیزة التنافس ارات الق رقم   ع
ارة   الع

 التكلفة المنخفضة

  أقل األسعار قدم المؤسسةت  .منتجات  1 

  اسإلا ة ساهم في خفضاإل نع  .التكالیف یجابي للتدرب على اإلنتاج 2 

  م ضات المؤسسة تقد ات في المنتجات أسعار في لتخف  .معینة مناس 3 

  مة األنشطةلى ضغط تكالیف إتسعى المؤسسة   .المولدة للق 4 

  ا المعلومات ض التكلفة للمؤسسة تساهم تكنولوج   5  .في تخف
  ر طرق و إلى إتسعى المؤسسة  ض التكالیف أسالیببتكار و تطو   6  .فعالة لتخف
  فها  ض تكال ا السعرة من الموردین لتخف   7  .تقتنص المؤسسة المزا

 جودة المنتجات

  ة  المؤسسة تولي سإ مما الجودة لةأمسل قصو أهم  .المنتج في المعیب معدل انخفاض على نع 8 

   .تتطاب جودة المنتجات مع توقعات الزائن 9 

  عة جودة المنتجات ات في مختلف المراحل و تخصص المؤسسة فرق لمتا  .العمل 10 

   .في الجودة السب عن المنافسین حق المؤسسةت 11 

  ار العمال و اإل أف   12  و المنتجات. بداعاتهم في تحسین جودة الخدماتإهتمام 

عةاإل ة السر     ستجا
  م منتجاتها للزائن في الوقت المحدد حرص   13  .المؤسسة على تسل
  ةإ لد المؤسسة قدرة ة عال اتالزائن لحاجات  ستجا   14   .همو رغ
  بیرة في التكیف مع المؤسسة  لد   15  .السوق تطورات قدرة 
  اطيإ مخزون  المؤسسة لد ات  ستجیب حت   16  .المحتملةللطالب
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  ة في  المؤسسة تتمیز ا أحدث تبني قدرة عال ة التكنولوج اتها في المعلومات ة عمل   17  .اإلدارة و التشغیل
  اإل ة التتمتع المؤسسة    18  لتغیر اذواق الزائن. سرعةستجا

   بداعاإل

  ةتخصص المؤسسة  اف ة  ر میزان حث و التطو  19  .ألعمال ال

  الت أ عض المواد األجرت المؤسسة تعد ة  ی ةعلى تر ة  ول  20  .اإلنتاجالتي تدخل في عمل

  الت و معرفة  ص المش بیرة على تشخ ابهامتلك عمال المؤسسة قدرة    21  .أس
  ات  ل مستمر اإلنتاجتعمل المؤسسة على تحسین عمل  22  .ش

  ع عمال المؤسسة ار المبدعةالمزج بین وجهات النظر المختلفة لتولید  ستط   23  .األف
  اتها ل عمل   24  .تراعي المؤسسة الجانب اإلبداعي في 
  ان مصدرهاتسعى المؤسسة دائما لإل ار الجیدة مهما    25  .ستفادة من األف
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 )02الملح رقم (

مین   قائمة المح

 

  

م  اللقب العلمي  الرقم   الجامعة  المح
رة  عبد الناصر موسي  .دأ  1 س   جامعة 
او   د.أ  2 ح رة جامعة  مفیدة    س
ات  د  3 ة  محمود الشو   (االردن) جامعة عجلون الوطن
   2 جامعة البلیدة  خالد قشي  د  4
ة داسي  د  5 رة  وهی س   جامعة 
رة  قرشيمحمد   د  6 س  جامعة 
رة  قطيأجوهرة   د  7 س  جامعة 
رة جامعة  سالف رحال  د  8 س  
فة برني  د  9 رة  لط س  جامعة 
رة  سماح صولح  د  10 س  جامعة 
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